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GÖRÜŞ

TOBB BAŞKANI M. RIFAT HISARCIKLIOĞLU

“Jeopolitik riskler dünya genelinde iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep oldu.”

YÖNETIMDEN

TIMDER YÖNETIM KURULU BAŞKANI KEMAL YILDIRIM
“İstanbul Ticaret Odası’nda Seçim Zamanı”

DIPNOT

TIMDER SORUMLU YAZI IŞLERI MÜDÜRÜ ÇIĞDEM ARAS
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EKONOMININ NABZI
EKONOMIST A. MAHFI EĞILMEZ
“Küresel Resesyona Doğru”

TIMDER’DEN
TIMDER Faaliyetlerinden Haberler

AYDIN EŞER
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UNICERA A.Ş.
GENEL KOORDINATÖRÜ
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REHBER

ETKIN YÖNETIM

ÜRÜNLER

ÇALIŞAN MUTLULUĞU

“JEOPOLITIK RISKLER DÜNYA
GENELINDE IKTISADI FAALIYETIN
DAHA DA ZAYIFLAMASINA SEBEP OLDU.”
Yılın ilk yarısında iş ve yatırım
ortamından istihdam artışına,
ticari kredilerden tasarrufların
değerlendirilmesine, Bireysel Emeklilik
Sistemi’nden vergi düzenlemelerine
kadar geniş bir alanda çeşitli adımlar
atıldı.
Bu kapsamda alınan kararlar
özetle şöyle: İş ve yatırım ortamını
iyileştirerek ihracatı teşvik etmek
ve istihdamı artırmak amacıyla yeni
düzenlemeler devreye alındı. İhracat
ve sanayi şirketleri için kurumlar
vergisi 1 puan indirimli uygulanmaya
başlandı. Şirketlerin yapacakları
temettü ödemelerinde stopaj oranı
%15’ten %10’a indirildi. Teknoloji
geliştirme bölgeleriyle Ar-G ve tasarım
merkezlerinde çalışan personelin,
bu merkezler dışındaki çalışma
saatlerinin de gelir vergisi stopajı teşviki
kapsamında değerlendirilmesine imkan
sağlandı.
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Ticari kredilerin ülke ekonomisini
güçlendirecek alanlarda selektif
bir yaklaşımla kullandırılması
amaçlandı. Yatırım, ihracat ve işletme
harcamalarına yönelik 60 milyar
liralık Kredi Garanti Fonu Destek
Paketi devreye alındı. İhracatçılara ve
turizm yatırımcılarına %9’a varan faiz
oranlarıyla toplamda 150 milyar liralık
kredi kullandırılmasını sağlayan Türk
Lirası Uzun Vadeli Kredi Programı
uygulamaya geçti. Konutlarda %45’e
kadar enerji tasarrufu sağlanmasını
desteklemek amacıyla 60 ay vadeli ve
0,99 faiz oranlı Konutlarda Isı Yalıtım
Kredisi hayata geçirildi.
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Tasarrufların Türk lirası cinsi varlıklarda
değerlendirilmesini teşvik etmek ve
yatırımcı tabanını genişletmek amacıyla
çeşitli uygulamalar devreye alındı.
Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve
Katılma Hesabı Uygulaması ile döviz
tevdiat hesaplarının toplam mevduat
içindeki payı %71’den %58’e düşürüldü.
Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma
Senedi ihracıyla 83 bin yatırımcıdan 6,6
milyar liralık talep toplandı.
Tüm rafinerilerin dahil olduğu Altın
Tasarruf Ekosistemi kurularak yastık
altındaki fiziki altınlar ekonomiye
kazandırılması yönelik yeni bir
mekanizma başlatıldı. BES’teki devlet
katkısı %25’ten %30’a çıkarıldı.

Vergi düzenlemeleriyle Türk lirası
cinsinden mevduat ve katılma
hesapları teşvik edildi. Türk lirası
mevduat ve katılım hesaplarında
stopaj indirimi 2022 yılı sonuna kadar
uzatıldı. Portföyünde Türk lirası
cinsi yatırım araçları bulunan yatırım
fonlarından elde edilen kazançlara
kurumlar vergisi istisnası tanındı.
Kur korumalı vadeli mevduat ve
katılma hesapları ile altın cinsinden
mevduat ve katılım fonu hesaplarında
%0 stopaj uygulaması 2022 sonuna
kadar uzatıldı. Devlet iç borçlanma
senetlerinde stopaj 2022 sonuna kadar
%10’dan %0’a indirildi.
Tüzel kişiler ve yurt dışında yerleşik
vatandaşların YUVAM Hesabı
kapsamında dönüşüm hesaplarına
aktardıkları birikimlerine ilişkin
getirilerde stopaj oranı sıfırlandı. Gelir
ve kurumlar vergisi mükelleflerinin
bilançolarında yer alan yabancı paralar
ve altın hesaplarını kur korumalı
mevduat uygulaması kapsamında
Türk lirasına çevirmelerini teşvik
eden gelir ve kurumlar vergisi istisna
düzenlemeleri yapıldı.
Türk lirası mevduat ve katılma
hesaplarında vade sonu hesap bakiyesi
kullanılarak hesap sahiplerine ilgili
banka tarafından yapılan kambiyo
satışlarında banka ve sigorta
muameleleri vergi oranı sıfırlandı.
Şubat ayında Konya’da düzenlenen
İklim Şurası’nda iklim değişikliğiyle
mücadelede 2053 net sıfır emisyon ve
yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda
önemli kararlar alındı. Bu kapsamda
atıkların kaynakta ayrı toplanmasına
ilişkin çalışmalara hız verilecek, sıfır
atık çalışmaları kapsamında 2035’te
geri kazanım oranı %60’a çıkarılacak
ve 2053 yılı itibarıyla ön işleme tabi
olmayan atıklar düzenli depolamaya
kabul edilmeyecek.
Sanayi sektörlerinde düşük karbonlu
üretime ulaşmak için karbon tutma
teknolojileri kapsamında membran,
oksiyanma, kimyasal döngü,
doğrudan atmosferden yakalama
teknolojileri ile birlikte yüksek ısıl
işlemlerde yenilenebilir enerji ve yeşil
hidrojene dayalı yakma teknolojileri,
mikrodalga, infrared, plazma gibi
teknolojiler geliştirilecek.

M. RIFAT HISARCIKLIOĞLU
TOBB Başkanı

Yeşil Organize Sanayi Bölgesi ve
Yeşil Endüstri Bölgesi sertifikasyon
sisteminin işletmeleri içerecek şekilde
uygulanmasına yönelik altyapının
oluşturulması sağlanacak. İklim
Dostu Tarımsal Destekleme Modeli
oluşturularak, uygulanacak. Tarım ve
sanayi başta olmak üzere sektörlerde
suyun verimli kullanılması sağlanacak,
drenaj suları ve arıtılmış atık sular gibi
kullanılmış suların yeniden kullanım
oranı 2030’da %15’e çıkarılacak. Yeni
nesil akıllı, entegre ve yüksek hızlı şarj
teknolojileri geliştirilecek.
Öte taraftan etkisi artarak sürmekte
olan jeopolitik riskler dünya genelinde
iktisadi faaliyetin daha da zayıflamasına
sebep olmuştur. Küresel büyüme
tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye
devam etmekte ve resesyon ihtimali
artmaktadır. Küresel enerji ve gıda
tedarik ve arz güvenliği sıkıntıları
büyümektedir. Enflasyon tehdidine
karşı başta gelişmiş ülkeler olmak üzere
merkez bankaları politika faizlerini
artırmaktadır.
Bunlara karşın ülkemizde yılın
başındaki güçlü büyüme dış talebin
de olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte
de sürmüştür. Turizmdeki olumlu
gelişmelere karşın enerji fiyatlarındaki
yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının
resesyona girme olasılığı cari denge
üzerindeki etkisini sürdürmektedir.
Fiyat istikrarının sağlanması, ülke risk
primindeki düşüş, ters para ikamesinin
ve döviz rezervlerinin artması ve
finansman maliyetlerinin gerilemesi
makroekonomik ve finansal istikrarı
olumlu etkileyecektir. Böylelikle,
yatırım, üretim ve istihdam artışının
sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde
devamı için uygun zemin oluşacaktır.

İSTANBUL TİCARET ODASI’NDA
SEÇİM ZAMANI
Son birkaç yıldır ülke ekonomimiz ve
dolayısıyla sektörümüz ön görülemez
süreçlerden geçiyor. Hedeflerimize
ulaşmaktan ümidi kestiğimiz pandemi
sürecinde, hedeflerimizin çok ötesinde
sonuçlar elde etmişken, pandeminin
etkisini kaybettiği bu son dönemlerde
sektörümüz durağan bir seyir izliyor.
Yaz sezonunda mevsimselliğin etkisiyle
artan tadilata ve taşınmalara bağlı
satışlar, ağustos ayıyla birlikte eski
seviyesine dönmeye başladı. Bir süre
daha belirsizliğin sürmesini bekliyor
olsak da gelecek dönemlerle ilgili
karamsarlık içerisinde değiliz. Ülkemiz
katma değerli üretimleri, nitelikli
iş gücü sayesinde bu süreçleri en az
hasarla atlatmayı başaracaktır.
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“Fuarımıza rekor seviyede bir başvuru
yapıldı.”
Sektörümüz büyük bir tempoyla
07-11 Kasım 2022 tarihleri arasında
gerçekleşecek olan UNICERA Fuarı’na
hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl fuarla ilgili
aldığımız geri dönüşler, fuar sonrası
gerçekleşen satış oranları oldukça
olumluydu. Fuar katılımcılarının
olumlu referansları sayesinde bu yıl
fuarımıza rekor seviyede bir başvuru
yapıldı.
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Bu yıl yeni bir fuar şirketiyle çalışıyor
olmamızın da fuar süreçlerini
olumlu etkileyeceğini düşünüyorum.
Temelde ana gayemiz; fuarımızın
uluslararası kimliğini pekiştirebilmek
ve katılımcılarımızın ihracatına
katkıda bulunabilmek için yabancı
ziyaretçi sayısında büyük bir ivme
yakalayabilmek. TG Expo firmasıyla
birlikte yürüttüğümüz çalışmalar
neticesinde bu yılki fuarda rekor
bir yabancı ziyaretçi sayısına
ulaşabileceğimizi ümit ediyorum. Yurt
dışındaki tanıtım çalışmalarına her
zamankinden daha fazla ağırlık vererek
reklam bütçemizin büyük bir kısmını
bu amaç doğrultusunda kullandık.

“2023 yılı eğitim dönemi için farklı bir
konsept üzerinde çalışıyoruz.”
TİMDER Akademi 2022 Eğitim
Dönemimizi başarıyla tamamladık. Yeni
eğitim dönemini için de hazırlıklarımız
devam ediyor.
2023 yılı eğitim dönemi için farklı bir
konsept üzerinde çalışıyoruz, her yıl
yeniliklerle daha iyi bir hale getirmek
için çalıştığımız eğitimlerimize
sektörümüzün ilgisinden memnunuz,
bugüne kadar eğitimlerimize katılım
sağlamamış olan firmalarımızın
da mutlaka kendi alanlarındaki
eğitimleri deneyimlemelerini
istiyoruz. İşverenlerden, çalışanlarının
eğitimlere katılımlarını teşvik edici
uygulamalar geliştirmelerini, eğitim
günlerinde çalışma saatleriyle ilgili
esneklik sağlamalarını rica ediyoruz.
Kişisel gelişiminin önemsendiğini
hisseden çalışanın iş performansının
da artacağını, kazananın yine işveren
olacağını düşünüyorum.
“Cem Seymen’i ağırladık”
Dernek olarak, üyelerimizin ve
sektörümüzün mevcut ekonomik
gelişmelerden haberdar olabilmeleri
adına, alanlarında uzman isimleri
ağırlayarak çeşitli etkinlikler
düzenliyoruz. 21 Ekim Cuma günü de
Ekonomist Cem Seymen ile bir araya
geldik ve üyelerimizin merak ettikleri
sorulara yanıt aradık. Cem Bey olaylara
çok farklı bir perspektiften yaklaşarak
ufuk açıcı bir sunum gerçekleştirdi.
Ekonomi Sohbetlerimizi önümüzdeki
dönemlerde de sürdürmeyi hedefliyoruz.
“İTO Komite Seçimleri’nde adayım.”
Ticaret dünyasını ve sektörümüzü
yakından ilgilendiren bir diğer önemli
konu ise İstanbul Ticaret Odası seçimleri
için tarihin kesinleşmiş olması.
9 Kasım tarihinde İstanbul Fuar Merkezi
9-10-11 No’lu salonlarda gerçekleşecek
seçimle birlikte 4 yıl boyunca

KEMAL YILDIRIM

TİMDER
Yönetim Kurulu Başkanı
baskan@timder.org.tr

sektörümüzü temsil edecek, sesimiz
olacak isimleri belirleyeceğiz. Bütün
sektör firmalarımızdan beklentimiz, 9
Kasım tarihinde sandığa gitmeleri ve
güvendikleri bir isme oylarını vererek
demokratik haklarını kullanmaları.
Uzun yıllardır birçok sivil toplum
örgütünde görev almış ve sektörümüzün
layıkıyla temsilini misyon edinmiş biri
olarak bu yılki seçimlerde 49 Toprak
Ürünleri Komitesi’nde aday olarak ben
de yer alacağım. Yıllardır çözülmesi
için uğraştığımız ancak sesimizi
yeterince duyuramadığımız için sonuç
alamadığımız konuları çözüme ulaştırma
amacıyla giriştiğim bu mücadelede,
desteklerinizi esirgemeyeceğinize olan
sarsılmaz inancımla çalışıyorum. Şikayet
etmeyi bir kenara bırakarak çözüme
ulaşmak isteyen herkesin, tercihi kimden
yana olursa olsun demokratik hakkına
sahip çıkarak oy kullanması gerektiğine
inanıyorum.
Oyunu lehimde kullanacak olan sektör
paydaşlarımı yarı yolda bırakmamak
adına elimden gelen gayret ve çabayı
göstererek görevimi hakkıyla yerine
getireceğime emin olabilirsiniz.

“ŞIKAYET ETMEYI BIR KENARA BIRAKARAK ÇÖZÜME
ULAŞMAK ISTEYEN HERKESIN, TERCIHI KIMDEN YANA
OLURSA OLSUN DEMOKRATIK HAKKINA SAHIP ÇIKARAK
OY KULLANMASI GEREKTIĞINE INANIYORUM.”

Hiçbir şeye muhtaç değiliz,
yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız var:
Çalışkan olmak!

UNICERA’YA DAİR
Evet koca bir yılı devirdik ve UNICERA
2021’in üzerinden 1 yıl çabucak
geçiverdi.
Şimdi tüm sektör hep beraber aynı
heyecanı tekrar yaşıyoruz. Hazırlıklar
son sürat devam ediyor. Farklı stant
tasarımları, yeni ürünler, yeni dizaynlar
hatta yepyeni firmalar podyumda yerini
almak için gün sayıyor…
Bildiğiniz gibi UNICERA 2021 yaşanan
Covid-19 dönemi nedeniyle neredeyse
iki yıllık bir aradan sonra kapılarını
tekrar açmış ve çok büyük bir ilgi ile
karşılanmıştı. Sektörümüz bu fuar
ile adeta üzerindeki ölü toprağını
atmış ve yaşadığımız son birkaç aya
kadar müthiş bir dönem geçirmiştir.
UNICERA 2021’de ziyaretçi sayısı
112.698 olarak gerçekleşerek, bir
önceki yılın iki katına ulaşmıştı. Yine
ziyaretçilerin 130 farklı ülkeden katılım
sağlamış olmaları fuarımız açısından
büyük bir başarı olmuş ve uluslararası
niteliğinin ve bilinirliğinin her geçen
yıl daha da arttığını ortaya koymuştu.
Yakın dönemden bir örnekleme yapmak
gerekirse 26-29 Eylül 2022 tarihinde
İtalya’da gerçekleştirilen Cersaie 2022
Fuarını 91.296 kişi ziyaret etmiştir.
Bu durum da UNICERA’nın ne kadar
önemli bir organizasyon olduğunun
önemli bir kanıtıdır.
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07-11 Kasım 2022 tarihleri
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde
gerçekleştirilecek bu yılki fuarımızın da
oldukça yüksek sayıda ziyaretçi çekeceği
öngörülmektedir. Nitekim tüm katılımcı
firmalarımız da aynı fikirde olacaklar ki
tüm stant yerleri çok kısa bir sürede talep
almış ve fuar doluluk oranı neredeyse
%100’e ulaşmıştır. Bu durumun hem fuar
katılımcıları hem de ülke ekonomisi
için olumlu geri dönüşlerini kısa sürede
almayı umuyoruz.
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Tüm katılımcılar artık hazırlıklarını
neredeyse tamamladılar ve stant
kurumları için geri sayım başladı.

Hazırlık süreci ve ardından fuarın
kendisi gerçekten tüm katılımcılar için
çok meşakkatli bir süreç. Diğer birçok
fuara nazaran, hazırlık aşaması çok
ciddi bir çalışma isteyen, yine kurulum
ve söküm işlemleri dikkate alındığında
büyük bir çaba, aynı zamanda maliyet
gerektiren bir organizasyon. Baktığınız
zaman, firmalar neredeyse bir hafta için
yeni bir mağaza tasarlayıp kuruyorlar
ve bu bir haftanın sonunda o mağazayı
ortadan kaldırıyorlar. Sanırım bu örnek
harcanan emeğin daha net ve kolay
anlaşılmasını sağlayacaktır.
Ve tabii ki bütün bu çabanın amacı;
Türk seramiğini dünyaya tanıtmak,
marka değerimizi sürekli daha üst
çıtaya taşımak ve bunun doğal sonucu
olarak satış miktarlarını arttırarak
ekonomik fayda sağlamak. Bu şiar ve
hedefle tüm katılımcı firmalarımız
canla başla çalışarak UNICERA’da
adeta bir görsel şölen yaratıyorlar.
Sektörümüzde, kendince var olmaya
çalışan bir paydaş olarak bu konuda
emeği geçen herkese teşekkürü bir borç
biliyorum.
Daha önceki yazılarımda da belirttiğim
gibi; Covid dönemi birçok sektörün
aksine, seramik sektörünü kötü
etkilemek bir yana, ters bir etkiyle
hareketlilik sağlamış, dünyada tedarik
zinciri kesintileri ve nakliye krizi gibi
sorunlara yol açmasıyla ülkemizin
önünü açmıştır. Ancak görülüyor ki her
güzel dönemin ne yazık bir sonu oluyor.
Belki henüz tam olarak bu dönemin
sonuna gelmemiş olsak da son dönemde
yaşanan üretim maliyetlerindeki
artışlar, yüksek enflasyon, global
enerji krizi ve oluşan belirsizlik, yine
dünyanın genelinde hissedilmeye
başlayan enflasyon, pazarın daralmaya
başlamasına sebep oldu. En büyük
pazarımız olan Avrupa ülkeleri tüketim
alışkanlıklarını gözden geçirerek birçok
alanda tasarruf tedbirlerine yönelmeye
başladı. Yine özellikle bu pazarda en
büyük rakiplerimizden olan İspanyol

ÇİĞDEM ARAS

TIMDER Dergisi
Sorumlu Yazı Işleri Müdürü
dergi@timder.org.tr

üreticilere kendi devletlerinin sağladığı
destekler de bizim üreticilerimizi
dezavantajlı noktaya taşıdı. Yaşanan
tüm bu gelişmeler yurt içinde ve yurt
dışında pazarın daha da daralacağının
işaretleri olarak kabul edilebilir. İşte
tam da böyle bir dönemde, UNICERA
adeta bir can suyu niteliği taşımaktadır.
Tüm katılımcılarımız bu fuarı çok
iyi değerlendirmeli, sürdürülebilir
bir planlama yapmalı, oyunu doğru
kurmalı ama aynı zamanda bunun bir
takım oyunu olduğunu hatırlayarak
ortak amacın Türk seramiğini hak ettiği
noktaya taşımak ve değerinde satmak
olduğunu akıllarından çıkarmamalıdır.
Geçen seneki fuarın ortaya koyduğu
başarıyı dikkate alarak, kendimce bir
totem yapmak niyetiyle yine UNICERA
2021 öncesi kaleme almış olduğum
yazımdaki temennilerimi burada 2022
için de tekrarlamak istiyorum; “şimdiden
heyecanını yaşadığımız UNICERA
2022’in; katılımın yüksekliği, geri
dönüşlerinin verimliliği ve Türk
seramiğinin tanıtımı açışından çok
başarılı geçmesini umut eder, tüm sektör
için hayırlı olmasını dilerim.”

“KATILIMCILARIMIZ BUNUN BIR TAKIM OYUNU
OLDUĞUNU HATIRLAYARAK; ORTAK AMACIN TÜRK
SERAMIĞINI HAK ETTIĞI NOKTAYA TAŞIMAK VE
DEĞERINDE SATMAK OLDUĞUNU AKILLARINDAN
ÇIKARMAMALIDIR.”

KÜRESEL RESESYONA DOĞRU
1980’lerde gündeme gelen küreselleşme
ve onun altyapısını oluşturan neo liberal
politikalarla birlikte dünya hızlı bir
büyüme süreci yaşadı. Yaklaşık iki
bin yılda gelinen toplam gelir düzeyi
(küresel GSYH) 20 yılda ikiye katlandı.
Bu süreç boyunca Washington Uzlaşısı
denilen yaklaşım çerçevesinde kurallar
gevşetildi, bazıları tümüyle göz ardı
edildi, çevre duyarlılığı, insan ilişkileri,
etik değerler hiçe sayıldı, varsa yoksa
büyüme peşinde koşuldu. Bu hızlı
büyümenin sürdürülmesinin olanak dışı
olduğu, imkânların bir sınırı olduğu, bu
gidişin gelir dağılımını bozduğu, siyasal
yapıyı zedelediği yolundaki uyarılara
kulak asan olmadı. Sonunda sistem 2008
yılında krize girdi (Küresel Kriz.) ABD,
Euro Bölgesi, Birleşik Krallık, Japonya
başta olmak üzere gelişmiş ülkeler
küresel krizi para basarak atlatma yolunu
seçtiler. Bu ülkelerin paraları rezerv para
olduğu ve bütün dünyada talep gördüğü
için bu artan para arzı uzunca bir süre
bu ülkelerde enflasyon yaratmadı.
2021 yılı bu gidişin terse döndüğü yıl
oldu ve bu ülkelerde enflasyon artışa
geçti. Başta Fed olmak üzere gelişmiş
ülkelerin merkez bankaları hızlanan
enflasyonu durdurabilmek için faiz
artırmaya başladılar. Bu kez bu ülkelerin
tahvil faizleri de yükselmeye başladı
ve gelişmekte olan ülkelere daha
yüksek riskleri göze alıp daha yüksek
getiri sağlamak amacıyla giden fonlar,
paralarını oralardan çekip geri getirmeye
yöneldiler. Bu eğilim, gelişmiş ülkelerde
enflasyonun daha da yükselmesine yol
açtı.
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Bugün geldiğimiz aşamada gelişmiş
ülkelerde büyüme, enflasyon,
işsizlik ve merkez bankası faizi şöyle
görünüyor (Tablo 1: veriler için: https://
tradingeconomics.com/):
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Ülke
ABD
Euro Bölgesi
Japonya
Birleşik Krallık

Büyüme
1,7
4,1
1,6
2,9

Tablodaki büyüme oranları
yıllıklandırılmış oranları gösteriyor.
ABD’de ilk çeyrekte yaşanan %1,6’lık
küçülmeden sonra ikinci çeyrekte de
%0,6’lık küçülme yaşanmış olması
resesyona girildiğini gösteriyor.
Tablonun görünümü bize dünyanın
önde gelen iki gelişmiş ülkesi (ABD
ve Birleşik Krallık) ile bir gelişmiş
bölgesinin (Euro Bölgesi) büyüme ile
enflasyon arasında sıkışıp kaldığını
ortaya koyuyor. Her ne kadar Euro
Bölgesinde büyüme %4,1 görünse de

bir sonraki çeyrekte o da düşecek.
Üçünde de enflasyon oranı %10’u
zorluyor. Enflasyonda ortaya
çıkan bu artışlar bu ekonomilerin
faiz artırmasına yol açıyor. Faiz
artışlarının büyümeyi düşürmesi
kaçınılmazdır. Önümüzdeki dönemde
Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere
Merkez Bankası’nın enflasyonu
denetlemek için yapacağı faiz
artışlarının büyük olasılıkla büyüme
oranlarını eksiye dönüştüreceğine
tanık olacağız. Bu ekonomilerin en
büyük avantajı işsizlik oranlarının
düşüklüğü gibi görünüyor olsa da
büyümedeki düşüşle birlikte büyük
olasılıkla işsizlik oranlarında da
artışlar yaşanacak.
Japonya, uzun yıllardır sıfır
büyüme, sıfır enflasyon ve çok
düşük işsizlik oranıyla yaşamakla
birlikte son dönemde orada da
gevşek para politikasının sonucu
olarak enflasyonda yukarı yönlü
bir kıpırdanma var. Buna karşılık
Japonya Merkez Bankası, resesyon
korkusuyla, faizi ekside tutmaya
devam ediyor. Japonya, yıllardır
yaşadığı durgunluktan çıkabilmek için
enflasyon artışına razı gibi görünüyor.
Gelişmiş ekonomilerde ortaya
çıkan enflasyonun ve özellikle
de enflasyona karşı izlenen faiz
politikasının gelişmekte olan ülkeler
üzerinde de ciddi etkileri söz konusu.
Bu ülkelere yüksek getiri elde etmek
üzere giden fonlar, geldikleri ülkelerde
faizler yükselmeye başlayınca
buralardan çıkıp dönüyorlar. Bu
durum gelişmekte olan ülkelerde
finansman açıklarına dolayısıyla
yatırım düşüşlerine ve kurlarda
yükselişe yol açıyor. Bütün bunların

Tablo 1:
Enflasyon
8,3
9,1
3,0
9,9

İşsizlik
3,7
6,6
2,6
3,6

MB Payı
3,25
1,25
-0,10
2,25

sonucunda gelişmekte olan ülkelerde
büyüme oranları düşmeye başlıyor.
Günümüzde gelişmekte olan ülkelerin
önde gelenlerinden bazılarında durum
şöyle görünüyor (Tablo 2: veriler için:
https://tradingeconomics.com/):
Ülke
Çin
Rusya
Brezilya
Türkiye
Endonezya

Büyüme
0,4
-4,1
3,2
7,6
5,4

MAHFİ EĞİLMEZ
Ekonomist

mahfie@gmail.com
www.mahfiegilmez.com
Geçmiş dönemde iki haneli büyümeye
alışmış olan Çin’in %0,4 düzeyinde
bir büyümeyle karşılaşması çok
ciddi bir sıkıntı. Rusya, savaşın ve
uygulanan ambargoların da yarattığı
etkiyle küçülme yaşıyor. Öte yandan
son aylarda düşüş olsa bile enflasyon
oranı hala yüksek sayılır. Brezilya,
yaşadığı sıkıntıları aşma yolunda önemli
adımlar atıyor. Türkiye, yüksek büyüme
oranına karşılık liranın hızlı değer
kaybı nedeniyle son derece yüksek bir
enflasyonla yaşamaya devam ediyor.
Tabloya alınan ülkeler arasında durumu
en iyi görünen ekonomi Endonezya:
Büyümesi de, enflasyonu da işsizliği de
makul düzeylerde bulunuyor. Endonezya
Merkez Bankası, faizi, ekonominin
yönlendirilmesinde son derecede akıllıca
kullanıyor.
Özetle söylemek gerekirse gelişmiş
dünya resesyona sürüklenirken
gelişmekte olan dünya, gelişmiş
dünyadaki gidişin de etkisiyle, karmaşık
bir görünüme doğru gidiyor. Kiminde
büyüme düşüyor kiminde ulusal
para değer kaybediyor ve enflasyon
yükseliyor. İşin kötüsü dünya genelinde
ortaya çıkan bu sıkıntılar ülkelerin bir
bölümünü uç siyasal tercihlere doğru
savuruyor.
Tablo 2:
Enflasyon
2,5
14,3
8,7
80,2
4,7

İşsizlik
5,3
3,8
9,1
10,1
5,8

MB Payı
3,65
7,50
13,75
12,00
4,25

Vita Serisi

5-H06

Lattina Luxury Bathroom bir

www.lattina.com.tr

markasıdır.

2022 UNICERA’da tekrar buluşuyoruz.
7.HOL-A04

with you...

ARMATÜR DERNEĞI
TIMDER’I ZIYARET ETTI
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TİMDER Yönetim Kurulu Üyeleri, Ataşehir’de bulunan dernek merkezinde
Armatür Derneği Üyeleriyle bir araya gelerek sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundular.
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Armatür Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Gökhan Turhan, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Adem
Tekneci, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem
Meydancı ve Fevzeddin Kaya ile Genel
Sekreter Gamze Taşpolat Altınyay
TİMDER Yönetim Kurulunu, Ataşehir’de
bulunan dernek merkezinde ziyaret etti.
Toplantıya TİMDER Yönetim Kurulu
Başkanı Kemal Yıldırım, Başkan Vekili
Aydın Eşer, Başkan Yardımcısı Deniz
Kaya, Genel Koordinatör Nurhan Tanyeli
ve Genel Koordinatör Yardımcısı Yeliz
Kılıçaslan katılım gösterdi. Sektörün

genel durumuyla ilgili tespitlerin
paylaşıldığı ve sürdürülen projelerin
karşılıklı olarak aktarıldığı toplantıda
birlikte yürütülebilecek çalışmalar da
irdelendi. Yıldırım görüşmeyle ilgili
olarak; “Öncelikle derneğimize gelerek
bizleri ziyaret eden Armatür Derneğine
bir kez de bu vesileyle teşekkür
etmek istiyorum. Armatür Derneği ile
derneğimizin iştirak alanları arasında
önemli benzerlikler var bu yüzden
yaşadığımız sorunların çoğu ortak. Bu
tarz toplantıları, birbirimize farklı bakış
açıları kazandırıyor olmamızdan ötürü
fazlaca önemsiyoruz. Gelecek dönemde

birlikte yürütebileceğimiz çalışmaları
değerlendirme imkanı vermesinden ötürü
de buluşmaları sıklaştırmak niyetindeyiz.
Armatür Derneği, Gökhan Bey’in
liderliğinde çok başarılı çalışmalara
imza atıyor, birlikte de güzel işler
başaracağımıza inanıyorum. Sektörümüz
çok kıymetli ve bizlerin çabalarıyla daha
iyi noktalara gelebilecek potansiyele
sahip. Umarım hep birlikte sektörümüzü
hak ettiği noktalara taşıyacağız.” dedi.
Toplantı, süren görüş alışverişlerinin
ardından gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı
çekiminin ardından sona erdi.

2-A10

TIMDER YÖNETIM KURULU’NDAN
IDDMIB’E TEBRIK ZIYARETI
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TİMDER Yönetim Kurulu Üyeleri ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ile bir araya geldi.
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Dünyanın önde gelen sektörel fuarlarına
milli katılım organizasyonları
düzenleyen, firmalara dış pazarlara
dönük olarak ihtiyaç duydukları
eğitimleri veren İDDMİB’in Olağan
Genel Kurulu gerçekleşti. TİMDER
Yönetim Kurulu Üyeleri, seçim
sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına
seçilen Çetin Tecdelioğlu’nu ziyaret etti.
Tebrikleri iletmek ve sektörle ilgili
istişarede bulunmak amacıyla planlanan
ziyaret, İDDMİB Genel Merkezi’nde
gerçekleşti. TİMDER Yönetim Kurulu
Başkanı Kemal Yıldırım, Başkan

Vekili Aydın Eşer, Yönetim Kurulu
Üyeleri Cemal Kır ile Yücel Baran,
Genel Koordinatör Nurhan Tanyeli,
Genel Koordinatör Yardımcısı Yeliz
Kılıçaslan ve Kurumsal İletişim
Sorumlusu Ayşe Karaer’in katılım
gösterdiği ziyaret programında
İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin Tecdelioğlu ve İMMİB (İstanbul
Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri)
Metaller Sektör Şube Şefi Buğra Erol
ile temasta bulunuldu. Sektörün mevcut
durumunun değerlendirildiği ve gelecek
projeksiyonunun ortaya konduğu
görüşmede iki kurumun birlikte

yapabileceği projeler üzerinde duruldu.
TİMDER’in düzenleyicileri arasında
yer aldığı, sektörün en önemli etkinliği
UNICERA Fuarı’nı uluslararası arenada
daha etkin tanıtabilmek ve yabancı
alım heyetlerinin sayısını artırmak
için birlikte yürütülebilecek çalışmalar
değerlendirildi.
İnşaat malzemeleri sektörünün ihracat
kanadını genişletebilmek adına
izlenebilecek yöntemlerle ilgili de bilgi
alışverişinde bulunulan görüşme, tekrar
bir araya gelerek çalışmaları istikrarla
sürdürme temennisiyle sona erdi.

3-A03
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TİMDER
TÜSİAD’A TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDU
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TİMDER Yönetim Kurulu Üyeleri, yeni görevi için tebrikleri iletmek ve sektörel değerlendirmelerde
bulunmak üzere Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen
Orhan Turan’ı makamında ziyaret etti.
Sektörel birliği geliştirmek üzere ilgili
kurum ve derneklerle sıkı temaslarda
bulunan TİMDER Yönetim Kurulu
Üyeleri bu kez de TÜSİAD Genel
Merkezi’ndeydi.
TÜSİAD Genel Kurulu Toplantısı’nda
Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen
Orhan Turan’a tebrikleri iletmek,
iş dünyasının durumuyla ilgili bilgi
alışverişinde bulunmak amacıyla
organize edilen ziyaret, TÜSİAD Genel
Merkezi’nde gerçekleşti. TİMDER
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yıldırım,

Başkan Vekilleri Aydın Eşer, Serdar
Dönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemal
Kır, Mustafa Şahin, Yücel Baran, Genel
Koordinatör Nurhan Tanyeli, Genel
Koordinatör Yardımcısı Yeliz Kılıçaslan
ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Ayşe
Karaer ziyarette hazır bulundu.
TÜSİAD ve TİMDER’in mevcut
çalışmalarıyla ilgili karşılıklı bilgi
aktarımının ardından, ülke ve sektör
özelinde değerlendirmeler paylaşıldı.
Türkiye’nin ihracat konusunda kat ettiği
yol üzerinde durularak, değişen dünya

düzeninde daha aktif rol alabilmek için
izlenmesi gereken yollarla ilgili yorumlar
iletildi. Türkiye’deki birçok aile şirketinin
muzdarip olduğu kurumsallaşma, şirketi
sürdürülebilir kılarak gelecek nesillere
aktarabilme konularında görüşler
paylaşıldı, uzun soluklu firmaların
başarı sırları irdelenerek, konunun özel
bir çalışmayla ele alınması gerektiğinde
hemfikir olundu.
Ziyaret, karşılıklı başarı temennileriyle
ve yeniden bir araya gelme dilekleriyle
sona erdi.

TIMDER AKADEMI 2022 EĞITIM DÖNEMI
TAMAMLANDI
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TİMDER Akademi’de 2022 eğitim dönemi başarıyla sona erdi. Online olarak gerçekleşen ve
sektörün yoğun ilgi gösterdiği dersler, 2023 eğitim döneminde devam edecek.
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Yapı ve inşaat malzemeleri sektörünün
çatı kuruluşu TİMDER’in (Tesisat
İnşaat Malzemecileri Derneği) sektör
profesyonelleri için düzenlediği TİMDER
Akademi’de 2022 eğitim dönemi başarıyla
tamamlandı. 22 Şubat Salı günü “İş’te 2T:
Tutku ve Takımdaşlık” eğitimiyle online
olarak başlayan TİMDER Akademi,
11 Ekim Salı günü “Kurumsallaşmada
Başarı Faktörleri” eğitimiyle sona erdi.
Dijitalleşme, Gelişim ve Etkinlik,
Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik
olmak üzere 4 modül ve toplamda
18 dersten oluşan eğitim programı
interaktifliği yüksek tutma hedefiyle
planlandı ve odağın dağılmaması için
eğitim süresi 90 dakika olarak belirlendi.
Sektörde görev alan farklı kademelerdeki
çalışanların bilgi düzeylerini ve
farkındalıklarını artırmayı hedefleyen ve
ücretsiz olarak gerçekleştirilen TİMDER
Akademi eğitimlerinde sektörün en çok
ihtiyaç duyduğu konular gündeme taşındı.

18 yıldır aralıksız olarak devam
eden ve bugüne kadar 15.054 sektör
çalışanının katılım gösterdiği TİMDER
Akademi ile ilgili konuşan TİMDER
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal
Yıldırım, “Sektörün gelişimine katkıda
bulunma misyonuyla hareket eden
bir dernek olarak, önceliklerimizin
başında her zaman eğitimi ulaşılabilir
kılmak ve sektörümüzün gelişimini
sağlamak geliyor. Son 2 senedir online
olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimler
sayesinde ülke genelindeki tüm sektör
çalışanlarıyla temas kurma şansımız
oldu. Eğitimlerimizin görmüş olduğu
ilgiden dolayı mutlu ve gururluyuz.
Bu sene için planlamış olduğumuz
18 eğitimin tümünü başarıyla
tamamladık. 2023 eğitim dönemi için
hazırlıklara da şimdiden başladık.
Bu vesileyle, TİMDER Akademi’nin
bugüne kadar gelebilmesinde
önemli rol üstlenen, desteklerini asla
esirgemeyen sponsorlarımıza da ayrıca

teşekkür etmek isterim. Stratejik
Ortağımız konumundaki Tesisat
İnşaat Malzemecileri Federasyonu ve
Türkiye Seramik Federasyonu’na; Platin
Sponsorlarımız; E.C.A. - Serel,
Kale, Çanakkale Seramik,
Kalebodur, Kalekim, VitrA’ya; Altın
Sponsorlarımız; Çayırova Boru ve
DemirDöküm’e; Gümüş Sponsorlarımız;
Borusan Mannesmann, Bosch, GF
Hakan Plastik, Kombi Klima Shop, Teka
ve Victaulic’e şahsım ve sektör adına
en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Daha uzun yıllar, birlikte sektörümüzü
geliştirmek için çalışmayı diliyorum.”
dedi.
2023 yılı eğitim döneminde yeniden
sektörle buluşacak olan TİMDER
Akademi ile ilgili detaylı bilgiye
www.timderakademi.com web
sitemizden ulaşabilir ve yeni programın
netleşmesinin ardından kayıtlarınızı
yaptırabilirsiniz.

TIMDER, EKONOMI SOHBETLERI’NDE
CEM SEYMEN’I AĞIRLADI
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Yapı malzemeleri sektörünü üretici ve satıcılarıyla bir çatı altında toplayan TİMDER,
Ekonomi Sohbetleri’nde, Ekonomist Cem Seymen’i ağırladı. 21 Ekim Cuma günü
Gayrettepe Dedeman Hotel’de Gazeteci Semiha Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlik,
sektör profesyonelleri tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.
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TİMDER tarafından ekonominin
nabzını tutmak ve dernek üyelerini
bilgilendirmek amacıyla güncel
gelişmeler ışığında organize edilen
TİMDER Ekonomi Sohbetleri bugüne
kadar alanında uzman çok sayıda ismi
sektörle bir araya getirdi. Konferansın
merakla beklenen konuğu bu kez,
televizyon programlarıyla uzun yıllardır
gündemde olan Cem Seymen oldu.
Konferansın açılış konuşmasını üstlenen
TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Yıldırım; “TİMDER olarak uzun
yıllardır düzenli olarak ekonomi odaklı
konferanslar düzenliyor ve alanında
başarılı isimlerle üyelerimizi bir araya
getirerek gündemdeki konuları ele
alıyoruz. Özellikle ekonominin rutin
seyrinden ayrıldığı ve belirsizliklerin
arttığı dönemlerde bu tarz buluşmalar
üyelerimiz için yol gösterici bir

nitelik de kazanmış oluyor. Ekonomi
Sohbetlerimizde bu kez, yaptığı
televizyon programlarıyla adından
söz ettiren Ekonomist Cem Seymen’i
ağırlıyoruz. Cem Seymen’in bizlere
yeni bir bakış açısı kazandıracağına
ve aklımızdaki sorulara yanıt
olacağına inanıyorum. Düzenlediğimiz
etkinliklere gösterdiğiniz yoğun ilgi için
sizlere de teşekkür etmek istiyorum,
yeni etkinliklerde tekrar bir arada
olmayı umuyorum.” dedi.
Türkiye ve dünya ekonomisinin
güncel durumunun değerlendirildiği
etkinlikte Seymen, 2023 yılı için
yapılan ekonomik tahminler, enflasyon
artışı ve asgari ücret beklentileri
üzerinde durarak konuyla ilgili
değerlendirmelerini aktardı. Dünyadaki
ekonomik dengelerin halihazırdaki
durumuna ve Türkiye ekonomisine

etkilerine değinen Seymen’in sunumu
katılımcılar tarafından dikkatle takip
edildi.
Seymen; “Ülke olarak önceliğimiz
üretim olmalı, güçlü olduğumuz,
katma değer yaratabildiğimiz alanlara
yoğunlaşarak kendimize bir çıkış
yolu açmalıyız. Ülkemiz çok değerli
kaynaklara sahip, bu kaynakları verimli
şekilde değerlendirmeyi başarırsak
ihracat kanadımızı güçlendirmiş
oluruz. Ekonomide istikrarı yeniden
oluşturduğumuzda da yabancı
yatırımcılar için yeniden bir cazibe
merkezi haline gelebiliriz.” dedi.
Gazeteci Semiha Şahin’in
moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlik,
Seymen’in TİMDER üyeleri ve sektör
profesyonellerinin merak ettikleri
soruları yanıtlamasıyla sona erdi.

TIMDER’DEN
EĞITIME DESTEK
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Sektörel çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan TİMDER,
eğitim konusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında Antalya Manavgat Borsa İstanbul İlkokulu’nun
yenilenme projesinde yer aldı.

26

Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği
(TİMDER) sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında Antalya Manavgat’ta
bulunan Borsa İstanbul İlkokulu’nun dış
cephe boyama çalışmalarına destek oldu.
Sürdürdüğü sektörel faaliyetler kadar,
sosyal sorumluluk projeleriyle de öne
çıkan TİMDER, bugüne kadar birçok
okulun yenileme çalışmalarında sponsor
olarak yer aldı. 2022-2023 eğitim
dönemi hazırlık sürecinde TİMDER ile
irtibata geçerek yenileme çalışmalarına
destek isteyen Antalya Manavgat
Borsa İstanbul İlkokulu yetkililerinin
çağrısına kayıtsız kalmayan TİMDER,
okulun dış cephe boyama çalışmalarını
üstlendi. Konuyla ilgili görüş bildiren
TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Yıldırım; “Dernek olarak eğitim

bizim kırmızı çizgimiz, gerek ülkemiz
gerekse sektörümüz için ilerlemenin
tek yolunun eğitim olduğuna inanıyor
ve bu konuda elimizden geldiğince
gayret sarf ediyoruz. 2004 yılından
bu yana sürdürdüğümüz TİMDER
Akademimiz, İstanbul Üniversitesi
ile birlikte yürüttüğümüz Yüksekokul
Projemiz, sektör çalışanlarımızın
çocuklarına verdiğimiz bursların yanı
sıra, çocuklarımızın daha iyi şartlarda
okuyabilmeleri için zaman zaman
okulların yenileme çalışmalarına
da katkıda bulunuyoruz. Antalya
Manavgat’ta bulunan Borsa İstanbul
İlkokulu’nun dış cephesi de oldukça
kötü bir durumdaydı, öğrenciler
yeni eğitim dönemine başlamadan
önce onlara güzel bir hediye vermek
istedik ve dış cephenin boyama

çalışmalarını üstlendik. Çocuklarımızın
sağlıklı fiziksel koşullara sahip
okullarda eğitim görmeye hakları
var, bizler de bu noktada dernek
olarak elimizden gelen gayreti
gösteriyoruz. Bu çalışmaları kimi
zaman üye firmalarımızın destekleriyle
sürdürüyor, kimi zamansa direkt
olarak dernek bünyesinde çözmeye
çalışıyoruz. Bu vesileyle bugüne kadar
yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere
destek olan, duyarsız kalmayan tüm
üye firmalarımıza da teşekkür etmek
isterim.” dedi.
Boyama çalışmalarının
tamamlanmasıyla birlikte Borsa
İstanbul İlkokulu öğrencileri yeni eğitim
dönemine temiz bir binada başlamış
oldu.
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VitrA Karo CEO’su

HASAN PEHLİVAN
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“TÜRK SERAMIĞI
DÜNYADA HAK ETTIĞI YERI ALACAKTIR.”

“Eczacıbaşı kültüründe birlikte çalışmayı
öne çıkaran bir anlayış hakim.”
Çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın
öncülüğünü yapan Eczacıbaşı,
sahiplendiği değerlerin merkezine

insanı koyuyor. Biz de topluluğumuzun
özümsediğimiz bu değerlerinden ve
insan odağından yola çıkarak yaptığımız
her işte, aldığımız her kararda çalışma
arkadaşlarımızın mutluluğunu
dikkate alıyoruz. Onlardan aldığımız
geribildirimlerle pandemi sonrasında
oluşan iş yaşamı ve hibrit çalışma
kültürünü dikkate alarak ofislerimizi
yeniledik. Birlikte çalışmayı motive
eden ve destekleyen, konforlu ve
donanımlı alanlar oluşturduk. Eczacıbaşı
kültüründe birlikte çalışmayı öne
çıkaran bir anlayış hâkim. Hiyerarşi çok
katmanlı değil yani bugün herhangi bir
kademedeki çalışma arkadaşımız üst
yönetime rahatlıkla ulaşabilir. Bu durum
özellikle Z kuşağı için oldukça önemli.
Onların hayata bakışları, beklentileri
önceki nesillerden daha farklı. Verilen
kararlara ortak olmak, fikirlerini beyan
etmek istiyorlar. Anlamlı projelerde
yer almak ve değer üretmek istiyorlar.
VitrA Karo’da onlar için bir anlam
yaratmamız lazım. Topluluğun “çağdaş,
kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsü”
olma değerleri, bu anlamı yaratmamıza
olanak sağlıyor. Buradan hareketle,
insana değer vermek olgusunun da
kurumumuzda hakkaniyetle ele
alındığını içtenlikle söyleyebilirim.
Çalışan bağlılığının yüksek olmasının ve
çalışma arkadaşlarımızın uzun seneler
burada mutlulukla çalışmasının sırrı da

burada yatıyor. Benim de kariyerimin
%25’i Eczacıbaşı çatısı altında geçti,
umarım daha uzun yıllar bu ailenin
parçası olmaya devam ederim.
“İlk defa Bozüyük tesisimizde kadın
forklift sürücülerimiz görev almaya
başladı.”
Eczacıbaşı aynı zamanda, kadın
istihdam oranını artırma konusunda
öncü çalışmalar yürüten bir kuruluş. İşe
alım süreçlerinde son aşamaya kadar
özgeçmişlerde cinsiyet göstermiyor,
süreci tamamen yetkinliklere,
eğitime ve iş tecrübesine bakarak
yürütüyoruz. Son aşamaya gelindiğinde
ise yetkinlikler eşit düzeydeyse kadın
adaylara öncelik veriyoruz. Kadın
çalışma arkadaşlarımızın çalışma
hayatına katılımını arttırmak adına ofis
ve üretim alanlarındaki imkanlarımızı
sürekli geliştiriyoruz. Çocuğu olan
kadın çalışma arkadaşlarımıza kreş
desteği sağlıyoruz. Tüm lokasyonlarda
geçerli olan bu uygulama ile kadınların
aktif iş hayatlarına devam etmesine
olanak sağlarken çocukların iyi bir okul
öncesi eğitim almasını da sağlamış
oluyoruz. “Teknikte Kadın” projemizle
ilk defa Bozüyük tesisimizde kadın
forklift sürücülerimiz görev almaya
başladı. Kadın forklift sürücülerimizin
sayısını artırmak için çalışmalarımız
sürüyor.
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Lisans eğitimimi Bilkent Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimimi
ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme
Bölümü’nde tamamladım. İş hayatıma
1994’te petrol ve gaz sektöründe
faaliyet gösteren Schlumberger Oilfield
Services şirketinde başladım ve 6 yıl
Uzakdoğu’da, 2 yıl da Paris’te görev
yaptım. 2002 – 2011 yılları arasında,
teknoloji sektöründe hizmet veren
Gemalto Türkiye’de Genel Müdür ve
Ortadoğu Bölgesi Ödeme Sistemleri
Direktörü olarak kariyerime devam
ettim. 2011’de Başbakanlık Yatırım
Destek ve Tanıtım Ajansı’nda Baş
Danışman olarak, uluslararası danışman
ağının yönetimini üstlendim. O güne
kadar edindiğim bilgi ve tecrübeleri
aktararak fayda yaratma arzusuyla,
yapı ürünleri alanında İş Geliştirme
Direktörü olarak görev yapmak üzere
2015’te Eczacıbaşı Topluluğu’na
katıldım. 2016’da VitrA Karo Genel
Müdürü olduktan sonra, 2019’da da
Eczacıbaşı Karo iş biriminin tüm
sorumluluğunu üstlenerek CEO olarak
görev yapmaya başladım.
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“BULUNDUĞUMUZ NOKTAYA TASARIM GÜCÜMÜZ,
DEĞERLI MARKALARIMIZ VE ULUSLARARASI
YATIRIMLARIMIZ SAYESINDE GELDIK.”
Projemizdeki kadın çalışma
arkadaşlarımız eğitimlerini
tamamladıktan sonra ehliyet sahibi
olacaklar. Erkek çalışma arkadaşlarımız
için de hamilelik izni tanımladık.
Böylelikle eşlerinin yanında yer alarak
onlara destek olabiliyor, çocuklarının
gelişiminde sorumluluk üstlenebiliyorlar.
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Şirketimizin geçmişinden bahsedecek
olursak, VitrA Karo, Türkiye’nin
yüzünü ihracata çevirdiği 1991 yılında
uluslararası iş yapabilme yetkinliği
ve yüksek ihracat hedefleriyle
kuruldu. 1998’de en büyük ihracat
pazarlarımızdan biri olan İngiltere’ye
yakın olması nedeniyle İrlanda’da ilk
büyük yatırım gerçekleştirildi ve sıfırdan
bir fabrika kuruldu. 2006’da Almanya’nın
yerel markalarından Engers Keramik’in
satın alınmasıyla önemli bir ivme
yakalandı. 2007’de ise Villeroy&Boch’un
karo bölümü VitrA Karo bünyesine dahil
edildi ve 3 markalı bir organizasyon
haline geldik. 2011 yılında ise Rusya’da
büyük bir üretim yatırımı yapılarak
VitrA Karo’nun büyümesinde yeni bir
döneme geçildi.
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VitrA Karo olarak bulunduğumuz
noktaya tasarım gücümüz, değerli
markalarımız ve uluslararası
yatırımlarımız sayesinde geldik.
Yaptığımız yatırımların sacayaklarını,
makine ve ekipman alımlarıyla
yetinmeyerek tasarımlarımızı en gerçekçi
ve kaliteli şekilde hayata geçirebilecek
en modern teknolojileri uygulama,
verimliliği artırarak israfı önleme
ve sürdürülebilirliğe katkı sağlama
hedeflerimiz oluşturuyor. Bu 3 sacayağını
doğru şekilde birleştirdiğimizde, başarı
da kaçınılmaz oluyor. Yatırımlarımızı
devreye alırken trendleri takip ediyor,
ebat ve malzeme çeşitliliğine dair
talepleri dikkate alıyoruz. Doğada
bulunan malzemeleri en doğal halleriyle
işleyerek işimizin kalbinde duran
tasarımlarımızla şekillendiriyoruz. Son
olarak da sürdürülebilirlik konusunu
gündemimizden düşürmüyor, tüm
süreçlerimizi mutlaka sürdürülebilirlik
odağıyla değerlendiriyoruz.
“Yeni yatırımlarımızda enerjiyi %15 daha
efektif kullanıyoruz.”
Sürdürülebilirlik dediğimizde, dünya
kaynaklarını en doğru ve verimli
şekilde kullanabilmeyi kastediyoruz.

Yatırımlarımızı planlarken ve hayata
geçirirken enerjiyi daha az harcamanın
yollarını arıyor, kendi enerjimizi
üretmek için yöntemler geliştiriyoruz.
Bu çalışmaların sonucunda yeni
yatırımlarımızda enerjiyi %15 daha
efektif kullanıyoruz. Endüstri 4.0
uygulamalarını hayata geçirerek, sensör
teknolojilerinden elde ettiğimiz verileri
anlamlandırıyoruz. Bu sayede enerji
kayıplarının nedenlerini saptayarak
ıskarta oranlarımızı önemli oranda

azaltmayı başardık. Bu oranı daha
da iyileştirmek için çalışmalarımızı
sürdürüyor, yeni yapay zekâ projelerini
de süreçlerimize dahil ediyoruz.
Fabrikamızdaki modernizasyon
çalışmalarımız da sürdürülebilirlik
ve verimlilik odağıyla devam ediyor.
Sürdürülebilirliğin sonu olan bir yol
değil, hiç bitmeyen bir yolculuk olduğunu
biliyoruz. Dolayısıyla bu alana sürekli
katkı sağlamak ve yapabileceğimizin en
iyisini yapmakta kararlıyız.

“Yeşil Mutabakat’la ilgili çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.”
Dünya karbon ayak izini azaltma
konusuna odaklanmış durumda. Yeşil
Mutabakat kavramı Avrupa’da doğdu ve
ciddiyetle ele alınıyor. Sektörümüzde öne

çıkan İtalya ve İspanya’dan kuruluşlar,
karbon düzenlemelerini çok hızlı bir
şekilde hayata geçirdi. 2026 senesinde
sınırda karbon vergisi uygulaması
devreye alınacak, bu tarihten önce
sektörümüzde gerekli düzenlemelerin
hayata geçirilmesi gerekiyor. VitrA
Karo olarak Yeşil Mutabakat’la
ilgili çalışmalarımızı uzun zamandır
sürdürüyoruz. Bu kapsamında ele
aldığımız 3 ayrı başlık mevcut. Kapsam
1 tamamen kendi karbon ayak izimizle
alakalı olduğu için, kuruluş bazında
etkin iyileştirmeler yapabiliyoruz.
Yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde %23
oranında iyileşme sağladık. Kapsam
2 ise kullanılan enerjiyle alakalı.
Daha az enerji kullanımı ve enerjiyi
yeşil enerjiye dönüştürme konusunda
başarı elde etmek gerekiyor. Kapsam
2’de de %10’luk bir ilerleme kaydettik.
Kapsam 3’ün odağı ise lojistik. Bu
alanda da çalışmalarımız devam ediyor

ancak şu anda daha çok Kapsam 1
ve 2’ye yoğunlaşmış durumdayız.
Yenilenebilir enerji konusunda da ilk
adımlarımızı attık; yeni tesisimizin
üzerine 3,5 megavatlık bir güneş paneli
koyma yatırımına başladık. Bu sayede
kampüsümüzün tüketeceği elektrik
enerjisinin %7’sini karşılayacağız. Bu
sadece başlangıç; hedefimiz karo üretim
tesisimizin elektrik tüketiminin en az
yarısını yenilebilir enerjiden karşılamak.
Eczacıbaşı Topluluğu’nun bir parçası
olarak, sıfır atık hedefini benimsiyor,
çıkan atıkları da ham madde olarak
kullanmaya gayret ediyoruz. VitrA Karo
olarak, Türkiye’deki ilk yeşil etiketin ve
çevre etiketinin sahibiyiz.
“Türk Seramiğinin dünyada hak ettiği yeri
alabileceğine inanıyorum.”
“Türk Seramiği” markasının değer
kazanması, sektörümüz için büyük
öneme sahip. Bu konuda İhracatçılar
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“Karonun sahip olduğu özellikleri çok iyi
anlatmamız gerekiyor.”
Kuzey Amerika Karo Birliği’nin
yayınladığı Çevre Deklarasyonu’nun
sürdürülebilirlik sıralamasında karo;
ürün yaşam süresinin uzunluğuyla ve
üretimde kullanılan kimyasal oranının
düşük oluşuyla alternatif kaplama
malzemeleri arasında en iyi seçenek
olarak öne çıkıyor. Üstelik seramik
çok hijyenik bir malzeme; temizlemesi
çok kolay, aynı zamanda kaydırmazlık
özelliği de var. Yangına duyarlı, bakım
da gerektirmiyor. Sektör olarak karonun
sahip olduğu bu özellikleri çok iyi
anlatmamız gerekiyor.
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Birliği’nin çok kıymetli çalışmaları
var. Türk seramik üreticileri olarak
bizlere düşen en önemli görev,
kalite standartlarımızı koruyarak
üretim yapmak. Dünya ihracatından
aldığımız pay her geçen yıl artıyor,
Avrupa’daki ilk 3 oyuncudan biriyiz,
dünyada ise 10. sıradan 7. sıraya
yükselmeyi başardık. Ülkemizden çıkan
ürünlerin kalitesi çok iyi, tasarım ve
sürdürülebilirlik konularına biraz daha
ağırlık verdiğimizde Türk Seramiğinin
dünyada hak ettiği yeri alabileceğine
inanıyorum. Son yıllarda sektörümüzde
birçok şirket yatırım yapıyor. Sektör
olarak ihracatımız milyar doları
geçti. Dolayısıyla büyüyen bu sektörü
desteklemek için hem ham maddeye
erişim hem de lojistik imkanlarının
gelişmesi çok önemli. Sektörümüzün
ham maddeye erişimi için yeni
madencilik ruhsatlarının verilmesini
önemsiyoruz.

“Avrupa’da lojistik merkezi kuruyoruz.”
Lojistik konusu özellikle karo
sektörünün kalbinde yer alıyor.
Ağırlıkların yüksek oluşu nedeniyle
ciddi bir maliyet kalemini oluşturuyor ve
hizmet kalitesi üzerinde de etkili oluyor.
Bu nedenle lojistik konusunu önemsiyor,
Avrupa’da lojistik merkezi kurmak
üzere yatırımlarımıza devam ediyoruz.
40 bin metrekare kapalı alanda son
otomasyon sistemlerine sahip olacak
tesisimizi 2023 yılında tamamlamayı
hedefliyoruz. Lojistik merkezimiz
sayesinde hizmet kalitemizi artırarak
bölgedeki iş ağımızı genişleteceğimize
inanıyorum.
Diğer yandan, Türkiye’de demiryoluyla
sevkiyat yapamıyoruz. Sektör olarak
bu konuya yoğunlaşmamız gerektiğini
düşünüyorum. Konteyner krizi ve artan
petrol fiyatları karşısında demiryolu
oldukça verimli bir alternatif olacaktır.

VitrA Karo olarak her zaman markalı
büyümeyi esas alan bir anlayışla hareket
ediyoruz. Uluslararası pazarlarda kalıcı
olmak istiyorsak markalı büyümek
zorundayız. Marka kavramıyla; sahip
olduğumuz değerleri, tasarım anlayışını
ve iş yapış biçimlerimizi ifade etmiş
oluyoruz. VitrA Karo markamızla genç,
trendleri yakalayan ve modern bir yaşam
tarzını, Villeroy & Boch markamızla ise
country ve klasik yaşam tarzını temsil
ediyoruz. Temsil ettiğimiz bu anlayışları
tüketicilerimize yansıtabilmek ve
hem kullanıcılarımızın hem de
pazarlarımızın farklı ihtiyaçlarını,
değişen zevkler doğrultusunda
tasarımlarımıza yansıtabilmek için
bütünsel düşünerek ürünün kullanılacağı
atmosferi hayal ediyoruz. Şu an
ekibimizde uluslararası tasarımcılarımız
var, bu sayede bulunduğumuz her
coğrafyanın ruhunu yansıtan ürünler
ortaya çıkarabiliyoruz.

“ULUSLARARASI PAZARLARDA
KALICI OLMAK ISTIYORSAK
MARKALI BÜYÜMEK ZORUNDAYIZ.”

“AVRUPA PAZARINDA AKTIF OLARAK
FAALIYET GÖSTEREN 300’E YAKIN
KARO SERAMIK FIRMASI VAR
BIZ CIRO OLARAK 10. SIRADAYIZ,
HEDEFIMIZ ILK 5 IÇERISINDE
YER ALABILMEK.”
eğitimleri vermek gerekiyor. Biz son
bir senedir her alanda ciddi bir işe alım
yapıyoruz, istihdamımız sürekli artıyor.

Karo seramik sektöründe markalaşmak
ise, vitrifiye sektörüne göre biraz daha
zor. Bir vitrifiye ürününe baktığınızda,
markasını hemen fark edebiliyorsunuz
ancak karoda bu mümkün olmuyor.
Bu sebeple karoda kendimizi daha iyi
anlatmak zorundayız. Avrupa pazarında
aktif olarak faaliyet gösteren 300’e yakın
karo seramik firması var. Biz ciro olarak
10. sıradayız, hedefimiz ilk 5 içerisinde
yer alabilmek. İlk 10’da yer alan
kuruluşları incelediğinizde, hepsinin
birden çok markayla hareket ettiğini
görürsünüz. Biz de mevcut 3 markamızla
sıralamadaki yerimizi iyileştirmek için
çalışıyoruz. Birçok farklı kültüre hitap
etmeye çalışırken, markamızın tasarım
bütünlüğünü de korumamız gerekiyor.
Bu nedenle farklı markalarla ilerleme
stratejimizin hem marka çizgimizi
korumamızı sağladığını hem de büyüme
ivmemizi hızlandırdığını söyleyebilirim.

“Fuarlar sektörümüz için önemli.”
Görsellikle öne çıkan bir iş yaptığımız
için fuarlar sektörümüz için önemli.
Ancak fuarımızın daha görkemli bir
şekilde yapılabilmesi için 2 senede bir
organize edilmesinin faydalı olacağı
görüşündeyim. Fuarımızın 2 senede bir
yapılması sayesinde ziyaretçilerimizin
karşısına çok daha farklı ve çeşitli
tasarımlarla çıkma fırsatımız olacağını
düşünüyorum. Covid-19 sonrası
gerçekleştirdiğimiz ilk fuar çok verimli
oldu ve uzun aranın ardından yapılan
bir fuar olduğu için yüksek bir enerji
hakimdi. Fuarımızın önemli olduğu
su götürmez bir gerçek fakat her
zaman daha iyisinin mümkün olduğu
anlayışından yola çıkarak iyileştirme
ve geliştirme için yapabileceklerimiz
üzerinde yoğunlaşmamız faydalı
olacaktır.

“İstihdamımız sürekli artıyor.”
İlerleyen dönemlerde de yeni
yatırımlarımız ve modernize etme
çalışmalarımız devam edecek. Yatırım
yaparken sadece makine alıp fabrika
kurmak yeterli olmuyor; bu makineleri
kullanacak yetkin kişileri bulmak,
onları istihdam etmek ve onlara gerekli

Bunun yanında sektör olarak
dijitalleştireceğimiz işler olduğunu
düşünüyoruz. Özellikle müşteri
deneyimini geliştirmek ve
memnuniyetini artırmak adına üretim
süreçlerinden son kullanıcıya kadar
olan uçtan uca süreçlerimizi gözden
geçirdik. Dünyanın önde gelen çözüm
partnerleriyle ve Eczacıbaşı Bilişim’in
desteğiyle bu yolculuğa başladık ve
önümüzdeki dönemde sektörümüzde
dijital alanında en iyi uygulamaları
sunmayı hedefliyoruz.

“Sektörümüz pandemi sürecine başarıyla
adapte oldu.”
İnişli çıkışlı durumlara hızlı adapte
olabilme kabiliyetimiz sayesinde
Covid-19 sürecinde de çok büyük
sarsıntılar yaşamadık. Pandeminin
sektörümüzü olumsuz etkileyeceğini
düşünürken, beklediğimizin aksine
oldukça hareketli bir dönem yaşadık.

İnsanların daha fazla vakit geçirmeye
başladıkları evlerini yenileme istekleri,
sektörde hızlı bir hareketlilik başlattı.
Biz de bu ihtiyaca yanıt verebilmek için,
“önce sağlık” ilkemizi de odağımıza
alarak, ara vermeden hem iç hem de
uluslararası pazarlarımıza üretim
yapabilmek için çalıştık. Bu süreçte
ham madde krizleri de yaşadık ancak
çalışma arkadaşlarımız hızlıca yeni
reçeteler hazırladılar, testleri tamamlayıp
yeni reçetelerle üretimlerimize devam
ettik. Seyahat kısıtlamalarından,
mağazaların kapalı oluşlarından ötürü
ürünlerimizi sergileyebilmek adına dijital
showroomlar hazırladık. Bütün bunlar
krizlerle baş edebilme kabiliyetimizin
arttığını, krizlere daha da dayanıklı hale
geldiğimizi gösteriyor. Üstelik sadece
biz değil tüm sektör pandemi sürecine
başarıyla adapte oldu.
“Bir derneğin sunabileceği en kıymetli
hizmetin eğitim olduğunu düşünüyorum.”
Dernekler ve sivil toplum kuruluşları,
sektörlerin güç kazanmasında önemli bir
rol oynuyor. İş ortaklarımızın büyük bir
kısmını temsil eden TİMDER, üretici ve
satıcıları aynı çatıda buluşturmasıyla ayrı
bir öneme sahip. Uzun yıllardır özveriyle
gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetlerini
yakinen takip ediyor ve sektör için çok
faydalı olduğuna, tüm üyelerimizin
katılması gerektiğine inanıyorum. Bir
derneğin üyelerine ve sektöre sunabileceği
en kıymetli hizmetin eğitim olduğunu
düşünüyorum. Nitekim sürdürülebilirlik
dahi insan kaynağının gücü doğrultusunda
sağlanabiliyor. Eğitim faaliyetlerinin son 2
senedir online olarak gerçekleştirilmesi de
önemli bir gelişme. Böylelikle herkesin bu
eğitimlere ulaşmasına olanak sağlanıyor.
Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra TİMDER,
sektörel sorunlara farklı bir boyuttan
yaklaşıyor. Federasyon çatısı altında
yapılan toplantılarda zaman zaman
fikir ayrılıkları yaşasak da ortaya çıkan
sinerjiyle sektör için faydalı sonuçlara
ulaşabiliyoruz.
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Aynı zamanda trendleri de çok yakından
takip ediyoruz. Sektörde bir süredir
büyük ebat trendi hâkim ancak karoda
farklı boyutlar her zaman var olacaktır
çünkü bir mekânın tamamında küçük
ya da büyük, her boyuttan karonun
kullanım alanı var. Farklı pazarlarda
güçlü şekilde var olmak için farklı
boyut ve dokuları ürün portföyünde
bulundurmak gerekiyor. Elbette ebatta
çok fazla çeşitlilik üreticiler için
zorlayıcı olabilir ve tüm ebatlarda
uzmanlaşmaya çalışmak odak kaybına
sebep olabilir. Dolayısıyla ürün
portföyünü oluştururken üreticilerin
kendilerine bir yön ve strateji
belirleyerek ilerlemeleri faydalı olacaktır.
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GENEL KOORDİNATÖRÜ
AYDIN EŞER
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“SEKTÖRÜMÜZÜN PRESTIJ FUARI UNICERA’YI
AVRUPA’NIN 1 NUMARASI YAPACAĞIZ.”

“Başarılı bir fuara imza atmayı
hedefliyoruz.”
Bu yılki UNICERA Fuarı, yeni kurulan
firmamızla gerçekleştireceğimiz
ilk fuar olacak, bu nedenle her
zamankinden ayrı bir heyecan
duyuyoruz. Fuarın organizasyonu için
de uluslararası fuarcılıkta öne çıkan TG
Expo firması ile bir anlaşma imzaladık.
Sahip olduğumuz fuarcılık başarısını,
TG Expo’nun uluslararası fuarcılık
deneyimiyle birleştirerek başarılı bir
fuara imza atmayı hedefliyoruz.
“Seramik kaplama malzemelerinde
Avrupa’nın 2. büyük üreticisiyiz.”
Seramik sektörü, ihracatta yerli
kaynakları en çok kullanan ve ithal
ürünlere bağımlılığı en az olan
sektörlerden biri ve en yüksek katma
değeri olan ürünlere sahip oluşuyla ülke
ekonomimiz açısından çok kıymetli.
Türk seramik kaplama malzemeleri
sektörü yapılan yatırımlarla dünyada
söz sahibi olmayı başardı. Ülkemiz
500 milyon metrekare kurulu kapasite
ile seramik kaplama malzemelerinde
Avrupa’nın 2. ve dünyanın 7. büyük
üreticisi konumunda yer alıyor.

“İhracatımızı ağırlıklı olarak gelişmiş
ülkelere gerçekleştiriyoruz.”
Seramik kaplama malzemeleri
ihracatında ise dünyada söz sahibi
ülkelerden biriyiz ve her yıl
geleneksel olarak önemli bir ihracat
gerçekleştiriyoruz. 2021 yılında toplam
151 milyon metrekarelik ihracat
gerçekleştirdik. İhracat yaptığımız
ülkelere baktığımızda da ağırlıklı
olarak gelişmiş ülkelerin yer aldığını
görüyoruz. 2020 ve 2021 yıllarında
seramik kaplamada en çok ihracatı
ABD’ye gerçekleştirdik. ABD’ye yapılan
ihracatımız 2021 yılında 27 milyon
metrekareye yükseldi. 2. sırada yer alan
Almanya’ya yapılan ihracatımız ise 2021
yılında 18 milyon metrekareye ulaştı.

“2016 YILINDAN BU
YANA IHRACATIMIZ
HER SENE
ARTIYOR.”
Seramik kaplama ihracatındaki
genel tablolara baktığımızda ise 2016
yılından bu yana ihracatımızın her
sene arttığını görüyoruz. Türkiye 2016
yılında 80 milyon metrekare ihracat
yaparken, 2021 yılında bu rakam
151 milyon metrekareye ulaştı. Bu
rakamlar sektörümüzün bulunduğu yeri
göstermesi açısından çok kıymetli.
“Avrupa’nın en büyük seramik sağlık
gereçleri üreticisiyiz.”
Seramik sağlık gereçleri alanında
ise yaklaşık 22 milyon adet üretimle,
Avrupa’nın en büyük üreticisiyiz ve
dünyadaki toplam seramik sağlık gereci
üretiminin %10’unu gerçekleştiriyoruz.
Yurt içi tüketimi büyük ölçüde yerli
üretim ile karşılıyoruz.
Seramik sağlık gereçleri ihracatında da
dünyada önemli bir yerde bulunuyoruz.
İhracat yaptığımız ilk 10 ülke içinde
büyük ölçüde gelişmiş ülkeler yer alıyor.
En yüksek ihracatı Fransa’ya sonrasında
Almanya’ya gerçekleştiriyoruz.
“Seramik sektörü ekonomimizin
lokomotif sektörlerinden biri.”
Geldiğimiz noktada; seramik kaplama
malzemeleri üreten firmalarımızın
142 ülkeye, sağlık gereci üreten

firmalarımızın ise 129 ülkeye ihracat
yaptığını görüyoruz. Sektörümüzün
dünya pazarlarında elde ettiği
tanınırlıkta fuarımızın da önemli bir
katkısı olduğuna inanıyor ve bu katkıyı
artırmak adına gayretlerimizi her yıl
daha da artırıyoruz. Ayrıca seramik
sektörü Türkiye ekonomisine 60 bin
doğrudan, 330 bin dolaylı istihdam
sağlayarak da önemli bir katkıda
bulunuyor. Tüm bu unsurları göz
önüne aldığımızda seramik sektörünün
ekonomimizin lokomotiflerinden biri
olduğunu ve daha fazla teşvik sağlandığı
takdirde daha büyük başarılara
ulaşılabileceğini söyleyebiliriz.
Fuarlar, markaların inovatif yanlarını,
üretim kabiliyetlerini ve geliştirdikleri
çözümleri dünyayla paylaşmalarına
olanak sağlayarak önemli bir değer
yaratıyor. İlk kez gerçekleştiği yıllarda
400 metrekarelik bir sergi alanına
sığarken, bugün 80 bin metrekare
alana yayılan, 1200 markanın katılım
sağladığı büyük bir organizasyona
dönüşen ve Avrupa’nın 2. en büyük
fuarı olarak kabul edilen UNICERA
da, sektörümüz için çok kıymetli
bir platform. Sektörümüzün ilgi ve
alakasıyla her geçen gün çapını daha da
büyüten UNICERA, ülke ekonomimize
sağladığı katkıyla sektörümüzün prestij
fuarı olarak da anılıyor.

“UNICERA’NIN
ÜNÜNÜ
HAK ETTIĞI
NOKTAYA
TAŞIYACAĞIZ.”
“Yatırımlarımızın meyvelerini fuarımızda
toplayacağız.”
Fuarımızın geçmişten bugüne kat
ettiği yol elbette inanılmaz ama henüz
başaracağımız çok şey var. Fuarımızı
Avrupa’nın en büyüğü kılmak için
çaba sarf edecek ve UNICERA’nın
ününü hak ettiği noktaya taşıyacağız.
Yabancı katılımcı ve ziyaretçi sayısını
artırma noktasında efektif adımlar attık
ve yatırımlarımızın meyvelerini 7-11
Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek
fuarımızda toplayacağımıza inanıyoruz.
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Alanında Avrupa’nın en büyük
2. fuarı UNICERA Seramik Banyo
Mutfak Fuarı’nın tüm süreçlerini kendi
bünyemizde yürütmek hedefiyle, 2021
yılında Türkiye Seramik Federasyonu
(TSF) bünyesinde, Tesisat İnşaat
Malzemecileri Derneği’nin (TİMDER)
desteğiyle UNICERA Uluslararası
Fuarcılık A.Ş. kuruldu. 1988 yılından
bu yana TİMDER olarak, 2002
yılından itibaren de üst çatı örgütümüz
TSF ile birlikte UNICERA Fuarını
sektörle buluşturuyoruz. Yeni kurulan
oluşumun fuarımıza büyük bir katkı
sağlayacağına ve ivme kazandıracağına
inanıyoruz. UNICERA Uluslararası
Fuarcılık A.Ş. ile fuar üzerindeki
hakimiyetimiz artmış oldu ve süreçleri
daha kontrollü bir şekilde yürütmeye
başladık. Çözüm üretme noktasında
hareket kabiliyetimizi artırması da tek
elden yönetimin önemli bir getirisi
oldu. Katılımcılarımızın büyük bir
kısmı aynı zamanda TSF’nin ve
TİMDER’in de üyesi, bu sayede
fuarcılıkta oldukça hassas olan
katılımcı ilişkilerini uzun yıllardır
başarıyla sürdürüyorduk, şimdi tüm
süreçleri kendi bünyemizde yürütecek
olmamız, katılımcı ilişkileri açısından
daha faydalı olacaktır.
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Türkiye Genel Müdürü
UFUK ALGIER
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“SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞI TEMEL ALAN
YAKLAŞIMLAR SERGILIYORUZ.”

“İhracat pazarlarımızda geliştirdiğimiz
showroom konseptlerimizle
farklılaşıyoruz.”
Temelleri 1874 yılında atılan, 1905
yılında ahşap dış kaplamalı ilk
rezervuarı çalışır hale getirerek 1912
yılında patentini alan ve dünya genelinde
hizmet vermeye başlayan Geberit olarak,
sıhhi tesisat ve vitrifiye alanlarında 26
üretim tesisimizle, 50 ülkede 12 bini
bulan çalışanımızla hizmet veriyoruz.
Geberit’in Türkiye pazarına girişi
ise 2002 yılına dayanıyor. Yerelin
dinamiklerine uygun hareket ederek
yatırımlarımızı sürdürüyoruz, satış
noktalarımızı her geçen gün arttırıyor
ve geniş bir müşteri kitlesine ulaşıyoruz.
İstanbul’daki genel merkezimizin yanı
sıra İzmir ve Ankara’da bölge ofislerimiz

ve birçok ilde showroomlarımız mevcut.
Geberit Türkiye olarak, Gürcistan, Irak,
Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan,
Tacikistan, Pakistan ve KKTC’ye ihracat
yapıyoruz. İhracat pazarlarımızda
geliştirdiğimiz showroom
konseptlerimizle farklılaşıyoruz.
Duvar arkasındaki uzmanlığımızı
duvar önüne de taşıma gayesiyle
attığımız ilk adım ise 2015 yılına
dayanıyor. 2019 yılından itibaren
ise banyo serilerimizi Türkiye’deki
kullanıcılarımızla buluşturmaya
başladık. 2019-2020 sürecinde mevcut
koşullar nedeniyle profesyoneller ve
son tüketicilerle buluşma adımlarımızı
daha temkinli atmak durumunda kaldık.
Bu süreçte yaptığımız çalışmalarla
kullanıcılarımızın hijyen ihtiyacına
dair yeni ürünler geliştirdik. Ardından
bayilerimize ait mağazalarda yer alan
teşhir alanlarımızın renovasyon sürecini
başlattık. Bu sayede ürünlerimizin
kullanıcılar tarafından tercih edilirliği ve
pazar payımız arttı.
“Yenilikçi ürün gamımızla yaşam
alanlarına değer katan işlere imza
atıyoruz.”
Dünya geneline hizmet veren bir
marka olarak, sıhhi tesisat ve vitrifiye
alanında yenilikçi ürün gamımızla
yaşam alanlarına değer katan işlere

imza atıyoruz. Bunu yaparken de Ar-Ge
yatırımlarını aksatmadan, çevreye
duyarlı bir şekilde ve sürdürülebilirliği
temel alan yaklaşımlar sergiliyoruz.
“Ürün, sistem ve servislerimizi sürekli
olarak geliştirerek yeni standartlar
oluşturmamız öne çıkmamızı sağlıyor.”
Uzun yıllardır Geberit mirasını
devam ettirebilmemizin en önemli
nedenleri arasında yenilikçi sıhhi tesisat
çözümlerimiz ve yaşam standartları
kalitesinde sürdürülebilir iyileştirmeler
yapmamız yer alıyor. Bunun yanı sıra
ürün, sistem ve servislerimizi sürekli
olarak geliştirerek yeni standartlar
oluşturmamız öne çıkmamızı sağlıyor.
Kendini ve markasını sürekli geliştirerek
çağa ayak uyduran, kısa, orta ve uzun
vadeli hedeflerini belirli bir plan
dahilinde belirleyebilen iş insanlarının,
başarısız olmaları için bir neden yok.
“Günceli yakalayan markaların öne
çıkacağını düşünüyorum.”
Perakende sürecine verdiğimiz
değer sonucu, yeni bir dönüşüm
yaratmanın yollarını ararken showroom
konseptini genişletmeye karar
verdik. Bu doğrultuda İstanbul’daki
mağazalarımızdan başlayarak diğer
bölgeler ve Geberit Türkiye’ye bağlı
ülkelerdeki mağazalarımızda bir
dönüşüm başlattık. 2019 yılında Türkiye

ÜRETİCİ / TİMDER Dergisi 110.Sayı, Ekim - Aralık 2022

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi
bölümünden 1992 yılında mezun oldum.
Teka Küchentechnik’te başladığım
profesyonel iş hayatımda 2002 yılına
kadar Satış ve Pazarlama Direktörü
olarak görev yaptım. Daha sonra
Duravit Türkiye’de devam etme kararı
alarak İran, Azerbaycan, Özbekistan,
Kazakistan, Türkmenistan, KKTC ve
Irak pazarlarında markanın hedefleri
doğrultusunda projeler yürüttüm. Ekim
2018’den bu yana ise Geberit Türkiye
Genel Müdürü olarak görevimin
başındayım.
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“FUARLAR, MARKA BILINIRLIĞINE
KATKI SAĞLAYAN PRESTIJLI ALANLAR
OLARAK DIKKAT ÇEKIYOR.”
pazarına getirdiğimiz vitrifiye ve banyo
serilerimizi, hem profesyonellerle
hem de tüketicilerimizle doğru
ve ilham verici şekilde showroom
alanlarımızda paylaşıyoruz. Mevcut
showroomlarımızda sergilenen ürünler,
son kullanıcının da seçim sürecini
daha doğru ve ihtiyacına uygun şekilde
yapmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra
mağazamızda ürünleri doğrudan
görme fırsatı yakalayan müşterilerimiz,
çalışanlarımızdan aldıkları teknik
ve diğer bilgilerle evlerinde en uygun
çözüme ulaşıyorlar.
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Birçok sektörde olduğu sıhhi tesisat ve
vitrifiye alanında da günün koşullarına
uygun önemli dönüşümler yaşanıyor.
Bu değişimlerin altında hiç kuşku yok
ki teknolojinin gelişimi ve modern
dünyanın kullanıcıların beklentilerini
daha da yükseltmesinin etkileri
yatıyor. Yaşanan değişimler sonucunda
sektörümüzde firmalar ürünün
geliştirilmesi konusunda adımlarını daha
hassas atıyor. Kişiselleştirilmiş ürün
ve hizmetlerin gelecekte daha çok öne
çıkacağını tahmin ediyor, kullanıcıların
beklentilerini karşılama noktasında
günceli yakalayan markaların tercih
edileceğini düşünüyorum.
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“Ekolojik dengeyi koruyacak planlamalar,
dünyamızı koruma altına alacaktır.”
Gelecekle ilgili her markanın belli
başlı stratejileri bulunuyor fakat elde
olmayan nedenlerden dolayı küresel bir
boyut kazanan sorunları tahmin etmek
ne yazık ki mümkün olamıyor. Aynı
şekilde fırsatlar açısından öne çıkacak
noktaları tahmin etsek de zamanlama
açısından yanılma payları olabiliyor.
Gelecek her ne kadar belirsizliklerle
dolu olsa da ilerleyen süreç için en büyük
küresel risklerin başında kuraklık ve
su kıtlığı geliyor. Su tüketiminin en
fazla olduğu banyolarda kullanılmakta
olan ürünlerimizin, kuraklığın etkisiyle
düşen pazar payından etkilenme olasılığı
yüksek olacak. Bu noktada sürdürülebilir
üretimi ve ekolojik dengeyi koruyacak
planlamalar, dünyamızı koruma altına
alacaktır.
“Teknoloji ve hijyen odağında kendimizi
sürekli geliştiriyoruz.”
Teknolojinin gelişmesi, her alanda
olduğu sıhhi tesisat ve vitrifiye

sektöründe köklü değişiklikleri
beraberinde getiriyor. Özellikle
son yıllarda günlük yaşamımızda
dönüşüm ve hijyenin önem kazanması,
sektörümüzü daha rekabetçi bir hale
getirdi. Özellikle fotoselli ürünlerin
pazardaki payının artması, bu
değişimin en önemli göstergelerinden
biri. Tüketicinin ihtiyacına en uygun
ürün ve ürün grubunu üretmek ise
teknolojiyi daha efektif kullanıp
Ar-Ge yatırımlarına ağırlık vermemizi
sağlıyor. 2021 yılında net satışlarımızın
yaklaşık %3’nü Ar-Ge çalışmalarına
ayırdık; teknoloji ve hijyen odağında
kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Ar-Ge
çalışmalarını yaptığımız ürünler teknik
açıdan güçlü olsa da modern dünyanın
beğeni algılarına hitap eden dokunuşlar
da yapıyoruz.
“Fuarlar, marka bilinirliğine katkı
sağlayan prestijli alanlar olarak dikkat
çekiyor.”
Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen
fuarlar, sektör oyuncularının bir
araya geldiği, teknolojiyle geleneksel
pazarlama yöntemlerinin buluştuğu,
marka bilinirliğine katkı sağlayan
prestijli alanlar olarak dikkat çekiyor.
Bu fuarlarda yer almanın markalar

açısından en önemli faydalarından
biri de sektöre dair son teknolojileri
görme fırsatı yakalamak. Bunun yanı
sıra sektörün önemli paydaşlarıyla
bir araya geldiğimiz bu fuarlarda
gerçekleştirdiğimiz fikir alışverişi ve
mevcut sorunlara karşı ürettiğimiz
çözüm önerileri, sektörümüzün gelişmesi
adına önem arz ediyor.
Daha inovatif ürünleri kullanıcılarımızla
buluşturmanın yarattığı sorumlulukla
birlikte önümüzdeki süreçte farklı
ürünler ortaya çıkarma konusunda
heyecanlıyız. Önümüzdeki dönemde
nihai tüketicilerimizle daha da
yakınlaşabilmek ve her yaştan
kullanıcıya uygun, özgün ürünlerimizi
daha detaylı tanıtabilmek için
showroom konseptimizi genişletmeyi
planlıyoruz. Türkiye başta olmak üzere
genişlettiğimiz ihracat ekibimizle bize
bağlı olan ülkelerdeki etkinliğimizi
2022 yılında artırmaya devam edeceğiz.
Pazara sunacağımız teknoloji odaklı yeni
ürünler var ve bunlar tüketicilerimizin
ihtiyaçlarını da en uygun biçimde
karşılayacak. Hem duvar önü hem duvar
arkasında sunduğumuz inovatif çözümler
ile büyüme hedefimize ulaşmak için
yoğun bir şekilde çalışacağız.
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İstanbul Çekmeköy

İstanbul Ümraniye

İstanbul Ataşehir

İstanbul Kartal

Eskişehir Söğütönü

Eskişehir Batıkent

İzmir

Bilecik Söğüt

Antalya

1970 yılında İstanbul’da doğdum.
Çalışma hayatım 1987 yılında, toptan
gıda sektöründe başladı. Farklı
iş kollarını inceleyerek yaptığım
analizlere dayanarak 1995 yılında inşaat
malzemeleri sektörüne geçiş yaptım,
edindiğim deneyimler sonrasında
da 2000 yılında İzmir Menemen’de
Serakim’i kurdum.
“Yeni şubelerle büyüme kararı aldık.”
Seramik ve yan malzemelerin perakende
satışını yapmak amacıyla kurduğumuz
Serakim’de, zaman içerisinde gelişen
piyasa koşullarının da yönlendirmesiyle
tali satıcılara ve müteahhitlere de
satış yapmaya başladık. Bu sayede
artan alım gücümüzün etkisiyle satış
kanallarımızı genişletme kararı alarak,
İzmir bölgesinin yanı sıra İstanbul’da
da faaliyet göstermeye karar verdik
ve 2017 yılında Çekmeköy’de bir
mağaza açtık. Bölgenin yapısı itibariyle
müşterilerimizin önemli bir kısmını yapsat müteahhitler oluşturdu ve bu durum
şubenin kısa bir sürede iyi bir ivme
yakalamasını sağladı. Çekmeköy’de
başarılı bir grafik yakaladığımız
ve farklı bölgelerde de potansiyel
gördüğümüz için yeni şubelerle
büyüme kararı aldık ve Anadolu

Yakası’nda Ümraniye, Ataşehir, Kartal ve
Tavukçuyolu’nda yeni mağazalar açarak
şube sayımızı 5’e çıkardık.
“Kısa sürede önemli bir büyüme
kaydettik.”
İzmir ve İstanbul’daki yapılanmamızdan
sonra Eskişehir piyasasında gördüğümüz
potansiyelle burada da 2 şube açmaya
karar verdik. Seramik fabrikalarının
merkezi konumunda bulunan Eskişehir’de
geniş stoklama ve teşhir alanlarımız
sayesinde kısa sürede önemli bir büyüme
kaydettik. 2021 yılında ise sahip olduğu
otellerle büyük bir potansiyel barındıran
Antalya’da geniş bir showroom açtık
ve çok geçmeden bölgede adımızı
duyurmayı başardık. Bölgenin mevsimsel
özellikleri nedeniyle kış döneminde
ağırlıklı olarak otel yenileme pazarına,
yaz döneminde ise yap-sat müteahhitlere,
tali bayilere ve perakende müşterilere
hizmet veriyoruz. Son olarak 2022 Mayıs
ayında İzmir Çiğli’de yeni bir şube
daha açarak toplam şube sayımızı 10’a
çıkardık. Çiğli şubesini açarken öncelikle
yap-sat müteahhitlere, tali satıcılara
ve perakende müşterilere ulaşmayı
hedefledik, şubemiz henüz çok yeni
ama gidişatından memnun olduğumuzu
söyleyebilirim.

“Sahip olduğumuz hız firmamızın
tercih edilebilirliğini artırıyor.”
Şubelerimizi kurarken teşhir ve stok
sahasının aynı mekân içerisinde
bulunmasına dikkat ediyoruz.
Bu sayede müşterilerimize en
hızlı şekilde hizmet verebiliyor,
teşhirde beğendikleri ürünleri
anında teslim edebiliyoruz. Sahip
olduğumuz bu hız firmamızın
tercih edilebilirliğini artırıyor.
Ayrıca bu uygulamamız sayesinde
otomasyon ve kontrolü daha hızlı
ve pratik şekilde sağlayabiliyor,
depo düzenini oluşturabiliyor,
malzemelerdeki olası hasar
kontrolünü yapabiliyoruz.
Personelimizin çalışma süreçlerine
hakim oluyor, müşterilerimizden
gelen ürün değişikliği taleplerine
hızlıca yanıt verebiliyoruz.
Her yıl ortalama 1 ya da 2 yeni
şube açıyoruz. Şube açmayı
planladığımız bölgeleri seramik
pazarı açısından araştırarak
fizibilite çalışmaları yürütüyoruz,
bu çalışmalarla tespit ettiğimiz
potansiyel bölgelere açacağımız
yeni şubelerle önümüzdeki 5 yılda
20 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz.
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“ÖNÜMÜZDEKI 5 YILDA 20 ŞUBEYE
ULAŞMAYI HEDEFLIYORUZ.”
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“Termal Seramik markasının distribütörü
konumunda bulunuyoruz.”
Şubelerimiz, ana arterlerdeki geniş
tabela değeri, konumu, geniş showroom
ve stok alanlarıyla Termal Seramik
markasının distribütörü konumunda
bulunuyor. Markanın vizyonunu en iyi
şekilde yansıtabilmek ve müşterilerle
iletişimlerinde doğru temsili sağlamak
adına deneyimli çalışan kadromuzla
hizmet veriyoruz. Termal Seramik
ürünlerinin yanı sıra yapı kimyasalları,
seramik yan malzemeleri, banyo dolabı,
armatür, duşa kabin ve vitrifiye gibi
ürünleri de bünyemizde barındırıyoruz.
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4 ilde bulunan 10 şubemizin ihtiyaç
duyduğu tüm ürünlerin zamanında
ve eksiksiz olarak temin edilebilmesi
için kendi içimizde bir satış destek
ve lojistik ağı oluşturduk. Bu sayede
gelen siparişleri hızlı ve eksiksiz olarak
temin ederek müşterilerimize sevk
edebiliyoruz.
“5 milyon metrekarelik seramik satışına
ulaşmayı hedefliyoruz.”
2021 yılında 3,5 milyon metrekarelik
seramik satışı gerçekleştirdik, 2023
yılında hem gelişen piyasa koşulları
hem de firmamızın büyümesi sebebiyle
5 milyon metrekarelik seramik satışına
ulaşmayı hedefliyoruz. Bu artışın
yüzdesel oranı kadar da yapı kimyasalı,
banyo dolabı, duşa kabin, armatür ve

diğer ıslak mekân ürünlerinin satışında
artış hedefliyoruz. Bu hedeflerimiz
çerçevesinde gerek satın alma gerek
lojistik gerekse de teşhir ağımızı
yenileyerek sektördeki yerimizi
güçlendirmek istiyoruz.
“Perakende satış her zaman önceliğimiz
oldu.”
Kurulduğumuz ilk günden bu yana,
kârlılık ve sağladığı finansal avantajlar
nedeniyle perakende satış her zaman
önceliğimiz oldu, bundan sonraki
süreçte de ana odağımıza perakende
satışı koyarak hareket edeceğiz.
Marka sadakati, dürüstlük, müşteri
memnuniyeti ve sürekliliği temel alarak
çalışanlarımız ve müşterilerimizle
birlikte sağlıklı bir büyüme elde etme ve
ticari hayatımızı devamlı kılma gayesiyle
ilerlemeyi sürdüreceğiz.
“Ülkemiz dünya pazarında ilk sıralarda
yer alıyor.”
Ülkemiz seramik üretim kapasitesi
ve ürün kalitesi açısından önemli bir
noktada olmasının yanında dünya
pazarında da ilk sıralarda yer alıyor. Bu
başarının altında; üretim maliyetlerinin
düşük oluşu, ham maddeye kolay ulaşım
sağlanması ve yatırımcıların işlerine
gönül vermeleri yatıyor. Ülkemize
geçmişte ciddi miktarlarda ithal seramik
girdisi olmasına rağmen günümüzde bu
oran oldukça düşüktür. Bunun başlıca

nedeni de yerli üretimin ulaştığı kalite ve
kapasitedir.
Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum
nedeni ile Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve
Türk Cumhuriyetleri arasında önemli bir
köprü ve pazar konumunda bulunuyor.
Sahip olduğumuz konum dolasıyla dış
pazarlardan gelen müşteriler, üretici
firmaların yanı sıra bizim gibi satıcı
firmalardan da önemli ölçüde alım
gerçekleştiriyor. Alışverişleri esnasında
verdiğimiz destek sayesinde ülkelerine
döndüklerinde bizi tavsiye etmeleriyle
pazarımız genişlemiş oluyor.
Yurt dışından gelen müşterilerin daha
rahat alım yapmalarını sağlamak
amacıyla TİMDER ve sektördeki diğer
sivil toplum örgütlerinin desteğiyle
uluslararası nitelikte bir Seramik
Danışma Merkezi oluşturulmasının
faydalı olacağı görüşündeyim. Bu merkez
tüm üretici firmaların katkısıyla daimi
bir fuar merkezi olarak hizmet verebilir.
Yurt dışından gelen alıcılar bu merkezden
yola çıkarak ülkemizdeki ürünleri daha
hızlı ve sağlıklı bir şekilde tanıma
imkânı bulabilirler. Üretici, satıcı ve
tüketici arasındaki bağın kuvvetlenmesi
anlamında önemli bir köprü vazifesi
gören, sektörün tüm çalışanlarına verdiği
eğitim desteği ile önemli bir görev
üstlenen TİMDER’in bu konuda da
öncülük edebileceği kanısındayım.

4-A05
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“MARKAMIZI BÜYÜTMEK IÇIN GEREKLI
ALTYAPIYI HAZIRLIYORUZ.”

NA Nesil Dekor olarak, VitrA’nın satış
noktalarından biriyiz, Emirgan ve
Bahçeköy’deki 2 mağazamızla bölgenin
ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerimizi
sürdürüyoruz. 40 çalışanımız var, ben
de satış ekibinin içinde aktif olarak yer
alıyorum, müşterilerle sıcak temasta
olmayı seviyorum. Burada tadilat
hizmeti de veriyoruz, parkeden mutfağa,
banyodan kapılara kadar tam teşekküllü
bir hizmet sunabiliyoruz. Müşterimizden
gelen talebe göre projeyi çiziyor, yine
müşterimizin çizimde görüp değiştirmek
istediği kısımlarla ilgili revizeleri
gerçekleştiriyor ve son onayı takiben
üretim sürecini başlatıyoruz. Projenin
nihai hali müşterinin imzasıyla dosyada
yer aldığı için kurulum tamamlandığında
itirazla karşılaşmıyoruz. Müşteri
neyi talep etti ve onayladıysa iş
bitiminde aynısına sahip olmuş oluyor.

Eğer malzeme tedariği ile ilgili bir
sorun yaşarsak bununla ilgili de
bilgilendirme yapıyoruz, ya teslim
tarihini değiştiriyoruz ya da alternatif
malzeme öneriyoruz, müşterinin tercihi
doğrultusunda hareket ediyoruz.
“Perakende kısmında çalışmak daha
zevkli ve daha az riskli.”
Projelerde yer almak özellikle
günümüzün değişken ekonomisinde
oldukça büyük bir risk teşkil ediyor.
Projeye gireceksek de barter sistemiyle
ilerlemeyi tercih ediyoruz. 40 dairelik
bir projenin tüm tesisat, seramik döşeme,
giyinme-banyo-mutfak dolaplarını
veriyoruz, karşılığında bir daireyi
üzerimize alıyoruz. Barter dışında
projeye girmektense perakendede iş
yapmayı tercih ediyoruz. Perakende
kısmında çalışmak hem daha zevkli
hem de ödemenin bir kısmını başta bir
kısmını iş bitiminde aldığınız için riski
daha az.
“Üretimde en büyük sorunumuz yetişmiş
işgücü bulmakla ilgili.”
Mağazanın yanı sıra birkaç sene
önce üretim atölyesi kurma hayaliyle
yola çıkarak CNR makineleri satın
aldık ve mutfak, banyo dolabı, ahşap
kapı üretimine başladık. Aldığımız
makinelere ülkemizde sahip olabilen
çok sınırlı sayıda firma var, yatırım
maliyeti açısından zorlayıcı bir alana
girmiş olduk ama işler yolunda gitti ve

birkaç senede maliyetimizi çıkardık,
kar etmeye başladık. Üretim atölyemiz
yaklaşık 1000 metrekare, 20 kişilik bir
kadromuz var ve otomasyonla ilerleyen,
insan gücüne çok az ihtiyaç duyulan
bir sistemimiz var. Üretimde en büyük
sorunumuz yetişmiş işgücü bulmakla
ilgili, okullarda ahşap ustası, marangoz
yetişmiyor. Bu durum gittikçe çok
daha büyük bir sorun olarak karşımıza
çıkmaya devam edecek. Ahşap zor bir
alan ve tüketicilerin sektörle ilgili algısı
çok olumsuz. Biz bu algıyı kırmakla
uğraşıyoruz, teslim tarihlerine sadık
kalmaya çok büyük özen gösteriyoruz.
“VitrA kadın istihdamına önem vermenin
yanı sıra çalışanlarını sürekli geliştiren
bir yapıya sahip.”
Kadın olarak sektörde tutunabilmek
oldukça meşakkatli, erkek ağırlıklı bir
sektör olması ve ustaların alıştıkları
jargona uyum sağlamanın zorluğu
yıpratıcı olabiliyor. Bu noktada VitrA
ile çalışmanın çok büyük avantaj
sağladığını söyleyebilirim. VitrA kadın
istihdamına önem vermenin yanı sıra
çalışanlarını sürekli geliştiren bir yapıya
sahip. Ustalarına da düzenli olarak
eğitim veriyor ve Eczacıbaşı kültürünü
oturtmaya çalışıyor. Nihayetinde
fiziksel güç gerektiren seramik döşeme,
moloz kırma gibi işler genellikle daha
eğitimsiz kesimin tercih ettiği alanlar,
bu nedenle kullanılan dille ilgili sorun
yaşayabiliyoruz.
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Eğitim hayatımı tamamlamamın hemen
ardından 20’li yaşlarımda VitrA Yetkili
Servisi’nde işe başlayarak sektöre adım
attım. Burada çalıştığım 7 sene boyunca
işin bütün teknik kısmını, detaylarını
öğrendim. 2009 yılında da NA Nesil
Dekor’u kurdum, ilk etapta riski
düşük tutmak adına Emirgan’da küçük
metrekareli bir mağaza açarak başladım.
İşlerin yolunda gitmesini takiben de
showroomu 2-3 katlı bir binaya taşıdım.
Burada da işler yolunda gidince 2015
yılında Bahçeköy’de 1600 metrekarelik
bir mağazayı devraldım.
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VitrA’nın yanı sıra bizler de ustalarımıza
gerekli eğitimleri vermeye çalışıyoruz.
Kurumsal kıyafetlerimizle, aşılamaya
çalıştığımız anlayışla firmamızı temsil
ediş şekillerini iyileştirmeye gayret
ediyoruz.
“Ülkemizde ithal olan iyidir algısı iyiden
iyiye yerleşmiş durumda.”
Sektörümüzün en büyük sorunlarının
başında dışarıya bağımlı olmamız
geliyor. Bugün bir ambargoya maruz
kalsak veya sevkiyatlarla ilgili bir sorun
olsa üretim süreçlerimizin neredeyse
tamamı sekteye uğrar, nihayetinde
onların kurdukları teknolojiyi kullanarak
üretim yapıyoruz. Ahşabı işliyoruz ama
onların ray sistemlerini kullanıyoruz.
Ürettiğimiz ürünlerin kalitesini,
onların makine kalitesi, ara mamul
kalitesi belirliyor. Ülkemizde de ithal
olan iyidir gibi bir algı iyiden iyiye
yerleşmiş durumda. Yerli marka ürün
kullandığınızda merdiven altı üretim
yapan bir yer olduğunuz düşüncesine

kapılabiliyorlar. Bu noktada VitrA dünya
markaları arasında yer alıyor oluşuyla
yerli markalardan ayrışıyor.
“Markamızı daha da bilinir hale getirmeyi
istiyoruz.”
Şu an bulunduğumuz bölgeden son
derece memnunuz, bu bölge dışına
çıkmak yakın zamanlı planlarımız
arasında yok. Bölge bölge ürün
tercihleri, müşteri tutumları değişiyor
biz bu bölgeyi ve tercihlerini artık çok
iyi biliyoruz.
Sırbistan ve Özbekistan gibi ülkelere
toplu ürün satışı gerçekleştiriyoruz
ama gümrük süreçlerine karışmıyoruz,
sadece satışını yapıyoruz. Önümüzdeki
süreçte markamızı daha da büyütmeyi,
iyi bir lansmanla bilinir hale getirmeyi
istiyoruz. Bunların hepsi ciddi maliyet
kalemleri, şu an altyapısını oluşturma
gayretindeyiz sonrasında da işleri bir
adım ileri taşıyabilecek güce sahip
olmuş olacağız.

“Küçük ebatlara geri dönüleceğine
inanıyorum.”
Son yıllarda seramikte büyük ebat
akımı başladı ancak ben bu durumun
sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum.
Türkiye’deki banyolar ortalama 4-5
metrekare, bu alana 60x120 seramik
tercih ettiğinizde malzemeyi kesmek
durumunda kalıyorsunuz ve kesilen parça
tekrar kullanılabilir olmuyor haliyle bir
kısmını çöpe atmış oluyorsunuz. Satıcılar
ellerinde büyük ebatlı ürün stoku olduğu
için müşteriye büyük ebat tavsiye ediyor
ama sonucunda müşteri mağdur olmuş
oluyor, 20 metrekarelik bir alan için belki
30 metrekarelik ürün almak durumunda
kalıyorlar. Gereksiz tüketimin ve çöp
yoğunluğunun farkına varıldığında küçük
ebatlara geri dönüleceğine inanıyorum.
Klozetlerde kanalsız üretimler büyük
bir devrim yarattı, benzer bir yeniliğin
lavabolar için de yapılacağına inanıyorum.
Böylelikle şu an sıklıkla yaşanan tıkanma
gibi sorunların da önüne geçilebilir.

1-D01

60 MILYAR DOLARLIK SERAMIK SEKTÖRÜ
7-11 KASIM’DA UNICERA’DA BULUŞUYOR
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Alanında dünyanın en büyük ikinci ihtisas fuarı olan UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı,
7-11 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de sektörün öncü markalarına
ev sahipliği yapacak.
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UNICERA Uluslararası Fuarcılık
A.Ş. tarafından, Türkiye Seramik
Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat
Malzemecileri Derneği (TİMDER) iş
birliği, TG Expo Uluslararası Fuarcılık
A.Ş. organizasyonuyla düzenlenen
UNICERA Uluslararası Seramik Banyo
Mutfak Fuarı, 7-11 Kasım 2022 tarihleri
arasında gerçekleşiyor. UNICERA,
uluslararası bir marka olarak Türkiye’nin
yanı sıra seramik sektörüne yön
veren dünyaca ünlü firmalarının da
katılımıyla her sene artan bir ivme ile
yerli ve yabancı katılımcı ve ziyaretçileri
ağırlamaya hazırlanıyor. 60 milyar
dolarlık büyüklüğe ulaşan dünya
seramik pazarının 2’inci tedarikçisi
konumunda olan Türkiye, UNICERA ile
yeni pazarlara yelken açmak için kolları
sıvadı.
Seramik sektörünün ülkemizdeki en
büyük ticaret platformu olma özelliği
taşıyan UNICERA Uluslararası
Seramik Banyo Mutfak Fuarı 7-11
Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar
Merkezi’nde ulusal ve uluslararası
birçok markaya ev sahipliği yapmaya
hazırlanıyor. Fuarda banyo ürünleri,

zemin-duvar kaplamaları, seramik
işleme teknolojileri, mutfak ürünleri,
dekorasyon ürünleri, ambalajlama,
depolama gibi pek çok ürün görücüye
çıkacak. Dünyanın en önemli
üreticileri, yeni sezon ürünlerini ilk
kez UNICERA’da dünya seramik
sektörünün beğenisine sunacak.
Katılımcı firmalarla uluslararası alıcılar
yeni ticaret anlaşmalarına imza atarak
ekonomiye yön verecek.
Ziyaretçi rekoru bekleniyor
T.C. Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB
tarafından desteklenen, yıldan yıla
artan istikrarlı büyüme grafiği ile
dikkati çeken UNICERA, 80 bin m²
alanda gerçekleşiyor. Ziyaretçi rekoru
kırılması da öngörülen fuara, 100’den
fazla ülkeden, on binlerce satın almacı
ve profesyonel ziyaretçi bekleniyor.
Seramik sektörünün lider firmalarına
ait 1.200’ün üzerinde markanın yeni
ürün ve hizmetlerinin sergileneceği
fuarda; ziyaretçilerin yeni ürünlerle
buluşması, katılımcı firmaların
da tanıtımlarını en etkili şekilde
yapmaları ve iş hacimlerini artırmaları
hedefleniyor.

Yeniliklerin fuarı
Başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve
bölge ülkelerden firmaların katılacağı
fuara; İtalya, Portekiz, Yunanistan, Hong
Kong, Polonya, Rusya, Portekiz, Litvanya,
Avustralya, BAE, Kolombiya, Çek
Cumhuriyeti, İspanya, Fransa, Bulgaristan,
Çin, Kıbrıs’tan katılım gerçekleşmesi
bekleniyor.
Üniversitelerden fuara yoğun katılım
Fuarda; Yıldız Teknik Üniversitesi,
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Eskişehir
Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve
Seramik Araştırma Derneği kendileri
için özel olarak ayrılan alanda ürünlerini
sergileyecekler. Ayrıca Hacettepe
Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi, Eskişehir Anadolu
Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi,
Uşak Üniversitesi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya
Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Afyon
Kocatepe Üniversitesi ve İstanbul’da
bulunan üniversitelerin mimarlık ve iç
mimarlık fakülteleri de fuarda ağırlanacak.
Fuara ilişkin daha detaylı bilgi ve
e-davetiyeye unicera.com.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.

BAYMAK BÖLGE BULUŞMALARI
ANKARA VE ISTANBUL’DA GERÇEKLEŞTI
İklimlendirme sektörünün öncü markası Baymak, Ankara ve İstanbul’da yüzlerce iş ortağı ile bir araya
geldi. Etkinlikte, Baymak’ın yenilikçi ürünleri, şirketin hedef ve stratejileri, finansal performans ve
yatırımları, bölgesel başarıları ve mükemmel müşteri deneyimi uygulamalarını kapsayan pek çok farklı
konuya değinildi. Baymak CEO’su Ender Çolak yaptığı konuşmada; müşteri deneyimini iş stratejilerinin
merkezine alan Baymak’ın sürdürülebilir bir gelecek için enerji dönüşümüne öncülük etmeye devam
edeceğini belirtti.
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Baymak’ın Ankara ve İstanbul’da
gerçekleştirdiği bölge buluşmaları
yüzlerce iş ortağının katılımıyla
gerçekleşti. Baymak CEO’su Ender
Çolak’ın ev sahipliğinde 19 Eylül
Pazartesi günü Ankara JW Marriott
Hotel’de gerçekleşen geleneksel
buluşmaların İstanbul ayağı 23 Eylül
Cuma günü Swissôtel The Bosphorus
Istanbul’da yapıldı.
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Bölge buluşmalarında konuşan
Çolak; “Baymak olarak bizi motive
eden güç müşterilerimize en iyi
hizmeti sunmak. Tüketicilerimizin
sadece bugününü değil, gelecekteki
ihtiyaç ve beklentilerini de gözeterek
faaliyetlerimize yön veriyoruz.
Geçtiğimiz yıl, bağlı bulunduğumuz
küresel iklimlendirme devi
BDR Thermea Group’un enerji
dönüşümündeki vizyonunu da arkamıza
alarak ilk hidrojenle uyumlu çalışabilen
kombimiz Lunatec’i piyasaya çıkardık.
Geleceğin teknolojisi ısı pompasında
yakaladığımız başarılı ivmeyi kararlı
bir şekilde sürdürüyoruz. ‘İşimiz Sizi
Anlamak’ anlayışı ile sunduğumuz
çevre dostu ve hibrit iklimlendirme
çözümleri ile sürdürülebilir bir gelecek
için müşterilerimizi ve tüketicilerimizi
enerji dönüşümüne hazırlamaya devam
edeceğiz” dedi.

Konuşmasında Baymak’ın finansal
başarılarından ve yatırımlarından da
söz eden Çolak; “2022 yılı bölgesel ve
küresel zorluklara rağmen Baymak’ın
istikrarlı büyümesini sürdürdüğü yeni
başarı hikayeleriyle dolu bir yıl olarak
geçiyor. Baymak ilk 8 aylık dönemde
%120 büyürken aynı dönemde ihracat
payı %25 olarak gerçekleşti. 2022 yılının
ilk 8 ayında ürün bazında yurtiçi kombi
adedinde geçen yılın aynı dönemine
göre %13, klimada %5 yoğuşmalı kazan
grubunda ise %17 büyüme sağladık.
2022 yıl sonu cirosunda 2,5 milyar
lira üzerine çıkarak %90 büyümeyi
hedefliyoruz. İstikrarlı büyümemizi
sürdürürken yatırımlar konusunda da
hız kesmiyoruz. 2022 yılında ihracat
pazarındaki yoğun talebi de göz önünde
bulundurarak boyler hattına 6 milyon
Euro yatırım yapmayı öngörmüştük.
Şimdiye kadar bu yatırımların önemli
bir kısmını hayata geçirdik. Bu
yatırımla yılda 34 bin olan mevcut
boyler kapasitemizi 7 kat artırarak
2023 sonunda 150 bine taşıyacağız.
Bu kapasitenin büyük bir kısmını da
Avrupa’ya ihraç edeceğiz” diye konuştu.
Bölge buluşmalarına özel konuklar:
Şansal Büyüka ve Yılmaz Vural
Eğitim ve konuşmaların ardından
keyifli bir akşam yemeği ile sonlanan

etkinliklerin sürprizi spor yazarı,
program sunucusu ve spor yorumcusu
Şansal Büyüka ile eski futbolcu ve teknik
direktör Yılmaz Vural oldu. Baymak bayi
buluşmasına katılan misafirler, Türkiye
futbol camiasının duayen isimleri ile
buluşma ve sohbet etme imkânı buldu.
Buluşmalarda ayrıca Baymak Ürün
Müdürü Şahin Özkan tarafından
Baymak’ın geniş ürün ailesinin
anlatıldığı ürün eğitimi verildi. Baymak
Ülke Satış Müdürü Halil Özdemir ise
iklimlendirme sektörünü yerel ve global
ölçekte değerlendirdiği sunumunda
bölgesel başarıları ve fırsatları
değerlendirdi.
Baymak Bölge Buluşmaları’nda Garanti
BBVA Emeklilik ile yapılan iş birliği
kapsamında Baymaklife üyelerinin
geleceğini garanti altına alan BES
sisteminin yanı sıra Garanti Bankası
ve finansal teknoloji şirketi FigoPara iş
birliği ile oluşturulan finansal iş birliği
modeli de anlatıldı.
Etkinlik sırasında online olarak
gerçekleştirilen anket çalışmasına katılan
misafirler, Baymak’ın en beğendikleri
yönlerinin bayilerine verdiği değer,
sunduğu kaliteli ürün ve hizmetler
olduğunu belirtti.

BOCCHI,
NEHIRLERI SANATLA YIKAMAK IÇIN YOLA ÇIKTI
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Bocchi’nin, Baksı Kültür Sanat Vakfı iş birliğinde hayata geçirdiği “Nehri Sanatla Yıkamak” projesi
kapsamında, Bayburtlu çocukların Çoruh Nehri’nden topladıkları atıklarla gerçekleştirdikleri
birbirinden renkli sanat çalışmaları Baksı Müzesi’nde sergileniyor.
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Bocchi’nin Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın,
iş birliğiyle hayata geçirdiği “Nehri
Sanatla Yıkamak” projesi kapsamında,
Bayburtlu çocuklar, Çoruh Nehri’nden
topladıkları atıkları eğitmenler eşliğinde
birer sanat eserine dönüştürdü. Bayburt
genelinde 10 ortaokuldan toplam 100
çocuk, Çoruh Nehri ve çevresindeki
atıkları topladı. Çocuklara, Bayburtlu
Kadınlar Derneği, İlim Yayma Cemiyeti,
Kızılay Derneği, Tema Vakfı ve
Yeşilay Derneği gibi çeşitli STK’lardan
gönüllüler de eşlik etti.
Çoruh Nehri’nin kaynağı olan
Bayburt’tan toplanan atıklar, Prof.
Dr. Hüsamettin Koçan öncülüğünde,
Baksı Müzesi ekiplerinin liderliğinde
düzenlenen atölye çalışmalarıyla birer
sanat ürününe dönüştürüldü.
Çevre sorunlarına sanat aracılığıyla
yaratıcı çözümler bulmayı teşvik eden
“Nehri Sanatla Yıkamak” projesi
kapsamında, atık toplama çalışmalarına

katılan öğrenciler arasından seçilen
20 çocuğun ürettiği 20 tasarım, Baksı
Müzesi’nde sergilenmeye başladı.
Sanatla çevre bilinci geliştirmek
Bocchi Genel Müdürü Serkan Ak,
Bocchi’nin tasarım, renk ve inovasyonla
özdeşleşen bir marka olduğunu
hatırlatarak, üretim yolculuklarının,
toprak, su ve ateş ile başladığını söyledi.
Serkan Ak, “Varoluşumuzu borçlu
olduğumuz bu elementlere karşı büyük bir
sorumluluğumuz olduğunun farkındayız.
Bu farkındalık ve sanatın dönüştürücü
gücüne olan inancımız, yolumuzu Baksı
Müzesi ve değerli hocamız Hüsamettin
Koçan ile birleştirdi ve ortaya ‘Nehri
Sanatla Yıkamak’ projesi çıktı.
Çocuklarımızda çevre bilincini geliştirmek
için sanatın sunduğu olanakları kullanmak
istedik. Çevre eğitimiyle sanat eğitimini
birleştirmenin, insanların sürdürülebilir
yaşamı benimseyerek geleceğe umutla
bakmalarını sağlayacağını düşünüyoruz”
dedi.

Ak, konuşmasında şunları kaydetti:
“Bocchi olarak, seramik ile toprak ve
suyla başlayan yolculuğumuzda tüm
faaliyetlerimizi topluma ve doğaya
olan sorumlulukların bilinciyle
sürdürüyoruz. Çevre uzmanları
tarafından, tamamen Bocchi’nin
faaliyet alanına ilişkin kapsamlı bir
enerji verimliliği projesi hazırlandı.
Bu projelerin bir kısmını uygulamaya
aldık, bir kısmının ise uygulama
çalışmaları devam ediyor. 2022
yılı sonu itibariyle çalışmalarımızı
tamamlamayı hedefliyoruz. 2021 yılına
ait karbon ayak izi hesaplamalarımız
ve sürdürülebilirlik raporumuz yılın
son çeyreğinde tamamlanmış olacak.
Hedefimiz, 2035 yılına kadar karbon
ayak izimizi her yıl %3 azaltmak, 2035
yılında %50 oranına ulaşmak. Ve 2050
yılında net sıfır hedefini tutturmak.
Karbon ayak izimizi enerji verimliliğini
artırarak düşürmenin yanı sıra yeşil
enerjiye de yatırıp yapmak planlarımız
arasında yer alıyor.”

CREAVIT
ANKARA SHOWROOM AÇILDI
Türkiye’nin en köklü vitrifiye üreticileri arasında yer alan, 5 kıta ve 65 ülkede “Banyo bu tarafta”
sloganı altında tüketicilerini en iyi ile buluşturan sektörünün global oyuncusu Creavit’in,
yenilenen Ankara showroomu açıldı.
Ankara Söğütözü’nde yer alan yaklaşık 1000 metrekarelik alanda, seramik sağlık
gereçleri, banyo mobilyası, armatürler başta olmak üzere ıslak mekânlara dair tüm
ürünleriyle hizmet verecek olan Creavit Ankara Showroom, hem tüketicilere hem
de sektör profesyonellerine hizmet vermeyi hedefliyor.
Çanakcılar Yapı Malzemeleri AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Çanakcı, “1960’lı
yıllarda küçük bir atölyede üretime başlayan markamız bugün dünyanın 65 ülkesine
ihracat yapıyor, uluslararası yarışmalarda ürünlerimiz ödüllere layık görülüyor.
Şüphesiz ki, hepsi önemli başarılar bizim için fakat Creavit için yeterli değil.
Her daim tüketicilerimizi en iyi ile buluşturma hedefinde çalışıyor, üretiyor ve
geliştiriyoruz. Açılışını yapmakta olduğumuz showroom da tüketicilerimizi en iyi
ile buluşturma hedefimizin bir parçası.
Yaklaşık 1000 metrekarelik alanıyla geniş ürün yelpazemizi ve en yeni
ürünlerimizi değerli Ankara’daki tüketicilerimizin ve sektör profesyonellerinin
beğenisine sunmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.
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BOSCH TERMOTEKNIK, GENÇ MEKANIK
TASARIMCILARINI BU YIL DA MANISA’DA BULUŞTURDU
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Sektörün gelişimi adına bilgi ve deneyim paylaşımına büyük önem veren
Bosch Termoteknik’in düzenlediği ‘Genç Mekanik Tasarımcılar Buluşması’na,
bu yıl 42 farklı firmadan 55 mekanik tasarımcı katıldı.
İklimlendirme sektörünün öncü
şirketlerinden Bosch Termoteknik, sektör
profesyonelleriyle bilgi ve deneyimlerini
paylaşmak amacıyla düzenlediği ‘Genç
Mekanik Tasarımcılar Buluşması’nın
üçüncüsünü geçtiğimiz hafta Manisa
fabrikasında gerçekleştirdi. İlk kez
2018 yılında yapılan buluşmaya, bu yıl
Türkiye’nin dört bir yanındaki 42 farklı
firmadan 55 mekanik tasarımcı katıldı.
Sektörün önde gelen genç mekanik

tasarımcıların katıldığı toplantıda, Bosch
Termoteknik profesyonelleri tarafından
kazan dairesi temel prensipleri, kazan
dairesi su şartları, tesisat hidroliği
hakkında bilgiler verildi, örnekler
üzerinde konuşuldu. İnteraktif bir
şekilde gerçekleşen buluşma, anlık soru
ve cevaplarla, geri bildirimlerle daha
verimli bir hale geldi. Fabrika turuyla
devam eden etkinlik, keyifli bir akşam
yemeğiyle sona erdi.

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
Çekmeköy, İstanbul
(0216) 640 1315 - (0553) 938 7353
serakimcekmekoy@serakim.com.tr

İSTANBUL ÜMRANİYE ŞUBE:
Mehmet Akif Mh. Tavukçu Yolu Cd.
Aziz Bulvarı No:1 Ümraniye, İstanbul
(0216) 642 6593 - (0552) 573 3453
serakimumraniye@serakim.com.tr

İSTANBUL ATAŞEHİR ŞUBE:
Kayışdağı Mh. Dudullu Cd. No:38
Ataşehir, İstanbul
(0552) 834 3535
serakimatasehir@serakim.com.tr

İSTANBUL KARTAL ŞUBE:
Cumhuriyet Mh. İlkbahar Sk. No:2
Kartal, İstanbul
(0535) 660 0452
serakimkartal@serakim.com.tr

ESKİŞEHİR SÖĞÜTÖNÜ ŞUBE:
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

BİLECİK SÖĞÜT
MERKEZ DEPO

ANTALYA ŞUBE:
Gebizli Mh. Termessos Bulv. No:48B
Muratpaşa, Antalya
serakimantalya@serakim.com.tr

MERKEZ:
Mermerli Mh. İnklılap Cd. No:66/1 Menemen, İzmir
www.serakimseramik.com

COPA, BARAN ISI VE ALT BAYILERI ILE
BIR ARAYA GELDI
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COPA Isı Sistemleri, sektörün güçlü oyuncularından Baran Isı ve alt bayileriyle birlikte
Polat Renaissance Ataköy’deki kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Keyifli bir ortamda kahvaltı ile
başlayan tanışma toplantısının devamında ise yakın dönem hedefleri, ürünler,
satış organizasyonu ve satış sonrası hizmetler hakkında bilgiler verildi.
İş ortaklarıyla çeşitli platformlarda bir araya
gelmeyi sürdüren COPA, bu amaçla düzenlenen
etkinliklere bir yenisini daha ekledi. COPA,
Türkiye’nin en büyük distribütör bayilerinden Baran
Isı ve alt bayileriyle birlikte Polat Renaissance
Ataköy’de keyifli bir kahvaltı etkinliğinde buluştu.
Marmara Bölgesi’nde güçlü satış kanallarına
sahip olan Baran Isı ve alt bayileriyle sektörel
değerlendirmeler de yapan COPA, yakın dönem
hedefleri ve satış stratejilerini bayileriyle paylaştı.
Son dönemlerde gerçekleştirdiği çözüm
ortaklıklarıyla birlikte sektördeki büyüme ivmesini
artıran COPA, ürünleri hakkında da bayilerine
bilgiler verdi. Toplantının açılış konuşmasını
gerçekleştiren COPA Türkiye Satış Müdürü Can
M. Zengin ve COPA Pazarlama Müdürü Deniz
Baskak; geçmiş dönem başarıları, gelecek dönem
hedefleri, memnuniyeti yükseltecek uygulamaları
ve pazarlama faaliyetlerini de bayilerle paylaştı.
Can M. Zengin, Yücel Baran ve Deniz Baskak
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3-A01

DAIKIN TÜRKIYE AKADEMI,
9 YILDA 46 BIN KIŞIYE EĞITIM VEREREK SEKTÖRÜN
GELIŞIMINE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDIYOR
İklimlendirme sektöründe eğitimli ve nitelikli iş gücünün gelişimine destek olmayı
en önemli sosyal sorumluluk alanlarından biri olarak kabul eden Daikin’in tüm eğitim faaliyetlerini
yürüttüğü Daikin Türkiye Akademi, 9 yılda 46 bin kişiye eğitim vererek kişisel, mesleki ve
teknik alanda gelişim imkânı sağladı.
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Daikin, çok önemsediği eğitim
faaliyetlerini, 2013 yılında kurulan
Daikin Türkiye Akademi çatısı altında
başarıyla sürdürüyor. ‘Düşünebilen,
araştıran ve üretebilen insanlar yetiştiren
bir okul olmak’ misyonuyla yola çıkan
Daikin Türkiye Akademi, Maltepe’deki
merkezinde eğitimlerine değişen
dinamiklere göre yeni fazlar ekleyerek
devam ediyor.
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Pandemiden beri hibrit şekilde eğitim
vermeye devam eden Daikin Türkiye
Akademi’nin, tüm servis ve bayilerine
yönelik olarak gerçekleştirdiği yoğun
eğitimlerle sektör çalışanlarının
gelişimlerine katkıda bulunduğunu
vurgulayan Daikin Türkiye Akademi
Bölüm Müdürü Birsen Atakay,
“Hazırladığımız farklı birçok
eğitim programı ile hem sektör
profesyonellerine hem de meslek liseleri
ve üniversite öğrencilerine yönelik
eğitim faaliyetlerimizle sektöre katma
değer yaratmayı hedefliyoruz.”dedi.
Atakay, Daikin Türkiye Akademi’nin
faaliyetlerini şöyle özetledi:
“Akademimizin hedefleri arasında,
eğitimde Daikin farkını geniş
kitlelere ulaştırarak, mesleki ve
teknik eğitimlerin yanı sıra, bireysel
gelişim eğitimleriyle de en büyük
sermaye olan insan kaynaklarının

motivasyonunun artırılması yer
alıyor. Sadece çalışanlarımızın değil,
sektördeki servis, bayi, distribütör
ve tedarikçilerin eğitimine de
katkıda bulunarak hizmet kalitesinin
artırılması ve müşteri memnuniyetinin
sağlanmasında önemli rol oynuyoruz.
Bunun yanı sıra üniversite ve teknik
lise öğrencileri, iş ortaklarımız, bağlı
CIS ülke distribütörleri (Azerbaycan,
Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan,
Moldova, Özbekistan ve Tacikistan)
ve çalışan ailelerine yönelik
eğitimler düzenliyoruz. Gelişimin
sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz.”
Atakay, Millî Eğitim Bakanlığı
ile ortak yürütülen “Hizmet İçi
Eğitim Projesi” ile ilgili; “Öğretmen
Yetiştirme ve Geliştirme Programı
kapsamında farklı illerden gelen
alan öğretmenlerini, temel teknik
içeriklerinin yanı sıra, sektördeki
son güncel bilgilerle buluşturmayı
önemsiyoruz. Bu doğrultuda
program içerisinde öğretmenlerimizi
iklimlendirme ve Daikin ürünlerinin
son teknolojisini yakından görmek,
deneyimlemek üzere Daikin Solution
Plaza ve Daikin Hendek Üretim
Merkezi’mizi görmeleri için davet
ediyoruz. Güçlü bir sosyal sorumluluk
olarak değerlendirdiğimiz bu iş
birliğimizin artarak devam ettirilmesi

için 2022 yılında MEB öğretmenlerine
yönelik farklı içeriklerde 4 etap
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Programı gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
Ayrıca MEB Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme Alanı için 2022 yeni
müfredatında okutulacak dört kitabın
yazımı Daikin iç eğitmenleri ile
gerçekleştirilecektir.” dedi.
Atakay, 2021 yılında yaşadığımız
pandemi döneminde de eğitime ara
vermediklerini vurgularken sözlerine
şöyle devam etti: “Pandemi ile 2021
yılında eğitimlerimizin %67’sini
online olarak gerçekleştirdik. Uzun
soluklu eğitim programlarında ise
hibrit uygulamalara yer verdik. Daikin
Türkiye Akademi’de 2021 yılında 32.272
insan/saat eğitim vererek sektöre katkı
sağladık.” dedi.
Daikin Türkiye Akademi’de mesleki
ve teknik eğitimlerin yanı sıra tüm
paydaşlara yönelik kişisel, mesleki
gelişim, liderlik, ürün/teknik, kanunen
zorunlu eğitimler ve sürdürülebilirlik
eğitimleri düzenleniyor. 2021 yılında 6
bin 528 kişiye toplam 32 bin 272 saat
eğitim veren Daikin Türkiye Akademi,
kurulduğundan bu yana geçen 9 yılda
46 bin kişinin kişisel, mesleki ve teknik
alanda gelişimine katkıda bulundu.

4-B04

DemirDöküm, YETKILI SATICILARI ILE
BIŞKEK’TE BIR ARAYA GELDI
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İklimlendirme sektörünün öncü markalarından DemirDöküm, iş ortaklarının motivasyonunu artırmak,
satışlarını desteklemek için düzenlediği ödüllü kampanyasında, hak kazanan 225 yetkili satıcısını ve
satış noktasını Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te ağırladı.
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Türkiye iklimlendirme sektörüne
68 yılda birçok ilki kazandıran
DemirDöküm, iş ortaklarını
desteklemeye devam ediyor. Isıtma,
soğutma ve yenilenebilir enerji
alanında ürettiği ürünlerle dünyanın
40’a yakın ülkesinde ısı konforu sunan
DemirDöküm, yetkili satıcıları ve satış
noktaları ile Bişkek’te buluştu.
Isıtma kategorisinin öncü ismi, pandemi
sonrasında yetkili satıcıları ve satış
noktalarının motivasyonunu artırmak
için düzenlediği kampanya ile İpek
Yolu üzerinde bulunan tarihi kentte bir
araya geldi. Eylül ayı süresince toplamda
225 DemirDöküm yetkili satıcısını ve
satış noktasını, üç farklı grup halinde

dört gün boyunca Bişkek’in en güzel
yerlerini görme fırsatı yakaladı.
DemirDöküm yetkili satıcıları
ve satış noktaları, Orta Asya’nın
gözde şehrinde, eşsiz lezzetleri de
deneyimleme fırsatı buldu. Yüksek
teknolojiye sahip ürünleri ve hizmet
kalitesi ile kusursuz bir müşteri
deneyimi yaşatmak için düzenli olarak
yatırıma ve eğitime devam ettiklerini
belirten Satıştan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Erol Kayaoğlu;
“68 yıldır teknolojinin itici gücüyle
sektörde öncülüğü göğüsleyen
DemirDöküm, ailemize katılan yeni
üyelerle güçlenmeye ve büyümeye
devam ediyor. Her yıl cirosunun %2’sini

Ar-Ge çalışmaları için harcayan
DemirDöküm, kalite ve yenilikçilikten
ödün vermeden yürüttüğü çalışmalarla
Türkiye’de ve dünyanın birçok
ülkesinde yeni başarı hikayelerine imza
atmayı sürdürüyor. Yetkili satıcı ve satış
noktalarımızın özverili çalışmalarıyla
her yıl başarı çıtamızı yükseltiyoruz.
Geçen yılki %50’lik büyümemizin
ardından bu yıl kendimize daha
önemli hedefler belirledik. İki yıllık
pandemi ayrılığının ardından dört
günlük Bişkek buluşmasıyla, eşsiz
güzelliklere sahip olan şehri keşfedip
iş ortaklarımızla bir arada olabilmenin
mutluluğunu yaşarken geleceğe yönelik
yeni planlarımızı şekillendirme fırsatı
bulduk.” dedi.
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Şener Dönmez
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Serdar Dönmez

Zeynep Bodur Okyay

DÖNMEZ YAPI
YENI ŞUBESINI HADIMKÖY’DE AÇTI
Yaşam alanlarında ihtiyaç duyulan
seramik, banyo ve mutfak ürünlerinin
tamamını bünyesinde barındıran,
geniş bir ürün çeşitliliğiyle hizmet
sunan Dönmez Yapı, yeni şubesini
Büyükçekmece’de açtı. 22 Eylül
Perşembe günü gerçekleşen açılış
törenine; Kale Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur
Okyay, TİMDER Yönetim Kurulu
Başkanı Kemal Yıldırım, Büyükçekmece
Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve
Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram
Tuna katılım gösterdi.

Açılışta konuşan Dönmez Yapı Ortağı
Şener Dönmez; “Öncelikle bu özel
günde bizleri yalnız bırakmadığınız
için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür
ediyorum. Mağazacılık anlayışı yıllar
içinde büyük bir dönüşüm yaşadı, bizler
de elimizden geldiğince kendimizi
güncel olana uyarlamaya çalıştık, bütün
bu çalışmaların arkasında onlarca
kişinin emeği var. Umarım daha uzun
yıllar birlikte birçok başarıya imza
atarız.” dedi.
Sonrasında sözü devralan Dönmez Yapı

Ortağı Serdar Dönmez; “Şirketimizin 50.
yılını yeni bir şubeyle taçlandırmanın
haklı gururunu yaşıyoruz. Bu özel günde
bizleri yalnız bırakmayan siz değerli
sektör paydaşlarımıza çok teşekkür
ederim. Birlikte yeni şubelere, yeni
başarılara imza atmak dileğiyle, açılışın
tüm sektörümüz için hayırlı olmasını
diliyorum.” dedi.
Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay
konuşmasında; Bu yıl Kale Grubu’nun
65., Dönmez Yapı’nın ise 50. yılını

kutluyoruz. Zamana meydan okuyan
markalar kolay kolay oluşmuyor,
arkasında büyük bir emek ve özveri
barındırıyor. Bugün buradaki kalabalığa
baktığımda büyük bir aile görüyorum.
Satış yaparken birbirimizle rekabet
ediyor olsak da bu rekabet aslında
bizleri daha iyi olmaya sevk eden,
harekete geçiren bir araç. Önemli olan
ticaretimizi iyi niyetle, ahlakla yapıyor
olmak. Aziz Bey ve bayrağı devralan
oğulları bunu en iyi şekilde başarıyorlar.
Umarım yeni şubeleri de bereketli ve bol
kazançlı olur.” dedi.
TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Yıldırım ise; “Bugün burada
gördüğünüz devasa showroomun
arkasında 50 senelik bir emek var.
Aziz Bey, Dönmez Yapı’yı küçücük bir

Ahmet Şahin

dükkanda kurarak bu hale getirmeyi
başardı, oğulları Serdar ve Şener de
şirketi daha ileri taşımaya devam ettiler.
Hepinizin bildiği gibi dünyada ve
ülkemizde sıkıntılı günler yaşanıyor,
böyle bir ortamda yeni bir yatırım
kararı almış olmaları da sektörümüz
adına umut verici, umarım bol
kazançları olur.” dedi.
Yıldırım’dan sonra söz alan
Büyükçekmece Belediye Başkan
Vekili Ahmet Şahin; İbrahim Bodur’un
ülkemizin sanayileşmesindeki rolü
yadsınamaz, 80 yaşında dahi işine
yenilik katma hevesinde olan vizyoner
bir insandı. Onun azmi ve hevesi,
kendine yol tayin etmeye çalışan
bizler için önemli bir belirleyici oldu.
Aziz Bey de aynı şekilde, işine şevkle

Ali İkram Tuna

sarılan, çalışmaktan yorulmayan bir
insan. Kale Grubu’nun 65. yılını,
Dönmez Yapı’nın 50. yılını görebilmiş
olması tesadüf değil, kendini adamanın
bir sonucu. Yeni şubeyle birlikte
başarılarının devamını, kazançlarının
artışını diliyorum.” dedi.
Sektörün ne kadar büyük bir mesafe
kaydettiğini showroomu görünce
anladığını belirten Büyükçekmece
Kaymakamı Ali İkram Tuna; “Başta
ülkemiz sanayisine, istihdama büyük
katkıları olan Kale Grubumuzun
kıymetli temsilcilerine, sonrasında
da Dönmez Yapı’nın temsilcilerine
tebriklerimi sunmak istiyorum.” dedi.
Kurdele kesimiyle devam eden açılış
töreni, mağazanın gezilmesiyle sona
erdi.
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Kemal Yıldırım
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TEKNIK SERVISLER E.C.A.’NIN
“YAPI ÜRÜNLERI SEMINERI”NDE BIR ARAYA GELDI
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Elginkan Topluluğu’nun armatür ve vitrifiye alanındaki öncü ve köklü üyesi E.C.A. SEREL,
Bursa’da gerçekleştirdiği “Yapı Ürünleri Semineri”nde 200 teknik servisi buluşturdu.
Türkiye seramik sağlık gereçleri
pazarının yenilikçi ürünlere imza atan
markası E.C.A. SEREL; seminerlerine
Bursa’dan devam etti. Yapı Ürünleri
Semineri’nde Bursa’da hizmet veren
200 teknik servise eğitim verilerek
ürünlere dair güncel bilgiler paylaşıldı.
E.C.A. Armatür, E.C.A. Teknik Ürünler,
SEREL Seramik Sağlık Gereçleri,
SEREL Aksesuar ve SEREL Gömme
Rezervuar ürün gruplarıyla alakalı

teknik bilgi ve montaj süreçlerinin
anlatıldığı seminerde, katılımcılar
E.C.A.’nın yenilikçi dünyasına dair
bilgilerini tazeledi.
E.C.A.’nın yenilikçi ürün ve sistemleri
seminerde anlatılıyor
Türkiye’nin her bölgesindeki pek çok
ilde kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik
geliştirdiği ürünlerle hizmet veren
E.C.A. SEREL, seminerde yenilikçi

sistemler hakkında bilgilendirme yaptı.
Yılın ilk yarısında 9 farklı şehirde
yaklaşık 1500 kişinin buluştuğu
seminerlerle, teknik servis ve bayiler
arasında fikir alışverişi ve ilişkilerin de
geliştirilmesi amaçlanıyor.
E.C.A. SEREL; bayi ve ustalara yönelik
gerçekleştirdiği teknik eğitimlere
önümüzdeki aylarda, farklı illerde devam
edecek.

EGE SERAMIK 50. YILINI
IZMIR’LI MIMAR VE IÇ MIMARLAR ILE KUTLADI
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Elginkan Topluluğu’nun armatür ve vitrifiye alanındaki öncü ve köklü üyesi E.C.A. SEREL,
Bursa’da gerçekleştirdiği “Yapı Ürünleri Semineri”nde 200 teknik servisi buluşturdu.

66

Ege Seramik’in 50. yılına özel
düzenlendiği Mimarlar Buluşması 14
Eylül’de İzmir’in geçmişten bugüne
izlerini taşıyan mekanlarından biri
olan, Alsancak Tarihi Hava Gazı
Fabrikası’nda gerçekleşti. Bu özel
buluşmaya İzmir’in önde gelen mimar ve
içmimarları katılım gösterdi. Mekânda
Ege Seramik ürün portföyünün en
güncel tasarımları, ortamın ruhuna
uyum gösteren sergi konseptinde bir
sunumla sergilendi. Davetin ilerleyen
bölümünde katılımcılar jazz sanatçısı
Serra Erkoç konseri ile keyifli saatler
geçirdi.
Ege Seramik 50. yılına özel hazırlanan
filmin izlenmesinin ardından Ege
Seramik Genel Müdürü Merter Savaş ve
Ege Seramik Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Göksen Yedigüller’in
davetlilere hitaben konuşmalarıyla
devam etti.
Organizasyona katılımları ile katkıda
bulunan kurumları temsilen Mimarlar
Odası İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı
Banu Aydın, İzmir İç Mimarlar Odası
Başkanı Burcu Yazgan Parlak ve İzmir

Serbest Mimarlar Derneği Başkanı
Tamer Aksüt’e 50. yıl anısına Ege
Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Polat adına Ege Seramik tarafından
hazırlanmış özel Atatürk tabloları
takdim edildi.
Ege Seramik Genel Müdürü Merter
Savaş konuşmasına davete büyük
ilgi gösteren odalara ve konuklara
teşekkür ederek başlayarak, Ege
Seramik markasının sektördeki
yeri, üretim kampüsü, global satış
ağı ve ürün portföyü konularında
katılımcıları bilgilendirdi. Merter
Savaş konuşmasında “Ege Seramik
Türkiye’nin büyük ölçekte sayılı
seramik üreticilerinden biridir, Fortune
500 verilerine göre Türkiye’nin ilk
500 ve Brand Finance verilerine göre
Türkiye’nin en değerli 100 markası
içinde yerini almaktadır. Firmamız
katma değeri yüksek, özgün ürünleri
piyasaya sunarak, tasarım odaklı
paydaşlarla iş birliğini ilerletmektedir.
Değerli mimar ve iç mimarlarımızı
İzmir Kemalpaşa’da yer alan 2000 m2
lik showroomumuzda da ağırlamaktan
büyük zevk duyarız” diye belirtti.

Ege Seramik Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Göksen Yedigüller
konuşmasında 1972 yılında İzmir’in
kurtuluş günü 9 Eylül ile aynı günde
Ege Seramik Onursal Başkanı İbrahim
Polat tarafından kurulan Ege Seramik’in
ilklerle geçen 50 yıllık öyküsünden
bahsederek, “Ege Seramik geçtiğimiz
50 yıl içerisinde her yönüyle Türk
ekonomisine ve sanayisine büyük katkı
sağlamıştır.” diye belirtti. Göksen
Yedigüller, İbrahim Polat Holding çatısı
altında faaliyet gösteren Piyalepaşa
Gayrimenkul ve Polat İnşaat şirketleri
ile inşaat, Ege Seramik, Ege Vitrifiye
şirketleri ile Ege Seramik Amerika
şirketleri ile sanayi Polat Turizm
Otelcilik şirketlerinin her birinin kendi
sektörlerinde öncü şirketler olduğuna
değindi. Yedigüller “Siz değerli mimar ve
iç mimarların görevinin sadece yapı ve
mekan tasarlamak olmadığını, koşullara
uygun, birey ve çevre odaklı yaşam
alanları öngördüğünüzü çok iyi bilen bir
şirketiz. Bu yüzden 50. yılımızı doğru ve
bilinçli yapılara hayat veren, estetik katan
siz paydaşlarımızla kutlamak istedik.”
diyerek sektörde mimar ve iç mimarların
önemini vurguladı.

BAĞLANTI VE TESBİT ELEMANLARI

REACH
COMPLIANT

ELGINKAN TOPLULUĞU TÜRKIYE’NIN EN BÜYÜK
SERAMIK FABRIKALARINDAN BIRINI KURMAYA
HAZIRLANIYOR
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Serel Seramik A.Ş. Bilecik’in Söğüt ilçesinde 700.000 m2 açık alanda Vitrifiye ve Yer Duvar Karo Seramik
Fabrikası yatırımı için düğmeye bastı. Bilecik ve Manisa yatırımlarıyla birlikte yıllık 2.5 milyon adet vitrifiye
ve 12 milyon m2 yer duvar karo seramiği üretim kapasitesine kavuşacak olan Serel Seramik A.Ş., toplam
285 milyon avro ciroya sahip olacak tesisler, tamamlandığında 2.900 kişilik ek istihdam sağlayacak.
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Türkiye’nin en köklü şirketlerinden biri
olan Elginkan Topluluğu, yatırımlarına
Manisa ve Bilecik’te devam ediyor.
Bilecik’in Söğüt ilçesinde 700.000 m2
açık alanda Vitrifiye ve Yer Duvar
Karo Seramik Fabrikası yatırımı
gerçekleştirecek olan Serel Seramik
A.Ş., aynı zamanda Manisa’da mevcut
fabrikanın yanında ek bir vitrifiye tesisi
de kuruyor. Bilecik’teki ilk etap vitrifiye
fabrikasının temelini T.C. Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez,
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın
Mustafa Varank’ın katılımıyla atan Serel
Seramik A.Ş., toplam 320 milyon avro
yatırım bedeliyle kuracağı Bilecik ve
Manisa’daki yeni fabrikalarıyla yıllık 2.5
milyon adet vitrifiye ve 12 milyon m2 yer
duvar karo seramiği üretim kapasitesine
kavuşmuş olacak. Bilecik ve Manisa’da
toplamda 260.000 m2 kapalı alanda
2.900 ek istihdam sağlayacak olan Serel
Seramik A.Ş., her iki ilin yatırımlar
toplamından yıllık 285 milyon avro ciro
elde edecek.
“Kurucumuzun vasiyetini
gerçekleştiriyoruz”
Temel atma töreninde konuşan Elginkan
Topluluğu İcra Meclisi Başkanı Sayın
Gaye Akçen, Türk sanayiine hizmet
veren ve birçok iş dalında ilk üretimi
yapmanın gururunu taşıyan Elginkan
Topluluğu’nun biri Almanya’da olmak
üzere 22 şirketi ve 3.220 çalışanı
bulunduğunu açıkladı. Armatür, seramik
ve ısı sektörüne yönelik ürünlerini 91
ülkeye ihraç ederek, kendi alanlarında

dünyanın önde gelen markalarıyla
rekabet ettiklerini vurgulayan Gaye
Akçen, “Merhum Kurucumuz Ekrem
Elginkan’ın ‘Allah’tan bütün dileğim,
kurduğum bütün müesseselerin
devamlılığının sağlanması, memlekete
faydalı birer kuruluş olarak insanlara iş
imkânı yaratması, devlete vergi vermesi
ve bizden sonra gelecek olanlara örnek
olmasıdır’ vasiyeti ile kurucularımıza
layık olmaya çalışıyoruz.” dedi.
Bilecik Söğüt’te 290 milyon avroya
vitrifiye ve yer duvar karo seramik
fabrikası kuruluyor
Serel Seramik A.Ş.’nin Bilecik
ve Manisa’da gerçekleştirilecek
yatırımlarına da değinen Gaye Akçen,
“Bilecik’in Söğüt ilçesinde 700.000m2
açık alanda Vitrifiye ve Yer Duvar Karo
Seramik Fabrikası kuruyoruz. Toplam
110.000 m2 kapalı alanda iki etap
şeklinde yapılacak vitrifiye fabrikamızın
ilk etabının temelini bugün atıyoruz ve 2
yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.
Vitrifiye fabrikamızın ilk etabı 120
milyon avroya mal olacak ve 800 kişilik
yeni istihdam sağlayacak. Yılda 1 milyon
adetlik vitrifiye üretim kapasitesine
sahip olacak ilk etap yatırımımız ile
yılda 55 milyon avro ciro elde etmeyi
hedefliyoruz. İkinci etap vitrifiye
fabrikamızı ise 60 milyon avro yatırım
bedeli ile kuracağız ve burada da yine
800 kişiye istihdam sağlayacağız. Yıllık 1
milyon adetlik üretim kapasitesine sahip
olacak ikinci etap fabrikamızda da yıllık
55 milyon avro ciro bekliyoruz.” dedi.

Manisa’daki ek yatırımın bedeli 30
milyon avro
Bilecik’teki Vitrifiye fabrika yatırımının
devamında Yer Duvar Karo Seramik
Fabrikası yatırımına başlayacaklarını
bildiren Gaye Akçen, “120.000 m2 kapalı
alana sahip olacak bu fabrikamız ise
1.000 kişiye istihdam sağlayacak. 110
milyon avro yatırım bedeli bulunan yeni
fabrikamızın yıllık 12 milyon m2 yer
duvar karo seramiği kapasitesi olacak
ve yıllık 150 milyon avro ciro elde
edilecek.” dedi.
Serel Seramik A.Ş.’nin Manisa’da mevcut
vitrifiye fabrikasına yönelik ek yatırımın
da devam ettiğini kaydeden Gaye Akçen,
30.000 m2 kapalı alanda kurulacak
olan ve 2 yıl içerisinde tamamlanması
planlanan bu yatırımın 300 kişiye
istihdam sağlayacağına işaret etti. Gaye
Akçen, 30 milyon avro yatırım bedeliyle
kurulacak olan Manisa ek tesis yatırımı
ile yıllık 500.000 adetlik vitrifiye üretim
kapasitesine ulaşacaklarını ve yılda 25
milyon avro ciro sağlayacaklarını ifade
etti.
Serel Seramik A.Ş., toplam 320 milyon
avro yatırım bedeliyle kurulacak
olan Bilecik ve Manisa’daki yeni
fabrikalarıyla yıllık 2.5 milyon adet
vitrifiye ve 12 milyon m2 yer duvar karo
seramiği üretim kapasitesine kavuşmuş
olacak. 260.000 m2 kapalı alanda 2.900
ek istihdam sağlayacak olan Serel
Seramik A.Ş., yıllık 285 milyon avro
ciro elde edecek.

Kemal Çelik

Bülent Eczacıbaşı

Kemal Yıldırım

Atalay Gümrah
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EVDEMA YENI ŞUBESINI
BAKIRKÖY’DE AÇTI
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Türkiye’nin en büyük ve en güvenilir
ev dekorasyon mağazalarından olan
Evdema yeni şubesini Bakırköy’de açtı.
Açılış törenine Eczacıbaşı Yönetim
Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı,
Eczacıbaşı Holding CEO’su Atalay
Gümrah, TİMDER Başkanı Kemal
Yıldırım ve eski bakanlardan Ali Talip
Özdemir katılım gösterdi.
Programın açılışında söz alan Çelik,
Sırbistan Belgrad ve Almanya
Koblenz’de yeni yatırımlar yapacaklarını
açıklayarak, “İhracat hedeflerimiz
ve istihdam artıracak hamlelerimiz
devam edecek. Yeni fabrika, mağaza ve
showroomlarımız ile ülke ekonomisine
katkılar sunmayı sürdüreceğiz.” dedi.
Çelik, “13’üncü mağazayı açmanın
gururunu duyuyoruz. İstihdama ciddi
katkı sunuyoruz. Şu anda Çorlu’daki
fabrikamızı kuruyoruz. 30 bin metrekare

alana inşa ettiğimiz tesislerde 200’ün
üzerinde personel çalışacak. Bu yatırımlar
ülkemiz için çok önemli adımlar.
Gerçekten canımızla, kanımızla ve her
şeyimizle mücadele ediyoruz.” dedi.
Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Eczacıbaşı, “Zor bir dönemden
geçtik. Hepimizde yeni bir moral var.
Maskeler atılıyor, açılışlar yapılıyor,
bu açılış da onlardan bir tanesi. Bu
dönemde iş insanlarımız atılımlarını
sürdürdü aslında. İçinde bulunduğumuz
sektör bunun güzel bir örneği.
Üretimimizi artırmanın gerekli olduğunu
hep hissederiz. İş birliğimizi el ele
sürdürüyoruz. Eczacıbaşı olarak birlikte
33 yıldır çalışıyoruz. Bizim için de başarı
öyküsüdür.” dedi.
Uzun süren salgın sürecinden sonra
sıkıntılı bir süreçten geçtiklerinin altını
çizen TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı

Yıldırım, “Sektörümüz pandemi
dönemini şanslı geçirdi diyebiliriz.
Evine kapanan insanlarımız evdeki
ihtiyaçlarını daha net görerek tamir
ve tadilata yöneldiler. İşleri azalan
vatandaşlarımız evlerinde kendilerine
yeni iş alanları, yeni ofisler yaptılar.
Bunlar sektörümüzü canlı tuttu. Böyle
bir dönemde ciddi yatırımlar yapmaya
herkes cesaret edemez. Değerli iş
insanı Kemal Çelik’i canı gönülden
kutluyorum.” açıklamasında bulundu.
Eczacıbaşı Holding CEO’su Atalay
Gümrah da salgın sonrasında, işlerin
tekrar yoğunlaştığı bir dönemde,
yatırım yapmaya devam ettiklerine
değinerek, “Geçen hafta Bozöyük’te
Karo fabrikasının açılışını yaptık.
İnşallah hem iş insanlarımız hem
sanayicilerimiz yatırımları yaparak
ülkenin güçlenmesine destek verecek.”
temennisinde bulundu.
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GEBERIT’TEN
TÜRKIYE’DEKI 20. YILINA ÖZEL KUTLAMA
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Yaklaşık 150 yıllık tecrübeyle sıhhi tesisat ve vitrifiye sektörüne değer katan Geberit,
Türkiye’deki 20. yılını özel bir gece ile kutladı. Zamanın ötesinde tasarımlarını kapsamlı bilgi birikimiyle
birleştirerek her dönem ilklere imza atma hedefiyle faaliyet gösterdiklerini belirten Geberit Türkiye
Genel Müdürü Ufuk Algıer, tüm iş süreçlerini marka güvenilirliği üzerine kurmalarının kendileri için
Türkiye’deki 20 yıllık sürecin en temel dayanaklarından biri olduğunu söyledi.
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Temelleri 1874 yılında atılan İsviçreli
sıhhi tesisat devi Geberit, Türkiye‘deki
faaliyetlerine başlamasının 20. yılını
özel bir gece ile kutladı. Geçtiğimiz
günlerde Mandarin Oriental Bosphorus
İstanbul’da gerçekleştirilen davetin
ev sahipliğini Geberit Türkiye Genel
Müdürü Ufuk Algıer üstlendi. Geceye
Geberit Group CEO’su Christian
Buhl, Geberit Group Tasarım Stratejisi
Başkanı Christoph Behling, İsviçre
Başkonsolosu Julien Thöni ve çok sayıda
davetli katılım gösterdi. Geberit Türkiye
20. yıl gecesinin sunuculuğunu ise Jülide
Ateş gerçekleştirdi.
“Geberit, global pazarlardaki tutarlılığını
ve yüksek hizmet kalitesini her zaman en
yukarıda tutuyor”
Ev sahibi olarak gecenin açılış
konuşmasını gerçekleştiren isim Geberit
Türkiye Genel Müdürü Ufuk Algıer
oldu. Global çapta pek çok markaya
sahip olan İsviçre’nin, sıhhi tesisat ve
vitrifiye alanında da dünyaya Geberit’i
kazandırmış bir ülke olduğunu belirten

Algıer, “Tam 20 yıl önce ülkemizin
dinamizmine, gücüne, stratejik
önemine, fırsatlarına ve modern bakış
açısına inanan Geberit, Türkiye’deki
faaliyetlerini başlattı. Yolculuğun
başlangıcından bu yana 20 yıl geçti ve
o günden bugüne dünya belki de pek
çoğumuzun bugün dahi yetişemediği
bir hızda değişmeye başladı. Tabii bu
noktada değişime ayak uydurmak, onun
gerekliliklerini yerine getirecek adımlar
atmak, kendini geliştirmek ve bunu
yaparken de büyümesini sürdürmek,
Geberit için sürecin doğal bir parçası
oldu. Ülkemizdeki vizyonunu, faaliyete
başladığı ilk günden bu yana geliştiren
Geberit, global pazarlardaki tutarlılığını
ve yüksek hizmet kalitesini her zaman
en yukarıda tutarak ilerledi. Pazarlama
payını, bulunduğu ülke ve sektöre değer
katma faaliyetlerini, ürün sunumunu,
ürün geliştirmesini ve pazara yaklaşımını
güçlü bir misyonla üstlenen Geberit’in
bu anlayışı, ülkemizin de son 20 yıllık
süreçteki sıhhi tesisat ve vitrifiye alanına
olumlu katkılar sağladı.” dedi.

“Türkiye’de yaşayan bir kullanıcı için
güven unsuru, her zaman markaya
bağlılıkta en üst sırada”
Sıhhi tesisat ve vitrifiye alanında yer
alan her markanın başarı için tasarım
sürecinden üretime, yerel dinamiklere
uyumdan pazarlama faaliyetlerine,
hizmet öncesi ve sonrasındaki destekten
geleceğin sorunlarına karşı hassasiyeti
odağına alması gerektiğini belirten
Algıer, Geberit Türkiye’nin bu yöndeki
stratejisini şu cümlelerle aktardı:
“Günümüz dünyasında hemen hemen
her marka, kullanıcısını etkilemek adına
daha çok çaba sarf etmek durumunda.
Bu da ister istemez tasarım sürecinden
üretime, yerel dinamiklere uyumdan
pazarlama faaliyetlerine, hizmet öncesi
ve sonrasındaki destekten geleceğin
sorunlarına karşı hassasiyet ve bu
yönde yapılan çalışmalarla mümkün
oluyor. Bu noktada Geberit’in tüm
iş süreçlerini marka güvenilirliği
üzerine kurması da Türkiye’deki 20
yılının en güçlü dayanaklarından biri
oldu. Çünkü Türkiye’de yaşayan bir

Christoph Behling

kullanıcı için güven unsuru, her zaman
markaya bağlılıkta en üst sıralarda
yer almıştır. Kullanıcılarımız kadar
unutmamamız gereken bir konu da
içinde yaşadığımız dünya. Dünyamız
her geçen gün hızla değişirken bu
durum geleceği de etkiliyor. Geberit
olarak sürdürülebilirliği her zaman
iş süreçlerimizin bir parçası olarak
görürken bunu bir marka stratejisi olarak
da sistemli biçimde uyguluyoruz. Şunu
inanıyoruz ki dünyamızın geleceği
tamamen bizim elimizde. Dünyamıza
en iyi şekilde davranmamız ve
kaynaklarımızın bilincinde olmamız
son derece önemli. Yıllardır bu
anlayışla hareket eden Geberit, kısa
vadeli 2023 ile orta ve uzun vadeli
2030 sürdürülebilirlik stratejisini de bu
yönde planlıyor. Geberit, Türkiye’deki
20 yılında gelişerek ve sektörünü
geliştirerek, imza attığı yeniliklerle
kullanıcılarına yeni deneyimler
yaşatarak ve en önemlisi ülkemize değer
katarak büyümesini sonraki yıllarda da
kararlılıkla sürdürecek.”
“Su, Geberit DNA’sının büyük bir parçası”
Algıer’in ardından konuşmasını yapan
isim Geberit Group CEO’su Christian
Buhl oldu. Geberit’in Türkiye’deki 20.
yılında İstanbul’a gelip burada olmaktan
dolayı mutlu olduğunu kaydeden Buhl,
“Türkiye’de yer aldığımız 2002 yılından
bu yana bizler için elbette önemli
dönemler oldu ancak Türkiye pazarına
sunduğumuz yeni vitrifiye ürünlerimizle
de devamlılığımızı sağlamak bizim
için çok kıymetli. Biz Geberit olarak
kendimizi zamanın akışı içinde
geliştiriyor ve yerel dinamiklere uyumu

Julien Thöni

oldukça önemsiyoruz. Uzun yıllardır yer
aldığımız Türkiye, şu anda ve gelecek
için var olmak istediğimiz bir ülke.
Buradaki. 40. yılımızı da hep birlikte
kutlarken daha önemli bir rolde yer
almayı planlıyoruz.”
Gecenin sunucusu Jülide Ateş’in,
Buhl’e sürdürülebilirlik sorusu üzerine
konuşmasında bu konuda devam eden
Buhl, şu anda dünyadaki en popüler
konulardan biri olan sürdürülebilirlik,
Geberit için de oldukça önemli ancak bu
bizim için yeni veya sadece popüler bir
konu değil.” dedi. İlk sürdürülebilirlik
müdürü için iş ilanlarını 1990
yılında açtıklarını kaydeden Buhl;
“Kurulduğumuz günde bugüne suya
değer veriyor ve sürdürülebilirlik başlığı
altında birçok projeyi hayata geçiriyoruz.
Su, Geberit DNA’sının büyük bir
parçası” ifadelerini kullandı.
“Geberit’in Türkiye’deki varlığı, İsviçre ve
Türkiye arasındaki güçlü ikili ekonomik
ilişkileri de iyi bir şekilde yansıtıyor”
Gecenin konukları arasında yer alan
İsviçre Başkonsolosu Julien Thöni ise
konuşmasında Geberit’in Türkiye’deki 20
yıldaki entegrasyonuna dikkat çekerek
şu açıklamalarda bulundu: “Geberit’in
Türkiye’deki varlığı, İsviçre ve Türkiye
arasındaki güçlü ekonomik ilişkileri
de iyi bir şekilde yansıtıyor. İsviçre ve
Türkiye’nin sağlam ekonomik ilişkilerini
rakamlar da doğrular nitelikte. Türkiye,
İsviçre’nin dünya çapındaki en büyük
24. ticaret ortağı konumunda yer alıyor.
2021 yılında iki ülke arasındaki ticaret
hacmi 4,6 milyar dolar seviyesindeydi.
İsviçre hükümeti, gayri safi yurt içi

hasılanın %3,15’ini ayırarak Ar-Ge’ye
her yıl 23 milyar dolar yatırım yapıyor.
Bunun yanı sıra hükümetimizin
önem verdiği konuların başında da
sürdürülebilirlik geliyor. Bu noktada
Geberit, İsviçreli şirketlerin inovasyon
ve yenilikçi ürünler açısından neler
gerçekleştirebileceğinin de canlı
bir örneği. Başkonsolosluğumuzun
düzenlediği projelerin güçlü bir
destekçisi olan Geberit’e tekrardan
teşekkür ediyorum.”
Geberit’in mottosunu zamansız
tasarımlara imza atmak oluşturuyor
Geberit Türkiye 20. yıl lansmanının
bir diğer konuğu Geberit Group
Tasarım Stratejisi Başkanı Christoph
Behling ise yaptığı konuşmada ürün
tasarım süreciyle ilgili bilgiler paylaştı.
Ürünlerinin sadece estetik tasarıma
sahip olmasını değil, aynı zamanda
yaşamı önemli ölçüde kolaylaştırmasını
düşünerek tasarladıklarını paylaşana
Behling, “En önemli mottomuz,
kullanıcılarımızın 1. günde de, 1.
yılda da, 10. yılda da seveceği kalitede
yani zamansız tasarımlara imza
atmak. Bunun için de kullanıcıların
her gününü daha iyi hale getirmek
için tasarımda inovasyon yaratıyoruz.
Yaşam alanlarının içinde ve dışında
mükemmellik doğrultusunda ise
İsviçre kalitesinden ödün vermiyoruz.
Her günü daha iyi hale getiren ve her
yüzeyde kalitesini gösteren Geberit
inovasyonu bu anlayıştan ortaya
çıkıyor. Patentli yeniliklerimiz yaşam
alanlarına değer katarken hayatı
kolaylaştıran tasarımlar da her seçime
uyum sağlıyor.” dedi.
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Ufuk Algıer & Christian Buhl
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GF HAKAN PLASTIK, ÖZBEKISTAN VE NIJERYA’DA
BIR KEZ DAHA GÜÇLÜ DURUŞUNU SERGILEDI
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GF Hakan Plastik, ihracat pazarında hedef ülkelere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede
katılım sağladığı The Big 5 Construct Nigeria ve Aquatherm Tashkent 2022 fuarları ile iş birliklerini
güçlendirirken Özbekistan’dan bir de ödülle döndü.
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Nijerya/Lagos’ta düzenlenen Batı Afrika
bölgesindeki fırsatlara odaklanan en
büyük ve en etkili bina teknolojileri fuarı
The Big 5 Construct Nigeria, 8.000’den
fazla ziyaretçisi ve 25 ülkeden fazla
katılımcısı ile 27-29 Eylül tarihleri
arasında gerçekleşti. GF Hakan Plastik,
üstyapı atık su/ temiz su ağırlıklı güncel
ürün grupları ile Nijerya’daki güçlü
varoluşunu pekiştirerek, gerek ülke
içi gerekse çevre ülkelerdeki proje ve
pazar potansiyellerini değerlendirdi. GF
Hakan Plastik ziyaretçilerin sorularını
cevaplayarak ürün ve firma hakkında
sunumlar gerçekleştirdi.
Katılımcı portföyü genel olarak,

Nijerya’da özel konut işi yapan yerli
ve yabancı müteahhitler; okul, otel ve
hastane projelerinin yüklenici firmaları;
toptan ve perakende satış ile ilgilenen
tüccarlardan oluştu. Bu potansiyellerin
değerlendirilmesi için yeni bağlantılar
kurarak portföyünü genişletmeyi
amaçlayan GF Hakan Plastik, fuar
organizasyonunun önemli bir parçası oldu.
En Yenilikçi HVAC Teknolojisi Ödülü
Bölgenin en büyük sektör fuarı olarak
anılan Aquatherm Tashkent Fuarı ise
farklı ülkelerden çok sayıda firmanın
katılımı ile 28-30 Eylül tarihleri arasında
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te
gerçekleşti. Çözüm kolaylığı sunan üst

kalite ürünleri ile Özbekistan’ın en
prestijli projelerinde kullanılan GF
Hakan Plastik ürünleri, fuar süresince
ilgi odağı oldu. HVAC endüstrisi
profesyonellerini buluşturan fuarda
GF Hakan Plastik, teknoloji odaklı ve
yenilikçi bakış açısı ile oldukça dikkat
çekti.
Aquatherm Tashkent Fuarı‘nın 29 Eylül
gecesinde 10. yılına özel düzenlenen
gala gecesinde farklı ülkelerden,
rakip katılımcıların ve firmaların da
bulunduğu bir ödül töreni düzenlendi.
Sahipleriyle bulaşan ödüller arasında
Silenta Extreme,“ Best Innovative HVAC
Technologies Ödülü“ne layık görüldü.
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HITIT SERAMIK
EKONOMIYE DEĞER KATMAYA DEVAM EDIYOR
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1968 yılından bu yana her yıl İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu” araştırmasının sonuçlarına göre İSO ikinci 500 Listesi’nde 2. kez yer alma başarısı gösteren
Hitit Seramik; “Uşak Ekonomiye Değer Katanlar“ ödül töreninde, ödüle layık görüldü.
33 yıllık tecrübesiyle seramik
sektörünün öncülerinden Hitit Seramik,
ülkemiz için katma değer yaratmaya
devam ediyor. Hitit Seramik, sunduğu
yenilikçi ürünler ve benzersiz
tasarımlarla sadece ülkemizde de değil
dünyada fark yaratırken, en fazla ebat
ve çeşitte kaplama malzemesi üretimi
yapabilen dünyanın nadir üretim
tesislerinden birine de sahip. İşini
tutkuyla yapan, Ar-Ge çalışmalarıyla
çevreye saygılı ürünler üreten, üretimde
de güvenliği ve kaliteyi her zaman en

üst seviyeye taşıyan sağlamak için çalışan
Hitit Seramik, en önemli kaynağının
insan olduğu bilinciyle daha eşit, daha
iyi ve daha sağlıklı bir gelecek için
emin adımlarla ilerlemeye, başarılarına
yenilerini eklemeye devam ediyor.
Son olarak 1968 yılından bu yana her yıl
İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu”
araştırmasının sonuçlarına göre Hitit
Seramik; İSO ikinci 500 Listesi’nde 2.
kez yer alma başarısı gösterdi.

Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak
Belediye Başkanı Mehmet Çakın,
Uşak Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir
ve Uşak iş insanlarının katılımıyla
gerçekleşen “Uşak Ekonomiye Değer
Katanlar “ ödül töreninde, ödül
plaketini Hitit Seramik adına
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ülker Yazıcı, TOBB Başkanı ve
Eurochambers Başkan Yardımcısı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden
aldı.

KALESERAMIK’TE ÜST DÜZEY ATAMA:
PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI
GÖREVINE KASIA ÖZGEN GETIRILDI
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Türkiye seramik sektörünün kuruluş ve gelişimine öncülük eden Kaleseramik’te üst düzey atama
gerçekleşti. Kaleseramik Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini, Kasia Özgen üstlendi.
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Kaleseramik’in pazarlama departmanı,
alanının deneyimli isimlerinden Kasia
Özgen’e emanet edildi. Eylül ayı itibari
ile Kaleseramik Pazarlama Genel
Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen
Özgen, şirketin tüm pazarlama, ürün,
tasarım, marka, dijital dönüşüm, müşteri
deneyimi ve profesyonel iletişim gibi
kritik iş birimlerini içeren stratejik
pazarlama departmanının operasyonunu
yönetecek.
Farklı şirketlerde; marka oluşturma
direktörü, genel müdür yardımcılığı,
başkan yardımcılığı gibi önemli
pozisyonlarda, ulusal ve uluslararası
arenada önemli projelere imza atan
Kasia Özgen, dünyanın dört bir yanına
ihracat yapan ve büyüme hedeflerinde
de yine küresel pazara odaklanan
Kaleseramik’in pazarlama stratejilerinin
geliştirilmesinde önemli bir rol
üstlenecek.
Kaleseramik’in özellikle müşteri
deneyimini kusursuz hale getirmeyi

hedeflediği dijitalleşme, inovasyon
ve sürdürülebilirlik yol haritasındaki
stratejilerinden de sorumluluk alacak
olan Özgen, bu alanlarda şirketi daha da
ileriye taşıyacak çalışmaları yürütecek.
Özgen ayrıca, faaliyet gösterdiği tüm
alanlarda yarınlara daha iyi bir dünya
bırakma felsefesi ile hareket eden
Kaleseramik’in, ‘İyi Bak Dünyana’
vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirlik
çalışmalarına ve Atölye Kale gibi kadın
emeğini desteklediği pozitif etki yaratan
döngüsel projelerine de deneyimi ve
yaratıcılığıyla katkı sunacak.
Kasia Özgen Hakkında
Uluslararası ve Türkiye pazarlarındaki
uzun tecrübesi ile pazarlama dünyasının
önemli isimleri arasında yer alan Kasia
Özgen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İktisat Bölümü’nden 1991 yılında
mezun oldu. İleri seviyede İngilizce ve
Lehçe bilen Özgen, iş hayatına 1991
yılında Stratejik PL Uzmanı olarak
Türk Eximbank ve Garanti Bankası’nda
başladı. 1996-2003 yılları arasında

Unilever’de Kıdemli Ürün Müdürü
olarak çalışan Özgen, 2003-2008
yılları arasında Koç Holding’e bağlı Tat
A.Ş.’de Kıdemli Pazarlama Direktörlüğü
görevini yürüttü. 2008 yılında tekrar
Unilever’e dönen Özgen, 2014 yılına
kadar Marka Oluşturma Direktörü (Ev
Bakım Kategorisi) ve Marka Geliştirme
Direktörü (Kuzey Afrika, Orta Doğu,
Türkiye, İsrail) pozisyonlarında görev
aldı. 2015-2016 yılları arasında Sütaş
A.Ş.’de Temel Kategoriler’de Başkan
Yardımcılığı görevini üstlenen Kasia
Özgen, 2016-2019 yıllarında Anadolu
Efes Türkiye ve sonrasında Global
Pazarlama Direktörü olarak çalıştı.
Özgen, 2019 - 2021 yılları arasında
Koç Holding Tat A.Ş.’de Türkiye ve
uluslararası pazarda, Genel Müdür
Yardımcısı olarak pazarlama, dijital
ve ticari alanlarda önemli çalışmalara
imza attı. Yönetim Kurulu’nda Kadın
Derneği’nin de 3. dönem mezunu olan
Kasia Özgen, 15 Eylül 2022 itibarıyla
Kaleseramik’te Pazarlama Genel Müdür
Yardımcısı olarak görevine başladı.

NG KÜTAHYA SERAMIK
236. MAĞAZASINI ESKIŞEHIR’DE AÇTI
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Seramik sektöründe vizyoner bakış açısıyla en yeni trendlerin öncülerinden olan NG Kütahya Seramik,
konsept mağazacılık anlayışıyla sektördeki öncü konumunu güçlendirmeye devam ediyor.
Türkiye çapında sahip olduğu yaygın mağaza ağı ile sektörün lideri konumunda olan
NG Kütahya Seramik, Eskişehir’de 236. mağazasını hizmete sundu.
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Yatırımlarıyla dünyada ve Türkiye’nin
her bölgesinde mağazalaşma yönünde
hızlı adımlarla ilerleyen NG Kütahya
Seramik, 236. mağazasını Eskişehir’de
hizmete sundu. NG Kütahya Seramik’in
Eskişehir’deki yeni mağazası, Ak Parti
Eskişehir Milletvekili Harun Karacan,
Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı
Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Odası
Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi
Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş,
NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu
Başkanı Erkan Güral ile Numan Kaleli
Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kaleli’nin
katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

‘’Ülkemizin geleceği için yatırımlara
devam ediyoruz’’
NG Kütahya Seramik olarak vatan
sevgisini, ülkeye hizmetle eşdeğer
gördüklerini belirten NG Kütahya
Seramik Yönetim Kurulu Başkanı
Erkan Güral, “Ülkemizin geleceği
için sanayileşmenin bir gereği olarak
yatırımlarımıza devam ederken
durmadan çalışıyoruz. Yatırımlarımızın
geleceğimizin emanetçisi, yarınların
bekçisi olan genç arkadaşlarımıza,
gelecek nesillere en güzel yatırım
olduğunu düşünüyoruz. 1989 yılında
başladığımız yolculuğumuzda ilk olarak

ulusal, ardından global marka olmak
yönünde hızlı adımlarla ilerledik. Şu an
dünyanın pek çok ülkesinde NG Kütahya
Seramik ürünlerini “Made in Türkiye”
damgasıyla pazara sunmaktan büyük
onur ve mutluluk duyuyoruz.” dedi.
‘’İlklerin şehri Eskişehir’e ilkleri
getirecek’’
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı
Metin Güler, “Bölgemizin önemli
markalarından NG Kütahya Seramik’in
yeni yatırımından ziyadesiyle
memnunuz. İlklere imza atan NG
Kütahya Seramik’in ilklerin şehri

Metin Güler

Celalettin Kesikbaş

Cem Kaleli

Eskişehir’e yeni ilkler getireceğine
inanıyoruz. Eskişehir’de inşaat piyasası
son dönemde gelişiyor. Bu nedenle
şehrimizin böyle yatırımlara ihtiyacı
var. Mağazanın çalışanlara, sektör
paydaşlarına, bölgemize hayırlı uğurlu
olmasını diliyorum.” dedi.
‘’Eskişehir’e kalıcı değer getirecek’’
Eskişehir Milletvekili Harun Karacan
“İnşaat sektörü şu anda Türkiye
ekonomisi için lokomotif bir sektör. Bu
konumunun sürdürülebilir olması çok
önemli. Nice böyle mağazalar vardır.
Belirli bir süre faaliyet gösterir ancak
sonra sektörden çekilir. Biz inanıyoruz
ki NG Kütahya Seramik’in bu yatırımı,
Eskişehir’e kalıcı bir şekilde katma değer
sağlamayı sürdürecektir.” ifadelerinde
bulundu.
‘’Yatırımlar tüm dünyada gurur vesilesi’’
Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bir

sanayici için en büyük mutluluk kaynağı
bitmiş ürünü görebilmek. Yaratılan
eserler en büyük hazzı veriyor. Çok
fazla üretmeye ihtiyacımız olduğu bir
dönemde böyle güzel yatırımların böyle
güzel showroomlarda sonuç bulması ve
tüm dünyada gurur vesilesi olması son
derece iftihar verici bir durum. Böyle
bir markanın Eskişehir’e hayırlı ve
uğurlu olmasını diliyor ve çok kıymetli
buluyorum.” dedi.
‘’İş birliğiyle sektördeki konumunu
genişletiyor’’
NG Kütahya Seramik iş birliğiyle
sektördeki konumlarını genişlettiklerini
kaydeden Numan Kaleli Yönetim Kurulu
Başkanı Cem Kaleli ise, “Bunun ilk
adımını Bursa merkez mağazamızdaki
dönüşümle attık. Ardından Eskişehir
mağaza yatırımımız geldi. Mağazamız
3 katta, bin 500 metrekarelik alandan
oluşuyor. Bu ay sonu irtibatıyla İstanbul
Anadolu yakasında yer alan mağazamız

Harun Karacan

1.400 metrekare alanda faaliyete
başlayacak. İstanbul Avrupa yakasında
yer alan mağazamızla birlikte toplam
4 mağazamızda 100’ü aşkın istihdam
sağlayacağız. NG Kütahya Seramik
iş birliğiyle ülkemize sunduğumuz
katma değeri daha da artırıyoruz. Bu
kapsamda yeni yatırımlarımıza da
durmaksızın devam edeceğiz.” diye
konuştu.
İlkler ve en iyiler bir arada
NG Kütahya Seramik’in Türkiye’de
yeni hizmete giren mağaza ve
showroomları, yaşam alanlarında fark
yaratmayı sevenler için ilkleri ve en
iyileri barındırıyor. Türkiye’nin dört
bir yanında yer alan showroomlar
sahip oldukları eşsiz mimari ve üst
düzey tasarımlarıyla dikkat çekiyor. En
yeni ve inovatif ürün kreasyonlarının
yer aldığı mağaza ve showroomlarda
sadece ürün değil yaşam alanları da
sergileniyor.
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Erkan Güral
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QUA GRANITE YENI BAYISI OKUMUŞLAR YAPI ILE
BURSA’DA HIZMET VERMEYE BAŞLADI
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Üstün desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyan QUA Granite, yurt içi bayi
ağını güçlendirmeye devam ediyor. QUA Granite’in Bursa’da açtığı yeni bayisi Okumuşlar Yapı, toplamda
1.200 metrekare alandan oluşan 2 katlı mağazası ile İstanbul Caddesi’nde hizmet vermeye başladı.
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QUA Granite, bayileri ile Türkiye
çapında müşterilerine kaliteli hizmet
vermeye devam ediyor. Koşulsuz
müşteri memnuniyeti ilkesiyle bayi ağını
genişletmeye devam eden QUA Granite’in
Bursa’daki yeni bayisi Okumuşlar Yapı,
7 Ekim Cuma günü düzenlenen açılış
töreniyle hizmete açıldı.
QUA Granite’in yeni bayisi Okumuşlar
Yapı, İstanbul Caddesi’nde yer alan,
toplamda 1.200 metrekare alandan
oluşan 2 katlı mağazasında 29 canlı
teşhir ürünleri ile QUA Granite’in estetik
ve tasarımı bir araya getirdiği granit
ürünlerini müşterilerinin beğenisine
sunacak.

Müşterilerine eşsiz bir alışveriş
deneyimi sunan Okumuşlar Yapı,
ayrıca depolama kapasitesiyle
de müşterilerine hızlı ve kolay
ürün temin etme imkânı sunuyor.
1.500 metrekaresi kapalı olmak
üzere toplamda 6.300 metrekare
depo alanıyla Okumuşlar Yapı,
QUA Granite’in bölgedeki önemli
partnerlerinden biri oluyor.
QUA Granite’in yeni bayisi Okumuşlar
Yapı’nın açılışında konuşan QUA
Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Ercan, “QUA Granite iş ortağımız
olan Okumuşlar Yapı bayimizin
açılışı için bugün burada bir araya

geldik. Bayimiz ile hali hazırda devam
eden iş ortaklığımızın uzun yıllar
süreceğine inanıyorum. Türkiye’de
bayi ağımızı genişletmemizi sağlayan
Okumuşlar Yapı’ya bol kazançlar
diliyor, Okumuşlar Yapı Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Okumuş ve
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Recep
Okumuş, Hasan Okumuş ve Rıdvan
Okumuş’u iş ortaklığımızla birlikte
QUA Granite katmış oldukları
değer için teşekkür ediyorum. QUA
Granite olarak Türkiye çapında bayi
ağımızı genişleterek koşulsuz müşteri
memnuniyeti ilkemizi, bayilerimiz
aracılığıyla müşterilerimiz ile
buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.
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POLAT SERAMIK
YENI MAĞAZASINI ÜMRANIYE’DE AÇTI
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Ege Seramik ve Ege Vitrifiye
konsept mağazası olarak tasarlanan
Polat Seramik, kapılarını İstanbul
Ümraniye’de açtı.
Ege Seramik Onursal Başkanı İbrahim
Polat ve Ege Seramik Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Polat’ın katılımlarıyla
gerçekleşen açılışta Ege Seramik
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Göksen Yedigüller, Ümraniye Belediye
Başkanı İsmet Yıldırım, TİMDER
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal
Yıldırım ve sektörden değerli isimler de
yer aldı.
Açılışta konuşan İbrahim Polat; Bu

mağazayı açan Polat Grubu gün
geçtikçe büyüyor, ben de bu ilerleyişten
büyük gurur duyuyorum. Buket Polat
Karahancı ve Bülent Polat abla - kardeş
çok başarılı bir ekip oldular, umarım
yeni mağazaları bol kazançlı olur.” dedi.
Ege Seramik Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Göksen Yedigüller; Polat
ailesi ve sanayicilik yıllardır birlikte
büyüdü ve gelişti. Bugün, Ege Seramik
olarak markamıza bu denli yakışan,
başarılı bir konsept mağazanın
açılışında olmaktan gurur duyuyoruz.
Buket Polat Karahancı ve Bülent Polat’a
başarılar, hayırlı ve bol kazançlı satışlar
diliyorum.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet
Yıldırım; “Ümraniye’nin en önemli
caddesinde, bu kadar kapsamlı bir
mağazanın açılması bizler için çok
kıymetli. Özellikle ekonominin durgun
olduğu böyle bir devirde açılan bu
mağaza birçok kişi için bir gelir kapısı
olacak. Ne kadar çok iş yeri açılırsa
ülkemiz o kadar çok kalkınır. Ülkemizin
en aydın aileleri arasında yer alan Polat
ailesine bölgemize sunduğu katkılar için
teşekkür ediyor ve mağazalarının bol
kazançlı olmasını diliyorum.” dedi.
Kurdele kesimiyle devam eden açılış
töreni, mağazanın gezilmesiyle sona
erdi.
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RINO SERAMIK PORSELEN,
IŞ ORTAKLARIYLA KIBRIS’TA BIR ARAYA GELDI!
Rino Seramik Porselen, pandemi
nedeniyle 2018 yılından beri
gerçekleştiremediği yıllık bayi
toplantısını 12-15 Mayıs 2022 tarihleri
arasında Concorde Luxury Resort
Kıbrıs’ta gerçekleştirdi.
Bütünsel gücün önemli bir parçası
olan iş ortakları ile önceki yılların
değerlendirilmesi ve gelecek dönem
hedeflerinin belirlenmesini amaçlayan

etkinlik; firma değerleri arasında
önemli bir yer tutan birlikteliğin
getirdiği gücü temel alan “gelecek
birlikte yazılır” temasıyla
renklendirildi.
Türkiye’nin dört bir yanından tüm
ana bayi ağının bir araya geldiği ve 3
gün süren etkinliğe toplamda 350 kişi
katılım gösterdi. Rino Seramik Porselen
Yönetim kadrosu ve bayilerin bir araya

geldiği değerlendirme toplantısında
yeni yatırımlar, geliştirmeler ve
çözümler görüşüldü. Gala gecesinde
gerçekleştirilen ödül töreninde birinci
kalite ürün satışına göre belirlenen
bölge ciro birincileri ve Türkiye
ilk 3’üne plaketleri takdim edilerek
başarılarının devamı dilendi. Güçlü
sesiyle Işın Karaca’nın renklendirdiği
gecede Rino Seramik Porselen ailesi
keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı.

ROCA’NIN AKDENIZLI YENI KOLEKSIYONU ONA,
TÜRKIYE’DE
Banyo alanları için geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle dünyanın önde gelen markalarından Roca;
tasarım odaklı yeni koleksiyonu Ona’yı Türkiye’de kullanıcılarıyla buluşturdu.
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Roca, dünya lansmanı yapılan yeni
Ona Koleksiyonu’nu Türkiye’de
tanıttı. Tasarım odaklı, Roca’nın özel
geliştirdiği Fineceramic® ve Stonex®
malzemeleriyle üretilen ve son
yenilikleri içeren koleksiyon, içinde
bulunduğumuz dönemin ihtiyaç ve
beklentilerine her özelliği ile yanıt
veriyor. Roca Türkiye Genel Müdürü
Salvador Lopez Oliva, yeni koleksiyonun
değerlerini, “Doğal malzemelere
saygılı ve sürdürülebilir yaklaşıma
sahip, zamansız, son derece işlevsel
ve erişilebilir bir tasarım.” sözleriyle
vurguladı.
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Oliva: Yaşadığımız dünya için en iyi
çözümleri geliştirme misyonumuzun
ürünü
Roca Grup’un tüm dünyada çevre
bilincini kendine misyon edindiğini
söyleyen Salvador Lopez Oliva,
“Sektörünün öncü ve inovatif markası
olarak teknoloji odaklı yenilikçi
ürünler geliştiriyoruz. Yeni malzemeler
geliştirerek tasarımlarımızın doğaya
saygılı, verimli ve estetik olmasına özen
gösteriyoruz. Ona Koleksiyonu da bu
çalışmalarımızla geldiğimiz noktayı
temsil ediyor. Roca Tasarım Merkezi
ekibi koordinasyonu ile Benedito Design
stüdyosu ve NOA Intelligent Design
ekiplerinin bir araya gelerek tasarladığı
Ona Koleksiyonu; zamansız, doğayla
bağlantılı ve istenen yere kolayca

entegre edilebilir olma özellikleriyle
öne çıkıyor. Çok yönlülüğü ve sunduğu
çeşitlilikle, bulunduğu her alana uyum
sağlayan Ona, mimar ve tasarımcıların
da hayatını kolaylaştıracak.” dedi.
İşlevsel, hijyenik, yenilikçi ve her alana
uyarlanabiliyor
Çok yönlü kullanımı, geniş ürün
yelpazesi ve doğadan esinlenen yumuşak
geometrik çizgileriyle Ona koleksiyonu,
her zamana uyum sağlayabilecek
tasarımıyla dikkat çekiyor. Akdeniz’den
ilham alan koleksiyon, farklı tasarım
ihtiyaçlarına ve tüm banyo alanlarına
uyarlanabilen geniş bir ürün yelpazesine
sahip. Ona koleksiyonundaki lavabolar;
istenilen boyutlarda, daha ince ve
daha hafif parçaların üretimine imkân
tanıyan yenilikçi malzeme Fineceramic®
ile üretiliyor. Supraglaze® kaplaması
ile ekstra pürüzsüz yüzeye sahip olan
lavabolar, kir birikmesini önleyerek
maksimum hijyen sağlıyor.
Su ve enerji tüketiminde verimlilik
garantili
Ona koleksiyonunun en benzersiz
unsurlarından biri de ayırt edici bir
görünüme sahip armatür tasarımları.
Özel Ni/Krom kaplama kalınlıklarına
sahip kaplama teknolojisi Evershine®
yüzey özellikli Ona armatürler,
korozyon oluşumunu önlüyor. Ona
armatürler Cold Start teknolojisi ile su

tasarrufunda ve enerji tüketiminde daha
fazla verimliliği garanti ediyor. Doğal
kaynaklardan ilham alan Roca’nın özel
Stonex® malzemesine sahip küvet ve duş
tekneleri ise kaymaz özelliği, aşınmaya
karşı direnci ve dayanıklılığı ile öne
çıkıyor. Koleksiyonun tüm aksesuarları,
geri dönüştürülmüş malzemelerden mat
beyaz, mat gri ve mat yeşil renklerde
üretiliyor.
Sürdürülebilirlikte Türkiye pilot bölge
seçildi
Roca’nın mimarlık, tasarım ve
sürdürülebilirlik alanlarındaki
yolculuğunda Türkiye’nin çok özel bir
yeri olduğunu da değinen Salvador
Lopez Oliva şöyle devam etti:
“Sürdürülebilirlik felsefesi Roca Grup
kimliğinin ayrılmaz bir parçası. Roca, su
verimliliğine odaklanan sürdürülebilirlik
çalışmalarında, ülkemizin 3 büyük
üretim tesisi içinde yer alan Eskişehir
fabrikamızı pilot olarak seçti. Böylece
Eskişehir fabrikamız çok önemli bir
görev üstlendi. Roca Grup’un döngüsel
su kullanımını optimize etme noktasında
kritik bir rol aldık. Eskişehir’de elde
ettiğimiz çıktılar, grubun dünya
genelindeki diğer fabrikalarında da
uygulanacak. Bu küresel çalışmada
örnek bölge olarak seçilmiş olmamız,
bizi çok heyecanlandırıyor. Bu misyonu
üstlendiğimiz için çok mutlu ve
gururluyuz.”

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

SERAMIKSAN’IN YENI BAYISI ŞAHIKA GROUP,
ERZURUM’DA AÇILDI
Koşulsuz müşteri memnuniyeti
ilkesiyle Türkiye çapındaki bayi ağını
genişletmeye devam eden Seramiksan’ın
Erzurum’daki yeni bayisi Şahika Group,
18 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen
açılış töreniyle hizmete açıldı.
Seramiksan’ın Erzurum Yakutiye’deki
yeni bayisi Şahika Group 750 m2 kapalı,
5.000 m2 açık showroom alanı ile hizmet
verecek. Showroomunda Seramiksan’ın
estetik ve tasarımı bir araya getiren;
seramik, vitrifiye ve yeni banyo
mobilyası markası VOQ ürünlerini
müşterilerinin ve profesyonellerin

beğenisine sunacak. Seramiksan
Direktörü M. Süreyya Çağlar; ‘’Dağıtım
kanalımız olan iş ortaklarımızla
ilişkilerimize son derece önem
veriyoruz. Başarımızın, aramızdaki
bağın gücüyle alakalı olduğuna
inanıyoruz. Yeni bayimiz Şahika Group
ile iş birliğimizin uzun yıllar devam
edeceğine inanıyorum. Seramiksan
olarak Türkiye’de 76 şehirde 240’ın
üzerinde mağazamız ile müşterilerimize
kaliteli hizmet sağlıyoruz. Anadolu’da
bayi ağımızı genişletmemizi sağlayan
yeni mağazamızla, müşterilerimize

ulaşarak ürünlerimizi buluşturduğumuz
için mutlu ve gururluyuz. Şahika
Group’a bol kazançlı günler diliyorum.
Seramiksan olarak Türkiye çapında bayi
ağımızı genişleterek koşulsuz müşteri
memnuniyeti ilkemizi bayilerimiz
aracılığıyla müşterilerimiz ile
buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.
%100 müşteri memnuniyeti odaklı
hizmet politikasıyla hareket eden
Seramiksan, Türkiye çapında 240’ı aşkın
mağazasıyla müşterilerine kaliteli hizmet
vermeye devam ediyor.
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SERAMIKSAN KOŞULSUZ MÜŞTERI MEMNUNIYETI
ILKESIYLE BAYI AĞINI GENIŞLETMEYE DEVAM EDIYOR
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Seramik sektörünün yenilikçi markası
Seramiksan, bayileri ile Türkiye
çapında müşterilerine kaliteli hizmet
vermeye devam ediyor. Koşulsuz müşteri
memnuniyeti ilkesiyle Türkiye’deki
bayi ağını genişletmeye devam eden
Seramiksan’ın, Erzincan’daki yeni bayisi
MİY Group-Yiğit İnşaat düzenlenen
açılış töreniyle Erzincan halkının
hizmetine açıldı.
17 Mayıs Salı günü gerçekleşen açılış
törenine; Seramiksan Direktörü
M. Süreyya Çağlar, Seramiksan
Yöneticileri, firma sahibi İbrahim
Yiğit ve çok sayıda davetli katıldı.

Seramiksan Yiğit Yapı, müşterilerin
ihtiyaç ve beklentilerine tek yerden
yanıt verme hedefiyle oluşturduğu yeni
showromunda, seramik, vitrifiye ve
Seramiksan’ın yeni banyo mobilyası
markası VOQ ürünlerini müşterilerle
buluşturacak.
Yiğit Yapı firma sahibi İbrahim Yiğit’i
tebrik eden Seramiksan Direktörü
M. Süreyya Çağlar: “Yiğit
Yapı’nın Anadolu’da bayi ağımızı
genişletmemizi sağlayan yeni
mağazasıyla, müşterilerimize ulaşarak
ürünlerimizi buluşturduğumuz için
mutlu ve gururluyuz Yiğit Yapı

showroomunun ülke ekonomimize,
Seramiksan ailesine hayırlı olmasını
temenni ediyor, bol kazançlı günler
diliyorum. Yiğit Yapı’ya bol kazançlı
günler diliyorum. Seramiksan olarak
her zaman tüketiciyi dinleyen ve onların
beklentilerini dikkate alan bir marka
olarak müşteri memnuniyetine önem
veriyoruz. Amacımız koşulsuz müşteri
memnuniyeti ilkesiyle müşterilerimize
kaliteli hizmet sunmak. Artan tüketici
ihtiyaçlarına tek çatı altında hizmet
verme hedefiyle oluşturduğunuz yeni
mağazacılık konseptimizle bugün
Türkiye çapında 76 şehirde 240’ı aşkın
mağazamızla hizmet veriyoruz.’’dedi.

TERMAL SERAMIK
IŞ ORTAKLARI ILE ANTALYA’DA BULUŞTU
Seramik sektörünün köklü firmalarından
Termal Seramik, tüm iş ortaklarını
Antalya’da ağırladı.
Geleneksel hale gelen ve bu yıl
dördüncüsü düzenlenen fuar konseptli
lansman toplantısında, mevcut
koleksiyon teşhir edilirken yeni ürünler
de iş ortaklarının beğenisine sunuldu.
1.200 m2 alanda, 800 kişinin katılımıyla
gerçekleşen etkinlikle ilgili görüş
bildiren Termal Seramik Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Oğuzman;

“Her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemi
olmak üzere 2 kez gerçekleştirdiğimiz
lansman toplantımız sayesinde
mevcut ürünlerimizi sergiliyor ve yeni
sezon ürünlerimizi iş ortaklarımızın
beğenisine sunuyoruz. Bugüne kadar
gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizden
aldığımız geri dönüşler doğrultusunda
lansman toplantılarımızı geleneksel
hale getirdik ve her yıl ara vermeden
sürdürüyoruz. Yeni sezona dinlenerek
başlamamızı ve ürünleri iş ortaklarımıza
tanıtabilmemizi sağlayan bu tarz

etkinlikleri önemsiyor, her seferinde
büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz.
Son lansmanımızı da başarıyla geride
bırakabilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyor,
bir sonraki etkinlikte tekrar bir araya
gelebilmek için şimdiden sabırsızlanıyoruz.”
dedi.
Termal Seramik’in yeni sezona
hazırlanmasında önemli bir yeri olan
lansman toplantısı, tüm iş ortaklarını
bir araya gelmesiyle önemli bir sektörel
buluşmaya dönüşerek başarıyla tamamlandı.

TÜRK YTONG’DA GENEL MÜDÜRLÜK GÖREVINE
TOLGA ÖZTOPRAK GETIRILDI
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Türk Ytong’da Genel Müdürlük görevine
deneyimli isim Tolga Öztoprak getirildi.
Türk Ytong’da 2006’dan bu yana Satış
Müdürü, Ürün Müdürü gibi görevlerde
deneyim kazanan ve 2012’den bu yana
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev yapan
Tolga Öztoprak, 01 Ekim 2022 tarihinden
itibaren Türk Ytong Genel Müdürü olarak
atandı.
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Yaşam alanlarını iyileştiren bina çözümleri
Tolga Öztoprak, kendisine duydukları
güven nedeniyle Türk Ytong Yönetim
Kurulu üyelerine teşekkür ederek,
“Türkiye’de 59 yıldır başarıyla faaliyet
gösteren Türk Ytong’un bir ferdi olmaktan
her zaman büyük onur duydum. Türk
Ytong çatısı altında 16 yılı geride bıraktım.
Böylesine köklü gelenek ve değerlere sahip
bir şirketi geleceğe taşıma sorumluluğunu
üstlendiğim ve bu önemli göreve
atandığım için mutluyum. Ytong’da yaşam
alanlarını iyileştiren bina çözümleri için
çalışıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımla
beraber bu amaca en iyi şekilde hizmet
edeceğimiz için çok mutluyum” dedi.

Tolga Öztoprak kimdir?
1973 Ankara doğumlu Tolga Öztoprak, TED
Ankara Koleji ve İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
La Salle Üniversitesi’nde pazarlama uzmanlık
dalı ile MBA eğitimini tamamladı. İsveç ve
Finlandiya menşeli şirketlerde yapı malzemesi
satış ve pazarlaması alanında deneyim kazanan
Öztoprak, ABD’de United Concrete Products
şirketinde Ürün Satış ve Pazarlama Müdürü
olarak 3 yıl görev yaptı. 2006’dan itibaren Türk
Ytong Sanayi A.Ş.’de üst düzey yöneticilik
pozisyonları da dahil olmak üzere farklı
görevlerde bulunan Tolga Öztoprak, 01 Ekim
2022 tarihi itibariyle Genel Müdür olarak atandı.
Amerika’da Yetkin Mühendislik Lisansı için
gerekli EIT sertifikasına sahip olan Öztoprak,
Avrupa Gazbeton Üreticileri Birliği (EAACA),
Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği (TGÜB),
Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK),
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
(Türkiye İMSAD), Çatı Sanayicileri ve İş
Adamları Derneği (ÇATIDER), Türk Yapısal
Çelik Derneği (TUCSA) gibi derneklerin
yönetim kurulu veya komitelerinde görev
almaktadır.

TÜRKIYE IHRACAT KATKI ENDEKSI
2022 YILI ILK YARI SONUÇLARI AÇIKLANDI
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Türkiye Seramik Federasyonu desteği ve ekonomistler tarafından hazırlanan ‘Türkiye İhracat Katkı
Endeksi’nin 2022 yılı ilk yarı sonuçları açıklandı. Endekse göre inşaat seramikleri; 22,89 ihracat katkı
oranıyla yılın yarısını zirvede tamamladı. İnşaat seramiklerini takip eden en yüksek katkı oranına sahip
diğer sektörler ise 10,2 ile giyim eşyaları ve 7,72 ile mobilya sektörü oldu.
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2022 yılının ilk yarısında dünya
ticaretini ve ihracat pazarlarımızı
olumsuz etkileyen birçok gelişme
yaşandı. Rusya-Ukrayna savaşı ve
küresel yüksek enflasyon ile para
politikalarında sıkılaşma küresel
ekonomide ve ticarette yavaşlamaya
yol açtı. Türkiye, buna rağmen yılın
ilk yarısında yüksek bir ihracat
performansıyla birlikte ithalatta
da yüksek artışların yaşandığı bir
performans gösterdi. 2022 yılının ilk
yarısında Türkiye’nin ihracatında %20
artış gerçekleşti. Enerji ve emtia fiyat
artışları bu durumda etkili ve belirleyici
oldu. Türkiye imalat sanayinin ihracat
genel katkı oranı 2021 yılını 1,09 puan
ile pozitif kapatırken, katkı endeksi 2022
yılı ilk yarısında ise 0,97 puana indi.
İthalat ise daha hızlı artış gösterdi.

dolara yükseldi. İnşaat seramiklerinin
ihracata mutlak katkısı ise 732 milyon
dolar oldu.

İnşaat seramikleri yine zirvede
2022 ilk yarı sonu katkı endeksi verileri
itibarıyla en yüksek ihracat katkı
oranını 22,89 ile inşaat seramikleri
gerçekleştirdi. İnşaat seramiklerinin
ihracatı 2022 yılı ilk yarısında geçen
yılın aynı dönemine göre %22,7 arttı.
Böylelikle sektörün mutlak ihracatı ve
net ihracat katkısı en yüksek seviyeye
çıktı. İnşaat seramiklerinin ihracata net
katkısı 2022 ikinci çeyrekte 416 milyon

İnşaat seramiklerini giyim ve mobilya
takip etti
2022 ilk yarısında 20 sanayi kolu içinde
ihracat katkı oranı pozitif olan sektör
sayısı 12 oldu. İnşaat seramiklerini
ise 10,2 ile giyim eşyaları ve 7,72
ile mobilya sektörü takip etti. 2022
yılı ilk yarısında en yüksek ihracat
gerçekleştiren ana metal sanayinin katkı
oranı 0,63’e gerilerken, motorlu kara
taşıtları sanayinin katkı oranı 1,41 ve

Seramik kaplama malzemeleri ihracatı
değer olarak %28,5 artarak 581 milyon
dolara yükseldi. Seramik sağlık
gereçleri ihracatı ise %6,6 artarak 175,1
milyon dolara ulaştı. Seramik kaplama
malzemeleri ihracatı miktar olarak
5,5 artarak 1,47 milyon tona çıkarken,
seramik sağlık gereçleri ihracatı ise
miktar olarak %0,3 artarak 98.441 ton
oldu.
Seramik sağlık gereçleri ihracat birim
fiyatı 2022 ilk yarısında 1,78 dolar/kg’ye
yükselirken, seramik kaplama
malzemeleri ihracat birim fiyatı
39,62 cent/kg’ye çıktı.

gıda ürünleri katkı oranı 1,81 oldu. 8
sanayi kolunun ihracat katkı oranları
ikinci çeyrekte negatife döndü. Listede
en yüksek negatif orana sahip sektör
olarak 0,18 ile elektronik ve bilgisayar
sanayi yer aldı.
“Sektör, tüm olumsuzluklara rağmen
hedefini yakaladı”
Türk seramik sektörünün dünyada
önemli bir oyuncu, ihracatın lokomotif
sektörlerinden biri olduğunun altını
çizen Türkiye Seramik Federasyonu
Başkanı Erdem Çenesiz; “Yerli
kaynaklarla üretim yapılarak ihracatta
öne çıkan seramik sektörü ülke
ekonomimize büyük destek sağlıyor.
Hedefimiz, yeniden şekillenen dünya
pazarında ve tedarik zincirinde
Türk seramiklerinin kalıcı olarak
yer almasıdır. Bugün bu kadar iyi
ihracat yapabiliyor olmamızın altında,
son derece modern fabrikaların
kurulmuş olması yatıyor. Son iki yılda
pandeminin tüm olumsuz etkilerine
rağmen büyümeye, hedeflerimizi
yakalamaya devam ettik. Başta
Amerika pazarı olmak üzere ihracat
yaptığımız ülkelerde daha da
güçlenmeye ve yüksek yerli katma
değer oranımızla net döviz girişini
artırmaya devam edeceğiz” dedi.

PANDEMİ SONRASINDA
İŞLETMELERDE
SOSYAL SORUMLULUK VE
KURUMSAL İTİBAR
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IMF tarafından yayınlanan Dünyanın
Ekonomik Görünümü Raporu, 2022
yılı için küresel ekonominin genel bir
durumunu ve dünya ekonomisinin içinde
bulunduğu şartları göstermektedir.
IMF raporuna göre, toplam 196 ülke
arasından 40 ülke gelişmiş ekonomiler
arasında kabul edilirken, geriye kalan
156 ülke gelişmekte olan ekonomi olarak
değerlendirilmektedir. Raporda yer alan
40 gelişmiş ekonomi, dünya nüfusunun
%14’ü olarak karşımıza çıkmakta
ve küresel refahın %42’den fazlasını
almaktadır. Burada en önemlisi, 40
gelişmiş ekonomi uluslararası ticaret
açısından dünya ihracat hacminin
%63’ünü yapmaktadır. Bu veriye karşın,
156 gelişmekte olan ekonomi dünya
nüfusunun %86’sını oluşturmakta
olup, dünyadaki gelirden %57,5 pay
alabilmektedir. Böyle bir bilgiyle
karşımıza çıkan ve ülkemiz işletmeleri
için de adeta uyarı niteliğindeki dikkat
çekici sonuç ise 156 gelişmekte olan
ülkenin dünya ihracatının sadece
%37’sini yapabiliyor olmasıdır.
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Küresel ekonominin genelini kapsayan
araştırmalar dünya nüfusunun %99’unun
gelirinin Covid-19 kaynaklı sebeplerle
eskisine göre daha negatif durumda
olduğunu gösteriyor. Dünya üzerinde
bir milyardan fazla insan günlük
bir dolardan az gelirle yaşamlarını
sürdürmeye çalışırken, dünya nüfusunun
yaklaşık yarısı günde 2,50 doların
altında bir parayla yaşamak durumunda
kalıyor. Tüm bu gelişmelere karşın,
dünyanın en zengin 10 iş insanının
servetinin, pandemi süresince neredeyse
ikiye katlanmış olduğu anlaşılıyor.
1990’lı yıllardan günümüze kadar
küresel ekonomi mercek altına
alındığında, en zengin %1, nüfusun en
alt %50’sinden ortalama 20 kat daha
fazla küresel zenginliğe ulaşmıştır.
Ayrıca çevresel sorunlar ve küresel
ısınma tehdidi sonucunda; en zengin
yirmi servet sahibinin en fakir bir milyar
kişiden yaklaşık 8.000 kat daha yüksek
karbon emisyonuna neden olduğu
anlaşılmaktadır.
Pandemi sonrasında hiçbir şeyin eskisi
gibi olmayacağı ve oldukça kaotik
geçeceği anlaşılan yeni dijital dünya
düzenine geçişte işletmeler; pazardaki
değişimleri öngörmek, riskleri kontrol

etmek ve güçlü stratejiler geliştirmeyi
başarmak zorundadırlar. Şu halde;
işletmelerin önündeki tek seçenek,
giderek artan gelir adaletsizliği,
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla
birlikte derinleşen sosyal konular,
iklim değişikliği, çevresel sorunlar
ve yaşam kalitesi kayıpları gibi daha
büyük sorunları öncelikli olarak dikkate
alabilmekten geçmektedir.
Günümüzde küresel ısınma ve iklim
değişikliği ile başlayan ve bugün de
büyük sıfırlama olarak adlandırılan
yeni bir aşamaya dönüşen insanlığın
ortak sorunları karşısında işletmelerin
itibarlarını koruyabilmeleri, büyük
ölçüde insanların endişe ve arzularının
farkına varma becerileriyle mümkün
olabilmektedir. Küresel ölçekte
insanlığın ortak olan endişe ve arzuların
kökeninde sosyal sorumluluk ve
çevre bilinci olduğu gerçeği, toplumu
oluşturan tüm katmanlar tarafından
tartışmasız olarak kabul görmektedir. Bu
süreçte, işletmelerin kendi aralarındaki
vizyon rekabetinin temeli; nüfus artışı,
iklim değişikliği, finansal krizler ve
işsizlik gibi insanlığın karşı karşıya
kaldığı başlıca sorunlar üzerinden
şekillenmektedir.
İnsanlık böylesine tarihi bir dönemeçten
geçerken işletmelerin varlıklarını
sürdürebilmeleri için almaları gereken
stratejik karar, aynı anda hem toplum,
çevre ve insan merkezli olmayı başarmak
hem de büyüme ve kârlılıklarını
sürdürebilecekleri yeni bir işletmecilik
anlayışını benimseyebilmektir.
Küresel ekonomik kriz koşullarında,
işletmelerin sadece müşteri odaklı
olmakla yetinmeden aynı zamanda insan
merkezli olmayı başararak, kurumsal
itibar ve sosyal sorumluluğu her türlü

“156 GELIŞMEKTE
OLAN ÜLKE DÜNYA
İHRACATININ
SADECE %37’SİNİ
YAPABİLİYOR.”

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

kaygının önüne almak suretiyle ayakta
kalabilecekleri bir dönemi yaşıyoruz.
Aynı zamanda dijital küreselleşme
olarak da ifade edilen bu yeni ekonomik
düzende, işletmeler paydaşları kabul
edilen başta çalışanları, müşterileri,
tedarikçileri ve aracılarının oluşturduğu
bir değer zinciri üzerinden rekabet
savaşlarından galip çıkmaları gerektiğini
asla unutmamalıdırlar. Müşterilerini
işletme stratejilerinin başlangıç noktası
kabul eden kurumlar, hedef kitleleri için
daha üstün değer sağlayarak kâr elde
edebilirler ve paydaşları ile birlikte güçlü
bir rakip olmayı başarabilirler.
Covid-19’la başlayan süreçte önce
tedarik zincirlerinin kırılması, artan
ham madde ve ara mal fiyatları,
beraberinde enerji fiyatlarında karşımıza
çıkan yüksek maliyetler ve sonrasında
görülen yüksek enflasyonist ortam,
işletme stratejilerinin bütünüyle yeniden
düşünülmesini gerektirmiştir. Görüldüğü
üzere; makro ekonomik görünümün
bugünkü koşullarda olduğu gibi oldukça
karmaşık ve belirsizlik içinde olduğu
bir ekonomik ortamda, üretici, aracı
ve tüketicilerin davranışları, iş yapma
tarzları değişiyor bu da işletmecilik
anlayışının bütünüyle değişmesine
neden oluyor. Bu çerçevede; TİMDER
üyesi şirketler, içinde bulunduğumuz
küresel ekonomik kriz koşullarını
fırsata çevirerek, yeni bir işletme
yönetim anlayışı olarak sürdürülebilir
pazarlama yaklaşımını benimseyerek
müşteri değeri, sosyal değer ve çevresel
değer yaratmayı hedeflemelidirler. Bir
başka ifadeyle; TİMDER üyesi inşaat
malzemeleri satıcıları, müşteriler, sosyal
çevre ve doğal çevre ile sürdürülebilir
ilişkiler kurarak bunu yaşatabilmeyi
başaran bir değer zinciri üzerinden,
ülkemizin küresel rekabet üstünlüğünü
bir üst lige taşımada önemli bir
sorumluluk üstlenebileceklerini her
zaman göz önünde tutmalıdırlar.
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TEKNOLOJI
PAZARLAMANIN HIZMETINDE…
Geçtiğimiz sayıda sosyal medya
pazarlamasının araç ve yöntemlerinden
bahsetmiş, bu ay da pazarlama
yöneticilerinin günümüz pazarlama
iletişiminde ve pazarlama etkinliklerinde
teknolojinin başka hangi nimetlerinden
yararlandıklarını anlatacağımızı
belirtmiştik.
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Pazarlama dünyasının önde gelen gurusu
Philip Kotler geçen sene yayınlanan
Pazarlama 5.0 başlıklı kitabında
“ağırlıklı olarak sosyal medya ve
internet üzerinden yapılan pazarlama
iletişimini tanımlayan ‘Marketing 4.0’
döneminin kapandığını, ‘Marketing
5.0’ diye tanımlanan yeni dönemde
ise pazarlamacıların dijital dönüşüm
(digital transformation), yapay zeka (AI),
nesnelerin interneti (IoT), büyük veri
(big data), endüstri 4.0 gibi teknolojilere
odaklanmaları gerektiğini belirtiyordu.
Tabii ki bizlerin içerisinde olduğu tesisat
ve inşaat malzemeleri sektörü de bu
gelişmelerden direkt olarak etkileniyor.
Bu gelişmelerin sektörümüzü nasıl
etkileyeceğini ve işletmelerimizin
bunlara nasıl uyum sağlayabileceğini
anlayabilmek için dilerseniz bu
yeniliklere hızlıca bir göz atalım.
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Dijital dönüşüm son yıllarda iş
dünyasının en öncelikli konularından
bir tanesi. Bu kavram; işi dönüştürme
yeteneğine sahip dijital teknolojinin
benimsenmesi ve şirkete adapte
edilmesi anlamına gelmektedir. Şirketin
kârlılığını, verimliliğini ve müşteri
memnuniyetini arttırmak için gelişen
teknolojinin gücünden yararlanmayı
içerir. Dijital dönüşüm şirketlerde belli
yatırım maliyetlerine yol açtığı için
Covid öncesinde şirketler tarafından
pek benimsenen bir kavram değilken,
salgının getirdiği zorunluluklardan
dolayı iş dünyası Dijital Dönüşüm
konusunda 5-6 senede alabileceği
mesafeyi 1,5-2 sene içerisinde kat etmek
zorunda kaldı.
Dijital dönüşüm şirketlerde üretimden,
müşteri ilişkilerine, finansmandan
tedarikçi işbirliklerine, insan

kaynaklarından inovasyona kadar tüm
süreçlerin dijital ortama taşınması
prensibine dayanıyor. Bu açıdan
bakıldığında pazarlama departmanları;
bir şirkette dijital dönüşüm konusunda en
çok mesafe almış bölüm konumundadır.
Pazarlama iletişiminde dijital kanalların
kullanımı yıllar önce başladığı için
birçok şirkette pazarlama departmanı
dijital dönüşümü tamamlamış tek bölüm
durumundadır. Üniversitelerde henüz
dijital finans, dijital insan kaynakları,
dijital üretim planlama gibi dersler
yokken, yıllardır dijital pazarlama
dersleri veriliyor, dijital pazarlama
uzmanları yetiştiriliyor.
Ama bir şirketin pazarlama iletişimi
faaliyetlerini internet ve sosyal
medya üzerinden sürdürüyor olması
tabii ki “dijital dönüşüm” açısından
tatmin edici bir başarı değil. Müşteri
ilişkilerinden satış promosyonlarına,
sevkiyat planlamalarından kişisel satış
etkinliklerine kadar pazarlama ile ilgili
tüm fonksiyonların dijitalleştirilmesi
gerekiyor. Bunun için de hem vizyoner
yöneticilere, hem de yenilikleri takip
eden uzmanlara ihtiyaç var. Tesisat
ve inşaat malzemeleri sektörü hem
çok dinamik bir sektör olduğu hem de
müşteri ilişkileri büyük önem taşıdığı
için, sektördeki üretici ve bayilerin dijital
dönüşümün gerektirdiği yatırımlardan
kaçınmamaları gerekiyor.
İş dünyasında günümüzün popüler
kavramlarından bir tanesi de yapay
zeka… Bu kavram, bilgisayarın çeşitli
faaliyetleri insanlara benzer şekilde
yerine getirme kabiliyetidir. Yapay
zeka çalışmaları genellikle insanların
düşünme yöntemlerini analiz ederek,
bunların benzeri yapay süreç ve karar
mekanizmalarının geliştirilmesine
yöneliktir. Yani bilgisayarın, insanlar
tarafından gerçekleştirilen görevleri
yerine getirmesini sağlar, makinelerin
karmaşık sorunları insana benzer şekilde
çözmesine yardımcı olur.
Yapay zekâ, insan zekâsına özgü
olan, algılama, öğrenme, düşünme,
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fikir yürütme, sorun çözme, iletişim
kurma ve karar verme gibi yüksek
bilişsel fonksiyonları veya otonom
davranışları sergilemesi beklenen yapay
bir işletim sistemidir. Yapay zeka ile
desteklenen yazılımlar, standart işlemler
gerçekleştirir ve ardından hatalarından
ders çıkararak daha doğru tahminler ve
işlemler yapar. Başarılı bir algoritma
yeni bilgileri son derece hızlı ve doğru
bir şekilde işler. Bu nedenle yapay
zeka sürücüsüz araçlar, görüntü tanıma
programları ve sanal yardımcılar gibi
karmaşık senaryolarda çok kullanışlıdır.
Tıpkı dijital dönüşüm gibi yapay
zeka algoritmalarının kullanımı
da şirketlerde en geniş anlamda
pazarlama departmanları tarafından
gerçekleştirilmektedir. Çağrı
merkezlerinde müşteri şikayetlerini
cevaplayan ve kaydeden yazılımlar,
piyasalardaki dalgalanmaları analiz
ederek talep analizleri yapan programlar,
sevkiyatların en düşük maliyetle en
hızlı şekilde gerçekleştirilmesini
sağlayan algoritmalar artık birçok
şirket tarafından kullanılıyor. Uzmanlar
eskiden yapay zeka programlarının
insan yaratıcılığı gereken süreçlerde
kullanılamayacağını iddia etmelerine
rağmen, günümüzde yapay zeka reklam
senaryolarının yazılmasından satış
görsellerinin tasarlanmasına, jingle’ların
bestelenmesine kadar yaratıcılığa gerek
duyulan birçok faaliyette de kullanılıyor.

“ÜRETICILER VE BAYILER DIĞER SEKTÖRLERDE
VERIMLILIĞI VE KÂRLILIĞI ARTTIRAN YAPAY ZEKA
ÇÖZÜMLERINI BU SEKTÖRE DE UYGULAYABILIRLER.”

Yapay zeka çözümleri; tesisat ve inşaat
malzemeleri sektöründe de maliyetleri
düşürmek ve müşteri tatminini arttırmak
gibi amaçlarla pek çok etkinlikte
uygulama alanı bulabilmektedir. Bu
amaçla Amerika’yı yeniden keşfetmeye
gerek yok, üreticiler ve bayiler diğer
sektörlerde verimliliği ve kârlılığı
arttıran yapay zeka çözümlerini bu
sektöre de uygulayabilirler.

da kapsayarak daha da genişleyeceği
için yakın bir gelecekte batarya, klozet,
küvet, elektrik ve su tesisatı gibi tesisat
ve inşaat malzemelerinin de internete
bağlanarak nesnelerin internetinin bir
parçası olacağını söylemek bir kehanet
olmayacaktır. Bu sebeple sektörün de
internet bağlantılı inşaat ürünleri ve
tesisat malzemeleri geliştirme konusunda
elini çabuk tutması gerekiyor.

interneti, (II) internetin hizmetleri ve
(III) siber-fiziksel sistemlerden oluşan
bir değerler bütününü simgelemektedir.
Aynı zamanda bu yapı akıllı fabrika
sistemlerinin oluşmasında da büyük rol
oynar. Bu devrim, üretim ortamında
her bir verinin toplanmasına ve iyi bir
şekilde izlenip analiz edilmesine olanak
sağladığı için daha verimli iş modelleri
ortaya çıkarmaktadır.

Günümüzün gözde kavramlarından bir
diğeri de IoT, yani nesnelerin internet.
Dünya üzerindeki tüm bilgisayarları
w.w.w ile birbirine bağlama hayali
gerçekleştikten sonra, bir sonraki hedef
nesnelerin de internet üzerinden birbirine
bağlanması olarak belirlenmişti.
Yani otomobiller, klima cihazları, ev
alarm sistemeleri, kahve makineleri,
buzdolapları internete bağlanarak dev
bir ağ oluşturuyorlar ve hem insanlar bu
aletleri internet üzerinden uzaktan da
yönetme şansına sahip oluyorlar, hem de
bu cihazlar birbirleri ile veri paylaşma
imkanına erişiyorlar. Bu sayede de
mutfaktaki buzdolabınız biten bir
ürünün siparişini sizin hiç haberiniz bile
olmadan belirlediğiniz e-ticaret sitesine
aktarabiliyor.

Bu kadar çok nesne internete
bağlandığında yaşantımız ile ilgili
toplanan verilerin miktarı da katlanarak
artıyor ve veri depolarının kapasitesini
zorlayan veri dağları ortaya çıkıyor.
Bilimsel bir şekilde gruplanıp, akıllıca
anlamlandırıldığında bu veriler “big
data”, yani “büyük veri” adı verilen bir
hazineye dönüşüyor. “Modern dünyanın
petrolü” olarak anılan iş dünyası verileri,
algoritmalar yardımıyla incelendiğinde
birçok ihtiyaca ışık tutuyor.

Endüstri 4.0; makinelerin birbiriyle
entegre çalışmaları, verileri analiz
etmeleri ve tabii ki gerektiğinde tüm
bunları insanlara haber vermeleri
prensibine dayanmaktadır ve
makinelerin birbirleri arasındaki
iletişimi kablosuz bir biçimde sensörler
aracılığıyla sağladığı uygulamalardır.
Bu uygulamalar, daha az maliyetle
daha çok üretim yapılmasına yöneliktir.
Endüstri 4.0’ın en ileri boyutu; içinde
hiçbir insanın çalışmadığı ve bu
sebeple de içeride aydınlatma sistemleri
bulunmayan “karanlık fabrika” adı
verilen üretim alanlarıdır.

Yakın bir gelecekte sadece yukarda
sıralanan elektrikli araçların değil
hayatımızdaki “iğneden ipliğe” tüm
nesnelerin internete bağlı olması
amaçlanıyor. Bunlara kullandığımız
diş fırçası ya da saç fırçası gibi
gündelik aletler de dahil. Bu sayede
de diş fırçanız siz dişlerini fırçalarken
dişlerinizi analiz edip, örneğin çürük
ihtimali yakaladığında, hemen cep
telefonunuza bir mesaj yollayarak sizi
uyarıyor ve hatta hangi diş macununu
kullanmanız gerektiği ile ilgili de tavsiye
de bulunuyor. İşte pazarlama sektörünün
IoT’ye ilgisi de bu kişiselleştirilmiş ticari
mesajlardan kaynaklanıyor. Benzer
örnekleri; saçlarınızı analiz edip, kepeğe
karşı şampuan tavsiye eden saç fırçaları
gibi ürünler için de genelleştirebiliriz.

Örneğin dünya üzerindeki yüzlerce
hastanede tedavi olan binlerce insane ait
milyonlarca sağlık verisi, kolay kolay
yakalanması mümkün olmayan hastalık
örüntülerini gözler önüne serebiliyor.
Ya da binlerce marketten toplanan
milyonlarca tüketicinin milyarlarca
satın alınmış ürünle ilgili bilgileri
tüketicilerin satın alma davranışlarını,
hangi ürün ve markaların hangileri ile
birlikte tüketildiğini ortaya koyabiliyor.
Mühim olan bu bilgilerin nasıl analiz
edileceği. Derler ki; “eğer veriye
yeterince eziyet ederseniz, size itiraf
etmeyeceği bilgi yoktur.” Önemli olan
hangi dataların nasıl analiz edileceği
konusunda yaratıcılık ve tecrübeye sahip
olmak. Tesisat ve inşaat malzemeleri
sektöründe faaliyet gösteren şirketler
açısından büyük veri sadece kendi satış
rakamları ya da adetlerinden oluşmuyor.
İnşaat sektörüne ait genel veriler, beyaz
eşya sektörüne ait rakamlar, su ve
elektrik kullanım alışkanlıkları verileri
gibi tüm ilişkili sektörlerin bilgileri
analiz edilmeli ve anlamlandırılmalı.

Nesnelerarası veri alışverişi yoluyla
akıllanan ilk şey konutlarımızdı ve bu
sebeple akıllı bina, akıllı ev ve akıllı
ofis gibi kavramlar hayatımıza yıllar
önce girmişti. Nesnelerin interneti
teknolojisi evlerimizdeki diğer unsurları

Endistüri 4.0 kavramı ise 4. Endüstri
Devrimi’ni kasteden bir kısaltma. Bu
kavram; birçok çağdaş (a) otomasyon
sistemini, (b) veri alışverişlerini ve (c)
üretim teknolojilerini içeren kollektif
bir terimdir. Bu devrim (I) nesnelerin

İnsan kaynaklı hataları en az indirmesi,
üretim maliyetlerini düşürmesi,
üretimde esnekliği artırması, daha
yüksek verimlilik sağlaması ve çevre
dostu bir biçimde üretim faaliyetlerini
gerçekleştirmeye olanak tanıması,
Endüstri 4.0’ın en önemli avantajları
olarak sıralanabilir. Tesisat ve inşaat
malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren
firmalar eğer uluslararası piyasalarda
rekabet etmek istiyorlarsa mutlaka artık
bir dünya standardı haline gelmiş olan
Endüstri 4.0 prensiplerini benimsemek
zorundadırlar. Teknoloji için harcanan
paralar hiçbir zaman bir masraf olarak
görülmemeli, hep bir yatırım olarak
değerlendirilmelidir.
Bu yeni teknolojilerin pazarlama
faaliyetlerine entegrasyonunun yanı
sıra, Philip Kotler’in yazımızın başında
değindiğimiz “Pazarlama 5.0” isimli
kitabında altını çizdiği bir başka önemli
konu da; pazarlama yöneticilerinin
pazarlama faaliyetlerini planlarken,
chatbotlar, hologramlar, 3D yazıcılar,
AR / VR gözlükler, robotlar ve dronlar
gibi araçlardan da yararlanmalarının şart
olduğu. Bu konuyu gelecek sayımızda
ele alacağız.
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“SEKTÖRÜN DE INTERNET BAĞLANTILI
INŞAAT ÜRÜNLERI VE TESISAT MALZEMELERI
GELIŞTIRME KONUSUNDA
ELINI ÇABUK TUTMASI GEREKIYOR.”
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DENETIMDE YENI BIR YAKLAŞIM:
HIZMET KALITESI
YÖNETIM MODELI
Yönetim; “bireylerin gruplar halinde
etkin ve verimli bir şekilde birlikte
çalışarak belirlenen amaçları
gerçekleştirdikleri bir ortamı tasarlama
ve sürdürme süreci” olarak tanımlanır.
Bu sürecin etkili bir şekilde yürütülmesi
için yönetimi geniş çerçeveden ele almak
gereklidir. Yönetim tüm fonksiyonları ile
değerlendirildiğinde çeşitli çalışmalarda
farklı kapsam ve sınıflandırmaların
yapıldığını görüyoruz.
Yapılan sınıflandırmalarla birlikte
yaygın olarak kabul edilen dört
fonksiyon ile yönetimi açıklamak
mümkündür. Bu fonksiyonların en
başında “planlama” gelmektedir.
Planlama fonksiyonu, işletmenin
amaç ve hedefleri doğrultusunda
yönetici tarafından işlerin belirlenmesi,
önceliklendirilmesi, çalışan
kaynaklarının tahsis edilmesi, işlere
yönelik zaman çizelgesinin belirlenmesi
gibi süreçleri kapsar.
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Planlamanın tamamlayıcısı olarak
“organizasyon” fonksiyonu ön plana
çıkar. Organizasyon fonksiyonu işletme
hedeflerine ulaşmak için fiziksel
kaynakların, finansal kaynakların ve
insan kaynağının bir araya getirilmesi
ve bu unsurlar arasında üretken ilişkiler
geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koyar.
Planlamanın etkinliği, organizasyonun
yeterliliği ile doğrudan ilişkilidir.
Yönetimin tanımından da hatırlanacağı
üzere etkin yönetim için uygun iş
ortamının tasarlanması ve sürdürülmesi
önemlidir.
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Bu çerçevede organizasyon fonksiyonu
ile birlikte bir diğer fonksiyon olan
“liderlik/koordinasyon” fonksiyonu
önemli hale gelmektedir. Bu fonksiyon
kapsamında işlerin sürdürülebilirliğini
sağlamak ve iş kalitesini artırmak
için yöneticiden ekip üyelerini motive
etmesi, yetkinliklerini artırmak için
gerekli desteği vermesi, çalışmalarına
ilham verecek şekilde öncülük etmesi
ve gerekli durumlarda çalışanlarını
yetkilendirmesi beklenir.
Yönetimin bir diğer fonksiyonu ise
“kontrol”dür. Kontrol fonksiyonu
diğer tüm fonksiyonların etkin şekilde
gerçekleştirilmesini garanti altına
almak adına kritik önem taşır. Kontrol
fonksiyonu; çalışan performansını,
iş kalitesini ve tamamlanan işlerin

verimliliğini ve güvenilirliğini sürekli
olarak takip etme sürecini kapsar. Bu
fonksiyon, işletmenin nihai hedeflerine
ulaşmak için gerekli faaliyetleri etkin ve
kaliteli bir şekilde yürüttüğünden emin
olmak için gereklidir.
Kontrolün amacı, yürütülen işlerin
önceden belirlenmiş işletme
standartlarına uygun şekilde
gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu
çerçevede işletme standartlarını yalnızca
ürün (mal ve hizmetler) standartları ile
sınırlandırmak doğru olmaz. Kurumsal
performans, çalışan performansı, bütçe
ve kaynak performansı gibi iç faktörler
kapsamında da kontrol faaliyetlerinin
etkin şekilde yürütülmesi gereken
çok sayıda stratejik alan saymak
mümkündür. İç süreçlerde belirlenen
standartların sağlanması genel anlamda
sunulan mal ve hizmetlerdeki kalitenin
güvencesi olarak görülür.
İşletmenin sürdürülebilirliği açısından iç
faktörlerde mükemmelliğin sağlanması
kadar yüksek kalitede mal ve hizmet
sunumu da önemlidir. Kaliteli mal
ve hizmetin, müşteri memnuniyetini
ve sadakatini doğrudan etkileyerek
satışları artırdığı kabul edilir. İşletme
maliyetleri belli seviyelerde kontrol
altında tutularak satışlardan elde edilen
gelir artırıldığında ise kârlılık ve
kârlılığın sürdürülebilirliği sağlanmış
olur. Bu perspektiften bakıldığında
satış rakamlarındaki artış ve kârlılık
ile üretilen mal ve sunulan hizmetlerin
kalitesi arasında pozitif yönlü bir
ilişkinin olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır.
Üretilen fiziksel bir malın standartlara
uygunluğu, etkin kalite kontrol
faaliyetleri sayesinde objektif kriterler
ve anahtar performans göstergeleri ile
ölçülebilir. Bu kapsamda çok sayıda
kalite kontrol yöntemi ve aracı kullanılır.
Bununla birlikte sunulan hizmetin
kalitesini ölçmek, üretilen malın
kalitesini ölçmek kadar kolay değildir.
Soyutluk, ayrılmazlık, değişkenlik,
mülkiyet gibi özelliklere sahip
hizmetin, objektif kriterler çerçevesinde
değerlendirilmesi oldukça zordur.
Özellikle hizmet sektöründeki işletmeler
ve üretim sektöründe, ürettiği malları
sundukları hizmetlerle tamamlayan
markalar için sunulan hizmetin
kalitesinin takibi, üzerinde durulması
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gereken en önemli konulardan biridir.
Mal üretiminde olduğu gibi hizmet
üretimi ve sunumunda da kalitenin
sürdürülebilirliği için gerekli sürecin
yönetilmesi açısından öncelikle kalitenin
ölçülmesi gerekir. “Ölçemediğiniz
şeyi yönetemezsiniz” mottosuyla
hareket ederek işletmeler kontrol
mekanizmalarını aktifleştirmektedir.
Kalitenin güvence altına alınmasında
üretim öncesinde ve süresince “kalite
kontrol” kavramı ön plana çıkarken,
ürün sunumu sonrasında ise “denetim”
kavramı gündeme gelmektedir.
Hizmet sunumunda, hizmetin
temel özellikleri nedeniyle kalite
kontrol faaliyetleri etkin şekilde
yürütülememekte, bu alanda kontrol
fonksiyonu “denetim” faaliyetleri
ile sürdürülmektedir. İşletmeler ise
genellikle denetim faaliyetlerini
yalnızca “gider” olarak nitelendirmeye
meyillidir. Fakat, hizmet üretimi ve
sunumunda kalitenin artırılması, müşteri
memnuniyeti ve sadakatinin sağlanması,
satışların artması denklemine
bakıldığında denetim faaliyetlerinin
gerekliliğini, ilk değişkene yani
kaliteye olan pozitif etkisi açısından
değerlendirmek gerekir.
Bu çerçevede ele alındığında “denetim
maliyettir” bakış açısı yerine “denetim
kârlıdır” bakış açısını benimsemek,
işletmeler açısından bu alandaki
kararların ve faaliyetlerin etkinliği
açısından kritiktir.
Daha önce de bahsettiğimiz gibi
satışların devamlılığı için kalitenin
sürdürülebilirliği şarttır. Özellikle
hizmet sunumunda kalitenin
sürdürülebilirliği ise etkin bir denetim
sistemi ile mümkündür. Denetime

“DENETIMLER KALITEYI GÜVENCE ALTINA ALIR, KALITELI ÜRÜNLER
YÜKSEK MEMNUNIYETE SAHIP VE SADIK MÜŞTERILER ORTAYA ÇIKARIR.”

Denetim kriter ve standartlarının tüm
paydaşlarda memnuniyeti sağlamak
üzere belirlenmesi önemlidir. Bu alanda
geliştirilmiş ve genel kabul görmüş
“Hizmet Kalitesi Ölçeği”nin denetimler
çerçevesinde kullanıldığını biliyoruz.
Fakat ölçeğin işletmeye ve işletme
dinamiklerine uyarlanarak üçüncü taraf
denetim mekanizması ile uygulanması
gerekir.
İşte bu aşamada sizlere “Hizmet
Kalitesi Yönetim Modeli (HKYM)”nden
bahsetmek isterim.
HKYM, işletmeler tarafından sunulan
ürün/hizmetlerin kalitesini ölçen ve
geliştirilmesini sağlayan, sisteme
bütünsel bakan bir yönetim modelidir.
Süreç ve sonuç kontrollerini de içeren
Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli, işletme
gözünü ve müşteri gözünü bir arada
değerlendirir.
Model kapsamında, işletmenin
müşteri gözüyle hangi alanlarda
ve hangi seviyelerde hizmet almak
istediği senaryolar halinde belirlenir.
Bu senaryolar, müşterinin hizmet
alma niyeti aşamasından başlayarak

hizmeti aldıktan sonraki sürece kadar
tüm müşteri temas noktalarını içerir.
Senaryoların ele alınması ile birlikte bu
sürece yönelik kontrol noktaları, işletme
standartları ve ölçüm kriterleri belirlenir.
Ortaya çıkan son duruma göre hangi
alanlarda hangi tip denetim yöntemi
uygulanacağına karar verilmelidir. Bazı
kontrol noktaları ve senaryolar için
“gizli denetim/gizli müşteri” yöntemi
kullanılacakken, bazı noktalarda ise
“açık denetim” yöntemi kullanılabilir.
Burada önemli unsur ise denetimin
üçüncü bir taraf/bağımsız bir kurum
tarafından gerçekleştirilmesidir. Hizmeti
sunan ve denetleyen aktörün aynı tarafta
olması denetimin objektifliğini olumsuz
etkileyebilmektedir.
Model kapsamında, senaryo bazlı
kriterler ve yöntemlerin seçilmesinden
sonra denetim sıklığı belirlenir. Hizmet
sunumunda ele alınan senaryoların
ortaya çıkma sıklığına göre denetim
periyotları oluşturulur. Oluşturulan plana
sadık kalacak şekilde, üçüncü taraf
marifetiyle belirlenen tipteki denetimler
gerçekleştirilir. Yapılan denetimlerin
sonuçları, işletme dinamikleri ve
ihtiyaçları çerçevesinde bütünsel olarak
değerlendirilir. Denetimin en büyük
katkısı ise bu aşamada karşımıza
çıkar. Hizmet kalitesi denetimleri
sonrasında, hizmet sunumuna yönelik
sorun yaratan alanlar, memnuniyeti
düşüren faktörler, standartlara uygunsuz
noktaların her biri ortaya çıkar. Bu
durumda işletmeye; sorun yaratan
alanlara yönelik iyileştirme önerisi
getirmek, önceliklendirme yapmak ve

bu iyileştirmeler için harekete geçmek
görevi düşer.
Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli
kapsamında yapılan denetimler
yalnızca sorun tespit edilmesi için
tek seferde yapılan denetimler
değildir. Denetimlerin belirli bir süre
boyunca, belirlenen periyotlarda
sürdürülmesi gerekir. Bu sayede
işletme yaptığı önceliklendirme
çerçevesinde gerçekleştirdiği iyileştirme
çalışmalarının denetim sonuçlarına
etkisini en etkin şekilde takip
edebilmektedir.
Burada denetimlerin amacının,
“işletme standartlarının sağlandığını
garanti altına alınmak” olduğu kadar
“işletmenin müşteri odaklı düşünme ve
müşteri taleplerine karşılık verebilme
kabiliyetlerini artırmak” olduğunu
da göz ardı etmemek gerekir. Müşteri
kendisi gibi düşünen ve ihtiyaçlarını
kendinden önce tahmin edebilen
işletmelere karşı pozitif bir bağ
kurmaktadır. Hepimizin de bildiği gibi
yeni müşteri kazanmaktan çok mevcut
müşteriyi elinde tutmanın önemli olduğu
günümüzde müşteriyi elde tutmak
için bu pozitif yönlü bağın işletmeler
tarafından mutlaka kullanılması gerekir.
Unutmamak gerekir ki; denetimler
kaliteyi güvence altına alır, kaliteli
ürünler yüksek memnuniyete sahip ve
sadık müşteriler ortaya çıkarır, sadık
müşteri ise satın alma davranışını
sürdürerek satışları artırır. Tüm bu
gerekçeler “denetim kârlıdır” ifadesini
doğrulamaktadır.
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yönelik objektif ölçüm standart ve
kriterlerinin belirlenmesi, denetimin
gerçekleştirilmesi ve denetim
sonuçlarının hizmet sunumu sürecini
iyileştirmek üzere analiz edilmesi
aşamalarını içine alan bir denetim
mekanizmasının aktifleştirilmesi
gerekir.
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ÇALIŞAN MUTLULUĞUNU
ÖNEMSEYEN BIR
KURUM KÜLTÜRÜ YARATMANIN
BEŞ YOLU
Çalışan mutluluğu teriminin hayati
öneme sahip olmadığı günler artık
çok geride kaldı. Günümüzde kurum
başarısı için çalışanların kendilerini
mutlu hissetmeleri bir gereklilik halini
aldı. Artık mutlu çalışanların daha fazla
üretkenlik, daha yüksek motivasyon ve
daha güçlü bir kurum kültürü demek
olduğunu hepimiz biliyoruz.
Çalışanları mutlu etmek ulaşılması
zor hatta imkansız bir hedef değildir.
Google gibi iyi şirket kültürüne sahip
firmaların en iyi yetenekleri çektiğine
şahit oluyoruz. Çoğu zaman, bunun
nedeni orada çalışmanın avantajlarının
muazzam olmasıdır. Bu avantajlar
çalışanlara aidiyet duygusu aşılar. Çünkü
çalışanlar kendi mutluluklarına öncelik
ve önem verildiğinde kurumlarına daha
sadık ve işleriyle daha özdeşleşmiş
hissederler. Böylece ellerinden gelenin
en iyisini yapmaya çalışırlar.
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Çalışanların mutluluğuna önem vererek
üretkenliklerini arttıran global birçok
şirket vardır. Örneğin, Netflix yeni
ebeveyn olan çalışanlarına bir yıl ücretli
izin alma hakkı tanır. Bu, Netflix’in
çalışanlarını gerçekten önemsediğini
ortaya koyuyor. Buna karşın Netflix
çalışanları kurum hedeflerine
ulaşılmasına yardımcı olmak için canla
başla çalışarak yüksek performans
gösterirler.
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Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’nın
vurguladığı gibi “Çalışanlarınızın her
zaman bir gülümsemeyle işe gelmesini
sağlamalısınız.”
Kurumunuzun başarılı olması için
çalışanlarınızın mutluluk seviyesini
yüksek tutmalısınız. Ancak,
cevaplanması zor olan soru; “Mutluluk
kadar soyut bir şeye ulaşmayı nasıl
sağlarsınız?”

“KENDI
MUTLULUK
FORMÜLÜNÜZÜ
BULMALISINIZ.”

Mutluluk özneldir, basit bir ölçekle
ölçülemez. Ayrıca çalışanların mutluluğu
ve iş tatminini etkileyen faktörler hem
öznel hem de değişkendir. Bir çalışanı
memnun eden bir kriter diğerini hiç
etkileyemeyebilir ya da mutsuz edebilir.
Bu nedenle, mutluluğu etkileyen
faktörleri sürekli analiz etmek gerekir.
Sadece tek bir unsura odaklanmak
başarısız olmaya mahkum olmaktır.
Ücretin sektördeki diğer rakiplere göre
yüksek olması başta çalışanları mutlu
edebilir ama zamanla mutluluklarını
etkileyen başka faktörlerin varlığı
onları mutsuz etmeye başlar. Her iş
yeri benzersizdir ve mutlulukları farklı
faktörlerden etkilenecektir. İlk olarak
kurumunuzdaki çalışanları mutsuz ve
mutlu eden faktörleri analiz ederek
işe başlamalısınız. Kendi mutluluk
formülünüzü bulmalısınız.
Kendi mutluluk formülünüzü yaratırken
“Fortune Çalışılacak En İyi 100
Şirket” listesinde yer alan kurumlarda
çalışanlarının mutluluğunu önemseyen
iyi bir kurum kültürünün beş temel
unsuru size ilham verecektir.
Çalışan Mutluluğunu Önemseyen Bir
Kurum Kültürü Yaratmanın Beş Yolu
1. Güvenilirlik: Kurumunuzun yer
aldığı pazarda lider olması için en
önemli kriterdir. Müşterilerinizin
kurumunuza güvenmesi için öncelikle
iç müşterileriniz olan çalışanlarınızın
kurumunuza, ürün ya da sunduğunuz
hizmetlere güvenmesi gerekir. Çalıştığı
kuruma, yöneticilerine, sunulan ürün
ve hizmetlere güvenip inanmayan bir
çalışan kurumun amacına ulaşabilmesi
için canı gönülden çaba göstermez,
uğraşmaz, inanmadığı bir kuruma
ve işe kendini adamaz. Çalışanların
mutluluğunu önemsemek ve mutluluğu
arttırmak için çaba sarf etmek
çalışanların kuruma duyduğu güveni
arttıracaktır. Çalışanların kurumunuza
ve yöneticilere güvenmesi için verdiğiniz
sözleri tutun, dürüst olun ve açık bir
iletişim politikası uygulayın.
2. Saygı: Kişiliğine, deneyimine
ve uzmanlığına saygı duyulmayan
çalışanların mutlu olması ve kurumun
başarısına katkı sağlaması beklenemez.
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Oysaki uzmanlıkları ve deneyimleri
için işe aldığımız çalışanların katkı
sağlamalarına izin vermeyerek onlara
saygısızlık ediyoruz. Her şeyi patron
ve yöneticiler biliyor ve karar veriyorsa
çalışanlara da gerek olmayacaktır değil
mi? Kendisine saygısızlık yapılan ve
psikolojik açıdan ezilmiş hisseden
bir çalışan mutlu olamaz, performans
da gösteremez. Kurum kültürünüz
çalışanların kişiliklerine, uzmanlık ve
deneyimlerine saygı gösterecek şekilde
yapılandırılmalı ve yöneticiler de
çalışanlarına saygılı yaklaşmalıdır. Saygı
sadece bazı kişilere gösterilecek seçici
bir kavram değildir, tüm çalışanlara
gösterilmelidir. Türkiye’deki çalışanların
%78’i kendilerine saygılı davranılmasını
çok önemli bir kriter olarak görüyor
ve genel olarak mutlulukları ve
memnuniyetlerine en çok etki eden kriter
olarak konumlandırıyor. Bu nedenle
kurumunuzda mutluluğu arttırmak
istiyorsanız çalışanlarınıza saygı
göstererek işe başlamalısınız.
3. Adalet: Bir lider olarak, herhangi
bir kayırmacılık göstermemeye özen
göstermelisiniz. Sadece yüksek
performanslı ve size yakın olanları
önemseme eylemi, çalışanlarınız
arasında bir kızgınlık duygusu
yaratacaktır. Belki de favori olarak
konumlandırdığınız ve çok sevdiğiniz
çalışanlarınız vardır ama belirli bir
çalışana ekstra avantajlar sunmak
haksızlıktır. Bu davranış başkalarının
liderliğinizi sorgulamasına yol açacaktır.
Bu nedenle, eşit muamelenin bir norm
haline geldiği bir şirket kültürünü
benimsemek amacıyla aksiyonlar
almalısınız:
◉ Hiçbir çalışanınız ücretsiz çalışmıyor.
Emek veriyorlarsa karşılığını almalılar.
Fazla mesai yaptılarsa, bunun için onlara
ödeme yapmalısınız.

“ÇALIŞAN MUTLULUĞUNUN NE KADAR ÖNEMLI OLDUĞUNU
FARK EDEREK BU YOLDA ADIM ATMAYA BAŞLAYIN.”

4. Gurur: Çalışanların mutluluğu,
işyerindeki gurur duygusuyla önemli
ölçüde bağlantılıdır. Çalışanlarınız
kurumunuzda çalışmaktan gurur
duyuyorsa, zihinsel olarak arkanıza
yaslanıp rahat olabilirsiniz. Bu, harika
bir iş çıkardığınız anlamına gelir! Gurur
duymak öznel bir duygudur ve kurum
gurur duyma konusunda inanılmaz bir
motivasyon ve mutluluk başlatıcısıdır.
◉ Özellikle, yaptıkları işler için başarılı
olduklarını çalışanlara hissettirerek

içlerine bir gurur duygusu aşılamaya
çalışın.
◉ İş baskısı ve stres gibi olumsuz
faktörlerin etkisini azaltmaya çalışın.
◉ Çalışanlara motivasyon seminerleri
düzenleyin.
◉ Çalışanlarınıza, gösterdikleri emek
ve çalışmalarının kurum kültürünüzün
olumlu büyümesine yardımcı olduğunu
gösterin. Böylece, mükemmel
performanslarını alenen takdir ederek
gurur duymalarını sağlayın.
◉ Aynı şekilde, çalışanlarınızla sık sık
toplantılar yapın. Liderleri olarak onlarla
sık sık bağlantı kurmanız gerekir. Övgü
ve onaylamanız çalışanların moralini
yükseltmek için katkı sağlayacaktır.
Çalışanlarınız patronlarının onların
fikirlerine önem verdiğini gördüğünde,
gurur duygularını geliştirme güdüsü
yaratacaktır.
◉ Ayrıca, ara sıra performansa göre
motive edecek küçük ödüller sunun.
Hediye kartları, spor salonu üyelikleri,
evden çalışma seçenekleri vb.
◉ Çalışanlara yeni sorumluluklar
vererek onlara güvendiğinizi gösterin.
Bu çalışanların işlerine önem vererek
gurur duymalarını da sağlayacaktır.
◉ Çalışanlarınızın bakış açılarına değer
verin. Çalışanlarınızın yeni fikirleri
veya önerileri sunmasını ve tartışmasını
kolaylaştırın. Beyin fırtınası oturumları
düzenleyin.
◉ Görüşlerini dikkate alın ve fikirlerini
değerlendirerek bu fikirlerin neden işe
yarayıp yaramadığını tartışın.
5. Dostluk: Çalıştığınız veya bir
deneyim paylaştığınız insanlara karşı
bir dostluk duygusuna sahip olmak
çalışan bağlılığı düzeyini artırmak için
inanılmaz bir güçlendiricidir. Arkadaşlık
sosyalleşmenin bir asırlık geleneğidir.
Aynı hayvanlar gibi insanlar da bir sürü
veya grup halinde daha iyi performans
gösterir. Çünkü biz insanlar çok sosyal
canlılarız ve düzenli sosyal etkileşimler
zihinsel sağlığımızı olumlu destekler.
Çalışanlar, işte arkadaşları olduğunda
işlerinin eğlenceli, zevkli, değerli ve
tatmin edici olduğunu bildirmektedir.
Gallup tarafından yapılan araştırmaya
göre yakın iş arkadaşlıkları, çalışan

memnuniyetini %50 artırmaktadır ve
işte en iyi arkadaşıyla çalışan kişilerin
kapasitelerini performansa dönüştürme
oranları yedi kat daha fazladır. Kurumda
dostluğun teşvik edilmesinin birçok
faydası vardır:
◉ Çalışanları birtakım olarak daha iyi
gelişmeye ve çalışmaya teşvik eder.
◉ Akranlarla birlikte olmak daha iyi bir
iş yeri ortamı yaratır.
◉ Eğlenceli bir çalışma ortamı stresi
azaltır ve daha iyi performans sağlar.
◉ Çalışanlar işe geri dönmek için
sabırsızlanır.
◉ Güçlü bir duygusal destek ağını teşvik
eder.
Bu nedenle, samimi bir iş yeri ortamı ve
dostluk ilişkileri geliştirmeye yardımcı
olmak için aşağıdaki yöntemleri
uygulayabilirsiniz:
◉ Çalışanlar arasındaki etkileşimi
teşvik eden sosyal etkinlikler
düzenleyin.
◉ Herkesin iletişim kurma ve
sosyalleşmek için özgür olduğu bir
kurum kültürünü teşvik edin.
◉ Çalışanların birbirlerinden bir şeyler
öğreneceği ve işbirliği yapabileceği
ortamlar yaratın.
◉ Liderleri olarak çalışanlarınızın
yanında olun, onlarla birlikte çalışın,
destek olun ve sizi bir arkadaş olarak
görmelerini sağlayın. Buradaki
ana fikir, kendinizi korkutucu biri
gibi değil, ulaşılabilir biri olarak
konumlandırmaktır.
Sıralanan bu beş temel unsur çalışan
mutluluğunu önemseyen bir kurum
kültürü yaratmanın ana faktörleridir.
Kurumunuz bu faktörlerle ilgili
analiz yaparak aksiyon planlıyor mu?
Cevabınız evet ise, o zaman doğru
yönde ilerliyorsunuz. Ancak, değilse
de endişelenmeyin. Bunlar oldukça
basit analiz edilerek kolayca ulaşılabilir
kavramlardır. Yeter ki siz çalışan
mutluluğunun ne kadar önemli olduğunu
fark ederek bu yolda adım atmaya
başlayın. Unutmayın, hiçbir zaman
ne erkendir ne de geç, önemli olan
başlamaktır!

“UNUTMAYIN,
HIÇBIR ZAMAN NE ERKENDIR NE DE GEÇ,
ÖNEMLI OLAN BAŞLAMAKTIR!”
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◉ Çalışmaları kurumunuzun
büyümesine yardımcı olduysa, ikramiye
verin.
◉ Aynı şekilde, bir ekip bir projeyi
başarıyla tamamladıysa, takdirinizi
ödüller vererek gösterin.
◉ Hem erkek hem de kadın çalışanlar
benzer bir işte çalışıyorsa, kadın
çalışanlarınıza eksik ödeme yapmayın.
◉ Bir çalışanı sevip sevmemeniz önemli
değil, terfi almayı hak ediyorsa ona
terfi verin. Hak edilmiş bir ödülde, hak
eden bir çalışanı atlamak, kötü niyet
göstergesidir.
◉ Kendinizi güvenilir bir lider
olarak konumlandırmak için kişisel
duygularınızı bir kenara bırakmalısınız,
rasyonel davranın.
◉ Prim verme sürecinin belirginleştiği
şeffaf bir sistem kurun, primleri
zamanında verin.
◉ Çalışanların kariyer yollarını
belirleyin ve uygulayın.
◉ Hiçbir iş yeri mükemmel değildir
ve hiçbir zaman da olmayacaktır.
Çalışanlarınızın kendi sorunları olması
çok normaldir. Bir çalışan olarak
haklarının ihlal edildiğini gerçekten
hissedebilirler. Bu toplu bir anlaşmazlık
veya bireysel bir sorun nedeniyle olabilir.
İşyeri sorunlarından rahatsız olan bir
çalışan daha az üretken olma eğiliminde
olacaktır.
◉ Çalışanlarınızın şikayetlerini
iletme konusunda kendilerini rahat
hissetmelerini sağlayarak sorunlarını
ele alın. Sorunlarını önemsiz bir şeye
dönüştürmeyin.
◉ Çalışanlarınızı dinleyin.
◉ Çalışanlar arasındaki anlaşmazlıkları
çözmek için adil bir sistem sunun.
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HAY ALLAH YİNE UNUTTUM!
Pek çoğumuz bu sözü sıklıkla
kullanmışızdır ve hala kullanmaya
devam ettiğimizi söylersek yanlış
olmayacaktır.

‘Daha güçlü bir hafıza’ ifadesi, bilinenin
aksine yanlış kullanılıyor. Doğrusu; daha
etkin ve daha verimli kullanılan hafıza
olmalıdır.

Unutkanlık, kişiyi çok zor ve içinden
çıkılması son derece çetrefilli bir
duruma sokabilir. Unutkanlığın pek
çok sebebi var şüphesiz. Bu sorunu
derinlemesine incelemek ve çözüm
yolları bulmak için yararlanabileceğimiz
çok sayıda eğitim ve kaynak bulunuyor.
Yazımın sonunda hatırlama ve
odaklanma ile ilgili birkaç kaynak kitap
önerisinde de bulunacağım.

Hafıza; kısa süreli hafıza ve uzun süreli
hafıza olmak üzere ikiye ayrılır.
Kısa süreli hafıza; öğrenilen bilginin
yaklaşık 30 saniye ile bir gün
arasında hatırlanması durumudur.
Hatırlayamadığınız bir şey olduğunda çok
da moralinizi bozmaz.

Akıl ve zeka arasındaki fark nedir?
Akıl nedir?
Düşünme, kavrama ve anlama yetisidir.
Doğruyu yanlışı, yalanı gerçeği
birbirinden ayırt etmemizi sağlar.
Zeka nedir?
◉ İnsanın akıl yürütebilecek nesnel
gerçekleri algılama, yargılama, nedensonuç çıkarma yeteneklerinin tümüdür.
Doğuştan gelen yetenektir.
◉ İnsan aklıyla kendi kendine karar
verebilir.
◉ Zeka, yaratıcı çözümler üreterek
sorun çözebilir akıl ise bunu uygun
yerlerde kullanır.
◉ Zeka, kişiye özeldir başkasından
zeka alınmaz fakat başkasından akıl
alınabilir.
Bir şeyi nasıl hatırlarız?
◉ Yeni öğrenilen bir bilgi, daha önce
öğrenilen bilgiler ile ilişki kurar.
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◉ Anımsama tetiklendiğinde bu olur.
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◉ Bilgiyi tutan nöron ile diğer nöron
arasında bir bağ kurulursa anımsama
işlemi kolaylaşır.
En çok neleri unuturuz?
◉ Adlar
◉ Rakamlar ve tarihler
◉ İstenmeyen şeyler
◉ Zor öğrenilmiş ve tam kavranmamış
konular
◉ Kısa sürede zorla öğrenmek zorunda
kaldıklarımız

Uzun süreli hafızada ise durum biraz
değişir; beyinde protein sentezi ile
gerçekleşen bir süreç olduğu için
öğrenilen bilgi uzun zaman sonrasında
da hatırlanır. Ve hatırlayamadığınızda
siniriniz bozulur.

HAFIZA GELIŞTIRME
TEKNIKLERINDE YAPILAN ŞEY
BEYNI DAHA ÇOK ÇALIŞMASI
IÇIN UYARMAKTIR. HATIRLAMA
ISE BILGILERIN NÖRONLARDAN
GERI ÇAĞRILMA IŞLEMIDIR.
Hatırlamanın çok önemli olduğu zamanlar
listesi
◉ Toplama, çıkarma, çarpma, bölme
işlemleri

ALMILA DALKILIÇ

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

◉ Hatırlamak için gayret gösterin ve
istekli olun.
◉ Gözünüzün önüne getirin. Beyninizin
gözüyle görmeye çalışın.

◉ İstenildiğinde hatırlanması gereken
adresler, telefonlar

◉ Bölümler halinde değil, bir bütün
olarak hatırlamaya gayret edin.

◉ Hatırlanması gereken randevular

◉ Hatırlamanız gerekeni dikkatinizin
odak noktasında toplayın.

◉ Doğum günleri ve diğer yıldönümleri
◉ Gidilmesi gereken yerler
◉ Yapılması gerekenler
◉ Kişilerin adları ve yüzleri
◉ Şiir, yazı ve konuşmalar
Nasıl etkin ve detaylı bir hatırlama
gerçekleştiririz?
◉ Hatırlamanız gereken şeylere bakın,
dinleyin, konuşun, düşünün.
◉ Önemli anlarda belleğinizi tazeleyin.
◉ Düşüncelerinizi önceden derlediğiniz
bilgiler üzerinde yoğunlaştırın.
◉ Sistematik bir şekilde not alın.
◉ Kısa notları devamlı olarak düzenleyin.

◉ Anlayamadığımız, bize anlamsız
gelen şeyler

◉ Bir ajanda ve önemli konuları
toplayacağınız bir dosya kullanın.

◉ Uzunca bir sürede ara vermeden
çalışarak öğrenilenler

◉ Kağıtlara yazarak kendinize küçük
hatırlatmalar yapın.

◉ Daha önceden hatırladığınız şeylerle
ilişki kurmaya çalışın.
Yeni bir şey öğrenmek üç aşamalı bir
süreçtir
1. Kodlama; Bilgiyi hafızanızda nasıl
temsil ettiğinizi ifade eder.
2. Depolama; Bilgiyi aklınızda nasıl
tuttuğunuzdur.
3. Yeniden erişim; ihtiyacınız olduğu
zaman bilgiye nasıl ulaştığınızdır.
Beyin gücünü geliştirmek için
yapılacaklar listesi
- Hafızanızı bazı zamanlar zorlayın.
- Düşündürücü oyunlar oynayın.
- Omega 3 yağı alın.
- Çikolata yiyin.
- Mousepad’inizi diğer eliniz ile
kullanmaya çalışın.
- Sağ elinizle yaptığınız şeyleri sol
elinizle de yapmaya çalışın.
- Boş mideye iyi gelen yiyecekler tüketin.

Doğru odaklanma için
yapabilecekleriniz
Konsantrasyonunuzun enerjinizin
ve dikkatinizin dağılmaması için
gelecekte boş gezinmeler yapmayın.
Kontrolsüz stres odaklanmayı
zayıflatacağı için stresinizi kontrol
altına alın.
- İç ve dış uyaranlara karşı aşırı duyarlı
olmak odaklanmayı bozacağı için dış
uyaranlardan etkilenmemeye çalışın.
- Okurken kalemle takip ederek %40
daha hızlı okuyun.
Üzerinden iki hafta geçmeden eski
bilgilerinizi yenilediğinizde unutmayı
kısmen engellediğini göreceksiniz…

BIR ŞEYI ILK KEZ YA DA SON
KEZ YAPIYORMUŞSUNUZ
GIBI DÜŞÜNÜRSENIZ, O ŞEYE
DAHA DIKKATLE ODAKLANIR,
KONSANTRASYONUNUZU
ARTIRMIŞ OLURSUNUZ. BU
ÖNCEDEN KAÇIRDIĞINIZ
DETAYLARI YAKALAMA,
GÖZLEM GÜCÜNÜ ARTIRMA
VE YENI BAKIŞ AÇILARI
GELIŞTIRME OLANAĞI TANIR.
Kaynaklar:

- Hafıza Geliştirme Yöntemleri A’dan Z’ye
Bilgi serisi ‘Mine Kalca’
- Aklımda ‘Hatırlamanın Bilimsel
İncelemesi’ ‘Evrim Bilimsel Danışma
Kurulu’ 1976
- Hafıza Teknikleri ‘Yusuf Aydın’
- Aklında Tut Bellek Geliştirme
Çalışmaları ‘Yeşim Kesgül Sercan’
- Bellek ‘Dr. Peter Rabins’ 2008
- Etkili Hatırlama Teknikleri ‘Donald
Laird & Eleanor Laird’
- Maksimum Dikkat & Maksimum
Odaklanma ‘Ferit Delen’
- Zihin Egzersizleri İle Beyin Gücünü
Geliştirmek ‘Turgay Keskin’
- Öğrenme Zenginliği ‘Roz Townsend’
- Aklımda ‘Hatırlamanın Bilimsel
İncelemesi’ Evrim Yayınları
- How It Works / Popular Science Dergileri
- Beyninizi Eğitmek For Dummies ‘Tracy
Packiam Alloway’
- https://iq-test-international.org/

1 HAFTALIK IQ ARTIRMA PLANI
PAZARTESI

AKŞAM BALIK YE
FARKLI BIR ARAÇ KULLAN

SALI

SÖZLÜKTEN BILMEDIĞIN KELIMELERI ÖĞREN
KONUŞMALARINDA KULLAN

ÇARŞAMBA

TANIMADIKLARINLA SELAMLAŞ
UZAKDOĞU SPORLARI ILE ILGILEN

PERŞEMBE

TV’DE CIDDI BIR BELGESEL IZLE
IŞE FARKLI BIR YOLDAN GIT

CUMA

BAĞIMLI OLDUĞUN BIR ŞEYDEN VAZGEÇ
ALIŞVERIŞE ÇIK, LISTENI EZBERLE

CUMARTESI

DIŞINI DIĞER ELINLE FIRÇALA
GÖZÜNÜ KAPATARAK DUŞ AL

PAZAR

SABAH BULMACA ÇÖZ
YÜRÜYÜŞE ÇIK KOLLARINI SALLA

İLETİŞİMDE İLETİŞİM / TİMDER Dergisi 110.Sayı, Ekim - Aralık 2022

- Somon, ton, uskumru, hamsi,
sardalya gibi Omega 3 yönünden
zengin gıdalar tüketin.
- Makarna, buğday ve tahıl
gibi nispeten daha az yararlı
karbonhidratları azaltın.
- Beyni toksinlerden koruyan yeşil çayı
hayatınıza katın.
- Ballı ya da muzlu süt melatonin
salgısını artıracağından yatmadan önce
tüketin, melatonin beyni yaşlanmaktan
koruyacaktır.

107

TÜKENMEZ ENERJI KAYNAĞI:
“GÜNEŞ”
Ülke ve dünya genelinde her geçen gün
enerji ihtiyacı artıyor. Geleneksel enerji
kazanımı giderek maliyetli, ulaşımı
zor hale geliyor. Fosil kaynaklar sınırlı
olmakla birlikte, doğaya verilen zarara
ve günümüzde ciddi sorunlar yaşatan
iklim değişikliğine sebep oluyor.
Fosil enerji kaynakları; günümüz
ihtiyaçlarını karşılamamakla birlikte,
coğrafik sıkıntı ve ulaşım sorunu
olarak karşımıza çıkıyor (Ukranya Rusya Savaşı).
Enerji ihtiyacını karşılamak için,
gerekli alternatifleri imkanlar
dahilinde oluşturmak gerekiyor.
Yenilenebilinir Enerji konusunda;
Türkiye’nin çok şanslı bir konumda
olduğu ve uzun vadede enerji
ihtiyacının büyük bir kısmının sadece
doğal kaynaklarla karşılayabileceği
söylenebilir. Güneş enerjisi sonsuz bir
enerji kaynağıdır.
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Güneş enerjisi nedir?
Güneş’ten gelen ışınların, özel
teknik / teknolojiler kullanılarak,
elektrik enerjisine dönüştürülmesidir.
Sonsuz olan bu enerji kaynağı, dünya
ve ülkemiz genelinde yeterli düzeyde
kullanılmamaktadır. GES (Güneş
Enerji Sistemleri) için önemli olan,
Güneşin veya Güneşli bölgelerin
konumu veya hava durumu değil,
GES için dikkate alınması gereken
konu ışılım değerleridir. Bu konuda
Türkiye, dünya genelinde en iyi
konumda olan ülkelerden biridir. Aynı
zamanda işletme ve bakım maliyeti
en düşük enerji sistemidir. Teknolojisi
en hızlı gelişen ve ihtiyaç olan tüm
alanlarda hızla uygulanabilinen
sistemdir.
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GES nerede kullanılır ?
GES için kullanım kısıtı, teknik ve
teknoloji anlamında yoktur. Konut,
ticarethane, sanayi ve tarım için
kullanılır. GES için temel fikir:
“Üretilen noktada tüketim”. Bu
fikirdeki temel amaç, gereksiz
enerji kayıplarını önlemek ve üretim
noktalarını mümkün olduğu kadar
yaymaktır. Aynı zamanda, tüketim
noktalarının bağımsız hale getirilmesi
ve kamuoyunun ekonomik giderlerinin
düşürülmesi amaçlanır.
Böylece her tüketici aynı zamanda
potansiyel bir enerji üreticisi
konumuna gelmektedir.
Bu durumda; GES kurulumunu
gerçekleştirmiş her kişi veya kurum,

bağımsız enerji üretimine sahip olup
enerji kesintilerden korunmuş ve
ekonomik enerji kaynağına sahip olmuş
olur.
GES nerede kurulur / kurulabilir ?
GES kurulumu için teknik kısıtlamalar
çok azdır. Teorik olarak tüm yapılara ve
arazilere GES kurulumu yapılabilir.
Önem arz eden kriterler:
- Güney yönlü (Arazi)
- Bağlantı noktasına yakın mesafe
(DM / Trafo)
- Civar yapıların gölgelenme
ihtimalinin dikkate alınması
- Yapının mevcut statik hesaplamalara
uygunluğu
- Yapının elektrik altyapı uygunluğu
Tüm GES kurulumlarında en verimli
ışılım değeri için güney yönlü sistem
tasarımı tercih edilmektedir. Arazi
kurulumunda, bu husus ekseriyetle
tercih ediledir. Çatı GES sistemlerinde
bu hususta esneklik yapılır, yapının
genel konumu değerlendirilir ve
planlanan kurulum gücü (kW) için çatı
yapısına uygun simülasyon (PV-Sis
Report) yapılarak, kurulu güç tespit
edilir. Bağlantı noktasında; tüketimin
bağlı olduğu trafo baz alınır.
GES üretiminin yaygın halde
kullanılabilmesi için, teknik şartlar
(mimari, statik ve genel yönetmelik)
uyumlu olduğu müddetçe, her çatıya
uygulabilir. GES sistemleri günümüzde
yaygın şekilde; kiremit, saç,
sandwichpanel, membran ve bitumen
gibi çatılarda kullanılabilir. Yeni ve
planlanan yapılarda GES sistemleri
dikkate alınmalıdır.
GES neden önemlidir ?
GES kurulumu, fosil enerji tüketimini
ve bağımlılığını azaltır ayrıca üretici
konumuna gelmiş olma aracılığıyla
elektrik faturası ödeme konusunda ciddi
ölçüde tasarruf etmeyi sağlar.
Mevcut mevzuat (GES/ yenilenebilinir
enerji); tüketiminizi karşılamak için
GES kurulumunu teşvik etmektedir.
Şartların uygunluğu halinde,
tükettiğinizin iki katı kadar GES
kurulumuna sahip olunabilir. Böylece,
hem tükettiğiniz enerji dağıtım
şirketiyle mahsuplaşılır hem de üretim
fazlası (sınırlı (2/1)) ise alış fiyatınızın
vergi ve ENH masrafları hariç dağıtım
şirketi tarafından satın alınır (10 yılık
alım garantisi).

MURAT ZEYREK

murat.zeyrek@efbinvestment.com
GES yatırım faydaları nedir?
GES yatırım maliyeti yüksek görülse
de, gerçekte öyle değildir. Yatırımlar,
günümüzde sürekli artan enerji
maliyetleri nedeniyle kısa amortizman
sürelerine neden olmuştur. Bugün bir
fabrika GES yatırımının maliyetinin
yaklaşık 3-5 yıllık amortisman süresi
vardır. Bir ticarethaneye ve müstakil eve
(villa) yaklaşık 5-7 yıllık amortisman
süresi gerekmektedir. Amortisman
süreleri, enerji fiyatı artışlarında daha
kısa zamana denk gelmektedir.
GES kurulumuna sahip kişi veya
kurumlar hiçbir zam veya dolaylı enerji
maliyet artışlarından etkilenmemektedir.
GES kurulumları, çok düşük bakım ve
işletme maliyetlerine sahiptir. Kullanılan
ekipmanlar ve sistemlerin yüksek garanti
süreleri dikkate alınmalıdır (örn.: PV
Panel 12-25 yıl).
Sistemin genel çalışma ömrü dikkate
alındığında (20-25 yıl), yatırımın
ekonomik kazancı yatırım bedelinin 5-8
katına ulaşmaktadır. Bunun haricinde,
tüm yapılarda katma değer artışı (enerji
bağımsızlığı), karbondioksit salınımında
azalış ve ülke ekonomisine katkı görülür.
Sonuç
Yeni teknolojileri kullanarak yerel
ve doğal imkanları değerlendirerek
hem doğa dostu hem de enerji
ihtiyacımızı karşılayacak kaynakları
en verimli şekilde değerlendirmemiz
gerekmektedir.
GES sistemleri en kolay, hızlı ve
uygulanabilir enerji sistemidir.
Kişilerin ve kurumların her alanda
kullanılabileceği ve ulaşımı kolayca
sağlanabilecek bir sistemdir.
Bu tükenmeyen enerji kaynağından
faydalanılmalıdır.

Ferhatpaşa Mh. 34.Sk. No:19/23 Ataşehir/ İstanbul
T: (0216) 471 56 61 F: (0216) 526 16 81

ge-ti@ge-ti.com
www.ge-ti.com

TİMDER Grafik Servisi

Kalite, Güven, Hizmet Anlayışı, Sevkiyat Hızı ve Ürün Çeşitliliği ile

EŞSIZ LEZZETLERIN ADRESI
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Adana, yaz sıcaklarıyla ve akıllardan çıkmayan
lezzetleriyle dillere pelesenk olmuş bir
şehrimiz, tam da bu yüzden Adana yazımızı
yaz sıcaklarının sona erdiği bir döneme
sakladık. Adana günümüzde gastronomi
turizmi için öncelikli iller arasında yer alıyor
olsa da mimarisi ve tarihi binaları açısından da
görülmeye değer bir yer.
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Hafta sonu için gastronomi turu
Adana gezisi için 2 veya 3 gün yeterli olacaktır,
bu nedenle hafta sonu kaçamağı için Adana
çok doğru bir lokasyon. Uçakla yaklaşık
1,5 saatlik bir yolcuğun ardından Adana’ya
ulaşabilir ve hafta sonunda işin ve hayatın
stresinden tamamen uzaklaşabilirsiniz.
Konaklama için merkezden uzaklaşmak
istemezseniz Seyhan veya Yüreğir ilçesini
tercih edebilirsiniz. Özellikle Seyhan Nehri
etrafında yer alan oteller hem merkeze yakın
hem de daha sakin olduğu için keyifli bir
deneyim sunuyor. Şehrin gezilecek noktaları
da çoğunlukla Seyhan ve Yüreğir etrafında
toplanmış durumda. Şehrin başlıca görülecek
yerleri Taş Köprü, 16. yüzyıldan kalma Ulu
Camii, Sabancı Merkez Camii, Büyük Saat
Kulesi ve Bebekli Kilise. Müze gezmekten keyif
alanlar için de Arkeoloji Müzesi, Etnografya
Müzesi, Sinema Müzesi, İlter Uzel Tıp ve Diş
Müzesi mutlaka ziyaret edilmeli. Vaktiniz
varsa Kozan ilçesinde yer alan Anavarza Antik
Kenti’ni de gezi rotanıza dahil edebilirsiniz.
Eğer hediyelik bir şeyler almak ve zanaatkarın
üretimlerine şahit olmak isterseniz Kazancılar
Çarşısı’nı ziyaret edebiliriniz. Şehrin doğal
güzelliklerine şahitlik etmek isterseniz Seyhan
Nehri’ne de mutlaka uğramalısınız.

Yöresel lezzetlere doyacaksınız
Şimdi gelelim Adana’nın bu kadar popüler bir
il olmasını sağlayan lezzetlerine. Türkiye’nin
tartışmasız olarak gastronomi açısından
en zengin illeri arasında yer alan Adana’da
denemeniz gereken birçok yöresel lezzet var.
Buraya gelmişken, Adanalıların geleneğine
uyarak kahvaltıda ciğer yemeyi denemenizi
öneririz. Sabah erken saatlerde açılan ciğerciler,
öğle saatlerinde çoktan tüm ürünlerini satmış
ve dükkânı kapatmış olurlar bu yüzden çok
oyalanmamanızı öneririz. Tarihi Kazancılar
Çarşısı’nda yer alan Ciğerciler Sokağı’na
gittiğinizde büyük bir kalabalığın tek bir lezzet için
toplandığına şahit olacak ve kendinizi bu etkiye
kaptıracaksınız. Eğer kahvaltıda ciğer yeme fikri
sizi cezbetmiyorsa meşhur Adana böreğiyle güne
başlayabilirsiniz.
Sıra öğle ve akşam yemeklerine geldiğinde,
karşınıza birçok kebapçı çıkacak, kebabın yanı
sıra kaburga ve çöp şiş de Adana’da ortalamanın
çok üzerinde bir lezzete sahip, iyi etin farkını
rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Eğer sakatatlar
konusunda önyargınız yoksa Adanalıların
gözdesi şırdanı ve mumbar dolmasını da
deneyimlemenizi öneririz. Adana kebapçıları
ikramlar konusunda da oldukça cömert, ezmeler
ve salatalar kebabınızın yanında ikram olarak
gelecektir. Ciğerin ve tabii ki diğer tüm yemeklerin
yanında Adana’nın meşhur şalgamını mutlaka
denemelisiniz, hatta Adana’dan dönerken yanınıza
dahi almak isteyebilirsiniz. Adana’da mutlaka
denenmesi gereken başka bir lezzet de muzlu süt.
Yarı donmuş sütten yapılan bu içecek denemeden
önce ünlü olmasına anlam verilemeyen,
denedikten sonraysa vazgeçilemeyen bir lezzet.
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ARTEMA’DAN
KONFORLU VE TASARRUFLU EVIYE BATARYALARI
Artema’nın el duşlu eviye bataryalarından V3 Pull-Out, bulaşık yıkarken hayatı kolaylaştıyor. Bataryanın yüksekliği mutfaklara
konfor, ergonomik başlıklı tasarımı ise esneklik getiriyor. Tencere ve tepsi gibi büyük parçaların kolayca yıkanmasına olanak tanıyan
V3 Pull-Out eviye bataryaları, sprey moduyla hassas meyve ve sebzelerin yıkanmasını kolaylaştırırken, dakikada 6 litre su akışıyla
%50’ye varan tasarruf da sağlıyor. Suyun sıcaklık seviyesi ve debisinin limitlenebildiği V3 Pull-Out, tasarrufun yanı sıra güvenli bir
kullanım da sunuyor.
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BIEN, OVERSIZE KOLEKSIYONLARI ILE MEKANLARA
BÜTÜNSEL BIR ŞIKLIK KAZANDIRIYOR
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Doğanın detaylarını yaşam alanlarına
yansıtan Bien’in büyük ebat karo
koleksiyonları, mekanları usta
ellerden çıkmış, eşsiz bir sanat eserine
dönüştürüyor. İç ve dış mekanlarda ıslak
ya da kuru zeminlerde kullanılabilen,
çizilme, darbe, sıcak ve soğuk şoklara
üstün bir direnç gösteren büyük ebat
koleksiyonlar, uygulama sırasında zaman
ve işçilik avantajı da sunuyor.
Doğanın eşsiz ustalığını mekanlara
yansıtmanıza yardımcı oluyor
Birçok farklı renk ve desen seçeneğinin
yer aldığı koleksiyonlar, zemin ve
duvarda kullanım için ideal bir alternatif
oluyor. Koleksiyonlarda; duvar ve
zeminlerin bütünlüğünü sağlayacak
ya da zıtlıklarla yaratılacak uyum için
birçok seçenek bulunuyor.

120X180 cm ebatı ile alanların
olduğundan daha geniş görünmesine de
yardımcı oluyor. Islak, kuru, iç ve dış
mekan fark etmeksizin her alana kolayca
uyum sağlayan oversize koleksiyonlar,
renk ve desenleriyle de doğanın eşsiz
ustalığını mekanlara yansıtmanıza
yardımcı oluyor.
Bookmatch tasarımlı birçok özel parça
bulunuyor
Her biri farklı desenlerden oluşan,
sadelik ve şıklığın bir arada sunulduğu
büyük ebat koleksiyonlar, parlak ve mat
yüzey seçenekleriyle mekanların kalite
hissini yukarı çekiyor. İlhamını doğadan
alan eşsiz desen ve tonlarının yanı
sıra sade tasarım seçenekleri de sunan
koleksiyonlarda, ayrıca bookmatch
tasarımı ile dikkat çeken birçok

özel parça da bulunuyor. Mekanları
sıradanlıktan kurtararak, doğanın
modern dünyaya geçişini tamamlayan
koleksiyonlar girdiği her alana estetik
çizgiler katıyor. Modası hiçbir zaman
geçmeyecek mekanların yaratılmasına
imkan tanıyan koleksiyonlar,
dekorasyonda sadelik ve şıklığın yeni
tanımı oluyor.
Uygulama kolaylığı sunuyor
Konut, restoran, alışveriş merkezi,
otel ve hastane gibi birçok mekanın
dekorasyonuna hayat veren
koleksiyonlar, büyük boyutlarını
avantaja çevirerek uygulama kolaylığı
sunuyor. Zaman ve maliyette tasarrufun
önünü açıyor. Koleksiyonlar, renklerinin
ilk günkü canlılığını uzun yıllar
koruyor.

BUDERUS’UN YENI YILDIZI
LOGAMAX PLUS GB272
Konutlar, kamu binaları ve ticari binalar
için tasarlanan yeni duvar tipi yoğuşmalı
kazan Logamax Plus GB272, akıllı kaskad
konfigürasyonu sayesinde 2400 kW’a
kadar kapasitede sistem çözümlerini bile
çok kısa sürede sağlıyor. 49, 69, 100, 125
ve 150 kW kapasite seçenekleri sayesinde
bir duvar tipi yoğuşmalı kazandan
beklenenden çok daha geniş bir planlama
ve kullanım esnekliğine sahip bulunuyor.
85 °C’lik maksimum gidiş suyu sıcaklığına
ulaşmasıyla tek bir cihaz olarak veya
kaskad sistem olarak kullanılıp tek bir
kumanda üzerinden verimli bir şekilde
işletilebiliyor.
ALU plus teknolojisine sahip alüminyum
magnezyum silisyum eşanjör yapısı, duvar
tipi yoğuşmalı kazanın çok uzun yıllar
konforlu ve tasarruflu işletimine katkıda
bulunuyor. Norm kullanma verimi %110’u
aşan (üst ısıl değere göre %99) Logamax
Plus GB272 duvar tipi yoğuşmalı kazanın
bekleme konumundaki güç tüketimi ise
sadece 2 Watt. Buderus’un üstün kontrol
sistemi sayesinde kaskad ve yenilenebilir
enerji sistemi tam uyum halinde
çalışabiliyor. Böylece alternatif ısıdan
maksimum derecede faydalanılırken,
düşük tüketim ile hem çevre korunmuş
hem de düşük maliyetli bir işletim
sağlanmış oluyor.

Duvarda ya da yerde kullanım imkanı
Kurulum konsepti ile montaj
profesyonellerinin işini hiç olmadığı
kadar kolaylaştıran yenilikçi
Logamax Plus GB272, en zorlu
kazan dairesi koşullarında bile büyük
kolaylık sağlıyor. Herhangi bir el
aleti gerektirmeden uygulanabilen
yer montaj kitiyle kazan dairesinin
herhangi bir noktasına tekil veya
kaskad bir şekilde kazan uygulaması
duvardan bağımsız kolaylıkla
yapılabiliyor. Bu özellik Logamax Plus
GB272’nin her türlü kazan dairesinde
ister duvarda, ister yerde kullanılmasını
sağlıyor.
Modüler, dijital Logamatic 5313 kontrol
sistemi ise orta ve büyük ölçekli
sistemlerde ve ticari uygulamalarda
karmaşık tesisatların optimum şekilde
kontrol edilebilmesini sağlıyor.
Logamatic EMS Plus ile birçok ısıtma
sisteminde basit ve anlaşılabilir şekilde
işletim imkanı kullanıcılara sunuluyor.
Yeni Logamatic BC30 kontrol paneli
ise renkli ekranı, aydınlatmalı
dokunmatik tuşları ve kendini
anlatan menüsüyle en detaylı işletim
ve kurulum ayarlarının zahmetsizce
yapılmasına imkan veriyor.
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BUDERUS KABLOSUZ ODA KUMANDASI ILE
KONFOR VE VERIMLILIK BIR ARADA
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Isıtma sistemleri sektöründe 300 yıla yakın uzmanlığa sahip
Buderus, kombinin sıcaklık değişimini kontrol ederek sabit
sıcaklık konforunu yaşatan oda kumandalarının en yeni modeli
olan RT20 RF Kablosuz Oda Kumandası’nı pazara sundu.
RT20 RF’nin en önemli özelliği, kombiyle oda termostatı
arasında kablosuz bağlantı kurması. Herhangi bir bağlantı
kablosuna ihtiyaç duymayan kablosuz termostat, tüm Buderus
kombilerle uyumlu çalışabiliyor.
Yüksek verimli ısınma imkânı
Hava değişimine bağlı olarak ortam soğumaya başladığında,
kombinin devreye girerek ortam sıcaklığını istenilen düzeyde
tutmasını sağlayan Buderus RT20 RF oda termostatı kullanımıyla
yüksek oranda enerji verimliliği sağlamak mümkün.
2 yıl garanti imkanıyla pazara sunulan Buderus RT20 RF’nin
kablosuz bağlantısı kullanımı kolaylaştıran önemli faktörlerden
biri olurken, kullanıcı dostu ara yüzü ve kompakt tasarımı
sayesinde kullanıcıların konforu artırıyor.

Banyolar için ideal çözümler üreten
Creavit’in yeni banyo mobilyası Alinda;
yalın ve köşeli tasarımı, geniş iç
hacme sahip saklama alanları ve tüm
enerjimizin ortak noktası olan banyoları
karmaşadan uzaklaştırarak sadeliğe ve
özgürlüğe çağırıyor. 60 – 80 – 100 – 120
cm’lik boyutları ve hem çanak lavabolu
hem de etajerli lavabo seçenekleriyle
banyolarda yaratıcı kurgular yaratmaya
olanak sağlıyor.

Estetik detaylar ile bütünleşen işlevsel
tasarım
Yaşam alanlarına modern ve sofistike
duruşu banyolarında yansıtmak
isteyenler için altı farklı renk seçeneği
sunan Alinda; açık ceviz, natural
çam, parlak beyaz, parlak siyah renk
seçeneklerinin yanında suya ve neme
karşı ekstra dayanıklı DX Color beyaz
ile DX Color antrasit renk seçenekleriyle
banyolarda özgün bir atmosfer yaratıyor.

Geniş boy dolabı ve fonksiyonel
çekmeceleri sayesinde banyoda saklama
alanları için yeterli hacim sağlıyor.
Aynalar tercih ettiğiniz gibi
Alinda, yuvarlak, dikdörtgen ve
dolaplı ayna seçenekleri ile estetik
kombinasyon imkanı sağlıyor. Gün ışığı
LED aydınlatmaları ile ışık almayan
banyolar için ihtiyaca uygun çözümler
sunuyor.
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MODÜLER ESTETIĞIN BANYODAKI IZ DÜŞÜMÜ
CREAVIT ALINDA
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COPA EOMIX PLUS
TASARRUF VE KONFORU BIR ARADA SUNUYOR

118

Çevreye saygılı, ekonomik ve yenilikçi
ürün grubuyla iklimlendirme sektörünün
önemli firmalarından COPA Isı
Sistemleri, akıllı kombisi Eomix Plus
ile tüketicilere tasarrufu ve konforu
bir arada sunuyor. CP300S smart oda
termostatı ilavesiyle Eomix kombiler,
kullanıcılara günlük ve haftalık program
yapabilme, uygulama üzerinden akıllı
telefon ile uzaktan kontrol imkanı
sunuyor. COPA Eomix kombiler, sadece
40 cm genişliği ve 60 cm yüksekliği ile
evinize girer girmez az yer kaplayarak
tasarrufa başlıyor.
Yüksek verimliliği ve düşük emisyon
değerleri ile yakıt tasarrufunu artıran
COPA Eomix Plus, Copa Akıllı Oda
Termostatı ile kullanıldığında, %35’e

varan enerji tasarrufu sağlıyor. COPA
Eomix Plus, 24kW, 35kW ve 42kW
aralığında kapasite seçenekleri ile
konforu ve yüksek enerji verimliliğini
tek bir cihazda buluşturuyor. “En iyi
kombi varlığını unutacağınız kombidir”
söyleminden yola çıkarak COPA Eomix
Plus kombilerde kullanılan özel tasarım
‘silencer’ sayesinde çalışma esnasında
çıkabilecek gürültü en düşük seviyede
tutulmaya çalışılır.
Dijital ve dokunmatik kontrol panel ve
estetik tasarım
Kontrol paneli geliştirilmiş dijital ekran
ve yazılıma sahip olan Eomix Plus,
kullanım kolaylığı sağlayan dijital LCD
LED ekranı ve dokunmatik kontrol
paneli sayesinde hem estetik hem de

ergonomiktir. Özel tasarım dokunmatik
kontrol paneli ile sıcaklık ayarları ve
servis parametreleri kolayca ayarlanan
Eomix Plus’ta dış hava sensörü takılarak
kontrol paneli, eko-panel olarak da
kullanılabilir.
Kaliteyi önde tutan COPA gaz kontrol
grubu sayesinde yüksek performans
Avrupa’da kalitesini kanıtlamış, yaygın
kullanılan gaz kontrol grubu ve yüksek
verimli paslanmaz çelik ana eşanjörü
bulunan Eomix Plus kombiler, kullanım
ömrü boyunca daha yüksek kapasite ve
verimi hedefler. Spiral formda, tek parça
imalat ana eşanjörde kaynaklı bölümler
bulunmamaktadır. Baca gazı içinde
bulunan sert yoğuşma sularına karşı da
son derece dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

GEBERIT’TEN
EN DEĞERLI ALANLARA HIJYENIK DOKUNUŞ

Üst düzey hijyeni yüksek tasarrufla
buluşturuyor: Fotoselli Batarya
Sistemleri
Yüzey temasını sıfıra indiren
yapısıyla fazla su kullanımını önleyen
Fotoselli Batarya Sistemleri, alışveriş
merkezleri, havalimanları, okullar ve
restoranlar gibi genel ve ticari alanlarda
bulunan yaşam alanlarında hijyen
sağlıyor. Modası asla geçmeyecek
ve fark yaratacak detayları, yenilikçi
teknolojiyle buluşturan fotoselli
batarya sistemleri, pratik ve hijyenik
bir kullanım fırsatı veriyor. Fotoselli
bataryalar, kullanıcısına el yıkarken
sunduğu geniş alan sayesinde temizliği
kolaylaştırırken optimum yıkama
seçeneğiyle su tasarrufuna katkı veriyor.

0,5 litre su tüketimiyle optimum yıkama:
Preda Pisuvar Sistemi
Akıllı formuyla kullanıcı dostu
çözüm sunan Preda Pisuvar Sistemi,
sessiz çalışma prensibiyle üst düzey
konfor sunuyor. En yeni teknolojisini
entegre yıkama kontrollü ve susuz
çalışma özellikleriyle güçlendiren
Preda, yalnızca 0,5 litre su tüketimi
sayesinde çalışma prensibini verimlilik
üstüne kuruyor. Pisuvarı çıkarmadan
püskürtme başlığına, sifona ve yıkama
borularına kolay ulaşım sağlandığı için
pisuvarın temizliği ve bakımı kolaylıkla
yapılabiliyor. Kullanılan mekanın
ihtiyaçları ve/veya yapısal koşullarına
bağlı olarak kontrol ünitesinin pil,
elektrik veya jeneratörle çalışması, enerji
tüketimini minimize ediyor.
DuoFresh modülüyle kötü havayı
hapsediyor: Sigma 10 kumanda kapakları
Kullanım sıklığının fazla olduğu genel
mekanlarda üstün hijyen sunan Sigma
10 kumanda kapakları; manuel veya
fotoselli çalışma kabiliyeti, start-stop
veya çift kademeli yıkama olanağı ile
sürdürülebilirliği odağına alıyor. Farklı
renk seçeneklerine sahip ABS plastik
ve paslanmaz çelik opsiyonlarıyla
kullanıcısına çeşitlilik vadeden Sigma

10, elektrik bağlantısı veya pille
çalıştırılabiliyor. Tüm fotoselli kumanda
kapakları, yılda 300 gün günde 100
kullanım varsayıldığında bir yılda tam
135 bin litre su tasarrufu sağlayarak
sürdürülebilir doğaya katkıda bulunuyor.
Sigma 10, opsiyonel olarak kötü havayı
daha yayılmadan klozetin içine doğru
emen Geberit DuoFresh modülüyle de
uyum sağlıyor.
Tasarım ilkelerinde çevre dostu ve
yeşili koruma anlayışına bağlı kalan
Geberit’in geliştirdiği Rimfree® kanalsız
klozetler, sürdürülebilirlik konusunda
çevreye pozitif katkılar sunuyor.
Bakterilerin ve istenmeyen kokuların
oluşmasına neden olan kanalları ortadan
kaldırarak sektördeki standartları
değiştiren Rimfree®, su tasarrufunu
ise özel yıkama teknolojisi sayesinde
sağlıyor. Rimfree®’nin inovatif tasarımı,
rezervuardan gelen suyu klozetin iki
tarafından dengeli bir şekilde akıtarak
üstün bir temizlik sunuyor. Günceli
yakalayan modern bir yapıya sahip
Rimfree®’nin 6 ya da 4,5 litre alternatifli
su kullanımı, tasarrufa da büyük ölçüde
katkı sağlıyor. Temizlikte kimyasal
kullanımını en aza indiren Rimfree®,
doğaya verilen zararı önlüyor.
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Ar-Ge çalışmalarına verdiği önem ve
bu doğrultuda geliştirdiği ürünlerle
yaşam alanlarına değer katan İsviçreli
sıhhi tesisat devi Geberit, fotoselli
sistemleriyle hijyeni ön plana çıkarıyor.
Yenilikçi teknolojilerle donatılan
Fotoselli Batarya Sistemleri, Preda
Pisuvar Sistemi, Sigma 10 kumanda
kapağı ve Rimfree® kanalsız klozetler,
kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılarken
sağladığı enerji tasarrufuyla da
sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyor.
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Deck

Pera

EV DIŞI ALANLAR
ÇANAKKALE SERAMIK ILE KIMLIK KAZANIYOR
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Doğadan ilham alan koleksiyonlarıyla
evlerde yaşanan konforu dış mekanlara
taşıyan Çanakkale Seramik, doğal
görünümün huzur veren etkisini dış
mekanlarla buluşturuyor.
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Rustik Wood ve Deck serileriyle
dış mekanları ahşap görünümün
sıcaklığıyla karşılayan, Roma ve
Garden ile doğal taş dokusunu modern
yaşamla bir araya getiren Çanakkale
Seramik, Pera koleksiyonuyla ise
mekanları tarihin ışıltılı dönemleriyle
buluşturuyor. Siz de doğadaki her
bir ayrıntıdan ilham alan bu özel
serilerle yaşam alanlarınızı doğa ile
bütünleştirebilir, evinizde yaşadığınız
konforu ev dışı alanlarınıza da
taşıyabilirsiniz.
Seramik ile stil sahibi duruş
Seramik artık uzun ömürlü, kolay
ve hijyenik kullanımı ile sadece
banyo ve mutfaklarda değil tüm
yaşam alanlarında tercih edilebilir
bir malzeme haline geldi. Teras,

balkon gibi dış mekân zemin-duvar
seçiminde aradığınız dayanıklı ve stil
sahibi duruşu seramik kaplama ile
yakalayabilirsiniz.
Evinizin dışa dönük yüzünde kaliteli,
sağlam, şık bir görünüm yakalamak,
evinizin içine girmeden önce sizde
ve ziyaretçilerinizde, evinizin çarpıcı
karakterine yönelik etkili bir izlenim
bırakacaktır. Ev dışı alanlar için
yapacağınız mimari seçimlerde dış
mekân seramikleri bu etkili görünümde
önemli bir rol üstlenebilir. Ev dış cephe
seçiminde aradığınız dayanıklı ve stil
sahibi duruşu seramik kaplama ile
yakalayabilirsiniz.
İç ya da dış mekân fark etmeksizin her
türlü yaşam alanı ve ortak kullanım
alanında uygulanabilecek birinci
sınıf sırlı porselen seramik karolar
üreten Çanakkale Seramik; renk,
yüzey seçenekleri, ebat ve yenilikçi
ürünleriyle zengin bir koleksiyon
sunuyor.

Estetik alanlar, güvenli zeminler
Kaleseramik markalarının farklı
koleksiyonlarında yalnızca ev içi yaşam
alanları için değil dış mekânlar ve ortak
kullanım alanları için de birçok seçenek
mevcut. Özel teknolojilerle üretilen
seramik serileri tüm yüzeylerde size
konforu sunacak özellikleri ile dikkat
çekiyor.
Kale SlipFree teknolojisi ise bunlardan
biri. Attığınız adımlarda güvenliğinizi
ön plana alan SlipFree teknolojisi,
yumuşak, pürüzsüz bir yüzeyde
kaymazlığı ayarlıyor. SlipFree
teknolojisi, estetik görünümün yanı
sıra zeminlerin güvenliğini, kolay
temizlenebilmesini ve uzun yıllar
kullanılmasını sağlıyor. R1-R3
arasındaki kaymazlık değerlerini,
kullanılan alana göre ayarlayabilen bu
teknoloji, farklı yüzey ve renkler için
uygulanabiliyor.
Balkon ve teraslarda seramik seçimleri
Evinize yeni bir stil kazandırmak

istediğinizde, balkon dekorasyonunda ilk
adımları atmak en doğru seçim olabilir.
Evinizin dışa dönük yüzünü stilinizle
uyumlu bir şekilde anlatan balkon
seramiği seçiminiz; birçok farklı etkeni
dikkate almanızı gerektirir. Estetik, şık
ve seçkin görünüm kadar farklı mevsim
koşulları için de balkonunuza uygun
kaliteli seçimler yapmalısınız.
Balkon seramikleri, dış etkenler
karşısında dirençli malzemelerden
üretilmiş olmalı. Ateşe ve
çizilmelere dayanıklı, bakteri, küf
ve mantar üremesini engelleyen, geri
dönüştürülebilir, sağlam ve hijyenik
seramik, balkonunuz için de en doğru dış
yapı malzemesi olarak tercih edilmeli.
İç mekânınızın klasik, modern, natürel
ya da yenilikçi stilini tamamlayacak
balkon seramikleri tercihleri, stilinize ait
tüm ayrıntıları etkisi altına alır. Aileniz
ve sevdiklerinizle zaman geçireceğiniz
balkonunuzda kullanacağınız balkon
seramikleri üretim özellikleri
dikkate alınarak seçilmeli. Böylece
dekorasyonda olduğu gibi kullanım
rahatlığı konusunda da doğru tercihler
yapmış olursunuz.
Deck Serisi ile doğal bir dokunuş
yakalayın
Deck Serisi ahşap dokusuna sahip yer

Garden
karoları ile iç mekanların yanı sıra
otel, ofis, kafe ve restoran gibi toplu
kullanım alanlarında ve dış mekanlarda
doğal bir dokunuş sunuyor. Kendinden
derzli, mat ve sırlı granit yapısı ve
45x45 cm boyutlarındaki karolarıyla
Deck Serisi, akçaağaç, ceviz ve kiraz
ağacı renklerinde ahşabın doğallığını en
estetik ve dayanıklı haliyle zeminlere
taşıyor.
Travertenin çekici dokusu; kemik, bej
ve noce renklerin huzur veren tonları.
Natura, dış mekân ve havuz kenarları
için sunulan antislip seçeneği ile ister
evinizde ister bahçenizde, daima
arzu ettiğiniz doğallık ve estetiği
buluşturuyor.
Geçmişin izlerini taşıyan Rustic Wood
Geçmişin en güzel izleri, eskitme ahşap
dokusunda kendisini tekrar hatırlatıyor.
Her yerde estetik bir gönünüm oluşturan
mat yüzeyiyle zamanda yolculuğu
yaşatan Rustic Wood Serisi, 45x45 cm
ve 60x60 cm ebat alternatifleriyle
sunuluyor.
Tarihin koridorlarından süzülen ışık: Pera
Pera Koleksiyonu ile balkonlarınızda
nostaljik bir Akdeniz havası yaratıyor.
Yerde ve duvarda kullanılabilen

Pera Koleksiyonu, balkon seramikleri
seçiminizde dikkat çekici bir stil
yaratmanızı sağlayabilir. Çini karo
motiflerini geçmişten bugüne modernize
ederek taşıyan bu özel koleksiyon, renkli
siluetiyle balkonunuzda sanatsal bir
duruş da sergiler. Pera Koleksiyonu göz
alıcı deseni ile zemininde ışıltılı izler
bırakır. Klasik tarzınız için siyah-beyaz
seçimlerle de kombinleyebileceğiniz bu
koleksiyon, balkonda geçen zamana kalite
katar.
Garden ile sıra dışı bir duruş
Garden, mekanlarda doğallıktan ödün
vermeyen sıra dışı bir duruş sergiliyor.
Seride kullanılan kaya taşlarının bir araya
gelmesiyle oluşan sert taş görünümü,
bulunduğu tüm alanlara özgün bir kimlik
kazandırıyor. Serinin 45x45 ebatlarındaki
mat ve kaymaz yüzeyleri, doğallığın rengi
olan kahve ile muhteşem bir uyum içinde.
Roma kaldırımlarının esintisi
Roma kaldırımlarının esintisi, yaşam
alanlarına stil sahibi bir şıklık katıyor.
Roma serisinin kahve ve gri renk
alternatifleri, kullanıldığı her yerde özgün
ve estetik dokunuşlar kazandırıyor. 45x45
ebatlarındaki mat ve kaymaz yüzeylerle
yaratılan bütünsel görünüm ise dikkat
çekici.
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DemirDöküm’DEN ÇEVRE VE KULLANICI DOSTU
YENI NESIL YOĞUŞMALI KOMBI: VINTOMIX
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Türkiye’nin iklimlendirme
sektöründeki öncü markalarından
DemirDöküm, kombi ürün gamını
daha da genişleterek tüketici
ihtiyaçlarına cevap vermeye devam
ediyor. Yeni nesil DemirDöküm
tasarım çizgileri ile tasarlanan, ErP
Yönetmeliğine uygun bir şekilde
üretilen VintomiX yoğuşmalı
kombiler; 18/24 ve 24/28 kW kapasite
seçenekleri ile farklı kullanım
alanlarında en uygun çözümü sunuyor.
Kullanıcı dostu uygulamalarını ürün
tasarımına da yansıtan DemirDöküm,
VintomiX yoğuşmalı kombilerle;
geniş LCD dijital ekranı, yeni nesil
dokunmatik tuş takımı, modern
ara yüzlü kontrol paneli ve anlaşılır
yönlendirmeleriyle 7’den 70’e her
tüketiciye hitap ediyor. Aynı zamanda
Green Good Design tasarım ödülüne
sahip olan VintomiX, kompakt
boyutlarıyla ev dekorasyonlarına da
uyum sağlıyor. Teknik özellikleriyle
kullanıcısına kesintisiz bir sıcak su

konforu sunan DemirDöküm’ün yeni
ürünü; akıllı ısıtma sistemiyle yakıt
tasarrufu, uzun ömürlü paslanmaz
eşanjörüyle yüksek mevsimsel
verimlilik ve 18/24 kW, 24/28 kW
sıcak su kapasitesiyle fazla miktarda
sıcak su alma imkânı sağlayarak
yüksek sıcak su konforu sunuyor.
Tasarruf, konfor, tasarım ve güvenli
kullanım özelliklerini aynı üründe
sunan ve çevreye saygı değerinden
ödün vermeden üretilen VintomiX’in
öne çıkan diğer özellikleri ise şöyle:

Çevre dostu: ErP yönetmeliğine
uygun VintomiX kombiler, yoğuşma
teknolojisi sayesinde düşük emisyon
değerleri sunuyor ve bu özelliği ile
çevreyi korumaya destek oluyor.
Çift işlemcili ana kart: VintomiX
yoğuşmalı kombilerde bulunan çift
işlemcili ana kart, iki kademeli
kontrol mekanizması sayesinde
yüksek güvenlikli kullanım imkânı
sunuyor.

Bütçe dostu: A sınıfı ısıtma sistemi
sayesinde sunduğu %93’e varan
mevsimsel ısınma verimliliği ile doğal
gaz tüketim oranını düşürüyor.

Hızlı hava tahliyesi: İlk tesisat
dolumunda meydana gelebilecek
olumsuz durumların önüne geçmek ve
istenmeyen havanın güvenli bölgelere
ulaşmasını önlemek amacıyla etkili
bir hava tahliye fonksiyonu bulunuyor.

Uzaktan yönetim imkânı:
DemirDöküm MiGO Akıllı
Oda Termostatı ile akıllı telefon
aracılığıyla istenilen yerden kontrol
edilebiliyor, bu sayede yüksek konfor
sağlıyor.

Kolay bakım: VintomiX, ödüllü
tasarımı ile şık bir görünüm sunarken
kolay bakım avantajı da sağlıyor. Özel
tasarımı sayesinde sadece ön kapak
açılarak cihazın tüm servis işlemleri
tamamlanabiliyor.

Kale Banyo, yaşam alanlarının
en önemli alanlarından birisi olan
banyolarda üstün konfor deneyimi
sunmak için yenilikçi ürün ve
tasarımlara imza atmaya devam ediyor.
Modern - klasik bir etki uyandıran
detaylarıyla Grandhome banyo
mobilyası, yaşam alanlarının en önemli
alanlarından birisi olan banyolarda üstün
konfor deneyimi sunuyor.
Farklı tarzlara uygun olarak geliştirdiği
akıllı çözümlerle her banyo için ideal

fikirler sunan Kale Banyo’nun yeni
banyo mobilyası Grandhome; geniş
depolama alanları sunan çekmeceleri,
seramik hijyenini banyolara taşıyan
Kalesinterflex tezgahı ve modern
klasik bir etki uyandıran detaylarıyla
banyonuzu mükemmele tamamlıyor.

oluşturuyor. Mobilya yüzey renkleri
için alternatif kulp seçenekleri sunan
Grandhome banyo mobilyası, seçtiğiniz
mobilya yüzey rengine ek olarak farklı
tezgah renk seçenekleri de sunarak
banyo mobilyanızı kişiselleştirme
ayrıcalığı sağlıyor.

Tek lavabolu 100 cm ve çift lavabolu
140 cm boyutlarıyla farklı banyolara
uyum sağlayan seri; lake yüzeyindeki
mat beyaz, mat siyah ve mat ada çayı
renk alternatifleriyle estetik bir görünüm

Sizde banyonuzun mimari özelliklerine
göre, kullanışlı, şık mobilya
tercihlerinizde Kale banyo mobilyaları
serileri ile yeni ve eşsiz bir mekan
yaratabilirsiniz.
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E.C.A. PURITY SERISI ILE
TEMIZLIK ANLAYIŞINI DEĞIŞTIREN ÇÖZÜMLER
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İnovatif tasarımla güçlendirilen yapısı
ve modern dünyanın beğenisine
uygun geliştirilen özellikleriyle fark
yaratan E.C.A. Purity Serisi, yaşam
alanlarının her noktasında hijyeni üst
noktaya taşıyor. Seride yer alan lavabo,
banyo, duş ve eviye tipi bataryaların
kullanıcı ihtiyaçlarına pratik çözüm
sunan özellikleri, günün her anında
standartların ötesinde cevap veriyor.
Kullanıcı ihtiyaçlarını düşünen bataryalar
E.C.A. Purity Serisi’nde
Purity serisinin Hygiene Plus kaplamaya
sahip üyesi lavabo bataryaları temizliği
üst noktaya taşırken kireç kırıcılı gizli
perlatörü sayesinde kullanım ömrünü

uzatıyor. 3 bar basınçta dakikada
maksimum 6,3 litre su akış miktarına
sahip batarya, modern tasarımıyla da
dekorasyonu farklılaştırıyor. Serideki
banyo bataryasının aşağıya çekerek
çalışan özel yön değiştiricisi ise kullanım
anında fark yaratıyor. Temizlik ihtiyacını
Hygiene Plus kaplamasıyla karşılayan
Purity duş bataryasının klasiği yeni bir
bakış açısıyla yorumlayan tasarımı,
E.C.A.’nın kullanıcı konforuna olan
hassasiyetini yansıtıyor. Serideki 360
derece döner çıkış ucuna sahip eviye
batarya ise 3 bar basınçta dakikada 6,3
litre su akış miktarı sağlıyor. Özellikle
çıkış ucunun 360 derece dönüş imkânı
ile kullanımı kolaylaştıran ürün;

restoran, catering ve fabrika mutfakları
gibi yoğun temposu olan ve hijyenin
temel faktör olduğu alanlarda avantaj
yaratıyor. E.C.A. ailesine yeni eklenen
çift akışlı eviye bataryanın filtre edilmiş
su girişli özelliği ve filtre edilmiş su
için ayrı kumanda kolu da geliştirilmiş
özelliklerini yüksek performansla
gösteriyor. Purity serisinin göze hitap
eden tasarımıyla öne çıkan ankastre
lavabo bataryası, su tasarrufu konusunda
gösterdiği üstün performansla faturaları
hafifletiyor. Köşeli, yuvarlak ve elips
olmak üzere üç tip rozet alternatife sahip
ankastre duş bataryasının Hygiene Plus
kaplaması ise kişisel hijyene yüksek
teknolojili çözüm getiriyor.

Yaşam alanlarındaki ortam ısısının
kontrolü, iklimlendirme verimi
ve tasarrufu noktasında büyük
önem taşıyor. Son dönemde dünya
genelinde etkili olan enerji krizini
doğru yönetebilmek için ise bireysel
kullanıcıların yaşadığı alanda alacağı
önlemler, yeni teknolojilerin gelişimini
hızlandırıyor. Bu doğrultuda doğru
iklimlendirme için çalışmalarını
sürdüren E.C.A., Poly serisi oda
termostatları ile elektrik tüketimini
optimize ederek tasarruf sağlıyor.
Poly Pure, Poly Comfort ve Poly Touch
oda termostatları, ısıtma ve soğutma
çözümleriyle kullanılırken %35’e varan
enerji tasarrufunu mümkün kılıyor.

E.C.A. Poly serisinin üyesi Pure, yeni
histerezis ayarı ile 0,1°C’lik çalışma
hassasiyeti sunuyor. Serinin diğer üyeleri
Comfort ve Touch’ın ekonomi modu
kullanıcısının uykusu esnasında ortamı
belirlenen sıcaklığa göre ayarlıyor.
Konfor modu ise evde olunan zaman
diliminde seçilen mod sayesinde konforlu
bir gün geçirmeye yardımcı oluyor.
Touch bunun yanı sıra ayarlanan günlük
ve haftalık program sayesinde ortamın
sıcaklığının otomatik olarak değişmesini
sağlıyor. On/off kontrolü sayesinde
kullanıldığı alanda konfor vadeden
termostatlar, hassas sıcaklık kalibrasyonu
ve ölçümleriyle ısı kontrolünü optimize
ediyor. Kablosuz haberleşme özelliği
sayesinde uzaktan kontrol edilmeyi

kolaylaştıran ürünler, yuvarlatılmış
köşeli özel tasarımlarıyla da bulunduğu
ortamın aurasına şıklık katıyor. Comfort
ve Touch modellerinde mahal konseptine
uygun siyah renk seçeneği de bulunuyor.
Isı kontrolünü belirli düzene oturtması
sebebiyle faturaların yükünü hafifleten
oda termostatları, tasarruf özelliğiyle
fazla enerji tüketiminin de önüne geçiyor.
Soğutma giderlerini düşüren termostatlar
sürdürülebilirliğe de destek oluyor. Gerek
konut tipi bireysel kullanımlarda gerekse
ofis gibi ticari alanlardaki merkezi sistem
uygulamalarında ısıtma cihazlarının
çalışmasını düzenleyen ürünler, ideal
iklimlendirmeyle yaşam standartlarını
yükseltiyor.

ÜRÜNLER / TİMDER Dergisi 110.Sayı, Ekim - Aralık 2022

DOĞRU ISI YÖNETIMINDE E.C.A.’DAN YENILIKÇI
ÇÖZÜM: POLY ODA TERMOSTATLARI
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MASDAF, ATIK SULARIN TRANSFERINDE
OLUŞABILECEK RISKLERI ÖNLÜYOR
Çevre kirliliği yaşadığımız çağın en
önemli sorunları arasında yer alıyor.
Özellikle sanayileşme ve onun bir
sonucu olan kentleşme nedeniyle oluşan
atık suların güvenli bir şekilde transfer
edilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi
noktasında önemli rol oynuyor.
Lifli partiküller pompayı tıkayabiliyor
Organik atıkların yani evlerdeki
banyo, tuvalet ve mutfak suyu gibi
atıkların, kanalizasyon atıklarının
ve endüstrilerdeki atık suların
transferinde önemli rol oynayan pompa
teknolojilerinin yüksek dayanım ve
sızdırmazlık değeri sağlaması gerekiyor.
Çünkü atık sularda bulunan lifli
partiküller zaman içinde pompaların
tıkanmasına ve işletim sisteminde
arızalara neden olabiliyor. Ancak
katı partikül geçirgenliği yüksek
olan pompalar tercih edilerek, sistem
güvenliği sağlanabiliyor.
Atık su transferinde yaşanan sorunlara
etkili çözüm
Masdaf, yüksek verimli ve güvenlikli
Enduro dalgıç pompalar ile atık su
transferinde yaşanan sorunlara etkili
çözümler sunuyor.
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Enduro dalgıç pompalar tasarım
özellikleri sayesinde farklı alanlarda
ve uygulamalarda rahatlıkla
kullanılabiliyor. Özellikle çark yapıları
sayesinde farklı atık suları kolaylıkla
basınçlandırabiliyor. 76 mm’ye kadar
çıkabilen robust mil tasarımı ve güçlü
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yataklama elemanları sayesinde uzun
yıllar zor koşullar altında çalışabiliyor.
Kaçaklara karşı erken müdahale imkânı
Enduro dalgıç pompanın dizaynı;
pompa, motor, gövde bileşenlerinde
ve motor besleme kablosunun gövdeye
girdiği yerde yaşanan sıvı sızdırma
problemini de ortadan kaldırıyor.
Yaratıcı bir tasarıma sahip olan helisel
yapıdaki salmastra kutusu ise pis su
içerisinde bulunan katı parçacıkları,
mekanik salmastradan uzak tutarak,
mekanik salmastrayı koruyor ve uzun
bir çalışma ömrü sunuyor. Pompanın
donanımsal özellikleri arasında yer
alan “su kaçağı elektrodu” ise mekanik
salmastradan veya herhangi bir sebepten
dolayı oluşabilecek kaçaklara karşı
uyarıda bulunarak, erken müdahale
imkânı sunuyor.

Enduro dalgıç pompalar, olası bir acil
durum karşısında mekanik salmastranın
hızlı ve kolay değiştirilmesine olanak
sağlayarak, sistemde uzun süreli olarak
yaşanabilecek kesintileri önlüyor.

Kokuyu ve sızıntıları önlüyor
Mekanik dayanımı yüksek olan
pompalar özellikle konut, işletme ve
endüstrilerdeki atık suların tahliyesinde
dalgıç pompalar için sorun yaratan
elastik malzemeleri, çamurlu ve katı
parça içeren sıvıları tıkanma yapmadan,
rahatlıkla basabiliyor. Böylece
kanalizasyon sularını ve endüstrilerdeki
atık suları, ortama koku yaymadan ve
atık su sızdırmadan transfer ederek,
biyolojik hayatı ve insan sağlığını
koruyor.
Kolay bakım avantajı
Back – pull out özelliği de bulunan

TAMIR SANATINDA
USTALIĞINI GÖSTERMEK ISTEYENLERE
KALEKIM’DEN TAMIRART 40
Geliştirdiği yenilikçi ürünlerle ilklere imza atarak sektöre öncülük eden Kalekim, her alanda
teknik çözümler sunmaya devam ediyor. Kalekim, her türlü betonarme yapıda kullanılabilen yeni
ürünü Tamirart 40 ile tüketici ve profesyonellere güçlü çözümler sunuyor.
Tüm yüzeylerde yüksek performans ve pürüzsüz görünüm
Kalekim’in köklü Ar-Ge tecrübesi ile üretilen yüksek performanslı yapısal tamir harcı Tamirart
40, toprak ve su altında kalan betonarme yüzeylerin onarılmasında tek seferde 5-40 mm kalınlığa
kadar kullanılabiliyor. Yüksek yapışma gücüne sahip olan Tiksotropik yapısı sayesinde ise baş
üstü uygulamalarda sarkma yapmıyor.
Yüksek dayanımlı beton elemanlarının tamir ve tesviye işleminde kullanılan TS EN 1504-3
standardı kapsamında R3 sınıfında yapısal tamir harcı olan Tamirart 40, güçlü çözümler sunuyor.

Fabrika ve depo gibi alanların yaşam
alanına dönüştürülmesiyle oluşturulan
ve kökenleri Amerika’ya uzanan
modern endüstriyel stil, dekorasyonda
kullanıldığı alanlara bohem bir
şıklık katıyor. Son zamanlarda banyo
dekorasyonlarında da sıklıkla kullanılan
modern endüstriyel tarz, sıradan banyo
dekorasyonlarından sıkılanlar için
oldukça etkileyici bir alternatif sunuyor.
1950’lerden itibaren rağbet gören ve
modern evlerin tarzının sırrı olan
modern endüstriyel tarz, ham ve çıplak
vurgularla banyo dekorasyonlarında
eski ve yeniyi birleştirerek bir kontrast
yaratıyor. Bu kontrasttan ilham
alınarak, ORKA Banyo Tasarım

Merkezi tarafından tasarlanan ve Only
Koleksiyonu’nda yerini alan Modena
ürünü, banyoları modern endüstriyel tarz
ile buluşturuyor.
Banyo dekorasyonuna getirdiği
yeniliklerle fark yaratan ORKA Banyo,
Modena ile banyolarda kalite ve tasarımı
bir araya getirmeye devam ediyor.
Metal çerçeveli ve etajerli aynası ile alt
modülde bulunan metal ayakların eşsiz
bir uyum yarattığı Modena, banyolara
modern endüstriyel stil imzası atıyor.
Modern tasarımı ile akılda kalan bir
görünüm sunan Modena, kalitesi ile
de adından söz ettiriyor. MDF üzeri

mat lake olarak tasarlanan Modena,
cappuccino mat lake ve siyah renkli
seramik lavabosu seçeneğiyle veya
beyaz mat ve beyaz renkli seramik
lavabosu seçeneği ile kullanıcılarıyla
buluşuyor. Derin çekmeceleri ve metal
ayaklı boy dolabı üniteleri ile geniş
bir depolama alanı sağlayan Modena,
tasarımının yanı sıra fonksiyonelliği
ile de ön plana çıkıyor. Modena, çift
açılımlı, soft close çekmece rayları ve
kapaklarda kullanılan menteşeleri ile
güvenli bir kullanım sağlıyor. Her zaman
kullanıcılarını düşünen Orka Banyo
tarafından tasarlanan Modena, 80 cm
ve 100 cm’lik ölçü alternatifiyle tüm
banyolarda kullanılabiliyor.
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BAHÇELER QUA GRANITE’IN VITORIA ANTHRACITE
ÜRÜNÜ ILE YENILENIYOR
Dış alanlara özel olarak üretilen Qua
Granite’in Vitoria Anthracite ürünü, özel
kalınlığı sayesinde uygulama esnasında
kırılma ve çatlamalara karşı dayanıklılık
gösteriyor. Dayanıklılığı sayesinde
zaman içinde değişime uğramıyor. Don
ve yüksek ısıya dayanımının yanı sıra
tuz, küf, yosun ve böcek ilaçlarına karşı
direnç gösteriyor. %0,1’in altında su
emme düzeyi, kolay temizlenebilirliği
ve kayma önleyici özelliği ile dış
mekanların vazgeçilmez ürünü oluyor.

45x90 ve 60x90 ebat seçenekleriyle
teras, balkon, çatı güneşlenme alanları,
veranda, sahil, plaj, yüzme havuzu,
otomobil yolları, metro, havalimanı,
istasyon, park, yeraltı geçidi ve villa
bahçesi gibi yoğun trafiğe sahip olan
alanlarda güvenle kullanılabiliyor.
Uzman döşeme ustası gerektirmeden
pratik bir şekilde uygulaması yapılabilen
Vitoria Anthracite ürünü, uygulandığı
alandan kolaylıkla sökülebiliyor ve başka
bir alana tekrar döşenebiliyor.

Qua Granite’in Vitoria Anthracite
ürünü, yürüme yolları, çakıl ve
kum alt katmanlar oluşturmak için
çimen üzerine kuru döşeme şeklinde
uygulanabilir.
Kuru döşeme sistemi sayesinde
ve geleneksel betonarme zemin
hazırlanması gerekmediğinden,
üzerlerinde yürünmeye ve kullanılmaya
hemen başlanabilir.

İhtiyaç ve zevkleri modern bir estetikle
buluşturan Beyond koleksiyonu,
yenilikçi tasarım çizgisi ve inovatif
üretim teknikleri ile banyoları
dönüştürmeye devam ediyor.
Roca’nın gelişmiş teknolojilerinden,
seramiklerde özgün şekillere izin
veren Fineceramic® ve organik
materyalleriyle ideal kaymaz zemin
yaratan Surfex® malzemeleriyle
üretilen Beyond ürünleri, ince
düşünülmüş ayrıntılarıyla fark
yaratıyor.
Özgün tasarım çizgisine sahip
Fineceramic® teknolojisiyle üretilen
Beyond lavabolar, yenilikçi malzemesi
sayesinde şimdiye kadar tasarlanmamış
özgün ve sofistike şekilleri banyolarla
buluşturuyor. Modern çizgilerden ilham
alan kare, yuvarlak ve dikdörtgen
lavabolar, tezgah üstü, tezgah üstü

gömme, asma seçeneklerinin yanı
sıra banyolara farklılık katacak özgün
tasarım monoblok alternatifiyle
sunuluyor. Beyaz, mat beyaz, bej,
kahve, inci ve oniks olmak üzere 6 renk
seçeneği bulunan lavabolar, her banyo
tarzına uyum sağlayacak bir çeşitlilik
sunuyor.
Hijyenik ve kullanışlı
Beyond klozetler, hijyen ve kullanım
performansını en üst düzeyde sunan
kanalsız teknolojisi ile üretiliyor.
Yerden ve asma klozet seçenekleri
ile hem küçük hem büyük banyo
alanlarına entegre edilebilen tasarımlar
kullanışlılığı ile de ön plana çıkıyor.
Üst düzey konfor için tasarlandı
Surfex® malzemesi ile üretilen Beyond
küvetler, mineral içeren yapısı ve
parlatılmış yüzeyi ile banyoların ıslak

alanlarında kullanım için ideal kaymaz
bir zemin yaratıyor. Su sıcaklığını uzun
süre koruyan, kimyasal maddelere
ve UV ışığına karşı yüksek direnç
sağlayan yenilikçi teknoloji Surfex®,
aynı zamanda organik malzemelerden
üretiliyor.
Her banyoya uygun kullanışlı saklama
alanları
Beyond koleksiyonunun tüm
parçalarıyla uyum yakalayan
Beyond banyo mobilyaları ise
geniş depolama alanlarıyla dikkat
çekiyor. Gömme lavabolara entegre
edilebilen seçenekleriyle yerden
kazandıran tasarımlar, aynalı ünitelerle
tamamlanarak farklı kombinasyonlara
da imkan tanıyor. Parlak beyaz ve
şehir meşesi renk alternatiflerine sahip
mobilyalar, Beyond koleksiyonunun
modern çizgisini tamamlıyor.
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LÜKS VE KONFOR
ROCA BEYOND KOLEKSIYONUNDA BULUŞTU
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RINO SERAMIK PORSELEN ILE
DIŞ MEKÂNLARA ŞIKLIK KATAN ÇÖZÜMLER
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Yaz aylarının gelmesiyle sıcak havanın
tadını çıkarmak ve akşam esintisinin
keyfini yaşamak için ideal alanlar olan
dış mekânlar popülerlik kazanmaktadır.
Gerek havuz kenarında güneşlenmek
gerek doğanın cıvıltısı eşliğinde nefes
almak için keyif alanları haline gelen dış
mekânların fonksiyonelliği kadar estetiği
de arzu edilen konforu yaşamak için
önemlidir. Yaz aylarının vazgeçilmez
alanları olarak bahçeler, havuz kenarları,
balkon, teras ve verandaların estetik
yapısı, içinde geçirilen zamanın
kalitesini artırmaktadır. Bu nedenle
dış mekân tasarımlarında kullanılan
materyallerin hem teknik hem de estetik
değeri olması gerekliliği önemli bir
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dış mekânlar, iç mekânlardan
farklı olarak zorlu hava koşullarına
ve aşınmalara maruz kaldığından
tasarımlarında kullanılan materyallerin
dayanıklılığının yüksek olması
gerekmektedir. Yağmur, kar ve don gibi

yüzey aşındırıcı, garaj girişlerinin maruz
kaldığı ağır yükler gibi dış faktörler
sebebiyle dış mekânlarda yüksek teknik
değere sahip karolar tercih edilmelidir.
Rino Seramik Porselen, 2 cm
kalınlığındaki dış mekân porselen karo
çözümleriyle dayanıklılık ve estetiği
bir arada sunmaktadır. 60x120, 60x90,
60x60 ve 30x120 ebat seçenekleriyle
farklı uygulama ve yerleşim avantajı
sunan koleksiyonlar, 2 cm kalınlığın
ve porselen kalitesinin vermiş olduğu
yüksek teknik değer, zorlu koşullara
meydan okuyan dayanım gücüyle dış
mekânlara şıklık ve fonksiyonellik
sağlamaktadır.
Dış mekânlarda farklılık ve çarpıcı
vurgular arayanlar için özel olarak
tasarlanan, taş dokusunun şıklığını
2 cm kalınlığındaki porselen kalitesi ile
buluştuğu Ardesia Outdoor #2, havuz
kenarları, bahçeler, verandalar ve ticari
alanlara estetik katıyor. Gri ve bej renk

seçenekleri, 60x120, 60x90 ve 60x60
ebatlarıyla mat-rölyefli yüzeyinin
sunduğu doğal dokusu ile dış mekân
zeminlerine fonksiyonel estetik
sunuyor.
Ağır yük dayanımı gerektiren ve
zorlu hava koşullarına maruz kalan
açık alanlarda güvenle uygulanabilen
Outdoor Koleksiyonlarından Cement
Outdoor #2, bulunduğu ortama
ferahlık katan kemik, gri, antrasit renk
alternatifleri ve uygulama avantajı
sunan 60x120, 60x90, 60x60 ebat
seçenekleriyle dış mekân tasarımlarına
kalite ve şıklık getiriyor.
Ahşap dokusunun doğal yansımasını ve
hissini rölyefli yüzeyi ile dış mekânlara
taşıyan Wood Outdoor #2, yemyeşil
bahçelerin doğallığına uyum sağlarken
60x120 ve 30x120 ebatları ile farklı
yerleşim uygulama imkanlarıyla dış
mekânlarda aranan dayanıklılığı doğal
şıklık ile buluşturuyor.

Yeni nesil mutfaklarda şıklığın yanı
sıra çekmece ve depolama sistemlerinin
çok kullanışlı ve her türlü mutfak
gerecini saklamaya uygun şekilde
tasarlanması en büyük artılardan.
İsteklerinizi doğru ve eksiksiz anlayan,
tecrübesi sayesinde en uygun malzeme,
renk, kombin gibi çözüm önerileriyle
hep daha fazlasını sunarak hayatınızı
kolaylaştıran Themore Concept, yepyeni
tasarımlarıyla sonbahar trendlerini
belirleyerek, hayalinizdeki mutfağı

evinize getiriyor. Themore Concept, yeni
Arel modeli ile öncelikle ihtiyaçlarınıza
uygun, fonksiyonel ve kolaylaştırıcı
seçenekleri en kaliteli ve şık haliyle
sunuyor. Çizgi detaylarının eşlik
ettiği şık raf ve vitrin kullanımları,
mutfaklarda modern ve çağdaş bir
görüntü yaratıyor.
Aradığınız her detayı bir araya getiren
tasarım
Tıpkı evin diğer alanlarında olduğu gibi

mutfaklarda da ahşabın sıcak tonlarına,
24 farklı renk ve dokulara yer açan
Arel Mutfak Modeli, farklı amaçlar için
kullanılan açık raf sistemleri, vitrin
dolapları, pratik ada ve masa çözümleri
ile aradığınız her özelliği bir araya
getiriyor. Bir mutfaktan daha fazlası
temasını sahiplenen Themore Concept,
modern çizgileri ihtiyaca göre şekillenen
işlevsel depolama çözümleriyle birleştirip
mutfak alanınızı en verimli hale
getirerek keyifli bir kullanım sunuyor.
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THEMORE CONCEPT’TEN
MUTFAK STILINE YENI YORUM: AREL
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Giza
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Bahama
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SERAMIKSAN’IN YENI SERILERI BAHAMA VE
GIZA MERMER IHTIŞAMINI MEKANLARA TAŞIYOR
Seramiksan’ın farklı çizgi ve renklerle
tasarladığı yeni porselen karo serileri,
60x120 cm Bahama ve Giza serileri
hem iç ve dış mekân kullanımlarında
büyük ebat avantajıyla tasarım bütünlüğü
sağlıyor hem de kullanıcılarının yaşam
alanlarını kullanışlı hale getiriyor.
Dayanıklılık ile fonksiyonun ön planda
olduğu, kamusal ve ticari alanlarda
profesyonel çözümler sunuyor. Hastane,
alışveriş merkezi, hotel, restaurant,
havalimanı gibi yoğun trafiğin
aşınmanın olduğu zeminlerde güvenle
kullanılıyor. Mekanlara derinlik katarak,

mekanları olduğundan büyük gösteren
Seramiksan’ın büyük ebatlı serileri,
rektifiyeli üretilmesiyle de daha az derz
aralığı (2 mm), daha pürüzsüz ve düzgün
döşeme avantajı sağlıyor.
Bahama ile sıcak tonlar, etkileyici
detaylar
Doğadan ilham alan desenlerin
büyüleyici hikayesini yansıtan Bahama,
parlak mermer görünümü ile yaşam
alanlarında sofistike ve zamansız bir etki
yaratıyor. 60x120 cm ebadı ve pürüzsüz
parlak yüzeyi ile full lappato olarak

üretilen Bahama ile yaşam alanlarında
mermer şıklığına yer açın.
Ünlü italyan fior di bosco mermerinin en
görkemli hali: Giza serisi
Seramiksan’ın Ünlü İtalyan Fior di
Bosco mermerinden ilham alarak
tasarlanan Giza Serisi, adını aldığı Giza
Piramitlerinin gizemli ve mistik havasını
sıcak renk tonlarıyla harmanlarken,
parlak yüzeyi ile mekanlardaki güçlü
mermer etkisini artırıyor. 60x120 cm ve
full lappato olarak üretilen seri, cesur ve
gösterişli yaşam alanları sunuyor.

Warmhaus, ürün gamına yeni ve farklı
kapasitede ürünler eklemeye devam
ediyor. Warmhaus en son duvar tipi
paslanmaz çelik eşanjörlü premix
yoğuşmalı kazan Viwa serisinde
bulunan 50 ve 65 kW kapasiteli kazan
seçeneklerine Viwa S model adıyla 90,
100 ve 125 kW kapasiteli kazanları
da ekledi. Warmhaus duvar tipi çelik
eşanjörlü yoğuşmalı kazan serisi Viwa
50 ve 65 kW ve Viwa S 90, 100 ve 125
kW ısıtma gücü seçenekleri ile merkezi
sistemler için verimli ve optimum çözüm
üretiyor.
%100 yerli sermaye ile üretilen Viwa
S kazanlar kompakt boyutları ve hafif
yapısı ile kolay montaj uygulaması
sağlıyor. Kaskad sistem kurulumunda,
dahili Kaskad Modülü ve Akıllı Fiş

Sistemi sayesinde kolay ve hızlı kurulum
sağlanırken, elektrik tesisatından da
tasarruf elde ediliyor. Dahili Klape ile
baca tesisatında harici klape ihtiyacı da
ortadan kalktığından daha ekonomik
bir kaskad sistem kurulabiliyor.
Ayrıca hermetik kazan tasarımı ve eş
merkezli baca bağlantısı sayesinde her
kazan kendi eş merkezli baca setini
kullanabiliyor. Çatı katlarında kurulacak
kaskad sistemlerinde paslanmaz çelik
bacaya ihtiyaç duymadan bağımsız
hermetik kurulum yapılabiliyor.
Montajda sağlanan tüm bu avantajlar
kurulumdaki hata paylarını ortadan
kaldırırken, zaman ve işçilik ücretinde
de kayda değer bir tasarruf sağlıyor.
Güçlü, verimli ve uzun ömürlü
Warmhaus Viwa S kazan serisinde

kullanılan güçlü paslanmaz çelik
eşanjörler daha fazla yoğuşma sağlarken,
yüksek verim ve uzun ömürlü bir
kullanım imkanı sunuyor.
Kontrol paneline ihtiyaç duymadan
14 kazana kadar basit ve hızlı kaskad
kurulumu olanağı ile cihaz kapasitelerine
göre 1260 kW’dan 1750 kW’a kadar
merkezi ısıtma gücüne ulaşılabiliyor.
Büyük projelerin tercihi oldu
Duvar tipi paslanmaz çelik eşanjörlü
yoğuşmalı Viwa S kazan serisi ısıtma
gücü seçenekleri ile merkezi sistemler
için verimli çözümler sunuyor. Yüksek
kapasiteye sahip, düşük yakıt tüketimi ile
tasarruflu Viwa S serisi, bu özellikleri
ile konut projeleri, üniversite, okul, tesis,
yurt, lojman ve otel gibi büyük projeler
tarafından tercih ediliyor.
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WARMHAUS PASLANMAZ ÇELIK EŞANJÖRLÜ
YOĞUŞMALI KAZAN SERISINE
3 FARKLI KAPASITE EKLEDI
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SEREL HERA SERISI, MINIMALIST ŞIKLIĞIYLA
BANYOLARIN AURASINI DEĞIŞTIRIYOR
Yaşam alanlarında özgün dokunuşlarda
bulunan SEREL, vitrifiye ve banyo
mobilyalarına yansıttığı estetikle
yenilikçi tarza imza atıyor. Hera
Serisi’nin mekanlarla bütünleşen
lavaboları, detaylardan arındırılmış yalın
tasarımı sayesinde şıklığı zirveye taşıyor.
Kullanıcı deneyimini özgürleştiren
tasarım ve özelliklerle geliştirilen
seri, estetik formlarıyla her tip banyo
atmosferine uyum sağlayan SEREL
Hera Serisi, minimalist çizgileri ve

yumuşatılmış hazne yapısıyla lavabo
standartlarını yeniden belirliyor.
Banyo dolaplarıyla depolama sorununa
pratik çözüm
“Sıfır Atık Yönetim Sistemi Belgesi”
sayesinde insan ve doğaya olan saygısını
kanıtlayan Hera Serisi’ndeki lavabolar,
derin ve geniş iç hazne tasarımıyla
fark yaratıyor. Kullanıcı deneyimini
iyileştiren özelliklerle donatılan
serinin sahip olduğu banyo dolapları,

daha küçük banyolarda depolama
sorununa pratik çözüm getiriyor.
“Önce Sağlık” prensibi doğrultusunda
SEREL tarafından geliştirilen
Hygiene Plus yüzey teknolojisine de
sahip Hera Lavabo Serisi, çağdaş
görünümünü kullanıcı hijyenini düşünen
özellikleriyle destekliyor. Hygiene
Plus’un bakteri oluşumu engelleyen
yüzey yapısı, su ve deterjan kullanımını
en aza indirerek doğayı korumaya
yardımcı oluyor.

YURTBAY “CORE”
SADELIĞIN IÇINDEKI GÖSTERIŞ
Yurtbay Seramik, yaşam alanlarında sadelik arayanların da tercih edeceği yeni tasarımlarıyla, tarz ve estetiği uyumlu bir şekilde
sunuyor. Yurtbay Seramik’in Core Koleksiyonu, yüzeyindeki doğal taş görünümü, antrasit, bej, füme ve beyaz başta olmak üzere
zengin renk seçenekleri ile yaşam alanlarınıza çözümler oluşturuyor.
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Koleksiyon, 7.1x60 cm, 19.4X60 cm, 30X30 cm, 33x33 cm, 45x45 cm, 30x60 cm, 80x80 cm, 60x120 cm ebatları, mat ve antislip
(kaymaz) yüzeyi ile iç ve dış mekânlarda duvardan zemine kullanıma imkân tanıyor. Dayanıklılığı ve kolay temizlenme özelliği ile
hayatı kolaylaştıran koleksiyon, doğallığı modern bir şekilde yaşam alanlarına taşıyor. Farklı koleksiyonlar ile bir arada kullanılarak
da sınırsız tasarımlar yaratmanıza yardımcı oluyor.
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VitrA V-AGENT ILE
YAŞAM ALANLARINDA GÜVENLI HIJYEN
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VitrA’nın geliştirdiği akıllı yüzey
teknolojisi V-Agent, içerdiği aktif
maddeler sayesinde hücre yapısını
bozarak karo yüzeyinde bulunan
korona virüs ve bakterilerin etkisini
azaltıyor. Üretim aşamasında
uygulanan özel yüzey teknolojisi,
yer ve duvar karolarında virüs
ve bakterilerin etkisini %99,99*
oranında düşürüyor.
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VitrA’nın tüm karo koleksiyonlarına
uygulanabilen V-Agent teknolojisi,
tüm zeminlerde güvenli hijyen
sunuyor. Banyo ve mutfağın yanı
sıra, salondan koridorlara, balkondan
odalara evdeki tüm yaşam
alanlarında kullanılabilen akıllı
teknoloji; okul, hastane, restoran,
otel, alışveriş merkezi, spor salonu,
SPA gibi toplu kullanım alanlarında
da güvenle tercih edilebiliyor.
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