5-G02

YAŞAYAN
ALANLARIN
YENİLİKÇİ YÜZÜ
Leke tutmayan yüzeyler, kolay temizlenen
hijyenik banyolar, yaşam alanlarında
estetik ve bütünsel görünüm...
Farklı kullanım alanları için, farklı ürün
çözümleriyle dokunduğunuz her yüzeyde T-ONE by Kale.

kale.com.tr

Sayı: 108 / Ekim - Aralık 2021

TİMDER Yönetim Kurulu:
Kemal Yıldırım, Aydın Eşer, Kemal Çelik, Serdar Dönmez,
Deniz Kaya, Cemal Kır, Ali Canik, Alper Adanalı,
Çiğdem Aras, Mustafa Şahin, Yücel Baran.

İLAN İNDEKSİ
Söyleşi:

Katlanır Kapak:

Kombi Klima Shop

Arka Kapak:

Seramiksan

Ön Kapak İçi:

Hitit Seramik

Arka Kapak İçi:

Artemis

01

Kale

03

Teska

05

Livea - Motto Banyo

07

E.C.A. - Serel

İmtiyaz Sahibi ve Adresi:
Kemal Yıldırım
baskan@timder.org.tr

11

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu

13

Kalay Banyo

15

Alfiere Bagno

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Adresi:
Çiğdem Aras
dergi@timder.org.tr

17

Özlider

19

Bien Banyo

21

Qua Granite - Hayal Seramik

Yayın & Tasarım Yönetmeni:
Orhan Hopa
orhan@timder.org.tr

23

Sanovit

25

Yurtbay Seramik

27

Aknur Endüstri Malzemeleri

Kurumsal İletişim Sorumlusu:
Ayşe Karaer
ayse@timder.org.tr

29

DKR Dekor Banyo

31

Formina - Ece Seramik

33

Artintechs

Yönetim Yeri Adresi:
Atatürk Mh. Namık Kemal Cd. Ekincioğlu Sk.
No:44/1 K:1 34758 Ataşehir, İstanbul

35

Viba Seramik

37

Egemer

39

RINO

Basım Yeri Adresi Telefonu:
Özlem Matbaacılık ve Reklamcılık Ltd. Şti.
Maltepe Mh. Litros Yolu Sk. 2. Matbaacılar Sitesi
No: 2BB4 Topkapı, İstanbul
T: 0212 612 06 62
Sertifika No: 45257

41

NG Kütahya Seramik

43

Orka Banyo

44-45

EVDEMA / DU&KA - Soprano

53

Fırat Boru

57

Norm Bağlantı & Tesbit Elmanları

67

Bosch

69

Teka

71

Bien Yapı Ürünleri

Kaleseramik Genel Müdürü

Altuğ Akbaş

Üretici:
Kalay Banyo Y. K. Başkanı
Uğur Kalay
Geçerken Uğradık:
Dizayn Eviye Genel Müdürü
Levent Gündüz
&
İndemo Genel Müdürü
Ahmet Yılmaz

Dergi Adı: Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği Dergisi

KÜNYE / TİMDER Dergisi 108.Sayı, Ekim - Aralık 2021

Basım Tarihi:
Ekim 2021

2

Yayın Türü:
Yaygın Süreli

73

Serakim

Yayın Yürütme Kurulu:
Kemal Yıldırım, Aydın Eşer, Deniz Kaya, Çiğdem Aras,
Nurhan Tanyeli, Orhan Hopa, Yeliz Kılıçaslan, Ayşe Karaer.

75

Geberit

77

Güral Vit

89

Ge-Ti

İletişim Bilgileri:
Atatürk Mh. Namık Kemal Cd. Ekincioğlu Sk.
No:44/1 K:1 34758 Ataşehir, İstanbul
T: (0216) 580 8343
dergi@timder.org.tr
www.timder.org.tr

81

Sanica

83

UNICERA

85

Basco Vanity

87

Mesa Teknik

89

Kalekim

/timder1988

Dergimizde yayınlanan yazı ve görsellerden imza sahipleri sorumludur. Ticari reklamlar, reklam verenlerin sorumluluğundadır.
Yayınlanan yazı ve görsellerin her hakkı saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz, kullanılamaz.

GÖRÜŞ

TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU

“Fuarcılık, İş hacmimizi artırmakla kalmaz, tüketimi de tetikler ve piyasaların
daha çabuk canlanmasını sağlar.”

YÖNETIMDEN

TİMDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI KEMAL YILDIRIM

“Amacımız UNICERA’yı alanındaki bir numaralı fuar haline getirmek.”

DIPNOT

TİMDER SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ÇİĞDEM ARAS

“Seramik sektörümüz her geçen yıl performansını artırmaktadır.”

EKONOMININ NABZI
EKONOMİST A. MAHFİ EĞİLMEZ
“IMF’ye göre 2022’de dünya.”

ALTUĞ AKBAŞ

UNICERA
“Dünya Markaları UNICERA’da Buluşuyor.”

UĞUR KALAY
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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HABERLER

KALESERAMİK GENEL MÜDÜRÜ

LEVENT GÜNDÜZ
DİZAYN EVİYE
GENEL MÜDÜRÜ

Bien UNICERA Fuarı’nda Görsel Şov Sunacak
Borusan Mannesmann Geleceğin Mühendislerine Destek Oluyor
Bosch Termoteknik; “İklimlendirme Sanayii Sektör Birincisi” Oldu!
Creavit, Şampiyonlar Ligindeki Yerini Aldı
Copa’ya NOSAB’tan Çifte Ödül
E.C.A. Yeni Ürünü Elektrikli Kombiyle ISK-SODEX Fuarı’na Damga Vurdu
GF Hakan Plastik’e, ISK-SODEX İstanbul 2021’de Büyük İlgi
Graniser Seramik, Bir Birinden Şık Yeni Tasarımları İle UNICERA Fuarı’nda
İleri Seviye Covıd-19 Önlemleri ISK-SODEX 2021’de Etkili Oldu
Kalekim, 2021 ‘Düşük Karbon Kahramanı’ Ödülünü Aldı
“Koramic Ormanı” Projesi Hayata Geçti
NG Kütahya Seramik “Gülsüm Güral Seramik Tasarım Yarışması Ödülleri”
Seramiksan, Doğadan İlham Alan Yeni Tasarımlarıyla UNICERA’da
Roca Tasarım ve İnovasyonun Büyük Buluşması UNICERA’da
Teka İstanbul Kalamışta Yeni Showroom’unu Açtı
Şık ve Fonksiyonel Ukinox Ürünleri UNICERA’da
Mark Baldwin’in BİM Yöneticisi Kitabı Türkçe Olarak Yapı Sektörüyle Buluştu

AHMET YILMAZ
İNDEMO
GENEL MÜDÜRÜ

PAZARLAMANIN KIMYASI
ILETIŞIMDE ILETIŞIM
MARKA YÖNETIMI
ÇALIŞAN MUTLULUĞU
ETKIN YÖNETIM
REHBER
ÜRÜNLER
ARAMIZA KATILANLAR

“FUARCILIK, İŞ HACMİMİZİ
ARTIRMAKLA KALMAZ,
TÜKETİMİ DE TETİKLER VE
PİYASALARIN DAHA ÇABUK
CANLANMASINI SAĞLAR.”
Günümüz ekonomisinde rekabet
küresel hale geldi. Eskiden sadece
kendi şehrimizle, bölgemizle sınırlı bir
rekabet vardı. Bilişim ve lojistikteki
müthiş gelişmeler sonrasındaysa tüm
dünya rakip haline gelebiliyor. Ama
aynı şekilde kendi ürünümüzü de tüm
dünyaya sunma imkânı elde ediyoruz.
Bu noktada en büyük iş ortaklarımızdan
biri Fuarcılık sektörüdür. İş hacmimizi
artırmakla kalmaz, tüketimi de tetikler
ve piyasaların daha çabuk canlanmasını
sağlar. Özellikle yeni firmalara,
müteşebbislere pazara girme imkânı
sunar. Ne üretirseniz üretin, onun
satılabilir olması lazım. Satışın yolu
da pazarlamadan geçiyor ve fuarlar bu
noktada büyük öneme sahip. Sektörlerin
ve ekonominin nabzının attığı yerler
buralar.
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Geçmişte yurt içi fuarlarımız
istediğimiz kalitede değildi. Sektörde
düzensizlik hâkimdi. Herkes her yerde
fuar yapabiliyordu. Fuar adı altında
panayırlar düzenleniyordu. Ticaret
Bakanlığımızdan, TOBB olarak yurt
içi fuarları denetleme yetkisini aldık.
Şimdi bu işlere belli standartlar getirildi.
Fuar şirketlerini, katılımcı firmaları ve
ziyaretçileri memnun eden yeni sisteme
geçilmiş oldu. Yurt içi fuar takvimini
yayınlıyor ve fuar düzenleyicisi şirketleri
yetkilendiriyoruz. Sektörlerin doğru
bir biçimde işlemesi için gerekli olan
adımları atıyoruz.
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Dijital dönüşümle; uluslararası arenadaki
rekabette öne geçilmektedir. Ürün
veya hizmet, dünyanın her köşesinde
tanıtılmakta ve pazarlanmaktadır. Bu
kapsamda sanal fuar organizasyonlarını
da çok önemsiyoruz. Pandeminin
etkisiyle fuarların ertelendiği bir
dönemde “Dijitalleşme Sanal Fuarını”
gerçekleştirdik. Fuarımız, bir rekora
imza atarak 60 bine yakın ziyaret aldı.

Seramik sektörü önemli başarı hikâyesine
imza atmış ve küresel ölçekte marka
haline gelmiştir. Seramik sektöründe
dünyada ilk 10 arasındayız. Kaplama
malzemelerinde sekizinci, sağlık
gereçlerinde dördüncü en büyük üretici
ülkeyiz. Seramik karolar ve sağlık
gereçlerinde dünyanın dördüncü büyük
ihracatçısıyız. Karolarda Avrupa
üçüncüsü, sağlık gereçlerinde ise
Avrupa’nın en büyük ihracatçısıyız.

“UNICERA’NIN
GÖSTERDİĞİ
BAŞARI BİZLER
VE SEKTÖRÜMÜZ
İÇİN AYRI
BİR İFTİHAR
VESİLESİ.”

Türkiye’nin toplam dünya ihracatı
içerisindeki payının %1 olduğunu göz
önüne aldığımızda, dünya ihracatı
içindeki payı %3’ün üzerinde olan
seramik sektöründeki rekabetçi gücümüz
açık ve net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Anadolu’nun kültür birikiminden izleri
de barındıran Türk seramik ürünleri
yaklaşık 170 ülkeye ihraç ediliyor.
Seramik ürünleri ihracatımız sürekli
yükselen bir seyir izliyor. İhracatın en
büyük kısmının Almanya, İngiltere,
Fransa, İtalya ve ABD olması da
sektörümüzün fiyat ve kalite anlamında
sahip olduğu rekabetçi gücü gösteriyor.
Seramik sektörümüze yeterli destek
verilirse ihracatımız şu ankinin iki katına
çıkabilecek potansiyele sahip.

M. RIFAT HISARCIKLIOĞLU
TOBB Başkanı

Seramik, banyo ve mutfak sektörlerinde
seçkin markaların en yeni tasarımlarını
ve teknolojik ürünlerini sergiledikleri
UNICERA Uluslararası Seramik
Banyo Mutfak Fuarı hem üreticilerin
hem tüketicilerin odaklandığı çok
özel bir buluşma noktası haline geldi.
UNICERA’nın gösterdiği başarı da
bizler ve sektörümüz için ayrı bir iftihar
vesilesi.
Öte yandan UNICERA’ya çok sayıda
uluslararası firmanın ve yabancı
katılımcıların olduğunu, bu sayıların da
her sene arttığını görüyoruz. UNICERA
ile Türkiye bir çekim merkezi olduğunu
gösteriyor. Sektör birbirini burada
bulacağını biliyor. Tüketici sektörü
burada bulacağını biliyor. Her sene artan
bir coşku ve başarı yakalanıyorsa gidilen
yol doğru demektir. Sektörleri büyüten ve
geliştiren de öncelikle bu bakış açısıdır,
büyük düşünmektir ve daha büyük
hedeflere ulaşma kararlılığıdır.
Zira özel sektör olarak her gün
yükselen küresel rekabet karşısında
rakiplerimizden daha hızlı koşmak
zorundayız. Bunun yolu inovasyon ve
akıl. Ardından da buna uygun büyük
bir çaba gelir, emek gelir. Ne mutlu ki
seramik, banyo ve mutfak alanında milli
şirketlerimiz dikkat çeken çalışmaları
neticesinde özellikle son yıllarda müthiş
bir gelişme ve ilerleme kaydetmiştir.
Her sene kapsamını ve kapasitesini
geliştirmeye devam ederek Türkiye’nin
en büyük, dünyanınsa sayılı fuarlarından
biri haline gelmesi hiç şüphesiz büyük bir
vizyon işi. Emeği geçenleri kutluyorum.
Burada yer alan tüm firmalarımızı da
tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

“SERAMİK SEKTÖRÜ ÖNEMLİ BAŞARI HİKÂYESİNE
İMZA ATMIŞ VE KÜRESEL ÖLÇEKTE
MARKA HALİNE GELMİŞTİR. “
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“AMACIMIZ UNICERA’YI
ALANINDAKİ BİR NUMARALI FUAR
HALİNE GETİRMEK.”
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Sektörümüzün sabırsızlıkla beklediği
UNICERA Fuarımız için artık geri
sayıma başladık. Bu sene 02-06
Kasım 2021 tarihleri arasında CNR
Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde
gerçekleşecek fuarımız için çok
uzun zamandır hummalı bir çalışma
yürütüyoruz. Dünyada değişmekte
olan ekonomik dengeleri, yeni pazar
arayışlarını lehimize çevirebilmemiz
ve sektörümüzü uluslararası arenada
öne çıkarabilmemiz için UNICERA
bulunmaz bir platform. 20 aylık aranın
ardından tekrar sektörü bir araya
getireceğimiz ve fuar havasını teneffüs
edebileceğimiz için heyecanlı ve
mutluyuz.

ihracatçısı, seramik sağlık gereçlerinde
ise Avrupa’nın en büyük ihracatçısıyız.

“Türkiye, Avrupa’nın 2. büyük üreticisi
konumuna ulaştı.”
Türkiye, geçtiğimiz aylarda 500 milyon
kurulu kapasiteyle seramik kaplama
malzemeleri üretiminde İtalya’yı geride
bırakarak Avrupa’nın 2. büyük üreticisi
konumuna ulaştı. Seramik Sağlık
Gereçleri alanında ise 20 milyon m2
kurulu alanda gerçekleştirdiğimiz
yaklaşık 22 milyon adet üretimle,
Avrupa’nın en büyük üreticisiyiz, bu da
dünyadaki toplam üretimin %10’unun
ülkemiz tarafından yapıldığının
göstergesidir.

Yıllardır adı seramikle özdeşleşen
bir ülkeyi üretimde geride bırakmış
olmamız çok önemli noktalara işaret
ediyor. Covid-19 pandemisiyle dünyada
birçok şey değişti, ülkelerin çalışma
şekilleri, üretim kapasiteleri, alım
tercihleri farklılaştı. Bu süreçte Türkiye,
birçok yeni pazara ürün gönderme ve
üretim kalitesini sergileme şansı buldu.
Yani yaşanan kriz bizim için önemli bir
fırsat doğurmuş oldu. Türk ürünlerinin
kalitesini denemiş olan ülkelerle
ihracat ilişkilerimizin uzun ömürlü
olacağına inancımız tam. Sektörümüzün
gücüne ve üretimdeki kalitesine dair
hiçbir şüphemiz yok, tek ihtiyacımız
markalaşma konusunda gelişme kat
ederek ürünlerimize karşı algıyı olumlu
yönde geliştirebilmek.

Sektörde yerli ham madde kullanımının
%95 olduğu gerçeğinden yola çıkarak,
katma değeri bu denli yüksek bir
sektörün kat ettiği ilerlemenin getirileri
aşikardır. İthal girdi oranının düşük
olması nedeniyle seramik sektörünün
devlet politikalarıyla da desteklenmesi
gerekir, ülkeye döviz bırakma
noktasında ithal girdinin kullanım azlığı
önemli bir belirleyicidir.
“Ülkemiz, dünyanın önde gelen ihracatçı
ülkelerinden biri olma özelliğini de
korumaya devam ediyor.”
Ülkemiz her geçen yıl, ihracat yaptığı
ülkelerdeki pazar payını artırarak
ve yeni pazarlarla kalıcı ilişkiler
kurarak dünyanın önde gelen ihracatçı
ülkelerinden biri olma özelliğini
de korumaya devam ediyor. Bugün
geldiğimiz noktada; seramik kaplama
malzemelerinde Avrupa’nın 3. büyük

“YAŞANAN KRİZ
BİZİM İÇİN
ÖNEMLİ
BİR FIRSAT
DOĞURMUŞ
OLDU.”

“Fuarcılık anlamında da Cersaie’i geride
bırakabilmeliyiz”.
Şu anda üzerimize düşen en büyük
görev, Türk seramiğinin marka gücünü
pekiştirmek adına gerekli tanıtım
çalışmalarını başarıyla sürdürmek ve
ihracat kanadını güçlendirmek adına
gerekli adımları atmak. UNICERA
Fuarı, Türk markalarının güçlerini
ve yeniliklerini sergileyebildikleri ve
yeni pazarlarla ilişki kurabildikleri
en önemli organizasyon. Bugün nasıl
üretimde İtalya’yı geride bıraktıysak,
fuarcılık anlamında da Cersaie’i
geride bırakabilmeliyiz. Bizim fuarı
düzenlerken, yabancı alıcı programlarını
organize ederken aklımızdaki nihai

KEMAL YILDIRIM

TİMDER
Yönetim Kurulu Başkanı
baskan@timder.org.tr

hedef daima buydu, üretimdeki
gücümüzü fuarcılıkta da göstermeli
ve bugün Avrupa’nın ikinci büyük
ihtisas fuarı olarak anılan UNICERA’yı
alanında birinci yapabilmeliyiz. Bu
hedefin çok uzağında olduğumuzu
da düşünmüyorum, yıllar içerisinde
sektörümüzün ve onunla bağlantılı
olarak fuarımızın adım adım gösterdiği
ilerleme umutlarımızı artırıyor. Fuarımız
serüvenine 400 m2’lik bir alanda
başlayıp bugünlere ulaşmayı başardı.
Bugünden sonra ilerleyişimiz çok daha
kolay olacaktır.
“Rüştünü ispat eden sektörümüz için
artık her ülke bir hedef haline geldi.”
Bu yılki fuarımızda geçen sene pandemi
nedeniyle ziyaretçi ağırlayamadığımız
ülkeleri de hedefledik ve alım heyeti
organizasyonlarımıza kattık. Geçmiş
yıllarda ülkemizin hedeflediği pazarlar
biraz daha kısıtlıydı ancak yaşanan
son gelişmelerle rüştünü ispat eden
sektörümüz için artık her ülke bir
hedef haline geldi. Kaliteli üretimin
yanında rekabet edilmesi zor bir fiyat
politikamızla pazarın en güçlü oyuncusu
olmamızın önünde hiçbir engel yok.
Bizler fuarın düzenleyicilerinden biri
olarak ihtiyaç duydukları her konuda
katılımcılarımızın yanındayız.
Bütün katılımcı firmalarımıza başarılı
bir fuar dönemi diliyorum, umarım
herkes bu fuardan istediğini elde ederek
ayrılabilir.

“SERAMİK SEKTÖRÜNÜN DEVLET POLİTİKALARIYLA DA
DESTEKLENMESİ GEREKİYOR.”

“Büyük, kutsal hedefler, erişilemeyecek hedeflerdir.
Bu sebeple herhangi bir hedefe erişmekle yetinmeyeceğiz.
Daima daha ilerisine varmak için çalışacağız.”

“SERAMIK SEKTÖRÜMÜZ
HER GEÇEN YIL BÜYÜMESINI
SÜRDÜREREK PERFORMANSINI
ARTIRMAKTADIR.”
Türkiye’nin en büyük ve en önemli
fuar organizasyonlarından olan
UNICERA, neredeyse iki yıllık bir
aradan sonra tekrar kapılarını açıyor.
Seramik ve yapı sektörünün önde
gelen markalarının bir araya geldiği
fuar, sektörümüz için yıllardır bir
heyecan kaynağı olarak görülmektedir.
Hem katılımcılar hem de ziyaretçiler,
yeni ürünleri, yeni teknolojileri
sergileyebilme ve görebilmenin yanı sıra
bir araya gelebilmenin de mutluluğunu
paylaşmaktadırlar.
10-14 Mart tarihleri arasında gerçekleşen
UNICERA 2020 ne yazık ki talihsiz
bir şekilde Covid-19 salgını gölgesinde
tamamlandı. Fuar döneminde, çevre
ülkelerde salgın nedeni ile vaka
sayılarının artmasıyla yabancı misafir
sayısı hissedilir şekilde düştü. Buna
rağmen, başta Libya, Kosova ve Cezayir
olmak üzere çevre ülkelerden ve
Türkiye’den toplam 62.269 kişi 2020
Fuarı’nı ziyaret etti.
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Hiç şüphesiz ki 2-6 Kasım 2021
tarihleri arasında gerçekleşecek olan,
Türkiye’nin marka değeri en yüksek
fuarı UNICERA; bu yıl da seramik
sektörünün yanı sıra diğer banyo
ve mutfak ürünlerinin de dünya ile
buluştuğu bir platform sunması ve yeni
trendler ile tasarımların görülmesi
açısından çok büyük fayda sağlayacaktır.
Bu anlamda UNICERA’nın sektörün
ve sektördeki markaların bilinirliğini
arttırmasının yanı sıra uluslararası
markalaşma konusunda katkıları çok
önemlidir ve bu katkı artarak devam
edecektir.

10

Türkiye, seramik üretimi konusunda;
üretimin her aşamasında en yeni
teknolojilerin kullanılması, yeni ürün
geliştirme ve tasarım odaklı kaliteli
üretim anlayışı ile 2020 yılında İtalya
gibi önemli bir seramik üreticisinin
önüne geçerek Avrupa Birliği ülkelerini
geride bırakabileceğini ve dünyada
küresel anlamda önemli bir rekabet
potansiyeli oluşturabileceğini bir kez
daha gözler önüne sermiştir. 2020’de
başlayan ve halen devam eden küresel
salgında dünya ve Avrupa pazarlarında
rakipleriyle yarışına devam eden seramik
sektörümüz her geçen yıl büyümesini
sürdürerek performansını artırmaktadır.

2021 yılı, ülkemizde seramik sektörü
açısından oldukça hareketli geçti.
İhracat işlemlerinin de beklenenin
üstünde gerçekleşmesi ile toplam
satışlar son yılların en üst seviyesine
ulaştı. Ülkemiz coğrafyasının, seramik
üretiminde kullanılan ham maddeler
bakımından zengin bir bölgede yer
alması, yetişmiş insan gücünün artması
ve önemli pazarlara ulaşım kolaylığı,
Türk firmalarının dünya seramik
pazarındaki payının daha da artacağı
konusunda ipucu vermektedir. Özellikle
pandemi döneminde Çin ve Hindistan’da
üretimin azalması, hemen sonrasında
patlak veren konteyner krizi ile navlun
fiyatlarındaki artış özellikle Avrupa ve
Amerika pazarında Türk ürünlerinin
tercih edilme oranını oldukça
yükseltmiştir. İnşaat sektöründeki
gelişmeler dikkate alındığında dünya
seramik sektöründeki üretim, tüketim
ve ticaret beklentilerindeki artışın 2022
yılında da süreceği düşünülmektedir.
Ancak yine de hem Çin ve Hindistan’ın
yeniden sahneye dönmesi hem de yurt içi
üreticilerinin birçoğunun planladıkları
kapasite artışları; diğer üreticiler ve
dağıtım ağındaki bayiler açısından
dikkatle takip edilmesi gereken önemli
konulardır ve bu duruma bağlı olarak
doğru planlamaların yapılması hayati
önem taşımaktadır.

“TÜRK SERAMIĞI
‘KALITELI
SERAMIK’
ALGISINI
KAYBETMEMELI,
‘UCUZ SERAMIK’
ALGISI
KALITENIN
ÖNÜNE
GEÇMEMELIDIR.”

ÇİĞDEM ARAS

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

Hiç şüphesiz ki geçtiğimiz 2 yıllık
süreç Türk seramiğinin dünyada
bilinirliğinin yükseldiği, pazar payının
artış gösterdiği bir dönem olmuştur.
Tüm sektör paydaşları bu trendin devam
etmesini canı gönülden istemektedir.
Ancak bu noktada pazar payındaki
artışın nedenlerini iyi analiz etmek
gerekmektedir. Türk seramiği eskiden
beri süregelen “kaliteli seramik”
algısını kaybetmemeli, “ucuz seramik”
algısı kalitenin önüne geçmemelidir.
İhracat kanalında faaliyet gösteren tüm
üreticiler ve diğer dağıtım kanalları,
rakip sayılabilecek Avrupalı üreticilerin
fiyat politikalarını analiz etmeli, fiyat
belirleme noktasında çıkış noktası olarak
bu üreticileri ele almalı, Avrupa pazarı
için yeni bir Çin imajı yaratılmamalıdır.
Türk seramiği artık dünyada hak ettiği
yeri almalı, tüm üreticiler ve ülkemiz
emeklerinin karşılığını görmelidir.
Böyle bir dönemde her türlü tanıtım
aracı büyük önem taşımaktadır.
Üreticiler ve satıcılar, Türk seramiğini
dünyaya anlatmak için her fırsatı
değerlendirmeli hem fiziksel hem
dijital mecralar mümkün olduğunca
fazla kullanılmalıdır. Tam da bu amaca
uygun olarak, tüm paydaşların büyük
özveriler göstererek ortaya çıkardığı
UNICERA 2021 sektör için büyük bir
şans haline gelmiştir. İki yıl aradan
sonra yepyeni ürünlerin boy göstereceği
fuar, sektördeki tüm oyuncuları bir araya
getirerek Covid-19 sonrası normalleşme
sürecinde de bir adım daha atılmasını
sağlamış olacak, Türk seramiği bir kez
daha adından söz ettirmiş olacaktır.
Bu bağlamda, şimdiden heyecanını
yaşadığımız UNICERA 2021’in;
katılımın yüksek, geri dönüşlerinin
verimli ve Türk seramiğinin tanıtımı
açışından çok başarılı geçmesini umut
eder, tüm sektör için hayırlı olmasını
dilerim.

IMF’YE GÖRE
2022’DE DÜNYA
IMF, yılda iki kez (Nisan ve Ekim aylarında), ülkelerden topladığı verilere ve bilgilere
dayanarak Dünyanın Ekonomik Görünümü Raporu (World Economic Outlook
Report) yayınlar. 2021 yılı Ekim ayı raporu yeni yayınlandı. Bu rapordaki verilere
göre 2021 yılının nasıl sonuçlanacağı ve 2022 yılında neler olacağını IMF’nin
tahminleri çerçevesinde ele alalım. Önce dünyanın genel ekonomik görünümüne bir
2021 (GSYH Payı SAGP’ye göre)

Sayı

Toplam Ekonomi

196

Gelişmiş Ekonomiler
ABD
Euro Bölgesi
Japonya
Gelişmekte Olan Ekonomiler
Çin
Hindistan
Rusya
Brezilya
Türkiye

40

GSYH Payı
(%)
100
42,4
15,8
12,1
4,0
57,5
18,3
6,8
3,1
2,4
1,9

19
156

İhracat Payı
(%)
100
63,0
9,6
26,7
3,6
37,0
12,3
2,3
1,7
1,1
1,1

Nüfus Payı
(%)
100
14,0
4,3
4,4
1,6
85,9
18,5
18,0
1,9
2,8
1,1

bakalım: Buna göre toplam 196 ülkenin 40’ı gelişmiş ekonomi, 156’sı da gelişmekte
olan ekonomi. 40 gelişmiş ülke dünya nüfusunun %14’üne sahip olduğu halde dünya
gelirinin %42’den fazlasını alıyor ve dünya ihracatının %63’ünü yapıyor. Buna karşılık
156 gelişmekte olan ülke dünya nüfusunun %86’sına sahip olduğu halde dünya
gelirinden %57,5 pay alıyor ve dünya ihracatının %37’sini yapıyor.
Görüleceği gibi bu tabloda ciddi bir adaletsizlik var.
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Şimdi gelelim IMF’nin çeşitli ülkelerin başlıca ekonomik göstergeleriyle ilgili
tahminlerine (%):
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Göstergeler
Büyüme
Dünya
ABD
Euro Bölgesi
Japonya
Çin
Hindistan
Rusya
Türkiye
Enflasyon
ABD
Euro Bölgesi
Japonya
Çin
Hindistan
Rusya
Türkiye
İşsizlik
ABD
Euro Bölgesi
Japonya
Çin
Hindistan
Rusya
Türkiye
İşsizlik
ABD
Euro Bölgesi
Japonya
Çin
Hindistan
Rusya
Türkiye

2021
%
5,9
6,0
5,0
2,4
8,0
9,5
4,7
9,0
%
5,1
2,9
0,7
2,0
5,5
5,8
16,7
%
5,4
8,0
2,8
3,8
Bilgi yok
4,9
12,2
%
-3,5
2,6
3,5
1,6
-1,0
5,7
-2,4

2022
%
4,9
5,2
4,3
3,2
5,6
8,5
2,9
3,3
%
2,6
1,4
0,4
1,8
4,9
4,3
14,5
%
3,5
8,1
2,4
3,7
Bilgi yok
4,6
11,0
%
-3,5
2,7
3,3
1,5
-1,4
4,4
-1,6

MAHFİ EĞİLMEZ
Ekonomist

mahfie@gmail.com
www.mahfiegilmez.com

“KÜRESEL SISTEM
2022’DE IMF
TAHMINLERINDE
GÖRÜLDÜĞÜ GIBI RAHAT
DEĞIL, ENFLASYONUN DA
ZORLAMASIYLA OLDUKÇA
ZOR BIR YIL GEÇIRECEK.”
IMF, dünyanın 2021’de %5,9 büyümesine
karşılık 2022’de hız keseceğini ve
büyümenin %4,9’a düşeceğini öngörüyor.
Salgın sonrası bu tabloya aldığımız bütün
ülkeler için büyüme beklentileri oldukça
yüksek. Yalnızca Rusya ve Türkiye’nin
2022’de oldukça ciddi biçimde hız keseceği
tahmin ediliyor. Rusya ve Türkiye dışındaki
tahminleri iyimser bulduğumu belirteyim.
Enflasyon ve işsizlik konusunda IMF’nin
bu tabloya giren ekonomilerle ilgili bütün
tahminleri iyimser görünüyor. Gelişmiş
ülkelerin 2022’de ciddi enflasyon sorunları
yaşamasını bekliyorum. ABD ile ilgili
veriler Fed’in enflasyon konusundaki ‘geçici
gelişme’ değerlendirmesinin pek doğru
olmadığını gösteriyor. Tablonun bana göre en
tutarlı tahminleri cari dengeyle ilgili olanları.
Özellikle enflasyon alanında ABD ve
Euro Birliği ülkelerinin durumu çok
karışık görünüyor. Parasal genişlemeyi
durdursalar ekonomik canlılık kaybolacak,
faizi artırsalar ekonomik canlanmanın
kaybolmasına ek olarak dünyaya dağılmış
bulunan dolar ve eurolar ülkesine dönecek
ve bu da enflasyonda yeni bir artış dalgası
yaratacak.
Kanımca, küresel sistem 2022’de IMF
tahminlerinde görüldüğü gibi rahat değil,
enflasyonun da zorlamasıyla oldukça zor bir
yıl geçirecek.

Kunye

HALL: 5
STAND: H06

Rumba Serisi

www.kalay.com.tr

GÖRÜŞLERİ
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DÜNYA MARKALARI
UNICERA’DA BULUŞUYOR
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Küresel pazarda 60 milyar dolarlık hacme ulaşan dünya seramik sektörü,
marka değeri en yüksek fuar UNICERA İstanbul için gün sayıyor. 1.200’ü aşkın markanın
birbirinden özel tasarımlarını sergileyeceği fuarda, farklı ülkelerden 50 binin üzerinde satın almacı
milyarlarca dolarlık ticaret anlaşmaları imzalayacak.
Seramik ve yapı sektörünün öncü
markalarını bir araya getiren UNICERA
İstanbul - Uluslararası Seramik
Banyo Mutfak Fuarı, 02-06 Kasım
2021 tarihleri arasında, CNR Expo
İstanbul Fuar Merkezi’nde sektör
profesyonellerini ağırlayacak.
UNICERA İstanbul, Tesisat İnşaat
Malzemecileri Derneği (TİMDER),
Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve
CNR Holding kuruluşlarından İstanbul
Fuarcılık iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve
KOSGEB desteğiyle organize edilecek.

Dünya seramik sektörünün en büyük
sektör buluşmalarından biri olan
UNICERA İstanbul, küresel pazarda
60 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan
sektörün en önemli tedarik üslerinden
biri konumunda yer alıyor. Sektöre
yön veren 1.200’ün üzerinde markanın
katılımı ile gerçekleştirilecek olan fuar,
özellikle küresel piyasalardaki konumunu
güçlendirmek isteyen firmalar için oldukça
önemli bir misyon üstleniyor. Fuara,
dünyanın dört bir yanından 50 binin
üzerinde satın almacı, yeni ve uzun soluklu
ticaret anlaşmaları imzalamak için gelecek.

Birçok ürün ilk kez UNICERA’da
dünyaya tanıtılacak
Türkiye’de alanının en büyük ihtisas
fuarı olan UNICERA İstanbul, bu yıl
da sektörün en yenilikçi ürün, tasarım,
malzeme ve teknolojilerine sahne olacak.
Yerli ve yabancı markaların 2022
yılı trendlerini ilk kez tanıtacağı
fuarda; banyo ürünleri, zeminduvar kaplamaları, seramik işleme
teknolojileri, mutfak ürünleri,
dekorasyon ürünleri, ambalajlama ve
depolama ürünleri sergilenecek.

SALON: 07 - STAND: B01

GÖRÜŞLERİ
Global tedarik sisteminde Çin aleyhine
bozulan dengeler, ülkemizin lehine
gelişen olaylar, artan navlun bedelleri
ülkemiz adına büyük bir fırsat
oluşturuyor. Bu fırsatı değerlendirme
adına kapasitelerimizi büyütmemiz
gerekiyor. Fuarın bu amaca hizmet
edeceğine inanıyoruz. Bizler, Adell
olarak yaptığımız teknolojik yatırımlar
ve iş birlikleri ile sektörümüzün globalde
büyümesine katkımızı artıracağız.

Recep Ali Topçu
Adell Armatür ve Vana
Yönetim Kurulu Başkanı
Pandemi süreciyle birlikte ara verilen
fuar programlarımızın yeniden
başlıyor olması sevindirici bir
gelişme, UNICERA 2021 için de çok
heyecanlıyız. Verilen uzun aranın
ardından değerli sektör paydaşlarımızla
hasret giderme, yeniden birbirimizi
keşfetme fırsatı bulacağız. Özellikle
Avrupa ve yakın coğrafyamızdan
sektör temsilcilerinin yoğun katılımda
bulunmalarını umut ediyoruz. Dileriz
bu umudumuz gerçek olur ve tüm
katılımcılarımızla birlikte başarıyla
sektörümüzü temsil ederiz, güzel ve
verimli çalışmalar yaparız.
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Genelde banyo-mutfak ve özelde banyomutfak armatürleri için 2021 yılını,
yurt içi ve yurt dışı ürün taleplerinin
fabrikalarımızın çarklarını hızlıca
döndürdüğü bir yıl olarak tamamlıyoruz.
Üçüncü çeyrek itibariyle şirket
hedeflerimize yaklaşmış durumdayız.
Dördüncü çeyreğin, ürün ve hizmet
sunduğumuz müşterilerimiz için başarılı
ve verimli geçeceğine inancımız tam.
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Özellikle döviz kurlarındaki yükseklik ve
belirsizlikler yatırım isteğimizi olumsuz
etkiliyor. Artan döviz kurları, market
fiyatları ve kiralar dolayısıyla özellikle
mavi yakalı çalışanlarımız zorluk
yaşıyor. Bu zorluklar mutluluklarını,
işçi-işveren iletişimini olumsuz etkiliyor
ve verimsizliğe yol açıyor. Konunun
rahatlatılması, kategorimizin gelişmesi ve
sektörümüzün büyümesi adına önem arz
ediyor.
Adell olarak son yıllarda güncellenen
stratejimiz ve politikalarımıza uygun
olarak, tedarik sistemine, yerli ve global
markalara hizmet vermeye, onlarla iş
birliği içinde yol almaya odaklanmış
bulunuyoruz. Buna yönelik esnek
teknolojilere, kapasite artımına ve
yönetimsel yapılanmaya yoğunlaşma
gayreti içindeyiz.
İhracat ve OEM/ODM iş birlikleriyle
ilerlemek, iş ortaklarımızın tasarımdan
ürüne, ambalajlamaya kadar ihtiyaçlarını
karşılamak için kaslarımızı geliştirdik.
Özellikle kategorimizin temel prosesi
olan alçak basınç döküm sistemlerine,
talaşlı imalat prosesine ciddi yatırımlar
yaparak lokal ve global iş ortaklarımızın
kategorimizde güçlenmelerine, pazarda
gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Adell
olarak geldiğimiz konumda, lokal iş
ortaklarımızın ihtiyaçlarını karşılayan
bir üretim üssü yaklaşımıyla, yurt
dışından ithal ürün getirmelerine,
döviz, gümrük, kalite problemlerini
ihracat rakamlarının artması ve yeni
müşterilerin pazara dahil olmaları
noktasında fuarın çok büyük fayda
sağlayacağı inancındayım.

Bassam Sipahi
Basco Yapı Sanayi
Genel Müdürü
Bu yıl gerçekleşecek olan UNICERA
Fuarı’ndan beklentimiz çok yüksek,

Basco Yapı olarak modern, çağdaş ve
klasik tasarımlardan oluşan çok seçkin
bir koleksiyonumuz var, fuarda bu
ürünlerle müşterilerimizin karşısına
çıkacağız. Özellikle yabancı alıcılarla
bağlantı kurma noktasında fuarın
bizlere çok büyük desteği olacak.
UNICERA Fuarı, ürünlerimizin
kalitesini gözler önüne serebilmemiz
için bulunmaz bir fırsat. Bu gerçekten
hareketle fuara en iyi şekilde
hazırlandık ve fırsatı iyi değerlendirme
niyetindeyiz.

aşmalarına ve satış kanalında daha güçlü
bir güven ve yerli imajla yol almalarına
destek sağlıyoruz. Fuarda yurt içi ve yurt
dışından gelecek iş ortaklarımızla, değerli
sektör temsilcilerimizle bu konseptte iş
birliklerimizi artıracağımıza inanıyoruz.
Uluslararası markalaşmada başarı sağlamak
sektör firmalarımız için, ülkemiz için
önem arz ediyor. Firmalarımızın globalde
yarışmalarına, zirve yolculuklarına
devam etmelerine zemin hazırlayacak
iklimi oluşturmanın gereğine inanıyorum.
Firmalarımızın öncelikle içeride tüm
çalışmalarını, kurumsallaşmasını, kalite,
yönetim, nitelikli insan kaynakları yönetimi
ve özellikle de finansman yönetimini
çözmüş olması gerekiyor. Merkezde
eksikliklerini gidermemiş bir firmanın
globalde sürdürülebilir başarıyı yakalaması
biraz zor gözüküyor.
Kanımca istikrarlı bir ekonomi, finansmana
erişimin, maliyetlerinin dünya ile uyumlu
olduğu bir iklim, firmalarımızın hızını
artıracaktır. Uluslararası başarı için rekabet
edebilir belli bir ölçeğe, kararlı bir kalite
yapısına, tek yürek olmuş bir ekibe ve
sağlam bir finans yapısına sahip olmak
gerekiyor. Bunlar sağlandığında inanıyorum
ki doğunun en batısında, batının en
doğusunda olan bu güzel ülkemden nice
global başarılar, nice markalar çıkacak
ve ülkemiz özlediğimiz refah seviyesine,
gelişmişliğe ve zenginliğe erişecektir.
Şirketimizin geçmişten bugüne
yolculuğunda gerek TİMDER, gerekse
UNICERA ile birlikte yol almaktan
mutluyuz. Emeği geçen, akıl ve alın teri
koyan herkese gönülden minnetlerimizi,
teşekkürlerimizi sunarız. Dileriz
UNICERA ile birlikte, sektörümüz
ve ülkemiz çok daha güzel başarılara
imza atar. Tüm katılımcı dostlara,
sektör paydaşlarımıza üstün başarılar
temennisiyle, fuarın sağlıklı bir şekilde,
pandemi tedbirlerine uyum içinde, hayırlı
ve bereketli geçmesini dileriz.
Fuarı organize eden derneğimizden
en önemli beklentimiz fuarın tanıtım
çalışmalarına ağırlık vererek daha fazla
alıcının ülkemize gelmelerini teşvik
etmeleridir. Yerli üretimlerimiz tüm
dünyaya meydan okuyabilecek kadar iyi,
tek yapmamız gereken iyi bir tanıtımla
daha fazla alıcıyı ülkemize çekmek
ve ürünlerimizin kalitesini birebir
görmelerini sağlamak. Türk ürünlerinin
kalitesiyle bir kez tanışanların bir daha
vazgeçemeyeceklerine inanıyorum,
özellikle şu anda dünya geneliyle
kıyasladığımızda fiyat anlamında da
önemli bir avantaj sunuyoruz. Sahip
olduğumuz gücü verimli bir şekilde
kullanmayı başarabilirsek ihracat
noktasında büyük başarılar bizleri bekliyor.

GÖRÜŞLERİ
Bu yıl fuarımızda yeni Supreme gömme
rezervuarımızı ve 2 yeni armatür
serimizi sergileyeceğiz. Supreme gömme
rezervuar ve Monet aktüatör panelleri
Bilecik tesislerimizde 2021 yılı ağustos
ayı itibariyle üretilmeye başlandı. Yerli
markalar arasında benzeri olmayan bir
gömme rezervuar tasarımı ve üretimi ile
bu ana ürün grubunda da pazarda etkili
olmak istiyoruz. 19 ayrı patentimiz mevcut.

Hakan Günderen
Bien Banyo
Genel Müdürü
Bir yıl aradan sonra UNICERA’nın
kapılarını tekrar sektör temsilcilerine
açması bizi çok sevindirdi. Umarım
bundan sonra böyle bir durumu yaşamayız.
Sektörün an itibari ile yaşamakta olduğu
en büyük sıkıntı, yüksek kredi faiz
oranlarının ve enerji maliyetlerinin
getirmiş olduğu olumsuz hava ile her geçen
gün artan üretim maliyetleridir. Ülkemizin
stabil bir ekonomiye sahip olmaması ve
yaşanan ekonomik dalgalanmalar, gelişim
yolunda yapılan planların aksamasına
ve gecikmesine yol açabiliyor. Bu yıl bu
duruma bir de dünyadaki maliyet artışı
konjonktürü de eklendi. Ancak bizim
amacımız, öncelikle markamızı iç pazara
bağımlı halden çıkartarak, yurt dışı
pazarlarda yani daha stabil ekonomilerin
bulunduğu pazarlarda etkin hale getirmek.
Böylelikle Türkiye’de yaşanan ekonomik
dalgalanmaların etkisini en aza indirmek
mümkün olabilir.

Türkiye’nin en renkli armatür serileri
olan Salvo Plus Colours’ı ve Pruva’yı
tüketicilerin oldukça beğeneceğini
düşünüyoruz. Salvo serimize ipeksi
mat siyah, ipeksi mat beyaz, altın
kaplama seçenekleri dahil oldu. El duşu
seçeneklerimizde ise beyaz altın, krom
altın, siyah bakır, siyah, siyah altın,
beyaz bakır gibi kaplama alternatifleri
mevcut. Vitrifiye ürün grubumuzda ise,
Vokha, Alesta ve Harmony serilerinde
inovatif yeni asma klozetlerimiz devreye
alındı. Tüm bu yeniliklerimizi 2021 yılı
UNICERA Fuarı’nda siz ziyaretçilerimize
sunmuş olacağız.
Seramik Federasyonumuzdan aldığımız
son verilere göre, üretimde İtalya’nın önüne
geçmiş bulunuyoruz, bu gerçekten Türk
seramik sektörü adına mutluluk ve gurur
verici bir gelişmedir. Ancak Türkiye’nin
dünya pazarındaki en büyük handikabı,
uluslararası pazarlara uzak kalmak ve
pazar dinamiklerini bilmemek olarak
değerlendirilebilir. Bu pazarlarda ürün
geliştirme sürecinden başlayarak belirli bir
strateji ile mücadele etmek gerekir. Ürün
geliştirip müşteri aramak yerine, pazara ve
müşteri beklentisine göre ürün geliştirme
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yine de yüksek bir katılımcı sayısına
sahipti. Son fuardan beri neredeyse iki
yıla yakın bir zaman geçti. Bu süreçte
sektör fuarı fazlasıyla özledi. Bu
durumun rakamlara yansıyacağını ve hem
katılımcılar hem de ziyaretçiler açısından
UNICERA ile sektörün normalleşme
adımlarının da hızlanacağını
düşünüyoruz.
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Levent Aras
Cybele Tile
Genel Müdürü
Seramik ve yapı sektörünün önde gelen
markalarının bir araya geldiği Türkiye’nin
en büyük fuar organizasyonlarından
biri olan ve kendi alanında Avrupa ve
dünyada da çok değerli bir yere sahip olan
UNICERA İstanbul; sektörün en yenilikçi
ürün, tasarım, malzeme ve teknolojilerini
sergileme noktasında şüphesiz büyük
önem taşıyor.
2020 fuarı ne yazık ki pandeminin
gölgesinde tamamlandı. Buna rağmen

Aras Global firması olarak kendi
markamız olan Cybele Tile ile yüksek
oranda ihracat yapıyoruz. Uluslararası
olması nedeni ile UNICERA’ya katılmak
bizim için hem yeni pazarlar oluşturmak
ve yeni müşteriler ile tanışmak açısından
hem de yurt dışındaki bilinirliğimizi
arttırmak açısından oldukça faydalı.
Bu yıl ilk defa tanıtımını yapacağımız
600x1200 mm ebatlı 5 mm kalınlıktaki
Cybele Tile Mat ve Full Lappato Porselen
Karo ürün koleksiyonumuzla, 1000
mm x 3000 mm x 3 mm – 5 mm Slim
Tiles ve 1200 mm x 3600 mm x 12 mm
Cybele Top ürünlerimize öncelik vererek
Cybele Tiles, Cybele Home, Cybele
Top markalarımızla birkez daha fuarda
yerimizi alacağız. Cybele Tile olarak
bizim en çok üzerinde durduğumuz konu;
maksimum müşteri mennuniyetini odak
kabul ederek dünyanın her yerine açılmak

felsefesini hayata geçirmeliyiz. Ayrıca
sadece ürün geliştirmek ile kalmayıp,
pazara uygun fiyat ve dağıtım kanalının
stratejisini de belirlemeniz gerekir. Yani
her ülkeye ayrı bir pazarlama stratejisi ile
yaklaşmalıyız. Uluslararası pazarlarda fiyat
baskısından ancak bu şekilde kurtulabiliriz.
Türkiye, seramik sektöründe Avrupalı
üreticilere göre büyük avantaja sahiptir.
Bu fırsatı sektörün iyi değerlendirebilmesi,
uluslararası pazarları iyi anlayıp, başarılı
stratejiler geliştirebilmesine bağlıdır. Bu
stratejilerin başında da markalaşma ve
özellikle uluslararası bir marka olmak
gelmelidir. Uluslararası bir marka
olabilmek uzun, başarılı ve sürdürülebilir
bir süreç gerektirir. Bu süreçteki başarı da
sadece iletişime, firma çalışanlarına değil,
yerli ve yabancı fuarlara katılım ve devlet
desteği gibi teşviklere de bağlıdır.
UNICERA, ilk yıllarından itibaren az
sayıda yabancı ziyaretçinin olduğu;
genellikle iç pazar müşterilerimiz ile
buluştuğumuz bir fuar niteliğindeydi. Son
iki yıldır ise yabancı ziyaretçi sayısında
önemli bir artış yakalayarak, bölgemizdeki
en önemli fuar olma yolunda ilerliyor.
Fuar alanının daha kolay ulaşılabilir bir
yere getirilmesinin ve fuarcılık firmasının
yurt dışı tanıtımlarının bunda çok etkili
olduğunu düşünüyorum. Geçmiş yıllarda
yabancı müşterilerin Bien markasına olan
ilgisi bizi fazlası ile memnun etmişti, bu
yıl dış satış neticelerimizin bir önceki
yıla göre daha iyi olacağını düşünüyorum.
UNICERA Fuarı’nın da desteği ile Bien,
dünya pazarlarında önemli ve etkili bir
oyuncu olabilecektir.
ve doğru hizmeti en kısa zamanda
müşterilerimize ulaştırmak. Sürekli
gelişim ve değişim gösteren sektörümüzde
artık ürünlerin ortak özellikleri ve
nitelikleri birbirine çok yakın hale geliyor,
ürünler arasında ciddi farklar bulmak
zorlaşıyor. Bu noktada ürünle birlikte,
sunulan hizmetin mutlu-memnun müşteri
yaratma konusundaki önemi bir kez daha
ortaya çıkıyor.
Bu anlamda dünyada, kapı teslim
müşteri hizmeti sunarak müşteri
memnuniyetini hem ürün kalitesi hem
de hizmet anlamında sağlamak ve bu
alanda öncülük etmek taviz vermediğimiz
önceliklerimizdir. Hedef kitlemizi
iyi tanımak gerçek zamanlı müşteri
geri bildirimi almak, hizmet hızı ve
ulaşımında sunduğumuz ayrıcalıklar,
sunulan özel hizmet ve kolaylıklarla fark
yaratmak konusunda Cybele Tile olarak
iddialıyız. Sektörel yenilikleri takip
ederek pazar payımızı arttırıp büyütürken,
müşteri memnuniyeti konusunda sürekli
ve yenilikçi stratejiler geliştirmek için
büyük bir şevkle çalışıyoruz. Tüm bu
noktaları dikkate alarak katıldığımız
UNICERA 2021’in bizi hedeflerimize
bir adım daha yaklaştıracağını biliyor ve
“Show Başlasın” diyoruz.
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yaşanan ham madde ve enerji özelindeki
yüksek maliyet artışları, sektörümüzdeki
fiyatlamalar açısından tahminleri
zorlaştırmaya devam etmektedir. Buna
karşılık ihracat kanadımızla, artan yurt
dışı taleplerine çok hızlı bir şekilde
cevap vermeye çalışıyoruz.

Serkan Önem
Bien Direktörü
Türk Seramik sektörü, özellikle son
yıllarda Avrupa’da üretim liderliğine
oynamaya başladığı için bu yıl
düzenlenecek olan UNICERA Fuarı
önemini bir kat daha artırmaktadır. Türk
Seramik sektörünün Avrupalı rakiplerine
karşı son yıllarda sağlamış olduğu
avantajlarla, Avrupa ve diğer pazarlarda
sektörümüz yoğun talep görmektedir.
Bu bağlamda baktığımızda UNICERA
2021’in bir buçuk yıl aradan sonra tekrar
kapılarını açacak olması sektörümüz
için büyük bir fırsattır. Son yıllarda

Karo koleksiyonlarımız her yıl
UNICERA Fuarı’nda büyük ilgi görüyor.
Bu yıl da 30x90 cm ve 40x120 cm
ebatlarında yeni geliştirmiş olduğumuz
duvar karosu koleksiyonlarımızın fuarda
büyük ilgi toplayacağını öngörüyoruz.
Büyük ebatlarda ise 120x180 cm
oversize diye adlandırdığımız
koleksiyonlarımız, fuarda öne çıkan
ürünler arasında yer alacak. Bien
yeni koleksiyon geliştirmeyi seven bir
marka ve yeni koleksiyonlarımız hem
duvar karolarımızda hem de oversize
ebatlarımızda fuarda öne çıkacak.
Türk Seramik sektörünün Avrupa’da
son yıllarda ön plana çıkmasının ana
sebepleri; işçilik maliyetlerinin ve
üretim maliyetlerinin Avrupa’ya göre
daha uygun olmasıdır. Tasarımlarımız,
Türkiye’de olduğu kadar globalde de
yoğun beğeni topluyor. Markamız
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başlayan hikâyemizde bugün Türkiye’nin
İlk 1000 İhracatçı Firması arasında yer
aldığımızı, UNICERA 2021 Fuarı’na
bu apoletler ile katıldığımızı sizlerle
paylaşmak isterim.

20

Hakan Çanakçı
Çanakcılar Seramik A.Ş.
Creavit Yönetim Kurulu Başkanı
Seramik sektörünün en önemli
oyuncularının katılacağı UNICERA
2021 Fuarı’nda yer almanın yanısıra
sektör profesyonellerimiz, bayilerimiz,
mimarlarımız ve tasarım öğrencileri ile
bir kez daha bir araya gelmenin büyük
heyecanını yaşıyoruz.
Küresel ve bölgesel sektör trendlerinin
görülebileceği UNICERA 2021
Fuarı, her geçen yıl daha da büyüyen
sektörümüz için büyük bir buluşma
noktası. Özellikle bu yıl bizim için daha
da özel bir anlam taşıyor. Çünkü bu yıl
fuarda şampiyonlar liginin bir üyesi
olarak bulunuyoruz. 50 yılı aşkın bir
süre önce Zonguldak’ın Gökçebey’inde

Creavit başta olmak üzere
sektörümüzdeki yerel markaların
yatırımlarını artırması, seramik
sektörünün küresel ölçekteki en büyük
üreticileri olan İtalya ve İspanya’da
üretimin azalması, inşaat yatırımlarının
hızlanması ve pandemi etkisi ile birlikte
artan tadilat – dekorasyon projeleri
sektörümüzün güçlenmesini sağlıyor.
Sektörümüzün yeni yatırımlar ve lojistik
avantajlarımız ile birlikte her geçen yıl
daha da büyüyeceğine inanıyorum.
Değişen tüketici alışkanlarına ayak
uydurmak ve geleceğin banyolarını
tasarlamak için tüm gayretimizle
çalışıyoruz. Bu konuda tek bir
kriterimiz var, o da tüketicilerimizin
mutluluğudur. Bu minvalde sürekli
yeni ürünler üzerinde çalışıyor, ürün
gamımızı zenginleştiriyoruz. Bu yıl da
ziyaretçilerimizi 800 m2’lik standımızda
vitrifiye, banyo mobilyası, armatür
grubu kategorilerindeki birçok yeni
ürünümüz ve tüm misafirperverliğimizle
ağırlayacağız.
Vitrifiye özelinde Loop Lavabo serisinin
yeni ölçü ve renkleriyle birlikte yeni
lavabo modellerimiz Vox, Nice, Petra

açısından da değerlendirdiğimizde
özellikle son yıllarda yapmış olduğumuz
yatırımla, kapasitemizi 50 milyon m2’ye
ulaştırarak Avrupa ve yakın coğrafyada
çok ciddi büyüklükte bir üretim
kapasitesine erişmiş bulunmaktayız.
UNICERA aynı zamanda yurt dışındaki
yeni müşterilerin markamızı tanıması
açısından bizlere olanak sağlıyor.
Türkiye ve globalde markalaşmaya
yaptığımız her yatırım, fuar
dönemlerinde meyvesini veriyor.
UNICERA; daha önce yurt içi
bayilerimizle bir araya geldiğimiz ve
yeni koleksiyonlarımızı ilk kez görücüye
çıkardığımız bir fuar niteliğindeyken,
şimdi uluslararası alandan müşterilerin
de ziyaret ettiği ve yeni pazarlar
yaratmamıza olanak sağlayan bir fuar
niteliğini kazandı. Özellikle ihracatımıza
katkı sağlayacak bu ziyaretçilerin
sayılarında artış gözlenmekle birlikte,
sonraki yıllarda daha fazla katılım
sağlanacağı ön görülmekte. Sadece yerli
ziyaretçilerin değil yabancı ziyaretçilerin
de olması, markamıza ve ürünlerimize
olan ilgiyi arttırıyor. Aynı zamanda
yeni pazarlar kazanmamıza da kendi
ülkemizdeyken olanak sağlamış oluyor.

ve Deep’i ziyaretçilerimizin beğenisine
sunacağız. Kanalsız klozet teknolojisine
sahip RIM-OFF ürün sayısımızı Ness
ile artırıyor ve Petra asma klozet
modellerimizi zenginleştiriyoruz. Banyo
mobilyasında ise Sardes, Magnesia,
Magna, Tion, Milet, Gordion olmak
üzere 6 yeni modelimizi lanse edeceğiz.
Creavit tasarım ekibi tarafından
çocuklar için özel olarak tasarlanan
Ducky Çocuk Banyosu’nun yeni rengini
ise ziyaretçilerimizin beğenisine
sunacağız.
UNICERA Seramik Banyo Mutfak
Fuarı, başta da söylediğim gibi hem yeni
ürünlerimizi lanse edeceğimiz bir mecra
hem de sektörün gelişimini ve banyo
trendlerini görmemiz için bir buluşma
noktası. Bu nedenle bizim için oldukça
özel bir anlam taşıyor. Türkiye’de sektör
temsilcilerinin uluslararası alanda
başarılı olabilmeleri için öncelikle
yatırıma, tasarıma ve teknolojiye önem
vermeleri gerektiğini düşüyorum. Creavit
olarak, bugün tasarımlarımızı 5 kıtada
65 ülkeye ihracat ediyorsak temelinde bu
düşüncenin olduğunu söyleyebilirim.
Biz, önümüzdeki dönemde
200.000 m2’den 230.000 m2’ye
çıkaracağımız kapalı üretim alanımız
ve üretim teknolojimize yaptığımız
yeni yatırımlar ile üretim kapasitemizi
artırarak markamıza daha fazla değer
katmayı hedefliyoruz.

info@qua.com.tr
+90 850 888 07 08
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Selim İncel
Decus Kitchen
Kurucusu
Türkiye’nin marka değeri en yüksek
fuarı, Uluslararası Seramik, Banyo,
Mutfak Fuarı, UNICERA 2021’de
Decus Kitchen olarak biz de yerimizi
alıyoruz. Yenilikçi üretim teknolojisi
ile benzersiz tasarımları bir araya
getirdiğimiz mutfaklarımızı bu fuarda
ziyaretçilerimizin beğenisine sunacağız.
UNICERA Fuarı bizler için heyecan
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Metin Çokgörmez
DKR Dekor Banyo
Genel Müdürü
Dünyanın en değerli markalarını tek çatı
altında buluşturan UNICERA Fuarı’nın,
seramik banyo ve mutfak sektörü
için çok değerli bir etkinlik olduğunu
düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi
bu yıl da UNICERA, sektörümüzün

Dilek Turan
Başak Bina Banyo - db Banyo
Üretim Planlama Sorumlusu
Fuarlar özellikle ihracat için büyük
öneme sahip. Geçen yıl fuarla eş
zamanlı olarak başlayan vakalar
nedeniyla UNICERA beklentilere cevap
veremedi. Bu yılki fuardan pandemiye
rağmen umutluyuz. Ziyaretçilerin, dijital
ortamda fuar katılımcılarına ulaşmasının
sağlanması yönünde bir hizmet verilirse
faydalı olacağı inancındayım.
Bu yılki fuarda özellikle fiyat odaklı
ürün arayanlara özel, yeni bir seri
sunacağız. Bu serinin hem kalite hem
fiyat anlamında rekabetçi olacağını
düşünüyoruz.

Uluslararası camiada tanınırlık
sağlamak için her platformda
yer almalı, kendimizi daha iyi
tanıtmalıyız. Kalite ve standartlara
daha fazla özen gösterip varlığımızı
hissettirmeliyiz. Kendi içimizde
birbirimizle rekabet etmek yerine
hep birlikte uluslararası ticareti
geliştirmeyi yani ihracat yapmayı
hedeflemeliyiz.

verici. Yapı ve mobilya sektörü sonunda
beklediği ilgiyi görüyor. Yurt dışı
ziyaretçilerinin yoğunlaşması bizlere
Türkiye’nin yapı sektöründe çok önemli
bir konuma geldiğini gösteriyor. Türkiye
her geçen gün dünyaya entegre olurken
yaşam tarzlarımız da değişiyor. Yaşam
tarzlarımızdaki değişimin evlerdeki
en önemli göstergelerinden biri ise
mutfaklar oluyor. Küçük mutfakların
yerini, yaşam alanına dönüşen geniş,
aydınlık ve işlevsel mutfaklar alıyor. Öte
yandan Türkiye’de inşaat sektörünün
gelişmesi ve bu alanda yaşanan
yoğunluk, özellikle mutfak pazarına
olumlu yansıyor.

sahip modern donanımlı mutfaklar
üretiyoruz. Pazardaki iyi konumumuzu,
üretim ve satış alanlarındaki gücümüze,
geliştirdiğimiz ürünlere ve en başta
da ürünlerimizin yüksek kalitesine
borçluyuz.

Bu sene fuar konseptimiz olan ve
doğanın tüm dinginliğini yaşam
alanlarına son teknoloji ile yansıtan
okaliptüs kaplamaların yoğunlukta
olduğu ‘Teknonature’ mutfak modelimizi
ve gerek modern, gerek geleneksel,
gerekse klasik çizgileri göze çarpan
mutfak modellerimizi ziyaretçilerle
buluşturacağız. Decus olarak yüksek
kaliteye, işlevselliğe ve uzun ömre
kalbinin attığı yer olacaktır.
Sektörümüzün gelişmekte olduğu bu
dönemlerde UNICERA Fuarı’nın,
firmaların kendilerini ve ürünlerini
tanıtabileceği ve pazarlayabileceği en
uygun etkinlik olduğu kanaatindeyim.
DKR Dekor Banyo olarak biz de birçok
kez olduğu gibi bu yılda UNICERA’da
yerimizi alacağız. Umuyoruz ki hem
müşterilerimiz hem de firmalarımız
adına verimli bir fuar olacaktır.
Yüksek kalite paslanmaz çelikten
üretilen Milan serimizi ilk kez
UNICERA Fuarı’nda lanse edeceğiz.
Özgün ve modern çizgiler taşıyan
bu yeni serimizin fuarda büyük ilgi
göreceğini düşünüyorum.
Her ne kadar üretimde yukarıya
doğru bir ivme göstersek de tasarım
ve markalaşma alanlarına daha fazla
eğilmeliyiz. Mevcut küresel rekabete
karşı koymanın yolu uluslararası pazara
açılarak, global firmaların arasında
yer almaktan geçiyor. Fuarlar, küresel

UNICERA, ulusal ve uluslarası
bilinirliğimize katkıda bulunuyor,
sektörümüzün dünya ile buluşmasını
sağlıyor. Bu sayede bizler de
markamızı tanıtmış oluyoruz.

UNICERA, sektörün hedef pazarlarında
yer alan mimarlık, dekorasyon,
endüstriyel tasarım, inşaat, proje
taahhüt, gayrimenkul yatırım
ortaklığı, yapı marketleri vb alanlarda
faaliyet gösteren pek çok firmanın
yönetici ve satın alma yetkilileri ile
katılımcıları buluşturarak, sektörün
imajına ve küresel pazar payına katkı
sağlıyor. Fabrikamızın; tecrübe ve
bilgi birikimimizi çağın teknolojik
imkânlarıyla buluşturan kalite odaklı
üretiminin, Ar-Ge departmanımızın
gerek modern, gerek geleneksel,
gerekse klasik çizgileri entegre eden
çalışmalarının, proje grubumuzun
fonksiyonel ve estetik çözümlemelerinin,
montaj ekibimizin profesyonel ve titiz
çalışmalarımızın karşılığını fuarda
alacağımıza gönülden inanıyoruz.
rekabette stratejik önem taşıyor, arz ve
talebi bir araya getirerek işletmelere
ürünlerini pazarlayabilme olanağı
sağlıyor. Firmalar mutlaka fuarlarda
kendini göstermeli, kendi sektörlerine
hâkim olmalılar.
UNICERA sektörün ciddi
firmaları ve alıcıları ile bir araya
geldiğimiz, sektörün Türkiye’deki
en önemli etkinliği. UNICERA
Fuarı, DKR Dekor Banyo olarak
kendimize her sene bazı soruları
sormamızı sağlıyor. Bu sorular,
müşterilerimize daha farklı hangi
ürünleri sunabileceğimiz, nasıl yeni
tasarımlar geliştirebileceğimiz,
pazarlama konusunda daha farklı
neler deneyebileceğimiz gibi bizleri
ileri taşıyacak sorulardan oluşuyor.
Umuyoruz ki pandeminin de etkisini
bir nebze azalttığı bu dönemde, hem
müşterilerimiz hem de firmalarımız
için verimli bir fuar dönemi olur.
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GÖRÜŞLERİ
da olumlu yansıdı. Sahip olduğumuz
coğrafi konumun doğurduğu avantajlar
ve üretim gücümüzün etkisiyle, 2021 yılı
sektörümüz için oldukça verimli geçti.
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Hüseyin Şehitoğlu
Delta Mermer Madencilik A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi
nedeniyle dünya ticaretinde büyük bir
aksama yaşandı, birçok sektörün tedarik
zinciri sekteye uğradı. Bizler de sürecin
başlangıç aşamasında sektörümüz
adına çeşitli endişeler taşıyorduk ancak
zaman içerisinde ülke ekonomimiz
ve sektörümüz için önemli bir fırsat
doğduğunu görmüş olduk. Yakın
coğrafyaya yapılan ihracatta önemli bir
avantaj kazandık, bu durum 2021 yılının
ilk üç çeyreğindeki ihracat rakamlarına
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Merter Savaş
Ege Seramik
Genel Müdürü
UNICERA, Türkiye’nin marka değeri
en yüksek fuarı olma özelliğini devam
ettiriyor. Sektörümüz için katma
değeri yüksek bir fuar. Maalesef
2020 yılındaki pandeminin, fuarla
eş zamanlı olarak ortaya çıkması
nedeniyle, fuar için harcanan emeklerin
karşılığını alamamıştık. Ancak bu

Bu olumlu havanın etkisi UNICERA
ile birlikte daha da artacaktır. Seramik
üretiminde İtalya’nın da önüne
geçtiğimizi dikkate alırsak, UNICERA
Fuarı’nın özellikle ihracat üzerinde
ne kadar önemli bir etki yaratacağını
tahmin edebiliriz. Sektörümüzün,
rekabet etmekte olduğumuz pazarlar
karşısında öne çıkabilmesinde,
tanıtımının başarıyla yürütülmesinde
ve ihracatın artmasında UNICERA’nın
olumlu katkılarının olacağına eminiz.
Son dönemde dünya ticaretinde gemi
navlun fiyatlarının artışıyla rekabet
şartları lehimize değişmiş oldu. Rekabet
avantajımızı koruyabilmemiz için
bir dizi önlem almamız ve tanıtım
çalışmalarına ağırlık vermemiz
gerekiyor. Bu noktada UNICERA
Fuarı çok kritik bir rol üstleniyor,
sektörümüzün marka algısının
yerleşmesi noktasında fuarın tanıtımının
iyi yapılması büyük önem taşıyor.

Bu seneki fuarda, her zaman olduğu
gibi yine yenilikçi ürünlerimizle yer
alacağız. Seramik ürünlerimizin yanı
sıra, ülkemizin farklı yörelerinden
elde ederek son teknolojilerle nihai
ürün haline getirdiğimiz doğal taş
lavabolarımızı, duvar mozaiklerimizi,
özel tasarım duvar kaplamalarımızı ve
yer döşemelerimizi ziyaretçilerimizin
beğenisine sunacağız. UNICERA Fuarı,
markamızın tanıtımı için olmazsa olmaz
bir platform.
Fuarlar, sadece satış-pazarlama
faaliyetlerinin gerçekleştirildiği
organizasyonlar değil, aynı zamanda
sektörün birbirinden haberdar olduğu,
güncel bilgilerin paylaşıldığı birer
sosyalleşme aracı. Bu anlamda sektöre
kattıkları görünenden çok daha fazla.
Bu vesileyle UNICERA
organizasyonunu gerçekleştiren, emek
veren herkese teşekkür ederim. Ülkemiz
ancak ve ancak üretim, istihdam ve
ihracat ile muhasır medeniyetlerin de
önüne geçebilir. Bu ulvi görevi yerine
getiren tüm sektör paydaşlarımızın güzel
bir fuar geçirmelerini temenni ediyorum.

Mesut Dolanbay
Destone Yapı Malzemeleri
Genel Müdürü
Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren
bir firma olarak UNICERA Fuarı’nda
birçok kez yer aldık. Hem yurt içi hem yurt
dışında kendimizi ve ülkemizi tanıtmak
adına bu fuarın çok önemli bir vitrin
olduğunu düşünüyorum. Aslında ülkemizin
bu sektörde, bahsedilen ve kanıtlanandan
çok daha başarılı olduğu fikrindeyim.
Tanıtım ve fuarcılık anlamında ileriye
dönük, daha geniş çaplı çalışmalar
yapıldığı takdirde, ülkemizin büyük
atılımlar yapabileceği ve yapı sektöründeki
ihracatın hızlanacağı kanısındayım.

Yılların getirmiş olduğu tecrübe ve
deneyimle Kütahya’da kurduğumuz
Mf Seramik’te el yapımı özel
tasarım ürünler ortaya çıkarıyor,
bu üretimlerimizle yurt içi - yurt
dışı çeşitli projelerde yer alıyoruz.
Deneyimli ekibimizle birlikte seramiğe
ruhumuzu katarak, çamuru sanat ve
tarihle şekillendiriyor ve kalıpların
dışında modern ve klasiği bütünleştiren
eserler ortaya çıkarıyoruz. Gelişen,
büyüyen dünyaya ayak uydurarak
ve hep daha iyisini yapma azmiyle
çalışarak, her türlü platformda
markamızı kanıtlamak en büyük
gururumuz olacaktır.

yıl gerçekleşecek fuardan umutluyuz.
Fuara yüksek katılım bekliyoruz. Eylül
ayında katıldığımız Cersaie Fuarı’nda
da beklentimizin üzerinde ziyaretçi
ve katılımcı ile karşılaştık. Bu durum
UNICERA için de beklentimizi
arttırıyor.

İhracatçılar Birliği ve Seramik
Federasyonu’nun birlikte yürüttüğü
değerli projeler var. Bu çalışmaların,
Türk seramiğinin dünyada hak ettiği
yerde konumlandırılması için çok
faydalı olacağını düşünüyoruz. Bununla
beraber bizler gibi sektörün tüm değerli
şirketlerinin de Türk seramiğinin
marka değeri ve konumlandırmasına
katkı sağlayacak doğru fiyatlandırma,
yenilikçi ve yaratıcı ürünler sunma,
hizmet kalitesini üst seviyeye yükseltme
çabasını göstermesi gerekiyor.

Ege Seramik’in uzun yıllardır sektörde
yeni, farklı ve çok çeşitli ürünleri
pazara sunma misyonu var. Biz bu
kapsamda çalışmalarımızı pandemi
döneminde de hiç ara vermeden
devam ettirdik. Belli ürün gruplarında
çok fazla rakibimiz olmadığı gibi,
dünyadaki trendler de bu ürün grupları
yönünde ilerliyor. Biz de avantajımızı
en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bu yıl
UNICERA Fuarı’nda sergileyeceğimiz
koleksiyondaki serilerimizin ebat ve
yüzey yenilikleri ile beraber sektördeki
trendleri belirleyeceğini rahatlıkla
söyleyebilirim.
Uluslararası markalaşmada başarıyı
sağlamak için Orta Anadolu

UNICERA Fuarı, dünyada önemli bir
yeri olan Türk Seramik Sektörü için çok
önemli bir buluşma alanı. Fuarda yakın
coğrafyadaki tüm ülkelerden misafirler
ağırlanıyor. Pandemi döneminde
birtakım dijital fuarlara katılmayı
denedik ancak henüz hiçbiri birebir
iletişimin ve ürüne dokunmanın verdiği
hissin yerini alabilmiş değil. Bu nedenle
UNICERA Fuarı’nın önümüzdeki
yıllarda sektörümüze katkı sağlamaya
devam edeceğini düşünüyoruz.

GÖRÜŞLERİ
İleri dönemlerde sektörümüzün daha da
güçleneceğine inanıyorum. Bu seneki
UNICERA Fuarı’nın da gayet olumlu
geçeceğini düşünüyorum.

Enver Öz
Elmor A.Ş.
Genel Müdürü
Tüm dünyayı saran ve maalesef
ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19
salgını uzun bir süredir birçok sektörü
derinden etkiliyor. Fuarlar da ne yazık
ki bu durumdan olumsuz etkilendi.
Birçok sektör için olduğu gibi, bizim
sektörümüz için de fuarlar oldukça
önemli.
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Ülkemizin lokomotif sektörlerinden
birisi olan inşaat sektörü, 2020 ve 2021
yıllarını da beklentilerimizin üstünde
bir başarıyla geçirdi. İnsanlar bu dönem
içerisinde evinde daha fazla vakit
geçirmeye başladıkça, banyo ve mutfak
gibi alanların dekorasyonuna, konforuna
daha fazla önem vermeye başladı.
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İslam Muröz
Limra Yapı Malzemeleri
Yönetim Kurulu Başkanı

UNICERA Fuarı’nda, E.C.A SEREL
olarak yıllardır tüm ürünlerimizde
olduğu gibi, yine çevreye duyarlı, su
tasarruflu ve hijyenik ürünlerimizle yer
alacağız. Fotoselli ürünlerimizden, kendi
kendini yıkayan lavabolara, zaman ayarlı
armatürlerden su tasarruflu klozetlere
kadar, bu sene de güçlü bir ürün gamıyla
fuardaki yerimizi alacağız. Köşeli
tasarımların, yuvarlak hatlarla birleştiği
teknolojik ürünlerimiz de fuarda fark
yaratacaktır. Daha önceki senelerde
olduğu gibi Hall 4 B02 No’lu alanda,
banyo mekanlarımızı ve ürün gruplarımızı
sergileyeceğimiz, misafirlerimizin
konforunu hedeflediğimiz büyük ve
ferah standımızda yeni ürünülerimizin
lansmanını yapmanın heyecanını yaşıyor
olacağız.

konumda olan İtalya’nın önüne geçmek,
gerçekleştirdiğimiz çalışmaların
başarılı olduğu görmek bizleri çok
gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Sektörel
olarak bu başarıyı yakalamamızdaki
önemli unsurlardan birkaçı da, yenilikleri
ve teknolojiyi takip etmek, kendini sürekli
olarak güncellemek ve her seferinde
bir adım daha ileriyi hedeflemektir.
Uluslararası markalaşmada güçlü bir
konuma gelmek ve fuarcılık içerisinde
güçlü bir yer edinmek için, bütün bu
unsurları uygulamak gerekir.

2020 verileri, ülkemiz ve bizim
için, azimli, planlı ve disiplinli bir
çalışmanın gurur verici bir sonucudur.
Uluslararası sektörde oldukça güçlü bir

Fuarlar, ilgili sektör oyuncularının
buluştuğu, teknoloji ve inovasyon
alanında birbiri ile yarıştığı, pazar
içerisinde yıllardır kendini kanıtlamış
ve kabul etmiş markaların ve gelişime
açık, yeni markaların bir araya geldiği,
marka bilinirliğine katkı sağlayan,
prestijli alanlardır. UNICERA Fuarı da
bu fırsatları sunan, yeni iş ilişkilerin
oluşturulabileceği, her firmanın yeni bir
bakış açısı kazanabileceği, uluslararası
anlamda oldukça önemli bir fuardır.
E.C.A. SEREL olarak sektör içerisinde
bir yapıtaşı olarak konumlandırılsak
da sahip olduğumuz ve kendini sürekli
yenileyen güçlü teknolojilerimizi
sergilemenin, sahip olduğumuz
güvenilir ve güçlü marka bilinirliğimizi
paydaşlarımıza göstermenin heyecan ve
gururunu her fuarda daha çok hissediyor
ve yaşıyoruz.

Süleyman Bacalan
Pure Concept
Satış ve Pazarlama Müdürü
Pure Concept olarak Kasım 2017
tarihinde ithal dekoratif lavabolar ile
yola çıktık, zaman içerisinde ürün
gamımızı genişlettik ve klozet, armatür,
banyo dolapları ve aksesuar çeşitliliğini
de ekledik, böylelikle her zevk ve
ihtiyaca yönelik bir çözüm sunar hale
geldik.

Ar-Ge ve dizayn ekibimiz sürekli güncel
renk ve desenler üzerine çalışmalar
yaparak ve doğadan, sanattan, mitoloji
ve tarihten ilham alarak şimdiye kadar
yapılmamış dekor ve desenleri banyolara
kazandırmanın uğraşı içindeler. Birbirini
tamamlayan aynı desen ve renkte
aksesuarlar, klozetler, lavabolar ve
armatürler ile sektörde uzun zamandır
tamamlanması beklenen bir eksikliği
gidermiş olmanın gururunu yaşıyoruz.

Ülke ekonomimize yerli ürünler ile
katkıda bulunmak ve bu sayede ihracat
ile yurt dışı müşterilerimize daha hızlı
ve isteğe özel ürünler sunabilmek adına
2020 yılında yerli üretime başladık.

2018 yılından bu yana UNICERA
Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak
Fuarı’na katılarak yurt içi ve yurt
dışı ziyaretçilerimize yeniliklerimizi
sunuyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi
bu yılki UNICERA Fuarı için de
oldukça heyecanlıyız. Tasarım,
renk ve malzeme bütünlüğü ile
harmanladığımız yeni ürünlerimizi
ziyaretçilerimizin beğenisine sunmak
için sabırsızlanıyoruz. Ezber ve kalıp
modellerden sıkılan ziyaretçilerimiz
için hazırladığımız sıra dışı ve özgün
tasarım modellerimizin sektöre yeni bir
soluk getireceğini düşünüyoruz ve tüm
ziyaretçilerimizi standımıza bekliyoruz.
Sektörün başarısının sürdürülebilir ve
devamlı olması büyük bir önem arz
ediyor. Bu bağlamda, özellikle pandemik
koşullar sebebiyle oluşan global
ham madde teminindeki sıkıntılar,
devamlılığın önündeki en büyük engel

konumundadır. Tüm bu sıkıntılara
rağmen yaşadığımız iş yoğunluğunun
artarak devam edeceği kanaatindeyim.
Son UNICERA Fuarı’nın 21 ay önce
düzenlendiği düşünüldüğünde, aradan
geçen zaman süresinde sektörde oluşan
merak ve beklentiyi avantaja çevirmenin
üreticilerimizin elinde olduğunu
düşünüyorum. Güncel verilere göre
üretimde İtalya’yı geride bırakarak
sektördeki en büyük rakiplerimizden
birinin önüne geçmiş olduk. Bu,
tartışılmaz bir başarıdır. Ancak daha
önemli olan üretimde olduğu kadar
değerde de rakiplerimizin önüne
geçebilmektir. Bunun için de marka
olmak gerekir. Marka olmanın en önemli
koşulu ise güvenilir olmaktır.

Aynı zamanda www.eca.com.tr
web sitemizdeki yayında olan sanal
mağazalarımız gibi, fuar alanımız da
sanal ortamda gezilebilir, ürünlerimiz
incelenebilir olacaktır.

GÖRÜŞLERİ
ve buna nasıl katkı sağladığımızı
paylaşacağız. Çünkü biz, kurulduğumuz
günden bu yana yalnızca üretmeyi değil;
ürettiğimiz değerleri toplumla paylaşarak
gelişmeyi hedefliyoruz. Mekanlara, yaşam
alanlarına dokunduğumuz gibi hayatlara,
hatta geleceğimize de dokunuyoruz.
Kendimizi büyük bir topluluğun parçası
olarak görüyoruz.

Zeliha Yurdatap
Kaleseramik
Pazarlama Direktörü
Dünya seramik sektörünün yakından takip
ettiği UNICERA Uluslararası Seramik
Banyo Mutfak Fuarı, Türk seramik karo,
vitrifiye sektörlerinin imajını yükseltmek
ve küresel pazar payını artırmak vizyonu
çerçevesinde önemli bir uluslararası
pazarlama platformuna dönüşmüş
durumda. Fuar sayesinde, markalarımızın
en yeni ürün ve tasarımlarını dünyanın
dört bir yanından gelen katılımcıların
beğenisine sunma fırsatı elde ediyoruz.
Bu açıdan sektörümüz için de önemli bir
organizasyon olarak görüyoruz.
Her zaman olduğu gibi bu yıl da farkımızı
ortaya koyan, Kale’nin marka duruşunu,
savunduğu değerleri, neden var olduğunu
anlatacağımız özel bir tasarım ile
UNICERA’da yer alacağız.
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Ülkemizin önde gelen tasarım ofislerinden
Demirden Design ve Kaleseramik
Fuar ve Teşhir Tasarım Ekibi’nin
ortak çalışması ile daha iyi yaşamın
inşası için grubumuzun başlattığı “İyi
Bak Dünyana” hareketi çerçevesinde;
“sürdürülebilirliği” odağına alan bir
tema kurguladık. Hayata değer katan
projelerimizi, kapsayıcı ve sürdürülebilir
kalkınmayı sağlamak için başlattığımız
yeni iş modellerimizi ve sosyal faydaya
odaklanan girişimlerimizi katılımcılarla
paylaşacağız. İnsanların ‘iyi yaşam’
beklentisinin neresinde olduğumuzu
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Bu kapsamda fuar alanımızda da “İyi Bak
Dünyana” mesajımızı içselleştiriyoruz.
İlham veren, toplumsal fayda ve sosyal
etki yaratan projelerimizi bu alanda
deneyimleteceğiz. Kadın emeği ve
istihdamını, geçmişten geleceğe köprü
oluşturan değerlerimizi anlatacağız. Bir
tarafta sanat ve tasarım dünyasının yanı
sıra sosyal girişimcileri içinde buluşturan,
geliştiren, paylaşımı teşvik eden bir çatı
olmasını hedefleyerek kurduğumuz Kale
Tasarım ve Sanat Merkezi’ni, diğer tarafta
kadın istihdamına ve girişimine destek
amacıyla kurduğumuz Atölye Kale’yi ve
bu platformun en önemli başarısı olan
AKM’nin kalbindeki ‘Kırmızı Küre’nin
bilinmeyenlerini ve kadın girişimcilerle
yaptığımız iş birliklerimizden doğan en
özel ürünlerimizi paylaşacağız.
Yenilikçi ürün ve uygulamaları ile
sektöre öncülük eden bir şirket olarak,
sürdürülebilir bir geleceğin inşası için
tasarımdan üretime tüm süreçlerimizde
sürdürülebilirlik odaklı hareket
ediyoruz. Bu yıl da yaşam alanlarımıza
yeni anlamlar katmak vizyonumuz
doğrultusunda; tasarımı odağına alan
ilham verici oldukları kadar sürdürülebilir
ve tasarruflu özellikleri ile öne çıkan
özgün tasarıma sahip, trend belirleyici
ürünlerimiz ile yer alacağız. Fuarda;
her biri alanında öncü markalarımız
Çanakkale Seramik, Kalebodur,
Kale Banyo, Edilcuoghi Edilgres,
Kalesinterflex ve Kalesinterflex’ten doğan
yeni markamız T-One by Kale’nin ürünleri
ile yine çok iddialıyız. Özellikle şimdiden
yer aldıkları yaşam alanlarını yeniden
şekillendiren, fonksiyonellikleri ve estetik
görünümleriyle modern hayatın tüm
beklentilerine cevap veren T-One by Kale
ürünlerimiz fuarın ilgi odağı olacaklar.
Bu alanda ünlü şeflerle tezgahımızı

Salvador Lopez Oliva
Roca Türkiye
Genel Müdürü
Dünya seramik sektörünün yakından
takip ettiği UNICERA Fuarı’na Roca
markamızla bu yıl ilk kez katılmanın
heyecanını yaşıyoruz. Seramik,
banyo, mutfak sektörünün önde gelen
firmalarını ve profesyonellerini bir
araya getirecek fuar, gerek iç pazar
gerekse uluslararası anlamda önemli
fırsatlar sunuyor. Roca olarak bu
büyük sektör buluşmasında; en iyi
kullanıcı deneyimini sunan, yenilikçi
ve ödüllü ürünlerimizi tanıtacağız.
In-wash, in-tank, smart duş sistemleri,
stratum lavabo gibi yeni teknolojilerle
geliştirdiğimiz akıllı ve inovatif
ürünlerimiz ile birlikte tasarımlarıyla

deneyimlemek isteyen ziyaretçilerimize
workshoplar düzenleyeceğiz.
Fuarları, ulusal ve uluslararası alanda
üretici ve tüketicileri bir araya getiren
çok önemli platformlar olarak görüyoruz.
Özellikle günümüzde ihtisas fuarları,
pazarlama ve müşteriye ulaşma
noktasında çok önemli bir köprü görevi
görmektedirler. Fuarlar; markaların, yeni
ürün ve teknolojilerinin tanıtımında çok
önemli katkılar sağlamalarının yanında,
yeni markaların ortaya çıkmasının ve
mevcut markaların da dünyanın farklı
noktalarına ulaşabilmelerinin önünü
açıyor.
Ülke olarak son yıllarda fuarcılık alanında
çok önemli organizasyonlara imza
atıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu başarılı
organizasyonlar sayesinde markalarımızın
uluslararası alanda daha fazla tanınmasına
önemli bir katkı sağlıyoruz. Fuarcılık
noktasında bu başarımızın kalıcı hale
gelmesi ve markalaşması için de hem ilgili
STK’ların hem de üreticilerin iş birliğinin
çok önemli olduğuna inanıyoruz.
Biraz önce de ihtisas fuarlarının
katkılarına değindik. UNICERA Fuarı
da yapısı, katılımcıları ve ortaya koyduğu
başarı ile Türk seramik sektörünün
uluslararası pazarda bilinirliğinin
arttırılmasında çok önemli bir
organizasyondur. Bulunduğu coğrafyanın
en kapsamlı fuarı olan UNICERA’nın,
yeni ürün geliştirme ve bu ürünlerin
pazara sunumu açısından çok önemli bir
rolü var. Dolayısıyla üreticiler olarak,
UNICERA’yı yurt içi ve yurt dışından
mimarlar, sektör profesyonelleri ve
tüketicilerle bir araya geldiğimiz önemli
bir buluşma noktası olarak görüyoruz.
UNICERA’yı hem en yeni
koleksiyonlarımızı sergilediğimiz hem de
katılımcıların ürünlerimize yönelik direkt
tepkilerini gözlemleyebildiğimiz bir fuar
olması açısından çok önemsiyoruz. Yurt
dışından gelen ziyaretçilerin etkisiyle,
fuarın ihracatımıza da katkı sağladığı bir
gerçek. UNICERA’nın yakın bir dönemde
çok daha etkili bir platform haline
geleceğini düşünüyoruz.

ödüllendirilen infinity ve ruy ohtake
gibi sıra dışı tasarımlarımızı da sektör
profesyonellerine ve ziyaretçilere
yakından anlatacağız. Daha önce
NSK markamızla katıldığımız fuarda;
yenilikçi sistemlerle geliştirdiğimiz
ürünlerimizi Türkiye’nin dört bir
yanından gelen bayiler, bayi adayları ve
sektör profesyonelleri ile paylaşacağız.
UNICERA Fuarı’nda birçok ülkeden
büyük üreticiler, distribütörler ve
sektör profesyonelleri bir araya
gelecek. Gerçekleştirilecek potansiyel
iş birliklerinin ülke ekonomisi ve
ihracatına önemli katkılar sağlayacağına
inanıyorum. Firmalar kadar, son
dönemde evlerinde değişiklik yapmak
isteyen kişilerin de UNICERA’ya ilgi
göstermesini bekliyoruz.

SALON: 04 - STAND: A05

GÖRÜŞLERİ

Bülent Onur
ISVEA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Son dönemlerde banyolarda; estetik ve
kullanım kolaylığı sunan tasarımlar
ön planda yer alıyor. Şıklık ve

fonksiyonellikle birlikte mekana ferahlık
katan tasarımlar tercih ediliyor. Bizler de
New Look, New Collections ve New Isvea
konseptimizi ve İtalyan kimliğimizi en iyi
yansıtan özgün, rafine ve güçlü çizgilere
sahip koleksiyonlarımızı UNICERA
Fuarı’nda sergileyeceğiz.
Türk Seramik Sektörü dünyada önemli bir
konuma sahip, bu alanda yakalanan başarı
teknolojik yatırımlar, tasarım ve kalite
sayesinde her geçen gün daha da artıyor.
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.
Banyo mobilyası sektörü Türkiye’de çok
yaygın bir sektör, çok güçlü rakiplerimiz
var. Biz bunu sektörün gelimesi için bir
avantaj olarak görüyoruz. Kalitemizi,
üretimimizi ve gücümüzü anlamamıza
yardım ediyor. Sektör olarak eski
düşünce yapısını geride bıraktığımızı
düşünüyorum, sadece ekonomik ürün
üretmekten çıkıp katma değerli ve görsel
açıdan güzel ürünler yapmaya başladık.
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Hakan Tatlıcılar
Martat Banyo Dolapları
Genel Müdürü
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İhracat olarak yatırımlarımızı
arttırdığımız bir sene oldu, artık her
firma ihracat yapabiliyor. Önemli
olanın ihracatta sürdürülebilirlik olduğu
düşüncesindeyim. Bunu da en iyi fuar
dönemleri yaratabiliyoruz.
UNICERA 2021 banyo mobilyası sektörü
için çok önemli, çünkü gerek pandemik

Üretici açısından ticari hareketliliğin
üst seviyede olacağı bir döneme doğru
gidiyoruz. Her sene olduğu gibi yeni
ürün ortaya çıkarma anlayışımız ve
azmimiz bu sene de devam ediyor.
Draingate® Duş Süzgeçleri ve Drainer®
Tesisat Süzgeçleri için dört yeni grubu
devreye aldık. Özellikle Thin serisi yeni
ürünlerimiz konusunda bir yılı aşkındır
yapılan çalışmalar meyvesini verdiği
için çok mutluyuz. Top-level seramik
ürünleri bazında, ülkemizdeki seramik
üreticileri dünyada en üst seviyede ve
biz yardımcı ürün segmentinde grubu
tamamlamış bulunuyoruz.
Hüseyin Salim Işıklı
Mesateknik
İhracat Müdürü
Günümüzde önce daralan ve
sonrasında bir ahtapotun kollarını
hızla açması gibi genişleyen bir ticaret
dönemindeyiz. Talebin yoğunluğundan
ötürü ham madde açısından problem
yaşanılabilecek bir son çeyreğe
doğru adım adım yürümekteyiz. Bize
göre sistemin kırılgan olduğu nokta,
öngörülemeyebilecek ham madde
maliyet artışları nedeniyle kaygı yaşıyor
olmamızdır. Bu kaygı sadece ülkemize
ait de değil, tüm dünya için geçerli.

Mesateknik olarak 2006 yılından beri
devam edegelen yolculuğumuza 2017
yılında Karlim® Banyo Aksesuarlarını
kattık. UNICERA 2021’de 3 farklı
banyo aksesuarları setini dostlarımızın
görüşüne sunacağız. Bugün, dünden
daha umutluyuz.
Bazı konularda aşırı tevazu yapmanın
doğru olmadığını düşünenlerdeniz.
“Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de o
dünyada yer alır” mottosu, bence
Covid-19 sonrası dönemde gerçek
olacak. 1980 sonrasında Türk Yapı
Malzemeleri, bilhassa “finish”

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
yeniden şekillenen dünya tedarik
zincirinin önemli ve güçlü bir parçası
olması yönünde, sektör birliklerimiz
ve federasyonumuz önderliğinde
çalışmalarımız devam ediyor.
Bu yıl 33.’sü düzenlenecek olan
UNICERA Fuarı’nın, seramik sektörünün
uluslararası pazarlara açıldığı yıllardan
bu yana, kendine güçlü bir yer edinmiş bir
oyuncu haline gelmesine katkısı büyüktür.
UNICERA Fuarı seramik sektörünün
düzenlediği Avrupa’daki 2. büyük fuardır.
Özellikle Türkiye’nin önümüzdeki
dönemlerde, ciddi bir üretim üssü olacağı
varsayılırsa fuarın kapsamının daha da
geliştirilmesi gerekmektedir.
sorunlar gerek ham maddesel sorunlar
bizi cok zorluyor. Bu zorluğu satış ve
pazarlama ile daha aza indirgemek
mümkün, UNICERA ise bunun en kolay
yolu. Geçen senelerde olduğu gibi bu
sene de fuarın çok başarılı geçeceğini
düşünüyorum. Bu sene banyo mobilyası
sektörünün tasarıma ve renklere önem
verdiğini düşünüyorum. Biz de tasarım,
Ar-Ge ve ergonomi üzerinde durduk.
Kataloğumuza daha kıvrımlı, daha estetik
modeller kattık.
Uluslararası markalaşmaya da değinmek
istiyorum, artık eskisi gibi markalaşmaya
çok uzak değiliz. Eskiden, fason diye tabir
ettiğimiz ürünlerin oranı fazlaydı şimdi
ise artık kendi markamızla şatış yapıyoruz
ve bu önemli bir başarıdır. Fuara katılacak
tüm firmalara başarılar diliyorum.

malzemelerde en önde olan sektörlerden
birisidir. Çalışkan bir milletiz, yükselen
ihracat değerleri de bunu gözetiyor.
Avrupa’nın konumunu ve beklentisini
bilemem ama bizlerin dünya ihracat
pazarından daha fazla pay almamız
gerekiyor. Tabi en önemli nokta;
markalaşmak. Verdiğimiz emek, marka
çalışmaları ile birleştiğinde yolumuza
tam hız devam edeceğimizi biliyoruz.
Pandemi sonrası dönemde kapısını açan
ülkelerde başlayan fuar çalışmalarında,
Türk firmalarının hemen yer alması
bunun en büyük işaretidir. Pandemi
sonrası dönemde pazarda oluşan talebe
sürekli ve en iyi cevabı veren sanayici
ülke olacağımızdan eminiz.
UNICERA, kendisi başlı başına bir
marka ve bizler Mesateknik ailesi
olarak 2009 yılından beri bu markanın
bir parçasıyız. UNICERA Fuarı, yurt
dışındaki ve yurt içindeki dostlarımız
ile bir buluşma noktası oldu ve yeni
ürün lansmanı yapabilme, yeni dostlarla
tanışıp, ürünlerimizden dostlarımızı
haberdar edebilme düşüncesi bizi
geleceğe dair motive ediyor. UNICERA,
pandemi sonrası dünyanın bizden
beklentilerini konuşacağımız ve
tartacağımız bir buluşma alanı olacak.

| Tokyo

GÖRÜŞLERİ
artış sadece sektörümüzü değil global
olarak dünya ticaretini olumsuz olarak
etkilemiştir. Bütün zorluklara rağmen
ORKA Banyo ailesi olarak meydana
gelebilecek aksaklıkların önüne geçmek
için müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz
ile sürekli olarak iş birliği içerisinde
bulunduk.

Ömer Yılmaz
ORKA Banyo
Yönetim Kurulu Başkanı
2020 yılının mart ayında UNICERA
Fuarı ile ilk pandemi vakasının
aynı zamanda ortaya çıkması,
beklentilerimizin çok altında bir fuar
geçirmemize neden olmuştu. 2020
yılı ilk yarısında pandemi nedeniyle
alınan önlemler dolayısıyla sektörümüz
açısından geçmiş yıllara oranla zor
bir dönemden geçildi. 2020’nin ikinci
yarısından itibaren ertelenen taleplerin
artan ivme ile devam etmesi sebebiyle
geçmiş aylara göre yoğun bir dönem
geçirdik ve 2020 yılının sonuna kadar bu
ivmeyi yaşadık.
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2021 yılında, Çin’den alım yapan
dünyadaki birçok ülkenin, pandemi
nedeni ile ürün tedariklerini
ülkemizden yapmak istemesi, iç
pazardaki yoğun talepler ile birlikte
ham madde fiyatlarında meydana gelen
artış, tedarik sürelerinin uzaması,
ihracatta kullanılan konteynır, tır gibi
teçhizatların navlun fiyatlarındaki
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Bülent Ayva
Sanovit
Yönetim Kurulu Başkanı
UNICERA Fuarı her zaman, uzun
bir hazırlık döneminin ardından
fikirlerimizi en iyi trendlerle birleştirip
yüksek bütçeli stand tasarımları
hazırladığımız bir fuar organizasyonu
olmuştur. UNICERA 2021’de de uzun
tartışmalı toplantılar, geniş çaplı
araştırmalar ve beyin fırtınaları ile
hazırlandığımız standımızda yerli ve
yabancı müşterilerimizi ağırlayacağız.
Piedra, Neon gibi oldukça beğenileceğini
düşündüğümüz sektöre yön verecek
yeni serilerimiz ve tasarım fikirlerimizi

Geçmiş dönemlerde benzeri olmayan
bir dönem geçiriyoruz. Buna rağmen
üretimine yatırım yapan firmaların
kazanmaya devam ettiği bir yılı geride
bıraktık. Dünya ticaretinde büyük
öneme ve güce sahip olan Çin’in pazar
ve müşteri kaybetmesiyle, Türkiye gibi
sanayisine yatırım yapan gelişmekte
olan ülkeler için yeni pazarlar oluşmaya
devam edecektir. UNICERA 2021’in
de bu bağlamda verimli bir fuar olacağı
görüşündeyim.
UNICERA Fuarı’nda Only, Rate,
Karma, Amorf serilerimizde yer alan
ve 2020 - 2021 yılı için tasarlanan
Adria, Cube, Craft, Glory, Mono, Moon
Light, Bastle, Solid, Clay, Ricato, Vento,
Galia, Orbit ürünlerimize ilave olarak
tasarımcı ürünlerinin yer aldığı 2021
ve 2022 Sezgin Aksu koleksiyonlarının
ürünlerini sergileyeceğiz. Özellikle
yaşadığımız bu süreçte tasarlamış
olduğumuz ürünlerde hijyen özelliği olan
compact laminat ve akrilik malzemeler
kullandık.
Sektörümüzün dünyadaki en büyük fuar
etkinliği olan Cersaie 2021 Fuarı’na
banyo dolap üreticisi olarak katılan tek
Türk markasıyız. ORKA Banyo standını
ziyaret eden yabancı ziyaretçilerin
sergileyeceğiz. Sanovit olarak bu
yıl da amacımız her zaman olduğu
gibi yalnızca ürün sergilemek değil,
kullanıcılarda yenilikçi bir vizyon
geliştirmek olacaktır. Sanovit Piedra
serisi, ankastre kullanımı ile mobilyanın
üzerine yerleştirilmiş bir obje
olmasının dışında onu bir bütün halinde
tamamlayan bir tarz yaratarak, tükecinin
lavaboya bakış açısını değiştiriyor. Neon
serisi ergonomik, ekonomik ve estetik
özellikleriyle dar alanlı banyolarda
kullanım rahatlığı ve fonksiyonelliğini
en üst seviyede sunuyor.
Sanovit markası dünya çapında, elit ve
yüksek kalitede banyo mobilyası üreten
her markanın ilk tercihleri arasında
yerini alıyor. Sırlama robotları, ileri
teknoloji fırınları, ham madde teknolojisi
gibi üretim teknolojilerine yaptığımız
yatırımlar ayrıca tasarımlarımız ve
yenilikçi bakış açımız ile bir banyo
moda markası olarak çalışmalarımıza
hız kesmeden devam ediyoruz. Ülke
olarak artık seramik denilince akla
gelen ve güvenle seçilebilen ilk tercihler
arasındayız. Üretim bazında geçtiğimiz
İtalya gibi öncü bir ülkeyi, tasarım ve
Ar-Ge’ye, üretim teknolojilerine yapılan

sordukları “İtalya’nın neresinde üretim
yapıyorsunuz?” sorusu, ürünlerimizin
İtalyan tasarım ve kalitesinde olduğu
gerçeğine işaret ediyor. 600’den fazla
katılımcının ve 62.000 ziyaretçinin
geldiği Cersaie 2021 Fuarı’nda ABD,
Kanada, Arjantin, Almanya, Fransa,
İngiltere, İtalya, Malta, İsviçre, İsveç,
Danimarka, Slovenya, Moldovya,
Bosna Hersek, Romanya, Ukrayna,
Rusya, Özbekistan, Pakistan, Irak, İran,
Güney Afrika, Libya ülkelerinden gelen
ziyaretçilerin ürünlerimize göstermiş
olduğu ilgi, yapmış olduğumuz işin
dünya standartlarında olduğunu
kanıtlıyor.
Uluslararası alanda markalaşmada
başarıyı sağlamanın yolu tasarımdan
geçiyor. Tasarımlar ve kullanılan
malzemelerde, dünya banyo trendleri
takip ediliyor ve tüketicilerinize
ulaşıyorsa markanıza değer katma
aşamasında önemli bir yol kat
ediliyor demektir. Böylece tüketicinin
ürünlerinize göstermiş olduğu ilgi,
markaya uluslararası başarıyı getiriyor.
UNICERA sektörümüzdeki en büyük
etkinliklerden biri, aynı zamanda
dünyada önemi giderek artan bir
organizasyon. Özlemiş olduğumuz
müşterilerimize kavuşmak her şeyden
önemli. Tasarlamış olduğumuz yeni
ürünlerimizi ziyaretçilerimiz ile için
sabırsızlanıyoruz. Tasarladığımız
ürünlerin tanıtımı ve marka bilinirliği
açısından her zaman önemli konumda
olan UNICERA’nın bu yıl da markamıza
büyük katkılar sağlayacağına inancımız
tam.
yatırımlarla markalaşma konusunda da
yakalamak öncelikli hedeflerimizden
olmalıdır. 2020 yılı içerisinde her
üreticinin karşılaştığı ilk şoklarla karşı
karşıya kalsak da marka değerimiz, ürün
kalitemiz ve piyasada talep gören yüksek
kalitede ürünler üretiyor olmamız
sayesinde kısa zamanda bu sıkıntıları
aşarak, bir talep patlamasıyla karşılaştık.
Sektörün taleplerine yetişmekte
zorlansak da bu süreçten daha fazla
güçlenerek çıkmak için yatırımlarımıza
hız verdik ve talebi karşılamak amacıyla
%50 kapasite artışına gittik. Kapasite
artışıyla birlikte 210 olan çalışan
sayımızı 260’a yükselttik. 2021’de de
yatırım ve üretimlerimize tüm hızımızla
devam ediyoruz. Yaklaşık 16 yıldır
vitrifiye sektöründe üretim yapıyoruz ve
her yıl şirket olarak ortaya koyduğumuz
büyüme hedeflerini, yaptığımız
yatırımlarla yakalıyoruz. Satışlarımızın
%70’ini dış pazara, %30’unu ise iç
pazara gerçekleştiriyoruz. Şu anda 48
ülkeye ihracat yapıyoruz. Her sene
ihracatta büyümeyi hedefliyoruz. Yıllık
1 milyon adet üretim kapasitemiz ve %70
ihracat ve %30 iç pazar satış başarımız
sayesinde ülkemizin ihracat ve gelecek
hedeflerine büyük hizmetler sunuyoruz.

GÖRÜŞLERİ
Dünya ticareti, 2 yıla yakın bir zamandır
virüsün etkisiyle çok şey kaybetti.
Bu zaman içerisinde durağan, hiç
hareket etmeyen, tanıtımın ve fuarların
olmadığı, sektörlerin ve müşterilerinin
birbirinden uzak kaldığı bir kısır
döngüde bekledik durduk. UNICERA
2021’i bu aranın ardından gerçekleşen
ilk sektörel fuarımız olması nedeniyle
çok önemli görüyorum.
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Ali Soyal
Pakduş Duş ve Küvet Kabinleri
Genel Müdürü
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Hamdi Akay
Promar Yapı Ürünleri
Yönetim Kurulu Başkanı
Promar Yapı Ürünleri Sanayi İç ve
Dış Ticaret olarak, Kabinet markalı
ürünlerimizde gerçekleştirdiğimiz ve
sektörümüzde ilk olacak yenilikleri
UNICERA Fuarı’nda tanıtıyoruz.
UNICERA 2021 Fuarı’nda, köşe
dönüşü 90 derece bükümlü cam
ile gerçekleştirdiğimiz yeni bir
uygulamamızı ilk kez tanıtmış olacağız.
Yeniliklerimiz bununla sınırlı kalmıyor.
Kabin sektöründe ve ofis-bölme
sistemlerinde parçalı cam uygulamasını
(patchwork), yeni boyama tekniklerini,
sürgülü sistemlerde ise dekoratif
lamine cam uygulamalarını ilk kez
bu fuarda tanıtarak yerli ve yabancı
tüm ziyaretçilerin takdir ve beğenisini
kazanmaya çalışacağız.

Firma olarak bu fuarı fırsat bilerek
yepyeni bir ürünümüzü görücüye
çıkaracağız. Dünyada yeni yeni
kullanılmaya başlanan lamine cam
arasında gizlenen film tabakasına düşük
voltajlı elektrik verdiğimiz, bu sayede
istenildiğinde camı şeffaflaştıran veya
mat bir görüntü oluşturarak içeriyi
gizleyen bir ürünü lanse edeceğiz. Öyle
zannediyorum ki bu ürünü banyolara
uygulayan ilk firma biziz.

Ziyaretçilerin beğenisine sunacağımız
iki yeni tasarımımız Suite ve Elegance
serileri, biri menteşeli sistem ve diğeri
sürgülü sistem olmasına rağmen, benzer
profil tasarımı uygulaması sayesinde
aynı mekanda kullanıldıklarında dahi
estetik bir uyum sağlıyor. Bu serilerin
öne çıkan en önemli özelliği, tamamen
kişiye özel, çok farklı tasarımların
uygulanabilmesi ve mimarların
tasarımlarına çok geniş imkan
yaratmasıdır. Her iki seri de çerçeveli
olarak tasarlandı ve sürgülü sistemlerde
lamine cam uygulaması mümkün hale
getirildi, cam kırılma riski asgariye
indirildi ve olası bir kırılma durumu
için tam güvenlik sağlandı. Belirtilen
kazanımlara ilave olarak, tüm mekanik
aksamlar gizlenerek görünmez duruma
getiridi. Daha güçlü bir kasa yapısı
olmasına rağmen yapılan dokunuşlar
estetiği de çok üst düzeye taşıdı ve gurur
ile sergileyeceğimiz ürünlerin oluşması
sağlandı.
Bilgi, tecrübe ve tasarım gücünü
katarak, daha fonksiyonel ve estetik
çözümler sunduğumuz kapı ve bölme
sistemlerimizin de fuarda beğeni
kazacağını umuyoruz. Fuarda tanıtılan
ürünler özel tasarım ürünlerimiz olup,
üst segment ürün talebi olan müşteriler,
mimarlar ve yurt dışından gelecek
ziyaretçileri hedefliyoruz.
Kaliteye önem veren firmalara yapılacak
ihracatlar bilgi birikimimizin artmasına
da destek olacaktır. Kurulacak ticari
ilişkilerin sağlıklı ve uzun süreli

Yurt içinde yapılan sektörel fuarların
tanıtım ve reklamını daha dikkatli ve
özverili yaparsak çok daha geniş kitlelere
ulaşmış oluruz. Bununla beraber yurt dışı
fuarlara katılımla hem markamızı hem de
ülkemizi uluslararası bir mecraya taşımış
oluruz.
UNICERA Fuarı’na 2008 yılından
bu yana aralıksız olarak katılıyoruz.
UNICERA sayesinde yurt içi ve yurt
dışından gelen ziyaretçilerle tanışma ve
ürünlerimizi tanıtma fırsatı buluyoruz.
Fuarımız aracılığıyla sektörümüzde marka
değeri kazandık. 2021 Fuarı için, bugüne
kadar hiç katılmayan firmaların dahi yer
aradıklarına şahit oldum bu da UNICERA
Fuarı’nın gücünü ispat ettiğinin bir kanıtı.
Fuarımızın herkes için hayırlı olmasını
diliyorum.

olabilmesi için firma içi organizasyon
yapısının ve tedarik zincirinin de uygun
olması gerekmektedir. Sağlıklı çalışan
bu süreç uluslararası marka olmanın da
yolunu açacaktır. Üretici olarak, üretim
ve ihracatta görülen yükselişin yaratacağı
fırsatları iyi kullanmamız halinde
uluslararası markalaşmada da mesafe kat
etmemiz mümkündür.
Uzun ve zorlu bir süreç olan uluslararası
marka olma çabasına devletimizin
vereceği destek büyük katkı sağlayacaktır.
Her sektörün konusunda önde gelen 4-5
firması seçilerek uluslararası arenada
marka olma gayretine destek olunmalıdır.
Firmaların tek başlarına veya cüzi
desteklerle uluslararası marka seviyesine
ulaşmaları günümüzde en çok zorlanılan
hedeftir.
Değişen dünya ekonomisinin Türk
sanayicilerine yarattığı fırsatın iyi
değerlendirilmesinde yurt içi ve yurt
dışı fuarların katkısı çok yüksek
olacaktır. UNICERA özellikle bu yıl
önemli bir katkı sağlayabilir. Bundan
sonraki yıllarda da yabancı ziyaretçi
sayısının arttırılması konusundaki
gayretin devam ettirilmesi gerekir. Yurt
içi fuarlarına uluslararası markaların
katılımının sağlanması yabancı
ziyaretçi sayısını arttıracak ve yerli
markaların uluslararası markalar ile
aynı ortamda karşılaştırılabilmesine
imkan sağlayacaktır. Fuar alanlarının
büyüklükleri, konumları ve konaklama
imkanları gözden geçirilerek dünya
fuarları ile yarışabilir düzeye taşınmalıdır.

Sade ve Göz Alıcı

seramik
banyo mutfak

FUARI

HALL 5
H 01

Organize Sanayi Bölgesi
26. Cd No:1 Eskişehir / Türkiye

+90 (222) 236 82 06

info@vibaseramik.com

GÖRÜŞLERİ
bu sektöre malzeme sağlayan üreticilere
olumsuz bir etkisi olmamıştır. Tam
tersine, birçok ülkedeki arz eksiği sebebi
ile özellikle ihracat üzerinde olumlu bir
etkisi olduğu söylenebilir. 2020 ve 2021
yıllarının seramik sektörü için verimli
yıllar olduğu söylenebilir.
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Şerafettin Aşık
RINO Seramik Porselen
Seramik Grup Başkanı
UNICERA Fuarı, dünya çapında
düzenlenen seramik fuarları içerisindeki
konumunu her geçen sene güçlendiren,
önemini sürekli artıran ve Türk seramik
sektörünün vitrinini oluşturan, bizim
için çok değerli bir organizasyon.
Türkiye, seramik üretiminde ve
ihracatında dünya ölçeğinde söz sahibi
olan ülkelerden biri. Ülkemiz bu alanda
gerek üretimde kullandığı teknolojilerle
gerekse özgün tasarım gücüyle günceli
çok yakından takip ediyor. 2020 yılının
başında başlayan pandemi sürecinin tüm
sektörlerde ciddi bir belirsizliğe sebep
olduğu görülse de, inşaat sektörüne ve
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Süreyya Çağlar
Seramiksan
Türkiye Satış Müdürü
Bu yıl 2-6 Kasım 2021 tarihleri arasında
gerçekleşecek olan UNICERA, her geçen
yıl önemini artırmaya devam ediyor.
Fuar, Türk seramiğinin ve sektörümüzün
prestiji için büyük önem taşıyor. Hem
firmamız için hem de sektörümüz için
verimli bir fuar olacağını düşünüyorum.
Bulunduğu coğrafyanın en kapsamlı
fuarı olan UNICERA’nın yeni ürün
geliştirmede, bu ürünlerin pazara
sunumunda büyük rolü var. Yurt dışından
fuara gelen ziyaretçilerin etkisiyle
ihracatımıza olan katkısı bir gerçek.
Avrupa’nın en büyük seramik, banyo
ve mutfak fuarlarından UNICERA’ya
Seramiksan olarak her yıl katılıyoruz.
Türk tüketicimizle yeni koleksiyonlarımızı
ilk kez UNICERA’da buluşturuyoruz.
UNICERA, dünya trendlerini takip
etmek, bu trendler ile aynı yolda ilerliyor
olduğumuzu göstermek, vizyonumuzu

Rino Seramik Porselen, sektörün yüksek
üretim kapasitesine sahip, seramik
liginin en önemli oyuncularından biridir.
UNICERA 2021 Fuarı, firmamızın
120x120 ebadında, full lappato, semi
lappato, mat yüzey alternatifli birçok
ürününü sergileyeceğimiz bir fuar
olacak. Yüksek üretim kapasitemiz ve
makine parkurumuzun gücü ile 120x120
ürünlerimizi sadece fuarda sergilemekle
kalmayıp istendiği takdirde çok hızlı
sipariş teslim edebileceğimizi de dile
getirmek isteriz. Ayrıca bu fuarda
sürpriz bir ürünümüzü de seramik
sektörünün beğenisine sunacağımızı
belirtmeliyiz. Tüm bunların yanı sıra,
yeni 30x90 ebadındaki ürünlerimiz de
fuarda yerini alacaktır.
Türkiye seramik sektörünün yüksek
kapasitesi herkesin bildiği bir gerçektir.
Kapasitemizin genişliğini, kalite
ve kalitenin desteğinde müşteri
memnuniyeti ile desteklemediğimiz
ve ürünlerimizi sektör profesyonelleri
ile buluşturmak için önemli bir platform.
Fuar, her yıl olduğu gibi bu yılda
yeni koleksiyonların sergilenmesi ve
sektördeki son trendlerle ilgili bizlere
ipuçları verecektir. Seramiksan olarak
büyük titizlikle yürüttüğümüz Ar-Ge
çalışmalarımızın ardından oluşturduğumuz
yeni ürünlerimizi UNICERA’da
Stant: G01’de sergileyeceğiz. Türk seramik
sektörü gerek üretim kapasitesi gerek
ise ihracat performansı açısından dünya
genelinde önemli bir yere sahip. Yeni
teknolojilerin kullanılmasıyla da diğer
ülkelerden farklılaştığımızı söyleyebilirim.
Önümüzdeki dönemde diğer pazarlardaki
payımızın daha da artacağı kanaatindeyim.
UNICERA için hazırladığımız özel fuar
koleksiyonumuzda Onix mermerinin
mavi sonsuzluğa uzandığı Onix
Ocean Blue mermerinden esinlenen,
büyüleyici tasarımıyla Pasific, doğanın
kusursuzluğunu mermerin sakinliği ile
tamamlayarak güçlü mekanlar sunan
Galaxy, zamana karşı koyan asil ve modern
gri mermer görünümü ile Silver, iddialı ve
çarpıcı, zengin mermer dokusuyla Union,
şehrin monotonluğundan sıkılan doğa ile
iç içe olmak isteyenlerin tercihi, doğanın
kalbinden gelen Tropical, gri trendin en
güzel yorumu modern çizgileriyle eşsiz bir
nota gibi sadeliği ön plana çıkartan Pietra,
saflığın ve temizliğin sembolü beyazlığıyla
göz kamaştıran Statuario, beyaz zemin
üzerine çarpıcı siyah damarları ile
kontrast bir etki yaratan White Marble
ile popüler dekorasyon trendlerinden olan

sürece eksik kalacağımız da diğer bir
gerçektir. Özgün tasarımlar, kaliteli
ürünler ve kaliteli hizmet, seramik
kültürünün ayrılmaz bir parçası haline
gelmelidir. Bu konuda çok önemli bir
işlevi yerine getiren UNICERA’nın gücü,
katılımcılarının gücü ile artacaktır.
Türk seramik markası ne kadar güçlü
olursa UNICERA da o kadar güçlü olur.
Ancak UNICERA organizasyonunun,
bu gücü desteklemek için gerekli tanıtım
faaliyetlerini arttırması ve seramik
alıcılarını fuara çekmenin yollarını
çeşitlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Rino Seramik Porselen olarak
UNICERA Fuarı’na, seramik sektörünün
güçlü bir üreticisi olarak katılmamız
gerektiğini düşünüyoruz. Tüm
müşterilerimizle görüşmek, kendilerine
ürünlerimizi, faaliyetlerimizi anlatmak,
yeniliklerimizi tanıtmak ve sektörün
nasıl ilerlediğini yakından görebilmek
için bu katılım büyük önem taşıyor.
Ayrıca fuarlar, firmaların dağıtım ağını
genişletmeleri açısından da bir fırsata
dönüşüyor. Son yıllarda fuarın katılımcı
sayısı itibarıyla kan kaybettiğinin
farkındayız. Bu kan kaybının nedenleri
üzerinde de düşünmek gerektiğine, daha
etkin bir katılımın sağlanabileceğine
inanıyoruz.
mermeri, şık ve modern tasarımlarla
yeniden yorumluyoruz. Tüm yaşam
alanlarında hijyenin çok önem taşıdığı
bugünlerde geliştirdiğimiz yeni yüzey
teknolojisi “Seramiksan Hygiene
Özel Sır Teknolojisi” ile kaplanmış en
yeni vitrifiye koleksiyonlarımızı da
ziyaretçilerimiz ile buluşturacağız.
Kapasite olarak son iki yıldır ülkemizde
çok ciddi yatırımlar yapılıyor ve
önümüzdeki dönemde de yapılmaya
devam edecek gibi gözüküyor. Bu
durum iki yıl içerisinde Türkiye’nin,
Avrupa’nın en büyük seramik üreticisi
olacağı anlamına geliyor. Ancak kapasite
olarak en büyük üretici konumuna
gelsek bile ürünlerimizi hak ettiği
değerin çok daha altında ve gereksiz bir
rekabet anlayışı ile yurt dışı pazarlara
sunuyoruz. Özellikle Türk şirketlerinin
yine Türk şirketleri ile gereksiz bir
rekabet içine girmesi yurt dışındaki
rakiplerimize katkı sağlıyor. Son
dönemde Uzakdoğu’daki üreticilerin,
Avrupa ve Amerika piyasasına artan
konteynır fiyatları nedeniyle ürün
göndermekte zorlanması, Türk seramik
sektörünün önüne çok büyük bir fırsat
getirdi. 20-30 yılda bir ele geçecek
bu fırsatı iyi değerlendirip elde edilen
pazarları kaybetmemek gerekiyor. Ayrıca
kalite olarak İtalyan ve İspanyol karoları
ile hiçbir farkı olmayan hatta kalitede
daha iyi yerlerde olan Türk seramiğinin,
yurt dışındaki rakiplerine göre ortalama
fiyatının biraz daha yukarı çekilmesi
halinde ülke ekonomisine de çok daha
fazla katkı vermeye devam edecektir.

GÖRÜŞLERİ
önemli bir talep patlaması yaşıyor, bu talep
yoğunluğunun iki yıl daha sürebileceğini
düşünüyorum. Sektörümüz önemli bir fırsat
kazandı, bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz,
yaşanan talep patlamasının hem iç
pazara hem yurt dışı pazarlara olumlu
yansımalarını hala görüyoruz, firmalar
özellikle ihracattan gelen siparişleri kurulu
kapasitelerini zorlayarak karşılamaya
çalışıyor. Sektör olarak bu durumu avantaja
çevirip en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

Olgun Çakmak
Turan Seramik
Yönetim Kurulu Üyesi
Sektörün dünyadaki 2. büyük fuar olan ve
her sene etki alanını büyüten UNICERA
Fuarı, bu sene 2 Kasım tarihinde
kapılarını açıyor. Pandeminin yaratmış
olduğu etkilerden dolayı sektörümüz

Son yıllarda klozetlerde kullanılan
kanalsız model tasarımları, satıcılardan
ve tüketicilerden yoğun talep görüyor, biz
de ürünlerimizde bu değişikleri yaptık ve
müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz.
Bunun dışında Amerika pazarında talep
gören seramik mutfak eviyeleri için de
tasarım çalışmalarımızı başlattık, ilerleyen
süreçte bu ürünler de kataloglarımızda yer
alacak.
ortakları ile bir araya getirme noktasında
son derece faydalı bir organizasyon. Son
dönemde sektörümüzün artan üretim ve
satış rakamları da bizleri mutlu ediyor.
İhracatta çok başarılı işlere imza atarken
yerli iş ortaklarımızla da son sürat başarılı
bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.
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Engin Akkaya
Uşak Seramik
Pazarlama ve Marka Müdürü
UNICERA Fuarı, maalesef geçen
sene içinde bulunduğumuz pandemi
koşullarından dolayı istenilen şartlar
altında gerçekleşemedi. UNICERA 2021
Fuarı’nın çok daha verimli geçeceğini
düşünüyoruz. Sektörümüzün yurt
içindeki en önemli fuarı olan UNICERA
2021, katılımcılarını yerli ve yabancı iş
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UNICERA Fuarı’nda, her sene
olduğu gibi bu sene de modern, trend
ve müşterilerimizin beklentilerini
karşılayacağını düşündüğümüz yepyeni
tasarımların yer aldığı geniş bir ürün
yelpazesi sunmayı düşünüyoruz. Uşak
Seramik ailesi olarak önem verdiğimiz
konularında başında, ürünlerimizin
dünyanın her yerinde beğenilecek
özgün tasarımlara sahip olması geliyor.
Amacımız her beğeniye göre farklı ebat
ve tasarımlardaki en cazip ürünleri
müşterilerimizle buluşturmak olacaktır.
Son yıllarda sektörümüzün yükselişi ve
özellikle İtalya gibi ülkeleri üretimde
geride bırakmış olması son derece
mutluluk verici. Bunu devamlı kılmak
adına, süreklilik noktasında atacağımız
35 bin m2 alan içerisinde 400 K/yıllık
üretim yapmak için start verdik. Ayrıca
fabrikamızda kullanmaya başlayacağımız
güneş enerji panelleri sayesinde yenilebilir
enerji tasaraffu sağlamayı öngördüğümüz
sürdürülebilirlik ajandamız var.
Sektörümüzde değer niteliği taşıyan
yatırımlarımızdan bir diğeri ise bu sene
sonuçlandırdığımız indüksiyon ocak ve
bunların iç aksamları ile ilgili üretime
geçilmesi oldu. Davlumbaz bütünleşikli
indüksiyon ocak ürün gamımızı, seri
üretime alıyoruz.

Cenk Tepegöz
Ukinox
Genel Müdürü
Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge
çalışmalarımızın sonuçlarını olumlu
yönde alıyoruz. Akrilik bazlı granit
eviyeyi yüksek teknoloji ile üreterek
dünyada sayılı üretim yapan firmalar
arasına dahil olduk. Sahip olduğumuz
bilgi birikimi ve sermaye yapımızla

Değer yaratan kimliğimizle ana
felsefemiz, butik ürün üretimi haline
geldi. Felsefemiz ışığında farklılıkları ve
ergonomiyi ön planda tutarak tasarımlar
yapıyoruz. Bu da bize sektörümüzde öncü
olma yolunda büyük bir katkı sağladı.
Hizmetlerimizi çeşitlendirip arttırdıkça,
proje yapan firmalarımızın üzerindeki
sorumlulukları ve stresi azaltmış
oluyoruz. Kaliteli ürünlerimizle birlikte
hizmeti en iyi şekilde sunmamız bize

Türkiye, seramik üretiminde önemli
kapasitelere ulaştı, önemli bir söz sahibi
olmaya başladı. Ancak markalaşma
konusunun ciddiye alınması ve devlet
politikası haline getirilmesi gerekiyor,
firmaların kendi çabalarıyla başarması
zor olacaktır. Devlet, katma değerli
sektörleri belirlemeli ve bu sektörlerin
uluslararası arenada öne çıkmaları için
stratejiler kurgulamalı.
UNICERA, uluslararası bir fuar,
uluslararası fuarlar hem ülkelerin hem
de işletmelerin pazarlama ve ticaret
faaliyetlerinde oldukça önemli rol
oynuyor. Bu fuarlara katılan işletmeler
bu sayede marka, ürün ve hizmetlerini
daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı
yakalıyor. Kendi ülkesi dışında da
faaliyet göstermek isteyen firmalar fuar
sayesinde uluslararası pazarlarda yer
bulabiliyor.
adımları Uşak Seramik olarak en ince
detayına kadar planlıyoruz. İhracat
rekorları kırarken, yerli iş ortaklarımızla
da rekorlar kıracak şekilde üretimimizi
planlayabilmeye büyük önem veriyoruz.
Sektörel fuarcılık ve uluslararası
markalaşmada yakaladığımız üretim
ve satış rakamları biz üreticileri
yanıltmamalı. Dünya artık son derece
küçüldü. Global düzeyde markalaşma için
kalite, tasarım ve pazarlama yatırımları
büyük önem arz ediyor. Kalite noktasında
Türk üreticileri, tüm dünya ile baş
edebilecek konumda bulunuyor.
UNICERA Fuarı yerli ve yabancı iş
ortaklarımız ile bir araya gelmek için
her yıl sabırsızlıkla beklediğimiz en
önemli organizasyon. Hali hazırda
ticaretimiz olan iş ortaklarımızın dışında,
yıllar içinde yükselen yabancı katılımcı
sayısı ile UNICERA Fuarı bizlere ve
markamıza bilinirlik katan, farklı iş
kanalları açan, ticaretimizin gelişmesine
fayda sağlayan önemli bir mecra.
projelerde başarılı sonuçlar aldırıyor.
Bu bağlamda, Ukinox olarak mimari
projelerde yer almaktan mutluluk
duyuyoruz. Kullandığımız 4.0 teknoloji
sayesinde gerçekleştirdiğimiz yüksek
standartlardaki ocak üretimlerimiz ile
OEM hizmeti de vermeye başladık.
Pandeminin devam ettiği bu süreçte
UNICERA Fuarı’nın, hem yurt içinde
hem de yurt dışında oldukça önem
kazandığını düşünüyorum. İhracat
kanadımızın sahip olduğu güç ve zengin
ürün çeşitliliğimizle biz fuara hazırız.
Handmade ocak ve eviyelerimizle fuarda
yoğun ilgi göreceğimize inanıyorum.
Yeni nesil teknoloji ve zamanın çok
ötesindeki tasarım yaklaşımı ile üretilen
ürünlerimizi UNICERA’da misafirlerimiz
ile buluşturacağız.
Bu fuarda aynı zamanda üst segmente
hitap eden yeni markamız Topzero’nun
eviye, armatür, aksesuar ve ankastre cihaz
tarafındaki portfolyosunun ön lansmanını
da yapacağız.
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Kürşad Noyan Özkaya
Turkuaz Seramik
Yönetim Kurulu Üyesi
2021 yılı tüm dünyada olduğu gibi bizim
ülkemizde de yoğun bir gündem ile
tamamlanmak üzere. Yılın başlarında
Covid-19 etkisiyle birçok firma üretime
ara verdi, ertelenen taleplerin ve yaz
aylarının etkisiyle birlikte yurt içi ve
yurt dışı pazarlardan yoğun talepler
gelmeye başladı. Navlun fiyatlarındaki
artış, global ticaret savaşları derken
tedarik zincirindeki bozulmalar,
Türkiye’deki birçok imalat sanayisini
dünya çapında tedarik hub’ı haline
getirdi. Türk seramik sektörü de bu

gelişmeden nasibini aldı ve 2021 ihracatı
ilk 9 ayda değer olarak %30’un üzerinde
artış gösterdi. Artan talep ile birlikte
birçok üreticimiz kapasite artışı için
yatırım yapmaya yönelirken, global ham
madde tedarik problemleri ile birlikte,
ham maddeye erişim, zamanında
teslim alma, arz-talep dengesizliğinden
dolayı ham maddedeki fahiş fiyat
artışları bizleri zorlayan konuların
başında geliyor. Diğer taraftan global
enerji fiyatlarındaki hızlı artış ve
yüksek seyreden navlun tutarları, ürün
maliyelerinin devamlı olarak artmasına
sebep oluyor.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen,
UNICERA 2021’in yurt içi pazar için ve
özellikle ihracat pazarları için başarılı
geçeceğini düşünüyorum. Alışılmış
pazarlarımız haricinde çok farklı
pazarlardan ziyaretçi ağırlayacağımıza
ve tüm sektör temsilcilerinin başarılı,
yüksek katma değerli yeni bağlantılar
yapacağına canı gönülden inanıyorum.
Pandemi ile birlikte klasik fuarcılığın
artık demode olduğu, online fuarların
daha çok tercih edileceği gibi bir algı
oluşturulmaya çalışıldı. Fakat şahsi
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açısından çok değerli. Özellikle
UNICERA İstanbul’da, bölgemizden
profesyonellerle de buluşuyoruz. Ticari
ilişkilerimizin daha da gelişmesi ve yeni
pazarlara erişim açısından bu durum
bizim için büyük önem taşıyor.
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Yavuz Feyzioğlu
VitrA Banyo
Pazarlama Direktörü
Avrupa’nın en büyük seramik banyo
ve mutfak fuarlarından UNICERA
İstanbul’a, ilk yılından bu yana
aralıksız katılıyoruz. VitrA ve Artema
olarak her yıl, yeni koleksiyonlarımızı
Türk tüketicisiyle ilk kez UNICERA
İstanbul’da buluşturuyoruz. Türkiye’de
sektörümüzün nabzını tutan UNICERA
İstanbul’dan sonra yurt dışında
katıldığımız en önemli fuarımız iki
yılda bir Frankfurt’ta düzenlenen
ISH. Bu 2 fuar, sektörle buluşmamız
ve yeniliklerimizi sergilememiz

UNICERA İstanbul’da en yeni
koleksiyonlarımızı ziyaretçilerimizin
beğenisine sunacağız. Yeni Root
koleksiyonumuz, hayal edilen banyo
tasarımlarının kolaylıkla yapılabilmesi
için sistem yaklaşımıyla geliştirildi.
Banyoya dair tüm detaylar düşünülerek
tasarlanan koleksiyon, dar veya geniş
tüm banyo alanlarına uyum sağlayabilen
ölçü ve model çeşitliliği sunuyor. Farklı
doku, renk, kulp, ayak seçenekleri
sayesinde kişiselleştirilmiş, kendine
özgü tarzı olan banyolar tasarlanmasını
kolaylaştıran Root, kişiselleştirilmiş
banyo deneyimi için üç farklı tasarım
alternatifiyle sunuluyor. Root Flat,
yalın ve sade hatlarıyla minimal tarzı
benimseyenler için güçlü bir alternatif
sunuyor. Root Groove, kapaklardaki fuga
detayı ve mat renk seçenekleriyle daha
modern banyolar tasarlanmasını sağlıyor.
Root Classic ise geleneksel tasarım
çizgisinden vazgeçmek istemeyenlere
hitap ediyor.
VitrA Tasarım Ekibi’nin imzasını taşıyan
Root armatür koleksiyonu ise, form, renk

düşüncem, global rekabet içerisindeki
bir sektör için pazarlama ve satışın, yüz
yüze ve sıcak temas olmadan başarılı
olmasının çok zor olduğu yönünde.
Bundan dolayı sağlık gereçleri ve
seramik kaplama malzemelerinin
ağırlıkta olduğu neredeyse tek fuar olan
UNICERA, birkaç yıl içerisinde tüm
katılımcılarımızın ve paydaşlarımızın
emekleri ile dünyada konusunda en çok
ziyaret edilen, global markaların da
katılım gerçekleştirdiği bir fuarı haline
gelecektir.
Turkuaz Seramik olarak; Turkuaz ve
Cerastyle markalarımız, bulunduğumuz
tüm pazarlarda talep gören
tasarımlarımız, nihai tüketiciler ve
alıcılar tarafından yüksek ulaşılabilirlik
oranlamızla, ürünlerimizin ve
markalarımızın değerini her geçen
gün daha üst seviyelere çıkarıyoruz.
Bu yıl gerçekleşecek UNICERA’da
ziyaretçilerimiz, yeni rimless klozet
modellerimizi, mobilya ve lavabonun
sunabileceği rahatlığı gözler önüne seren
yeni lavabo modellerimizi ve çoklu
yüzeyler ile farklı kullanım amaçlarına
uygun olan birçok yeni tasarımımızı
görme şansı bulacaklar.

ve boyut çeşitliliğiyle, hayal edilen banyo
tasarımlarının önemli bir tamamlayıcısı
oluyor. Krom, altın, bakır veya fırçalı
nikel renk seçenekleriyle sunulan lavabo
ve banyo bataryaları, koleksiyondaki
seramik sağlık gereçleri ve mobilyalarla
kusursuz uyum sağlıyor. Yalın tasarım
çizgisini yuvarlak hatlarla ortaya
koyan Root Round ve köşeli formları
tercih edenlere hitap eden Root Square
armatürler, özel renk alternatifleriyle de
ayrışıyor. Koleksiyonun özel kaplama
teknolojileriyle renklendirilen parçaları,
uzun yıllar boyunca ilk günkü rengini
koruyor. Artema’nın Root armatürleri,
su kaybını önleyen özel kartuşuyla hem
sürdürülebilir geleceğe hem de aile
bütçesine katkıda bulunuyor.
VitrA, pazar lideri olduğu gömme
rezervuar kategorisinde de yenileniyor.
Yeni gömme rezervuarlar, tasarım
farklılıklarının yanı sıra, zaman ve
bütçeden tasarruf olanağı getiren montaj
kolaylığıyla da dikkat çekiyor. 10 yılık
garanti süresinin yanı sıra, 30 yıl yedek
parça sağlama garantisiyle sunulan
VitrA gömme rezervuarlar; hızlı, kolay
ve hatasız montaj özellikleriyle zaman
ve bütçeden tasarruf ettiriyor. Ayrıca
kullanıcıların banyolarını geleceğe
hazırlamak için kırım yapmadan
kolaylıkla elektrikli ürünlere geçiş
yapmasına imkan tanıyor.

GÖRÜŞLERİ
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koleksiyonlarını Türk tüketicisiyle
ilk kez UNICERA İstanbul’da
buluşturuyoruz. UNICERA İstanbul’dan
sonra yurt dışında katıldığımız en
önemli fuarımız her yıl Bolonya’da
düzenlenen Cersaie. Tüm dünyadan
seramik markaları, en yeni yüzey
trendlerini bu fuarlarda sergiliyor.
Bu 2 fuar, sektör profesyonelleriyle
buluşmamız açısından çok değerli.
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Ayşe Topçu
VitrA Karo
Pazarlama Direktörü
Avrupa’nın en büyük seramik banyo
ve mutfak fuarlarından UNICERA
İstanbul’a, ilk yılından bu yana
katılıyoruz. VitrA’nın en yeni karo

VitrA’nın yüzeylerle ilgili yenilikleri,
birbirleriyle uyumlu renk gruplarında
farklı ve sayısız kombinasyon yaratma
özelliğini de içinde barındırıyor. Çağdaş
mekanlar için klasik mermerlerden
ilham alan Iconic Awards 2021 sahibi
MarmoMix, mimarinin güçlü yapı
taşlarından mermerin görünümünü
yüzeylere taşıyarak, farklı döşeme
alternatifleri sunuyor. Good Design
ödüllü CementMix ise modern şehir
mimarisinin temel unsurlarından
betondan esinlenen sistemsel bir

Mahir Suna
Emirplast
Satış Direktörü

Sıhhi tesisat ve ısıtma sistemleri ile
ilgili ürünler üretmemize rağmen MCE,
Aquatherm, Big5 gibi sürekli katılım
sağladığımız uluslararası fuarların
yanında, bilinirliği, kendisini güncel
tutması ve kaliteli ziyaretçi profili
sebebiyle son iki yıldır UNICERA
Fuarı’na da katılım sağlıyoruz.
Pandemiyle geçen 1,5 yılın ardından
yabancı iş ortaklarımızda seyahat
etme, fuar ziyareti, sıcak temas kurma
isteğini gözlemliyoruz ve Uzakdoğu
navlun bedellerindeki sıradışı artışın
da etkisiyle UNICERA 2021’in tüm
katılımcılar için çok faydalı geçeceğini,
yeni uluslararası iş ortaklıkları
doğuracağını düşünüyoruz. Ülkemizde
birçok sektörde faaliyet gösteren çok
değerli, çok tecrübeli üreticilerin bu
fırsatı iyi değerlendireceğini umuyoruz.

yaklaşım getiriyor. Farklı malzeme ve
formatların sofistike karması ColorCode
sistemindeki Urban Travertino karo
koleksiyonu, traverteni porselenin gücü
ve dayanıklılığıyla yüzeylere taşıyor.
VitrA, mimaride kullanılan doğal
taş, mermer, ahşap, beton ve seramik
dokularından oluşan Pro Nature
karo kütüphanesini yenilikleriyle
zenginleştirdi. Sergilenen koleksiyonlar
arasında, doğal taş ve mermerin izlerini
yüzeylerde buluşturan Marmostone
ve Boscostone dikkat çekiyor. Kısa
bir süre önce Red Dot ödülü alan,
VitrA’nın en yeni karo serilerinden
Atelier 01 ise 20. yüzyılda tasarım ve
mimariye yön veren Bauhaus akımından
ilham alan geometrik formlarıyla, her
seferinde özgün bir tasarım yapılmasına
olanak tanıyor. VitrA’nın CementMix,
MarmoMix ve Atelier 01 karoları,
çevre dostu Ecolabel ve Greenguard
sertifikalarıyla dikkat çekiyor.
Fakat bu avantajı fırsata çevirip, kalıcı
hale getirmek istiyorsak, düşük kârlı
ancak garanti olan fason üretimin konfor
alanından çıkıp, markalaşma yolunda
ülke olarak planlı, sağlam adımlar
atmamız gerekiyor. Öncelikli olarak
düşük fiyat için kaliteden asla taviz
vermemeyi, son tüketiciyi anlamayı
ve çözüm üretmeyi benimsemeli ve bu
temeller üzerine hep birlikte güvenilir
bir üretici ülke imajı oluşturmalıyız.
Tüm bunların yanında UNICERA
2021’in bize en heyecan ve mutluluk
veren özelliği; 40’tan fazla ülkede satış
ağı olan, %100 ihracat yapan, kendisini
uluslararası pazarlarda kanıtlamış bir
marka olarak, edindiğimiz tecrübelerle
olgunlaşmış bir şekilde ilk defa yurt içi
pazara merhaba diyecek olmamız.

Sizleri de standımızda görmekten
mutluluk duyarız.

456 02 02

www.dukaduvarkagidi.com

DU&KA BİR

MARKASIDIR

Sizleri de standımızda görmekten
mutluluk duyarız.

456 02 02

www.sopranomobilia.com

SOPRANO BİR

MARKASIDIR
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KALESERAMIK
GENEL MÜDÜRÜ

ALTUĞ AKBAŞ
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“KALE ÇATISI ALTINDA; ÇEVRESINE DEĞER KATMAYI
ILKE EDINEN, KURUM KÜLTÜRÜNÜ ÖZÜMSEMIŞ,
KENDI HEDEF VE DEĞERLERINI KURUM VIZYONU
ILE BÜTÜNLEŞTIRMIŞ; YENILIKÇI DÜŞÜNCEYI,
YARATICILIĞI, IYILEŞMEYI, YENI FIKIRLERI
GELIŞTIRMEYI ÖNCELIKLI TUTAN BIR AILEYIZ.”

Farklı görev ve sorumluluklar alarak,
grubumuzun Kaleseramik, Kaledekor ve
Kalekim firmalarında tecrübe kazandım.
2019’dan bu yana ise, Kaleseramik’te
Genel Müdür olarak görev yapıyorum.
Bununla birlikte çalıştığım sektörle
ilgili faaliyet yürüten İZODER, DEİK,
BOSAD ve Türkiye Kimya Sanayicileri
Derneği gibi STK’larda da çeşitli
görevlerde bulundum. Halen SERKAP,
SERFED ve SERSA gibi derneklerin
yönetim kurullarındaki üyeliklerim
devam ediyor.
Türkiye’nin önemli ve köklü sanayi
gruplarından bir tanesi olan Kale Grubu,
Kurucumuz Rahmetli İbrahim Bodur’un,
1957 yılında Çanakkale’de attığı tohum
ile filizlendi, büyüdü. Bizler de Kale
çatısı altında; kendimizi, çevresine değer
katmayı ilke edinen, kurum kültürünü
özümsemiş, kendi hedef ve değerlerini
kurum vizyonu ile bütünleştirmiş;
yenilikçi düşünceyi, yaratıcılığı,
iyileşmeyi, yeni fikirleri geliştirmeyi
öncelikli tutan bir aile olarak gördük,
görmeye de devam ediyoruz. Ben de
30 yıla yakın bir süredir büyük Kale
Ailesi’nin bir parçası olmaktan büyük
gurur ve mutluluk duyuyorum.
“Ortaya koyduğumuz her başarı hem
Grubumuzu hem de bizi ileri taşıyor.”
Kale Grubu’nun değerlerini, vizyonunu
benimsemiş, bunu içselleştirmiş ve
bu doğrultuda çalışan, en önemlisi
de burada çalışmaktan mutlu olan
herkes bu ailenin bir parçasıdır. Bugün
elde ettiğimiz başarımızın altında bu
anlayış yatmaktadır. Biz de buraya
adım attığımız ilk günden bu yana

aynı mutluluk ve inançla bu çatı altında
İbrahim Bodur’un bıraktığı mirası daha
ileriye taşımaya çalışıyoruz. Ortaya
koyduğumuz her başarı da bizi hem
Grup olarak hem de bireysel olarak ileri
taşıyor. Bundan sonra da yeni başarılarla
bu mirası daha da ileriye taşımaya devam
edeceğiz.
“65’inci yılımızı dönüm noktası olarak
görüyoruz.”
Kaleseramik olarak yatırım odağımızda
yer alan üç ana başlıktan birini
sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm
oluşturuyor. Markalarımızın İyi
Bak Dünyana bakış açısıyla hayata
geçirdikleri ve geçirecekleri tüm
projelerin daha güzel bir geleceği
şekillendirmek için ‘Kelebek Etkisi’
yaratabileceğine inanıyoruz. Bu
yaklaşımla 2022 yılında idrak
edeceğimiz 65’inci yılımızda, Kale
markasının temsil ettiği olguları,
ürünlerden öte kavramlara, değerlere,
hizmetlere taşımak istiyoruz. Bu anlamda
65’inci yılımızı bir dönüm noktası olarak
görüyoruz. 64 yıldır sanayi ve üretimin
‘Kale’si olan Grubumuz, bundan sonra
aynı zamanda düşünen, sunan, her zaman
daha iyiyi savunan bir markaya evrilecek.
21. yüzyılın rekabetçi koşullarına samimi
bir şekilde uyum sağlayarak daha da
güçleneceğiz...

“BÜYÜK KALE
AILESI’NIN
BIR PARÇASI
OLMAKTAN
BÜYÜK
MUTLULUK
DUYUYORUM.”

#İyiBakDünyana
Sorun olarak gördüğümüz her şeyi,
en mikro seviyeye indirip değiştirme
mücadelesine girmek üzere, bunun
için bir an bile kaybetmemek, her şeyi
güzelleştirmenin mümkün olacağı
umuduyla, hem kendimize hem
birbirimize her gün yeniden ‘Evin
Senin Dünyan, Dünya Senin Evin, İyi
Bak Dünyana’ demeliyiz diyoruz.
Bu hareket bir reklam kampanyası
değil, bizi de değiştirecek,
dönüştürecek bir çağrı.
Kale markasının temsil ettiği olguları,
ürünlerden öte kavramlara, değerlere,
hizmetlere taşıyacağız. Sadece
sanayici, üreten değil, düşünen, sunan,
savunan bir markaya evrilerek, yeni
dünyada çok daha güçlü, gerçek ve
rekabetçi bir pozisyon alacağız.
Bu hareketle, kendi dünyalarımızdan
başlatacağımız küçük değişimlerin
birleşerek, geleceği şekillendiren,
dünyayı iyileştiren anlamlı bir
dönüşüm haline geleceğine inanıyoruz.
Her bir bireyin önce kendisinden,
kendi alışkanlıklarından, evinden,
yaptığı işten, işini nasıl yaptığından
başlayarak, kendi etki alanında,
sokağında, mahallesinde, şehrinde,
ülkesinde ve nihayetinde gezegende,
fark yaratabileceğine inanıyor ve
bunun için adım atması gerektiğini
savunuyoruz.
Kurumsal olarak bu bizim DNA’mızda
zaten var... Yerel kalkınma ve doğduğu
topraklarda doyma ve doyurmayı
bir değer olarak benimsediği için ilk
yatırımını Çan’da yapmış İbrahim Bey.
Dünyasına iyi bakmaya ilk o başlamış,
Çan’dan başlamış…
Bu sadece bir lider hareketi değil, her
birimizin sahip çıkması, koruyucusu
olması, katkı sağlaması, fikir üretmesi,
önderlik etmesi gereken bir hareket...
Bu hareket gücünü bizden alıyor, tek
tek her birimizden.
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Kadıköy Anadolu Lisesi’ni bitirdikten
sonra 1987 yılında İTÜ Makine
Fakültesi’ne girdim ve 1992 yılında
Makine Mühendisi olarak mezun
oldum. Mezun olduğum yıl Marmara
Üniversitesi’nin İşletme Enstitü
programına girdim. Yine aynı sene Kale
Grubu şirketlerinden Kale Pazarlama’da
Üretim Planlama Sorumlusu olarak iş
hayatına adım attım.

47

“AVRUPA’NIN 5’INCI, DÜNYANIN 17’NCI
BÜYÜK SERAMIK KARO ÜRETICISIYIZ!”
“100’ü aşkın ülkeye ürün ihraç ediyoruz.”
Kaleseramik olarak, bugün toplam
22 fabrikada, yıllık 64,5 milyon m2
üretim kapasitesi ile tek bir alanda
üretim yapan dünyanın en büyük
seramik şirketlerinden bir tanesiyiz.
1962 yılında Türkiye’nin ilk seramik
ihracatını yapan Kaleseramik, bugün
Avrupa’nın 5’inci, dünyanın da 17’nci
büyük seramik karo üreticisi olarak,
100’ü aşkın ülkeye 100 milyon doların
üzerinde ihracat yapıyor.
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Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale
Banyo, Kalesinterflex, T-One by Kale
ve Edilcuoghi Edilgres markalarımız
ile yer karosundan duvar karosuna,
vitrifiyeden porselen mutfak tezgahlarına
uzanan geniş bir yelpazede farklı
ebatta ürünlerimiz ile sektöre öncülük
ediyoruz. Özellikle insan, teknoloji ve
tasarım odaklı yaptığımız çalışmalar
sayesinde sürekli olarak geliştirdiğimiz
inovatif ürünümüz Kalesinterflex’i geniş
bir ürün yelpazesiyle pek çok farklı
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alanda kullanmanın yanında dünyanın
en büyük seramik üreticisi Çin’e dahi
ihraç ediyoruz. Sürdürülebilir bir başarı
için yeniliği, şeffaflığı çok önemsiyoruz.
Bu anlayış doğrultusunda da kendimizi
zamana ve gelişen teknolojiye göre
sürekli yenileyerek, müşterilerimize
en ideal çözümleri sunma hedefiyle
çalışıyoruz.
“Yeni yatırımlarla büyümeye devam
ediyoruz.”
Büyük çaplı yatırımlarımızın önemli bir
kısmını tamamladık diyebilirim. Granit
fabrikası açılışı, ikinci Kalesinterflex
hattının temelinin atılması ve yeni
duvar karosu Masse hazırlık tesislerinin
açılışları dahil olmak üzere toplam
145 milyon TL’lik yatırım yaptık.
2018’de ise, seramik levha yatırımımızı
ikiye katladık. Yenileme ve bakımı da
dahil ettiğinizde yıllık yatırımlarımız
50-60 milyon TL’yi buldu. Bunların
yanında 2018 yılında başlattığımız ve 3
senelik olarak planladığımız 15 milyon

dolarlık dijital dönüşüm yatırımımız
sürüyor. Bu yatırımın, temel ERP
süreçlerinin yenilenmesinden, ileri
endüstri 4.0 uygulamalarına kadar
farklı farklı aşamaları var. Bunları tek
tek hayata geçirmeye devam ediyoruz.
Attığımız bu adımlar aynı zamanda
satış ve pazarlama noktasında da
bize önemli katkılar sağlayacaktır.
Özellikle hedeflerini 360 derece olarak
tanımladığımız bu program kapsamında
hem iç hem de dış kullanıcılarımıza
kusursuz bir müşteri deneyimi
yaşatmayı, süreç verimliliğimizi
artırmayı, tedarik zinciri dönüşümüne
katkıda bulunmayı ve satış kanallarımızı
geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun
yanında satış, pazarlama ve servis
ekiplerimizin sunduğu hizmetlerimizin
dijitalleşmesinde önemli adımlar attık.
Bu kapsamda müşterilerimiz, müşteri
adaylarımız ve iş ortaklarımız ile olan
tüm ilişkileri birleşik dijital platformdan
yönetmeyi sağlayan SAP ile SalesForce
entegrasyonunu sağladık.

“AR-GE MERKEZIMIZ
SEKTÖRÜN ÇOK ÖTESINDE BIR DONANIMA SAHIP.”

Tüketicilerin aradığı tüm ürünleri
bulabildiği bu mağazalarımızda,
müşteri deneyimini üst seviyeye
çıkartan dijital çözümler sunuyoruz.
Bu yeni nesil mağazacılık anlayışı
tüketicilerimize büyük kolaylık
sağlıyor. Örneğin dijital çözümler
ile baştan aşağı yenilediğimiz Fulya
Mağazamızda, sektörde ilk defa
kullanılan ve bütünleşik bir deneyim
hizmeti sunan ‘Kale Design Lab’
sistemini hayata geçirdik. Mağazayı
ziyaret eden tüketici ve profesyonellerin
ürünü birebir görme/dokunma
ihtiyacını karşılayan sistem, söz
konusu ürünü dijital olarak bir mekana
giydirerek, bütünleşik bir deneyim
imkanı sağlıyor.

“Önceliğimiz ve en büyük gücümüz
Ar-Ge.”
Dünya ile rekabet etmek adına Ar-Ge,
çok önem verdiğimiz ve olmazsa olmaz
gördüğümüz konularımızın başında
geliyor. Bu kapsamda ciromuzun
%2.2’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz.
Kaleseramik bünyesinde 1973 yılında
başlattığımız ilk sistematik araştırma
ve geliştirme çalışmaları ile bugünkü
Ar-Ge’nin temellerini attık. Yaklaşık 30
milyon TL’lik yatırımla Çanakkale’nin
Çan ilçesinde kurduğumuz Kaleseramik
Ar-Ge Merkezimiz, 2015 yılında
faaliyete geçti. Şu an için Ürün
Geliştirme (Ür-Ge) çalışmalarımızı da
Ar-Ge Merkezimizde sürdürüyoruz.
Sektörün çok ötesinde olan Ar-Ge
Merkezimizde, pazar beklentileriyle
uyumlu, tüketici talepleri doğrultusunda
katma değeri yüksek, yaratıcı ürünler
tasarlıyor ve üretiyoruz. Bunu yaparken
de müşterilerimizi dinliyor ve ihtiyaçları
doğrultusunda en ideal çözümleri
geliştirmeye çalışıyoruz.

“Kalesinterflex ile sektöre yenilikçi
ürünler kazandırıyoruz.”
Kale Ailesi olarak, 64 yıllık tecrübemiz;
insan, tasarım ve teknolojiye
odaklanarak geliştirdiğimiz üretim
uzmanlığımız, kaliteli iş ve mühendislik
gücümüzle sektöre yenilikçi ürünler
kazandırmaya devam ediyoruz.
Özellikle Kurucumuz İbrahim Bodur’un
vizyonunun, sezgisinin, gücünün ve
cesaretinin bir örneği olan teknolojik
ürünümüz Kalesinterflex ile sektörde
devrim niteliğinde yeniliklere imza attık.
Türkiye’ye bugüne kadar birçok inovatif
ürün hediye eden Kalebodur markasının
sektöre sunduğu Kalesinterflex,
120x360 cm ebadı ve sadece 3 milimetre
kalınlığı ile Türkiye’de üretilen en
büyük ve en ince porselen seramik olma
özelliğini taşıyor. Mimarlara limitsiz
yaratıcılık sağlayan Kalesinterflex
hem sektörümüzün önünü açıyor hem
de dünyanın en önemli üreticilerden
biri olma pozisyonumuzu daha da
güçlendiriyor.
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“Mağazacılık kültürünü değiştiren
yeniliklere imza attık.”
Kaleseramik olarak, perakende
alanında hayata geçirdiğimiz
yeniliklerle sektördeki mağazacılık
kültürünü baştan aşağı yeniledik.
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“#IYIBAKDÜNYANA
SLOGANIMIZ ILE
ÇEVRE DOSTU
ÜRÜNLERI
ODAĞIMIZA
ALDIK.”
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“SERAMIK SEKTÖRÜ IÇIN UNICERA,
ÖNEMLI BIR FUAR.”
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Özgün kullanımıyla seramiği
konvansiyonel kullanım alanının dışına
çıkaran Kalesinterflex’i kullanarak,
son olarak, T-One by Kale ürünlerimizi
geliştirdik. T-One by Kale ürünleri,
fonksiyonel özellikleri ve estetik
görünümleriyle modern yaşamın tüm
beklentilerine cevap veriyor. Yine
bu süreçte yüzeylerde virüs, bakteri
oluşumunu engelleyen ve Covid-19 gibi
zararlı virüsler üzerindeki etkinliği
klinik testlerle onaylanmış yeni yüzey
koruma teknolojimiz Kaleguard
Defence’i geliştirdik.
AKM’nin kalbine Kaleseramik imzası
Son zamanlarda üzerinde çalıştığımız
en özel ve anlamlı projelerin başında
Atatürk Kültür Merkezi geliyor.
AKM’yi gerek tarihsel misyonu gerekse
de ülkemizin kültür sanat hayatının
gelişimine yaptığı katkılar nedeniyle
korunması ve yarına taşınması gereken
çok değerli bir miras olarak görüyoruz.
Tabanlıoğlu Mimarlık ofisi tarafından
yeniden tasarlanan ve ülkemiz için
simgesel değeri büyük olan bu yapının
kalbinde seramik ürünlerimizin
olması bizler için çok büyük bir gurur

ve mutluluktur. Projenin en başında,
çözüm ortağı olarak projenin içinde yer
alma fırsatı doğduğunda, Tabanlıoğlu
Mimarlık ve Sembol-Yeni Yapı İnşaat
İş Ortaklığı ofisi ile uzun bir çalışma
dönemi geçirdik.
Oluşturduğumuz özel ekip, kalıp üretimi,
sırlama, pişirim, ambalaj ve kalite kontrol
işlemlerinin tümünü yaklaşık 3,5 ayda,
fabrikalarımızın içinde yer alan, kadın
emeğini desteklemek üzere büyük de
bir misyonu olan Atölye Kale’de; 15.000
adet seramik parçası olarak üretti. Küreyi
oluşturan parçaların her biri atölyede
arkadaşlarımız tarafından tek tek el
emeği ile üretilerek hayat buldu.
“Sürdürülebilirliği odağımıza aldık.”
Pandemi ile birlikte hayatımıza
çok farklı tasarım öğeleri girdi.
Tasarım dünyasını etkisi altına alan
sürdürülebilirlik ve doğaya saygı
anlayışının yanında, yaşadığımız
pandemi süreci sürdürülebilirliği çok
daha önemli hale getirdi. Biz de bu
amaç doğrultusunda başlattığımız
#İyiBakDünyana sloganı ile paralel
tasarruf ve hijyen anlayışını öne çıkartan

çevre dostu ürün ve hizmetlerimiz ile bu
alana öncülük etmenin yanında, prestijli
markalarımızla da yaşam alanlarında
sürdürülebilir bütünsel çözümler
sunuyoruz.
Özellikle de Kale Banyo ile hayata
geçirdiğimiz SmartHijyen teknolojisi
sayesinde, klozet, lavabo, pisuvar, klozet
kapağı gibi ürünlerimizi kullanım
süresince hijyen sağlama garantisiyle
sunuyoruz. Bu ürünlerimiz bakteri
oluşumunu engellemesinin yanında
olanları da yok eden SmartHijyen
teknolojisi sayesinde daha az temizlik
malzemesi ve su ile daha kolay temizlik
imkanı sağlıyor. Fotoselli armatürlerimiz
ile de temassız temizlik deneyimini en
sağlıklı şekilde sunuyoruz.
Bunların yanında pandemi ile
birlikte hayatımızda daha fazla öne
çıkan taşınabilir evler, karavanlara
yönelik olarak da küçük banyolar için
tasarladığımız yeni mobilya serileriyle
tüketicilerimizin beklentilerine uygun
çözümler geliştiriyoruz. Amacımız;
gelecek nesillere sağlıklı, sürdürülebilir
bir dünyayı miras bırakmak.

“UNICERA pazarlama ve müşteriye
ulaşma noktasında çok önemli bir
köprü görevi görüyor.”
UNICERA Fuarı, dünya seramik
sektörünün yakından takip ettiği
ve sektörün gelişimine çok önemli
katkılar sunan bir fuardır. Bu yıl,
02-06 Kasım 2021 tarihleri arasında
İstanbul’da düzenlenen fuarda,
markalar en yeni ürün ve tasarımlarını
dünyanın dört bir yanından gelen
katılımcıların beğenisine sunacak.
Sektörümüz açısında önem taşıyan bu
fuarı, Türkiye Seramik Federasyonu
(TSF) ile birlikte organize eden Tesisat
İnşaat Malzemecileri Derneği’ne
(TİMDER) de ayrıca teşekkür
ediyoruz.
Günümüzde ihtisas fuarları, pazarlama
ve müşteriye ulaşma noktasında çok
önemli bir köprü görevi görüyor.
Özellikle de dünyanın farklı
noktalarındaki alıcı ve satıcıları
buluşturan fuarlar hem markalar hem
de onların yeni ürün ve teknolojilerinin
tanıtımında çok önemli bir rolü
üstleniyorlar.

Biz de ülke olarak, fuarcılık
alanında son yıllarda önemli bir
ilerleme kaydettik ve çok başarılı
organizasyonlar gerçekleştirmeye
devam ediyoruz. Temennimiz, fuarcılık
alanında yakaladığımız bu başarının
kalıcı hale getirilmesidir.
“İç ve dış pazarda hareketlenme
başladı.”
Pandemi nedeniyle hem önemli sektörler
hem de küresel ekonomiler geçen yılı
önemli daralmalarla kapattı. Zorlu
bir yılın ardından bu yıla nispeten
daha iyi başladığımızı söyleyebiliriz.
Özellikle artan aşılama oranları ile
bahar döneminde başlayan normalleşme
pek çok sektörde kendisini olumlu
yönde hissettirdi. Bugün geldiğimiz
noktada, iç ve dış pazarlarda çok önemli
bir hareketliliğin olduğunu görüyoruz.
Gelen rekor büyüme rakamları da
bunu açıkça ortaya koyuyor. Türkiye
ekonomisi de 2021 yılının ikinci
çeyreğinde önemli bir başarıya imza
atarak, %21,7’lik bir büyüme kaydetti.
Bu büyüme oranıyla OECD ülkeleri
arasında %22,2 büyüyen İngiltere’nin
ardından ikinci sırada yer aldık.

“İnşaat sektöründe büyüme sınırlı kaldı.”
Ancak sektörümüz açısından
baktığımızda, artan maliyetler, yükselen
kur ve yüksek faiz nedeniyle inşaat
sektöründe büyümenin sınırlı kaldığını
görüyoruz. 2021 yılının ilk çeyreğinde
%3,3 büyüme gösteren inşaat sektörü,
yılın ikinci çeyreğinde %3,1 büyüdü.
Böylece inşaat sektöründe yılın ilk
yarısındaki büyüme %3,2 olarak
gerçekleşti. Geçen yılın ilk yarısında
inşaat sektörü %5,3 oranında daralmıştı.
Bu açıdan baktığımızda inşaat
sektörünün bu yılın ilk yarısında, geçen
yılın kayıplarını henüz tam olarak telafi
edemediğini söyleyebiliriz.
Önümüzdeki dönemde dünyanın dört
bir yanına ihracat yapan, büyüme
hedeflerinde yine küresel pazara
odaklanan, ülkemizin bu alanda lider
ve en güçlü markası olmaya devam
etmeyi hedefliyoruz. Yaşanan tüm
olumsuzluklara rağmen bu süreçte
100’ü aşkın ülkeye 100 milyon doların
üzerinde ihracat yapıyoruz. Stratejik
öneme sahip ülkelere olan ihracatımızı
önümüzdeki dönemde daha da artırmayı
amaçlıyoruz.
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“2020 YILI SADECE ÜLKEMIZ IÇIN DEĞIL,
TÜM DÜNYA IÇIN ÇOK ZORLU BIR YIL OLDU.”
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“STRATEJIK ÖNEME SAHIP ÜLKELERE
IHRACATIMIZI DAHA DA ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ.”
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Bu doğrultuda Amerika ve Avrupa
bölgelerinde pazarlama ve satış
yapacak bölgesel ofisler kurmaya
dönük çalışmalara devam ediyoruz.
Bunun yanında başta Kuzey
Amerika, Almanya, İngiltere,
Fransa, İsrail, Pakistan, Irak, Çin
gibi ülkeler olmak üzere ihracattaki
stratejik hedeflerimizi gerçekleştirme
yolunda daha fazla yatırım ve
büyüme yönünde planlarımız var.
Aynı zamanda müşterilerimizin tüm
ihtiyaçlarına çözüm sunabilmek
adına farklı markalarla yaptığımız
güçlü iş birliklerine devam etmeyi
planlıyoruz.

TİMDER’in sektörün gelişimine yönelik
çok değerli çalışmaları var
STK’lar; toplumda demokrasi,
çoğulculuk, hoşgörü, sivil katılım ve
vatandaşlık bilincinin gelişmesinde
çok önemli bir role sahiptirler. Sadece
ekonomik alanda değil, diğer tüm
alanlarda toplumların gelişimi için güçlü
STK’lara ihtiyaç vardır.
STK’lar, aynı zamanda hizmet ettikleri
grupların sesinin daha gür bir şekilde
duyulmasında da önemli bir görev
üstlenmektedirler. Bu açıdan ülkemizde
sivil toplum kültürünün daha fazla
gelişimi için STK’ların çok önemli

olduğunu ve desteklenmesi gereken
yapılar olduğunu düşünüyoruz.
TİMDER ise, üretici ve satıcıları
bünyesinde buluşturan ve bunlar
arasında çok önemli bir denge görevi
gören başarılı STK’larımızdan bir
tanesidir. Bu nedenle sektörümüzün
gelişimine yönelik yaptıkları çalışma
ve organizasyonları çok değerli
buluyoruz. Kaleseramik olarak,
bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da sektörün gelişimine yönelik
çalışmalarında TİMDER’in yanında
olmaya ve destek vermeye devam
edeceğiz.
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI
UĞUR KALAY
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“UNICERA FUARI İLE BİRLİKTE
AVRUPA’YA AÇILMAYA ÇALIŞACAĞIZ.”

“AYLIK
ORTALAMA
7000 PARÇA
ÜRETİM
KAPASİTESİYLE
ÇALIŞIYORUZ.”
2020 yılında üretim merkezimizi
Pendik’e taşıdık, önceden 1000 m2 kapalı
alanda üretim yaparken şu anda 2500 m2
kapalı olmak üzere 6000 m2’lik
bir alanda üretim yapıyoruz. Aylık
ortalama 3500 adet yani 7000 parça
üretim kapasitesiyle çalışıyoruz.
Tasarımlarımızı hazırlarken trendleri
takip ediyor, seramik sektöründeki
yeniliklere uyumlu bir çizgi oluşturmaya
çalışıyoruz. Bu yıl genel eğilime uyum
sağlayarak soft renklere yöneldik, mat
görünümler revaçta olduğu için bizler
de ürünlerin %80’ini bu doğrultuda
tasarladık. Toptan satış sektöründe
varlık göstermenin yanında perakende
satışlarımız da oluyor, genellikle yapı
marketlere ve perakende mağazalara
bayilik veriyoruz. Yöneticilerimiz,
bayileri düzenli olarak ziyaret ederek,
teşhir ürünlerinin takibini, bayi istek ve
taleplerini, müşterilerden gelen olumlu

olumsuz gelişmeleri değerlendirip
müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak
için çalışmalarını sürdürüyorlar. İstanbul
dışında Anadolu’da da bayiliklerimiz
bulunuyor.
Uzak kaldığımız bölgelerde de güçlü
toptancılarla anlaşarak ürünlerimizin
yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Şu an
ürünlerimizin satışı yaklaşık 60
şehirde devam ediyor. Yurt dışına da
satışlarımız oluyor, Ortadoğu’da yaklaşık
6-7 ülkede varlık gösteriyoruz. 2021
yılında ihracatta %20 büyüme yakaladık,
önümüzdeki sene için hedefimiz %40
oranında büyümek. UNICERA Fuarı ile
birlikte Avrupa’ya açılmaya çalışacağız.
“Seramiksan’ın ana bayiliğini
sürdürüyoruz.”
Grup şirketlerimiz İz Seramik Yapı
Malz. Paz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
ile Seramiksan’ın ana bayiliğini ve
dağıtımını yapıyoruz. Seramiksan bayisi
olarak Pendik’te merkez mağazamız
ve 4000 m2 açık depomuz, Kartal ve
Güngören’de 2 butik mağazamız olup
toplamda 3 mağazamız bulunmaktadır.
Mağazalarımızda Seramiksan
dışında başka markaların satışlarını
da yapıyoruz. Üretimini yaptığımız
mobilyaların satışları da mağazalarımız
tarafından satış ve pazarlama anlamında
destekleniyor.
Bu yıl için Kalay Banyo Mobilyaları
kısmında en temel hedefimiz stabil
kalmak, pozisyonumuzu koruyarak güç
toplamak. Sonraki sene içinse daha
büyük bir yere geçiş yapma ve kapsamlı
bir fabrika kurma hedefimiz var, bu
fabrikada teknolojiyle güçlendirilmiş
makine parkurları kullanmak istiyoruz.
İz Seramik ise çok kısa sürede büyüme
kaydettiğimiz bir şirket oldu, yüksek
volümlü satışlar gerçekleştiriyoruz
ve oradaki gidişattan son derece
memnunuz. Her sene neredeyse
%100 oranında büyüme gösteriyoruz,
bu başarının en önemli sırrı güçlü
markalarla yola çıkmış olmamız ve
sektörün başarılı çalışanlarını bir araya
getirmiş olmamız. Kurulduğumuz
dönemde çok iyi transferler yaptık,
mağaza lokasyonlarını çok isabetli
belirledik, bu unsurlar bir araya gelince
de başarı kaçınılmaz oldu. Perakende
kısmımızın gelişmesi üretimi de besledi,
pazarı daha iyi ölçerek beklentileri
öğrenip yön belirlemeye başladık.
Müşterilerden gelen bildirimlere
göre üretimlerimizde değişiklikler

yapabiliyoruz, beğenilmeyen noktaları
bir sonraki üretim aşamasında tekrar
gözden geçiriyoruz. Bayilerimiz de bu
konuda bizlere destek oluyor, kendilerine
gelen yorumları bizlerle paylaşıyorlar,
bütün değerlendirmeleri dikkate alarak
hareket ediyoruz, her yorum bizim
için çok kıymetli. Genellikle firmalar
ürünü bir ya da iki renkle satışa sunar
ve seri üretim olduğu için değişiklik
yapmaya yanaşmazlar, biz müşteriden
gelen talepleri geri çevirmemek adına
kataloğumuzda yer alması koşuluyla
istenilen rengi, istenilen ürüne
uyguluyoruz. Her ne kadar seri üretimle
ilerliyor olsak da proje kısmında özel
tasarımlar da çalışabiliyoruz, yer yer
mağaza müşterisi için de özel çalışmalar
hazırladığımız oluyor. Kalay Banyo
Mobilyaları olarak ne kadar çok eve
girebilirsek o kadar mutlu oluyoruz.
Satış sonrası hizmetler kısmında da
çok titiz hareket ediyoruz, aylık 3500
ürün ortaya çıkarıyorsak en fazla
2 veya 3 şikayet alıyoruz, onları da
hızlıca çözüme kavuşturuyoruz. Gelen
şikayetlerin büyük bir kısmı da kullanıcı
hatasından kaynaklanıyor, sonuçta banyo
mobilyası üretiyoruz ve yoğun suya
maruz bırakıldıklarında ürünlerde çeşitli
sorunlar ortaya çıkabiliyor, sorun bizden
kaynaklanmıyor olsa da müşterilerimizi
muhatapsız bırakmıyoruz ve
verebileceğimiz her türlü desteği
vermeye çalışıyoruz.
“UNICERA ile birlikte firmalarımızın yurt
dışına açılmaları kolaylaşacak.”
UNICERA Fuarı’ndaki yerimizi her
geçen sene biraz daha büyütüyoruz,
geçen sene 130 m2’lik bir alandayken
bu sene 250 m2’lik bir alan satın aldık.
Türkiye çok talep gören bir pazar
haline geldi, UNICERA ile birlikte
firmalarımızın yurt dışına açılmaları
daha da kolaylaşacak. Geçtiğimiz yıl
pandemi nedeniyle çeşitli aksaklıklar
yaşandı ama onun haricinde katıldığımız
her yıl büyük verim elde ettik. Artık
insanlardaki pandemi korkusu
azaldığı için bu yılki fuarın çok iyi
bir ziyaretçi sayısına ulaşacağını
düşünüyorum. Seramik ihracatımız
son dönemde inanılmaz bir artışa geçti,
fuarın bu artışı daha da pekiştireceği
inancındayım, Çin’in haftalık
çalışma gün sayısını 3’e düşürmesiyle
Türkiye’nin alternatif pazar olarak öne
çıkışı hız kazanacak. Son dönemde
yaşanan bu aksaklıklarla ilk defa
Türkiye’den seramik ihraç eden birçok
yabancı firma ürünlerimizin kalitesini
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Meslek Lisesi Mobilya Bölümü
mezunuyum, üniversite eğitimimi
de mobilya bölümünde sürdürdüm.
Mezuniyet sonrası, aile şirketimiz
Kalay Banyo Mobilyaları’nda çalışmaya
başladım. İşi daha iyi öğrenmek adına
sırayla bütün departmanlarda görev
aldım, bugünse Yönetim Kurulu Başkanı
olarak çalışmalarımı sürdürüyorum.
Kalay Banyo Mobilyaları 1987 yılında
babam İbrahim Kalay tarafından, mutfak
ve banyo mobilyaları üretmek amacıyla
kuruldu. 1997 yılında sadece banyo
mobilyasına yoğunlaşma kararı verilerek
seri üretime başlandı. Öncesinde yüksek
volümlü satışlar yapabileceğimiz bir
ağ olmadığı için seri üretime ihtiyaç
duyulmamıştı ancak büyük yapı
marketlerin ülkemizde de faaliyete
geçmeleriyle yeni bir pazar oluşmuş
oldu. Büyük yapı marketlere ürün
vermenin yanı sıra toptan ve perakende
satışlarımızı da sürdürdük.
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Kalay Banyo Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Kalay ve Kalay Banyo Kurucusu İbrahim Kalay

görmüş oldu, fiyat olarak İspanya ve
İtalya’dan çok daha avantajlı olduğumuz
için de tercih edilebilirliğimiz artıyor.
Bu yıl ülkemiz için zorlayıcı oldu, gelen
zamlar bizim sektörümüzü de olumsuz
etkiledi, geçen yıla kıyasla her üründe
%100’e yakın bir fiyat farkı söz konusu
oldu, haliyle satış yaptığımız kitlenin
alım gücü de azalmış oldu. Adetsel
anlamda yaşanan kayıpları ihracatla
telafi etme yoluna gittik, umarım
fiyatlar daha dengeli bir hale gelir de

iç pazarda eski hareketliliği tekrar
yakalayabiliriz.
“Marka değerimizi gün geçtikçe
arttırarak üretimimize devam ediyoruz.”
Geçmiş yıllarda genelde orta
ve ekonomik segmentte üretim
yapıyorduk, bugün geldiğimiz noktada,
ekonomik ürünlerin oranını azaltarak
üst segment üretime ağırlık vermeye,
böylelikle marka değerimizi arttırmaya
başladık.

“TİMDER ailesin bir parçası olduğumuz için
mutluyuz.”
UNICERA Fuarı’na her yıl katılım
sağlıyor ve her zaman büyük memnuniyetle
ayrılıyoruz. İhracatımızın güçlenmesinde
önemli bir katkı sağladıklarını özellikle
belirtmek isterim. TİMDER, fuar haricinde
yaptığı diğer faaliyetlerle de sektörümüze
önemli hizmetler sunuyor. Düzenledikleri
sosyal faaliyetler sayesinde sektördekiler
kaynaşma olanağı bulabiliyor. TİMDER’in
bir parçası olduğumuz için mutluyuz.
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LEVENT GÜNDÜZ
DIZAYN EVIYE
GENEL MÜDÜRÜ
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“SEKTÖR BIZE ÇEVIK OLMAYI,
HIZLI KARARLAR VEREBILMEYI ÖĞRETTI.”
Duruma uyum sağlayarak Franke’ye
ait Dominox markasının toptancılığını
yapmaya başladık, Franke’nin de bayisi
olduk. Ürün gamımızda ankastre, eviye
ve armatür var. Perakende ve proje
satışlarımız oluyor, birlikte çalıştığımız
marangozlarımız aracılığıyla aldığımız
işler oluyor. Müşteri odaklı bir satış
politikası izliyoruz, yıllardır aynı
kişilerle çalışmaya devam ediyoruz.
Yakaladığımız bu istikrar da başarılı
olduğumuzun önemli bir göstergesi.
“Uygun fiyatlı ürün pazarı büyüdü.”
Biz ticarete başladığımızdan beri hep
iyi markaları satmayı şiar edindik,
şu an piyasada çok fazla marka var,
sadece son 1 senede granit eviye imal
eden 7 farklı firmayla tanıştık. Sadece
en iyi markaları satma politikamızı
son yıllarda tüketicilerden gelen
uygun fiyatlı ürün talepleri nedeniyle
gevşetmek durumunda kaldık. Kiraya
verecekleri evleri için daha uygun
fiyatlı ankastrelere ihtiyaç duyan
müşterilerimiz için Kumtel gibi daha
uygun fiyatlı ürünleri de bulundurmaya
başladık. Son dönemle artan talebin
de etkisiyle bu markalarda da kalite
yükseldi, servis konusunda önemli
gelişmeler sağlandı. Daha yüksek
fiyatlı markalar ayda 1000 adet ürün
satabiliyorsa, uygun fiyatlı olanlar 10 bin
adet ürün satar hale geldiler, böylelikle
uygun fiyatlı ürün pazarı büyümüş oldu.

Sektör bize çevik olmayı, hızlı kararlar
verebilmeyi öğretti. Eskiden daha uzun
vadeli planlar yapardık, gidişatı az çok
tahmin eder ona göre yol alırdık ancak
son dönemde yaşanan belirsizlikler,
dövizdeki hareketlilikler bizlere anlık
kararlar verebilme kabiliyeti kazandırdı.
Çevik olmadığınız sürece meydana gelen
değişikliklere uyum sağlamanız da,
doğru şekilde pozisyon almanız mümkün
olmuyor.
“Sanal pazar yerlerine girerek akımı
yakaladık.”
Pandemi başlarda ciddi bir huzursuzluğa
yol açtı ancak bizim sektörümüz
açısından herhangi bir kayıp
getirmediğini söyleyebilirim. Aksine
pandemi sürecinde satış rakamlarımız
yükselişe geçti, tabii bu yükselişte
online satış platformlarında yer almaya
başlamamızın da etkisi oldu. Sadece
saha satışını tercih ettiğinizde riski tek
bir tarafa yüklemiş oluyorsunuz oysaki
sahadaki satışlar dursa dahi online
platformlardaki satışlar devam ediyor.
Bunun en iyi örneğini de pandemi
sürecinde yaşamış olduk. Sanal pazar
yerlerine girerek akımı yakaladık, şu anda
ise satışlarımız da mağaza puanlarımız da
olumlu seyrediyor. Online kanallar akıllı
hareket edilebilirse kazanç sağlanabilen
yerler ancak kâr marjlarının düşük
olduğunu belirtmemiz lazım, platformun
kendisi bizden çok daha kazanıyor.
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1965 doğumluyum, sektörle tanışıklığım
1986 yılına dayanıyor, depo elemanı
olarak çalışmaya başladığım Toprak
İnşaat Malzemeleri firmasında, sektörü
tanıma ve kendimi geliştirme şansı
buldum. Depodaki çalışma hayatımın
ardından, Mecidiyeköy mağazasına
transfer olarak, önce muhasebe,
sonrasında da satış kısmında görev
aldım ve süreçlerdeki hakimiyetimi
artırdım. Burada edindiğim deneyimle
Polat İnşaat Malzemeleri’nde çalışmaya
başladım, 1992 yılındaysa ticaret
hayatına atıldım. O yıllarda eviye
ithalatı çok yoğundu, yerli üretim
yapan tek bir firma vardı, sektördeki
bu açığı görerek ticaret hayatıma eviye
üretimiyle başlamaya karar verdim. 1999
depremiyle birlikte pazar daralmaya
başladı, hemen ardından başlayan 2000
krizi de ithal ham maddelere ulaşmayı
zorlaştırdı, bu şartlar altında üretimi
devam ettirmek faydadan çok zarar
getirecekti. Üstelik milenyum çağıyla
birlikte üretmekte olduğumuz renkli
granit eviyelere olan talep de azalmaya
başlamıştı. İmalatı kapattıktan sonra
paslanmaz çelik eviye ithal etmeye
başladık. O yıllarda Türkiye pazarı
Teka’nın hakimiyetindeydi, Franke’nin
de sürece dahil olmasıyla kartlar
yeniden dağıtılmaya başladı. Franke’nin
agresif satış politikası, sunduğu vade
avantajları ve düşük fiyatlar bizleri
ithal mallarımızı satamaz hale getirdi.
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Mehmet Can Gündüz, Levent Gündüz ve Ali Can Gündüz

Artık firmalar da satışları direkt
olarak gerçekleştirmenin denemelerini
yapmaya başladılar, ürünlerin %90’ını
bayi kanalıyla satarken %10’unu kendi
satan firmalara tanık oluyoruz, belki bu
onlar için bir test sürüşüdür ve başarılı
olmaları halinde satışları bayilerden
alarak kendileri yapmaya başlarlar.
“Üreticilerin, bizleri koruyacak önlemleri
hayata geçirmeleri gerekiyor.”
Sektörümüzde soruna yol açan bir
diğer husus da bizim ürün gamımızda
yer alan ürünlerin market raflarında
da görülmeye başlanması. Aktüel
ürün adı altında ankastre ürünleri dahi
satabiliyorlar, üstelik yüksek volümlerle
alım yaptıkları için, bizim üreticilerden
aldığımız fiyatın da altında bir rakamla
satış yapabiliyorlar. Bu konuda
üreticilerin, bizleri koruyacak önlemleri
hayata geçirmeleri gerekiyor.
Kentsel dönüşüm süreci son yıllarda
sekteye uğramış durumda, 5 katlı binalar
için ekstra 2 kat izni çıkarılsa ciddi bir
hareket yaratılmış olur. Ülkemizde hala
ciddi bir inşaat potansiyeli var, tehlike

arz eden, yıkılıp yeniden yapılması
gereken bina sayısı çok yüksek. Çeşitli
teşviklerle insanların evlerini dönüşüme
sokmaları sağlanmalı. Yenileme pazarı
için de potansiyel oldukça yüksek, 20
sene önce yapılan evlerin banyosu,
mutfağı, tesisatı eskidi ancak şu an
alım gücünün düşüşüyle paralel olarak
yenileme pazarı da yavaşlamış durumda.
Zorunlu hale gelen ihtiyaçlar dışında
kimse evinde değişiklik yapmak
istemiyor. Zaman zaman bu tarz
durgunluklar yaşansa da sektörümüzün
önünün açık olduğuna inanıyorum.
Çağa ayak uydurabilen firmalar başarılı
olmaya devam edecek, diğerleri ise yok
olup gidecek. Sektörde trendler çok
hızlı değişim gösteriyor, televizyonda
yayınlanan bir yemek programında
siyah eviye kullanıldığında ertesi gün
gelip bu eviyeden talep edenler oluyor.
Bu nedenle trendleri iyi takip etmek,
değişime ayak uydurarak hızlı aksiyon
alabilmek gerekiyor.
“TİMDER, sektörümüzün olmazsa olmaz
bir değeri.”
Ben 1986 yılından bu yana sektördeyim

ve sektörün abileri diye adlandırdığımız
duayenlerimizi iyi tanırım, onların
hayata geçirdikleri TİMDER’i de son
derece başarılı buluyorum. Kurulduğu
günden bu yana istikrarlı bir şekilde
devam eden, sektörümüzü ileri taşıyan
bir oluşum. Ben TİMDER’e dışarıdan
bakamıyorum, uzun yıllardır üyeleri
arasında bulunduğum için aidiyet hissiyle
bağlıyım. TİMDER bizlere birçok
konuda yol gösterici oluyor, hukuksal bir
desteğe ihtiyacım olduğunda TİMDER’in
avukatıyla iletişime geçebiliyorum ve
böylelikle daha bilinçli hareket etme
olanağım oluyor. Bugüne kadar her
sorunuma muhattap bulabildiğim için
sektörümüzün olmazsa olmaz bir değeri
olarak kabul ediyorum. Günümüzde
işlerin ve günlük hayatın yoğunluğunda
ihmal ettiğimiz dostlarımızla ilgili
haberleri derneğimiz sayesinde
alabiliyoruz. Örgütlenerek hareket etmek
her zaman güç kazandırır, bugün bir
şikayetimle ilgili olarak üst bir makamla
görüşmek istesem yapamayabilirim
ama derneğimiz bunu bizim yerimize
yapabiliyor. Derneğimiz ne kadar güçlü
olursa biz de o kadar güçleniriz.
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“ZAMAN ZAMAN DURGUNLUKLAR YAŞANSA DA
SEKTÖRÜMÜZÜN ÖNÜNÜN AÇIK OLDUĞUNA
INANIYORUM.”
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GENEL MÜDÜRÜ
AHMET YILMAZ

“TÜRKIYE KRIZLERE ALIŞKIN, BU SÜRECI DE
KOLAYCA AŞACAĞIMIZA INANIYORUM.”

Şu an bulunduğumuz Çengelköy
mağazamız yaklaşık 1,5 dönümlük bir
alana kurulu, burada kendi üretimimiz
olan şömineleri, mobilyaları ve mermer
ürünleri sergiliyoruz, aynı zamanda
Vitra gibi sektöründe önde gelen
markalarının da bayiliğini sürdürüyoruz.
Vitra’nın ana bayisi değiliz, kendi
projelerimizde de kullandığımız
öncelikli marka olduğu için bünyemizde
bulundurma kararı aldık. Satışını
yaptığımız diğer ürünlerin seçiminde de
kendi projelerimizde kullanmayı tercih
ettiğimiz markaları dikkate alıyoruz.
“Müşterilerimizin istekleriyle şekillenen
tasarımlarla ilerliyoruz.”
Ürettiğimiz şömineler için bir bayilik
sistemi geliştirmiştik ancak yorucu
olmaya başlayınca sistemi sonlandırarak
tekrar kendi bünyemizde sürdürme

kararı aldık. Çalışma şeklimizi butik
olarak tanımlayabiliriz, seri üretimden
ziyade, müşterilerimizin istekleriyle
şekillenen tasarımlarla ilerliyoruz. Özel
ve farklı çalışmalar ortaya çıkardığımız
için tanıtıma ihtiyaç duymuyoruz,
her zaman hali hazırda bekleyen
projelerimiz oluyor, referanslarla
ilerliyoruz.
“Ulaşılabilir rakamlara kaliteli malzeme
ve iyi tasarımlar sunuyoruz.”
Günümüzde tüketici istek ve beklentileri
inanılmaz ölçüde değişti, eskiden kötü iş
dahi kabul görürdü, bugünse tüketiciler
çok daha bilinçli. Satın alma kararını
verirken her detayı öğrenmek istiyorlar,
ne istediklerini çok iyi biliyorlar,
arkasında durabileceğimiz ürünler ortaya
çıkardığımız için biz bu bilinçlenmeden
memnunuz. Bir de seri üretim
eşyalardan ziyade, kişiselleştirilmiş
eşyalara sahip olmak isteyen bir kitle
var, bu mağazada gördüğünüz her ürün,
talep doğrultusunda değiştirilebiliyor,
müşteriye özel, sıfırdan tasarımlar
hazırlanabiliyor. Bu anlamda hareket
kabiliyetimiz fazla, tercih edilir
olmamızın önemli sebeplerinden biri
de bu. Ulaşılabilir rakamlara kaliteli
malzeme ve iyi tasarımlar sunuyoruz.
“Sektörümüzdeki nitelikli eleman sorunu
bitmez.”
Son dönemde piyasalar çok hareketli,
biz üretim yaptığımız için pandemi

dönemi boyunca da çalışmaya devam
ettik, satışlardan memnunuz ama
korktuğumuz şeyler de var. Makas çok
açıldı son dönemde, pahalılık akıl almaz
derecede arttı, üretimde çalışacak insan
bulmakta zorluklar yaşanmaya başladı.
Ülkemizde maaşlar 3 ila 6 bin arasında
sıkışmış durumda, hayat pahalılığını
dikkate aldığınızda bu insanların
geçinmesi mümkün olmuyor, geçim
sıkıntısından bunalan usta işi bırakıyor.
Çalışsa da, çalışmasa da borçla harçla
yaşıyor. Durum böyle olunca istikrar
sağlanamıyor. Bu durum değişmediği
sürece sektörümüzdeki nitelikli eleman
sorunu bitmez. Sektörümüzde bir
de göçmen çalışan akımı var, bugün
baktığınızda özellikle üretim kısmında
çoğu işe Suriyeli ve Afganlar yerleşmiş
durumda, Türklerden çok daha uygun
fiyata, çok daha uzun saatler çalışıyorlar.
Bu durum da işsizlik rakamlarını
artırıyor aslında.
“Elemanlarımızın şartlarını iyileştireceğiz
ki sektörde bir iyileşme başlayabilsin.”
Özellikle mobilya sektöründe
malzemeler çok pahalandı üstelik bir
de temin sıkıntıları yaşanıyor. Pandemi
öncesi süreçle kıyasladığımızda ham
madde fiyatlarının 2 katına çıktığını
görebiliyoruz, bu şartlar altında fiyat
istikrarı sağlamak, fiyatları stabil tutmak
çok zor. Bu sorunlara bir de iş ahlakının
eksikliği eklenince durum içinden
çıkılmaz bir hal alıyor. Bu noktada
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1980’li yıllardan bu yana sektördeyim,
ilk zamanlarda şömine üretimi üzerine
yoğunlaşıyorduk, bizden başka da
şömine üreten yerli firma yoktu. Zaman
içerisinde portföyümüze anahtar teslim
işleri ve mobilya üretimini de ekledik.
Bir aile şirketi olarak varlık gösteriyoruz,
ikinci nesil mimarlık eğitimi alarak
aramıza dahil oldu, bu sayede işlere
yeni bir çerçeveden bakmaya başladık.
Bütün iş süreçlerini kendi bünyemizde
tamamlıyoruz, inşaatın a’dan z’ye her
detayını üstlenebilecek kadroya sahibiz,
sadece işçilik konusunda destek alıyoruz.
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“FUARLARIN IŞLERIN BÜYÜMESINE OLAN KATKISINI
INKAR EDEMEYIZ.”
hepimize büyük iş düşüyor, gidişattan
yakınmak yerine harekete geçmemiz ve
ticareti daha temiz bir hale getirmemiz
lazım. Bizler kendi elemanlarımızın
şartlarını iyileştireceğiz ki sektörde bir
iyileşme başlayabilsin. Bugün herkes
çocuğunu maaşı garanti diye memur
yapmak istiyor, eğer işleri cazip hale
getirmezsek daha çok eleman ararız.
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Ben 30 senedir buradayım, hiç adres
değiştirmedim. İlk zamanlarda öyle bir
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iş yoğunluğumuz olurdu ki gelen talepleri
önümüzde 2,3 yıl için sıraya alırdık.
Ustamızı 1600 dolar maaşla çalıştırırdık,
3 saat ekstra çalıştığında maaşının 2
katını vermeyi teklif ederdik. Büyük bir
bolluk dönemi geçirdik, temin etmeyi
unuttuğumuz alacaklarımız olurdu,
aklımıza bile gelmezdi, şimdi böyle bir
senaryo mümkün mü? Elbette değil. 50’li
yaşlarındaki insanlar o dönemleri iyi
bilir, ticaretin altın yıllarıydı şimdi aynı
tadı bulmak imkansız.

Yeni nesil yurt dışına açılmak konusunda
hevesli, bir yandan butik üretimle devam
edelim diyoruz, bir yandan potansiyel
varken işleri büyütelim diyoruz. Biraz
zaman içerisinde şekillenecek, bugün
yurt dışına açılmaya karar versek
üretim kısmını da oraya taşımamız
gerekir diye düşünüyorum bu sefer de
oradaki işçi maliyetlerinin yüksekliği
bağlayıcı oluyor. Hepsini değerlendirip
bir yol haritası belirlemek için fizibilite
çalışmalarını sürdürüyoruz.

UNICERA Fuarı’nda 2 kez katılımcı
olarak yer aldık, fuarların işlerin
büyümesine olan katkısını inkar
edemeyiz ama bizim gibi mimari çalışan
yerlerde bu sefer işleri yetiştirmeyle
ilgili sorunlar olabiliyor. Sonuçta biz
fabrikasyon ürünler çalışmıyoruz,
şömine kısmında fiyatları 30 ila 50
bin TL arasında değişen ürünler
ortaya çıkıyor, ederi yüksek ürünler
olduğu için adetsel anlamda yukarı
çıkarmak zor. Seri üretime başlamaya

karar verirsek bize en az 20 dönümlük
bir yer gerekir, bu boyutta bir yeri
maliyetler nedeniyle yakın lokasyonda
bulamayız, uzaklaşmak da bizim
çok tercih ettiğimiz bir durum değil,
burada alıştığımız bir düzen var, bu
düzeni bırakıp daha uzak bir yerde
devam etmek riskli geliyor, nihayetinde
müşterilerimizin de ayağı buraya alışık.
Ülkemizde bir kentsel dönüşüm
furyası başladı ancak ben kentsel
dönüşüme inanmıyorum, rantsal bir
dönüşüm söz konusu oldu, projelerde
hep aynı kişilerin imzası var. Süreç
doğru yürütülebilseydi herkes kazançlı
çıkardı, deprem riski taşıyan binalar
hala ayakta, yüksek getirisi olan binalar
çoktan tekrar yapıldı, bu sağlıksız bir
işleyiş. Sürecin yeniden ele alınması ve
hakkaniyetle sürdürülmesi durumunda
kentsel dönüşümün hepimizin yararına
olacağına inanıyorum. Deprem riskinin
yüksekliğini göz önüne aldığınızda
kaybedecek vaktimiz yok. Yenileme
pazarının da yeterince önemsenmediğini
düşünüyorum, yıkıp yapma
maliyetleriyle kıyaslandığında çok
daha uygun fiyatlarla tamamlanabilen
yenilemeler hem olası bir depremde
güvenliği sağlayacak hem de sektörümüz
için önemli bir hareketlilik yaratacaktır.

“Buhran döneminin çok uzun süreceğini
düşünmüyorum.”
Şu an ekonomik bir buhran yaşanıyor
ama ben bu dönemin çok uzun süreceğini
düşünmüyorum, 2023 sonrasında daha
dengeli bir sürece geçiş yapacağımıza
inanıyorum. Bu tarz krizleri daha önce
de yaşadık, hepsini atlatmayı başardık o
nedenle çok karamsar değilim açıkçası.
Herkesin üzerine düşen sorumluluğu
üstlenmesi gerekiyor, düzgün çalışır,
etik hareket edersek çok daha aydınlık
günlere ulaşabiliriz.
“TİMDER’in çalışmalarından son derece
memnun olduğumuzu söyleyebilirim.”
TİMDER, sektörümüz için yıllardır
büyük gayretle çalışan bir dernek.
Dergi çalışmaları sayesinde sektörde
kim nerede, hangi firma neler yapmış
öğrenme şansımız oluyor. Eğitim
organizasyonlarına katılma fırsatımız
olmadı ama yapılan çalışmaları
beğeniyoruz. UNICERA Fuarı başlı
başına çok büyük bir değer, bugün yurt
dışında kendimizi tanıtmak istesek çok
ciddi bütçelere ihtiyacımız olacak ancak
fuara katıldığınızda aynı anda birçok
farklı pazara ulaşma imkanı elde etmiş
oluyorsunuz. Bu anlamda TİMDER’in
çalışmalarından son derece memnun
olduğumuzu söyleyebilirim.
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“YENILEME PAZARININ
YETERINCE ÖNEMSENMEDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM.”
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BIEN UNICERA FUARI’NDA
GÖRSEL ŞOV SUNACAK
Bien, UNICERA Fuarı’na iki farklı stant ile katılacak. Bien, geniş ürün yelpazesine sahip
koleksiyonlarının daha rahat ziyaret edilerek daha keyifli bir şekilde incelenmesi için
816 m2’lik ve 500 m2’lik iki farklı stantta ürünlerini sergileyecek.
En inovatif gömme rezervuar görücüye
çıkacak
Bien Banyo grubu ise yeni seriler
eklemiş olduğu armatür ve vitrifiye
ürünleriyle beraber, yeni nesil
banyoların vazgeçilmezi Supreme
gömme rezervuar ile UNICERA
Fuarı’nda yerini alacak. Yerli markalar
arasında benzeri olmayan Supreme
gömme rezervuar, tasarımı ve
fonksiyonları ile pazarın en iddialı
ürünü olarak dikkatleri çekiyor. Bien’in
ar-ge ekipleri tarafından geliştirilen
ve kendi alanında en inovatif gömme
rezervuar olma özelliğine sahip
Supreme’in 11 ayrı patenti bulunuyor.
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Bien; sektörün en çok takip edilen
organizasyonlarından biri olan
UNICERA Fuarı’nda, tasarım harikası
ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine
sunacak. Estetik kavramını yaşam
alanlarına taşıyan ve geniş ürün
gamıyla dikkat çeken Bien, fuarda
karo ve banyo ürün gruplarıyla iki
farklı stantta ziyaretçileriyle buluşacak.
Bien, karo ürün grubundan birçok yeni
koleksiyonunu da ilk kez fuarda görücüye
çıkaracak. 30x90 cm ve 40x120 cm
duvar karosu koleksiyonları ile 120x180
cm oversize olarak adlandırılan teknik
porselen koleksiyonlar fuarda öne çıkan
ürünler olacak.
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Bien, Türkiye’nin en renkli armatür
serileri olan Pruva ve Salvo Plus Colours’ı
UNICERA Fuarı’nda ziyaretçilerin
beğenisine sunacak. Yeni seride Salvo
ürününe ipeksi mat siyah, ipeksi mat
beyaz ve altın kaplama seçeneklerini de
dahil eden Bien, el duşu seçeneklerinde ise
beyaz altın, krom altın, siyah bakır, siyah,
siyah altın, beyaz bakır gibi kaplama
alternatiflerini de fuarda sergileyecek.
Vitrifiye ürün grubunda da Vokha, Alesta
ve Harmony serileri ve inovatif yeni asma
klozetler sergilenecek. Bien’in zengin ürün
gamı 4’üncü hol C06 no’lu ana stantta ve
8’inci hol A04 no’lu banyo grubu stant
alanında ziyaretçileriyle buluşacak.

BORUSAN MANNESMANN
GELECEĞİN MÜHENDİSLERİNE DESTEK OLUYOR
Borusan Mannesmann, kendi yaptıkları araçlarıyla çeşitli yarışmalara katılan
üniversite öğrencilerine ürün desteği sağlıyor.
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Borusan Grup şirketlerinden Borusan
Mannesmann, geleceğin mühendislerinin
mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor.
Şirket, mühendislik becerilerini
kullanarak geliştirdikleri araçlarla
uluslararası arenada yarışan öğrencilere
2008 yılından beri ürün desteği veriyor.
Borusan Mannesmann bu sene de
İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi
ve Kocaeli Üniversitesi mühendislik
öğrencilerinin yanında yer aldı.
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Üniversite kampüsünden Formula 1
pistine
Borusan Mannesmann, üniversite
öğrencilerinin araçlarında kullanacakları
çelik boruları uygun şekil ve ölçülerde
hazırlayarak ücretsiz olarak teslim
etmenin ötesinde, kimyasal ve mekanik
değerlerine istinaden çelik kaliteleri
konusunda öğrencilere yönlendirmede
bulunuyor. İlgili departman çalışanları
genç mühendislerin başarılarına destek
olmak için ayırdıkları zaman içerisinde
onların ihtiyaçlarına uygun, en kaliteli
ürünü teslim etmek adına çalışıyor.
Bu sene destek olunan projeler içerisinde
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin YTU
Racing takımı Borusan Mannesmann
ürünleriyle hazırladıkları araç ile
Formula Student Czech yarışı hızlanma
etabında 1.’lik ödülünü aldı. İstanbul
Teknik Üniversitesi’nin ITU Racing
ekibi ise Macaristan’da Formula 1

yarışlarının düzenlendiği Hungaroring
pistinde düzenlenen Formula Student
East’e ilk kez katılma fırsatı yakaladı.
Üniversite öğrencilerinin uluslararası
platformlarda deneyim kazanmasının
yanında takım çalışması, strateji
ve planlama gibi pek çok beceriyi
kazanmaları için bu tür yarışmalar
büyük yarar sağlarken Borusan
Mannesmann, ürün desteği ve paylaştığı
deneyim ile hem öğrencilerle yakın

etkileşimde oluyor hem de gelecekteki
meslektaşlarıyla bir araya geliyor.
Şirket son olarak Formula SAE
Michigan’da yarışacak Kocaeli
Üniversitesi öğrencilerinin elektrikli araç
projesine destek olurken, önümüzdeki
dönemde İtalya’da yarışlara katılacak
Sabancı Üniversitesi Formula Student
takımı olan Sabancı Motorsport
takımına ihtiyaç duyulan ürünlerin
teslimini gerçekleştirecek.

BOSCH TERMOTEKNIK;
2020 TİM İHRACAT ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLERİ’NDE
“İKLİMLENDİRME SANAYİİ SEKTÖR BİRİNCİSİ” OLDU!
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Bosch Termoteknik, gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
2020 İhracat Şampiyonları Ödülleri’nde “İklimlendirme Sanayii Sektör Birincisi” ödülüne layık görüldü.
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Bosch Termoteknoloji, başarılı ihracat
rakamlarıyla iklimlendirme sektöründe
ihracatçı firmalar arasında uzun yıllardır
süregelen lider konumunu bir kez daha
korudu. Geçtiğimiz yıl en fazla ihracat
yapan firmaların ödüllendirildiği
2020 TİM İhracat Şampiyonları
Ödül Töreni’nde Bosch Termoteknik
Satış Genel Müdürü Kıvanç Arman
şirket ve çalışanlar adına, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan
“İklimlendirme Sanayii Sektör Birincisi”
ödülünü teslim aldı. Kıvanç Arman,
görüşlerini şu şekilde paylaştı: “Bosch
Termoteknik Manisa fabrikamızda
müşteri memnuniyetini odağımıza
alarak, ürettiğimiz kombilerin 41 ülkeye
ihracatını gerçekleştiriyoruz. Her sene
üretim rekorları kırarak yaptığımız bu
yüksek ihracat hacmiyle hem istihdama
hem de sektörün gelişimine destek
oluyoruz. Bu ödülde katkısı bulunan

tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyor, bu
gücümüz sayesinde ülke ekonomimize
katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz.”
Bosch Termoteknik Ticari Genel
Müdürü Akın Kazak sektör birinciliği
için ‘‘Global ölçekte ve yüksek
teknolojiye sahip Manisa’daki Bosch
Ar-Ge Merkezi, Üretim ve Lojistik
Tesislerimiz ve bütün tedarikçilerimiz
ile ülke ekonomisine ve sektöre sağlanan
katkının ödüle layık görülmesinden onur
duyduk” diyerek görüşlerini ifade etti.
Bosch Termoteknik Manisa Fabrikası
Teknik Genel Müdürü Haşiman Üsküdar
ise “10 milyon kombi üretim rekorumuzu
kutladığımız 2021 yılında; yerli üretim
yaparak dünyaya ihracat hacmimizin
ödül ile taçlandırılması bizi çok mutlu
etti.” diyerek görüşlerini ekledi.
Bosch Termoteknik Türkiye, 1000’in
üzerinde çalışanı ile güçlü bir üretim

kapasitesine sahiptir. Yoğuşmalı
kombide pazar lideri olan Manisa
Fabrikası’nda 10 milyondan fazla
kombi üretilmiştir. Üretiminin %70’ini
Avrupa, Kafkaslar, Orta Doğu, Körfez
Bölgesi, Latin Amerika ve Uzak
Doğu’daki toplam 41 ülkeye ihraç eden
şirket, gerçekleştirdiği bu satışla kendi
sektöründe ihracat 1.’si ve Türkiye’nin
en büyük 40. ihracatçısıdır. Bosch
Termoteknik Türkiye, üstün teknolojisi
ve ürün portföyüne kattığı ürünlerle
dünya pazarındaki konumunu her
geçen yıl daha da güçlendirerek ihracat
alanında ülke ekonomisi için yarattığı
katma değer ve kazandığı başarıyla
öne çıkmaktadır. İhracat başarısının
yanı sıra Bosch Grubu’nun önemli bir
üretim ve Ar-Ge üssü olan Manisa
Fabrikası, dünyanın en fazla kombi
üreten tesisleri arasında ön sıralarda
yer almaktadır.

CREAVIT,
ŞAMPİYONLAR
LİGİNDEKİ
YERİNİ ALDI
2020 yılında sektöründe büyük
bir ihracat performansı gösteren
Creavit, Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) tarafından hazırlanan 2020
yılı Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı
Firması listesinde yer alarak ihracatın
şampiyonlar ligine adını yazdırmayı
başardı.
50 yıldan fazla sektör deneyiminden
güç alarak ıslak mekân ürünleri
sektöründe faaliyet gösteren ve altı ayrı
ürün kategorisinde, banyosunda konfor
ve estetik arayan herkes için çözümler
üreten Creavit, Türkiye’nin en büyük
ihracatçılarının yer aldığı “Türkiye’nin
İlk 1000 İhracatçısı” listesinde ilk kez
yer buldu.
2020 yılında gerçekleştirdiği
22,3 milyon dolar değerindeki ihracat ile
ilk kez Türkiye İhracatçılar Meclisi, İlk

4-A02
1000 İhracatçı firma arasındaki yerini
alan Creavit, 5 kıtada 65 ülkede değişen
tüketici ihtiyaçlarını karşılamak ve pazar
payını yükseltmek için çalışmalarına
devam ediyor.
Üretim kapasitesi önümüzdeki dönemde
daha da artıyor
Creavit, üretim kapasitesini ve ürün
çeşitliliğini genişletmek amacıyla
başlattığı yaklaşık 20 milyon dolarlık
yatırım hamlesinin sonuçlarını
önümüzdeki dönemde almayı

planlıyor. Yeni yatırımıyla üretim
kapasitesini %45-50 oranında arttırmayı
hedefleyen Creavit, üretim hattındaki
basınçlı döküm makinesinden döküm
tezgahlarına, sırlama robotlarından
fırınlara kadar tüm bölümlerde üretimde
yüksek öneme sahip ekipman sayısını
önemli ölçüde arttıracak.
Creavit, 200.000 m2’den 230.000 m2’ye
çıkaracağı kapalı üretim alanını ile ülke
ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı
hedefliyor.

COPA’YA
NOSAB’TAN ÇİFTE ÖDÜL
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Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi
(NOSAB), bünyesindeki katma değerli
üretimleriyle dikkat çeken yüzlerce
firmasıyla ülke ekonomisine katkı
sağlamaya devam ediyor. İklimlendirme
sektöründe yenilikçi ürün grubuyla öne
çıkan COPA Isı Sistemleri, 1 Ekim Cuma
günü NOSAB’ın 20’nci kuruluş yıldönümü
kapsamında düzenlenen törende, ‘Ciro’ ve
‘İhracat’ kategorilerinde 2 ayrı ödül aldı.
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Bursa Minareliçavuş Organize Sanayi
Bölgesi’nde bulunan 26 bin m2’lik
modern tesisinde %100 yerli sermaye
ile üretimlerini gerçekleştiren COPA,
kombiden radyatörlere, klimadan
havlupanlara kadar birçok yenilikçi ürün
çeşitliliğine sahip. Üretiminin %80’ini
40’tan fazla ülkeye ihraç eden COPA, her
geçen gün inovatif teknolojilere sahip yeni
ürünleriyle büyüyor. Müşteri taleplerini
ve eğilimlerini detaylı analiz ederek
hizmet kalitesini her geçen gün arttırmaya
odaklanan COPA, Ar-Ge faaliyetlerini
ve yeni ürün geliştirme stratejilerini bu
yönde kurgulayarak maksimum müşteri
memnuniyeti sağlamayı hedefliyor.

2 Milyon m 2 ’yi Asan Sto g umuzla

ISI MIZ SE RAMI K
İSTANBUL ÇEKMEKÖY ŞUBE:
Mehmet Akif Mh. Selvi Sk. No:19/1
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serakimcekmekoy@serakim.com.tr
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serakimumraniye@serakim.com.tr
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Kayışdağı Mh. Dudullu Cd. No:38
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Yukarı Söğütönü Mh. Çevre Yolu Sk.
No:778/7B Tepebaşı, Eskişehir
(0535) 623 7626
serakimeskisehir@serakim.com.tr

ESKİŞEHİR BATIKENT ŞUBE:
Batıkent Mh. Çevreyolu Cd. No:703
Tepebaşı, Eskişehir
(0535) 623 4626
serakimeskisehir@serakim.com.tr

İZMİR ŞUBE:
Mermerli Mh. İnklılap Cd. No:66/1
Menemen, İzmir
(0232) 832 8461
serakimmenemen@serakim.com.tr
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ANTALYA ŞUBE:
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DAIKIN,
ÖDÜLE DOYMUYOR!
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Marketing Türkiye’nin düzenlediği A.L.F.A. Awards’tan
Daikin Türkiye’ye soğutma kategorisinde birincilik ödülü!
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Daikin, “Müşteri Deneyimini En İyi
Yöneten Markalar”ın seçildiği A.L.F.A.
Awards’ta soğutma kategorisinde
birincilik ödülünü kazanarak büyük
bir başarıya imza attı. Bugüne kadar
tasarımdan ihracata kadar çeşitli
alanlarda birçok ödülün sahibi olan
Daikin, Marketing Türkiye A.L.F.A ile
bir kez daha ödülle buluştu.

2015 yılından bu yana en iyi müşteri
deneyimini yaratan markaların
ödüllendirildiği A.L.F.A. Awards,
müşteri deneyimi yönetimindeki
başarılarıyla, müşterileriyle sağlıklı
ve sürdürülebilir bir ilişki kuran
markaları 6 Ekim 2021’de Hilton
İstanbul Bomonti’de gerçekleştirilen
törenle onurlandırdı.

Üstün teknolojisi ve yenilikçi
ürünleriyle iklimlendirme sektörünün
çıtasını yukarı taşımaya devam eden
Daikin, Marketing Türkiye ve pazar
araştırmaları şirketi Akademetre
işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırmanın
baz alınarak düzenlendiği “A.L.F.A
Awards”ta soğutma kategorisinde
birincilik ödülü kazanarak
iklimlendirme sektörüne damgasını
vurdu.

Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen,
Marketing Türkiye ve Akadametre
iş birliğiyle düzenlenen A.L.F.A
Awards’ta halk jürisi tarafından
57 kategoride deneyimi en iyi
yaşatan markaların “Customer
Brand” seçilerek ödüllendirildiği
ölçümlemede Daikin, soğutma
kategorilerinde ilk sıranın sahibi
olarak sektördeki iddiasını bir kez
daha göstermiş oldu.

A.L.F.A Awards’ta Daikin’in elde ettiği
başarıya ilişkin bir açıklama yapan
Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı
Vedat Yazar, “Biz de diğer tüm sektörler
gibi pandeminin başlamasıyla oldukça
değişik bir organizasyon içerisine girmek
zorunda kaldık. Çünkü tüketici trendleri
değişti; “Doğru Hava” tüketiciler için
en önemli konuların başında gelmeye
başladı. Biz de Daikin olarak marketing
stratejilerinin odağına tüketiciyi
koyarak müşteri deneyimi süreçlerimizi
uçtan uca yeniden yapılandırdık. Bu
araştırmanın sonucunda da en büyük jüri
olan tüketicilerin değerlendirmesi sonucu
müşteri deneyiminde bu ödülü alıyor
olmak bizleri çok mutlu etti. Bu anlamda
araştırmaya katılan tüm tüketicilerimize,
araştırmayı düzenleyen sizlere ve tüm
Daikin Türkiye ailesine çok teşekkür
ederiz.” dedi.

DemirDöküm,
EĞİTİME DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
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DemirDöküm, iklimlendirme sektörünün geleceğini şekillendirecek gençlerin eğitimine destek olmayı
sürdürüyor. Bu yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Liseleri öğrencileri için altıncı kez hayata
geçirilen ücretsiz mesleki eğitim ders kitabı dağıtım projesi ile 20 bine yakın Meslek Liseli 11’inci sınıf
öğrencisi, DemirDöküm sponsorluğunda hazırlanan kitaplar ile yüz yüze eğitime başladı.
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İklimlendirme sektörünün öncü
markalarından DemirDöküm, kurulduğu
günden bu yana “eğitim” ve “gelecek
nesillerin en iyi şekilde hazırlanması”
konularında duyduğu sorumluluk
çerçevesinde bu alanda da çalışmalarını
aynı heyecanla sürdürmeye devam
ediyor. Mesleki ve Teknik Anadolu
Meslek Liseleri öğrencileri için
ücretsiz ders kitabı dağıtım projesini
2016 yılında desteklemeye başlayan
DemirDöküm, projenin altıncı yılında
da gençlerin yanında yer aldı. Türkiye
genelinde 20 bine yakın Meslek Liseli
11’inci sınıf öğrencisi, bu yıl altıncı
kez DemirDöküm sponsorluğunda
hazırlanan “Isıtma Tesisatı”, “Doğal
Gaz Bina İçi Tesisatı” ve “Gaz Yakıcı
Cihazlar” kitapları ile 2021-2022 eğitim
öğretim yılına başladı.
67 yıldır gerçekleştirilen yatırımların
her zaman geleceğe yönelik planlar
içerdiğini belirten Pazarlamadan

Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Ufuk Atan, bu yatırımların yanında
eğitim alanında da çalışmalar
gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Başta
iklimlendirme sektörü olmak üzere
mesleki eğitimin birçok sektör için
çok değerli olduğunu aktaran Atan,
“DemirDöküm olarak Türkiye’nin
sanayileşme ve modernleşme sürecinde
yeni bir başarı hikayesi yazma
hedefiyle yola çıktık. Sektördeki değerli
çalışanlarımızdan aldığımız güçle
hayata geçirdiğimiz birçok cihaz, sistem
ve hizmette tüketicilerimize ilkleri
sunduk. Çin’den Rusya’ya, İtalya’dan
Azerbaycan’a, Hırvatistan’dan Şili’ye
kadar 50’yi aşkın ülkeye ihracat
gerçekleştiriyoruz. Dünya çok büyük
bir hızla değişiyor ve bu başarımızın
devamını sağlamak için geleceğe
dokunan yatırımların hayati önem
taşıdığını biliyoruz. Bunun da başında
eğitim geliyor. Aydınlık yarınlarımızın
mimarı gençlerimize bu yolda destek

vermek ve bu tarz projelerin bir parçası
olmak bizler için büyük bir mutluluk.
Asırlık hedeflerimize ulaşabilmek,
yeni başarı hikayeleri yazabilmek için
gençlerimizi desteklemeye devam
edeceğiz” dedi.
‘Gençlerimize inancımız tam’
Covid-19 salgını dolayısıyla alınan
önlemler kapsamında okulların
uzunca bir süre yüz yüze eğitime
ara verdiğine değinen Atan, “Bu
günlerde çocuklarımız ve gençlerimiz
okullarına ve arkadaşlarına ‘yüz yüze’
olarak kavuşmanın büyük heyecanını
yaşıyor. Umuyoruz ki bu süreç herkes
tarafından en iyi şekilde yönetilsin
ve öğrencilerimiz okul yuvasının
sıcaklığından mahrum kalmasın. Bu yeni
dönemde öğrencilerimizin eğitimlerine
dört elle sarılarak başarılı bir yıl
geçireceklerine yürekten inanıyoruz.
Yeni eğitim öğretim yılının herkes için
hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

E.C.A. YENİ ÜRÜNÜ ELEKTRİKLİ KOMBİYLE
ISK-SODEX FUARI’NA DAMGA VURDU

HABERLER / TİMDER Dergisi 108.Sayı, Ekim - Aralık 2021

İklimlendirme sektörünün en güçlü markalarından biri olarak faaliyetlerini sürdüren E.C.A.,
sektörün en önemli organizasyonlarından biri olan ISK-SODEX Fuarı’nda yeni nesil çözüm önerileri
getirdiği ürünlerini ziyaretçileriyle buluşturdu. Doğal gaz bulunmayan bölgelere ideal ısıtma çözümleri
sunan E.C.A.’nın yeni ürünü elektrikli kombi de fuarın en dikkat çeken ürünü oldu.
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29 Eylül-2 Ekim 2021 tarihleri
arasında İstanbul Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen
ISK-SODEX Fuarı’nda sektörün önde
gelen oyuncularına ürünlerini tanıtan
E.C.A., çift katlı standında misafirlerini
ağırladı. Güncel teknolojileri sergileme
ve iş bağlantıları kurma açısından hem
katılımcı hem de ziyaretçilere önemli
katkılar sunan fuarda yeni ürünü
elektrikli kombiyi de tanıtan E.C.A.,
fuarın en gözde markası oldu.
Fuar süresince kombi, klima, panel
radyatörler, boyler, duvar tipi yoğuşmalı
kazan, pelet soba ve kazan, hermetik
şofben ve akıllı oda termostatları gibi

doğrudan çözüm odaklı pek çok ürünü
tanıtan E.C.A.’nın en dikkat çeken ürünü
ilk kez fuarda görücüye çıkan elektrikli
kombi oldu.
“Elektrikli kombi üstün kontrol sistemiyle
güvenli ısınmayı mümkün kılıyor.”
Fuar sonrası açıklamalarda bulunan
Emas Makina Sanayi A.Ş. Genel
Müdürü Mehmet Özokumuşoğlu,
“Sodex Fuarında yeniden bir araya
gelip ürünlerimizi tanıtmaktan
dolayı çok memnunuz. Emas Makina
olarak ISK-SODEX Fuarı’nda E.C.A.
markalı yeni nesil ürünlerimizi
sektörle buluşturduk ve E.C.A. Ar-Ge
mühendisleri tarafından geliştirilen

elektrikli kombi de tahmin ettiğimiz
üzere ilginin en yüksek olduğu
ürünümüz olarak bizleri gururlandırdı.
Doğal gazın olmadığı bölgelere özel
tasarlanan elektrikli kombimiz hem
ısınma hem de sıcak su kullanımında
tüketicilere konfor sağlaması amacıyla
geliştirildi. Bünyesindeki üstün kontrol
sistemiyle güvenli ısınmayı mümkün
kılan elektrikli kombi, minimal
boyutları ve dekoratif tasarımıyla da
The Chicago Athenaeum tarafından
düzenlenen tasarım yarışmasında Good
Design ödülüne layık görüldü. Yüksek
modülasyon oranına sahip elektrikli
kombiyi, 3 yıl garantili olarak 5 farklı
kapasite ile pazara sunacağız” dedi.

4-C02

EGE SERAMIK İDDİALI TASARIMLARIYLA
UNICERA FUARI’NDA!
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Bu yıl 2-6 Kasım 2021 tarihlerinde
gerçekleşecek olan Uluslararası Seramik,
Banyo, Mutfak Fuarı uzun bir aradan
sonra İstanbul CNR Expo’da kapılarını
ziyaretçilere açıyor. Her sene olduğu gibi
bu sene de Ege Seramik iddialı standı ve
özel ürün koleksiyonuyla fuarda yerini
almaya hazırlanıyor.
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2021-2022 seramik trendlerine ilham
verecek Ege Seramik ürün portföyü;
tasarım incelikleri ve geniş yelpazede
ele aldığı ürün çeşitliliğiyle UNICERA
Fuarı’nda yerli ve yabancı ziyaretçilerin
beğenisine sunuyor.
Duvarlarda küçük ebat şıklığı
Ege Seramik küçük ebatlı ürün portföyü,
alternatifli ölçüleri ve zengin içeriğine
bir yenisini ekleyerek, sektörde yıllar
sonra yeniden kullanılacak 20x20 cm
duvar karolarıyla gündeme geliyor.
Kintsugi serisi yüzeyi hareketlendiren
özel damar uygulamasıyla, Magnart

serisi eskiye saygı duyan desenleriyle,
Metallico serisi ise metal efekt ve
geometrinin akılcı kombiniyle, ön
plana çıkıyor. Duvarları floral çizgilerle
hareketlendiren Robina ve Paradiso
20x20 cm ebatının ilgi çeken romantik
seçenekleri. Todoblanca özel dokusuyla
ferahlık ve temizliği simgeleyen beyazı
ön plana çıkartırken, Zeugma serisi
tarihi motifleri rölyeflerle derinleştiriyor.

mekân ile bütünleştiren dokunuşlar
kazandırıyor. Icon ve Nest serileri
özel aplikasyonla geometrik formların
detaylarını süslerken, Alvarado içindeki
organik formları dikkat çekici hale getiriyor.

3 Boyutlu tasarımlar
Ege Seramik derin rölyefli yeni serileri
Arcadia ve Vitaro, sıralı geometrik
şekillerle özel ışıltılı granilya yüzey
görünümünü birleştirerek çekici
mekanlar yaratıyor. Serilerin siyah ve
beyaz seçenekleri kullanım alanına göre
renk alternatifleri sağlıyor.

Zamansız hexagonal ürünler
Ege Seramik’in iddialı altıgen ürün ailesi
genişliyor. Farklı mermer dokular, pastoral
tonlar, taş desenler altıgen ürünlerin
formunu oluşturuyor. Oksitli görünüme
sahip Magma tonları ve Ege Seramik
Ultramarine mavisi Hexagonal serisine
dahil oluyor.

Göz alıcı aplikasyonlar
Yeni yüzey aplikasyonları seramikler
üzerinde incelikli bir görünüm yaratıyor.
Dekorasyonda uygun olarak seçilen
ürünler detaylara odaklanarak duvarları

Önümüzdeki sezon iç mimarlık ve
dekorasyon trendlerine yön verecek
Ege Seramik markası ayrıcalıklı ürün
portföyünü UNICERA Fuarı’nda 4.Hol
4C02 standında inceleyebilirsiniz.

Carmen, Asperatus ve Metallico serileri özel
tasarımlarının yanında ürünlere uygulanan
metalik aplikasonlarıyla metal ışıltıları
yüzeylerinde yansıtıyor.
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ERYAP GRUP EKİPLERİNİ MOTİVASYON
TOPLANTISINDA BULUŞTURDU
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Eryap Grup, Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan satış ve pazarlama ekiplerini
Bolu Abant’ta buluşturdu. Pandemi nedeni ile 1 yıllık aradan sonra tekrar bir araya gelen ekip üyeleri,
doğayla iç içe huzurlu bir ortamda stresten arınma imkânı buldu.
Türkiye’de inşaat ve yalıtım sektöründe
lider markaların üreticisi olan Eryap
Grup, yarım asırlık sanayici kimliği,
yalıtım sektöründeki üretim tecrübesi,
genç ve dinamik kadrosu ile gücüne güç
katmaya devam ediyor. Bu kapsamda
Eryap Grup, bir yıllık aradan sonra tüm
Türkiye’de görev yapan American Siding
ve Bonus Yalıtım satış, pazarlama ve
operasyon ekiplerini eylül ayı başında
3 günlük motivasyon toplantısında
buluşturdu.

Pandemi sürecinde yaşanan
kısıtlamalardan ve günlük rutine
dahil olan mesafe kavramından
dolayı dijitalleşen ilişkilerin ve
iletişimin ardından, fiziken tekrar bir
arada olabilmenin memnuniyetinin
yaşandığı etkinlik Bolu/Abant’ta, 2-4
Eylül tarihleri arasında düzenlendi.
Kısıtlamalar nedeniyle verilen 1 yıllık
zorunlu aradan sonra düzenlenen
programda, ana amaç doğrultusunda
mümkün olduğunca stres atmaya ve

bir arada vakit geçirmeye odaklanıldı.
Yarım günlük kısa bir değerlendirme
ve açılış toplantısının ardından 3 gün
boyunca tüm ekibin zevkine hitap eden
tavla, voleybol, basketbol, futbol, masa
tenisi gibi etkinliklerle ekip üyelerinin
birlikte keyifli zaman geçirmesi ve
pandemi stresinden bir nebze olsun
uzaklaşması sağlandı. Uzun bir süre
sonra tekrar bir araya gelen ekipler,
yılın son çeyreğine yaklaşırken yüksek
motivasyonla görev bölgelerine dağıldı.

GF HAKAN PLASTIK’E,
ISK-SODEX İSTANBUL 2021’DE BÜYÜK İLGİ
GF Hakan Plastik, 29 Eylül – 2 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşen
ISK-SODEX İstanbul 2021‘de yeni ürünleriyle büyük ilgi gördü. Özellikle Türkiye’de bir ilk olan PP bazlı,
yanmaya dayanıklı, ses yalıtımlı halojen içermeyen GF Silenta Extreme, yüksek basınç dayanımlı
GF Aquasystem PP-RCT öne çıkan ürünler oldu.
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GF Hakan Plastik, ISK SODEX’de en
yeni ürünlerinin yanı sıra GF‘in üst
yapı ve alt yapı ürünlerine yer verdiği
standında yoğun bir fuar dönemi geçirdi.
Georg Fischer Piping Systems Üst Yapı
İş Birimi Başkanı Cristopher Dühnen’in
de ziyaret ettiği stantta GF Hakan Plastik
ürünlerinin yanı sıra GF ürünleri de
sergilendi.
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Yenilikçi ve çevre dostu ürünler
Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ürün
geliştirme çalışmalarına devam eden GF
Hakan Plastik, ISK SODEX’te mevcut
alt yapı ve üst yapı ürün gruplarında yer
alan ürünleri ile dikkat çekti.
GF Hakan Plastik‘in EN 13501 yanma
normlarına göre B-s1; d0 değerlerini
sağlayan yüksek performanslı ürünü
GF Silenta Extreme, gerek bayiler
gerekse ziyaretçiler tarafından büyük
ilgi gördü. Özellikle çok katlı yapılarda
tesisat sistemlerinde sessizlik ve yangın
güvenliği önemli konuların başında
geliyor. GF Silenta Extreme, Yangın
Yönetmenliği’ne uygun özelliklerinin
yanı sıra özellikle ihracat pazarı için

önemli koşullardan biri haline gelen
EPD Belgesi ile de yurt dışı projeler için
de avantaj sunuyor.

geliştirilen özel bir test düzeneği ile
ziyaretçiler sıvı akış hızını deneyimleme
fırsatı buldu.

Soğuk ve sıcak su tesisatlarının
vazgeçilmez ürünü olan GF Aquasystem
PP-RCT de yine ilgi gören ürünler
arasındaydı. Çok katmanlı cam elyaf
takviyeli boru sistemi PP-RCT, bina içi
tesisatlarda içme suyu sistemlerinin yanı
sıra merkezi ısıtma sistemleri, sıcaksoğuk su sistemleri, klima sistemleri ve
güneş kolektörleri gibi farklı kullanım
alanlarında uygulanabiliyor. Sistem,
üstün özellikleri ile yapıların her türlü
sisteminde sağlıklı ve güvenli kullanım
için pek çok avantaj sunuyor. AENOR ve
WRAS gibi uluslararası geçerliliğe sahip
belge ve sertifikalarına ek olarak, almış
olduğu EPD sertifikası ile sürdürülebilir
yapıların oluşturulmasına katkıda
bulunuyor.

MULTI/JOINT® 3000 Plus, tüm boru
malzemelerinin özel montaj ekipmanları
olmaksızın bağlanmasına yardımcı
olması açısından dikkat çeken ürün
oldu.

Geniş bir ürün sergilemesi yapılan
stantta Red Dot Award 2019’da Onur
Mansiyonu alan Hycleen Automation
System gibi ürünler de yer aldı. Ayrıca
iFIT, iLITE, boru sistemleri için

GF Hakan Plastik standında ziyaretçiler
VR (Virtual Reality) ile GF Hakan
Plastik Çerkezköy ve Şanlıurfa üretim
tesisini gezerek, tesis hakkında bilgi
aldılar. Ayrıca ziyaretçiler ürünleri
dijital olarak da inceleme imkanı
buldular.
Plastik borularla performs
“Yetenek Sizsiniz” yarışmasında
büyük beğeni toplayan Oğulcan
Kuş, GF Hakan Plastik’in Koruge
borularından özel olarak tasarladığı
enstrümanı ile fuar süresince aralıklarla
performans sergiledi. Performansı
ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlenen
Kuş, enstrümanı ve müziği ile keyifli
dakikalar yaşattı.
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GRANISER SERAMIK, BIRBIRINDEN ŞIK
YENI TASARIMLARI ILE UNICERA FUARI’NDA
Graniser Seramik, 02-06 Kasım
2021 tarihleri arasında İstanbul’da
gerçekleşecek UNICERA Fuarı’nda
Salon 2-A02 numaralı standında
bu yıl da yerini alarak, mevcut
koleksiyonlarının yanı sıra 2022
yılında trend olacak yeni serilerini
ziyaretçilerinin beğenisine sunacak.
Graniser, bu sene UNICERA’da;
- 60x120 ebatlı soft renkli, klasik
dokulara sahip tasarımlar ile full
lappato aplikasyonunun parlak etkisinin
birleşiminden oluşan elegant görünümlü
seramikleri,

- Mat/parlak granilyalar ile yüzeyi
zenginleştirilmiş 60x120, 80x80 ve
60x60 ebattaki mermer ve taş sırlı
porselenden oluşan serileri;
- Klasik çimento, mermer, ahşap gibi
dokuların yanı sıra sırlı porselen üzerine
çarpıcı renkler ile tasarladığımız tropikal
ve floral dekorları,
- Etkisi günümüzde de güçlü bir şekilde
devam eden “terrazzo” dokusunun
farklı yorumlarından oluşan geniş ürün
yelpazesi ile yer alacak.
Ayrıca yapı olarak da en zorlu
hava koşullarına dayanıklı, kolay

uygulanabilen, gerektiğinde sökülüp
yeniden takılabilen, kaydırmaz,
yükseltilmiş zemin döşemelerine
uygun, fonksiyonel ve yenilikçi
20 mm 60x60 ve 30x120 ebatlı
yeni ürünlerini de ziyaretçilerinin
beğenisine sunacak.
Seramik sektöründeki trendleri her
tarza ve mekana uyum sağlayan
tasarımlarıyla, yenilikçi bir yorumla
değerlendiren Graniser, yaratıcı
tasarım gücüyle oluşturduğu serileri
ile dünya genelinde fark yaratmaya bu
yıl da devam edecek.

İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ’NE, ISK-SODEX’TE İLAVE
500 MİLYON DOLAR İHRACAT POTANSİYELİ
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ISK-SODEX, bu yıl Avrupa, Asya ve Afrika kıtasından 812 firmanın katılımıyla gerçekleşti.
ovid-19 salgınıyla birlikte tüm dünyada önem kazanan sağlıklı iklimlendirme çözümler sunan fuarı
ziyaret eden yabancı sayısında 2019’a kıyasla %27 artış oldu. Fuar; İç İşleri Bakanlığı’nın
6 Eylül 2021’de yayınladığı genelge kapsamı doğrultusunda, dört gün boyunca uygulanan ve
sektörde bir ilk olan Covid-19 önlemleri sayesinde “0” pozitif vaka ile tamamlandı.
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Avrasya bölgesinin lider iklimlendirme
sanayi fuarı ISK-SODEX, 29 Eylül – 2
Ekim 2021 tarihleri arasında sektör
oyuncularını bir araya getirdi.
İklimlendirme sanayinde sağlıklı
iklimlendirme çözümleri temasıyla
düzenlenen ISK SODEX 2021’de; 27
ülkeden 812 katılımcı, Türkiye dahil
95 ülkeden fuarı ziyarete gelen 86.217
sektör profesyoneli ziyaretçi ile bir
araya gelerek önemli iş birliklerine
imza attı. Hannover Messe Sodeks
Fuarcılık; Türkiye’de fuarcılık alanında
bir ilki gerçekleştirerek, dört günlük
fuar organizasyonu boyunca, İç
İşleri Bakanlığı’nın 6 Eylül 2021’de
yayınlandığı genelge doğrultusunda
kapalı ve kalabalık alanlara giriş
uygulamalarını hayata geçirdi.
Fuara girişlerde katılımcılar ve
ziyaretçilere aşı, geçirilmiş hastalık
veya negatif PCR sorgulaması istendi.
Fuar alanında maske, mesafe, hijyen
uygulaması yaygın olarak yapıldı. ISKSODEX’in sektör için bir dönüm noktası

olarak hayata geçirdiği bu uygulamanın
gereklilikleri, tüm katılımcı ve
ziyaretçiler tarafından hassasiyetle
yerine getirildi. Katılımcıların
%83’ü fuarda uygulanan Covid-19
önlemlerinden memnun kaldıklarını
belirtti.
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık
tarafından ISKAV, DOSİDER, İSKİD,
İZODER, TTMD eş organizatörlüğünde
ve POMSAD, SOSİAD, ESSİAD,
MTMD ve KBSB destekleriyle
gerçekleştirilen ISK-SODEX
Fuarı’nda Türkiye’deki üreticiler,
İSİB’in katkılarıyla düzenlenen B2B
İkili İş Görüşmeleri’nde 53 ülkeden
300 profesyonel satın almacı ile
görüşerek ihracata yönelik yeni iş
birlikleri gerçekleştirdi. B2B İkili
İş Görüşmeleri’nde bir önceki fuara
kıyasla katılımcı ülke sayısı 44’ten 53’e
çıkarken, katılan satın almacı sayısında
%46 artış sağlandı. Fuar süresince
gerçekleştirilen iş birliği görüşmeleri
neticesinde; sektör firmaları,

önümüzdeki iki yılda gerçekleştirilecek,
ilave 500 milyon dolarlık ihracat
potansiyeli sağladı.
Yabancı ziyaretçi sayısında 2019’a
kıyasla %27 artış oldu!
Pandemi döneminde, HVAC&R
sektöründe bu büyüklükte ve yüksek
katılımla yapılan dünyadaki tek fuar
olan ISK-SODEX 2021’de; 2019 yılında
gerçekleşen fuara kıyasla %27 yabancı
ziyaretçi artışı yakalandı. Ayrıca 2019’a
kıyasla gerçekleşen online ziyaretçi
kaydında da %14 artış elde edildi.
Dünya Devleri ISK-SODEX ile
İstanbul’da Bir Araya Geldi!
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık
tarafından gerçekleştirilen ISK-SODEX
Fuarı’na, 36.000 m2 üzerinde bir
alanda, 812 firma katıldı. Uluslararası
iş birlikleri kurulması açısından verimli
ve etkin geçen fuara; Rusya, Almanya,
İtalya, Ukrayna, İran, Özbekistan,
Fransa, Japonya ve Fas’tan firmalar
katıldı.

Şimdi Visuelle Zamanı
Doğanın eşsiz gücünden ve zamanın yeryüzüyle etkileşiminden oluşan muhteşem renklerden,
tonlardan ve dokulardan ilham alarak ortaya çıkan Visuelle; mekanların ruhunu değiştirerek,
dünya ve doğayla uyumlu yaşam alanları oluşturmak için tasarlandı.
Visuelle, sayısız kombinasyonlarla zamansız mekanlar yaratmanız için hayal gücünüzü ve
estetik anlayışınızın sınırlarını zorlayacak.

kalekim.com

/ Visuelleworld

KALEKIM,
2021 ‘DÜŞÜK KARBON KAHRAMANI’ ÖDÜLÜNÜ ALDI
Türkiye yapı kimyasalları sektörünün güçlü markası Kalekim,
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından, kimya sektörü kategorisinde
2021 yılı ‘Düşük Karbon Kahramanı’ ödülüne layık görüldü.
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Türkiye’de sürdürülebilir üretim ve
tüketim noktasında farkındalık yaratmak
ve bu alandaki çalışmaları teşvik etmek
amacıyla kurulan Sürdürülebilir Üretim
ve Tüketim Derneği (SÜT-D), 2021
yılının ‘Düşük Karbon Kahramanları’nı
açıkladı. Sera gazı salımlarını azaltıp
karbon ayak izini düşürerek, ülkemizin
iklim krizine karşı direnç kazanmasına
etki eden şirketleri ödüllendirildiği
organizasyonda Kalekim, bu alandaki
çalışmaları ile ödüle layık görüldü.
Ödüller, çevrimiçi düzenlenen 7. İstanbul
Karbon Zirvesi’nde sahiplerini buldu.
Kalekim, hayata geçirdiği ‘Doğaya
Yeşil Bir İz Bırak’ projesi ile kimya
kategorisinde 2021 yılının ‘Düşük
Karbon Kahramanı’ ödülünün sahibi
oldu.
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“Çalışmalarımız ile doğaya yeşil bir iz
bırakmak istiyoruz”
Küresel ısınma ve iklim krizi ile
birlikte insanoğlunun pek çok şeyi
yeniden gözden geçirmek zorunda
kaldığını vurgulayan Kalekim Genel
Müdürü Timur Karaoğlu, “Son birkaç
yıl içinde yaşadıklarımız, bizlere doğal
kaynaklarımızın sınırsız olmadığını
bir kez daha gösterdi. Sürdürülebilir
bir dünya için bugün, doğaya ve yeşile
her zamankinden çok daha fazla sahip
çıkmamız gerekiyor. Avrupa Birliği’nin
(AB) 2030 yılına kadar karbon salımını
%50 azaltmak ve 2050 yılında ise, sıfır
karbon salım hedefiyle kabul ettiği
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın bu konuda
bir dönüm noktası olmasını temenni
ediyorum. Kalekim olarak, Grubumuzun
başlattığı “İyi Bak Dünyana” hareketi
bizlere ışık tutmakta ve sürdürülebilir
bir gelecek yaratmak adına yolumuzu

aydınlatmaktadır. Bu doğrultuda
yarınlarımıza iyi bir dünya bırakmak
için çalışmaya devam edeceğiz.
Kaynakların, sağlıklı ve verimli
bir biçimde kullanılması, atıkların
kaynağında azaltılması ve ayrıştırılarak
geri kazanılması kapsamında
yaptığımız çalışmalar ile doğaya yeşil
bir iz bırakmayı hedefliyoruz” diye
konuştu.
“Amacımız, gelecek nesillere yeşil,
sağlıklı ve daha yaşanabilir bir dünya
bırakmak”
Kalekim’e ödülü getiren ‘Doğaya Yeşil
Bir İz Bırak’ projesi hakkında da bilgi
veren Timur Karaoğlu, şunları söyledi:
“Günümüzde sürdürülebilir bir şirket
olabilmek için dünya genelindeki
ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerin
yakından takip edilmesi ve bu
gelişmeler ile kurumsal yönetimin
bütünleştirilmesi gerekmektedir.
Şirketlerin kar elde etmesi yanında
ekosistemindeki gereksinimleri de
dikkate alarak toplumsal faydaya
odaklanması beklenmektedir. Böylece
daha bütünsel bir bakış açısı ve daha
sürdürülebilir (ekonomik, çevresel ve
sosyal) bir ilerleme sağlanabilmektedir.
Kalekim’in son yıllarda göstermiş
olduğu başarılı iş sonuçlarının altında
yatan en önemli etmenlerden birisi de
bu bakış açısı olmuştur.
Kalekim olarak, 2015’ten bu yana ISO
14064 standardı uyarınca ‘Karbon
Ayak İzi’ emisyonlarımızın takibini
yapıyoruz. Bu sürede Karbon Ayak
İzi emisyon miktarımızın %65,8’inin
ürün ve ham madde sevkiyatlarının
oluşturduğunu gördük. Bu nedenle de

ürün ve ham madde sevkiyatlarımızda
emisyon miktarlarının azaltılmasına
yönelik çalışmalarımızı önceliklendirdik.
Bu doğrultuda pazara ve ham maddeye
yakın çoklu tesis yapılanması ile sevk
mesafelerini kısalttık, aynı zamanda bazı
lokasyonlarda da ham maddeyi kendimiz
ürettik. Hayata geçirdiğimiz ‘Tedarikçi
Gelişim Programı’ ile tedarik mesafesini
1.253 kilometre kısalttık. Bu sayede
son 8 yılda sadece ham madde tedarik
kısmında 2.697 ton karbon emisyonunun
doğaya salımını önledik. Bu da yaklaşık
6.577 ağacın dikilmesine eş değer bir
karbon emisyon miktarı anlamına
geliyor.
Bununla birlikte 2015’te ton üretiminde
26,07 kilogram olan CO2 miktarını,
2020 yılında 22,42 kilograma düşürdük.
Sadece 2020’de doğaya vereceğimiz
1.917 ton karbon emisyonunu
engelleyerek. 4.675 ağaç dikimine
eşdeğer karbon salımı azalttık. Ayrıca
7 şehirdeki 8 üretim fabrikamızın
bulunduğu lokasyonlarda 2.126 adet
ağaç dikimi yaparak, doğanın nefes
almasına katkı sağladık. Bu da doğada
bulunan 871 ton CO2 emisyonuna yutak
oluşturduğumuz anlamına gelmektedir.
Öte yandan iklim değişikliği ve ekolojik
sorunların etkilerinin azaltılmasına
dair yıllardır yürüttüğümüz süreçleri
tek bir çerçevede ve bütünsel olarak
ele alabilmek amacıyla 2021-2023
stratejilerimiz arasına “Sürdürülebilirlik”
stratejisini dahil ettik. Bundan sonrası
için de Sürdürülebilirlik stratejimiz ve
İyi Bak Dünyana hareketi doğrultusunda
yarınlarımıza iyi bir dünya bırakmak için
çalışmaya devam edeceğiz.”

#KollarıSıvıyoruz

YAPILAN ARAȘTIRMALAR, BAKANLIĞIMIZCA
UYGULANMAKTA OLAN COVID-19 AȘILARININ
HASTALIĞI AĞIR GEÇİRME RİSKİNİ,
HASTANEYE YATIȘ ORANINI VE
ÖLÜM ORANINI AZALTTIĞINI GÖSTERMİȘTİR.
KORONAVİRÜS
ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN
DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.

Koramic Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Atalay
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“KORAMIC ORMANI”
PROJESİ HAYATA GEÇTİ
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Yapı kimyasalları sektöründe geliştirdiği
yenilikçi ürünlerle öne çıkan Koramic,
küresel bir sorun haline gelen
kaynakların hızlı tüketimine ve karbon
ayak izine dikkat çekmek amacıyla
Koramic Ormanı Projesi’ni hayata
geçirdi.
Şirketlerin toplumun parçası olarak
belirli görevleri olduğu belirten
Koramic Yönetim Kurulu Başkanı
Cengiz Atalay; “Çağımızın en büyük
sorunu dünyamızın geçirmekte
olduğu fiziksel değişimler, artan
nüfusla birlikte kaynakların tüketim
sürelerinin kısalması ve milyonlarca
yıllık dengelerin bozulmasıdır. Karbon
kaynaklı yakıt tüketimi sonucu salınan
gazların yarattığı sera etkisi ile hızlı
iklim değişikliklerini ve etkilerini,
günlük olarak yaşamaya başladık. Son

zamanlarda yurdumuzda da etkili olan
ve hepimizi üzen orman yangınları, bu
küresel ısınmanın yarattığı en büyük
felaketlerin başında geliyor. ‘Koramic
Ormanı’ projemiz ile şirketimizin
paydaşları olan çalışanlarımız,
müşterilerimiz, tedarikçilerimiz,
rakiplerimiz arasında bu küresel soruna
dikkat çekmeye, katkılarını ve çabalarını
canlı tutmaya çalışıyoruz. Küremizin
kaynaklarını tüketmek yerine onları
çoğaltmak ve iyileştirmek gerekliliğini
gündelik hayatımıza yerleştirmek, hızla
betonlaşan yerküremizi az da olsa yeşile
boyamak istiyoruz.” dedi.
Karbon yakıtların atıklarının salımını
azaltmak amacıyla şirket bünyesindeki
araçları daha az yakıt tüketen ve
elektrikli pil kullanan hybrid araçlarla,
üretim tesislerinde kullanılan forklift

araçların tümünü dizel yakıt tüketenden,
doldurulabilir elektrik pilli olanlarla
değiştiren Koramic, tek kullanımlık
plastik tüketimini azaltmak amacıyla da
ürün ambalajlarında daha az kimyasal
ve enerji tüketerek üretilen kraft torba
kullanımına geçiş yapıyor.
“CE” belgesinin tüm gereklerini yerine
getirdiklerini ve ISO 9001 belgesini
her sene yenilediklerini belirten
Atalay, “Koramic olarak öncelikli
amacımız Avrupa Birliği standartlarını
yerleştirebilmek ve attığımız her adımı
bu doğrultuda belirlemek. Çalışma
arkadaşlarımız da çalışmalarla ilgili
olarak aynı heyecanı paylaşıyor, Koramic
Ormanı’nda ilk ağaçlarımızı dikerken
herkesin yüzü gülüyordu. Sektörümüzde
bu konuda bir rüzgâr yaratabilirsek, ne
mutlu bize.” dedi.
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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.

Gülsüm Güral & Nafi Güral

NG KÜTAHYA SERAMIK “GÜLSÜM GÜRAL
SERAMİK TASARIM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ”
MİMARLAR HAFTASI’NDA SAHİPLERİNİ BULDU
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NG Kütahya Seramik tarafından ilki düzenlenen “Gülsüm Güral Seramik Tasarım Yarışması Ödülleri”
Mimarlar Haftası’nda sahiplerini buldu. Antalya NG Phaselis Bay Otel’de düzenlenen ödül törenine
yarışmayı kazanan üniversitelerin iç mimarlık öğrencileri ve aileleri, Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz
Bilim Üniversitesi’nden akademisyenler, Antalya Mimarlar Odası ile İç Mimarlar Odası Başkanları,
Gülsüm Güral, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral ile Güral Ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. Yarışmada
dereceye giren tasarımların dev seramik baskıları tören öncesinde sergilendi. Dünyaca ünlü piyanist
Kerem Görsev, tören sırasında davetlilere muhteşem bir dinleti sundu.
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Yıllardır sanatla iç içe geçmiş bir
çalışma kültürünü benimseyen
NG Kütahya Seramik, gençleri
tasarımları ile ön plana çıkararak
gerekli motivasyonu sağlamak ve
sürdürülen sanatsal-mimari faaliyetleri
desteklemek hedefiyle “Gülsüm Güral
Seramik Tasarım Yarışması”nın ilkini
düzenledi. Tasarımlarında sınırları
aşan NG Kütahya Seramik, yarışma
ile iç mimarlık öğrencilerinin hayal
ettikleri mimari dokunuşlara ulaşarak
tasarımda sınırları aşan bir yaklaşım
kazanmalarına olanak sağlayacak.
Bu sene Mimarlık Günü etkinlikleri
kapsamında ilki düzenlenen yarışmaya,
Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Bilim
Üniversitesi’nin öğrencileri rekor bir
katılımla başvuruda bulundu. Yarışmaya
başvuruda bulunan 127 tasarımın 25’i ön
elemeyi geçmeyi başardı. Seçici kurul
üyeleri tarafından özgünlük, yaratıcılık,
renk ve yüzeyin kullanımı, tasarımın
mekân ile uyumu, tasarımın ticarileşme
potansiyeli kriterleri çerçevesinde
titizlikle yapılan değerlendirmelerde,
hikâyeleriyle ilham veren 13 tasarım,

ödül töreninde sergilenmeye değer
görüldü.
Jürinin yaptığı değerlendirmeler
sonucunda NG Kütahya Seramik Gülsüm
Güral Seramik Tasarım Yarışmasının
birinciliğini Helin Balaban, ikinciliğini
Beyza Demir ve üçüncülüğü ise Ecir
Ülgen Karagöl kazandı. Tasarımlarıyla
ilk 3’te yer alan öğrencilere ödüllerini
NG Kurucu Başkanı Nafi Güral ve eşi
Gülsüm Güral birlikte verdi.
NG Phaselis Bay Otel’de düzenlenen
ödül törenine Akdeniz Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe
Gülbin Arıcı, Akdeniz Üniversitesi
İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Zuhal Kaynakçı Elinç, Antalya Bilim
Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi Shirin İzadpanah,
Gülsüm Güral Seramik Tasarım
Yarışması Organizasyon Komitesi
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Küçüktüvek,
Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Bilim
Üniversitesi’nden akademisyenler,
öğrenciler, Antalya Mimarlar Odası
ile İç Mimarlar Odası Başkanları,

Gülsüm Güral, NG Kurucu Başkanı Nafi
Güral, NG Kütahya Seramik Yönetim
Kurulu Başkanı Erkan Güral, Kütahya
Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema
Güral, NG Hotels Yönetim Kurulu
Başkanı Hediye Güral ile Antalya
bölgesinin önde gelen mimarlarından
oluşan çok sayıda davetli katıldı..
Tören öncesi Türkiye’nin dünyaca ünlü
piyanisti Kerem Görsev, davetlilere
unutamayacakları bir dinleti sundu.
Sema Güral Sürmeli: “Gençlere büyük
önem veriyoruz.”
Ödül töreninde konuşan Kütahya
Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema
Güral Sürmeli, NG Grup olarak gençlere
büyük önem verdikleri ve onlara yatırım
yaptıklarını söyledi. Güral,
“NG Grubu olarak bizler her ne
kadar endüstriyel tasarımlar yapsak
da dünyanın en büyük seramiklerini
üretsek de bütün bunların başlangıcı
da elbette ki iyi tasarımlarla inovatif
yaratıcı tasarımlarla oluyor. Sektöre
değer katabilmek bu kadar iyi işler
çıkartabilmek elbette ki siz değerli
tasarımcı, öğrenci arkadaşlarımızla,
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Erkan Güral: “Sanatın gelişmesine katkı,
sanayinin görevlerinden.”
NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu
Başkanı Erkan Güral ise tasarımların
ortaya çıkmasında yaratıcılığın önemini
vurguladığı açıklamasında şu ifadelerde
bulundu:
“Sanat ve tasarım gönülden gelen bir
coşkudur ve o coşkunun kâğıt üzerine
ya da seramiklere yansımasıdır. Ekip
arkadaşlarımızın aylardır yürüttüğü bu
çalışma, sevgili mimar dostlarımızın ve
kıymetli akademisyenlerin oluşturduğu
jürinin değerlendirmeleri sonucunda
bugüne ulaştı. Sanayinin tabi ki
görevleri var, sorumlulukları var. O
sorumluluklarından bir tanesi de tasarım
ve sanatın gelişmesi. Olaya sadece
endüstriyel olarak bakmayıp, içten
gelen o tasarımların, mimarlarımızın,
sanatseverlerin duygularına taşıdıkları
bu ambiyansı, bizim yaşam alanlarımıza
da dönüştürebilme süreci. Dolayısıyla
özellikle mimarlarımızın ve iç

mimarlarımızın içinden gelen o coşkuyla
oluşan ve yaşam alanlarımızın değişmez
birer parçası olan bu kıymetli eserlerin
bizlerle buluşturulmasına vesile olmaları
ayrıca çok önem taşıyor. Antalya Bilim
Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi ile
birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz bu
projenin pek çok katılımcısı oldu. Çok
kıymetli eserler geldi. Tabi ki takdir
değerli jürimizindi. Kendileri bu uzun
süreçte, el emeği, göz nuru tasarımları
değerlendirdiler. Şu anda buruda bulunan
sevgili kardeşlerimizin aileleriyle
birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz bu
projenin bundan sonraki yıllarda da
yine annemizin ismiyle devam etmesini
ve sizlerle birlikte bu projelerde, bu
programlarda bundan sonraki süreçte de
hep birlikte olmayı arzu ediyorum.“
Gülsüm Güral: “Bugün benim ikinci
doğuşum.”
Adına Seramik Tasarım Yarışması
düzenlenen Gülsüm Güral, yarışma
ile öğrencilerin hayal ettikleri
mimari dokunuşlara ulaşabilmelerine
olanak sağlamaktan büyük mutluluk
duyduklarını belirterek, “Kısa süre
öncesine kadar adıma böyle bir
ödül töreninin hazırlandığını hiç
bilmiyordum. Evlatlarım, eşim ve bütün
seramik çalışanları benim adıma bu
ödül törenini düzenlemişler, hepsine ayrı
ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca bütün
dostlarımıza, misafirlerimize, mimar
arkadaşlarımıza, bu törene katılan
öğrenci arkadaşlarımıza ve ailelerine
bütün personelimize gönülden teşekkür
edip, herkesi tebrik ediyorum. İnanın
ben çok mutluyum. Bugün gerçekten
ikinci doğuşum benim. Bugün benim
adıma böyle bir tören düzenlendiği için
inanın çok mutluyum. Emeği geçen
herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Bu ödüllerin, bu yarışmaların artarak
çoğalmasını istiyorum. Öğrenci
kardeşlerime hayatlarında başarılar
diliyorum” dedi.

Nafi Güral: “Gelişmek için bütün
gücünüzü hullanın.”
NG Kurucu Başkanı Nafi Güral
dereceye giren öğrencilere ödüllerini
sunarken gençlerin gelişime hep açık
olmaları tavsiyesinde bulundu. Güral,
“Ben aslında bu projeyi sadece bir
seramik tasarım yarışması olarak
görmüyorum. Bu sanayiye değer katan,
marka değerine değer katan, ülkemize
değer katan tasarımların ortaya çıkması,
gün yüzüne çıkması ve bunların
ekonomiye kazandırılması anlamında
son derece değerli görüyorum. Her
birisi birbirinden değerli bu eserleri
ortaya koyan kardeşlerimize de gönül
dolusu teşekkürlerimi sunuyorum.
Bununla yetinmesinler kendilerini daha
fazla geliştirmek için bütün güçlerini
kullansınlar. İnanın hem ülkemizin hem
de firmalarımızın değer kazanması bu
anlamdaki tasarımların gelişmesiyle
mümkün olacak” dedi.
NG Kurucu Başkanı Nafi Güral’ın
torunu ve NG Kütahya Seramik Yönetim
Kurulu Başkanı Erkan Güral’ın oğlu;
kendisi de bir öğrenci olan Demir Nafi
Güral da ödül töreninde bir konuşma
yaptı. “Bugün ben de bir öğrenci olarak
karşınızdayım. Yarışmaya katılan
eserleri tek tek inceledim ve hepsine
hayran kaldım. Sanki bir fabrikanın
profesyonel tasarımcıları tarafından
tasarlanmış gibi. Değerli dedem Nafi
Güral, 4. Kuşak nesil olarak bizleri
her gördüğünde eğitimin önemini dile
getirir. Hangi bölümü okumak istersek
o alanda yol almamızı istiyor. İki
sene sonra ben de üniversite öğrencisi
olacağım. Umarım böyle güzel
tasarımlar ortaya çıkarabilirim. İleride
sizlerin ve bizlerin sanatsal tasarımlarını
sanayimizin gücüyle birleştirince çok
güzel eserler ortaya çıkarırız. Bunların
ülkemize katma değer olarak döneceğini
düşünüyorum. Bu şekilde ülkemizi ve
ailelerimizi gururlandırırız.”
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geleceğin sanatçılarıyla oluyor. Bu
misyonla yapmış olduğumuz yarışma
sonuçlandı. Yarışmada, burada
da görmüş olduğunuz birbirinden
kıymetli tasarımlara baktığımız zaman
seramikten öte, her biri belki de tablo
gibi alıp duvarlarımıza asabileceğimiz
sanat eserleri ortaya çıktı. Üniversite
sanayi iş birliği kapsamında genç
arkadaşlarımıza büyük önem veriyoruz.
Bu anlamda seramik ve porselen
alanında yarışmalar düzenliyor ve bu
yarışmalarda ortaya çıkan tasarımların
hayata geçmesini sağlamaya çalışıyoruz.
Tasarım bir bütündür, sanat evrenseldir.
Sanat ve sanatçıyla ilgili olan her konuda
da NG Grubu sanatçıların yanındadır.
Yarışmamız aracılığıyla önümüzdeki
senelerde bugün olduğu gibi geleceğe
yön verecek evlerimize, binalarımıza,
mekânlarımıza hayat kazandıracak
tasarımların daha da kuvvetlenerek
çıkacağına inanıyoruz“ dedi.
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ODE YALITIM,
ISK-SODEX’E DAMGA VURDU
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Türkiye’nin %100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketi ODE Yalıtım,
sektörün önde gelen organizasyonları arasında yer alan ISK-SODEX İstanbul 2021 Fuarı’na
katılım gösterdi. Bu yıl 15’inci kez düzenlenen fuarda kurduğu 300 m2’lik stant alanıyla dikkatleri
üzerine çeken ODE Yalıtım; Starflex, Rockflex ve R-Flex ürün gruplarının yanı sıra
ODE Select ve Hiperpack paketleme sistemini de fuar ziyaretçileri ile buluşturdu.
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Global bir marka olma vizyonuyla
Türkiye’de ve ihracat yaptığı 75’in
üzerinde ülkede faaliyetlerini sürdüren
ODE Yalıtım, ISK-SODEX İstanbul
2021 Fuarı’na katılım gösterdi.
Isıtma, soğutma, havalandırma,
iklimlendirme, yalıtım, pompa, vana,
tesisat, su arıtma, yangın, havuz ve
güneş enerjisi sistemlerinin tamamını
kapsayan fuarda ODE Yalıtım, 300
metrekarelik stant alanında teknik
yalıtım alanındaki ürünleri ile birlikte
yenilikçi hizmetlerini ve sistemlerini de
ziyaretçilere tanıttı.

takip etme imkânı bulurken, ihracat
ağımızı genişletmek üzere görüşmeler de
gerçekleştiriyoruz. Pandemi nedeniyle
ara vermek durumunda kaldığımız
fuarlara, sektörümüzün önde gelen
organizasyonlarından ISK-SODEX
ile dönüş yaptığımız için mutluyuz.
Büyük bir titizlikle hazırlandığımız bu
fuarda ürünlerimizle birlikte pandemi
döneminde geliştirdiğimiz hizmetleri ve
kullanmaya başladığımız yeni sistemleri
de tanıttık. Geçmiş yıllarda olduğu gibi
bu yıl da çok verimli bir fuar geçirdik”
dedi.

Ozan Turan: “Sektördeki gelişmeleri
takip ederken, ihracat ağımızı da
genişletiyoruz.”
ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü
Ozan Turan, pandemi nedeniyle bir yıl
aradan sonra yeniden düzenlenen fuarın
sektörü bir araya getirdiğini söyleyerek,
“ODE Yalıtım olarak gerek yurt içinde
gerekse yurt dışında düzenlenen fuarlara
büyük önem veriyoruz. Bu fuarlar
aracılığıyla ürünlerimizi tanıtma ve
sektörümüzdeki yeni gelişmeleri yerinde

ODE Yalıtım fuara, ısı-ses-yangın
yalıtımında kullanılan cam yünü
ürünleri (Starflex), taş yünü ürünleri
(Rockflex) ve elastomerik kauçuk
köpüğü tesisat yalıtım malzemesi
(R-Flex) ürünleriyle katılım gösterdi.
Fuarda tanıtılan hizmetler ise proje
sürecinde planlamadan uygulamaya
kadar verilen hizmetleri kapsayan
ODE Proje Hizmetleri ve içerisinde su
yalıtımı sistem seçim aracı, yakında
lanse edilecek teknik yalıtım hesaplama

aracı ve ODE BIM Kütüphanesi gibi
tasarımcılara özel hizmetleri barındıran
ODE Select oldu. ODE Yalıtım’ın bu
yılın ilk çeyreğinde devreye aldığı,
stoklama alan ihtiyacını ve lojistik
maliyetleri azaltan Hiperpack paketleme
sistemi de fuar ziyaretçilerinden büyük
ilgi gördü.
ODE teknik yalıtımda Çin ile Almanya
arasındaki en büyük üretici olacak
ODE Yalıtım, fuarda ziyaretçileri
ile buluşturduğu R-Flex markalı
elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtım
malzemesi üretimini Çorlu’nun
ardından Eskişehir’de de sürdürmek
için 100 milyon TL’lik bir yatırım
gerçekleştiriyor. 20 bin m2 kapalı alanda
kurulan tesis ile elastomerik kauçuk
köpüğü kapasitesini yaklaşık dört kat
artırarak, toplamda yıllık 18 bin tona
çıkaracak olan ODE Yalıtım, Çin ile
Almanya arasındaki coğrafyada teknik
yalıtımdaki en büyük üretici konumuna
gelecek. 2022 yılı başında üretime
başlaması planlanan tesiste 150 kişiye de
istihdam sağlanacak.

7-A04

Banyo alanları için geliştirdiği inovatif ürünlerini dünyaya sunan Roca, 02-06 Kasım 2021 tarihleri
arasında gerçekleşecek Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı UNICERA İstanbul’a ilk kez
katılacak. Dünya seramik sektörünün yakından takip ettiği fuarda Roca, şık mekanlar yaratan
birbirinden özel koleksiyonlarını profesyoneller ile buluşturacak.
Roca, CNR Expo- İstanbul Fuar
Merkezi’nde, yenilikçi ve her stilde
banyoya uyum sağlayan akıllı çözümleri
ile 7.Hall A04 no’lu standında
ziyaretçilerini karşılayacak.
Tasarım ve inovasyonun buluştuğu
1000’in üzerinde markanın, en
yenilikçi ürün, tasarım, malzeme ve
teknolojilerini sergileyeceği fuara
Roca’nın ilk kez katılacağını söyleyen
Roca Türkiye Genel Müdürü Salvador
Lopez Oliva: “Seramik, banyo, mutfak
sektörünün önde gelen firmalarının

yer aldığı UNICERA İstanbul’a Roca
markamızla bu yıl ilk kez katılmanın
heyecanını yaşıyoruz. Fuarda, en iyi
kullanıcı deneyimini sunan, yenilikçi ve
ödüllü ürünlerimizi tanıtacağız. Daha
önce NSK markamızla katıldığımız
UNICERA Fuarında, bu yıl yenilikçi
sistemlerle geliştirdiğimiz ürünlerimizi
Türkiye’nin dört bir yanından gelen
bayiler, bayi adayları ve sektör
profesyonelleri ile paylaşacağız.” dedi.
Asırlık geçmişini, yenilikçi yaklaşımlara
entegre eden Roca; In-wash, In-tank,

Smart Duş Sistemleri, Stratum Lavabo
gibi yeni teknolojilerle geliştirilen
akıllı ve inovatif ürünleri ile birlikte
tasarımlarıyla ödüllendirilen Infinity ve
Ruy Ohtake gibi sıra dışı tasarımlarını
sektör profesyonellerine ve ziyaretçilere
yakından anlatma fırsatı elde edecek.
Tasarım ve inovasyonun büyük
buluşması UNICERA İstanbul Fuarı’na,
4 kıtadan 20 bini yabancı, 100 bin
profesyonel ziyaretçinin katılımı
hedefleniyor.
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ROCA TASARIM VE INOVASYONUN BÜYÜK BULUŞMASI
UNICERA’DA
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G01

SERAMİKSAN, DOĞADAN İLHAM ALAN
YENİ TASARIMLARIYLA UNICERA’DA
Toprağın Ateşle Mükemmel Uyumunu İleri Üretim Teknolojisiyle Birleştiren Seramiksan
En Yeni Ürünlerini Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı UNICERA İstanbul’da Sergiliyor.

HABERLER / TİMDER Dergisi 108.Sayı, Ekim - Aralık 2021

Seramiksan, son tüketici ve mimarların
değişen ihtiyaçlarına yönelik en yeni
tasarımlarını, 02-06 Kasım 2021
tarihleri arasında gerçekleşecek olan
UNICERA Uluslararası Seramik
Banyo Mutfak Fuarında sergiliyor.
Banyo, mutfak ve tüm yaşam alanları
için oluşturduğu en yeni karo ve
vitrifiye koleksiyonlarını, “Stand:
G01” Seramiksan standında sektör
profesyonelleri ve ziyaretçilerinin
beğenisine sunuyor.
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UNICERA’ya özel seriler
Seramiksan’ın UNICERA için özel
olarak hazırladığı fuar koleksiyonunda;
Onix mermerinin mavi sonsuzluğa
uzandığı Onix Ocean Blue mermerinden
esinlenen, büyüleyici tasarımıyla
“Pasific”, doğanın kusursuzluğunu
mermerin sakinliği ile tamamlayarak
güçlü mekanlar sunan “Galaxy”, zamana
karşı koyan asil ve modern gri mermer
görünümü ile “Silver”, iddialı ve çarpıcı,
zengin mermer dokusuyla “Union”,
şehrin monotonluğundan sıkılan doğa ile
iç içe olmak isteyenlerin tercihi, doğanın
kalbinden gelen “Tropical”’, gri trendin
en güzel yorumu modern çizgileriyle
eşsiz bir nota gibi sadeliği ön plana
çıkartan “Pietra”, saflığın ve temizliğin
sembolü beyazlığıyla göz kamaştıran

“Statuario”, beyaz zemin üzerine çarpıcı
siyah damarları ile kontrast bir etki
yaratan “White Marble” ile popüler
dekorasyon trendlerinden olan mermeri,
şık ve modern tasarımlarla yeniden
yorumluyor.

daha fazlasını sunuyor. Elması andıran
tabanı ve dış yüzeyi kıvrılmış origami
formlarını andıran tasarımı ile vitrifiye
ürünlerine çağdaş bir bakış açısı sunan
“Stella” koleksiyonu ise geometrik
formları günlük hayata adapte ediyor.

Sınırsız hayal gücü ile özgün ve sıra dışı
banyolar
Sürdürülebilir ve kullanıcı dostu banyo
çözümleriyle tüketicilerin ihtiyacını
karşılayan Seramiksan, Tüm yaşam
alanlarında hijyenin çok önem taşıdığı
bugünlerde geliştirdiği yeni yüzey
teknolojisi Seramiksan Hygiene özel sır
teknolojisi ile kaplanmış en yeni vitrifiye
koleksiyonlarını da UNICERA’da
sergiliyor.

Seramiksan’ın sergileyeceği diğer yeni
serileri ise; Küçüklüğüyle fark yaratan,
dar alanlar için mükemmel çözümler
sunan “Petite”, lavabo, bide ve klozet
çeşitliliği ile tasarım bütünlüğü sunan
“Bold” ve geniş tasarımıyla rahat bir
kullanım alanı sunan ve su akışını
kolaylaştıran dizayna sahip “Satürn” ile
banyolara zarif bir dokunuş kazandırıyor.

Seramiksan, uluslararası alanda
birçok başarıya imza atan tasarımcı
Bilge Nur Saltık ile güçlerini
birleştirerek, banyolarda tasarım
algısını güçlendirdiği yeni koleksiyonu
Livello ve Stella koleksiyonlarını da
sektör profesyonelleri ve ziyaretçileri
ile buluşturuyor. Sevdiklerinizle bir
arada olmanın güzelliğini yaşatan
“Livello” koleksiyonu, minimalist ve
ikonik tasarımıyla, kişiselleştirmeye
uygun sunduğu pratik çözümleriyle,
hayatı kolaylaştırarak bir lavabodan çok

“Hill Akıllı Pisuvar” ile kullanıcıların
hijyen deneyimini yeni bir boyuta taşıyan
Seramiksan, Sıvı konsantrasyonunu
algılayan ve kendi kendini temizleyen
Hıll Akıllı Pisuvarı da UNICERA’da
ilk kez sektör profesyonelleri ile
buluşturuyor. Sık kullanımlarda su
ayarını değiştirerek su tasarrufu sağlayan
ve 24 saat kullanılmadığında kendi
kendine hijyen sifonu yapan akıllı
yıkama modeli, nozül ile suyun eşit
dağılması gibi birçok fonksiyonel özelliği
bir arada sunan Hill Akıllı Pisuvar,
ara bölmesi ile birbirini tamamlayan
bütünsel tasarımı ile dikkat çekiyor.

Teka, Türkiye’deki büyüme hedeflerine paralel olarak İstanbul Kalamış’ta yeni showroom’unu açtı.
Açılışta şef Semen Öner, evlerde restoran kalitesinde et pişirmeyi mümkün kılan ve
‘‘Yılın İnovatif Pişirme Grubu Ürünü” ödülüne layık görülen Teka SteakMaster ve
sadece birkaç damla yağ eklenerek sulu ve gevrek şekilde kızartma tadında
sağlıkla yemek pişiren AirFry fırınlar ile pişirme ve ürün sunumu gerçekleştirdi.
Kurulduğu günden bu yana yenilikçi
ürünleri ve üstün kalitesi ile ön plana
çıkan Teka, bugün dünyanın en önemli
cihaz markalarından biri haline
gelmiştir. 90 yıldan daha uzun bir
geçmişe ve mirasa sahip olan Teka,
Türkiye’deki büyüme hedeflerine
paralel olarak İstanbul Kalamış’ta yeni
showroom’unu açtı.
Açılışta şef Semen Öner, evlerde restoran

kalitesinde et pişirmeyi mümkün kılan
ve ‘‘Yılın İnovatif Pişirme Grubu
Ürünü” ödülüne layık görülen Teka
SteakMaster ve sadece birkaç damla
yağ eklenerek sulu ve gevrek şekilde
kızartma tadında sağlıkla yemek pişiren
AirFry fırınlarlar ile pişirme ve ürün
sunumu gerçekleştirdi. Konukların
da katılımıyla interaktif bir etkinliğe
dönüşen açılışta davetliler hem yeni
ürünleri deneme hem de en yeni pişirme

yöntemleri hakkında bilgi alma imkanı
buldu.
“Unutulmaz anlar yaratma” mottosuyla
çalışmaya devam eden Teka, evler
için en iyi çözümü sağlamak adına
kaliteyi, kullanılabilirliği ve verimliliği
birleştirerek faaliyetlerini 5 kıtada
sürdürüyor ve Türkiye’de bulunan 2 tesis
ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya
devam ediyor.
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TEKA İSTANBUL KALAMIŞ’TA
YENİ SHOWROOM’UNU AÇTI

99

HABERLER / TİMDER Dergisi 108.Sayı, Ekim - Aralık 2021

TOSÇELIK USTALARI
SAMSUN, TRABZON VE BURSA’DA BULUŞTU
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Türkiye’nin global demir-çelik üreticisi Tosyalı Holding şirketlerinden Tosçelik tarafından düzenlenen
Tosçelik Ustaları Buluşuyor programının yeni durakları Samsun, Trabzon ve Bursa oldu.
Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı’nın
katılımıyla düzenlenen programların
ilki 6 Eylül Pazartesi günü Samsun’da,
ikincisi 7 Eylül Salı günü Trabzon’da
ve üçüncüsü de 20 Eylül Pazartesi günü
Bursa’da gerçekleştirildi.
Tosyalı Holding’in amiral gemisi
olan Tosçelik Profil ve Saç Endüstrisi
A.Ş.’nin tesisat grubu ürünleri ve
kullanım alanları hakkında bilgiler
verilen Tosçelik Ustaları Buluşuyor

programında, demir-çelik sektörü ve
bağlantılı sektörlerden yüzlerce sektör
paydaşı bir araya gelerek deneyim
paylaşımı yapma fırsatı yakaladı.

müşteri gruplarına önerilmesinde,
sektörde etkili ve başarılı marka
bilinirliği programlarından biri olarak
dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Tosçelik marka bilinirliğini ve müşteri
deneyimini güçlendirmek için hayata
geçirilen Tosçelik Ustaları Buluşuyor
programı, Tosçelik ürünlerinin
müteahhit, büyük projeli işlerle ilgilenen
mühendislik firmaları ve ustalar
tarafından tercih edilmesi ve farklı

Pandemi öncesinde Adana ve Ankara’da
gerçekleştirilen Tosçelik Ustaları
Buluşuyor programının, Samsun,
Trabzon ve Bursa’nın ardından
ilerleyen dönemde İstanbul ve İzmir
başta olmak üzere farklı şehirlerde de
gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

7-C01

ŞIK VE FONKSİYONEL UKINOX ÜRÜNLERİ
UNICERA’DA

Ukinox, dünya seramik sektörünün
yakından takip ettiği UNICERA İstanbul
Uluslararası Seramik Banyo Mutfak
Fuarı’nda. 02 – 06 Kasım 2021 tarihleri
arasında CNR Expo’da gerçekleşecek
olan fuarda, seramik ve mutfak sektörü
tek çatı altında buluşacak. Geçtiğimiz
yıl 50 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda
bu yıl, yeni ürünlerimizin lansmanı da
gerçekleştirilerek binlerce ziyaretçinin
beğenisine sunulacak. Ukinox ürünleri
CNR Expo 7. Salon C01’de.
Dünya standartlarında malzeme ve işçilik
kalitesi
Ukinox, farklı ihtiyaç ve farklı
beklentileri karşılayacak şekilde ürettiği
mutfak çözümleri ile 25 yıldır dünyanın
6 kıtasındaki tüketicilerin beğenisine
sunuyor. Eviye, fırın, ocak, davlumbaz,

bulaşık makinesi ve aksesuar ana
kategorilerinde, dünya standartlarında
malzeme ve işçilik ile ürettiği ürünleri
tarzını mutfağına yansıtmak isteyen
tüketiciler ile buluşturuyor.
Ukinox ankastre fırın ailesi büyülüyor
“Rustik ya da Modern” tarzınız ne
olursa olsun Ukinox’ta mutlaka size
uygun bir çözüm vardır. En gelişmiş
teknoloji ile üretilen, kendi kendini
temizleme fonksiyonlu, dokunmatik
dijital ekranlı, tasarım ödüllü Ukinox
fırınlar, hem fonksiyonel hem de
şık. Ukinox ankastre fırın ailesinin
büyük beğeni toplayan, A sınıfı
enerji tüketimine sahip, farklı renk
seçeneklerine sahip şık ve fonksiyonel
ankastre fırınları UNICERA 2021’de
fuar ziyaretçileri ile buluşacak.

Eviye, armatür, davlumbaz
Ukinox’un, UNICERA 2021’de
sergileyeceği diğer ürünleri ise; oda
temizleme özelliğine sahip davlumbaz,
farklı ihtiyaçlara yönelik olarak ürettiği
eviyeler ve ilk günkü ışıltısını yıllarca
koruyan armatürler.
Ukinox ocak ailesinin yeni üyeleri
UNICERA 2021’de!
Tüketicilerden büyük rağbet gören
Ukinox ocak ailesinin yeni ürünleri de
fuarda. Uzak doğu yemeği kültürünü
mutfağına taşımak isteyenler için yüksek
ateş gücüne sahip Sabaf Wok gözü
seçeneği sunan, farklı renk seçeneklerine
sahip ve Smart Flame ve bulaşık
makinesinde yıkanabilir emaye ızgara
özelliğine sahip ocakları ile fuarda
yerini alacak.
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25 yıllık tecrübesi ile dünyanın altı kıtasında ürünlerini tüketicilerle buluşturan UKINOX,
“hem fonksiyonel hem de şık” mutfak çözümlerini UNICERA İstanbul Uluslararası Seramik
Banyo Mutfak Fuarı’nda sergileyecek.
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DAVRANIŞLARIN İNTERNETİ ÇAĞINDA
İŞLETMELERDE ENTELEKTÜEL
SERMAYENİN ÖNEMİ
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Pazarın davranışlarını inceleyen bir bilim
olarak pazarlama, yakın bir zamana
kadar büyük bir hararetle nesnelerin
internetini konuşurken, şimdi gündemin
ilk sıralarında davranışların internetini
konuşuyor. Artık dijital çağın karmaşık
rekabet ortamında şirketler, bilgi temelli
varlıklarını en iyi şekilde yöneterek,
nesnelerin davranışları ve davranışların
interneti ile bireyin herhangi bir olay
karşısında nasıl davranacağını önceden
tahmin edebiliyorlar. Çünkü artırılmış
gerçeklik, genişletilmiş gerçeklik, yapay
zekâ, blokzincir, veri depolama, büyük
veri, küçük veri, bulut teknolojilerinin
yaratmış olduğu yeni dünya düzeninde,
internette nesnelerin işleyişi ile beraber
davranışların interneti de sesi, yüzü ve
paylaştıkları aracılığıyla tüm mesajlarda
büyük veri oluşturan bireylerin davranış
şeklini ölçmeyi kolaylaştırmaktadır.
Anlaşılacağı üzere, devrim niteliğindeki
bu değişim ortamında, internet üzerinden
nesnelerin davranışı ve bireylerin
davranışlarının interneti, algoritmik
pazarlamada tüketicilerin izlenmesi
ve aynı zamanda veriyi birleştiren
teknolojiler olarak kullanılmaktadır.
Özetle; IOT (Nesnelerin İnterneti), IOB
(Davranışların İnterneti) tüketicilerin
davranışlarının neredeyse yüzde yüze
yakın bir doğrulukla analiz edilmesine
imkân sağlamaktadır.
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Dijital yeni medeniyetlere doğru
ilerlediğimiz şu günlerde, şirket
değerlerinin fiziksel varlıklardan
entelektüel varlıklara doğru gelişmesiyle
birlikte entelektüel sermaye vizyonuna
sahip şirketlerin piyasa değerlerinin
neredeyse birçok devletin ekonomik
büyüklüğünü açık ara geçtiğini
görmekteyiz. Küresel bir rekabetin
yaşandığı yeni dijital ekonomik sistemde,
teknoloji şirketlerinden birkaçının
büyüklüğü bile yaşadığımız dönemdeki
küresel şirketler lehine oluşan büyük
bir düzen değişikliğini gözler önüne
sermektedir. 2021 yılı son çeyreği
itibariyle Apple piyasa değeri yaklaşık
2,5 trilyon dolar, Microsoft piyasa değeri
2,2 trilyon dolar, Alphabet 1,9 trilyon
dolar, Amazon 1,7 trilyon dolar ve
Facebook piyasa değeri 1 trilyon dolar.
Bir de dünyanın en büyük ekonomilerine
baktığımızda Fransa yaklaşık 2,9 trilyon
dolar ekonomik büyüklüğü ile dünyanın 7.
büyük ekonomisi olurken İtalya yaklaşık
2,1 trilyon dolarlık ekonomisiyle 8.
sıradadır. Küresel teknoloji şirketlerinin
ekonomik büyüklüğünü ülke ekonomileri
ile karşılaştırırsak, Apple bir ülke
olsa piyasa değeri ile Fransa ve İtalya

arasında neredeyse dünyanın en büyük 8.
ekonomisi olurdu. Bir başka bakış açısıyla;
Birleşmiş Milletler’e kayıtlı yaklaşık 193
devlet olduğunu düşünürsek, söz konusu
küresel teknoloji şirketlerinin, Birleşmiş
Milletler üyesi 180’den fazla ülkeden daha
büyük olduklarını görüyoruz. Bu durum
bize küresel şirketlerin, oluşturdukları
piyasa değerleriyle, küresel pazarlarda
belki de birçok ülkeden daha fazla
söz sahibi olmak isteyebileceklerini,
ilkim değişikliği, çevre, dünya nüfusu,
enerji gibi dünya politikalarında
belirleyici olmaya çalışacaklarını ortaya
koymaktadır.

PROF. DR. SERDAR PİRTİNİ
Marmara Üniversitesi
İşletme Fakültesi
Öğretim Üyesi

TİMDER üyesi şirketler; yeni bir
para birimi, ticaret, finans, yaşam
ve pazarlama modelinin kurulmaya
çalışıldığı, iklim, çevre ve enerji
kararlarının küresel bir yaklaşımla
yeniden masaya yatırılmaya çalışıldığı
şu günlerde, şirket yönetimlerinde
bir değer yaratıcısı olarak entelektüel
sermayenin oynadığı rolün önemini
bir kez daha çok iyi hatırlamalıdırlar.
Yapı ve Yapı Malzemeleri pazarında
şirketler artık 20. yüzyıl kavramları
ile bugüne kadar yürüttükleri yönetim
anlayışını terk ederek ve entelektüel
varlıklarını çok iyi yöneterek, tüm işletme
faaliyetlerinin dijitalleşme ile entegre
olduğu bugünkü piyasa yapısını bir an
önce kabullenmelidirler. Şu hâlde; inşaat
malzemesi sektörü dijital dönüşümün
güçlü etkisiyle bir yol ayrımında olup,
bilgi temelli entelektüel mülkiyetlerini
doğru yönlendirerek küresel rekabetteki
üstünlüklerini koruyabileceklerdir.

Kurumlar şirket bilgilerini dijital dünyaya
taşıyarak, yaşadığı çağı doğru anladığını
gösterebilmelidirler. Öte yandan, Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın dijital
para hazırlıklarını yaptığı geleceğin
nakitsiz toplumuna hazır olmak için de
işletmelerimizi fiziksel varlıklardan daha
çok maddi olmayan bilgi ürünü varlıklara
sahip olmaya yönlendirmeliyiz. Bu noktada
da ön plana çıkan bilgisayar ve dijital
teknolojilerin en güçlü yanı katlanarak
gelişen bir teknoloji üzerine kurulu
olmalarıdır. Bu sebeple de küresel pazarlarda
geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek
durumunda olan şirket yönetimleri,
entelektüel sermaye olarak adlandırılan
bilgi alt yapılarına gereken özeni göstererek,
piyasa değerlerini defter değerlerinin çok
üstüne çıkarmayı şirket hedeflerinin ilk
başına almalıdırlar. Buna göre; Tesisat
ve İnşaat Malzemeleri sektöründeki
kuruluşlar bilgi unsurunu etkin ve verimli
olarak değerlendirerek, bilgiyi kullanarak
örgütlerinde entelektüel sermayeyi keşfetmek
ve geliştirmek durumunda olduklarını asla
gözlerden uzak tutmamalıdırlar.

Uluslararası seramik, mutfak ve banyo
pazarlarında Türk markalarının birkaç
büyük küresel oyuncu dışında neredeyse
açık ara üstünlüğünü koruduğu pazar
koşullarında hem üretici şirketlerin hem
de bayilerin önümüzdeki yıllarda da
sürdürülebilir bir büyümeyi ve gelişmeyi
sağlayabilmek için pazarlama stratejilerini
bilgi yönetimiyle yeniden ele almaları
bir zorunluluktur. Bunun en önemli
nedeni, Covid-19 sonrasında çok daha
belirgin hale gelen yeni küresel piyasa
dinamiklerindeki değişim ve gelişmeler
sonucunda, konvansiyonel bir yaklaşımla
şirketlerin maddi varlıklarına bağlı
olarak yapılan işletme değerlemelerinin
geçerliliğini yitirmiş olmasıdır. Oysa
bunun yerine, şirketler günümüzün büyük
sıfırlama kültürüne göre bu zamana kadar
alışılmış değerleme yöntemleri yerine,
işleme dayalı ekonomilerde marka, patent,
araştırma ve yenilikler, veri tabanları gibi
entelektüel varlıkları ile ölçülmektedirler.

Seramik ve yapı sektörünün lider ve
ihracatçı markaları «Dijital Küreselleşme»
olarak adlandırılan yeni dünya oluşumunda,
ulusal ve uluslararası pazarlarda sektörün
en yenilikçi ürün, tasarım, malzeme
ve teknolojilerini doğru tüketicilere
ulaştırarak entelektüel sermayelerini
piyasa değerine yansıtmayı başarmış
olacaklardır. Sonuç olarak denilebilir ki;
hiçbir sektör ayırmaksızın iş yaşamına
ilişkin öğrendiğimiz yaklaşımların her
aşamasında tasarımdan, üretim yönetimi
ve pazarlama, tedarik zincirlerine kadar
olan süreçlerde, önümüzdeki 8 yılda radikal
dönüşümlerin gerçekleşmesi beklenmektedir.
Bunun için de kaçınılmaz olan, bilginin
dijital olarak transferi ile Tesisat ve İnşaat
Malzemeleri sektörüne yön veren ve trendleri
belirleyen markalarımız, analog sistemlerle
sürdürülebilirlik sağlanamayacağını görmeli
ve entelektüel varlıklarını etkin yönetmek
suretiyle dijitalleşerek geleceğe hazır
olmalıdırlar.

RETORİK İKNA TEKNİKLERİ (2)
Başarılı bir ikna stratejisindeki en
önemli hususlar:
◉ Başkasının iknaya bakış açısına
karar verilmesi;
◉ İknanın amacının belirlenmesi;
◉ Amaca yönelik olarak doğru ve
uygun zamanın seçilmesi;
◉ İknaya konu olan kişi ya da olay
hakkında bilgi edinilmesi;
◉ Hareket kararı sırasında uygun
adımların seçilmesi;
Retorik yalnızca ikna sanatı değildir.
Aynı zamanda herhangi bir konuda
ikna etmek için uygun olan araçları
bulma yetisidir.
Bu sebeple mantık kurallarına uygun
tartışma yöntemi olan diyalektiğin bir
parçasıdır.
Retoriğe özgü kanıtlama biçimine;
örtük tasım denir.
En önemli ikna tekniği modelleri:
1. Ihtiyaç Oluşturma
◉ En iyi ikna etme yöntemlerinin
başında bir ihtiyaç oluşturma veya eski
bir ihtiyaca yeniden cazibe kazandırma
gelir.
◉ Bu ihtiyaç meselesi, kişinin kendini
koruması ve sevgi gibi temel duygulara
uyumluluk ile alakalıdır.
◉ Bu teknik pazarlamanın en büyük
kozlarından birisidir.
◉ Bu tekniği kullanarak ürün/
hizmetlerini satmaya çalışırlar.
◉ İnsanın kendini güvende
hissetmesine yoğunlaşırlar.
2. Sosyal Ihtiyaçlara Dokunma
◉ Temelinde popüler olma, prestij
sahibi olma veya diğerleriyle aynı
statüye sahip olma gibi etkenler yer
alır.
◉ Televizyonda yayınlanan reklamlar
bunlar için en ideal örneklerdir.
◉ Bu reklamlarda yer alan ürünleri
alanlar, reklamdaki kişi gibi prestijli
olacaklarını düşünürler.

3. Çünkü Gücü
Bir kişi “Pardon, önünüze geçebilir
miyim çünkü arabamı çekmek
üzereler?” derse ne yaparsınız?
Peki bu kişi “Pardon önünüze geçebilir
miyim çünkü kahve almam gerekiyor
da?” derse ne yaparsınız?
Araştırmacılar bu sorular üzerine
yoğunlaşıp şöyle bir sonuca ulaşmış
durumda.
Starbucks sırasında bekleyenlerin
%94’ü önlerine geçmek isteyen kişiye
yer veriyor. Şok edici bir biçimde bu
kişilerin neredeyse tamamı “Çünkü
kahve almam gerekiyor.” diyen kişiye
yer veriyor.
“Çünkü” güçlü bir kelime, insanlara
söylediğiniz şeye inanmaları için bir
gerekçe sunuyor. Siz de reklam ve
pazarlama kampanyalarınızda çünkü
ifadesini kullanarak daha ikna edici
olabilirsiniz.
4. Somut Örnek
Ürün ve hizmetlerinizi
açıklarken insanların zihninde
görselleştirebilmelerine olanak
sağlayın.
Soyut bir açıklamayı somut bir şekilde
ifade ederseniz daha ikna edici
olduğunuzu görürsünüz.
İnsan zihni resimlerle çalışır.
Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir.
Bu bağlamda insanların halihazırda
bildiği bir imajdan yararlanarak
açıklama yapabilirsiniz.
5. Merak Uyandırma
Şu başlıklara bakın. Hangi başlığa
sahip yazıyı okumak istersiniz?
◉ Bir yılda 500.000 dolar kazanma
yolları
◉ Bir yılda nasıl 500.000 dolar
kazanabilirsiniz?
◉ Bir yılda 500.000 dolar kazanacak
cesarete sahip misiniz?
6.Benjamin Franklin Etkisi
Başlangıçta ufak bir ricaya olumlu
yanıt veren kişiler daha büyük bir
ricaya da büyük oranda olumlu yanıt
verirler.
Buradan ikna ve pazarlama açısından
şu sonucu çıkarmak mümkündür:

ALMILA DALKILIÇ

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

Ufak bir şeyi yapmayı kabul eden
insanlar, onlardan istediğiniz daha
büyük şeyleri yapmaya daha istekli
olurlar.
7.Kıtlık
Burada kıtlık prensibi söz konusu. Yani
bir şeyin nadir ve az olduğunu bilirsek,
ona daha çok değer veririz.
Bir kaynak yetersiz kaldığında, daha
değerli olduğuna inanırız.
8.Sosyal Kanıt ya da Fikir Birliği
Genel olarak insanlar çok sayıda insanın
sahip olduğu bir davranışı doğrulama
eğilimi gösterir. Herkes bunu yapıyorsa,
bunda bir şey olması gerektiğini
düşünürler.
Kabul edilmek için bunu yaparlar.
9. Sınırlandırma Tekniği
Sınırlandırma tekniği insan psikolojisini
etkilemeye yönelik en güçlü
yöntemlerden birisidir. Bunu çoğunlukla
ürün satışı yapan yerlerde görebilirsiniz.
Örneğin bir mağaza belirli bir üründe
indirime gitmişse bunu 500 ürünle
sınırlı tutabilir. Bu sınırlama gerçekten
doğru bir sınırlama olabileceği gibi
sınırlandırma tekniğinin bir parçası da
olabilir.
Ürünü bir daha o fiyata bulamayacakmış
gibi düşünüp ürünü belirtilen fiyattan
almayı kabul etmiş olursunuz.
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İkna etme eylemi, önemsiz tarafın
önemli görünmesini sağlar.
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DIJITAL KANALLARDA
PAZARLAMA ILETIŞIMI
Geçtiğimiz sayıda geleneksel kanallarda
tüketicilerle yapılacak marka iletişiminin
kurallarına göz atmış, Nöro Pazarlama,
Duyusal Pazarlama ve Ağızdan Ağıza
Pazarlama gibi değişik pazarlama
yöntemlerini ele almıştık. Bu sayımızda
ise pazarlamacıların gözdesi dijital
kanallarda yapılacak marka iletişimin
püf noktalarını gözden geçireceğiz.
Dijital pazarlama;
◉ Özellikle interaktif iletişime imkân
tanıması,
◉ Geleneksel pazarlama kanallarında
yapılan iletişime göre daha ucuz olması,
◉ Kitle iletişimi yerine bireysel iletişim
kurmaya yönelik olması ve
◉ 7/24 yeni promosyonlar
düzenlenebilmesi
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gibi avantajları ile özellikle KOBİ’lerin
gözdesi durumunda. Bu sebeple de
dijital kanallar, bundan birkaç sene
öncesine kadar şirketlerin pazarlama
bütçesinden küçük paylar alabilirken
artık günümüzde birçok markanın ana
iletişim kanalı haline gelmiş durumda.
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Dijital Pazarlama’nın ilk basamağı (1)
kurumsal web sitesidir. Günümüzde web
sitesi olmayan bir şirketin piyasalarda
rekabet etmesi mümkün değil. Çünkü
birçok müşteri herhangi bir sektörde
ürün satın almaya başlamadan evvel
mutlaka şirketlerin web sayfalarını
ziyaret ederek bilgi topluyor ve marka
tercihini bu sayfalardan elde ettiği
bilgiler doğrultusunda veriyor. Tesisat
ve İnşaat Malzemeleri sektöründe
üretici ya da bayi olarak faaliyet
gösteren işletmeler, web sitelerini
tasarlarken mutlaka iletişim kurmak
istedikleri hedef kitleyi göz önünde
bulundurmak zorundadırlar. Çünkü
geçen sayılarımızda bahsettiğimiz nihai
tüketiciler ile endüstriyel müşterilerin
siteyi ziyaret ettiklerinde, siteden
beklentileri farklı olacaktır. Web sitesi
tasarımında en önemli faktörler;
◉ Sitenin ziyaretçilerin aradığı
bilgileri kolayca bulabileceği şekilde
hazırlanması,
◉ Ziyaretçilerin sitede uzun süre
kalacağı şekilde ilgi çekici içeriğe sahip
olması (UX/UI),

◉ Sayfa yüklemelerinin hızlı
gerçekleşmesi,
◉ Ziyaretçilerin bağlandıkları cihazın
ekran ölçülerine göre farklı görünüm
sunması (responsive design özelliği),
◉ Ziyaretçileri şirket ile etkileşime /
iletişime geçmek için motive etmesi (call
to action özelliği),
◉ Siteyi ziyaret edenler şirket ile
iletişime geçmek istediklerinde sitede,
adres, telefon, e-mail adresi, yetkili kişi
ismi gibi bilgilere ulaşabilmeleri,
◉ Sosyal medya linklerini içermesi,
◉ Sitenin görseller ve videolarla
zenginleştirilmesi
olarak özetlenebilir.
Bir diğer dijital iletişim kanalı (2)
blog’lardır. Aslında web sitesi mantığı
ile hazırlanan blogları web sitesinden
ayıran özellik temel özellik “içerik”tir.
Bu sebeple bloglarla yapılan pazarlama
yöntemine “içerik pazarlaması” adı da
verilmektedir. Markanın web sitesinde
ürün çeşitleri fiyat listeleri, kampanyalar
gibi her türlü ticari bilgi yer alabilirken
blogların daha az ticari ve daha çok
bilgilendirici içerikle hazırlanması
gerekmektedir. Örneğin parke üreticisi
bir şirketin bloğunda “ağaç çeşitleri ve
bunların özellikleri” ile ilgili bir makale,
ya da toplu çalışma mekanları için
aydınlatma gereçleri üreten bir şirketin
bloğunda da “doğru aydınlatmanın
işyerlerindeki verime etkisi” ile ilgili bir
araştırmanın sonuçları yayınlanabilir.
Tesisat ve İnşaat Malzemeleri alanında
faaliyet gösteren bir markanın bloğunda;
makale ve araştırma sonuçlarının yanı
sıra, infografikler, raporlar, kullanım
kılavuzları, oyunlar, uzman tavsiyeleri,
vaka hikayeleri yer alabilir. Bloglardaki
içeriğin markanın yöneticileri yerine,
bayiler veya müşteriler tarafından
hazırlanması (user generated content),
bloğu ziyaret eden kişilerin güvenini
kazanma bakımından yararlı olacaktır.
Web sitesinin içeriği daha statik
iken, blogların içeriğinin sürekli
olarak yenilenmesi ve bu şekilde yeni
ziyaretçiler çekilmesi gerekir.
Markanın başarılı bir web sitesi
tasarlaması ya da ilginç içeriğe sahip
bir bloğunun olması yeterli değildir.
Çünkü bu sayfaların; internette yer
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alan binlerce şirketin ve markanın
web siteleri arasından sıyrılabilmesi
gerekir. Markanın web sitesine ya da
şirketin bloğuna trafik yaratmak için
kullanılan bir diğer pazarlama yöntemi
de (3) arama motoru optimizasyonu
veya arama motoru pazarlamasıdır
(SEO / SEM). Sitenin tasarımında
arama motorları tarafından kolayca
bulunabilmesi ve arama listelerinde üst
sıralarda listelenebilmesi için belli bilgi
ve özelliklere yer vermek gerekmektedir.
Ücret ödemeden yapılan ve sitenin
üst sıralarda listelenmesine imkân
tanıyan pazarlama çalışmalarına SEO,
aramalarda üst sıralarda listelenmek
için belli ödemelerin yapılması esasına
dayanan pazarlama aktivitelerine de
SEM adı verilmektedir. Tesisat ve İnşaat
Malzemeleri satın almak isteyen bir
müşterinin örneğin “fayans üreticileri”
diye bir arama yapması durumunda,
web sitesi “arama motoru optimizasyonu
prensipleri” ile hazırlanmış ve doğru
keyword’lere yani anahtar sözcüklere
yer veren siteler ilk 20 içerisinde
listeleneceklerdir. Bu sebeple site
hazırlanırken Google Ads (Eski Google
Adwords) uygulaması ile, tesisat
ve inşaat malzemesi almak isteyen
müşterilerin en çok hangi sözcüklerle
arama yaptıklarının araştırılması yararlı
olacaktır.
Dijital pazarlama alanındaki bir başka
uygulama da (4) banner’lar, yani
dijital ilanlardır. Markanın değişik
boyutlarda hazırlanmış ilanlarının,
çok ziyaretçi çeken haber sitelerinde ya
da sosyal medya uygulamalarında yer
alması; marka bilinirliğini arttırması
ve kampanyaların geniş kitlelere

◉ Markanın konumlandırmasının,
banner’ın yayınlandığı sitenin içeriği
ile uyumlu olması,
◉ Dikkat çekici bir tasarımla
hazırlanması,
◉ Zengin görsellik içermesi,
◉ Doğru fontlar ve renklerle
zenginleştirilmesi,
◉ Karşısına çıktığı site ziyaretçileri
ile etkileşim yaratacak bir tuş içermesi
yararlı olacaktır. Şirketler tüketicilerin
en çok hangi banner’ları açıp
okudukları ve şirketle etkileşime
geçtiklerini anlayabilmek için A/B
Testi adı verilen uygulamayı yapmakta
ve alternatifli tasarımlar hazırlatarak
site ziyaretçilerinin yarısına ilk
alternatifi, diğer yarısına da diğer
alternatifi göstermekte ve sonrasında
daha çok tıklanan alternatif tasarımı
genelde kullanmaktalar. Tesisat ve
İnşaat Malzemesi sektöründe faaliyet
gösteren bir şirket; örneğin, 2 farklı
armatür fotoğrafı ya da 2 farklı
renk veya 2 farklı meraklandırıcı
slogan kullanarak banner tasarımları
hazırlayabilir. Sadece 2 farklı
alternatif değil daha fazla alternatif
kullanılırsa buna da “multivariate
testing” yani “çok değişkenli test” adı
verilmektedir.
Mutlaka sizlerin de başına gelmiştir.

Daha önceden incelediğiniz bir ürünün
ya da sitesini ziyaret ettiğiniz bir
markanın reklamı alakasız bir sitede
dolanırken birden karşınıza çıkmıştır.
Bir değil, iki değil, bu tip tesadüflerin
sıklıkla karşınıza çıkmasına
şaşırıyorsanız hiç şaşırmayın,
çünkü bu da dijital bir pazarlama
yöntemi: (5) remarketing, yani
“yeniden pazarlama”. Ziyaretçilerin
hangi siteleri dolaştığını kaydeden
cookie’lerin kişilerin bilgisayarlarına
yüklenmesi esasına dayanan
remarketing yöntemi ile bir markaya
ilgi duyduğu tespit edilen potansiyel
müşterilere, o ürünü satın alması
yeniden hatırlatılabilmekte, alışveriş
için yeni bir imkan sunulabilmektedir.

(Google’dan sonra) dünyanın 2. en çok
kullanılan arama motoru haline gelmiş
durumda. Çünkü insanlar bir konu
ile ilgili arama yaparken, elde etmek
istedikleri bilgileri sıkıcı metinler
yerine eğlenceli ve öğretici görüntüler
şeklinde bulmak istiyorlar. Bu sebeple
de aramayı direkt video olarak
yapıyorlar. Gerek Youtube videolarının
önüne eklenen reklam videoları,
gerekse şirketleri ya da markaları
tanıtan videolar hem dikkat çekiyor
hem de tüketicileri markayı tercih etme
konusunda ikna ediyor. Eğer hazırlanan
videolarda viral etki de yüksekse,
tüketiciler karşılarına çıkan videoları
kendi takipçileri ile paylaşarak
reklamın yayılımını arttırıyorlar.

Internet kullanımının yaygınlaşması
ile en çok başvurulan dijital pazarlama
yöntemlerinden bir tanesi de (6) e-mail
marketing yani e-posta pazarlaması
haline geldi. Fakat mail yollamanın
hiçbir ücretinin olmaması şirketlerin
her gün alakalı alakasız kişilere
milyarlarca mail atmasına sebep
oluyor ve bu da e-mail yoluyla yapılan
pazarlamanın etkinliğini düşürüyor.
Yine de; doğru zamanda, doğru
sıklıkla, doğru başlık ve metinle,
doğru promosyon teklifleri ile
doğru kişilere gönderilen e-mailler
hala iş yapıyor. Örneğin alışverişi
yarıda bırakan müşterilere alışverişi
tamamlamasını hatırlatırken ve ekstra
indirimler de sunan e-postalar amaca
ulaşabiliyor.

Dijital kanalları kullanan pazarlama
yöntemlerinden bir tanesi de (8)
QR code yani kare kodlarla yapılan
iletişim. Tesisat ve İnşaat Malzemeleri
sektöründe üretim yapan bir şirket
ambalajlarına basacağı bir QR kod
ile ürünü satın alan kişilerin bir web
sayfasına ulaşmasını ve örneğin
ürünün montajını kolaylıkla yapmasını
sağlayacak videoya erişmesini
sağlayabilir. Benzer şekilde inşaat
sektörüne hitap eden bir dergiye
verilen ilanda yer alan bir QR Kod,
okuyucuları marka ile ilgili daha
fazla bilgi almaları için web sayfasına
yönlendirebilir.

Son yılların en etkili dijital pazarlama
yöntemlerinden bir diğeri de (7) video
ile pazarlamadır. Günümüzde Youtube

Dijital pazarlamanın en popüler
yöntemlerinden biri olan sosyal
medya pazarlaması ise başlı başına
bir makale konusu olabilir. Dilerseniz
onu da gelecek sayıdaki yazımızda ele
alalım...
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duyurulması açısından etkili
olabiliyor. Banner’ların başarılı
olabilmesi için;
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MESLEK İNTİHARLARI
NEDEN ARTIYOR?
İşimi seviyorum, yüksek performans
göstermeye çalışıyorum ama üst
yönetimin benden ne istediğini
anlayamıyorum? Hiçbir zaman
yaptıklarım takdir görmedi, ne
istediklerini anlayamıyorum!
Yukarıdaki söylemler size tanıdık
geliyor mu? Eğitimli, deneyimli ve
iyi performansa sahip bir çalışanınız
bir anda isteksiz, verimsiz, mutsuz ve
düşük performanslı hale geldiyse meslek
intiharı yaşıyor olabilir. İnsanların
yaşamlarına son vermeleri gibi çalışanlar
da mesleklerine son verebiliyorlar. Peki,
bu nasıl gerçekleşiyor?

3) İşlerin teknik olarak sonuçlarına göre
değil çalışanın gösterdiği çaba ve emeğe
göre sübjektif olarak değerlendirilmesi.
4) Yetersiz planlama nedeniyle işyerinde
sürekli kriz ortamı yaşanması sonucunda
çalışanların yaşadığı yorgunluk ve
tükenmişlik.
5) Kişilerin organizasyon içindeki yeri,
değerlerini ve yapılan işin önemini tam
olarak bilmemeleri ve çalışan- yönetici
arasındaki zayıf iletişim.

Meslek intiharı yaşayan kişiler nasıl
tutum ve davranışlar gösterirler?

7) Çalışanın yaptığı işin fark
edilmemesi, takdir edilmemesi ve
ödüllendirilmemesi.

◉ İşlerini bırakıp yeteneklerinin çok
altındaki işlere yönelir,
◉ İşlerinde tam randımanlı çalışmak
yerine işbaşında emekli gibi davranır,
◉ İşten atılmak ister gibi tutum ve
davranışlarda bulunur,
◉ İşten soğur,
◉ Odaklanma problemi yaşar,
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2) Çalışanlarının sürekli fazla çalışma
ve mesai yapması sonucunda iş ve özel
hayat dengesinin bozulması.

Çalışma yaşamında meslek intiharına
adım adım sürüklenen kişileri son
yıllarda artan bir ivmeyle görmeye
başlıyoruz. Meslek intiharı yaşayan
kişiler farklı farklı tutum ve
davranışlarla içine düştükleri mutsuz
durumu çevrelerine yansıtabiliyorlar.

◉ Hırçınlaşır,
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1) Kurumun açık ve gerçekçi olmayan
beklentilere sahip olması ve belirsiz
durumların çokluğu.

◉ Yenilikleri takip etmekte zorlanıp,
direnç gösterir,
◉ Yararlı olmayacağı işlerde görev
alarak işe yaramasalar da verimsiz
çalışmaya devam eder,
◉ Baş ağrısı, mide spazmları, ülser gibi
psikosomatik şikayetler yaşar,
◉ Fiziksel olarak kendine iyi bakmaz.
Ne oluyor da istekli, verimli, mutlu ve
yüksek performanslı çalışanınız bir anda
meslek intiharı yaşıyor?
Psikolog Dr. Donald W. Cole tarafından
1980’li yıllarda yaratılan bir kavram
olan meslek intiharına sebep olan ana
nedenler 10 ana başlık altında toplanıyor:

6) Yönetimin planlarını açıklamadaki
ihmalleri ve korkuları.

8) Çalışanların ani kararlarla farklı işlere
veya bölümlere yönlendirilmesi.
9) Çalışana giderek artan bir ivmeyle
diğer çalışanlardan daha fazla
sorumluluk ve iş verilmesi sonucunda iş
içinde boğularak başarısız olması.
10) İyi çalışanın iş arkadaşları ve
yöneticiler için potansiyel tehdit olarak
görülerek dışlanması.
Meslek intiharını engellemek için neler
yapılabilir?
Yetenekli ve yüksek performanslı
çalışanlarınızın meslek intiharı
yaşamaması için alınacak önlemler
amaçtan başlayarak gelişme sürecine
kadar devam ediyor:
Amaç: Kurumun amacı net ve belirgin
olmalı. “Kazanç sağlayıp, büyümek”
gibi net olmayan çok yuvarlak amaçlar
olmamalı.
Plan: İyi düşünülmüş planlar olmadan
iyi çalışanlar önünü göremez ve mutlu
olamaz. Aylık, üç aylık ve yıllık planlar
çalışanlarla birlikte yapılmalı ve tüm
çalışanlarla paylaşılmalı.
Sonuçların periyodik olarak
değerlendirilmesi: Yüksek performanslı
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çalışanlar yaptıkları işin sonucunu
öğrenmek ve başarılı olup olmadıklarını
bilmek isterler. Sonuçlar en az üçer aylık
dönemlerde birlikte değerlendirilerek
geribildirim verilmeli.
Eğitim programları: Yeteneklerini
geliştirmek ve çağa uyum sağlamak için
çalışanların planlı eğitim programlarına
katılması sağlanmalı.
Psikolojik anlaşma ve oyunun kurallarının
sık sık yeniden tanımlanmaması: Çalışan
ve işveren arasında yazılı olmayan
karşılıklı beklenti ve yükümlülüklere
dayalı algısal ve dinamik sözleşme olan
psikolojik sözleşme kriterleri çalışanın
bilgisi olmadan değiştirilmemeli.
Sürekli baskı yapılmaması:
Yeteneklerini korumaları, yaratıcı
ve enerjik olabilmeleri için sürekli
baskı yapılmamalı, yüksek gerilim ve
baskıyla çalışanların potansiyellerini
kullanmaları engellenmemeli.
Endişe seviyesinin kontrol edilmesi:
Kurum içinde çalışanların endişe
duyacağı durumlar sık yaşanmamalı,
yaşandığında da endişeleri giderme
için yönetim tarafından açıklamalar
yapılmalı.
Işgücü planlaması düzenli olarak
değerlendirilmeli: Yeteneklerin etkin
kullanımı için iş ve kişi uyumu
ve dağılımları belirli aralıklarla
değerlendirilmeli.
Kurumun gelişim programı: Kurumlar
da aynı makineler gibi eskir. Modası
geçmiş organizasyon yapıları ve iş
yapış şekillerinden koruyan gelişim
programları planlanmalı.

İŞLETMELERDE
YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMI:
ÇEVİK (AGILE) YÖNETİM

Kısa teslim tarihleri, değişen öncelikler,
yüksek paydaş katılımı ve esneklik
ihtiyacıyla uğraşan işletmeler için proje
yönetiminde son dönemde “Çevik
Yönetim” kavramı ön plana çıkmaya
başladı. İngilizce karşılığı “Agile”
olan çevik kelimesinin kökeni yine
İngilizce’deki “Agility” kelimesine
dayanıyor. Agility kelimesi “değişen
koşullara hızlı ve kolay cevap verme
kabiliyeti” anlamına geliyor. Bu da proje
yönetimindeki; esneklik, hızlı hareket
kabiliyeti ve anında aksiyon alabilme
ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına
önemli bir yaklaşım olduğunu gösteriyor.
İlkeleri, 2001 yılında yayınlanan Çevik
Yazılım Geliştirme Manifestosu ile
ele alınan Çevik (Agile) Yönetim; tüm
ürünü bir kerede teslim etmeye çalışmak
yerine, projenin başlangıcından itibaren
aşamalı olarak oluşturulan ürününün her
aşamada belli seviyede teslimine yönelik
yinelemeli bir süreci ortaya koyuyor.
Çevik proje yönetim sürecinde proje,
müşteri ihtiyaç ve beklentilerine
göre küçük parçalara bölünerek
önceliklendirilir ve ardından tekrarlı
görüşmeler ile ilk parçanın üstüne
yenilerini inşa ederek ilerlenir. Klasik
proje yönetimindeki sıralı adımların
aksine çevik yönetimde önemli olan
sürekli görüşmeler ile müşteri onaylı
küçük ve sağlam adımların atılmasıdır.
Bu süreç bir döngü olarak ele alınmakta
olup, yapılan yinelemeli görüşmelerden
elde edilen geri bildirimler bir sonraki
adımda iyileştirme olarak kullanılır.
Klasik proje yönetimi; ön hazırlık,
planlama, üretim, test onay ve proje
kapanış sıralı adımlarından oluşur. Bu
yöntemde bir adım tamamlanmadan

diğerine geçiş yapılmaz. Bu süreçte
nihai ürün, projenin başlangıcı olan ön
hazırlık adımından test onay adımına
geçene kadar geniş çapta bir kontrolden
geçmez. Klasik proje yönetimi süreçleri,
nihai ürünün başlangıçta sınırları
çizilen ürün ile ne derecede uyumlu
olduğu, müşteri beklentilerini ne ölçüde
karşıladığı veya bu süreçte müşterilerin
başlangıçtaki beklentilerinin değişip
değişmediğine yönelik soruları
karşılamada yeterli olmaz.

Ön Hazırlık

Planlama

Üretim

Test Onay

Proje
Kapanış

Bunun yanında çevik proje yönetimi,
yinelenen ve sürekli iyileştirme odaklı
kısa görüşmeler üzerinden bir döngü
şeklinde gerçekleştirilir. Her döngü,
ihtiyaçlara yönelik çalışma hedefleri ile
başlar ve proje ürününün mevcut durumu
ele alınarak gerekli geri bildirimlerin
alınması ile tamamlanır. Ürün ile ilgili
müşteri talep ve ihtiyaçları, sürekli
olarak alınarak döngü içerisinde ürünü
geliştirmek için kullanılır. Bir döngü
içinde alınan kararlar, bir sonraki döngü
için hedefleri ortaya koyar.
İhtiyaçları
Belirle

Planla

Çevik Proje
Yönetim
Döngüsü

Gözden
Geçir

Geliştir

Uygula

Çevik yönetimde farklı metodolojiler
uygulansa da en sık kullanılan “Scrum
(Saldırı)” metodolojisidir. Scrum
metodolojisi, çok paydaşlı sistematik
toplantılar ile uygulanmaktadır.
Proje başlangıcında yapılan ana plan
dahilinde işler önceliklendirilir, zaman
planı oluşturulur, rol ve sorumluklar
belirlenir. Bu aşamadan sonra, proje
yöneticisi, müşteri ve ilgili diğer birim/
ekiplerin, projenin ihtiyaçlarına göre
haftanın her günü veya iki günde bir 15
dakikalık toplantılar ile kısa görüşmeler
gerçekleştirir. Bu görüşmelerde
projenin ilerleme durumu, karşılaşılan
problemler ve bir sonraki görüşmeye
kadar yapılacak işler ele alınır. Bu
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toplantılar bir aylık süre içinde aynı
rutinde sistematik olarak sürdürülür.
Ayın sonunda, projede gelinen son nokta
tüm paydaşlarla gözden geçirilerek
tamamlanan işler müşteriye teslim edilir.
Bu aşamada bir sonraki aylık planlama
yapılır ve döngü proje bitişine kadar aynı
şekilde devam eder.
Çevik proje yönetimi, özellikle farklı
ekiplerin bir arada çalıştığı projelerde
başarıyı artırmak adına önemli bir
araç olarak kullanılır. Ekiplerin belirli
periyotlarla bir araya gelerek, projedeki
ilerlemeleri görmeleri ve müşterilerin
değişen taleplerini projeye hızlıca adapte
edebilmeleri açısından oldukça kolay bir
süreci destekler.
Çevik Proje Yönetimi işletmelere;
◉ Projenin nihai ürüne ulaşma sürecinde
sürekli yapılan kontroller, ihtiyaçları
zamanında tanımlama ve detaylandırma,
süreçleri ve projeyi sürekli iyileştirmek
için geri bildirimler sayesinde yüksek
kalitede proje çıktısı oluşturma imkanı
sunar.
◉ Müşterilerin sürece dahil edilmesi ve
her aşamada müşterinin taleplerini doğru
şekilde alıp sağlam adımlarla nihai
ürüne ulaşılması sayesinde daha yüksek
müşteri memnuniyeti sağlar.
◉ Yapılan sık toplantılar ve tüm
ekiplerin bir arada olması sayesinde
projenin daha kontrollü bir şekilde
sürdürülmesine olanak tanır.
◉ Yüksek kontrol sayesinde proje
süresince karşılaşılabilecek risklerin
azaltılmasını sağlar.
Günümüzde birçok işletme; ekip
performansını, müşteri memnuniyetini
ve proje çok yönlülüğünü artırmaya
yardımcı olmak için Çevik Yönetim
metodolojilerini benimsiyor.
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Değişen pazar dinamikleriyle birlikte
ortaya çıkan yüksek rekabet ortamında
işletmeler, müşterilerini analiz
edebilme, beklentilerini anlayabilme ve
ihtiyaçlarını karşılayabilme yetenekleri
ile rekabette avantajlı hale geliyor.
Değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini
sürekli takip etmek, değişen durumlara
ayak uydurabilmek ve bu değişiklikleri
nihai ürüne yansıtabilmek giderek
zorlaşıyor. Özellikle nihai ürünün
müşterilerin talepleri ile şekillendiği
proje bazlı çalışmaları gerçekleştiren
işletmeler için işler daha da karmaşık
hale gelmiş durumda.
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Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde,
ülkemizin Suriye sınırında yer alan
Mardin, Mezopotamya’nın en eski
yerleşim yerlerinden biri olma
özelliğini taşıyor. Sümerler’den
Roma’ya, Hititler’den Akkoyunlular’a
kadar birçok medeniyete ev sahipliği
yapan şehir, ruhunda bütün bu
medeniyetlerin izlerini taşıyor. Şehir
bugün de birçok farklı etnik ve dini
kökenden insane ev sahipliği yapıyor
ve medeniyetler beşiği olarak
anılıyor.
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“Şehir merkezi araç trafiğine kapalı
sokaklardan oluşuyor.”
Mardin’e ulaşım için birçok farklı
seçenek var, uçak veya otobüs
ile yolculuk edecekseniz şehir
merkezinin dışında kalan kısımları
rahatça gezebilmek için araba

108

kiralamanızı öneririz. Şehir merkezi
ise genellikle araç trafiğine kapalı
sokaklardan oluştuğundan ve
gidilecek yerler yakın olduğundan
yürüyerek gezilebiliyor. Konaklama
için Eski Mardin’deki otelleri
veya Midyat’taki konakları tercih
edebilirsiniz, binalar genellikle taş
mimariden oluşuyor ve özellikleri
bakımından benzerlik gösteriyor.
Mardin’i Mardin yapan en önemli
unsurların başında sarı kalkerli
taşlarla yapılan Mardin evleri geliyor,
bu evlerin yer aldığı sokakları
gezmek bile başlı başına büyük
bir keyif kaynağı. Daracık ve bol
merdivenli eski Mardin sokaklarında
dolaşmak zamanda yolculuk yapıyor
gibi hissetmenizi sağlıyor.

“Şehri anlamak adına sergiyi
seyahatin başında ziyaret etmenizi
öneririz.”
Mardin’e gitmişken, Mardin ve
çevresinde yapılan kazılarda ortaya
çıkan tarih öncesine ait eserleri ve
bu yörenin geleneksel yaşam tarzına
ait etnografik öğeleri barındıran
Mardin Müzesi’ni de mutlaka ziyaret
etmenizi tavsiye ederiz, bölgenin
gelişimi ve geçirdiği değişimi gözler
önüne seren birçok eseri bu müzede
görebilirsiniz. Mardin Sakıp Sabancı
Müzesi ise Mardin ve çevresinin ilk
çağlardan bu yana geçirdiği tarihi
ve arkeolojik değişimleri sergiliyor.
Şehri anlamak adına önemli bilgiler
içeren sergiyi seyahatin başında

Eski Mardin’de yer alan Kırklar
Kilisesi, Süryani Katolik Meryem
Ana Kilisesi, Zinciriye Medresesi
ve Ulu Camii mutlaka uğranması
gereken yerler arasında yer alıyor.
Kiliselerden bazıları turistlerin
ziyaretine kapalı, özel izinlerle giriş
sağlanabiliyor.
“Midyat, popüler dizilere ev sahipliği
yapması sayesinde turistlerin
odağında yer alıyor.”
Eski Mardin’deki gezinizi
tamamlayıp biraz daha uzaklaşmak
isterseniz Midyat ilk hedeflerinizden
biri olmalı. Midyat, popüler dizilere
ev sahipliği yapması sayesinde
turistlerin odağında yer alıyor.
Özellikle dizilerin en çok tercih
ettiği yapıların başında gelen
Midyat Devlet Konuk Evi günün
her saati ziyaretçi akınınauğruyor.

1900’lü yılların başında Süryaniler
tarafından ticaret ve konaklama
amacıyla yapılan Tarihi Midyat
Gelüşke Hanı da, bölgenin önemli bir
zenginliği olarak kabul görüyor.

gümüş işçiliğiyle öne çıkan bir
şehir, eğer hediye almak için arayış
içindeyseniz Eski Mardin’de yan
yana dizilmiş olan gümüşçüleri
ziyaret etmenizi öneririz.

“Manastırda günümüzde 60 Süryani
yaşıyor.”
Eski Mardin’den 1.5 saat, Midyat’tan
ise yaklaşık 20 dakikalık uzaklıkta
bulunan ve temelleri 397 yılında
atılmış olan Mor Gabriel Manastırı
Süryani Cemaati’nin en önemli
yapılarından biri. Manastırda
günümüzde 60 Süryani yaşıyor, aktif
yaşamı devam ettiği için manastırın
her bölümü gezilemiyor.

Türk, Arap ve Süryani lezzetlerinin
birleşiminden oluşan Mardin
mutfağı, genellikle et ve hamur
işi ağırlıklı lezzetlerden oluşuyor.
İrok, ikbebet, kitel, sembusek,
haşu pilavı gibi yöresel lezzetleri
mutlaka denemenizi tavsiye
ediyoruz. Her damağa hitap
edebilecek kadar zengin bir mutfağı
bulunan Mardin’de aç kalmanızın
imkansız olduğunu söyleyebiliriz.
Mardin mutfağını zenginleştiren
bir diğer unsur da kahve çeşitliliği,
mırra, dibek, süryani ve menengiç
kahvelerinin en tazelerine bu şehirde
ulaşabiliyorsunuz. Yine hediye için
kahveler iyi birer seçenek olacaktır.

“Mardin gümüş işçiliğiyle öne çıkan
bir şehir.”
Mardin’e gelmişken meşhur Süryani
Şarabı’ndan almadan dönmemek
gerekiyor. Mardin aynı zamanda
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ziyaret etmek sonrası için daha
bilinçli olmanıza da yardımcı
olacaktır.
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AIRFEL DIGIFEL PREMIX KOMBİ İLE
SAĞLIKLI SICAK SU
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Isıtma sektöründe kaliteli ve tasarruflu
ürünleriyle bilinen Airfel, daha önce
24 kW olarak piyasaya sürdüğü Digifel
Premix isimli kombisini 23 kW ve 26 kW
olarak iki ayrı kapasitede yeniledi. Daikin
fabrikalarında üstün özellikler ve üretim
teknolojileri kullanılarak üretilen yeni
kombiler, bu sayede daha gelişmiş yüksek
sıcak su kapasitesine kavuştu. Dış gövdesi
aynı kalan yeni kombilerin hidroblok
yapıları da değişerek tüketicinin daha
sağlıklı sıcak suya kavuşması sağlanmış
oldu. Yeni hidroblok yapının içindeki özel
çek valf sistemi, sıcak su kullanımlarında
kombi içindeki beklemiş kirli suyun,
kullanım suyuna karışmasını önleyerek
hijyen anlamında fark yarattı.

mühendisler tarafından tasarlanan
Digifel Premix yoğuşmalı kombilerin
üretimi Avrupa standartlarında ve
ileri teknoloji ile gerçekleşiyor. 23 ve
26 kW kapasitesilerinde tüketiciyle
buluşan yenilenen ürün, sektörde
kullanılan en fazla basma yüksekliğine
sahip Grundfos marka pompası ile
kombi tesisatlarında karşılaşılabilecek
maksimum pompa basma yükseliği
ihtiyaçlarına cevap verebiliyor.
Segmentinde yüksek modülasyon
oranına sahip olan cihaz, 23 kW kombi
için 1:4, 26 kW içinse 1:5 oranına
ulaşıyor. Yeni kombinin eşanjörü ise
eski modele göre %1.8 oranında daha
verimli.

Isıtma sektöründe haklı bir ünü bulunan
Airfel markalı Digifel Premix yoğuşmalı
kombi, yenilenen özellikleriyle tasarruf
ve kullanım açısından kendi segmentinde
öne çıkıyor. Tüketiciye ciddi oranda yakıt
tasarrufu sağlayan ve Daikin Türkiye’nin
Hendek’te bulunan fabrikasında Türk

Dış gövdesi aynı kalan yeni ürünün en
önemli özelliklerinden biri olan yeni
hidroblok yapısı da dikkat çekiyor.
Hidroblok içindeki özel çek valf sistemi,
sıcak suya kombi içindeki kirli suyun
karışmasını önleyerek daha sağlıklı
kullanım sıcak suyu sağlıyor.

Konvansiyonel cihazlara göre daha
verimli çalışan Airfel Digifel Premix,
tüketiciye ciddi oranda yakıt tasarrufu
sağlıyor. Görme engelli ve yaşlı
aile bireylerinin kullanımı için özel
tasarlanmış kabartmalı kontrol paneli de
bulunan Digifel Premix, istenildiğinde
dış hava sensörü ile dış hava sıcaklığına
göre kendi ayarlayabiliyor. Ayrıca harici
bir modül ile güneş enerjisine de entegre
çalışabiliyor.
Düşük emisyon değerleri ile çevreci bir
ürün olarak öne çıkan Airfel Digifel
Premix, düşük karbonmonoksit ve düşük
karbondioksit değerleri ile yanma sonucu
oluşacak sera gazları salımını minimize
ederek, gelecekte daha temiz bir dünya
için çalışıyor.
Fiyat performansa önem veren, yüksek
tasarruflu ve uzun ömürlü kombi
arayışında olan tüketiciler için son
derece uygun bir ürün olan Airfel Digifel
Premix, kullanıcılarını bekliyor.

:

ARTEMA’DAN
BANYO TASARIMINI
TAMAMLAYAN ARMATÜRLER

6-F02

Design Studio VitrA tarafından tasarlanan
Root armatür koleksiyonu, form, renk ve
boyut çeşitliliğiyle, hayal edilen banyo
tasarımlarının önemli bir tamamlayıcısı
oluyor. Krom, altın, bakır veya fırçalı nikel
renk seçenekleriyle sunulan lavabo ve banyo
bataryaları, koleksiyondaki seramik sağlık
gereçleri ve mobilyalarla kusursuz uyum
sağlıyor.
Artema Root armatür koleksiyonu zengin
ürün yelpazesiyle lavabo, klozet ve duş
alanı için tasarım esnekliği sunarak farklı
zevklere ve kullanım alışkanlıklarına cevap
veriyor. Yalın tasarım çizgisini yuvarlak
hatlarla ortaya koyan Root Round ve köşeli
formları tercih edenlere hitap eden Root
Square armatürler, özel renk alternatifleriyle
de ayrışıyor. Koleksiyonun özel kaplama
teknolojileriyle renklendirilen parçaları, uzun
yıllar boyunca ilk günkü rengini koruyor.
Modern ve kullanışlı bir banyo arayanlara
özel olarak tasarlanan Root koleksiyonundaki
armatürler, BluEco özellikli seçenekleriyle,
orta konumda açıldığında kombi ya da
ısıtıcıyı devreye sokmadan kullanılarak
enerji tasarrufu yaptırıyor. Lavabo
bataryalarının özel perlatörü ise su
tasarrufuyla hem aile bütçesini hem de
doğayı korumaya katkı sağlıyor.
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BIEN, LA VİTA
DUVAR KAROSU
KOLEKSİYONU İLE
İÇ MEKANLARA
İHTİŞAM SUNUYOR
İnovatif ürünleri ve zengin tasarımları ile
uluslararası alanda ödüllü çalışmalara imza
atan Bien, yaşam alanlarına modern bir
doku kazandırıyor. Bien’in yeni mermer
görünümünde tasarıma sahip La Vita duvar
karosu koleksiyonu; banyo, salon ve mutfak
gibi iç mekanlara bambaşka bir görünüm
kazandırırken, estetik ve şıklığı bir araya
getiriyor.
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Parlak yüzeyi ve mermer desenleriyle ihtişamın
simgesi olarak görülen La Vita, siyah ve beyaz
iki renk çeşidinden oluşan koleksiyonu ve
hareketli dekofonu ile göz alıcı bir bütünlük
sağlıyor. La Vita 30 x 90 cm duvar karosu
ebatları ve 45 x 45 cm yer karosu ebatlarıyla, iç
mekanlarda sadeliği ve derinliği buluşturuyor.
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Mutfakta hayat akışına yer açmak kadar
cazibesini artırmak için kullanılan
çözümler, aynı zamanda konfor alanınızı
da genişletiyorsa size fayda sağlar. Göz
alıcı parlaklığı ile mutfaklara ışıltı ve
asillik kazandıran Bodrum Mutfak
Mobilya’nın Neo Silver modeli, bu
anlayışla tasarlanan mutfak tasarımına
muazzam bir örnek. Görünümüyle
tarzını ortaya koyan, stor görünümlü
özel tasarım alüminyum kapakları
ile Bodrum Mutfak Mobilya’nın
Neo Silver modeli, sadeliği şıklıkla
sunuyor. Muazzam görselliğin yanı sıra,
ayarlanabilir raflı sürgülü kiler ünitesi ve
açık mutfaklar için tasarlanan çift taraflı
hareketli boy dolap ünitesi ile eşya
yerleştirme sorununu tamamen ortadan
kaldırıyor. Cesur renk tercihi ile kendine

hayran bıraktıran Bodrum Mutfak
Mobilya’nın Neo Silver modeli, yaratıcı
dokunuşlarıyla lüksün ayrıcalığını
mutfaklarda yaşatmaya devam ediyor.
Minimal mutfaklara yaratıcı çözümler
sunarak maksimum kullanım vadeden
Bodrum Mutfak Mobilya, doğru
organize edilmiş tasarımlarıyla yaşam
alanlarına işlevsellik kazandırıyor.
Gümüş ve siyahın asilliğini Neo Silver
modeli ile mutfaklara yansıtan Bodrum
Mutfak Mobilya, küçük alana sahip
mutfakları ferah ve modern görünüme
kavuşturuyor.
Stor görünümlü özel tasarım alüminyum
kapaklar sayesinde mutfaklarda sadelik
ile şıklığı birleştiren Bodrum Mutfak

Mobilya’nın Neo Silver modeli, göz
alıcı ışıltısıyla dikkat çekiyor. Mutfak
seçimlerinde asil ve zarif tasarımları
tercih eden kullanıcılar Bodrum Mutfak
Mobilya’nın Neo Silver modelinde kendi
stillerini yansıtma fırsatı yakalıyor.
Elegan ve şık mutfak tasarımı Neo Silver
modeli, aynı zamanda geniş saklama
alanları ile mutfakları ideal bir yaşam
alanına dönüştürüyor. Bodrum Mutfak
Mobilya’nın Neo Silver modelinde
bulunan ayarlanabilir raflı sürgülü kiler
ünitesi, açık mutfaklar için çift taraflı
hareketli boy dolap ünitesi ile küçük
alanlara sahip olmak avantaja dönüşüyor.
Tasarıma uyum sağlayan mat dokulu
anti bakteriyel tezgâh ve aydınlatmalı
cam raflar ile çekici bir görünüm elde
ediliyor.
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STİL SAHİBİ MİNİMAL MUTFAK TASARIMI:
BODRUM MUTFAK NEO SILVER
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COPA EOMIX PLUS İLE
AKILLI TASARRUF
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Çevreye saygılı, ekonomik ve yenilikçi
ürün grubuyla iklimlendirme sektörünün
önemli firmalarından COPA Isı
Sistemleri, Türkiye’nin yeni nesil akıllı
kombisi Eomix Plus’ı piyasaya sundu.
Akıllı tasarruf özellikleriyle dikkat
çeken Eomix Plus, Copa Akıllı Oda
Termostatı ile kullanıldığında, %35’e
varan enerji tasarrufu sağlıyor ve
CP300S Smart uygulaması sayesinde cep
telefonu ile uzaktan kontrol edilebiliyor.
Kullanıcılara ayrıca günlük ve haftalık
program yapabilme imkanı da sunuyor.

Copa Eomix Plus, kombide konfor
döneminin kapılarını aralıyor. “En iyi
kombi, varlığını unutacağınız kombidir”
söyleminden yola çıkan Copa Eomix
Plus, 24kW, 35kW ve 42kW kapasite
seçenekleri ile yüksek verimlilik ve
tasarrufu bir arada sunarak sağladığı
konfordaki süreklilikle adeta varlığını
unutturuyor. Üstelik Eomix Plus,
taze hava kanalı girişinde kullanılan
özel tasarlanmış ‘silencer’ sayesinde
oluşabilecek çalışma gürültülerini de
minimize ediyor.

Varlığını unutturan kombi
Yüksek verimliliği ve düşük emisyon
değerleri ile yakıt tasarrufunu artıran

İklime adapte oluyor
Akıllı adaptasyon sistemiyle fark
yaratan COPA Eomix Plus, kullanıldığı

bölgenin iklim koşullarını ve
bulunduğu konutu iyi tanıyor. Buna
göre ısı değişkenliklerini etkileyen tüm
faktörlere rağmen optimum çalışma
koşullarını belirleyerek çevreye adapte
olurken, gazdan tasarruf ederek
maksimum performans ve verimlilik
sağlamayı da başarıyor.
Ergonomik, estetik ve kullanıcı dostu
kontrol paneli
Günün her saati yüksek sıcak su konforu
sunan Copa Eomix Plus, kullanıcı dostu
özellikleriyle de öne çıkıyor. Kullanım
kolaylığı sağlayan dijital LCD ekranı
sayesinde estetik ve ergonomiyi aynı
anda sunuyor.
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BANYO, SU DAMLASININ KUSURSUZ ESTETİĞİ İLE
BULUŞUYOR: CREAVIT DROP
Creavit’in banyolara dinginlik getiren
banyo mobilyası Drop, su damlasından
ilham alan tasarımı ile doğallığı banyoda
yaşatıyor.
Su damlasından ilham alan tasarım
Su Damlası formundaki lavabo ve bu
formla uyum sağlayan yumuşak köşeleri
ile huzurlu bir banyo yaratan Drop,
lake kaplaması sayesinde suya ve neme
karşı dayanıklı yapısı ile dikkat çekiyor.
Alt modülde yer alan yavaş kapanır
bas-aç kapaklı çekmece, kullanışlı

bir depolama alanı sunuyor. 130 cm
yüksekliğe sahip lake kaplama Drop boy
dolabı, aynalı kapağı ve kullanışlı rafları
ile ön plana çıkıyor. Drop alt modül ve
boy dolabı, parlak beyaz ve antrasit renk
alternatiflerine sahip.
Mükemmelliği detaylarda
Drop mobilyaların yumuşak hatlı çizgisi,
Dream Plus duvara dayalı klozet ile
devam ediyor. Kombinde yavaş kapanan
kapağa sahip klozet ile birlikte, damla
şeklinde akıcı tasarıma ve geniş bir

tezgah alanına sahip 120 cm’lik Damla
serisi lavabo yer alıyor.
Drop kombinde, minimal sadeliği devam
ettiren Creavit Bloom beyaz armatür
kullanılıyor. Aksesuarlar ise; diş fırçalığı,
havluluk ve sabunluktan oluşan Neo serisi.
Banyolara düzen getiren ve hayatı
kolaylaştıran tüm Creavit modellerini,
creavit.com.tr’den inceleyebilir,
ihtiyacınıza uygun çözümü anında
bulabilirsiniz.

ÜRÜNLER / TİMDER Dergisi 108.Sayı, Ekim - Aralık 2021

4 -A 0 2

115

DemirDöküm’DEN YENİ NESİL
SALON TİPİ İNVERTER KLİMA: A420 FI
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Türkiye iklimlendirme sektörünün
öncü markalarından DemirDöküm,
soğutmadaki iddiasını yeni nesil
ürünleriyle artırmaya devam ediyor.
Şirket, geniş mekanlarda yazın sıcağını
ve nemli havasını unutturup üst düzey
konfor sağlayacak yeni nesil salon tipi
inverter kliması A420 FI’yi duyurdu.
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Tasarımı ve özellikleriyle kullanıcısına
yeni nesil klima keyfini yaşatacak olan
DemirDöküm A420 FI, soğutmanın
yanı sıra ısıtma performansı ile de dört
mevsim kesintisiz konfor sunacak.
Estetik görünümü ile ön plana çıkan
A420 FI inverter salon tipi klima, geniş
mekanlar için en ideal çözümü sunacak.
Yeni nesil çevreci soğutucu akışkan R32
kullanan ürün, inverter DC teknolojisi
sayesinde yüksek performans sağlayıp,
düşük enerji tüketimine destek oluyor.
Sahip olduğu özelliklerle çevre ve
verimlilik değerlerinden taviz vermeyen,
tasarımı ile bulunduğu her ortama, farklı

dekorasyon stillerine uyum sağlayan
Türkiye’nin yeni nesil salon tipi inverter
kliması A420 FI’nin ön plana çıkan
özellikleri ise şöyle;
Enerji cimrisi: Yaşam alanlarında
en yüksek performansı en kısa
sürede sağlamak üzere geliştirilen
DemirDöküm A420 FI inverter
donanımıyla soğutma konforunu
artırırken, düşük enerji tüketimine
maksimum katkıda bulunuyor.
Çevre dostu: F-Gas regülasyonuna uygun
olarak geliştirilen ürün, kullanıcıları
daha çevreci olan yeni nesil soğutucu
akışkan R32 ile buluşturuyor.
Geniş mekanlara yenilikçi çözüm: Şık
tasarımının yanı sıra montaj kolaylığıyla
yaşam alanlarında istenilen hava
konforunu sunan ürün, yüksek ısıtma
ve soğutma kapasitesi ile çok daha
geniş mekanlarda ideal iklimlendirme
çözümleri sunuyor.

Hızlı soğutma: Akıllı kullanıcı modlarıyla
ön plana çıkan DemirDöküm A420 FI,
hızlı soğutma özelliği ile kavurucu yaz
sıcaklarında ortamın çok kısa zamanda
istenilen ısı değerine ulaşmasını sağlayıp,
kullanıcısına üst düzey konfor yaşatıyor.
Akıllı programlanabilme: Yaz, kış
demeden kesintisiz ısı konforu sağlayacak
özelliklerle donatılan ürün; zamanlama
özelliği sayesinde ayarlanan saatte
istenilen sıcaklıkta çalışarak, maksimum
konfor ve minimum enerji tüketimi
sağlıyor.
Çoklu fan, turbo mod, düşük ses:
Kullanıcısına her mevsim üst düzey
konfor sunmak için geliştirilen A420
FI, çoklu fan hızı seçeneği ile ortamın
havasını çabucak değiştiriyor. Sahip
olduğu Turbo Mod özelliğiyle tam hızda
çalışarak çok kısa sürede istenilen
sıcaklık konforunu sağlayan ürün, düşük
ses seviyesi ile kullanım keyfini ikiye
katlıyor.

GEBERIT CLEANLINE DUŞ KANALLARI İLE
HİJYEN VE ŞIKLIK BİR ARADA

Kanala entegre eğim, parmak izi
bırakmayan kaplama ve toplayıcı profil
Yenilikçi teknolojiye uyum sağlayan
tasarımlarıyla uzun süreli sorunsuz
kullanım sağlayan Geberit CleanLine
duş kanalı serisinde CleanLine20 ve
CleanLine80 bulunuyor. Seriye en son
eklenen CleanLine80’de yer alan yeni
özellikler arasında kanala entegre bir
eğim, parmak izi bırakmayan kaplama
ve toplayıcı profili bulunuyor. Duş
alanının ölçüsüne göre montaj sırasında
kesilip istenilen ölçülerde hazırlanabilen

CleanLine duş kanalları, duvar
kenarına veya duş alanının ortasına
montajı yapılabiliyor. CleanLine80,
mevcut yer seramikleri trendlerine
uygun olarak şampanya, siyah krom
ve paslanmaz çelik olmak üzere
üç rengiyle banyolarla uyumlu bir
birliktelik oluşturuyor.
Hijyenik banyolarda yeni dönem:
CleanLine duş kanalları
Temizliği oldukça zor olan duş
kanallarına entegrasyonu sayesinde
hijyen problemini ortadan kaldıran
CleanLine duş modellerinde
kir, toplayıcı yüzeyden kolayca
akıyor. Kanalın içinde yer alan
ve istenildiğinde çıkarıp kolayca
yıkanabilen saç tutucu tarak, hızlı ve
hijyenik temizliği sayesinde yüksek
kullanıcı memnuniyeti sağlıyor. İnovatif
tasarımı sayesinde banyoları şıklıkla
buluşturan CleanLine duş kanalları,
üretim esnasında gövdeye entegre
edilen izolasyon beziyle de sızdırma
problemlerine kesin çözüm sunuyor.
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Yenilikçi sıhhi tesisat çözümleriyle,
yaşam standartlarını artıran Geberit,
hijyen ve temizliğe en çok ihtiyaç
duyulan bugünlerde CleanLine duş
kanallarıyla banyolarda en steril ortamı
sunuyor. Sahip olduğu yenilikçi ve
fonksiyonelliği yüksek standartlar
doğrultusunda duş kanallarının en büyük
dezavantajlarından hijyen problemlerine
kalıcı çözümler getiren CleanLine duş
kanalları, sadeliği tercih edenlerin de ilk
seçeneği oluyor.
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MODERN MEKANLAR İÇİN İLHAM ÖGESİ;
E.C.A. MYRA SERİSİ

ÜRÜNLER / TİMDER Dergisi 108.Sayı, Ekim - Aralık 2021

Tüketicilerinin hayatını kolaylaştırma
hedefiyle çalışmalarını sürdüren E.C.A.,
geniş ürün gamına sahip armatür
serileriyle farklı tüketici beklentilerine
kapsamlı şekilde cevap veriyor. Özgün
tasarımıyla dikkat çeken E.C.A.
Myra Serisi, ürün çeşitliliği ve renk
alternatifleri sayesinde farklı beğenilere
rahatlıkla hitap edebiliyor.
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E.C.A. Touch ile minimum temas,
maksimum hijyen
Myra Armatür Serisi içerisinde
farklı özelliklerde 12 adet temel
ürün bulunuyor. Yanı sıra E.C.A.
Touch dokunmatik özelliğine sahip
4 armatür de seride boy gösteriyor.
Dokunmatik özellik sayesinde ürün
kolu açık konumdayken, bataryaya
temas edilerek tek bir dokunuşla su
akışı sağlanıp, tekrar bir dokunuşla su
akışı durduruluyor. Armatür yüzeyine
yapılacak tek dokunuşla açma kapama
gerçekleştirilebilen E.C.A. Touch,
minimum temas ile maksimum hijyeni
bir arada sunuyor.

Yaşam alanlarında zarif bir görünüm
yaratmayı amaçlayan Myra, bir tasarım
objesi olarak da değerlendirilebiliyor.
Krom detaylarla mekanlara modern
bir hava katan seri, beyaz, kırmızı, bej
ve siyah renklerdeki ürün grubu ile
yaşam alanlarının kişiselleştirilmesine
imkan veriyor. Eviye armatürünün
tasarımındaki asil duruş, paslanmaz
çelik görünümü ile güçlü bir kimlik
kazanıyor. Böylece mutfaklarda sıkça
kullanılan benzer malzemelerdeki
detayların bir bütün oluşturması
hedefleniyor.
Prestijli ödüller tasarım değerini
kanıtlıyor
Myra Serisi ürünleri, uluslararası
alanda prestijli tasarım yarışmalarından
aldığı ödüllerle de kendisini kanıtlıyor.
Dünyanın en önemli tasarım yarışmaları
arasında yer alan A’Design Award ve
German Design Award yarışmalarında
aldığı ödüllerle başarısını gözler
önüne seren yenilikçi ürünler, modern
mekanlar için ilham ögeleri oluyor.

Aynı seri ile birbirinden farklı banyo ve
lavabo tasarımlarına uyum sağlayabilen
alternatifler yaratan Myra Ankastre
Lavabo, Duş ve Banyo Armatürleri, şık
tasarımları ile kullanıcıların beğenilerine
hitap ediyor. Ev, spor salonu, otel gibi farklı
alanlarda kullanılabilen Myra Ankastre
Armatürler, göz alıcı görünümüyle
bulunduğu mekanlara estetik katkı sağlıyor.
Hygiene Plus teknolojisiyle temizlik artık
daha kolay
E.C.A.‘nın tüm armatür serilerinde
de olduğu gibi Myra’daki su tasarrufu
özellikli lavabo ve eviye armatürleri de
tüketicilere ekonomik fayda yaratırken,
doğal kaynaklara sahip çıkıyor.
Türkiye’de ilk kez E.C.A. armatürlerinde
uygulanan Hygiene Plus özelliğine sahip
olan Myra’nın yüzeyi kir tutmuyor. Böylece
banyolar kolayca temizlenerek uzun süre
hijyenik koruma sağlanıyor. Herhangi
bir kimyasal kullanmaksızın yalnızca
su, sabun ve pamuklu bez ile yapılacak
temizlikle hijyenik yüzeyler elde ediliyor.

GF HAKAN PLASTIK’TEN SESSİZ KORUYUCUNUZ
GF SILENTA EXTREME

Özellikle çok katlı yapılarda tesisat
sistemlerinde sessizlik ve yangın
güvenliği önemli konuların başında
geliyor.
Ses geçirmeyen çok katmanlı bir yapıya
sahip olan GF Silenta Extreme, GF
Hakan Plastik sessizlik kelepçeleri
ile EN14366 standardına göre göre 4
l/sn’de 18 dB(A) ses performansına
sahip bulunuyor. Silenta Extreme,
pürüzsüz yapıya sahip iç katmanı ile
mükemmel akış performansı; yüksek
moleküler yapıya sahip orta katmanı
ile ses dalgalarını emilim; dayanıklı
dış katmanı ile ise yüksek sıcaklık ve
darbelere dayanım sergiliyor.
Bir yangın esnasında, insan sağlığını

en çok tehdit eden unsurlardan biri
zehirli gaz salınımıdır. GF Silenta
Extreme, yangın regülasyonlarına
tümüyle uygun, polipropilen bazlı ve
halojen grubu elementleri içermeyen
formülasyonu ile Türkiye’de sektöründe
tek olma özelliğine de sahip bulunuyor.
Yanmaya karşı oldukça dayanıklı bir
performans sergilemesine (EN 13501’e
göre B-s1; d0) ek olarak, hem üretiminde
hem de yanma esnasında, doğaya en
çok zarar veren sera gazlarından olan
kloroflorokarbon (CFC) gazları açığa
çıkartılmasının da önüne geçiyor.
Çevresel Ürün Beyanı ile şeffaf veriler
GF Silenta Extreme’in karbon ayak
izi, ham madde tedariği, boru ve ek
parçaların üretimi ve ürünlerin teslimata
hazır haline gelmesine kadar geçen
döngü göz önünde bulundurularak
değerlendiriliyor.
Ürünlerin yaşam döngüleri boyunca
ortaya çıkan çevresel etkilerin, şeffaf ve
karşılaştırılabilir bir biçimde iletişimini
sağlayan, bağımsız doğrulanmış ve
tescil edilmiş belge olan Çevresel Ürün
Beyanı ile GF Silenta Extreme, ISO
14025 / 21930 ve EN 15804A1+A2

gerekliliklerini yerine getirerek çevresel
etkilerini kayıt altına almış bulunuyor.
Binaların sürdürülebilirliği büyük
oranda kullanılan malzemelerin çevresel
performansına da bağlı olduğundan,
GF Silenta Extreme’in almış olduğu
Çevresel Ürün Beyanı (EPD) özellikle
binaların sürdürülebilirliğinin
belgelenmesine katkı sağlıyor.
Değer katan özellikler
Sessizlik ve yangına karşı dayanıklılık
özelliklerinin yanı sıra PP bazlı üretilen
GF Silenta Extreme Boru Sistemi,
ürün çeşitliliği ile de kolaylık sunuyor.
d50-d200 mm çap aralığında üretilebilen
sistem, özel muf yapısı ile kolay ve
hızlı bir şekilde kolay kurulum imkanı
sunuyor. Ayrıca, özel conta yapısı ile de
su sızdırmazlığını garantiliyor.
Korozyona karşı mükemmel direnç
sergileyen sistem, yüksek darbe
dayanımı sayesinde kullanıldığı sistem
içerisinde dayanıklılığını koruyor. Anti
Shrink Sistemi ile birlikte borular ve ek
parçaları, atık sistemlerinin sorunsuz
bir şekilde uzun yıllar hizmet vermesini
garanti ediyor.
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Yapılarda, çevreye olumsuz etkilerin
azaltılması yönünden gelişen
sürdürülebilir tasarım kriterleri, hem
ekolojik dengeyi koruyan hem de insan
yaşamı için gerekli olan sağlık ve
konfor koşullarını hedefliyor. GF Hakan
Plastik’in Silenta Ürün Grubu’nun en
yeni üyesi olan GF Silenta Extreme de
bu koşullara yanıt vermek amacıyla
geliştirildi.
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RENKLERİN VE
DUYGULARIN DİLİ
IDEAL STANDARD IPALYSS

ZARAFETİ VURGULAYAN
TEK BİR FÜZYON
IDEAL STANDARD JOY

Ipalyss duygusal renkleri ile yaşayan her konsept için zamansız
bir zarafet sunar. Banyonuzu basit bir işlevsel alandan çok farklı
çağrışımlara sahip bir yaşam alanına dönüştürür. Ideal Standard’ın
Diamatec® teknolojisi ile üretilen Ipalyss ince tasarımıyla estetik
ve dayanıklılığın mükemmel sentezini temsil eder. Ipalyss lavabo
koleksiyonunda 10 farklı renk seçeneği bulunuyor. Bu kapsamlı
renk portföyü, farklı tarzlara hitap eder. Ahşap, mermer ve
taş gibi doğal malzemelerle mükemmel uyum sağlar. Ipalyss
serisindeki lavabolar, taşmalı ve taşmasız, dikdörtgen, oval ve
yuvarlak olmak üzere çeşitli boyut ve şekillerde mevcuttur.

Silindirik bir musluktan çok daha fazlası. Organik
şekillerle ortaya çıkan tek bir füzyon, sadeliğiyle
şaşırtan minimal, zarif ve saf şekillerin kombinasyonu.
Her lavabo ile uyumlu olan Joy armatürler, ince ve
zamansız bir görünüm sunar. Joy Armatür serisinin
telkari ve zamansız görünümü için Krom seçeneğinin
yanı sıra Gümüş Fırtına, Fırçalanmış Altın ve Manyetik
Gri renk seçenekleri de bulunuyor. Renk seçenekleri,
daha da fazla tasarım çeşitliliğine olanak tanır.

:
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SERAMIKSAN’DAN RENKLİ MERMER TRENDİNE
YENİ BİR YORUM: GALAXY, TROPICAL VE UNION
Yaşam alanlarının tasarımında korunaklı ve kişisel bir koza yaratma duygusu, doğaya yüzümüzü döndüğümüz bu dönemde,
evlerimize de yansıyor. Doğaya dönüş temasında bol bitki kullanımına rastlarken, yeşil renk artık evin başrol oyuncuları olan
banyo ve mutfaklarda ağırlığını koyuyor. Ruhumuzu besleyen, yaşamın ve yenilenmenin rengi olan yeşil 2021 yılının favori renk
trendlerinden. Seramiksan’ın bu yılın favori renk trendi yeşilden ilham alarak tasarladığı, renkli mermer trendine yeni bir yorum
getiren Galaxy, Tropical ve Union serileri, kökleri doğaya uzanan yeşil ve okyanus sularının turkuaz tonları ile yaşam alanlarında
tazeleyici bir etki yaratıyor. 60x120 cm ebadı ve pürüzsüz parlak yüzeyi ile full lappato olarak üretilen Galaxy, Tropical ve Union
serileri, huzur verici ve şifalandırıcı renk paletiyle sofistike ve rahatlatıcı mekanlar oluşturuyor.
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KALEKIM ZEMİN SİSTEMİ ÇÖZÜMLERİNE
YENİ ÜRÜNÜ TECNICA 552’Yİ EKLEDİ

122

Zemin sistemlerine getirdiği yeniliklerle
yaratıcı, ekonomik, estetik, güvenli
ve uzun ömürlü uygulamalar sunan
Kalekim, yeni ürünü Tecnica 552’yi
geliştirdi. Kalekim’in köklü Ar-Ge
tecrübesi ile üretilen Tecnica 552,
tüketici ve profesyonellere son kat
kaplama malzemesi olarak çözüm
sunuyor. Zeminlerde aşınmaya
karşı direnç sağlayan ürün, kolay
temizlenebilme özelliği ile tüketicilere
kolaylık sunarken, şeffaf rengi ve mat
görünümüyle de yaşam alanlarında doğal
bir atmosfer yaratıyor. Çift komponentli,
su bazlı, alifatik, poliüretan esaslı
yapısıyla, iç cephe duvar ve tüm

zemin kaplama sistemleri ile birlikte
kullanılabiliyor. Ayrıca çimento esaslı ve
renkli dekoratif zemin kaplamalarda ve
Artcrete uygulaması yapılmış ve kürünü
tamamlamış zeminlerde uygulanabiliyor.
Güçlü yapısıyla yüksek aşınma
dayanımına sahip olan Tecnica
552, evsel temizlik kimyasallarına,
ıslanmaya, lekelere ve kirlenmeye
karşı dirençlidir. Tüm ‘Tecnica Zemin
Çözümleri’ ürün grubunda olduğu gibi
çevreye duyarlılığından ödün vermeyen
Tecnica 552, su bazlı, solvent içermeyen,
kokusuz içeriğiyle insan ve çevre
sağlığına zarar vermez.

6-D 0 6
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Sonsuzluktan İlham Alan
Yenilikçi Koleksiyon
Bütünsel tasarım yaklaşımı ile
kullanım kolaylığını konforla
buluşturan ve sadece banyo mobilyaları
sektöründe üretim gerçekleştiren
ORKA Banyo, yeni dönem banyo
tasarım trendlerini kucaklayan yeni
koleksiyonu Infinity’i ‘sonsuzluk’
teması üzerinden kurguluyor. Only,
Rate, Karma ve Amorf serilerinden
oluşan yeni koleksiyon, banyoları yeni
nesil tasarım anlayışı ile buluşturuyor.

:

Doğaya vurgu yapan toprak, sahra ve
beyaz renk alternatifleriyle sakinliği
vurgulayan Clay, ORKA Banyo
Tasarım Merkezi’nin en yeni tasarımı
olarak modern banyolara yeni bir soluk
getiriyor. Krom kulplarıyla estetik bir
görüntü sergileyen etkileyici tasarım,
geniş iç hacmiyle banyoda fonksiyonel
kullanım alanları yaratıyor.
Yavaş kapanan kapak ve çekmece
mekanizmasıyla Clay, kullanıcısına
maksimum düzeyde konfor yaşatıyor.
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Konfor ve rahatlığın ön planda olduğu
banyolara sade ve net çizgileriyle
mükemmel uyum sağlayan modern
tasarımlar, ORKA Banyo’nun geniş
ürün gamında yeniden hayat buluyor.
Modern formlarla fonksiyonelliği
birleştiren ve banyolarda konforlu
bir alan yaratan Clay ürünü,
ORKA Banyo’nun 2021 Infinity
Koleksiyonu’nda Only Serisi’nde yerini
alıyor.

Çok

ORKA BANYO İLE
BANYOLARDA ‘MODERNİZM’ TRENDİ YÜKSELİYOR
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VitrA İLE
BETON GÖRÜNÜMLÜ YÜZEYLER HAREKETE GEÇİYOR
Okul ve üniversitelerin açılmasıyla yeniden şehre dönenler, soğuk kış sezonu öncesinde evlerini yenilemek için
son trendleri araştırıyor. Beton görünümü, modern mimariye yön veren trendler arasındaki yerini korurken, bu
yıl kullanıcılar daha fazla özgürlük istiyor. Yaşam alanlarında farklı tarzları kombinlemek isteyenler, aradıkları
çözümü VitrA’nın birbirleriyle uyum içinde kullanılabilen karo serilerinde buluyor. Modern ve endüstriyel
mekanların mimarı CementMix karoları, ColorCode ile uyumlu geliştirilen VitrA karo serilerle kombinlendiğinde,
yüzeyler adeta harekete geçiyor.
VitrA’nın CementMix koleksiyonu, modern mimarinin önde gelen trendlerinden beton görünümüne karolarla
hayat veriyor. Mekanlara minimalist bir dokunuş yapan yer ve duvar karoları, betonun geleneksel rengini, modern
toprak tonlarıyla uyumlu sıcak bir doku paletinde yumuşatıyor. Betonun 4 farklı katmanını 6 tonda yorumlayan
CementMix, sistemsel bir yaklaşımla kullanıcılara birbiriyle uyumlu sakin doku seçenekleri sunuyor.
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Farklı malzeme dokularını aynı renk ailesinde birleştiren VitrA’nın ColorCode konsepti, sunduğu malzeme
çeşitliliğiyle, mekana minimalist ve çekici bir sadelik getiriyor. Sıcak ve soğuk renk gruplarında sofistike bir karma
sağlayan ColorCode, dinamik ve fonksiyonel tasarım imkanları sunarak mimar ve tasarımcıları özgürleştiriyor.
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Thin

SERİSİ

MESA TEKNIK’TEN
İNCELİK SERİSİ; DRAINGATE® THINLINE
Zengin tasavvur çalışmaları ve
inovatif ürünleri ile ıslak hacimlerde
yeni ürünlere imza atan Mesateknik,
lowest-size çalışmalarına bir yenisini
daha katıyor; Draingate® Thinline.
Dar alanda, efektif ürün dizaynı ve
büyüleyici tasarımı ile 2021 biterken,
bizimle uzun yıllar kalacak bir
ürünümüz daha ailemize katılıyor.
Seramik firmalarının tüm top-level
ürünlerine eşlik edecek seviyede
ve şıklıkta, beş farklı uzunlukta ve
3 cm su toplama haznesiyle, ıslak

hacimlerde krom, altın kaplama ve titan
siyah kaplama 304 ASTM paslanmaz
ürünlerimiz, evlerin kalbi banyolarda
yaşamın ince detaylarına bizce daha da
incelik katıyor.
Yeni Thinline serisi, küçük hacimli ıslak
alanlarda kendine kolayca yer bulabilen
Minimalist yapıda bir ürün olmanın
avantajını kullanıyor. 36 litre / saniyede
likid tahliyesine fırsat vererek, emsalsiz
bir ürün olduğunu kanıtlıyor. İhtiyaç
halinde dönerli yapıdaki alt gövdesi,
S Siphon özelliğine de dönüşebiliyor.

Ülkemizde duş süzgeçlerine on yılı
aşkın süredir su yalıtımı ürünlerini
de monte ederek, yekpare ve sorunsuz
çalışmasını sağlayan Mesa Teknik
Ar-Ge bölümü, yeni Thinline serisinde
de izolasyon uyumlu ürünleri hizmete
sundu.
Yapıların sürdürülebilirliği açısından
olmazsa olmaz şart olan Yalıtım, tüm
yapı malzemeleri açısından geçilmesi
gereken bir sınav gibidir. Thinline bu
sınavı geçmiş olmanın mutluluğunu
yaşamaktadır.
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SERAMİK SEVİYELİ 360o
DÖNERLİ SERİ
DUŞ KANALI
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ROCA, AKILLI MOBİLYA SERİSİYLE
FARK YARATIYOR

Birbirinden özel ve yenilikçi
koleksiyonlarıyla Roca, banyolarda
konfor standardından vazgeçmeyenlere
Stratum serisiyle hitap ediyor.
Günlük rutinleri daha keyifli hale
getirmek amacıyla üretilen Stratum
Lavabo ünitesi; teknoloji, rahatlık
ve şıklığı tek üründe birleştiriyor.
Bluetooth® hoparlörleri, entegre
prizleri, çekmeceleri ve modern iç
aydınlatmasıyla dikkat çeken seri, banyo
keyfine ayrıcalıklı bir konfor getiriyor.
Artık, banyodayken ya da duş sırasında
keyifle dinleyeceğiniz müziklerle
kendinizi şımartmanız mümkün.

hedefleyen Roca, Stratum Lavabo
ünitesi ile düzen konusunda titiz
olanlara saklama olanakları sunuyor.
Farklı boyutlardaki iç bölmeleriyle
tüm ihtiyaçları karşılayan Stratum’un
yüksek kapasiteli geniş çekmeceleriyle
artık her şeye yer bulmak mümkün.
Tamamen çıkarılabilen, tam açılabilir
çekmeceler geniş hacimli bir kullanım
alanı sağlarken, iç aydınlatma özelliği
sayesinde günlük banyo malzemeleri
kolayca bulunabiliyor. Mobilyadaki led
ışığı ile de günün her saatinde kusursuz
bakım ve makyaj yapmak mümkün hale
geliyor.

Ünitelerde akıllı dönem
Banyo alanlarının tüm unsurlarını
uyumlu bir şekilde birleştirmeyi

Stratum Lavabo ünitesinde dolap
ve çekmece kapaklarının yavaşça
kendiliğinden kapanıyor olması ise

hem güvenli hem sessiz bir kullanım
deneyimi sunuyor.
Banyo mobilyasına yeni standart
Teknolojik ve inovatif çözümlerle
banyo tasarımındaki standartlara
farklı bir boyut kazandıran seri,
entegre elektrik priziyle birkaç işlemi
aynı anda yapılmasını sağlıyor. Ünite
önünde elektrikli bakım aletlerinin
rahatlıkla kullanımına imkan tanıyor.
Geniş iç hacimli çekmece çözümleriyle
kullanıcıya modern bir saklama
alanı sunan Stratum’da, küçük ve
değerli eşyaların güvenli bir şekilde
saklanabilmesi için tasarlanmış gizli
iç bölmeler de bulunuyor. Burada yer
alan aydınlatma ise eşyaların kolaylıkla
bulunmasına yardımcı oluyor.
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YURTBAY’DAN DOĞANIN
SANATSAL BİR DİLLE İFADE EDİLDİĞİ KOLEKSİYONLAR

Sıcak ve samimi
“Doğadan Sanata” mottosuyla yola çıkan Yurtbay’ın Larix
Serisi; Fildişi, Kahve, Füme ve Kemik olmak üzere dört
farklı renk seçeneği ile mekânlarda yerini alıyor. Ahşap
görüntüsüyle mekânlara sıcaklık duygusu kazandıran
seri, doğanın bir parçası olan insana özel duygular
veriyor. Hijyen koşullarını üst seviyede sağlayan, kolay
temizlenebilen ve 20X120cm özel ebatlara sahip olan
koleksiyon uzun süre dayanıklılığa da sahip.
Sıradışı ve trend
Parlak yüzeyi ile siyahın değişmeyen gücünü yansıtan
Moonlight Serisi, 60X60cm ve 60X120cm olmak üzere
iki farklı ebat seçeneğiyle sektöre çözümler sunuyor.
Birçok alanda kullanıma imkân tanıyan seri, farklı
koleksiyonlarla kombin edildiğinde sınırsız tasarımlara
‘zemin’ oluşturuyor. Siyahın karizmatik tavrını güçlü
tarzıyla sunan Moonlight Serisi, mekânla olan bağınızı
güçlendiriyor.
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Yurtbay’ın sırlı granit koleksiyonları arasında yer alan,
göz alıcı tasarımlarıyla dikkat çeken Larix ve Moonlight
serileri, yaşamın her alanında estetik çözümler sunuyor.
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GÜRAY METAL PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VURAL ŞAHINKAYA
Merkez: Topçular Mh. İncirlik Sk. No:16/A Eyüp, İstanbul
T: (0212) 567 7488

F: (0212) 501 5206

Şube: Çerkeşli O.S.B. Mh. İmes 5. Cd.No:10/1 Dilovası, Kocaeli
T: (0262) 503 2498
www.guray.com.tr

İSTEK MİMARİ ÇÖZÜMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MEHMET OKAN ÇALIŞKAN
Küçükbakkalköy Mh. Şerifali Yolu Cd. No:14 /B Ataşehir, İstanbul
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T: (0216) 573 9471
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www.istekdekorasyon.com

TÜMEV MOBİLYA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (BELLAMOBEL)
MUHLIS ASAN
Cumhuriyet Mh. İstanbul Cd. No:7 Kocaeli
T: (0262) 744 5511
F: (0262) 744 5512
www.bellamobel.com
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seramiksan.com.tr
60x120 Tropical - 30x180 Classwood
Livello Lavabo - Ocean Plus Klozet/Bide

