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ÜÇ MAYMUN

ok eski zamanlarda, bir dağda yaşayan iyi bir maymun kral varmış. 
Diğer dağda şeytan yaşarmış. Maymun kralın, çok yaşlı ve akıllı üç 
tane danışmanı varmış. Diğer dağda bulunan şeytanı gören ve 

Hüseyin Aydın

Ç
işitenler taş kesilir, sonsuza kadar lanetlenirmiş. Üstelik maymun krallığı, 
bir sürü felaketler yaşayarak yıkılacakmış. Bu danışman yaşlı maymunlar, 
bir gün ormanda gezinirken şeytanla yüz yüze gelmişler. Biri görmemek 
için gözlerini, diğeri işitmemek için kulaklarını tıkamış. Üçüncü ise, 
şeytanı hem görmüş, hem duymuş bu sırdan bahsetmemek için ağzını 
kapamış. Taşlaşacaklarını düşünerek, bir ağacın altında beklemeye 
başlamışlar. İlerleyen saatlerde kralı ve halkı tehlikeye atmamak için, 
ellerini oradan hiç çekmemeye karar vermişler. O zamandan bu güne 
insanlar, gözlerini, kulaklarını ve ağızlarını kapatmışlar, insanların çıkarı 
için gördüklerini ve duyduklarını bir sır olarak saklamışlar.
Biz PVC Pencere piyasasına ürün satanlar, her zaman işlerin iyi olduğunu 
ya da olacağını söyleriz. Çünkü işler kötü demek, direk piyasayı baltala-
mak oluyor. Kısacası tedarikçiler hep üç maymunu oynamak zorunda. 
Görmedim, duymadım, söylemiyorum! Peki nereye kadar? Bugün 2019 
yılının Haziran ayının ortası ve ülkemizde yaşadığımız terör olayları ile 
birlikte ekonomimizin de dibe vurduğunun resmidir. İster PVC pencere 
tedarikçileri, ister global Türkiye ekonomisi açısından bakın, yıl sonunu 
gören firmalar çok şanslı olacaktır. Zaten dış ekonomik göstergeler de 
maalesef daha bir kriz bitmeden diğerinin başladığını gösteriyor. 

Peki ne yapacağız, tabii 
ki fazla açılmadan ve aç 
gözlü yatırımlar yapma-
dan, firmamızı yılın 
sonuna taşımaya çalışa-
cağız. Siz siz olun, 
nakitte kalın ve sadece 
sattığınız kadar alın. İyi 
bir yaz tatili geçirmeniz 
dileğiyle.



* Hemen üye ol & kullan

* Müşteri desteği

*Kolay erişim

*Yedek Alma yok

* Virs derdi yok
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BİZİM KÖŞE

ir atmayı bıraksak, diyorum milletçe ilerleyeceğiz! 
Otellerde, evimizde, işyerimizde tabağımıza fazla yemek 
alıp atıyoruz. Bu gereksiz aç gözlülük nedir? İsraf, parası-B

Hüseyin Aydın

nı ödeyip ödememizle ilgili değildir. Parasını ödemiş de olsak, 
bir gıdanın atılması en hafif tabiriyle büyük israftır. Yiyecekleri 
atmayalım!

Evimizin penceresinden, kapısından, arabamızın camından 
çöpümüzü de dışarı atıyoruz. Hatta yaya iken bile, sigaramızı, 
şeker kabını, çikolata kabını yollara ya da neredeysek oraya 
atıyoruz. Doğa, bizim duyarsızlığımızla yok oluyor. Güzelim 
plajda, güzelim denizin önünde suyun pet şişesini, kavunun 
kabuğunu, sigaranın izmaritini dışarı atıyoruz. Sonra onu 
rüzgâr alıp, o canım denize sürüklüyor. Doğa ölüyor, biz 
atmaya devam ediyoruz. Çöpümüzü atmayalım!
Özellikle şehirlerde, ama eminim ki küçük bölgelerde de 
yapılıyordur, sineklere zehir atıyoruz. Bu, kim bilir kaçıncı 
yazışım? Sineği zehirleyen zehir, arıyı da zehirliyor. Sinekle 
beslenen kuşu da aç bırakıyor ölümüne sebep oluyor.  Arı 
ölünce, birçok bitkinin ürememesine sebep oluyor. Velhasıl, 
biz kişisel önlem almak yerine bütün doğayı zehirliyoruz.  
Zehir’i doğaya atmayalım!

Milletçe, yiyecekleri, çöpleri ve zehir’i atmayalım!

Bizim Köşe

MİLLETÇE ATMAYI BIRAKAMADIK !
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Türk Yapı Sektörünün Zİrvesİ 42. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul,
18-22 Hazİran 2019’da kapılarını açmaya hazırlanıyor!

2 yıldır Türk yapı sektörünün ve bölgesinin en büyük uluslara-
rası buluşma noktası olan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 
bu yıl 18-22 Haziran tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre 4

Merkezi’nde gerçekleşecek. 
Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 5 gün boyunca 5 farklı temada 
gündem buluşmalarına ev sahipliği yapacak. Ayrıca yerinde dene-
yim ve öğrenimle de fuarı renklendirecek etkinlikler düzenlenecek.
Yapı Fuarı-Turkeybuild Istanbul bu yıl düzenlenecek VIP Yurt Dışı 
Alım Heyeti programı ile VIP Yurt Dışı Alım Heyeti programları 
kapsamında Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, İran, Filistin, Katar, 
BAE, Cezayir, Birleşik Krallık, Hollanda, Suudi Arabistan, Fransa, 
İspanya, Hindistan gibi ülkelerden 120’nin üzerinde gelecek önemli 
alıcıları ağırlayacak. 

42 yıldır Türk yapı sektörünün en büyük 
zirvesi olan Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul 
18-22 Haziran tarihleri arasında Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Yapı 
Fuarı – Turkeybuild İstanbul en son yenilik ve 
teknolojileri barındıran ürün çeşitliliği, ulusla-
rarası etkinlikleri ve yarattığı iş fırsatları ile bu 
yıl da sektörün zirvesi olacak.  Fuarda yapı ve 
malzeme sektörünün 2019 gündemleri, 
“İhracat, Renovasyon ve Teknoloji” üçgenin-
de 5 güne yayılan oturumlarda ele alınacak. 
Fuar açılış gününde ise sektörün öncü 
derneklerinden ÇEDBİK, GİİP, GİSP, GYODER, 
İNDER, İSTANBUL SMD, İZMİR SMD, TMMMB, 
TÜRK SMD, TÜRKİYE İMSAD, ULI TÜRKİYE’nin 
başkan ve yatırımcılarının yer alacağı 
“gündem buluşması” kapsamında 2018-2019 
yılı değerlendirilecek, 2020 öngörüleri payla-
şılacak. Ayrıca Türkiye Turizm Yatırımcıları 
Derneği, Türk Eximbank ve Türkiye İMSAD 
yöneticileri tarafından “Yatırım Odağı 
Forumu’nda sektörde yeni pazar ve odak 
alanlarından “Turizm ve İnşaat” gündeme 
alınacak.
Her yıl Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un 
sunduğu platformla gelenekselleşmesi 
öngörülen buluşmada, sektörün geçirdiği 
yılın malzeme, inşaat, ekonomi ve planlama 
perspekti�erinden değerlendirilmesi, 
gelecek projeksiyonlarının tartışılması, fuarın 
ilk gününden mesajlar verilmesi ve yerel 

yönetim ile devlet politikalarının mercek 
altına alındığı konu başlıklarının gündeme 
gelmesi hede�enecek. 
Bu yıl 17 ülkeden 600’ün üzerinde katılımcı 
ve 90.000 üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı 
hede�eyen Yapı Fuarı’nda bu yıl da iş 
makineleri, nalburiye ve el aletleri, yapısal 
çelik, prefabrike yapılar, yapı sistemleri, iç 
yapı ve dekorasyon, duvar ve döşeme kapla-
maları, banyo - mutfak donanımları, kapı ve 
aksesuarlar, elektrik, aydınlatma, otomasyon, 
yalıtım, yapı kimyasalları, boya, çatı, doğrama 
(kapı - pencere), cephe, otomatik kapı - geçiş 
sistemleri, gölgelendirme, kaba yapı, tesisat, 
asansör, çevre düzenleme ve yazılım alanla-
rında hizmet veren yerli ve yabancı firmalar 
yer alacak. Katar, İran, Rusya, Çin, BAE, İtalya, 
Suudi Arabistan, Güney Kore, Tayvan, Çekya, 
KKTC, Türkiye, Almanya, Polonya, Ukrayna, 
Hindistan ve Portekiz gibi birçok ülke fuarda 
yeni ürün ve hizmet teknolojilerini sergileye-
cek.
İç piyasada yaşanan durgunluğu yurt 
dışından gelecek profesyonel alıcılarla gider-
meyi ve sektörde ihracat için doğru adres 
olmayı hede�eyen fuar, her yıl olduğu gibi 
bu yıl da düzenlenecek VIP Yurt Dışı Heyeti 
programları kapsamında Azerbaycan, Gürcis-
tan, Almanya, İran, Filistin, Katar, BAE, Cezayir, 
Birleşik Krallık, Hollanda, Suudi Arabistan, 
Fransa, İspanya, Hindistan gibi ülkelerden 

120’nin üzerinde yabancı alıcıyı ağırlayacak. 
Ayrıca T.C Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle 
hedef ülkelerden önemli yabancı alıcıları tüm 
katılımcı ve ziyaretçilerle buluşturacak. 
Geçen yıl ilk kez uygulanan ITE Connect 
Eşleştirme Programı (Matchmaking Sistemi) 
ile bu yıl da tüm katılımcılar, ziyaretçiler ve 
hosted buyer’lar ücretsiz olarak akıllı telefon 
ve internet uygulaması üzerinden hızlı ve 
etkili bir şekilde networking yaparak, doğru 
müşteri ve tedarikçilerle bağlantı kurup 
ağlarını genişletme fırsatı yakalayacaklar.

Fuar 5 Gün Boyunca 5 Farklı Tema ile 
Ziyaretçileri Ağırlayacak!
Türk yapı sektörünü farklı içeriklerle buluştu-
racak fuarda bu yıl da birçok etkinlik gerçek-
leşecek. 30’un üzerinde etkinlik, 90’ı aşkın 
ulusal ve uluslararası uzman konuşmacının 
yer alacağı Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 
2019’a bu yıl 11 binin üzerinde uluslararası 
ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.
Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 5 gün 
boyunca 5 farklı temada gündem buluşma-
larına ev sahipliği yapacak. Ayrıca yerinde 
deneyim ve öğrenimle de fuarı renklendire-
cek etkinlikler yer alacak.
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ürkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu, bu yıl 
ilk kez düzenlediği ‘Şişecam Tedarikçi Zirvesi’nde iş ortaklarıyla bir araya 
geldi. Açılış konuşmasını Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam 
elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda 
ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında 
küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, 
bu yıl ilk kez düzenlediği ‘Şişecam Tedarikçi 
Zirvesi’nde iş ortaklarıyla bir araya geldi. Açılış 
konuşmasını Şişecam Topluluğu Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. 
Dr. Ahmet Kırman’ın gerçekleştirdiği Zirve’de 

ğinin Rolü” ile ilgililer bilgi aktarırken, Şişecam 
Topluluğu Mali İşler Başkanı Görkem Elverici 
“Şişecam, Değer Yaratan İş Ortaklığı”, Şişecam 
Topluluğu Satınalma Mükemmellik Merkezi 
Direktörü Banu Çelik ise “Şişecam Topluluğu’n-
da Satınalmanın Dünü, Bugünü, Yarını”nı 
anlattı. Zirvede son olarak Serdar Kuzuloğlu 
“Yeni Dünya, Yeni Tüketici, Yeni Şirket” başlıklı 
konuşmasını yaptı. 

“80 yıllık köklü tarihimizi tüm paydaşlarına 
değer katan, bir anlayışla sürdürüyoruz”

Şişecam Topluluğu’nun bugün, Düzcam, Cam 
Ev Eşyası, Cam Ambalaj ve Cam Elyafı gibi 
camın tüm temel alanları ile Soda ve Krom 
Bileşiklerini kapsayan iş kollarında üç kıtada 13 
ülkede üretim yaptığını söyleyen Şişecam 
Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 
Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, 
Şişecam’ın faaliyetleriyle ilgili şu bilgileri 
aktardı: “150’den fazla ülkede ürünlerini müşte-
rileriyle buluşturan Topluluğumuz, 22 bin 
kişiye de istihdam sağlıyor. Topluluk olarak, 
dünyada cam ev eşyasında üçüncü, cam 
ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üretici 
konumundayız. Soda külü üretiminde dünya-
da ilk 10’da yer alırken, krom kimyasallarında 
ise dünya lideriyiz. Türkiye’nin yanı sıra Alman-
ya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, 
Macaristan, Bosna Hersek, Rusya, Gürcistan, 
Ukrayna, Mısır Ve Hindistan’da üretim faaliyet-
lerimize devam ediyoruz. Ana faaliyet alanla-
rında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri 
olma hedefiyle çalışan Topluluğumuz, 80 yılı 
aşkın köklü tarihi boyunca tüm faaliyetlerini 
müşterilerinden iş ortaklarına, hissedarların-
dan çalışanlarına kadar tüm paydaşlarına 
değer katan, gelişirken geliştiren bir anlayışla 
sürdürüyor.” 

ŞİŞECAM TOPLULUĞU TEDARİKÇİ ZİRVESİ’NDE İŞ ORTAKLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

T
Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın yaptığı zirveye, İngiliz Satınalma ve 
Tedarik Enstitüsü Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Will Beattie de konuk 
konuşmacı olarak katıldı. Farklı sektörlerden paydaşların ağırlandığı ve 450 
kişinin katıldığı zirvenin konuk konuşmacısı ise Gazeteci Serdar Kuzuloğlu oldu.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. 
Ahmet Kırman Zirve’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Teknolojiyi kullanarak iş 
yapış biçimlerimizde bizi yeniliklere götürecek dijitalleşme yol haritamızı da 
oluşturmak zorundayız. Bugün, dünyada binlerce  tedarikçiyle çalışan Şişecam 
Topluluğu, bu dönüşüm sürecinde tüm iş ortaklarından aynı vizyon doğrultusun-
da ortak akıl üretmesini bekliyor” dedi.

İngiliz Satınalma ve Tedarik Enstitüsü Uluslara-
rası İş Geliştirme Direktörü Will Beattie de 
konuk konuşmacı olarak yer aldı. Farklı sektör-
lerden 450 tedarikçinin katıldığı zirvenin 
konuk konuşmacısı Serdar Kuzuloğlu oldu.

Zirvede Will Beattie, “Satınalmanın Geleceği”, 
Şişecam Topluluğu Satınalma Başkanı Dr. 
Selma Öner, “Satınalmanın Geleceğinde İşbirli-
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Kastamonu Entegre, Kalİte Ekİplerİnİn Gelİştİrdİğİ Yenİlİkçİ Fİkİrlerİ Ödüllendİrdİ

ğaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık lideri Kastamonu Entegre, yurt içi ve yurt dışı üretim lokasyonlarındaki 
çalışanlardan oluşan ekiplerin katılımıyla KEAS 4. Global Kalite Zirvesi’ni gerçekleştirdi. Kastamonu Entegre CEO’su 
Haluk Yıldız’ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, kalite çember ve sürekli iyileştirme projeleri ekipleri jüri karşısın-A

da projelerini sundu.  Zirve’de kalite çember projelerinde Tarsus Fabrika “Zamana Karşı” kalite çember ekibi birinci,  Balıke-
sir Fabrika “Her Şeye Rağmen” kalite çember ekibi ikinci, Gebze Fabrika “All Stars” kalite çember ekibi ise üçüncü oldu. 
Sürekli iyileştirme projelerinde ise Tarsus Fabrika “Şahmeran” SMED ekibi birinci, Adana Fabrika “Erfolg” SMED ekibi ikinci, 
Kastamonu MDF Fabrika “Yerli Üretkenler” SMED ekibi üçüncü oldu. 

Kastamonu Entegre, KEAS Global Kalite 
Zirvesi kapsamında yurt içi ve yurt dışı 
fabrikalar bünyesinde gönüllü kurulan kalite 
çemberleri ve sürekli iyileştirme ekiplerinin 
başarılı projelerini ödüllendirmeye devam 
ediyor. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen 
zirve, yurt içi ve yurt dışından toplam 14 
ekibin katılımı ile gerçekleşti. Kastamonu 
Entegre CEO’su Haluk Yıldız’ın açılış konuş-
ması ile başlayan zirvede, Kastamonu Enteg-
re Kalite ve Kalite Sistemleri Direktörü Bekir 
Yaraşır’ın ardından misafir konuşmacı 
Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. 
Kalite Güvence Müdürü Cumhur Şentunalı 
söz aldı. Zirvede; Romanya’dan Mep1, Kasta-
monu Yonga Levha’dan Çeşm-i Cihan, Kasta-
monu MDF’den Daha Hızlı ve Daha Öfkeli ve 
Yerli Üretkenler, Rusya’dan Idea Team, Bulga-
ristan’dan Balkan, Adana’dan Erfolg ve Ekol 

Ekibi, Samsun’dan Aslanlar, Tarsus’tan Şahme-
ran ve Zamana Karşı Gebze’den Çözüm 
Masası ve All Star, Balıkesir’den Her şeye 
rağmen ekipleri sunum yaptı.

Ekipler, Çalışmalarını Her Yıl Düzenlenen 
KEAS Global Kalite Zirvesi’nde Ödüle 
Taşıyor 
Sunumların ardından gerçekleştirilen tören, 
altı kategoride seçilmiş en iyi önerilerin 
ödüllendirilmesi ile başladı. Gebze 
Fabrika’dan Hakan Koca “En çok öneri  veren”, 
Samsun Fabrika’dan Turgut Türedi “En orijinal 
öneri”, Samsun Fabrika’dan İsmail Şen “En iyi 
kalite müşteri memnuniyeti önerisi”, Balıkesir 
Fabrika’dan Tarık Buz “Maliyet düşürme öneri-
si”, Kastamonu MDF’den  Fatih Yılmaz “En iyi 
ISG önerisi”, Kastamonu MDF’den  Ece 

Emiroğlu “Çevre dalında verilen öneri” ile 
ödüle layık görüldü. KEAS 4. Global Kalite 
Zirvesi’nde jüri karşısına çıkan ekipler arasın-
da yer alan Bulgaristan ve Samsun Fabrika 
“Kalite ve Kalite Sistemleri Özel Ödülü” 
almaya hak kazanırken, Adana Fabrika “Ekol”  
kalite çember ekibi “En iyi sunum yapan” ekip 
seçildi. Kalite çember projelerinde Tarsus 
Fabrika “Zamana Karşı” kalite çember ekibi 
birinci,  Balıkesir Fabrika “Her Şeye Rağmen” 
kalite çember ekibi ikinci, Gebze Fabrika “All 
Stars” kalite çember ekibi ise üçüncü oldu. 
Sürekli iyileştirme projelerinde ise Tarsus 
Fabrika “Şahmeran” SMED ekibi birinci, Adana 
Fabrika “Erfolg” SMED ekibi ikinci, Kastamonu 
MDF Fabrika “Yerli Üretkenler” SMED ekibi 
üçüncü oldu. 

Zirveye katılan tüm ekipleri tebrik eden ve 
başarılarının devamını dileyen Kastamonu 
Entegre CEO’su Haluk Yıldız, zirveye yönelik 
şu açıklamalarda bulundu: “Yarım asırdır, 
kesintisiz üretim yapan şirketimiz kalite 
alanında sektöre birçok ilkler kazandırmıştır. 
Gönüllü ekiplerimizle, şirket içi tüm proses-
lerde, problem çözme metodolojisinin temel 
oluşturduğu, kalite geliştirme sistemlerinin 
etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik 
yürütülen çalışmalarla bu ilkleri daha da 
artıracağız. Hedefimiz, bu çalışmaların hız 
kesmeden tüm fabrikalarımızda devam 
etmesi, kararlılıkla sürdürdüğümüz kalite 
gelişim yol haritası çerçevesinde, önemli 
çalışmaların hayata geçmesidir.”
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FIRATPEN GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

ıratpen’in Anadolu ve Avrupa yakalarındaki bayileri için ayrı ayrı 
düzenlediği iftar yemeğinin ilki, 22.05.2019 Çarşamba akşamı 
Anadolu yakasında Mabeyn Restoran’da gerçekleştirildi. Avrupa F

yakasındaki bayileri bir araya getiren davet ise 23.05.2019 tarihinde 
Kaşıbeyaz Restoran’da yapıldı. 

Fıratpen ailesinin bu güzel organizasyonuyla 
birlikte birçok bayi hem Fıratpen yetkilileri 
hem de birbirleri ile görüşme imkânı buldu. 
Konuklar, değerli bayileri ve çalışanları ile 
birlikte sohbet etme fırsatı bulurken, doğayla 
iç içe olan bu atmosferin de keyfini çıkardılar. 
Huzur ve dostluğun ön planda olduğu bu 
ayın önemini birlikte yaşayarak, güzel bir 
gece geçiren davetliler çok memnun olduk-
larını belirttiler.
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KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG ve 3S KALE HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI SADIK ÖZGÜR VEFAT ETTİ

ek torna tezgahı ile kurduğu Kale Kilit markasını 
dünyanın sayılı kilit markalarından biri yapan Kale 
Endüstri Holding ve 3S Kale Holding Onursal Başkanı T

Sadık Özgür; 15 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da hayata veda 
etmiştir. 

89 yaşında yaşamını yitiren Sadık Özgür’ün cenazesi, yarın 
öğle namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’n-
de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. 
Sadık Özgür, Cumhuriyetin ilk kuşak sanayicilerinden biri 
olarak, 1953 yılında Tahtakale’de, küçük bir atölyede üretime 
başladı. Tüccarlık ile sanayiciliği birleştiren vizyonu sayesinde, 
yarım asrı aşkın marka yolculuğunda Kale Kilit’i, Türkiye’de 
“güvenin adı” haline getirdi. Avrupa’nın en büyük entegre kilit 
üretim tesisini ülkemize kazandıran ve Kale Kilit’i 100’ü aşkın 
ülkeye ihraç eder hale getiren Özgür, doğduğu köy olan 
Sivas’ın Divriği ilçesini de hiçbir zaman unutmadı ve yaptığı 
yatırımlarla kalkınmasına destek oldu.
Türkiye’de sanayinin gelişimine öncülük eden; yaptığı ticari 
ve sosyal yatırımlarla, yarattığı değerlerle, sadece çalışanları 
ve yurttaşlarının değil, aldığı “Devlet Üstün Hizmet Madalyası” 
ile devletinin de takdirini kazanarak bizlere yaşarken önemli 
miraslar bırakan Sadık Özgür’ü, her zaman saygı ve sevgiyle 
yad edeceğiz.
 
Kale Endüstri Holding ve 3S Kale Holding olarak, Sadık 
Özgür’e Allah'tan rahmet; ailesine, iş dünyasına, bütün 
sevenlerine ve ülkemize başsağlığı diliyoruz. 
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eçtiğimiz yıl 117 ülkeden 12.376’sı uluslararası olmak üzere 68.440 
ziyaretçiye ev sahipliği yapan, sektörünün en büyük ve prestijli tedarik 
merkezi Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları 4-7 Mart 2020 tarihlerin-

6-9 Mart 2019 tarihleri arasında ziyaretçileri 
ile buluşup sektörün yeni pazarlara erişimine 
bir kez daha önemli ölçüde katkı sağlayan 
Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları; 24 
ülkeden 614 firma ve firma temsilciliğinin 
katılımı ile kapılarını açıp, 117 ülkeden,  
12.376’sı uluslararası ziyaretçi olmak üzere 
68.440 sektör profesyoneline ev sahipliği 
yaptı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında 
uluslararası ziyaretçi sayısında %23 oranında 
artış yakalayan fuarlar, uluslararası ziyaretçi 

fuarların bölgesel bir etkinlik olmaktan çıkıp 
küreselleşme yolunda her geçen yıl daha 
fazla yol kat ettiğinin göstergesi durumun-
daydı.
2019 yılında gerek katılımcılardan gerekse 
ziyaretçilerden son derece olumlu dönüşler  
alan fuarların, 2020 yılında elde ettiği  başarıyı 
daha ileri götürmesi adına çalışmalar tüm 
hızıyla sürüyor.  Fuar ile ilgili tanıtım çalışma-
ları sürdürülürken hem temelde fuarın bilinir-
liğinin yüksek seviyede olduğu Balkanlar, 
Kuzey Afrika, Ortadoğu gibi bölgelerde 
tanıtım çalışmaları sürdürülürken hem de 
katılımcılarımızın yeni pazarlara erişimini 
sağlamak amacıyla Orta Avrupa, Batı-Orta 
Asya, Batı Avrupa gibi bölgelerde de çalışma-
lar arttırılarak devam ediyor. Bu amaçla bir 
yandan sektörel yayınlara ilan verilmesi, ilgili 
sivil toplum kuruluşları ile iletişime geçilmesi, 
fuar ziyaretleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir-
ken öte yandan da dijital pazarlama araçları 
ve sosyal medyadaki mecralar olabildiğince 
etkin bir şekilde kullanılıyor. Bu sayede 
katılımcıların ulaşmayı amaçladığı ziyaretçi 
profiline temas edilebilecek tüm kanallara en 
etkin şekilde nüfuz edilmiş olunuyor.
 
Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları bu yıl 
da 4-7 Mart 2019 tarihlerinde Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde sektörün öncü dernek-
leri PÜKAB, PÜKAD ve GALSİAD işbirliği ile bir 
kez daha ziyaretçileri ile buluşacak. Fuarların 
sektörle olan güç birliği ve dayanışmasının 
her geçen yıl her iki tarafa da güç kattığı göz 
önünde bulundurulduğunda 2020 fuarları-
nın önceki yıllardan da verimli geçeceği 
rahatlıkla öngörülebilir durumda. Tüm sektör 
paydaşları ile 4-7 Mart 2020’de buluşmak 
dileğiyle.
 

Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları
4-7 Mart’ta Tüyap Fuar ve Kongre Merkezİ’nde…

G
de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde yeniden ziyaretçileri ile buluşuyor.

sayısı, niteliği ve çeşitliliği ile her geçen yıl 
biraz daha küresel bir çehreye bürünerek 
alanında dünyanın en büyüğü olma konusun-
daki hedefine daha da yaklaştığını kanıtlar 
nitelikteydi. Sektörün ihracat ile ilgili beklenti-
lerini karşılama anlamında büyük önem 
taşıyan uluslararası ziyaretçilerin sayısındaki 
önemli orandaki artış katılımcıların yüzünü 
güldürürken;  Güney Amerika, Sahra Altı 
Afrika, Doğu Asya, Batı Avrupa gibi bölgeler-
den gelen ziyaretçi sayısının ayrıca artması da 
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İSİB’in İhracat Oscar’ı İzocam’ın, 2019 yılında da yenİ bİr başarı ödülüyle kazandı

klimlendirme Sanayi İhracat Birliği (ISIB) tarafından verilen “ Başarılı İhracatçı-
lar Ödülü”nde En çok ihracat yapan firma ödülü İzocam’ın oldu.Gerçekleştirdiği 
23,6 milyon USD’lik yalıtım malzemesi ihracatı ile “En çok yalıtım malzemesi İ

büyük mutluluk duyuyoruz. İhracatımız 
2018’de de bir önceki yıla kıyasla Türk Lirası 
bazında %37,2, USD bazında ise %6,3 arttı ve 
23,6 milyon USD oldu. Son 5 yılda ihracattan 
elde ettiğimiz satış geliri 160 milyon doları 
buldu. Önümüzdeki 5 yıl toplamda 150 
milyon doların üzerinde ihracat yapmayı 
hede�iyoruz.”

İzocam, dış pazarlara toplam 130.000 tona 
ulaşan mineral yün kapasitesinin yanı sıra 
artan üretim kapasiteleriyle de esnek üretim 
ve zamanında teslim imkânları sunuyor. 
Böylece inşaat ve sanayide her türlü yalıtım 
talebine hızlı ve güvenilir bir şekilde yanıt 
verebiliyor.

Bugüne kadar 100’ü aşkın ülkede çözümler 
sunan İzocam, 20 yerleşik bayisi ile ihracat 
faaliyetlerine devam ediyor. İhracat yapılan 
bölgelerin başında Türki Cumhuriyetler, 
Afrika, Balkanlar, Asya ve Ortadoğu geliyor. 
Ağırlıklı olarak iklimlendirme (ısıtma, soğut-
ma ve iklimlendirme) ve binalarda kullanılan 
yalıtım ürünlerinin ihracatını gerçekleştiren 
İzocam bu ürünlerin dışında ayrıca sanayi 
sektörüne yönelik ürünlerin de ihracatını 
yapıyor. İhracatı 600.000 m3’ü aşan İzocam, 
Orta Doğu İklimlendirme sektörünün en 
önemli üreticisi konumunda.

ihracatı yapan” kategorisinde bu yıl da birincilik ödülünün sahibi oldu.

Türkiye’de yalıtım sektörünün öncüsü 
İzocam, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birlikleri (ISIB) tarafından verilen ve İklimlen-
dirme sektörünün ihracat alanındaki Oscar’ı 
olarak görünen Başarılı İhracatçılar Ödülleri 
kapsamında; 2018 yılında ihracat alanında 
gösterdiği performansla “En Çok İzolasyon 
Malzemesi İhracatı Yapan Firma 1.’lik” ödülü-
nü aldı. Geçtiğimiz seneler de aynı kategori-
de 1.’lik ödülünün sahibi olan İzocam, 2018 
yılında gösterdiği 23,6 milyon USD’lik ihracat 
performansı ile bu yıl da bayrağı taşımaya 
devam etti.

Ödül Töreni Türkiye İhracatçılar Meclisi Başka-
nı İsmail Gülle, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Şanal, TİM Başkan Vekilleri Zeki 
Poyraz, İbrahim Pektaş ve çok sayıda iklimlen-
dirme sanayicisinin katılımı ile gerçekleşti.

2018 yılı En Çok Yalıtım Malzemesi İhracatı 
Yapan Firma kategorisinde 1.’lik ödülü ile ilgili 
İzocam Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Doruk Özcan, “İzocam’ın sadece 
Türkiye’de değil, Ortadoğu ve Balkanlarda da 
yalıtım sektörünün öncü firmaları arasında yer 
aldığını belirterek şunları söyledi; “Geçen yıl 
olduğu gibi 2018 yılında da Başarılı İhracatçı-
lar ödüllerinde En Çok İzolasyon Malzemesi 
İhracatı Yapan Firma olarak ödül almaktan 
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ahar aylarıyla birlikte havalar da ısındı. Soğuk ve yağışlı kış günleri ise 
geride kaldı. Şimdi evinizin ya da yazlığınızın tentesinin altında özlediğiniz 
güzel havaların tadını çıkarmanın tam zamanı... Üstelik bu yıl 50. yaşını 

Somfy, motorlu tente 
sistemleriyle yerinizden 
kalkmadan, yalnızca 
uzaktan kumandanıza bir 
dokunuşla tentenizi istedi-
ğiniz gibi yukarı ve aşağı 
hareket ettirme imkanı 
sağlıyor. Pratik olduğu 
kadar estetik bir görünüme 
de sahip olan Somfy 
uzaktan kumandalar, “my” 

SONUNDA HAVALAR ISINDI, SOMFY İLE TENTELERDE KONFOR ZAMANI…

B
kutlayan, akıllı ev ve otomasyon sistemlerinin deneyimli markası Somfy ile 
tentelerin kullanımı çok daha konforlu. Teknoloji ile tanışan bahçe, teras, çardak 
ve verandalar gerçek anlamda hayat dolu…  

fonksiyonu sayesinde tek bir tuşa basarak 
daha önce kaydettiğiniz favori konuma 
geçmenizi olanaklı hale getiriyor. Öte yandan 
güneşli günlerde devreye giren güneş sensö-
rü, optimum bir sıcaklık sağlamak için 
otomatik şekilde tentenizi açıyor. Böylece 
evinizin içini, mobilyalarınızı ya da bahçedeki 
çiçeklerinizi direkt güneş ışınlarından ve 
sıcaklıktan koruyor. Aşırı rüzgarlı günlerde ise 
rüzgar sensörü devreye giriyor. Siz orada 
bulunmasanız bile kumaş ve mekanizmayı 
korumak için otomatik olarak tentenizi toplu-
yor.

Connexoon  ile  Tentelerinizi  Telefonu-
nuzdan Kontrol Edin…
Somfy’nin Connexoon uygulaması ile tente-
ler, tablet ve cep telefonu gibi akıllı cihazlar-
dan da tek dokunuşla kumanda edilebilir 
hale geliyor. Böylece siz yazlığınızda ya da 
evinizde değilken bile tenteniz açılıp kapatı-
labiliyor, o anki durumu kontrol edilebiliyor. 
Dilerseniz oluşturacağınız senaryolarla tente-
niz seçtiğiniz konuma gelirken ışıklar da aynı 
anda açılabiliyor. Böylece istediğiniz zaman 
bahçe veya terasınızda tercih ettiğiniz ortam 
kolayca hazır hale geliyor.
Her model tenteye kolaylıkla monte edilebi-
len Somfy çözümleri, rahatınızdan ödün 
vermeden tentenizi kullanmanıza yardımcı 
oluyor. Somfy ürünleri Avrupa Güvenlik 
Standartları’na uygun olarak üretiliyor. Zorlu 
iklim koşullarında binlerce kullanım periyodu 
gerçekleştirecek şekilde tasarlanıyor ve test 
ediliyor.
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SİSTEM Alümİnyum’un Yıldızı İhracatın Zİrvesİnde Parlıyor

u yıl 25. kuruluş yıldönümünün kutlayan Sistem Alüminyum ailesi, İhracatın 
Metalik Yıldızları ödülleri “Alüminyum Çubuk ve Barlar” kategorisinde satışlarıyla 
Türkiye’nin en başarılı ihracatçısı ödülünü kazanarak mutluluğunu katladı.B

Bu yıl 10 milyar dolarlık ihracat hedefi ile yola 
çıkan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller 
İhracatçıları Birliği (İDDMİB), geçen yıl gerçek-
leştirdikleri ihracat ile yıldızlaşan üyelerini 
ödüllendirdi. 21 farklı kategoride 64 ödül 
sahiplerini buldu.
İDDMİB tarafından 03 Mayıs 2019 tarihinde, 
Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen “İhracatın 
Metalik Yıldızları” ödüllerinin sahiplerini 
bulduğu törende “Alüminyum Çubuk ve 
Profiller” dalında yurtdışı satışlarıyla en başarı-
lı ihracatçı şirket olarak zirveye yerleşen 
Sistem Alüminyum’un 1.lik ödülü, Şirket 
Genel Müdürü Ayhan Yerekaban ve Genel 
Müdür Yardımcısı Yaşar Yerekaban’a takdim 
edildi.

Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve K.Amerika’da 52 
ülkeye yapı-inşaat ve endüstriyel alüminyum 
profillerin satışını yapan Sistem Alümin-
yum’un 2018 yılında 52 ülkede gerçekleştir-
diği toplam ihracat cirosu ile 25 yıllık tarihinin 
rekor seviyesine de ulaşmış oldu.
Bu başarıları ile “İhracatın Metalik Yıldızı” 

ödülüne layık görülen firma, geçen yıl yayın-
lanan İSO 500 listesinde 90 sıra birden yükse-
lişle 341. Sıraya yerleşmişti. Sistem Alümin-
yum’un yöneticileri, ürün çeşitliliği ve kapasi-
te artışlarına yönelik tesis yatırımlarına ara 
vermeksizin devam ettiklerini, pazarlama ve 
satış faaliyetleri yaptıkları ülke sayısını 
artırmayı ve buralardaki cirolarını daha da 
büyütmeyi hede�ediklerini ifade ettiler.
Tekirdağ- Ergene’de kurulu olan, 750 perso-
nele sahip tesislerinde 7 adet pres ile yıllık 
50.000 ton alüminyum ekstrüzyon profil ve 
iki hatta yıllık 4,2 milyon m2 alüminyum 
kompozit panel üretim kapasitesine sahip 
olan Sistem Alüminyum’da 2019 yılı içinde 
yeni bir pres hattının kurulumu daha tamam-

lanmış olacak. 
Stratejik yatırımlarıyla üretim teknolojisini ve 
teknik alt yapısını geliştiren SİSTEM Alümin-
yum; yapı ve inşaat sektöründe olduğu kadar, 
sürekli yatırımlarla büyüttüğü ARGE labora-
tuvarında sürdürülen yeni alaşım çalışmala-
rıyla ile havacılık, otomotiv, beyaz eşya ve 

savunma sanayi gibi sektörlerin ihtiyaçlarına 
yönelik nitelikli ekstrüzyon alüminyum profil 
ürünler arz ediyor, müşterilerine proje ve 
tasarım desteği de sağlıyor.
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Bosch Termoteknİk’İn yenİ akıllı oda kumandası 
EasyControl kullanıcılarla buluştu!

eni akıllı oda kumandası; kendi kendine öğrenme ve otomatik yer belirleme özellik-
leri sayesinde, ısıtma sisteminin verimli kullanılmasını sağlıyor ve tasarrufa 
yardımcı oluyor.Y

Ağ bağlantılı teknolojiler yaşam konforunu 
artırırken sağladıkları tasarru�a da ön plana 
çıkıyor. Yenilikçi tasarım ve insan hayatını 
kolaylaştıran ürünler geliştiren Bosch, yeni 
EasyControl akıllı oda kumandasını kullanıcı-
lara sundu. Akıllı oda ku-mandası hem oda 
hem de dış hava sıcaklığına göre ayarlanabil-
me özelliğiyle dikkat çekiyor. Akıllı teknolojiyi, 
verimli ısı düzenlemesini ve yüksek çalışma 
konforunu tek bir cihazda birleştiriyor. 
EasyControl’ün geo-fencing özelliği sayesin-
de oda kumandası coğrafi konumunu 
belirleyebiliyor ve konutun etrafında bir 
mesafe yarıçapı tanımlıyor. EasyControl’e 

tanımlanan akıllı telefonlar ve geo-fencing 
özelliği sayesinde, kullanıcılar telefonla-rıyla 
beraber evden çıktıklarında ısıtma seviyesi 
otomatik olarak düşürülüyor. Mev-cudiyet 
tespiti sayesinde tekrar eve dönüldüğünde 
ise EasyControl ısıtma çıktısını tekrar artırıyor, 
böylece ısıtma maliyetlerini yüzde 21’e kadar 
azaltıyor. iOS veya Android işletim sistemi 
kullanan akıllı telefonlara ücretsiz olarak 
yüklenebilen Bosch EasyControl mobil uygu-
laması sayesinde, tüm ayarlar mobil olarak 
yapılabi-liyor ve internet bağlantısı olduğun-
da kombi nerede olursa olsun kontrol 
edilebili-yor. İlgili uygulama ve EasyControl 

akıllı oda kumandası, Bosch’un akıllı radyo 
kontrollü radyatör termostatları ile birlikte 
istenen sıcaklığı 20 odaya kadar ayrı ay-rı 
ayarlayabiliyor ve mevcut gereksinimlere 
göre uyarlanabiliyor. Ayrıca en önemli fonksi-
yonlar renkli dokunmatik ekrandan da 
kontrol edilebiliyor.

Kendi Kendine Öğrenen Akıllı Kumanda
Easy Control oda kumandası hem ısıtma 
sisteminin verimli şekilde kullanılmasını 
sağlıyor hem de enerji tasarrufu elde edilme-
sine yardımcı oluyor. Mobil uygulama üzerin-
den kendiliğinden öğrenme modu akti�eşti-
rildiğinde, kombinin 7 günlük programı takip 
ediliyor ve kaydediliyor. Bu sayede kullanıcı-
nın günlük rutini EasyControl akıllı oda 
kumandası tarafından öğreniliyor ve rutine 
göre en uygun sı-caklıklar otomatik olarak 
ayarlanıyor. 
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Bu yıl 62. yılını kutlayan Türkiye’nin köklü 
sanayi kuruluşu Kale Grubu şirketlerinden 
Kalekim, yapı kimyasalları sektöründe 
Türkiye’de birinci sırada yer alıyor. Yurt içinde 7 
ilde 7 fabrika, 500 çalışan, yaklaşık 700 bin ton 
ürün satışı ve 400 milyon lira ciroya ulaşan 
Kalekim, bugün Türkiye’de yüzde 50’nin 
üzerinde pazar payı ile sektörde liderliğini 
koruyor.
 
Kalekim Ürünlerini 80 Ülkede Tüketiciyle 
Buluşturuyoruz
“Türkiye’de neredeyse her iki yapıdan birinde 
ürünlerimizin kullanılması da Kalekim’e duyu-
lan güvenin göstergesidir” diyen Kalekim 
Genel Müdürü Altuğ Akbaş, küresel bir marka 
olma yolunda hızla ilerlediklerinin altını 
çizerek, şunları söyledi: “Bugün dünyanın pek 
çok yerinde güçlü bir dağıtım ağıyla, ürünleri-
mizi 80 ülkede tüketici ve profesyonellerle 
buluşturuyoruz. İhracatımızın yüzde 6'sını 
Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 35'ini Ortado-
ğu'ya, geri kalanını tüm dünyaya gerçekleştiri-
yoruz. Yurtiçindeki konumumuzu, yurtdışında-
ki faaliyetlerimizle daha da güçlendirmeyi 
hede�iyoruz.”

Kalekİm, küresel pazarda yerİnde üretİmle büyüyecek 

B

 Kuzey Afrika ve Balkanlar’da da Üretim 
Yapacağız
Yurtdışı pazarlarda, farklı açılımlara ağırlık 
vererek yerinde üretime yöneldiklerini 
vurgulayan Altuğ Akbaş, “2016 yılında 
Kenya’da bir yatırım projemiz başladı. Burada 
yerel işbirlikleri kurarak, lisanslı üretim ve 
formül transferiyle faaliyet gösteriyoruz. 
Afrika’da başlattığımız yatırımlarımızı, şimdi 
Kuzey Afrika’da Cezayir ve Balkanlar’da 
Arnavutluk’ta sürdüreceğiz. Bu bölgelerde de 
yatırım ortaklığı modeliyle ilerleyeceğiz. Bir 
sonraki çember Batı Afrika ve Avrupa olacak” 
diye konuştu.  

İleri Teknolojiye Sahip Fabrikamızla 
Üretim Kapasitesini Artırdık
Kalekim’in Balıkesir’deki fabrika yatırımıyla 
üretim kapasitesini artırdıklarını belirten 
Altuğ Akbaş, “45 milyon lira yatırımla hizmete 
açtığımız 7’nci fabrikamızda, her türlü yapı 
kimyasallarını kapsayan seramik yapıştırıcıları, 
derz dolguları, su ve ısı yalıtım malzemeleri, iç 
ve dış cephe boyaları, dekoratif boya ve 
sıvaları üretmeye başladık. Emek yoğun işten 
otomasyon ve teknoloji yoğun üretime 
geçtiğimiz Balıkesir’deki fabrikamızla toplam 
ciro hedefimiz ise 100 milyon lira seviyesinde. 
Boya üretimine ağırlık verdiğimiz yeni 
fabrikamızda, boya alanında üretimi tek 
merkeze toplayıp büyüte-
rek yeni bir faza geçtik” dedi. 

hizmete açtığımız yeni fabrika-
mızda, teknoloji yoğun üretime 
geçtik. Aynı zamanda sektöre 
yepyeni bir boya markası kazan-
dırdık. Yeni markamız Bi’Boya, 
dijital platformda her yönüyle 
düşünülmüş uygulamalarımızla 
tüketicilerin boya konusunda 
tüm ihtiyaçlarını karşılayacak” 
dedi. 

alıkesir’de hayata geçirdiği yapı kimyasalları ve boya fabrikasıyla üretim 
kapasitesini artıran Kalekim; yurtdışı pazarlarda da yerinde üretime yönele-
rek küresel bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Kalekim Genel Müdürü 

Altuğ Akbaş, “Özellikle Afrika ve Balkanlar’da farklı açılımlarla büyümek amacıyla 
üretim ve dağıtım çalışmalarını hızlandırdık. Balıkesir’de 45 milyon lira yatırımla 
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ODE’NİN TESİSAT GRUBU ÜRÜNLERİ TESKON+SODEX 2019’DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

DE’nin, Teskon+Sodex 2019 Fuarı’nda sergilediği tesisat ürün 
grubu, fuarın ziyaretçilerinden tam not aldı. Sektör aktörleri ODE 
standında, ODE Starflex, ODE R-flex ve ODE Rockflex ürün serile-O

rini yakından inceleme fırsatı buldu.

Yalıtımda dünya markası olma vizyonuyla 
faaliyetlerini sürdüren ODE’nin, ısıtma, soğut-
ma, havalandırma, yalıtım, pompa ve vana 
gibi farklı ürün gruplarını tek bir çatı altında 
toplayan ve Türkiye’de alanının en etkin 
organizasyonlarından olan Teskon+Sodex 
2019 Fuarı’nda sergilediği tesisat ürün grubu, 
ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası tarafından 
düzenlenen 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi’ne de ev sahipliği yapan fuarda, 
ODE’nin standını ziyaret eden tesisat sektörü 
uzmanları, ODE Star�ex, ODE Rock�ex ve 
ODE R-Flex ürün serileriyle birlikte, firmanın 
yeni geliştirdiği ürünleri de inceleme imkânı 
buldu.

ODE, Teskon+Sodex 2019 ile Türkiye’de ilk 
kez, elastomerik kauçuk köpüğünde yüksek 
su buharı difüzyon direnç katsayılı (µ≥ 
11.000) ODE R-Flex ailesinin yeni ürününü 
tanıttı. Özellikle soğuk hat tesisat yalıtımında 
yoğuşmaya karşı maksimum koruma sağla-
yan ODE u≥11.000 R-�ex, tesisatın çalışma 
ömrünü uzatıyor. Ürün aynı zamanda, 0,032 
W/(m.K ) (-20 °C) değerindeki ısı iletkenlik 
katsayısı ile enerji verimliliğini de artırıyor. 
Standın ziyaretçileri, yine bu fuarla birlikte 
Türkiye’de ilk kez tanıtılan 60 mm kalınlığın-
daki R-�ex levha ürününe büyük ilgi gösterdi.
ODE Yalıtım Teknik Pazarlama Yöneticisi 
Bengül Böke Diz ise,  fuar kapsamında düzen-
lenen 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongre-
si’nde, “Mekanik Tesisat Yalıtımında Karşılaşı-
lan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir 
sunum gerçekleştirdi. Diz, sunumunda 
kongre katılımcılarına, tesisat yalıtımı konu-
sunda karşılaşılan problemleri anlatarak 
çözüm yollarını aktardı.
Ceylin Akdemir: “Tesisat yalıtımında lider olan 
ODE, yeni ürün ve pazarlarla büyümeyi 
sürdürecek”

ODE Yalıtım Pazarlama Direktö-
rü Ceylin Akdemir, yapı sektörü 
temsilcileri için önemli bir 
buluşma noktası olan Teskon+-
Sodex’te, yeni ürünlerini 
sergilemenin yanı sıra sektörde-
ki son gelişmeleri yerinde 
izleme imkanı bulduklarını 
söyledi. Bu önemli buluşmada, 

ODE olarak stantlarında birçok iş ortağı başta 
olmak üzere ziyaretçilerini ağırladıklarını 
kaydeden Akdemir, şöyle konuştu: “Teskon+-
Sodex’te yeni ürünlerimizle zenginleştirdiği-
miz tesisat ürün serimizle,  ziyaretçilerimiz-
den tam not aldık. ODE olarak vizyonumuz, 
yalıtımda global bir marka olmak. Yeni 
bağlantılar ve yeni pazarlarla buluşmamızı 

sağlayan yurt içi ve yurt dışı fuarlar ise, bu 
anlamıyla ODE için çok önemli. Fuarlarda yer 
almak, bulunduğumuz pazarlarda daha 
sağlam adımlarla ilerlememize ve ihtiyaçları,
talepleri daha yakından göre-
bilmemize de fırsat veriyor. 
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retiminin yaklaşık yüzde 40’ını yurtdışına ihraç eden Saray 
Alüminyum’un ürettiği B1 ve A2 sınıfı SARAYBOND kompozit panel-
ler, dünyada en uzun garanti süresine sahip PVDF boya ile kaplı 

Saray ürünlerİ İle bİnalar İlk günkü gİbİ  

Ü
olması ve yüksek yangın güvenliği ile yurtdışında büyük ilgi görüyor. 
Ürünün tercih edildiği projeler arasında gökdelenler, endüstriyel 
yapılar, kamu binaları, tüneller, havaalanları, hastaneler, AVM’ler, stad-
yumlar, oteller, tren ve metro istasyonları bulunuyor.

PVDF Boya Kaplı Alüminyum Kompozit Paneller ile 
Yıllara Meydan Okuyan Yapılar  

Yurtdışında özellikle büyük mimari projeler 
tarafından tercih edildiklerini belirten Saray 
Grup Yönetim Kurulu Üyesi Talin Saraylı 
Dikici, “B1 ve A2 sınıfı yangına dayanıklı 
alüminyum kompozit panel, nano kompozit 
panel, PVDF esaslı dayanıklı boya, alümin-
yum cotta dış cephe kaplama malzemesi gibi 
birçok yeniliği Türkiye’de ilk defa pazarla biz 
buluşturduk. Bunlar aynı zamanda uluslarara-
sı kalite standartlarına uygunlukları ile de 
yurtdışında en fazla tercih edilen ürünlerimiz.” 
diyor. Özellikle de yapıların dış cephelerinde 
kullanılan alüminyum kompozit panelin 
imalatında mutlaka Polivinilden Florür (Pvdf ) 
boya kullanılması gerektiğine dikkat çeken 
Talin Saraylı Dikici sözlerine şöyle devam 
ediyor: “Alüminyum kompozit panel imala-
tında kullanılabilecek en dayanıklı boya, 
kimyasal dayanım, nem dayanımı, renk ve 
parlaklık kalıcılığıyla Polivinilden Florür (Pvdf ) 
boyadır. Pvdf boyalar nem dayanımı, asit 
dayanımı, UV dayanımı renk ve parlaklık 
stabilitesi ile de diğer boyalardan kalite 
olarak ayrılıyor. Yapının dış cephesinin kısa 
zamanda deforme olmasını önlemek 
amacıyla, binaların dış cephesinde mutlaka 
Pvdf boya tercih edilmelidir.”

Dünyada ve Türkiye’de Yeşil Binaların 
Tercihi!
Saray Alüminyum, alüminyum kompozit 
panel imalatında sadece Pvdf boya kullana-
rak, binalarda dış cephe dayanımını ve kalite-
sini maksimum seviyeye ulaştırıyor. Saray’la 

giydirilen yapılar arasında, bu-
lunduğu kentle özdeşleşen ve 
onun çağdaş kimliğine renk katan gökdelen-
ler, rezidanslar, iş merkezleri, oteller,  tiyatro 
binaları gibi şehrin önemli yapıları yer alıyor. 
B1 ve A2 sınıfı yangına dayanıklı SARAYBOND 
alüminyum kompozit panellerin nitelikli 
projelerde özellikle tercih edildiğini vurgula-
yan Talin Saraylı Dikici,  alüminyum kompozit 
panel, alüminyum ekstrüzyon profil, PVC 
profil ürünleri için EN 15804-Sürdürülebilir 
Yapı Malzemeleri normu uyumlu Çevresel 
Ürün Beyanı (EPD) belgesine Türkiye’de ilk 
kez sahip olduklarının altını çiziyor. Dikici, 
“Avrupa normlarına uygun üretimin yanı sıra, 
ürünlerimizin sürdürülebilir bir bakış açısı ve 

sorumluluk anlayışı ile belgelendirilmesi 
bizim için oldukça önemli. Üretirken, tüketi-
mi de en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Böylelik-
le hem ‘yeşil binalar’a katkı sağlamış hem de 
müşterilerimize çevreye duyarlı ürünlerimiz 
ile karbon salınımını azaltan, sürdürülebilir, 
verimli, yenilikçi çözüm ve hizmetler sunmuş 
oluyoruz.” diyor. 



SANATSANAT
etkinlikler i

BT Fest Hatay
30Haziran

Antakya Atlı Spor Kulubü

Alacakaranlık Anıları 
Karma Resim Sergisi
16 Mayıs -29 Haziran

Krank Art Gallery

4. Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri 
Karma Resim Sergisi
26 Mart -15 Haziran

Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı
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ASAŞ U12 KIZ BASKET TAKIMI FİNAL MAÇINDA ŞAMPİYONLUĞU GÖĞÜSLEDİ 

Lig boyunca katıldığı maçlardan galip ayrılarak final maçına çıkan ASAŞ U12 Kız Basket Takımı 
Cumartesi günü Bolu Artı Akademi karşısında şampiyonluğunu ilan etti. Mücadeleyle geçen maçta 
her iki takım da elinden gelenin en iyisini ortaya koydu. 22-63 skorla ASAŞ Kız Takımı şampiyonluk 

1990 yılında kurulan ve her sene istikrarlı 
büyümesi ile 2017 yılı sıralamasında ISO 
500’de 72. sırada bulunan ASAŞ, dokunduğu 
hayatları değiştirmeye devam ediyor. 
Sosyal sorumluluk projeleri için her sene 
geliştirme ve genişletme politikası izleyerek 
bünyesinde gönüllü bir ekip de barındıran 
ASAŞ, firma içinde ve firma dışında birçok 
sosyal faaliyetin organize edilmesinde de 
öncü bir görev üstleniyor. 
2017 yılında, Akyazı’da büyüyen çocukların 
gelişimine olumlu katkı sağlamak amacıyla 
kurulan ASAŞ Spor Kulübü, yetiştirdiği başarı-
lı sporcularla güçlenmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta 44-42 skorla Sakarya 
Gelişim U11 Erkek Takımı karşısında şampi-
yonluğunu ilan ederek kupayı kaldıran ASAŞ 
U11 Erkek Basket Takımı ardından kız takımı 
da kupayı kaldırmanın gururunu yaşıyor.
Cumartesi günü gerçekleşen final maçında 
Bolu Artı Akademi Kız Basket Takımı ile karşı 

kupasını kaldırmayı başardı. 

karşıya gelen ASAŞ Kız Basket Takımı, 22-63 
skor ile şampiyonluğu kucakladı. Takım, 
başarılarını devam ettirmek ve daha iyiye 
ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini 
iletti.
ASAŞ Spor Kulübü, 60’ı lisanslı toplamda 282 
gence sporda destek oluyor. Yaşları 8 ila 13 
arasında değişen gençler tüm yıl boyunca 
her gün sıkı antrenmanlara katılıyor. Kulübün 
güçlü eğitmen kadrosu, adayları belirli 
aralıklarda yetenekleri, antrenman devamlılık-
ları ve performanslarına göre değerlendire-
rek onları takıma dâhil ediyor ve spor kariyer-
lerine destek oluyor.



HABER
22 NİSAN - MAYISWINWORLD TÜRKİYE /

Şİşecam Topluluğu İnovasyon Haftası’nda Yenİlİkçİ Ürünlerİyle Dİkkat Çektİ

ürkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan ve 
camın tüm temel alanlarında küresel bir oyuncu 
olan Şişecam Topluluğu, Ticaret Bakanlığı koordi-T

nasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 3-4 
Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenen “Türkiye İnovasyon 
Haftası”ndaki yerini aldı.
Etkinlik kapsamında Şişecam’ın cam ambalaj ve cam ev 
eşyası, otocam ve düzcam alanlarında sergilenen 
yenilikçi ve katma değerli ürünleri katılımcılardan büyük 
ilgi gördü. İnovasyon haftası kapsamında, 4 Mayıs 
Cumartesi günü gerçekleştirilen “Dijital Dönüşümden 
Üretim Dönüşümüne: Sanayide Yeni Ufuklar” konulu 
panele, Şişecam BT Strateji ve Yönetişim Müdürü 
Gökmen Eriş de konuşmacı olarak katıldı.

“Düzcam”, “Cam Ev Eşyası”, “Cam Ambalaj” ve 
“Kimyasallar” olmak üzere dört ana iş grubun-
da faaliyet gösteren Türkiye’nin en köklü 
kuruluşlarından Şişecam Topluluğu, 
Türkiye’de inovasyon kavramının yerleşmesi-
ne ve gelişmesine büyük katkı sağlayan ve 
inovasyon ekosisteminin en büyük buluşma-
sı olan “Türkiye İnovasyon Haftası”na katıldı. 
Şişecam Topluluğu, 3-4 Mayıs 2019 tarihleri 
arasında Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 
İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
organizasyonda, cam ambalaj ve cam ev 
eşyası, otocam ve düzcam alanlarında yeni 
nesil ürünlerinin tanıtıldığı standıyla yer aldı. 
Etkinlik kapsamında 4 Mayıs Cumartesi günü 
düzenlenen “Dijital Dönüşümden Üretim 
Dönüşümüne: Sanayide Yeni Ufuklar” konulu 
panele, Şişecam BT Strateji ve Yönetişim 
Müdürü Gökmen Eriş konuşmacı olarak 
katıldı. İnovasyon Haftası’nda katılımcılara 
katma değerli yeni nesil ürünlerini tanıtan 
Şişecam Topluluğu’nun 44 metrekarelik 
standı ziyaretçilerden büyük ilgi çekti.  
Şişecam Düzcam ürünlerinin sergilendiği 
bölümde farklı performanslara sahip ısı ve 
güneş kontrol camları Temperlenebilir Solar 
Low-E Cam ürünleri ziyaretçilere tanıtıldı.  Tek 
bir kaplama ile güneş kontrolünü ve ısı 
yalıtımını bir arada sağlayan Temperlenebilir 
Solar Low-E Cam ürünleri yakıt ve klima 

giderlerini azaltırken kullanıldığı ortamda 
şe�a�ıktan ve doğal gün ışığından ödün 
vermiyor. Temperlenebilir Solar Low-e 
(58/32) cam, İstanbul Yeni Havaalanı’nda da 
kullanılmıştı. Standın otocam alanında tanıtı-
lan yeni nesil ‘kaplamadan ısıtmalı ve atermik 
ön cam’ ürünü” ise soğuk iklim koşullarında 
buzlanmayı ve buğulanmayı engelliyor; sıcak 
iklim koşullarında ise atermik özelliği sayesin-
de güneş etkisinin azaltıldığı güvenli ve 
konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.
Şişecam Cam Ambalaj ürünlerinin sergilendi-
ği bölümde Frederik Şişesi, Melis Gıda 
Kavanozları, Meysu Nostaljik Meyvesuyu 
Şişesi, Yeni Zafer Meşrubat Şişesi gibi yeni 
nesil ve ödüllü ürünler ziyaretçilerle buluştu. 

Paşabahçe ve Nude ürünlerinin ziyaretçilerle 
buluştuğu cam ev eşyası bölümünde ise 
içine çay konulduğunda altın parıltılarla 
bezenen Midas çay seti, hafi�iği ve inceliği ile 
fark yaratan Stem Zero, ev tipi fırın ve indüksi-
yon ocaklarda kullanılabilen Borcam Inducti-
on, 10 derece ve altında su eklendiğinde 
üzerinde yer alan desenlerin termokromik 
teknoloji ile renk değiştirmesi sayesinde farklı 
bir görüntüye kavuşan Happy Sharing 
sürahileri, bardakların alt kısımlarına, metal, 
seramik, boncuk, pil ve ışık gibi farklı cisimler 
yerleştirildikten sonra özel bir şe�af kaplama 
ile kapatılan Insert Glass ve boya kullanılma-
dan cam fırının renklendirilen Amber  yer 
aldı. 



Sektörel Fuar Etkinlikleri
Yapı, Makine ve İnşaat Sektörü

FENSTERBAU FRONTALE
Almanya

18-21.03.2020
frontale.de

KAPI FUARI
İstanbul

31.01-03.02.2020
doorfair.com

42.YAPI FUARI
İstanbul

18-22.06.2019
yapifuari.com.tr

AVRASYA KAPI
FUARI

İstanbul
05-08.03.2020

avrasyakapifuari.com

AVRASYA CAM
FUARI

İstanbul
05-08.03.2020

avrasyacamfuari.com

AVRASYA PENCERE
FUARI

İstanbul
05-08.03.2020

avrasyapencerefuari.com

3. ULUSLARARASI YAPI ve 
YAPI MALZEMELERİ

FUARI
09-11.09.2019

ladin.com.tr

BAUMA CHINA
İnşaat Vasıtaları ve 
Yapı Aletleri Fuarı
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BOSTİK’DEN YAPI SEKTÖRÜNE ÖZEL YENİ YAPIŞTIRICI SERİSİ

ndüstriyel üretim, inşaat ve tüketici pazarlarında önde 
gelen küresel yapıştırıcı uzmanı olan Bostik, Türkiye yapıştı-
rıcı alanında beş yeni ürün ile iddiasını daha da ileri taşıyor. E

Bostik’in uluslararası ortak ürün grubu içinde yer alan hibrit, 
poliüretan ve akrilik olmak üzere üç değişik teknolojideki yeni 
ürünleri ile ilgili son hazırlıklar yapılıyor. Türkiye yapı sektörü-
nün ihtiyaçları ve beklentilerine yüksek seviyede çözüm ürete-
cek, birçok test ve sertifikaya sahip ürünler, önümüzdeki aylar-
da kartuş ambalajlar içinde pazara sunulacak. 

Bostik H785 HIGH TACK: Son derece yüksek 
ilk yapışma özelliğine sahip, yüksek kaliteli 
profesyonel bir hibrit yapıştırıcıdır. Doğrudan 
yapışır, hiçbir destek gerekmez. BREEAM 
uygulamaları için uygundur. Yüksek mukave-

metlidir. İzosiyanat, 
çözücü ve silikon 
içermez. Sürekli 
esnektir, nötr 
kürleme özelliği taşır. 
Büzülmez, nem ve 
hava etkilerine karşı 
dayanıklıdır. Astar 
olmadan çoğu 
yüzeye (nemli yüzey-
lere dahi) mükemmel 
yapışır. 
Özellikle taş, beton, 
ayna, cam, alçı panel, 
PU, PVC, sert plastik-
ler, emaye, seramik, 
bakır, kurşun, çinko, 
kalay, alüminyum, 
metaller, alaşımlar, 
paslanmaz çelik, HPL 
ve fiber çimento 
levhalar ve ahşap gibi 
birçok yapı malzeme-
sini yapıştırmak için 
genel amaçlı ve çok 
güçlü bir yapıştırıcı 
olarak geliştirilmiştir.

Bostik H550 SEAL’N’BOND ALL-IN-ONE: 
Yüksek kalitede profesyonel, hibrit esaslı 
hepsi bir arada mastik ve yüksek mukave-
metli yapıştırıcıdır.  İç ve dış kullanım dahil, 
BREEAM uygulamaları için de uygundur. 
İzosiyanat, çözücü ve silikon içermez. Hacim 
kaybına uğramaz, kabarcık oluşturmaz. UV 
ışınlarına, neme, küf ve hava koşullarına 
dayanıklıdır. Kalıcı elastikiyet sağlar. Çoğu, 
hatta nemli yüzeylerde astar olmadan 
mükemmel bir şekilde yapışır. Neredeyse hiç 
kokmaz. Metallere karşı korozif değildir. 
Akustik ve mekanik titreşimleri emer. 
Özellikle dayanıklı bağlantı derzlerinin,  
binalar ve endüstrideki yaya geçitlerindeki 
bağlantı noktalarının elastik sızdırmazlığı için 
üniversal bir sızdırmazlık maddesi olarak 
geliştirilmiştir. Aynı zamanda, taş, beton, cam, 
alçı levha, PU, PVC, sert plastik, emaye, 
seramik, bakır, kurşun, çinko, alüminyum, 
metaller, alaşımlar, paslanmaz çelik ve ahşap 
gibi pek çok yapı malzemesinin yapıştırılma-
sında özel olarak üniversal bir yapıştırıcı 
olarak tasarlanmıştır.

Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE: 
Yüksek mukavemetli hibrit esaslı Üniversal 
kristal şe�af yapıştırıcıdır. İzosiyanat, çözücü 
ve silikon içermez. Hacim kaybına uğramaz, 
kabarcık oluşturmaz. Çoğu yüzeylere astar 
olmadan mükemmel bir şekilde yapışır. 
Neredeyse hiç kokmaz. Metallere karşı 
korozif değildir. Yüksek mekanik dayanımlıdır. 
Akustik ve mekanik titreşimleri emer. 

Özel formülünden dolayı, yiyecekle temas 
edebilecek / yiyeceklerin işlendiği / depolan-
dığı alanlara da uygundur. Bostik, ürün rengi-
ni değiştirebileceğinden iç mekânlarda 
kullanılması önerir.

Bostik A785 HIGH GRIP DECO: Dekoratör-
ler için geliştirilmiş çok güçlü, anında tutunan 
akrilik yapıştırıcıdır.  Çözücü içermez. EPS ve 
XPS yapıştırması için uygundur. Su bazlı ve 
sentetik boyalarla boyanabilir. Hafif nemli 
yüzeylerde bile astar kullanılmadan mükem-
mel yapışır. Neredeyse hiç kokmaz.
Özellikle sert PU köpük, polistiren veya sert 
PVC'den yapılmış dekoratif profilleri ve rozet-
leri yapıştırmak için geliştirilmiştir. Ahşap, 
seramik karolar, akustik paneller, havalandır-
ma ve PVC kablo kanalları yapıştırmak için de 
uygundur.

Bostik P580 SUPERGRIP XTRA POWER: 
Çok çeşitli uygulamalar için çözücü içerme-
yen D4 su geçirmeyen, mega güçlü bir poliü-
retan yapıştırıcıdır. Astar olmadan çoğu 
yüzeye (nemli yüzeyler dâhil) mükemmel 
yapışır. Ağır hizmet tipi yapı malzemeleri, 
plastikler ve XPS, EPS ve cam yünü gibi 
yalıtım malzemeleri için özel olarak geliştiril-
miştir.
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WINWORLD  DERGİSİ  OLARAK  FARKIMIZ

İlk çıktığı günden bu yana pek çok yeniliğe imza atan
dergimiz, tekrar yeniliklerle masalarınıza dönüyor! 

S

“KARE KOD” NASIL KULLANILIR?

Dergi Dağıtımlarımız Artık PTT ile Gönderilecektir

Peki Kare Kodu Telefonunuz Nasıl okur?

Bu kare kodu okutarak 
deneme yapabilirsiniz

Diğer tavsiye ve önerileriniz için 
info @winworld.net adresini kullanabilirsiniz.

Dergimizi keyi�e okumanızı dileriz. 
Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere...

Kare kodları telefonunuza okutarak sistemimizden ilginizi 
çeken haberin devamını okuyabilirsiniz. Telefonunuzun 
kare kodları okuyabilmesi için akıllı telefonlarınıza Google 
Play veya AppStore’dan QR Code Reader uygulamasını 
ücretsiz olarak indirmeniz yeterli olacaktır. Kare kodu, 
uygulamanın ekranında çıkacak olan karenin içine yerleş-
tirdikten sonra uygulama sizi hemen ilgili habere yönlen-
direcektir. 

Sağlık Köşemizde Hangi Konuları Ele Almamızı 
İstersiniz?

Sağlık Köşesinde ele almamızı istediğiniz, merak ettiğiniz 
konuları haber@winworld.net adresine gönderebilirsiniz. 
Biz de istediğiniz konuyla ilgili uzman doktorlara başvura-
rak sizi bilgilendirebiliriz.

ektörümüzde diğer dergilerde olmayan  “Bilim ve 
Teknoloji” sayfamız,  “Sanat ve Eğlence” sayfamız, 
“SektörelEtkinlikler” sayfamız,  “Sağlık Köşemiz  ve  

çevre ve doğa ile ilgili haberleri size aktardığımız “Yeşil 
Sayfa”mız vardır. Bunların amacı, sizlere sektör haberlerinin 
yanı sıra, farklı konularda ilginç nitelikteki haberleri aktara-
rak dergimizi okumaktan keyif almanızı sağlamaktır. 
Okumaktan keyif duyacağınızı düşündüğümüz “
Sağlık Köşesi”nde sizlerin merak  ettiklerini ele almaktan 
büyük zevk duyacağımızı bilmenizi isteriz.

İşte WinWorld Dergisinin bir yeniliği daha! Diğer sektör 
dergilerinin haberlerinde bulunmayan kare kodlarla dergi 
okumak artık çok daha eğlenceli! Haberleri sayfalar dolusu 
görmek yerine sadece haberin içeriği hakkında bilgi 
edinebileceğiniz şekilde göreceksiniz. Böylelikle haber 
ilginizi çekmezse vakit kaybına uğramamış olursunuz, 
ilginizi çeken bir haberin ise devamını zevkle akıllı telefo-
nunuzdan okumaya devam edebilir, görselleri ekrandan 
istediğiniz gibi büyütüp küçülterek çok daha etkili bir 
biçimde inceleyebilirsiniz!
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www.winworld.net info@winworld.net

Günde 250 sektör yetk�l�s�n�n z�yaret 
ett�ğ� www.w�nworld.net s�tes�n-
de, banner yayınlarımız başlamıştır. 
İstersen�z s�z de  bannerler�n�z� gön-
dererek, s�tem�zde reklam yapma 
şansına sah�p olab�l�rs�n�z.
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