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Yapı-Endüstri Merkezi ve 
ABİGEM Doğu Marma-
ra’nın işbirliği ile Stop4-

Business projesi, ülkemizde ilk kez 
hayata geçme imkânı bulacaktır. 
Stop4Business, dünya çapında ta-
kip edilen uluslararası üç fuar ve 
bir konferansın yer aldığı, Avrupa 
Birliği tarafından desteklenen bir iş 
geliştirme projesidir. 33.sü düzenle-

nen “Uluslararası Yapı Fuarı İstanbul 
2010”,  Türkiye’de ilk kez düzen-
lenecek olan bu proje kapsamında 
B2Fair etkinliği ile uluslararası 
ikili iş görüşmelerine ev sahipliği 
yapacaktır.

Düzenlenen bu ikili iş görüş-
melerinde işletmeler, firmalarını 
tanıtabilmek, yabancı firmalar ile 
teknolojik ve ticari iş birlikleri ya-
pabilmek ve yurt dışındaki pazarlara 
açılıp, piyasaları yakalayabilmek 
adına yeni fırsatlar bulacaklardır.  

B2Fair ikili iş görüşmelerine 
katılmak isteyen firmaların ABİGEM 
Doğu Marmara’ya başvuru talep-
lerini iletmeleri gerekecektir. Baş-
vuruları takiben kayıt işlemlerini 
gerçekleştirmek için katılım bedeli 
150 Euro’ dur. “Uluslararası Yapı 
İstanbul Fuarı 2010 Katılımcıları” 
bu bedelin sadece 50 Euro’su-

nu ödeyerek kayıt işlemlerini 
gerçekleştirebileceklerdir, aradaki 
100 Euro’luk fark YEM tarafından 
karşılanacaktır. Yetkililer tarafından 
hazırlanan firma profilleri, www.
b2fair.com  web sitesine girilecektir. 
Aynı zamanda oluşturulan firma pro-
filleri ABİGEM Doğu Marmara’nın 
ortağı olduğu yaklaşık 50 ülke-
nin bulunduğu Avrupa İşletmeler 
Ağı’nda yayınlanacaktır.

Firmalar www.b2fair.com web 
sitesinden birbirlerinin bilgilerini 
görüp değerlendirebilecek ve ilgile-
nilen firmalara gönderilen görüşme 
talepleri neticesinde firmaların fuar 
görüşme ajandası oluşturulacaktır. 
İkili iş görüşmeleri esnasında fir-
malar kendilerini tanıtma ve karşı 
tarafı tanıma, teknolojik ve ticari iş 
birliklerine adım atma imkânına sa-
hip olacaktır. n

B2Fair, Stop4Business Projesi İle 
İlk Kez Türkiye’de!
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Roto Frank, pencere sektö-
ründe dünya çapında en bü-
yük fuar organizasyonu olan 

ve iki yılda bir Nürnberg’de düzenle-
nen Fensterbau Frontale 2010’a çok 
iyi donanımlı 800 m2’lik standıyla 
katıldı. 24-27.03.2010 tarihleri ara-

sında düzenlenen fuarda ürün ye-
niliklerini sergileyen Roto Frank, 
muhteşem servisiyle de dünyanın 
dört bir yanından gelen ziyaretçile-
rini ağırladı. 

Roto Frank Ltd.Şti., Roto 
Frank’ın Stuttgart’taki merkez fab-

rikasını gezdirmek ve Nürnberg 
Fuarı’ndaki stantlarında kendilerini 
ağırlamak üzere Türkiye ve İhracat 
pazarlarındaki bazı müşterilerini 
Almanya’ya götürdü. Böylece müş-
teriler, fabrikadaki üretim tesisleri-
nin kapasitelerini yakınen görme 

Roto Frank Bayileri 
Fensterbau Frontale Fuarı’ndaydı…
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fırsatı buldular.
Roto Frank Ltd.Şti.’nin Fenster-

bau-Frontale 2010 fuarı kapsamında 
düzenlediği organizasyona şu fir-
maların yetkilileri ve müşterileri 
katıldı;

Roto Frank Ltd.Şti.: Ahmet Öz-
sezer, Yalkın Yazıcı, Emre Yalçın, 
A2 Aksesuar; Ömer Mete Alli, Me-
tin Akın, Kadir Kuşçul, Hayrullah 
Denizci, İlhan Yapıcı, Yusuf Şimşek, 
Mustafa Turan, Abdullah Esgün, 
Resul Tüfekçi, Onursal Kocatepe, 
Bilici Plastik; Ahmet Bilici, Can 
Aluminyum; Tolga Akgün, Sertaç 
Aslan, Ahmet Taş, Hayrullah Eskici, 
Dinamik Alüminyum; Hurşit Köse, 
Cevat Korkmaz, İbrahim Hamarat, 
Erdal Yağcıoğlu, İnter Plastik Ltd.
Şti; Erkan Şener, Erkan Kale, Mu-
rat Aydemir, Sancer Öztufan, Tur-
fan Yapı ; Yahya Fidan, Ferit Kaya, 
Ömer Altun, Seki-Al Plastik; Osman 
Güney, Serkan Güney.

Misafirler ile birlikte Fensterbau 
Frontale Fuarı’ndan bir gün önce 
direk Stuttgart’a hareket edilip, 
fabrika, showroom ve üretim tesis-
lerinin tanıtımı yapıldı. Aynı gün ak-
şam üstü Nürnberg’e hareket edilip, 
müşteriler otellerine yerleştirildi. 

Roto Frank standında müşterilere 
yeni ürünler ile ilgili bilgiler veril-
di.

Roto’nun standında sergilenen 
birçok yeni ürün arasında en çok il-
giyi çeken; 3 metre yükseklik ve 1,60 
metre genişlikteki ahşap bir kapıya 
uygulanan çift açılım sistemiydi. 

Sergilenen sistemin maksimum 
taşıma kapasitesi 200 kg.’dır.

1935’de üretilen 3 kollu ilk çift 
açılım sistemden, 2010’da gelinen 
NT teknolojisine kadar uzanan za-
man tüneli tadında hazırlanan stant-
ta, misafirler gelişmeyi adım adım 
görme şansını elde ettiler.

Roto bünyesine yeni katılan 
Gluske BKV firmasının ürünleri 
ilk kez görücüye çıkmasına rağmen 
büyük ilgi gördü. Cam takozu, kapı 
menteşeleri ve kapı eşikleri ile 
Roto’nun ürün çeşitliliğini daha da 
zenginleştirecek.

Aluminyum ürün grubunda en 
çok ilgi gören ürün; basit sürme 
ispanyoleti oldu. Duo sisteminde 
sadece tek noktadan kilitleme ya-
pılıyorken, yeni Inline ispanyoleti 
ile birden fazla noktadan kilitleme 
yapılabiliyor.

Tam otomatik PVC sürme siste-

minde, 2700mm yükseklik, 200 kg 
taşıma kapasitesi ve değiştirilen ara-
ba – ray kapakları misafirlerin ilgi-
sini çekti.

PVC için Inline sürmelerde kul-
lanılmak üzere sergilenen yeni ki-
litli kollar da, ilgi gören ürünler ara-
sındaydı.

PVC pencerelerde kullanılmak 
üzere Rotoline’dan sonra ilk defa 
yeni kollarını sergileyen Roto, Ro-
toSwing ürünleriyle misafirlerinin 
beğenisini kazandı.

Ayrıca, Roto Frank’ın aldığı ilk 
analiz verilerine göre bu yılki fuar 
ziyaretçilerinin 2008 yılına göre 
%10 artış gösterdiği açıklandı. Bu da 
fuardan verimli sonuçlar alınacağına 
dair bir sinyal oldu. n

Roto Frank Dealers were at 
Fensterbau Frontale Fair…

Roto Frank Ltd.Şti. took some of its 
customers in Turkey and export mar-
kets to Germany to show them around 
the central factory of Roto Frank in 

Stuttgart and host them at their stands 
in Nürnberg Fair. 
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Kaliteli, özgün ve her koşulda 
güvenlik sağlayan ürünleri 
ile kapı ve pencere aksesuarı 

sektörünün önde gelen markası Kale 
Kapı Pencere Sistemleri, 11 – 14 
Mart tarihleri arasında düzenlenen 
11. Uluslararası Pencere, Cam Tek-
nolojisi, Aksesuar, Yan Sanayi ve Ta-
mamlayıcı Ürünler 2010 Fuarı’nda 
yeni ürünlerini sergiledi. 

Kale Kapı Pencere Sistemleri, 
Tüyap Uluslararası İstanbul Pencere 
2010 Fuarı’nda, ısı yalıtımı ve 
pencere sistemlerinde uzun ömür 
sağlayan iki yeni ürünü, Cotswold 
Dış Cephe Makası ve Kale Kancalı 
Kilitli Kapı İspanyoleti’nin yanı sıra, 
2009 yılında piyasaya sürdüğü Kale 
Turkuaz Alüminyum Çift Açılım 
Sistemi’ni de tanıttı..

Kale Dış Cephe Makası, çok katlı 
rezidans, iş merkezi ve modern camlı 
binaların giydirme cephe yüzeylerin-
de pratik kullanımının yanısıra mo-
dern ve gözalıcı bir görüntü sağlıyor. 
Kale Turkuaz Alüminyum Çift Açılım 
Sistemi ise, alüminyum pencere 
sektöründeki teknolojik gelişmeler 
ve ısı yalıtımlı pencere üretiminin 
yaygınlaşması ile ortaya çıkan kali-
teli aksesuar ihtiyacını karşılıyor. 

Ahşap ve PVC kapılarda kullanılan 
Kale Kancalı Kilitli Kapı İspanyoleti 
ise, yüksek katlı binalarda rüzgâr 
basıncına karşı mükemmel yalıtım 
sağlıyor.
“KALE COTSWOLD DIŞ CEPHE 
MAKASI”
Dış Cephelerde Kale Kalitesi;

Kale Kapı Pencere Sistemleri, 
alüminyum pencere sistemlerinde 
kullanımı yaygınlaşan dış cephe ma-
kasının sunduğu pratik montaj ve kul-
lanım kolaylığıyla sektöründe söz sa-
hibi olmaya devam ediyor. Cotswold 
Dış Cephe Makası 50.000 defaya 
kadar açılıp kapanabilme özelliğinin 
yanısıra çeşitli boy alternatifleri ile 
200 kiloya kadar ağırlık taşıyabilme 
kapasitesiyle sektör profesyonellerin 
tercihine sunuldu. Çok katlı modern 
camlı binaların dış cephe cam giy-
dirmelerinde uluslararası kaliteyi 
Türkiye’ye pazarına sunan Kale Kapı 
Pencere Sistemleri, kapı ve pencere 
aksesuar sektöründe öncü olduğunu 
birkez daha kanıtlıyor. Gelişen ve 
değişen modern şehir algısının vazge-
çilmez mekanlarından biri olan rezi-
dans vb. çok katlı binaların dış cephe 
giydirmelerinin tercihi olacak dış cep-
he makası Cotswold markası Kale 
Kapı Pencere Sistemleri tarafından 
uygulayıcıya sunuldu. Kale Kapı 
Pencere Sistemleri, güçlendirilmiş 
yeni tasarımlı HDA Cotswold serisi 
ile cephe makası sektöründe de söz 
sahibi olmayı hedefliyor.
“KALE TURKUAZ  ALÜMİNYUM 
ÇİFT AÇILIM SİSTEMİ” 
Alüminyum Pencere Sistemlerinde 
Uzun Ömür;

Kale Kapı Pencere Sistemleri, 

alüminyum pencere sistemlerinde 
uzun ömür sağlayan yeni ürünü Kale 
Turkuaz  Alüminyum Çift Açılım 
Sistemi ile alüminyum sektöründe  
üretime başlıyor. Kale Turkuaz 
Alüminyum Çift Açılım Sistemi, 
alüminyum pencere sektöründeki 
teknolojik gelişmeler ve ısı yalıtımlı 
pencere üretiminin yaygınlaşması ile 
ortaya çıkan kaliteli aksesuar ihti-
yacını karşılamak üzere üretiliyor.

Güvenlik, işlevsellik ve estetik 
prensipleriyle tasarlanan Kale Tur-
kuaz Alüminyum Çift Açılım Sistemi, 
hızlı montaj edilebilme avantajı ile 
ayar yapabilme özelliğine sahip. Kale 
Turkuaz Alüminyum Çift Açılım Sis-
temi, kolun pozisyonuna göre istenirse 
ön taraftan tam bir açılım sağlarken; 
kolun yukarıya doğru çevrilmesiy-
le de üstten havalandırma imkânı 
sunuyor. Özellikle havalandırma 
konumunda sağladığı çift emniyet 
sayesinde, çocukların kolu çevirip 
pencereyi açık konuma getirmesini 
önleyerek karşılaşılabilecek riskli du-
rumların önüne geçiyor.    
“KALE KANCALI KİLİTLİ KAPI 
İSPANYOLETİ”
Mükemmel Yalıtım;

Kale Kancalı Kilitli Kapı İs-
panyoleti yüksek katlı binalarda rüz-
gar basıncından kaynaklanan hava sız-
dırma sorununa karşı mükemmel bir 
çözüm sunuyor. Çok noktadan çevre-
sel kilitleme özelliği ile kapılarda 
ekstra güvenlik sağlarken kapının alt 
ve üst noktalardan esnemesine izin 
vermiyor. Montajı ve kullanımı ol-
dukça kolay olan Kale Kancalı Kilitli 
Kapı İspanyoleti, yaşam alanlarına 
pratik çözümler getiriyor. n

Kale Kapı Pencere Sistemleri 11. Uluslararası 
İstanbul Pencere 2010 Fuarı’nda

Kale’den Dış Cephe Makasıyla Her Yöne Güvenlik...
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Afyon PVC Alüminyum Ge-
nel Koordinatörü İsmail 
Burak Kaptan, kendisini 

ziyaretimizde gerçekleştirdiğimiz 
söyleşimizde, yeni çalışmalarından 
ve sektördeki gelişmelerden bah-
setti:

Son dönemdeki çalışmalarınız 
hakkında biraz bilgi verir 
misiniz?

 Son olarak Erpen markalı pro-
filleri işlemeye başladık. Erpen’de 
hedefimiz, müteahhit bazındaki 
işlerde, proje işlerinde ve TOKİ 
standartlarına uygun işlerde Er-
pen’in 62’lik serisi ile çalışmak 
olacak. Bu ekonomik ürünle satış 
politikamıza daha hızlı bir ivme 
kazandıracağız. Ayrıca elimizde bu-
lunan 70’lik seri müşteri portföyü-
müze hitaben Erpen’in 72’lik serisi 
var. 82’lik seri ile de piyasada daha 
iddialı konuma geleceğiz. 

Kısacası Erpen’le anlaşma sağ-
layarak, 62’lik seri ile alım gücü 
daha düşük olan müşterileri elde 
edip, mevcut müşterilerinize 72’lik 

seri ile hizmete devam edip, 82’lik 
seri ile de daha iddialı ve prestijli 
işlere imza atmak niyetindesiniz..

Erpen’in son olarak piyasaya 
sunduğu antimikrobiyel pencere 
ürünü bizim satışlarımız için artı 
destek olacaktır. Çünkü çağ, rek-
lam çağı. Reklam ne kadar farklı ve 
çok olursa, firmaların ayakta kal-
ma şansı o kadar artıyor. Ayrıca, 
Afyon’da Erpen bayisi yok.  Bu pi-
yasada hiç bir üretici bayi Erpen’le 
çalışmıyordu. Dolayısıyla en büyük 
hedefimiz bölgedeki bu boşluğu 
doldurmak olacak. Bu boşluğu 
doldururken mevcut tali bayileri-
mize de bunu kabullendirmek için 
çalışacağız. Çünkü bir markadan 
bir markaya geçiş her zaman zor-
dur. Bıçaklar değişecek, panolar 
değişecek, en başta yüzünüz de-
ğişecek. Ticaret bunun üzerine iler-
liyor. Erpen bu piyasada bir söz sa-
hibi olmak için gayret gösteriyor. 
Bunda da başarılı oluyor. Erpen’in 
vade ve fiyat seçeneği de çok cazip. 
Bunu fiyatlarımıza, bayilere ve pi-
yasaya yansıtmaya çalışacağız. Re-
kabet gücümüz bu sayede daha da 
artacak. Bölgemizde tek başımıza 
Erpen markalı profilleri işleyeceğiz 
ve tüketicilere sunacağız.

Reklamlarınızda yine fiyat 
vermeye devam edecek misiniz?

Evet edeceğiz.  Doğru ürünü doğ-
ru şekilde anlatmak ürünün pazarda 
yer bulması açısından oldukça 
büyük önem taşıyor.  Pazarlama ala-
nında daha güçlü olmayı hedefliyo-
ruz. Bizim yanımızda olan, marka 
değişiminden etkilenmeyecek bayi-
lerle yola devam edeceğiz. Bunun 
yanında yeni bayiliklerle daha da 
güçleneceğiz. Erpen’in Ege Bölge-
sindeki en büyük ve güçlü bayisi 
olacağız. Bu sayede çerçevesinde 
Manisa ve çevresine kadar bitmiş 
pencere verebileceğiz. İşlem hac-
mi olarak günlük ortalama 22 -23 
dairelik üretim kapasitemiz var. 
Bayilik sistemimizde maksimum 3 
günde sipariş edilen pencereyi tes-
lim edebiliriz. 

Montaj bayilerini nasıl kontrol 
altında tutuyorsunuz?

CE normlarına uygun üretim 
yaptığımıza dair belgemizi zaten 
almıştık. Üretimimize bu şekilde 
devam edeceğiz. Bayilerimiz de bi-
zim yapmış olduğumuz çalışmadan 
faydalanacak, Erpen’de zaten ge-
rekli çalışmaları tamamladığı için 
onların deklare ettiği değerleri ha-
nemize işleyip, yolumuza devam 
edeceğiz.

Daha öncesinde çalışmış 

“Afyon’un Tek Erpen Bayisiyiz”

Afyon PVC Alüminyum Genel Koordinatörü İsmail Burak Kaptan





olduğumuz profil firmasıyla 
bugüne kadar hiçbir problem 
yaşamadık. Sadece ticari görüş 
farklılıklarından ötürü bu şekilde 
bir yol izlemeyi tercih ettik. Bayi-
lerimize alabildiğimiz kadar verebi-
liyorduk. Kar marjlarımızın biraz 
daha iyileşmesi açısından böyle bir 
açılım yaptık. 

Bölgesel olarak çalışmaları-
nızla ilgili söylemek istedikleriniz 
neler?

Afyon nüfus olarak küçük bir 
yer. Benim evveliyatım inşaattan 
geldiği için şu zamanlardaki ko-
nut projelerine bakacak olursak, 
arz çok talep yok diyebiliriz. TOKİ 
konutları işin içerisine girdiğinden 
bu yana müteahhitler çok zorluklar 
yaşıyorlar. Nitelikli ve kupon işler 
çıkamamaya başladı. TOKİ’ler de 
çok büyük bir başarı elde edebilmiş 
değiller. Bu bağlamda Afyon’da 
çalışabilecek insan sayısı azaldı. 
Güvene dayalı çalışma sistemi 
azaldı. Ocak sonu itibariyle öden-
meyen evrak sayısı artışı çok yük-
sek. Biz 2009 yılını komple kendi 
evrakımızla geçtik. 2010 itibariyle 
kendi riskimizi minimuma indirelim 
müşteri evrakıyla geçinelim dedik. 
Biz şunu öğrendik ki, kendi bünye-
mizde hallettiğimiz finansal olaylar 
dışarıda daha ağır bir hal alıyor. 
Sektörün öncüleri artık bir şeyleri 
düstur edinerek, belirli bir politika 
izlemeliler. Vade kısalacaksa, hepi-
mizin kısaltması lazım. 

Sektörel olarak yaşanan sıkın-
tılardan bahseder misiniz?

Derneklerin daha aktif olması ge-
rektiğini düşünüyoruz. Derneklerin 

az önce bahsettiğim politikayı her-
kese kabul ettirmesi lazım.  Üreti-
ci bayi, daha önce çalıştığı firma 
vadeyi kısalttı diye hemen vadesi 
daha uzun olan diğer firmaya geçiş 
yapıyor. Zamanında ödeyemediğini 
diğeriyle çalışarak ödüyor bu sefer 
yeni çalıştığı firmayla finansal kriz 
başlıyor. Yukarıdan başlayıp en ta-
bana kadar bunu terbiye etmek gere-
kiyor. Sonra plastikçiler sahtekâr 
damgası yiyor. Bunlar düzelmediği 
takdirde sektörün her kesim ayrı 
ayrı zarar görecek.

Yurtdışı pazarı tam bir tehli-

ke artık. Büyük üreticiler genelde 
yurtdışını tercih ederler ama maale-
sef global kriz dünyanın her yerini 
etkiledi. En çok da Avrupa ülkeleri 
etkilendi. Bu bağlamda Afyon’da da 
üreticilerin sıkıntıları oldu.  Yurtdışı 
bağlantıları olan firmaların üretimde 
standardı yakalamaları lazım. Ger-
çekten merdiven altı üreticilerin 
kapanıp, CNC tezgahlarla profesyo-
nelce üretim yapılması gerekiyor. 
Profil üreticileri bazen bayilerini 
görmezden gelir, finanse eder ama 
bu ülkemizin kaybı, milli kayıp bun-
lara dikkat etmemiz gerekiyor. n
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İnşaat Plastikleri Sektörünün 
lideri Fırat Plastik, 2009 yılından 
bu yana üzerinde çalıştığı ‘Fırat 

TPE Gri Contalı Profil’in üretim ve 
satışına başladı. 

Fırat Plastik, Mart 2010 itibariy-
le tüm profil markalarında (Gediz-
pen, Winhouse ve Fıratpen) EPDM 
kauçuk contalı pencereler için üret-
mekte olduğu contasız profillerin 
yanında, kendinden gri contalı profil-

leri de pazara sundu. 
Gri conta seçimi yapılırken, 

“Pencere Performans Testleri”ni 
EPDM kauçuk contalı pencerelerin 
değerine en yakın olan ‘Fırat TPE 
Conta’yı tercih eden Fırat Plastik, 
üç farklı formülü kombine ederek; 
contanın çalışan bölgesini yumuşak, 
orta bölgesini sert, profil içine geçen  
kubbe yanaklarını ise, poliproplen 
malzemeden imal etmiştir. 

Fırat TPE Conta, EPDM 
kauçuk contaya en yakın 
performans değerlerini 
verdiğinden, Fırat Plastik 
tarafından ürün gamına 
eklenmiştir. Ayrıca, Fırat 
Profil bayileri, talep et-
tiklerinde yine -eskiden 
olduğu gibi- contasız 
profil tedarik edebilecek 
olup, EPDM kauçuk conta 
uygulamaları da yapabi-
leceklerdir. 

Fırat Plastik firmasın-
daki  uygulama farkı  Ge-
dizpen, Winhouse ve Fı-
ratpen markalarına ait fiyat 
listelerine, contayla ilgili 
ekstra bir fiyat farklılığı 
yansıtmayışıdır.  

Bu uygulama; üretim 
hızının artmasının yanı 
sıra ekstra işçilik de ge-
rektirmediğinden, con-
ta maliyetlerini sıfıra 
indirmiştir. Bu sayede 
Fırat Plastik; Gedizpen, 
Winhouse ve Fıratpen 
profil bayilerine zaman 
ve işçilikten kazanım 
sağlarken, pazarda da 
daha avantajlı duruma ge-
tirmiştir. n

Fırat Plastik Profilde 
Kendinden Contalı Sisteme Geçti

Üstelik Conta Farkını da Almıyor...

Fırat Plastik A.Ş.  introduced its 
self-sealed profiles.

As from March 2010, Fırat A.Ş. 
released grey self-sealed profiles in all 
its brands (Gedizpen, Winhouse and 
Fıratpen)  in addition to the profiles 

without seals it has been 
manufacturing for EPDM rubber 

sealed windows.

Mart 2010 tarihi itibariyle 
Fırat Plastik’in tüm profil 
markalarında (Gedizpen, 
Winhouse ve Fıratpen) 
EPDM kauçuk contalı 

pencereler için üretmekte 
olduğu contasız profillerin 

yanında, kendinden gri 
contalı profilleri de pazara 

sundu. 
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“Katıldığımız Fuarlarla 
Daha Geniş Kitlelerce Tanındık”

LG Hausys İstanbul Ofisi Genel Müdürü MC Chun

LG Hausys İstanbul Ofisi 
Genel Müdürü MC Chun, 
“Kapı Pencere Fuarları’nın 

Sektörümüze Kazandırdıkları” konu 
başlıklı araştırma konumuzla ilgili 
sorularımızı yanıtladı. Sohbetimizin 
başında firmaları ve faaliyetleri ile 
ilgili bilgiler veren Chun, şunları 
söyledi:

“1947 yılında temelleri atılan LG 
grubu olarak, elektronik, kimya ve 
telekomünikasyon olmak üzere 3 
ana sektörde 40.000’i aşkın ürünle, 
dünya genelindeki 52 ülkede 147 
marka adı altında faaliyet göster-
mekteyiz. 2009 yılı nisan ayında 
Kore’nin en büyük petrokimya şir-

keti olan LG Chem firmasından 
ayrılarak LG Hausys markası adı 
altında kurulan firmamız; iç me-
kân filmleri, dekorasyon malzeme-
leri ve zemin kaplamaları, IMD ve 
reklamcılık filmleri, fonksiyonel 
folyolar, otomotiv ürünleri, akrilik 
mermer ve daha birçok ürünü içeren 
geniş portföyüyle faaliyet göster-
mektedir. Tüyap Pencere Fuarı’nda 
tanıtmış olduğumuz dış cephe folyo-
sunu 2000 yılında Kore’de üretme-
ye başladık. Geçen zaman içer-
sinde uzun test süreçleri sonunda 
aldığımız RAL sertifikası ve SKZ 
raporlarıyla kalitemizi kanıtladık. 
Pazardaki ihtiyaç doğrultusunda 

hedeflediğimiz Türkiye’de büyük 
markalarla çalışmaya böylece 
başladık. Amacımız, ihtiyaçları 
karşılamak dışında müşteriler için 
değer yaratmak ve piyasada en iyisi 
olmak.”

Yurtiçinde ve dışında kapı 
pencere sektörüyle ilgili olarak 
katıldığınız ve katılacağınız fuar-
lar hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye ekonomisi 2009 yılındaki 
daralmadan sonra iyi yönde ilerli-
yor. Pencere fuarlarının, ekonomi-
deki iyi gidişatı da arkasına alarak 
genişleyen bu sektörde, dış dünyaya 
açılan pencere işlevini göstereceğini 
düşünüyoruz.

LG Hausys İstanbul Ofisi Genel Müdürü MC Chun
ve LG Hausys İstanbul Satış Pazarlama Temsilcisi Murat Öztürk
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Türkiye’de düzenlenen fuarlar 
göz önüne alındığında fuarcılık 
sektörünü nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Fuarcılık sektörünün genişlemesi, 
hem üreticiler hem müşteriler için 
faydalı olacaktır. Türkiye bu konuda 
özellikle son yıllarda oldukça mesafe 
kat etti. Zaman içerisinde bu olumlu 
gelişmelerin fuarcılık sektörünü daha 
iyi yerlere getireceğini düşünüyoruz.  

Hangi fuara hangi amaçlarla 
katılıyorsunuz? Katıldığınız fuar-

lardan beklentilerinizin karşılığını 
aldınız mı?

Tüyap fuarı bizim Türkiye’deki 
ilk fuar tecrübemizdi. Bu fuardan 
çok faydalı dönüşümler aldık ve her 
yıl katılmayı planlıyoruz. Buradan 
aldığımız tecrübeyle Almanya’daki 
Nürnberg fuarına da katıldık. Her 
iki fuarda da kendimizi yakından ta-
nıtmayı, pazarı ve pazar ihtiyaçlarını 
algılamayı hedefledik. Bunda da ba-
şarılı olduğumuzu düşünüyoruz.

Katılımcı ve ziyaretçi açısın-
dan ele aldığımızda PVC sektö-
rüyle ilgili fuarları nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

Türkiye’nin her yerinden, hatta 
dünyanın uzak köşelerinden gelen zi-
yaretçilerle karşılaştık. Ürünümüze 
olan yoğun ilgiyi hissetmek bizi çok 
mutlu etti. Stratejik açıdan olumlu bir 
merkezde olan Türkiye’deki fuarlar 
hem katılımcısını hem de ziyaretçisi-
ni memnun ediyor.

En yüksek fayda için mevcut 
fuarlarda ne gibi değişimlerin 
olması gereklidir?  

Fuar reklam yatırımlarını artırmak, 
uluslararası düzeye taşımak faydalı 
olacaktır. Bunun dışında fuar süre-
since yiyecek-içecek, düzenli park 
alanı gibi konularda daha iyi hizmet 
verilebilirdi. 

Yurtdışı fuarlarla karşılaştırıl-
dığında, ülkemizde düzenlenen 
fuarların eksileri ve artılarından 
bahseder misiniz?

Türkiye’de düzenlenen fuarların 
artısı, Ortadoğu, Afrika, Güney Avru-
pa gibi gelişmekte olan bölgelerden 
katılımcıların yoğun olarak gel-
mesidir. Ancak yine de katılımcı 
çeşitliliğini yeterli bulduğumuzu 
söyleyemeyiz. Daha iyi tanıtım ve 
organizasyonla tüm katılımcılar 
için çok daha olumlu sonuçlar alı-
nabilirdi. 

Son olarak okuyucularımıza 
iletmek istediğiniz bir mesajınız 
var mı?

Bir sonraki fuarda da bizi mut-
laka ziyarete gelsinler. Onları en iyi 
şekilde ağırlayacağımızdan emin 
olabilirler. n

Tüyap Pencere Fuarı’ndaki LG Hausys Standı
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1986 yılında kurulan KABAN 
Makina, kullandığı yüksek 
teknoloji ve sahip olduğu de-

neyimli kadro ile, her geçen gün 
artan müşteri portföyüne, üstün 
kalite ve modern tasarımda ürünler 
sunmaya devam ediyor.

Kaban Makina, ileri teknolojik 
özelliklerle geliştirdiği; 4X4 CNC 
KAYNAK VE TEMİZLEME 
MERKEZİ FA1050, sektöre daha 
yüksek hız, performans, güven-
lik, kullanım kolaylığı ve ekonomi 
sunuyor.

 
“4X4 CNC KAY-

NAK VE TEMİZLEME 
MERKEZİ” 4X4 Kay-
nak Makinesi, Aktar-
ma robotu, Temizleme 
Ünitesi ve bu üniteler 
arasında yer alan Ak-
tarma Konveyörlerinden  
oluşmaktadır. 

Özellikler:
Tek operatör ile ça-

lışabilmektedir. Opera-
törün kesilmiş işlenmiş 
PVC Profillerin kaynak 
makinesine yüklenmesi 
ile başlar Köşe temiz-
leme makinesinden 
kapı-pencere çerçevesi-
nin çıkmasıyla sonlanır. 

Bu üretim hattında; 
Üniteler arası veri ak-
tarımı ile tüm ünitelerin 

birbiri ile senkronize çalışması ve 
bu sayede zaman kayıplarının mi-
nimuma indirilmesi sağlanır. Tüm 
ünitelerde “Otomatik Profil Tanıma 
Özelliği” vardır.

Otomasyon sistemi ile yüksek 
kalitede ürün ve maksimum mali-
yet verimi sağlar. Standart İşlem 
Süresi İle Yüksek Üretim Hassasi-
yeti elde edilir. Bu sayede etkili bir 
üretim planı elde edilebilmektedir.

4X4 Kaynak Makinası (Patent-
li); PVC Profillerin Aynı Anda Dört 

Köşesinin 90º Açı İle Kaynatılması 
ve Tek Çerçeve Kaynatma Süre-
sinde dört çerçevenin de kaynak 
işleminin yapılabilmesi özelliğine 
sahiptir.

Farklı tip ve ölçülerdeki pro-
filleri aynı anda üstün kalitede ve 
maksimum mukavemette kayna-
tabilmektedir.

4 Makina kapsitesine sahip tek 
makina kullanımı İle çalışma alanı 
ve işgücü tasarrufu sağlar.

FA 1050 4X4 
CNC KAYNAK VE TEMİZLEME MERKEZİ
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Patentli çapak kalınlığı otomatik 
ayar mekanizması ile kaplamalı, 
kaplamasız profiller İçin Tek bu-
tonla sıfır kaynak normal kaynak 
seçimi yapılabilmektedir.

Temizleme Ünitesi; tek köşe 
temizleme süresinde dört köşeyi 
temizleyebilmektedir. 

Bilgisayar kontrolü ile hareket 
ettirilen 44 Adet temizleme bıçağı 

ile farklı tip ve ölçülerdeki profil-
leri aynı anda temizleme yeteneğine 
sahiptir. 

Aktarma robotu; Kaynatılmış 
PVC Profillerin Otomatik Olarak 
“4X4 CNC Köşe Temizleme Ma-
kinası” na Aktarılmasını sağlar. 
100º Açıya Kadar Dönebilen “Pro-
fil Tutma Kolu” na sahiptir. 

Çerçeve ölçüleri; Max. 2465 x 
2820 mm Min. 455x435 mm dir. n

“Kaban Makina, ileri 
teknolojik özelliklerle 
geliştirdiği; 4X4 CNC 

KAYNAK VE TEMİZLEME 
MERKEZİ FA1050, 

sektöre daha yüksek hız, 
performans, güvenlik, 
kullanım kolaylığı ve 
ekonomi sunuyor.”
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Akapen;  2010 Yılı Bayiler 
Toplantısını 11-14 Mart 
2010 tarihleri arasında 

Renaissance Antalya Beach 
Resort&Spa  Otel’de gerçekleştirdi.  

Açılış konuşmasını Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Genel Müdür M. Ke-
mal Kızıklı’nın yaptığı toplantıda, 
açılış konuşmasının ardından top-
lantı akışına geçildi. Yepyeni iki 
serisinin tanıtımı, CE işaretlemesi, 

pazarın değerlendirilmesi ve yük-
selen enerjisini bayileri ile paylaşan 
Akapen, 2010 sezonuna verimli bir 
giriş yapmayı planlıyor. 

AKAPEN; 2009 yılında tüm 
dünyayı saran ve inşaat sektörünü de 
derinden etkileyen finansal krizden 
çıkışta, 2010 yılında umutların 
yeşermeye başladığı yeni sezona 
yepyeni 2 seri ile giriş yaptı.  

• Yepyeni Serilerin Tanıtımı: 

60mm ekonomik “Yeni Mira” serisi 
ve 70mm ekonomik “Lena Serisiyle” 
hem damlalıklı kanat ( Sistem 70/74), 
hem normal kanat uygulamalarını 
(Sistem 70/70) çok uygun fiyat 
avantajları ve vazgeçilmez Akapen 
kalitesiyle üretici bayilerine tanıttı.

• Ayrıca, 60mm ve 70mm Yeni 
Pervazlı Kasa profilleriyle de estetik 
tasarım, kalite ve mükemmel izo-
lasyonu birleştiren Akapen, üretici 
bayilerinin beğenisini kazandı.

Akapen Bayileri 11-14 Mart’ta 
Antalya’da Toplandı... 

Akapen; Yepyeni Serileri, Uygulamadaki Yenilikler ve 
CE Hakkındaki Bayiler Toplantısını 11-14 Mart 2010’da 

Antalya’da Gerçekleştirdi.
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• Ahşap desenli laminasyon 
profillerinde  kulanmış olduğu  con-
taların, kahverengi TPV oluşu ile 
ahşap desenli profilin aynı rengi-
ni contalarda da koruyan firma, 
Türkiye’de yine ilklerden birini 
gerçekleştiriyor.

• CE İşaretlemesi, Uygula-
maları ve Yaptırımlar konusunda da 
danışman firmaları ile gerekli bilgi-
lendirmeyi yaptı.

AKAPEN bayileri 3 gün süren 
toplantı süresince,   Antalya’nın gü-
zel doğası ve aktiviteleri ile yılın 
stresini atıp, Gala Yemeğinde gönül-
lerince eğlendiler. n

Akapen; 
Yepyeni Serileri, 

Uygulamadaki Yenilikler ve 
CE Hakkındaki 

Bayiler Toplantısını 
11-14 Mart 2010’da Antalya 
Beach Resort&Spa  Otel’de 

Gerçekleştirdi.
Yepyeni iki serisinin 

tanıtımı, CE işaretlemesi, 
pazarın değerlendirilmesi ve 
yükselen enerjisini bayileri 
ile paylaşan Akapen, 2010 
sezonuna verimli bir giriş 

yapmayı planlıyor. 

Akapen Dealers met in Antalya on 
11th-14th March...

Akapen held its Dealers’ Meeting 
on its Brand New Range, Innovations 

in Practice, and CE in Antalya on 
11th-14th March 2010.
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VBH Türkiye Reklam ve 
Pazarlama Müdürü Nuray 
Sarı, VBH Hizmet Paketi-

nin içeriğini ve VBH Türkiye’nin 
çalışmalarını özetledi. 

 VBH, sektörün en büyük tica-
ri şirketi olarak uluslararası faa-
liyet gösteren, pencere ve kapı ak-
sesuarları alanında endüstrinin en 
tanınmış markaları ile iş ortaklığı 
yürüten ve kırktan fazla ülkede 
pazar liderliğini koruyan güçlü bir 
ticari kuruluştur. Dünya genelindeki 
en kuvvetli markalar bize ürünlerini 
verme güvenini göstermekte ve aynı 
güvenle birçok endüstri kuruluşları 
ile atölyeler bizden bu malzemeleri 

alma ihtiyaçlarını gidermektedir. 
Biz VBH Hizmet Paketi içinde 

kendi alanında uzmanlaşmış mar-
kaların malzemelerini tek elden pa-
zara sunuyoruz. 

VBH Türkiye
Türkiye ve Türkiye’ye bağlı 

olan ülkelerde yoğun olarak kapı 
ve pencere aksesuarları alanında 
faaliyet gösteriyoruz. VBH Hizmet 
paketimiz içinde aklınıza gelen 
her nevi kapı pencere sistemleri, 
aksesuarları ve yardımcı malzeme-
ler mevcut. Bunların en başında 
exclusivite ortaklığımız bulunan 
Winkhaus Kapı ve Pencere Sistem-
leri geliyor. 

İthal aksesuar alanında Wink-
haus’un yanı sıra ürün grubumuza 
yeni ilave etmiş olduğumuz güçlü 
markalar oldu. Bu sistemler ile bir-
likte yeni müşterilere, alüminyum 
ve ahşap kapı ve pencere çözümle-
ri de sunuyoruz. Özellikle aksesu-
ar alanında sayısız yeni ürünler, 
tamamlayıcı sistemler ve yardımcı 
malzemeler ile bundan sonra çözüm 
ortağı görevimizi daha kapsamlı 
şekilde yerine getirebileceğiz. 
VBH Hizmet Paketi içeriğine da-
hil ettiğimiz yeni ürünler, özellikle 
alüminyum, ahşap kapı ve pencere 
donanımları ile paslanmaz çelikten 
üretilmiş proje tipi mimari ürünler 
grubunu oluşturuyor. Yeni ürünleri-
miz aşağıda listelenen gruplardan 

oluşmakta olup müşterilerimize 
sunduğumuz çözüm seçeneklerimi-
zi desteklemektedir:

- Ahşap ve alüminyum kapı 
ve pencere donanımları, 

- Cam kapı kilitleri & zemin 
kilitleri,

- Ahşap kapılar için gizli 
menteşeler, 

- Kapı kapatıcıları & kapı 
hidrolikleri, 

SS304 paslanmaz çelikten üre-
tilmiş uzun ömürlü aksesuarlar-
dan:

- İç kapı kolları,
- Çekme kollar, 
- Panik çıkış donanımları, 
- Proje tipi gömme kilitler, 
- Yaprak menteşeler, 
- Ağır hizmet kapısı 

menteşelerinden.
VBH sizin için burada – her 

zaman ve her yerde.
Kolaylıkla  her şey; kapı ve 

pencerelerin üretimi için gereken her 
şeye bizden ulaşabilirsiniz. Biz “her 
şey” kelimesinin aynı zamanda yük-
sek kalite ve istediğiniz an mevcuttur 
anlamlarını da taşımasına özellikle 
önem veriyoruz. Ürün tekliflerimizi 
uluslararası, her yerdeki müşterilerin 
her çeşit farklı ihtiyaçlarına göre ha-
zırlıyoruz. VBH dünya genelinde en 
güçlü markaların ortağıdır ve kendi 
markası greenteQ ile ürün gruplarını 
tamamlamıştır. 

Aradığınız Her Şeyi “VBH Hizmet Paketi” İçinde 
En Kısa Süre ve En Uygun Şekilde Size Ulaştırıyoruz!

VBH Türkiye Reklam ve Pazarlama Müdürü Nuray Sarı





48

Her şey kolaylıkla; ilk tanışma-
dan günlük iletişime, birebir 
konuşmadan modern iletişim araç-
larının kullanımına kadar olan her 
aşamada sizin için her şeyin ko-
laylıkla olmasını sağlıyoruz. VBH 
çalışanları olarak sizleri hızlı ve 
rahat bir şekilde karşılamak, günlük 
yaşantımızda sevecen ve centilmen-
ce hareket etmek, çok yönlü olan 
iletişim olanaklarımızı tamamen 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına, yük-
sek performans ve güvenli adımlara 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. VBH 
hizmet markaları ve  çok  yön-
lü servis seçenekleri ile sizlerin 
hayatını kolaylaştırmaktadır. Biz 
bunları gerçekleştirirken siz kon-
santrasyonunuzu asıl gereken müş-
terilerinize verebilirsiniz.

Güçlü Markalar 
VBH uluslararası varlığı, deneyi-

mi ve güvenilirliği sayesinde sektö-
rün güçlü üretici markaları için iyi 
bir pazar ortağı ve genel dağıtım 
platformu olarak oldukça ilgi çeki-
cidir.  Uzun yıllar boyunca başarı 
ile tamamlanan sayısız, yoğun ve 

stratejik ortak çalışmalar sayesinde 
genelde endüstri ortağımızın en bü-
yük müşterisi olduk. 

VBH Ürün Grupları
Aradığınız her şey için daha faz-

la seçenek.. daha fazla imkan.. daha 
fazla özgürlük: 

> Pencere Aksesuarları > Kapı 
Aksesuarları > Mobilya Akse-
suarları 

> Sızdırmazlık  Profilleri > Montaj 
Malzemeleri > Yapı Kimyasalları

> Yapı Malzemeleri >  El Aletleri 
/ Makineler
greenteQ. VBH’nın kendi markası

> Yalıtım Bantları > Pencere 
Folyoları > Cam Takozları > Tutkal

> Pencere Denizlikleri > Sinek-
lik Tülü > PVC Bantları > Panjur 
Motoru 

> Köpük & Silikon
VBH Markası
Vermiş olduğumuz hizmet 

sözü tabi ki şirketimizin değerleri 
ve uluslararası deneyimlerinden 
kaynaklanmaktadır. Başarımız bu-
nun göstergesi ve ispatıdır. 

VBH çok yönlüdür:
Ürün gruplarımız talebe göre 

belirlenmiş olup çok geniş kap-
samlıdır. Bunu her müşteri talebine 
göre tecrübe edilmiş, modern bir 
hizmet işi ile güvenli lojistiğin bir-
likte yürümesi ile sağlamaktayız. Biz 
müşterilerimize günlük yaşantıları 
içerisinde onları her aşamada en iyi 
şekilde destekleyecek bir hizmet 
paketi sunuyoruz.

VBH öngörüşlüdür: 
Müşterilerimiz bu günden 

yarınlarını düşünmek zorunda 
oldukları için bizden öngörüşlü 
olmamızı bekleyebilirler. Biz 
pazar gelişmelerini erkenden yaka-
layabiliyor ve aktif olarak ger-
çekleştirebiliyoruz. 

VBH güvenilirdir: 
Personelimiz kendilerini çok 

iyi geliştirmiş, deneyimli bir ekip-
ten oluşmaktadır. Biz denenmiş ve 
uygulanmış prosedürlerimiz kap-
samında masraf ve hizmet hakkı ile 
çalışmaktayız. 

 Aradığınız her şeyi “VBH Hizmet 
Paketi” içinde en kısa süre ve en uy-
gun şekilde size ulaştırıyoruz! n

We make sure that everything you 
look for reaches you within “VBH 

Service Package” in the shortest time 
possible and in the most suitable 

way!

VBH Turkey Promotion and Marketing 
Manager Nuray Sarı summarized the 
content of VBH Service Package and 

the operations of VBH Turkey. 
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11 yıllık G-U tecrübesinden 
sonra kendi işini yapmak 
için yola koyulan Süley-

man Alkan, son tüketiciye en iyi 
hizmeti verebilmek için 20 Mart 
günü İstanbul Kartal’da hizmete 
açtı. Açılıştan sonra firmaları ve 
çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren 
Süleyman Alkan, şunları söyledi:

“G-U’da çalışırken sürekli pi-
yasada olduğumuz için sürekli 
olarak en iyi hizmeti nasıl vere-
biliriz diye düşünüyorduk. Bir 
ürünün bilgisini bayiye verdiğiniz 
zaman, o ürünün piyasada daha et-
kili olduğunu biliyoruz. Buradaki 
eksikliği görerek, kepenk, pan-
jur, fotoselli kapılar, garaj kapıları 
gibi ürünleri ürün gamımıza aldık. 

Bunu yapabilmek için bir PVC 
ürününü satabiliyor olmanız gere-
kiyor. İnsanların evine bir şekilde 
girip, diğer eksikleri de tamam-
lamaya çalışıyoruz. PVC pencere 
doğramaları, balkon camlama sis-
temleri, fotoselli kapılar, küpeşte 
aksesuar satışı ve uygulaması, stor 
sineklik ve sistemleri gibi ana ürün-
lerle yola çıktık. Bunun yanı sıra 
burayı bir pencere market olarak 
faaliyete geçirmek istedik. Aynı 
zamanda ilerde pencere tamiratıyla 
ilgili de bir altyapı oluşturmaya 
başlayacağız. İnsanların PVC kapı 
pencere konusunda ki sıkıntılarını 
da bildiğimiz için kendilerine çö-
züm sunabilmek adına bu konuya 
ağırlık vereceğiz. Bina mantolama 

konusunda da çalışmalar yapacağız. 
Bu konuda da alanında lider firma-
larla çalışacağız. Sektörde de bu 
konuyla ilgili bir ilk olmak iste-
dik. Pencere konusunda insanların 
derdini dinleyebilen ve sorunlarını 
giderebilen bir firma olmak istiyo-
ruz.” n

Alkan Yapı Hizmete Girdi… 

Alkan Yapı was brought into 
service… 

Started out to do his own work after
 a 11 year experience in G-U, 

Süleyman Alkan opened his business 
in Istanbul, Kartal on 20th March so 
as to provide the best service to the 

final consumer.
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Kale Kilit, İstanbul Maden 
ve Metaller İhracatçı 
Birlikleri’nin (İMMİB) 

gerçekleştirdiği 2009 İhracatın 
Yıldızları Ödül Töreni’nde, “Me-
tal Eşya” kategorisinde en fazla ih-
racat gerçekleştiren kurum olarak 
dördüncü kez birinciliği elde etti. 
Kale Kilit, bu ödüle 2009 yılında 
yaptığı 46.530.733 USD’lık ihra-
cat tutarı ile ulaştı.

İstanbul Maden ve Metaller 
İhracatçı Birlikleri (İMMİB)’in, 
sektöründe lider kuruluşların ba-

şarılı ihracat çalışmalarına verdiği  
“İhracatın Yıldızları Ödülü”, 2 
Nisan Cuma günü düzenlenen bir 
törenle sahiplerini buldu. Kale Ki-
lit, 2009 yılında gerçekleştirdiği 
46.530.733 dolarlık başarılı 
ihracatı ile “Metal Eşya” katego-
risinde birinci oldu. 

Elli yedi yıllık tecrübesi ile 
Türkiye kilit ihracatının %60’ını 
gerçekleştiren Kale Kilit, her yıl 
düzenli olarak 75’in üzerinde ül-
keye ihracat yapıyor.  Bugüne 
kadar ihracat yaptığı ülkelerin 

Kale Kilit 4. Kez “İhracatın Yıldızı” Oldu

İstanbul Maden ve 
Metaller İhracatçı 

Birlikleri’nin (İMMİB) 
gerçekleştirdiği 2009 

İhracatın Yıldızları Ödül 
Töreni’nde Kale Kilit, 2009 

yılında gerçekleştiridiği 
46.530.733 dolarlık 

başarılı ihracatı ile 
“Metal Eşya” kategorisinde 

birinci oldu. 
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sayısı 102’ye ulaşan  Kale Kilit’in 
en yüksek ihracat yaptığı ül-
keler arasında Suudi Arabistan,  
İran, Irak, Cezayir ve  Rusya yer 
alıyor.

Törende birincilik ödülünü 
alan Kale Kilit İhracat ve Pazar-
lama Grup Başkanı Turhan Tur-
gut,  Kale Kilit’in Türkiye’nin li-
der kilit üreticisi olmasının yanı 
sıra, uluslararası  pazarlarda da 
başarılarını sürdürdüğünü söyledi. 
Kale Kilit’in her yıl ihracatını çift 

haneli rakamlarla büyüttüğünü be-
lirten Turhan Turgut, “2010 yılında 
yaklaşık 65 milyon USD’lık  ihra-
cat hedefliyoruz” dedi.

Turhan Turgut, Kale Kilit’in 
ihracattaki başarısının ülkeye 
özel üretimden geçtiğini sözlerine 
ekleyerek,  Kale Kilit’in, ihracat 
yaptığı ve yapmayı hedeflediği 
tüm ülkelerin kilit kullanım 
alışkanlıklarını inceleyerek tüketi-
ci ihtiyaçlarına en uygun kilidi 
ürettiğini belirtti.  

 “2012 yılına kadar 40 milyon 
$’lık bir yatırımı hedefliyoruz”

Türkiye kilit piyasasına yön 
veren Kale Kilit’in yenilikçi ve 
teknolojik üretim tesisleri yılda 
kilit ve barel olmak üzere toplam 
33.250.000 adetlik kapasiteye sa-
hiptir. 

 2010 yılına kadar 40 milyon 
$’lık bir yatırımı hedeflediklerine 
dikkat çeken Kale Kilit İhracat ve 
Pazarlama Grup Başkanı Turhan 
Turgut dünyada 102 ülkede  100 
milyondan fazla kapıda  Kale Ki-
lit kullanıldığını söyledi. 

Turhan Turgut, Kale Kilit’in 
uluslararası standartlarındaki 
üretimi ile ihracat yaptığı bir-
çok ülkede pazar birincisi ko-
numda olduğunu aktararak,  
Kale Kilit’in önemli ihracat pa-
zarlarının başında Suudi Arabis-
tan,  İran, Irak, Rusya, Cezayir 
geldiğini belirterek bunda talebin 
güçlü olmasının önemli bir etken 
olduğunu vurguladı. Ortadoğu ve 
Afrika’nın da çok hızlı gelişen 
pazarlar olduğuna değinen Turhan 
Turgut  Amerika pazarının da dik-
kat çekici ölçüde büyüdüğünün 
altını çizdi. n

Kale Kilit has become “The Star of 
Export” for the 4th time.

In the 2009 Stars of Export Award 
Ceremony held by Istanbul Minerals 
and Metals Exporters’ Association 

(IMMIB), Kale Kilit has become the 
first in “Metal Items” category with 

its export of 46.530.733 USD realized 
in the year 2009.
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Aynı tarihte 6 büyük sektörü 
Mosbuild Moskova yapı 
fuarı çatısı altında toplayan 

Rusya’nın en büyük yapı fuarı duru-
munda bulunan bu dev fuara Türki-
yeden seçkin 26 firma katıldık.

Üstelik bir önceki yıla nazaran 
dünyadaki global krize inat ederce-
sine bir çok ülke katılımcılarının ak-
sine katılımcı firma sayımızı 2 firma 
daha artırmış olarak 2010 da ülke-
mizi bu önemli fuarda başarıyla tem-
sil ettik.

Buildex, Cersanex, MosInteriors, 
Stonex, Windowbuild ve Counrtyli-
ving isimleriyle yapı sektörünün 
tüm alanlarını birleştiren dünyadaki 
bir çok önde gelen büyük ve konu-
sunda dünya lideri konumundaki 
firmaların ve markaların katıldığı 
prestij niteliğindeki bu fuar, bölgede 
Uluslarası nitelikteki en önemli fuar 
olma özelliğini taşımaktadır.

Böylesine pahalı ve prestijli bir 
fuarda başarıyla ülkemizi temsil 
eden katılımcılar olarak Türk yapı 

sektöründe onlarca yıl faaliyet göste-
ren bizler birçok dünya devi marka-
lar ve firmalar arasında gerçekten 
konularında lider ve profesyonel 
firmalar olduğumuzu fuar süresince 
hissettik ve hissettirdik.

Düzenli olarak katıldığımız bu 
fuara olan ilgiyi önceki yıllarla mu-
kayese ettiğimizde belirgin bir artışın 
olduğu dikkatimizi çekti.

Bu fuara katılmamızdaki ana 
amacımız 2010 yılında üretimine 
başladığımız yalıtımlı camlarda 
kullanılan nem alıcı ürünümüzün 
tanıtımını gerçekleştirmekti. Yapı 
fuarları çatısı altında sektörel bir fuar 
niteliği gösteren bu fuarda ürünleri-
mize çok yüksek bir ilginin olduğunu 
gözlemledik.

Sektörel fuarlarda yaşadığımız 
profesyonel katılımcı ve profesyo-
nel ziyaretçi  formatı fuar süresince  
sürdüğünden ürünlerimizin özellik-
lerini, rakiplerine olan üstünlükleri-
ni ve avantajlarını bu profesyonel 
ziyaretçilerle fazlasıyla paylaşma 

olanağına kavuştuk.
Uluslararası normlara sahip ve 

bölgede tanınan ve her zaman aranan 
bir marka oluşumuz nedeniyle pazara 
sunduğumuz her yeni ürün aynı ilgiyi 
ve itibarı görmekteydi.

Yalıtımlı cam sektörü için macun 
üreten tüm dünya firmaları için her 
yıl bir görüşme ortamının yaratıldığı 
bu fuarda sektördeki gelişmeleri, 
problemleri yeni yatırım planlarını 
rekabet koşullarındaki değişmeleri ve 
politikaları en üst düzeyde görüşme 
imkânına kavuştuk.

Firmamız 1992 yılından itibaren 
Türkiye’de yalıtımlı cam sektörüne 
ürettiği yalıtımlı cam macunları ile 
verdiği hizmetin yanında Rusca dil-
lerini konuşan ülkelere 2000 yılından 
sonra başlayıp günümüze kadar 
yaptığı ihracat ile kazandığı ihracat 
pazar deneyimiyle halen bu bölgede 
de pazarda etkin ve güçlü bir firma 
olma konumunu sürdürmektedir.

Firmamız ülkemizi yurtdışı fuar-
larda başarıyla temsil etme geleneğini 
sürdürmeye devam edecektir. n

“6 - 9 Nisan 2010 Tarihleri Arasında 
Mosbuild 2010 Moskova Fuarı’ndaydık.”
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Düzenlendiği ilk yıldan bu 
yana sektör profesyonel-
lerinin verdikleri destek ile 

dünyanın en büyük 2. Fuarı konu-
muna gelen; pencere, cam ve kapı 
sektörlerinin tüm ürün gruplarının 
bir arada sergilendiği Uluslararası 
İstanbul Pencere Fuarı Türkiye 
ve 70 farklı ülkeden gelen toplam 
30.381 profesyonel ziyaretçiye ev 
sahipliği yaptı.

Uluslararası İstanbul Pencere 
Fuarı, inşaat sektörünün ve tüke-
ticilerinin pencere, cam teknolojisi, 
aksesuar, tamamlayıcı ve yan sana-
yi ürünlerinde ki en son yeniliklere 
ulaşmalarına imkân sağladı. Bu yıl 
11’incisi düzenlenen fuarda birbi-
rinden yeni teknolojik gelişmeler 
sergilenirken; tasarruf ve güvenliği 
esas alan ama aynı zamanda dış gö-
rünümüyle de dikkat çeken ürünler 
fuarı ziyaretçileri tarafından ilgiyle 
karşılandı.  

Sektörün İhracat Atılımına 
Büyük Katkı Sağlandı

2009 yılında inşaat sektöründe 
yaşanan durgunluğu ihracat ile aş-
maya çalışan pencere sektörünün 
önemli hedef ülkelerinde TÜYAP 
tarafından tüm yıl yürütülen tanıtım 
çalışmaları sonucunda İstanbul 
Pencere 2010 Fuarı’nı 70 farklı 
ülkeden toplam 2919 yabancı pro-
fesyonel ziyaret etti. 

İstanbul Pencere Fuarı’na Büyük İlgi
İnşaat sektörüne yön veren Uluslararası İstanbul Pencere 

Fuarı, 60.000 m2 kapalı alanda 26 ülkeden gelen 416 firma ve 
firma temsilciliğinin katılımı ile TÜYAP’ta 11–14 Mart 2010 

tarihleri arasında gerçekleştirildi.
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Ayrıca Tüyap’ın yurtdışı ofisleri 
ve temsilcilikleri kanalıyla birey-
sel olarak gelen ziyaretçilere ilave 
olarak Rusya, Gürcistan, Azerbay-
can, Bulgaristan, Makedonya, İran, 
Suriye, Kosova’dan profesyonel 
toplu alım heyeti organizasyonları 
yapılmıştır. Tüm bu çalışmaların 
yanı sıra Başbakanlık Dış Ticaret 
Müsteşarlığı İşbirliği ile Fuarı Su-
dan, Rusya, Afganistan, Azerbaycan 
ve Arnavutluk’tan alım heyetleri zi-
yaret etmiştir. 

TÜYAP’ın “Küresel Fuar 
İşbirliği” (GFA) anlaşmasını im-
zalamasıyla daha da güçlenen İs-
tanbul Pencere 2010 Fuarı tüm bu 
çalışmalar sonucunda pencere sek-
törünün ihracat atılımına büyük 
katkı sağlarken, hedeflerini tuttura-

rak geçen sene elde ettiği başarının 
üstüne çıkmıştır.

İstanbul Pencere, Glass Expo 
İstanbul ve Door Expo İstanbul 
fuarları 10–13 Mart 2011 tarihleri 
arasında düzenlenecektir

11 yıldır istikrarlı büyümesi 
ile sektörün vazgeçilmez buluşma 
adresi haline gelen, İstanbul Pen-
cere Fuarı 2011 yılında 10–13 
Mart 2011 tarihlerinde Glass Expo 
İstanbul Cam Ürünleri, Üretim-
İşleme Teknolojileri ve Makineleri, 
Tamamlayıcı Ürün ve Kimyasalları 
Fuarı ve Door Expo İstanbul 3. 
Kapı, Kepenk, Panel, Pano, Bölme 
Sistem ve Aksesuarları Fuarı ile bir-
likte eş zamanlı olarak TÜYAP Fuar 
ve Kongre Merkezi Büyükçekmece, 
İstanbul’da gerçekleşecektir. n

Great Attention to Istanbul Windows 
Fair

International Istanbul Windows 
Fair directing the construction 
sector, was held in TUYAP on 

11–14 March 2010 in an indoor 
area of 60.000 m2 with 416 

companies and company 
agencies coming from 

26 countries.
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1991 senesinden bu yana PVC 
kapı pencere, alüminyum cep-
he sistemleri ve inşaat işleri 

yapan Vörges, 2005 yılından buya-
na da Alfatherm Azerbaycan distri-
bütörlüğünü sürdürüyor. Kendi pro-
jelerinde ve aldıkları projelerde bu 
profilleri kullandıklarını ifade eden 
Vörges PVC Kapı Pencere Sistem-
leri Yönetim Kurulu Üyesi Samir 

Mehdiyev, aynı zamanda havuz ka-
pama sistemleri üzerine de hizmet 
verdiklerini ifade etti. Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hüseyin Mehdiyev’in 
açtığı yolda bayrağı daha da yukarı 
çekmek için çalıştıklarını ifade eden 
Samir Mehdiyev ile Plastherm’in 
İstanbul’daki genel müdürlüğünde 
görüştük:

Sizi piyasadaki rakiplerinizden 
ayıran özellikleriniz neler?

Bizi diğer firmalardan ayıran en 
önemli özelliğimiz, bir inşaata gir-
diğimiz zaman standart atölyecilerin 
verdiği teklifler gibi değil de, çizilmiş, 
projelendirilmiş, mimari olarak tek-
liflerimizi vermemizdir. Uygulama 
bittikten sonraki görüntüsüne kadar 
hazırlayıp, kendilerine sunabiliyoruz. 
Bu, tabi ki bir profesyonellik ve kadro 
isteyen bir iş. Bünyemizde çalışan 
inşaat mühendisleri ve mimarlarla 

müşterilerimize hızlı ve çözüm yol-
larıyla ulaşabiliyoruz. Bu konuda 
Türkiye’den destek aldığımız firma-
lar da var. Bu firmalarla senkronize 
olarak çalışıp, Azerbaycan halkına en 
iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz.

Azerbaycan’da karşılaştığınız 
problemler ve çözüm yollarından 
bahseder misiniz?

Azerbaycan’da geniş bir pazar 
var. Ekonominin hızlı gelişimi, inşaat 
sektörünün daha da hızlanmasına yol 
açıyor. Azerbaycan, dünyanın kendi 
çizgisinde en hızlı büyüyen ekono-
misine sahip ülkelerinden biri. Son 
10 yılda her alanda çok büyük ge-
lişmeler yaşandı. Her alanda yaşanan 
bu gelişmelerin bizim sektöre de çok 
büyük etkisi oldu. Ülkenin ekonomik 
durumunu bizde bir iş adamı olarak 
destekliyoruz.

Bunun yanında yaşadığımız en 
büyük sorun ise, kalifiye eleman ko-
nusunda yaşadığımız zorluklardır. 
Bundan 10-15 sene önce çok fazla 
eleman bulunabilirdi fakat, iş yeri 
yoktu. Şimdi ise tam tersi, iş yerleri 
çok ve çalıştıracak işçi bulunmuyor. 
Bu konuda bazı sıkıntılar oluyor. Bu-
nun da zaman içerisinde çözüleceğine 
inanıyoruz. n

“Son 10 yılda Azerbaycan Ekonomisi Çok İlerledi

Vörges PVC Kapı Pencere Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi 
Samir Mehdiyev

Vörges PVC Kapı Pencere Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi Samir Mehdiyev ve 
Plastherm Satış Pazarlama Müdürü Ömer Kara
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Türkiye’de PVC sektörü, ülke-
nin en gelişmiş sanayilerinden 
biri olan ve kriz dönemlerinde 

bile büyüme gösterebilen plastik sek-
törünün içinde, aynı hızla gelişmeye 
devam ediyor. “Avrupa’nın en fazla 
PVC pencere profili üreten ülkesi” un-
vanını Türkiye’ye kazandıran sek-
tör, 2008’deki duraklama döneminin 
ardından yeniden şaha kalktı. 2007 
yılında 22 milyon adetlik üretim raka-
mıyla, 3 milyon konutu plastik pencere 
ile tanıştıran PVC sektöründe, ihracat 
oranı da %28’e yükseldi. 

Türkiye’de 1970’li yıllardan iti-
baren nüfusun ve dolayısıyla konut 
ihtiyacının artmaya başlaması ile bir-
likte, inşaat sektörünün bütünü ile bera-
ber gelişmeye başlayan PVC kapı ve 
pencere sektörü, 1980’li yıllardan itiba-
ren Türkiye’de tanınmaya başlandı. 

Türkiye’de ilk defa “PVC pencere” 
ile profil üretim makinelerinin ithal 
edildiği 1981 yılında tanıştı. Aradan 
geçen 25 yılda ise, dünya pazarında, 
Türk PVC pencere üreticileri; Amerika 
ve Çin’den sonra, 280 bin ton üretimle 
üçüncü sıraya oturdu ve dünyanın her 
ülkesine ihracat yapar hale geldi. Ja-
ponya’nın 70’li yıllardan itibaren; oto-

motiv, bilgisayar ve daha birçok alanda 
gösterdiği atılımı ve başarıyı, “Türk 
PVC pencere sektörü” 90’lı yıllarda ya-
kalayarak, sektörün Japonya’sı olmayı 
başardı. 

2007 yılına gelindiğinde ise Türki-
ye, PVC profil üretiminin %20’sini, 
PVC makine üretiminin de %95’ini ih-
raç eder hale geldi. Bu sayede Türkiye, 
yurt dışı pazarlarda Alman makine 
üreticilerinin de en güçlü rakibi oldu. 
Diğer taraftan Almanya’da doğarak, 
dünyaya yayılmış olan PVC pencerenin 
ülkemizdeki ithalat payının %3’ler se-
viyelerinde seyretmesi, sektörün reka-
bet gücünü açıkça ortaya koyuyor. 

Üretimde Türk PVC makineleri-
nin payı önemli yer tutuyor…

Bu rekabette PVC profil sektörü için 
makine üreten Türk makinecilerinin 
payı önemli bir yer tutuyor. PVC pro-
fil makineleri üreten Türk firmalarının 
başında gelen Mikrosan’ın Pazarlama 
Müdürü Rauf Rustemov, detaylı Ar-
Ge çalışması sonucu ürettikleri yeni 
makinelerle PVC profil üretimine yeni 
bir boyut kazandırdıklarını, dolayısıyla 
üretimin arttığını ve bunun da satışa 
olumlu olarak yansıdığını söylüyor. 

Pencere sektörü krizden büyüye-
rek çıkıyor…

Yılda 2 milyon konuta hitap eden 
pencere profil üretiminin var olduğu ül-
kemizde, üretici firmalar ürün geliştir-
meye ve tanıtıma ciddi bütçeler ayırır 
hale geldiler. 10 binin üzerinde işletme, 
PVC pencere sektöründe faaliyet göster-
meye devam ediyor. Yüzde 25’inin 
makine imalatçılarının oluşturduğu bu 
sektör, yaklaşık 150 bin kişiye iş olana-
ğı sağlıyor. 60’a yakın profil firması ve 
100’den fazla markanın bulunduğu PVC 
pencere sektörü, geçtiğimiz yıllarda ya-
şanan krizlerden de etkilenmeyerek; 
kriz yıllarında %20, diğer yıllarda %30 
oranında büyüme gösterdi. 

Gelişimini hızla sürdüren bu sektör, 
2007 yılında, her türlü tasarıma cevap 
verebilir hale geldi ve ürünlerde yapılan 
yeniliklerle, akıllı ev otomasyonunun 
da bir parçası oldu. 

İki çatı altında toplandılar…
Bunun yanı sıra penceredeki gü-

venliği de en üst seviyeye çıkaran PVC 
pencereler, farklı renk ve tasarım alter-
natifleriyle yüzlerce seçenek olarak 
tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı 
Birlikleri (İMMİB) ve Orta Anadolu 
İhracatçı Birlikleri’nin (OAİB) verileri-
ne göre, iç pazarda iddialı olan PVC 
kapı ve pencere üreticileri ile demir-
çelik ve ahşap pencere üreticilerinin 
ihracatlarında geçmiş yıllara oranla 
önemli artışlar görülmektedir. 

Sektördeki şirketler, kısmen, PÜK-
AB (Pencere Üreticileri Kalite Birliği 
Derneği) ve bazıları da İMSAD (İnşaat 
Malzemesi Sanayicileri Derneği) ça-
tıları altında toplanmaktadır. 

Hedefimiz Avrupa…
En büyük parlamasını 2004 yılında, 

bir önceki yılın en büyük üreticisi olan 
Almanya’yı geçip, “Avrupa’nın en faz-
la PVC pencere profili üreten ülkesi” 
unvanını Türkiye’ye kazandırarak ya-
şayan sektör, 2008’deki duraklama dö-
neminin ardından yeniden şaha kalktı. 
2007 yılında 22 milyon adetlik üretim 
rakamıyla 3 milyon konutu plastik 
pencere ile tanıştıran PVC sektöründe 
ihracat oranı da %28’e yükseldi. 2010’-
da, Avrupa 5.si olmayı hedefliyoruz. 
PVC pencere sektörü dünyada 1960 
yılında oluşmaya başladı. Türkiye’de 
ise, PVC üretimine 80’li yılların ilk 
yarısında başlandı. 2002’de 120 bin 
tonluk üretim kapasitesine ulaşan sek-
tör, istikrarlı büyümesini 2005’e kadar 
sürdürdü. Ancak 2005 yılında, önceki 
yıl 260 bin tonluk üretim rakamını ya-
kalayan PVC pencere profil imalatı 
%20 azalarak 208 bin tona geriledi. 

Avrupa’nın En Fazla 
PVC Pencere Profili Üreten Ülkesi…

Mikrosan Pazarlama Müdürü 
Rauf Rustamov
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Yaşanan bu gerilemeye rağmen, gayri-
menkul piyasasında özellikle konut 
ihtiyacının ve arzının sürmesi PVC 
pencere üretimini tetiklemeye, potansi-
yeli canlı tutmaya devam ediyor. Öyle 
ki; sektörün ileri gelenlerine ve var olan 
verilere göre, mevcut büyüme hızının 
korunması halinde Türkiye’nin 2010 
yılında Avrupa ve Avrasya’nın üçüncü 
büyük plastik işlenen ülkesi konumuna 
ulaşması bekleniyor. 

Dünyadaki 840 bin konutta “Türk 
Penceresi” var. 

•Bugün sektörde 10 binden faz-
la üretim atölyesi ve 20 binden fazla 
showroom var. 

•Sektör, 2007’de 22 milyon adet 
pencere üretti ve bunlar 3 milyon ko-
nutta kullanıldı. 

•Sektörün ihracat payı %28’e yük-
seldi. PVC pencere makine üreticileri 
%95’lik ihracat oranıyla dünyanın he-

men her ülkesine toplam 75 bin makine 
ihraç etti. 

•2008-2009 döneminde %10 büyü-
mesi beklenen sektör 150 bin kişiye is-
tihdam sağlıyor. 

Şubat 2007 tarihinden itibaren PVC 
pencerede Avrupa Birliği, ürün pasapor-
tu yerine geçecek olan “CE / Avrupa’ya 
uygunluk” işaretini taşıma zorunluluğu 
ile ilgili yeni dönem resmi olarak baş-
ladı. Bunun  anlamı da artık pencere-
lerin sertifikalarıyla birlikte satılacağı. 
CE işareti, kullanıldığı ürünün kalite 
diploması olarak algılanacak. PVC sek-
töründe, CE işaretinin ve belgesinin 
kullanımı, Şubat 2009’dan itibaren Av-
rupa Birliği ülkelerinde, bir zorunluluk 
haline gelmiştir. 

Avrupa’nın en iyileri ile aynı ka-
litede…

Ülkemizde profil ekstrüzyon hattı 
üreten fabrikaların bulunmaması, Türk 

yatırımcıların ya-
bancılara ihtiyaç 
duymasına sebep 
oldu. Bununla bir-
likte yedek parça, 
teknik servis vb. 
hizmetlerde de 
Avrupa firmaları-
na muhtaç oluyor-
lardı. Firmamız pa-
zardaki bu boşluğu 
doldurmak için 
uzun yıllar çalıştı.   

Türk şirketle-
rinin bu ihtiyacını 

karşılayacak olan profil hattı üretim 
fabrikasını, yani Türkiye’nin fabrika 
fabrikasını hizmete açtık. 2006 senesin-
de Avrupalı çok büyük bir kurumu baz 
alarak Türk profil ekstrüzyon hatlarında 
devrim yaptık. Netice olarak ülkemize, 
Avrupalı alternatiflerinden hiç geri kal-
mayan kapı pencere profil ekstrüzyon 
hattını kazandırdık. Bu sayede, yabancı 
ülkelere olan ihtiyaç yavaş yavaş orta-
dan kalkmakta. 

Ürettiğimiz 90/26D-75/25D hatları 
ile daha mükemmel derecede ürün elde 
etmeyi başardık. Ürünlerimizin yüze-
yinde en iyi parlaklık derecesini yaka-
layarak Avrupa’nın en iyileriyle aynı 
düzeye ulaştık. Ürettiğimiz hatların 
yurt dışındaki rakiplerimizin ürünle-
riyle aynı kalitede olması, onların 
fiyatlarının neredeyse yarısına satıl-
ması ve firmaların üretimine uygun, 
özel tasarımlar yaparak müşteri mem-
nuniyetini temel almamız cazibemizi 
artırdı.  n

The country that manufactures the 
highest number of PVC Window 

Profiles in Europe...

Rauf Rustamov, Mikrosan Marketing 
Manager, gave some infornation on 

the PVC sector in Turkey in our 
interview with him. 
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“Aksesuar Firmaları Üreticilerin 
Finansörü Konumunda”

Yüzaks PVC Sistemleri Bölge Sorumlusu Nafiz Yüzer

Yüzaks PVC Sistemleri 
Bölge Sorumlusu Nafiz 
Yüzer, Türkiye’deki akse-

suar piyasasını değerlendirdiği rö-
portajımızda, yurtiçinde ve dışında 
yapılan üretimlerden, son dönemler-
deki çalışmalarına kadar birçok ko-
nudaki sorularımızı yanıtladı:

Yurtiçindeki aksesuar üreticileri 
sektörün ne kadarını oluşturuyor?

Türkiye genelinde baktığınız za-
man çok fazla üretici olmadığını gö-
rüyoruz. Az miktarda olan üreticile-
rin ülke ekonomisine faydaları 
oldukça fazla. Ancak bazı aksesuar 
üreticileri de üretici bayilerin finan-
sörü gibi çalışıyor. Piyasada nakit 

sıkıntısı olduğundan ve çek senet 
gibi evrakların da çok olmamasından 
dolayı üretici bayiler desteklenir hale 
geldi. Bugün hangi aksesuarcıya sor-
sanız bayilerden yüklü miktarlarda 
alacakları vardır. Bu bizim sektörü-
müzün bir gerçeği. Bu alacakları 
tahsil edebilecekler mi? Onu söyle-
mek de çok zor. Her geçen gün ak-
sesuar sektörü konusu geriliyor. Ak-
sesuarcılar miktar olarak yeterli ama 
kendilerini de geliştirmeleri şart. 
Mutlaka bir satış prensibi edinmeleri 
gerekiyor. Rekabetin de uygun şart-
larda yapılması gerekiyor. 

Sektördeki derneklere baktığımız-
da bu konuda bir boşluk olduğunu 

“Bazı aksesuar 
üreticileri de üretici 
bayilerin finansörü 

gibi çalışıyor. Piyasada 
nakit sıkıntısı olduğundan 

ve çek senet gibi 
evrakların da çok 

olmamasından dolayı 
üretici bayiler desteklenir 

hale geldi.”
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görüyoruz. Herhangi bir otoriteleri 
ya da yaptırım güçleri maalesef yok. 
Sadece ismen dernekler var o ka-
dar. Ticaret odalarında bile pencere 
üreticileri ile ilgili ayrı bir birim 
oluşturulamadı. Sektörümüz büyük 
bir sektör ama birlik olmadığı için 
küçük bir sektör olarak algılanıyor. 

Yurtdışından gelen kalitesiz 
ürünlerden sektör nasıl etkileni-
yor?

Kalitenin birinci planda olması 
konusunda herkes hemfikir ama 
bugünkü darlık ortamında insanlar 
istese de istemese de fiyat olarak 
ucuz ürünlere yöneliyor. Kazançlar 
düştüğü için herkes küçük hesaplar 
yapar oldu. Çin gibi ülkeler tabi ki 
sektörü etkiliyor ama bizim pencere 
fuarlarımıza bile katlıyorlar. Sattıkları 
ürünler içerisinde kaliteli olanlar da 
var ama onların da fiyatları yüksek. 
Bu yüzden tercih edilmiyorlar.

Yurtiçinde üretilen ürünlerin 
kalitesini ne düzeyde buluyor-
sunuz?

Bizim imalatçılarımızda her tür-
lü kaliteyi oluşturabilecek kapasite 
var. Herkesinde en çok arzu ettiği 
kaliteli ürün yapıp, malın arkasında 
durmaktır. Ama konu satışa gelince, 
insanlar buna ayak uyduramıyorlar. 
Bu tarz satış yapan firmaları zaten 
sektörde herkes iyi biliyor. 

Ürünlerinizden ve distribütör-
lüğünü yaptığınız markalardan 
söz eder misiniz?

Panpen ürünlerinin 7 yıldır dist-
ribütörlüğünü yapıyoruz. Menfezler, 
narenciye kasaları, ekmek kasaları, 
sineklik aksesuarları gibi ürünlerin 
İstanbul satışını yapıyoruz. 5 ay önce 
Keçeci Profil’in distribütörlüğünü 
aldık. Dekoratif tavan lambrileri ko-
nusunda çalışmalarımıza başladık. 
Bu ürünleri de ürün gamımıza kattık. 
Ürün gamımıza kattığımız yeni 
ürünlerimizle yurtiçi ve yurtdışı 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Düzenlenen fuarları sektörel 
olarak nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Fuarlar bir sektörün olmazsa 
olmazlarıdır. Tüyap’ta düzenlenen bu 
son fuar çok canlı geçti diyebilirim. 
Yüzaks olarak değil ama Panpen 
olarak biz de oradaydık. Perşembe 
ve Cuma günü yurtdışından ge-
len konuklar çok ilgi gösterdiler. 
Hafta sonları da genelde poşet top-
lamaya gelen insanları görmedik. 
Fuara ilgili olarak sektörden kişiler 
çoğunluktaydı. Krizden sonra yeni 
girişimlerde bulunmak isteyen de bir-
çok girişimci vardı. Bu anlamda bu 
gibi fuarların düzenlenmesi sektörü-
müz için çok olumlu organizasyonlar 
diyebilirim. n

“Accessory companies are in the 
position of being the sponsor of 

manufacturers”

Nafiz Yüzer, Regional Director of 
Yüzaks PVC Systems, answered our 

questions on several subjects 
ranging from the productions at home 
and abroad to their recent operations 

in our interview, in which he evaluated 
the accessory market in Turkey:

Pan-Pen markalı sineklik aksesuarları

Pan-Pen markalı pencere aksesuarları
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2010 yılında 25. yılını kutlayan 
İleri Kalıpçılık Elektrik San. 
Ve Tic. Ltd. Şti., 2006 yılında 

VORNE markası ile pencere sek-
töründe tanınan ve talep edilen mar-
ka haline gelerek, daha iyi hizmet 
vermek amacıyla yatırımlarını 
arttırdı. İstanbul - Hadımköy’de 50 
bin m2 açık ve 17 bin m2 kapalı 
alanı olan yeni üretim tesislerini ku-
rarak faaliyetine lider firma olarak 
devam ediyor.

VORNE, yaptığı yatırımlar, ye-
nilikçi çözümler, basit ve kolay 
montaj özelliği taşıyan ürünler ve 
ISO 9001:2000 kalite belgesi ve 

diğer uluslararası kalite belgeleriyle 
tescillediği kalitesiyle, Türkiye’nin 
PVC Pencere ve Kapı pazarının 
gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. 
VORNE markasını da sektörünün 
lider markası konumuna getirmiş 
olan İleri Kalıpçılık, üretim kapa-
sitesini, ürün portföyünü ve ka-
litesini dünya standartlarına paralel 
tutmayı başardığı VORNE ile 23 
ülkeye ihracat yapan, “Dünyada 
tanınan bir marka” olma yolunda 
ilerlemeye devam etmektedir.

Son olarak VORNE, 2 Nisan 
2010 tarihinde İMMİB (İstanbul 
Maden ve Metaller İhracatçılar 

VORNE’ye İMMİB İharacat Yıldızları 
Ödülleri’nde 2. Ödülü

“VORNE, 
2 Nisan 2010 tarihinde 

İMMİB 
(İstanbul Maden ve 

Metaller İhracatçılar Birliği) 
tarafından 

düzenlenen ‘2009 İMMİB 
İhracat yıldızları’ 

ödül töreninde 2. lik 
ödülünü almaya layık 

görülmüştür.”
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Birliği) tarafından düzenlenen 
‘2009 İMMİB İhracat yıldızları’ 
ödül töreninde 2. lik ödülünü alma-
ya layık görülmüştür. 

İMMİB (İstanbul Maden ve 
Metaller İhracatçılar Birliği), 
2009 yılında 6 ihracatçı Birliğinin 
yaklaşık 26.000 üyesi tarafından 
yapılan toplam 29,9 milyar dolarlık 
ihracat ile yine Türkiye’nin en faz-
la ihracat gerçekleştiren Genel 
Sekreterliği’dir.

Bu başarıda en büyük paya sahip 
ihracatçı firmaları onurlandırmak 

ve ürün kategorileri bazında en fa-
zla ihracat yapan firmaları kamu-
oyuna duyurmak amacıyla Genel 
Sekreterlik bünyesindeki tüm bir-
liklerce düzenlenen ödül töreninde 
2. lik ödülünü  alan İleri Kalıpçılık 
Elektrik San. Ve Tic. Ltd. Şti. Sahibi 
ve Genel Müdürü Sayın Ömer İleri 
1985 yılında 45m2’lik bir atölyede 
başladığı serüvenin çalışma disipli-
ni ve azmiyle bu günlere gelmenin 
gururunu yaşadığını söyleyerek, 
bu gibi ödüllerin yeni yatırımlar ve 
projeler gerçekleştirmek için moti-
vasyon sağladığını belirtti. n

Second prize to VORNE in IMMIB 
Export Stars Awards

“VORNE was awarded the 2nd 
prize in 2009 IMMIB Exports stars 

award ceremony held on 2nd 
April 2010 by IMMIB (Istanbul 
Minerals and Metals Exporters’ 

Association).”









Alfapen Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Arslantaş, 
kendisini ziyaretimizde 

“Kapı Pencere Fuarlarının Sektörü-
müze Kazandırdıkları” konu başlıklı 
araştırma konumuzla ilgili so-
rularımızı yanıtladı:

Yurtiçinde ve dışında kapı 
pencere sektörü ile ilgili olarak ka-
tıldığınız ve katılacağınız fuarlar 
hakkında bilgi verir misiniz?

Tüyap 2010 Pencere fuarı ve Fens-
terbau Frontale 2010 fuarına katıldık. 
Pencere 2010 fuarında amaçladığımız 
sonuca ulaştık. Birinci amacımız, fuar-
da bizi tanıyarak gelen misafirlerimizi 
ağırlamak ve bizi yeni tanıyacak olan 
kişilere kendimizi tanıtmak olarak 
özetleyebiliriz. (İlk defa Avrupa’da 

düzenlenen bir fuara katıldık) Misafir-
lerimizi ağırlamaktan mutlu olduk. 

Yurtdışı fuarı ile ilgili de PVC ve 
makine sektörünün özellikle Almanya 
ve Avrupa’nın önde gelen büyük fir-
maları ve diğer tüm firmaların büyük 
oranda katılımı ile çok geniş kapsamlı 
bir fuar olmuştur. Alfapen açısından 
son derece başarılı geçmiştir. Patent-
li tasarımımız olan SMARTWIN ürü-
nümüz çok büyük ilgi görmüştür. Bu 
ürün sayesinde diğer profillerimizi ta-
nıtma fırsatı bulmuş olduk. Alfapen 
olarak bu fuara katılmakla kendimizi 
Avrupa ve diğer kıtalardaki firmaların 
tanımasına fırsat verdik. 

Türkiye’de düzenlenen fuarlar 
göz önüne alındığında fuarcılık sek-
törünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

İstanbul’da düzenlenen fuarlar 
çok farklı, daha profesyonel ve etki-
li olabiliyor. Fakat yerel düzenlenen 
fuarlarda başarı oranının düşük ol-
duğunu düşünüyorum. Fuarlar her za-
man yenilikleri tanıtmak anlamında 
anlaşılmamalı. Elbette ki yenilik çok 
daha ilgi çeker fakat yenilikleri fuarda 
tanıtmak dar çerçevede etkili oluyor. 

Hangi fuara, hangi amaçla ka-
tılıyorsunuz? Katıldığınız fuarlar-
dan beklentilerinizin karşılığını al-
dınız mı?

Bence fuarların ana amaçlarından 
birisi, firmaların ne durumda ve ko-
numda olduğunu analiz etmektir diye 
düşünüyoruz. Yani arka planın vitrine 
yansıması gibi düşünebilirsiniz. Fuar-
larda her ne kadar başarılı olursanız, 

“Fensterbau Frontale’de Markamızı Tanıttık”
Alfapen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arslantaş 
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profesyonel bir sunum yapabilirseniz, 
hem firmaya, hem de bulunduğunuz 
sektörde olumlu katkıda bulunmuş 
oluyorsunuz. Bunların dışında fuar-
larla ilgili önemli bir konuda, nihai 
tüketicinin olsun, bayileriniz olsun 
bunların da bilinçlenmesini sağlıyor. 
Daha bilinçli bir zeminde farklı olan 
firmalar sunumlarını daha kolay yapa-
biliyorlar. 

Az öncede belirttiğim gibi ka-
tıldığımız son fuarlarda %100 olmasa 
da beklentilerimize cevap aldık. Mi-
safirlerimizi ağırladık. Mutlu olduk. 
Smartwin ürünümüzün tanıtımına de-
vam ettik, olumlu sonuçlar aldık. 

Katılım ve ziyaretçi açısından 
ele aldığımızda PVC sektörü ile 
ilgili fuarları nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Katılımcılar cesurlar, firmalar 
ölçeklerine bakmaksızın fuarlara 
katılıyorlar. Gözlemlediğimiz kada-

rıyla verimli oluyor ki tekrar fuarlarda 
görebiliyoruz. Girişimcilerimiz cesur 
ve kararlılar. Düşünceler hemen he-
men aynı, farklılıklarımız ile rekabet 
etmemiz gerektiği vurgulanıyor, fakat 
piyasadan aynı cesaret ve kararlılığı 
göremiyoruz. Rekabeti fuarda fark-
lı, piyasada farklı tarzda yapıyor ka-
tılımcılar. Elbette ki tüm firmalar hak-
kında bu düşünceye sahip değiliz. 
Sektöre kalite anlamında, yenilik an-
lamında katkı sağlayan firmalar da 
var. Bunlardan biriside ALFAPEN. 
Mesela bizde SMARTWIN ürünü-
müzle sektöre farklı bir bakış açısı ge-
tirmiş olduk. Ziyaretçiler açısından da 
çok umutluyuz. Değişen koşullarda 
onlarda bilinçleniyor, fakat hala kat 
etmemiz gereken çok yol var. 

En yüksek fayda için, mevcut 
fuarlarda ne gibi değişimlerin ol-
ması gereklidir? Bu konuda kim-
ler neler yapabilir? Derneklerin bu 

fuarlara katkılarını da göz önünde 
bulundurarak yorumlar mısınız?

Sorunun sadece ilk bölümünü 
okursanız takılıp kalıyorsunuz. Çünkü 
sorunun devamı çok önemli. 

Nasıl ki işletme içersinde başarı 
için ekip çalışması çok mühimse ve 
“ aynı gemide yol alıyoruz” söylemi-
ni kullanıyor isek, bu sektör içinde 
daha büyük bir gemi söylemini kulla-
nabiliriz. Bu yüzden her kesimden bu 
sektörün çok daha doğru bir çizgide 
ilerlemesi için şarttır. Devlet, profil 
fabrikaları, tedarikçiler, pencere üreten 
bayiler, tali bayiler, tamamlayıcı ürün 
sunan firmalar, nihai tüketiciler hep-
sine görevler düşüyor. Bu hususta 
gayret gösteren kesimler var fakat tek 
başına güçleri yetmiyor. O zaman bir 
sinerji oluşturmalı. Derneklerin daha 
aktif bir hale gelmesi gereklidir. Bu 
konunun çözümüne yardımcı ola-
cak bürokrasi olabilir, firma sahipleri 
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olabilir, etkili kurum ve kişiler ile top-
lantılar yapılmalı, bir araya gelinmeli 
ve doğru çizgiye en yakın düzeye gel-
melidir. 

Fuarlar bu odakların bir araya geti-
rilip, tartışıldığı bir platform haline 
gelmelidir. Bu konuya yön verecek 
bakanlıkların fuarlarda yetkililer ile 
iyi bir analiz görüşmesi ve gözlemle-
me faaliyetlerinde bulunması, rapor-
lar düzenlenmesi gerekir. 

Yurtdışı fuarlarla karşılaştırdı-
ğınızda, ülkemizde düzenlenen 
fuarların eksi ve artılarından bah-
seder misiniz?

Almanya fuarı sektörün en önemli 
fuarlarından biridir. Yurtiçi fuarları ge-
nellikle yurtiçi bayilerimizle, komşu 
ülkelerden yurt dışı ziyaretçilerimiz-
den oluşmaktadır. Zaten bu ülkelerle 
biz çalıştığımız için firmamıza yeni 
müşteri kazandırmak daha zor bir du-

rum oluyor. Ancak Almanya fuarı tüm 
dünyadan farklı ülkelerden yeni müş-
terilerle görüşme fırsatı sunuyor. Al-
fapen açısından düşünürsek, Almanya 
gibi teknoloji üssü olan bir ülkede 
fuara katılarak sektörde çok farklı bir 
ürün olan SMARTWIN ürünümüzü 
sunmuş olduk. Gerçekten bu ürüne il-
gi çok büyüktü. Fuarda yeni ve farklı 
olarak Avrupa piyasasına sunulan bir 
üründü. 

Son olarak okuyucularımıza ilet-
mek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Alfapen olarak işimizi doğru yap-
tığımıza inanıyoruz. Bu yüzden reka-
bet şartları kalite ile olmadığından; biz 
ve bizim gibi işini doğru yapan firma-
lar sadece fiyatla yapılan rekabette 
zorlanıyorlar. Sektörümüzle ilgili dev-
letin bize eşit şartlarda rekabet ettire-
cek adil önlemler alması gerekir. Bu 
önlemlerin sonucunda iyi bir denetim 

ve yaptırım süreci oluşturmalıdır. Sa-
dece CE gibi bir belgenin çıkartılması 
denetimsiz ve yaptırımsız bir ortamda 
herhangi bir anlam ifade etmiyor.

Bayilerin ve nihai tüketicinin bi-
linçli olması gerekir. Gerçekten neyi 
hangi şartlarda aldığını bilmelidir. 
Toplu konut sektörünün taleplerinin 
doğru bir çizgide olması gereklidir. O 
da pencere, bu da pencere mantığı ile 
bindiğimiz dalı kestiğimizin farkında 
olmamız gerekir. n
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“We have introduced our Brand in 
Fensterbau Frontale”

Mehmet Arslantaş, Chairman of Board 
of Directors of Alfapen, made several 

declarations and answered our 
questions regarding Fensterbau 

Frontale fair they attended.

Tüyap İstanbul Pencere 2010 Fuarı Alfapen Standı
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İ dolwin Genel  Müdürü 
Osman Başaran ‘Üretici Bayi-
lerin CE Farkı’ konu başlıklı 

araştırma konumuzun sorularını 
yanıtladı. CE ile birlikte sektörde 
olumlu gelişmeler olacağına inan-
dığını ifade eden Başaran, CE 
işaretlemesinin sektörümüzde 
kazanmaya başladığı önemden 
bahseder misiniz? şeklindeki ilk 
sorumuzu şöyle yanıtladı:

“CE işaretlemesinin 2010 yılı 
itibariyle PVC sektöründe zo-
runlu hale gelmesi ile birlik-
te, üretici firmalarımızın CE 
standartları noktasında almış ol-
dukları üretim ve yönetim kali-
te eğitimleri doğrultusunda ciddi 
bir kurumsallaşma, üretim stan-
dartlarında değişim ve üretim 
bantlarına yapılan yatırımlarda bir 
artış olduğu gözlemlenmektedir. 
Sektörel açıdan bakıldığında, bayi-

lerimizin %80’lik bir bölümünün 
küçük üretici diye tabir ettiğimiz, 
kurumsal anlamda işletme kültü-
rüne sahip olmayan firmalardan 
oluştuğu düşünüldüğünde, CE 
işaretlemesini, sektörel açıdan bir 
kabuk değiştirme süreci olarak 
nitelendirebiliriz. Üretici bayiler, 
CE standartları neticesinde üre-
tim, yönetim ve müşteri memnu-
niyeti açısından ciddi bir reform 
hareketine girmişlerdir.”

Firmanızın CE işaretlemesi ile 
ilgili çalışması var mı? Varsa bu 
çalışmalardan bahseder misiniz?

Çalışmakta olduğumuz üretici 
bayilerimizi “iş ortağımız” olarak 
benimsediğimiz için ortaklarımızın 
CE işaretlemesi ile ilgili tüm ça-
lışma ve kontrollerini kendimiz 
yürütmekteyiz. Bu doğrultuda yap-
makta olduğumuz çalışmaları şöyle 
sıralayabiliriz.

• Belgelendirme kuruluşu ile 
direkt irtibata geçmek,

• Belgelendirme kuruluşunun 
vermiş olduğu eğitimleri organize 
etmek,

• Teknik dosyaları hazır-
layarak üretim ve montajla ilgili 
teknik destek,

•  PVC çizim programı 
desteği,

• Aylık ziyaretlerimiz esna-
sında, bayimize ve personeline, 
teknik detaylar ve müşteri ilişkileri 
konularında eğitim vermek.

Firmanızın çalışmalarını göz 
önünde bulundurursak, CE 
işaretlemesi size ne gibi artılar 
kazandıracaktır?

 “İdolwin” markası ile sektöre 
yeni girmiş çok genç bir firmayız. 
Sektörel anlamda markalaşma süre-
cine bakıldığında profil üreticileri-
nin kendi markalaşma çabalarından 

“En İyi Reklam Müşteri Memnuniyetidir”
İdolwin Genel Müdürü Osman Başaran 
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ziyade, çalışmakta oldukları bayile-
ri sayesinde markalaşma yolunda 
ilerlediklerini gözlemlemekteyiz. 
CE işaretlemesi ile birlikte üretici 
bayilerin daha kaliteli üretim ve 
hizmet vereceği düşünüldüğünde, 
elde edeceğimiz en büyük değer; 
yüksek düzeyde müşteri mem-
nuniyeti olacaktır. “En iyi reklam 
müşteri memnuniyetidir” düsturun-
dan yola çıkarak CE işaretlemesinin 
markalaşma sürecine olumlu kat-
kılar sağlayacağı muhakkaktır.

CE işaretlemesi alan sistem 
üreticilerinin ve üretici bayile-
rin görevleri nelerdir, firmaların 
artıları-eksileri sizce ne ola-
caktır?

 Üretim belli bir kalite stan-
dardında olacak, tüm imalat aşa-
masında otokontrolü sağlayacak 
dökümantasyonlar kullanılacak, or-
ganizasyon şeması doğrultusunda 
her birimin sorumlusu olacak, 
belli standardın dışında aksesuar 
ve sac kullanılamayacak, 6 aylık 
periyotlarda düzenli olarak makine 
bakımları yapılacak, üretim ve 
sevkiyat esnasında oluşabilecek 
deformasyonlara karşı paketleme 
yapılacak, üretilen her bir parça 
için üretim sürecini denetleyecek 
dokümanlar doldurulacak, bu dokü-
manlar düzenli olarak arşivlenecek, 
kaliteli üretim yapılarak müşteri 
memnuniyeti odaklı bir üretim ve 
satış kültürü geliştirilecek, makine 
kalibrasyonları düzenli ve sağlıklı 
biçimde yapılacak v.b. gibi bir-
çok gerekliliği de beraberinde ge-
tiren bu sistemin, maddi ve manevi 
birçok külfeti de olacaktır. Hem 
yapılması gereken maddi yatırımlar, 
şartların yerine getirilmesi ve kon-
trollerin sağlanması yani bir başka 
ifadeyle CE işaretlemesine uygun 

bir sistem geliştirilmesi hiçte kolay 
olmayacaktır.

CE işaretini ürünlerinde kul-
lanma yetkisi, aslında bir sis-
temin şirketinize oturduğunu 
göstermektedir. Bu bağlamda, 
teklif, üretim ve iç işleyişinizde 
ne gibi bilgisayar programları 
kullanıyorsunuz? Bu yazılımın 
sisteminize kazandırdıklarını an-
latır mısınız?

CE işaretlemesinden önce 
de üretici bayilerimiz muhase-
be ve PVC çizim programları 
kullanıyorlardı. Fakat sistem 
içinde çok düzenli bir çalışma 
yapılamıyordu. Teklif ve sipariş ar-
şivleri oluşturulmuyordu ve işleyiş 
içerisinde bu eksiklik çok fazla 
göze batmıyordu. CE işaretleme 
sistemi, bayilerimizin kendi içeri-
sinde yaşadıkları eksikliklerin 
farkına varmaları, geçmişe dair 
özeleştiri yapmaları ve eksiklerini 
tamamlayıp işletme kültürlerine 
yeni bir değer katmaları açısından 
ciddi bir fayda sağlamıştır.

CE işaretlemesi yanı sıra, 
farklı ülkeler ve ülke grupları 
için farklı kalite belgeleri de var 
mı? Tüm bunlara firmanızın 
bakış açısı ve katılımı nedir?

İhracatta karşılaştığımız en 
büyük güçlüklerden birinin de bel-
ge karmaşası olduğunu söyleyebi-
lirim. Hemen her ülkenin, bizde ki 
TSE belgesi benzeri, kendine has 
bir kalite belgesi var. Bazı ülkelere 
ihracat yapabilmek ya da o ülkede-
ki bayimizin pencere satabilmesi 
için zaman zaman bu belgeleri al-
mak zorunda kalıyoruz. Tabi bu da 
özellikle maddi birçok külfeti bera-
berinde getiriyor. 

Sizce CE işaretlemesi Tür-
kiye’ye tüketici ve sektör açı-

sından neler kazandıracak?
Tüketici açısından; daha kaliteli 

ürün, daha profesyonel hizmet, 
daha dayanıklı ve güvenilir pence-
reler olarak dönüş yaptı diyebili-
riz. Bizler açısından ise tamamen 
değişim ve gelişimi beraberinde 
getirdi diyebiliriz. Umarız daha 
kurumsal ve profesyonel bayilerle, 
daha bilinçli tüketicilerle güzel ve 
daha elit bir sektör haline gelebili-
riz. (Tabi uygulanabilirse...) n

“The Best Promotion is Customer 
Satisfaction”

Osman Başaran, idolwin 
General Manager, answered the 
questions of our research subject 

entitled ‘CE Difference of 
Manufacturing Dealers’. 

“İdolwin” markası ile 
sektöre yeni girmiş çok 

genç bir firmayız. 
Sektörel anlamda 

markalaşma sürecine 
bakıldığında profil 
üreticilerinin kendi 

markalaşma çabalarından 
ziyade, çalışmakta oldukları 

bayileri 
sayesinde markalaşma 

yolunda ilerlediklerini 
gözlemlemekteyiz.”
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15 Nisan 2010 tarihinde Park Dış 
Ticaret A.Ş. İzmir Mövenpick 
Otel’in konferans salonunda 

Tremco illbruck Satış Müdürü Sayın 
Arved Stiller katılımıyla “ Strüktürel 
Silikon ve Giydirme Cephede Yalıtım 
Sistemleri” konulu seminer düzen-
ledi. Gerçekleştirilen organizasyona 
İzmir ve çevre şehirlerden katılım ol-
dukça yoğundu.

Park Dış Ticaret; 80 yıllık global 
bir geçmişe sahip olan Tremco Fir-
masının Türkiye distribütörlüğünü 
yapmaktadır. Giydirme cephe sistem-
lerinin ihtiyacı olan üstün kaliteli 

sızdırmazlık, hava şartlarına karşı 
koruma ve strüktürel yapıştırma 
silikonlarının, çift ve tek tarafı ya-
pışkanlı köpük bantların ithalatçısı ve 
Türkiye dağıtıcısı olarak faaliyet gös-
termektedir. Tremco illbruck’ un ana 
faaliyet konusu yapılarda temelden ça-
tıya bina elementlerinin tamamı için 
sızdırmazlık, yapıştırma, su yalıtımı 
ve pasif yangın koruma sistemleridir. 
Firma RPM şirketi olan Tremco Inc. 
kuruluşunun bir parçasıdır. Tremco 
illbruck ürün portföyü, PVC, alümin-
yum ve ahşap doğramaların üstün 
kaliteli çiftcam imalatı için macun-

lar; mimari ve strüktürel giydirme 
cephe uygulamaları için macun 
ve yapıştırıcılar; kapı ve pencere 
sistemlerinin montajı için dolgu ve 
sızdırmazlık malzemelerinden oluş-
maktadır. 

15 Nisan 2010 tarihinde Park Dış 
Ticaret, Tremco illbruck işbirliği ile 
İzmir Mövenpick Otel’ de seminer 
düzenledi. Seminerin konusu “Strük-
türel Silikon ve Giydirme Cephede 
Yalıtım Sistemleri ” üzerineydi. Park 
Dış Ticaret yetkililerinden Deniz İs-
hakoğlu ve Ersin Tezcan’ın katılımı 
ile Tremco illbruck Satış Müdürü 
Sayın Arved Stiller sunumda ko-
nuşmacı olarak bulundu. Seminere 
İzmir ve çevre illerden ilgi oldukça 
yüksekti. Başlangıçta verilen kok-
teylin ardından seminerin 1. bölü-
müne Sayın Stiller Tremco illbruck 
firmasının kurumsal tanıtımı ile 
başlayarak Tremco’nun “Cephe ve 
kapı pencere sektörüne yaklaşımı” 
hakkında yorumları ile devam etti. 
Sayın Stiller, seminerin 2. bölümün-
de strüktürel silikon ve giydirme 
cephelerde kullanılan malzemelere 
ve değişik türdeki uygulamalara ait 
teknik bilgilerden söz ederek bayil-
erden gelen soruları yanıtladı.

Daha sonra tüm konukların da ka-
tılımıyla otel restoranında verilen gala 
yemeğiyle seminer noktalandı. n 

Park Dış Ticaret’in İzmir Semineri...
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G-U Genel Müdürü Berç Pe-
kayvaz, gerçekleştirdiğimiz 
söyleşimizde G-U’nun ça-

lışmalarından, önümüzdeki dönem-
lere ait projelerinden ve G-U’nun 
diğer ülkelerdeki durumundan bah-
setti. Sohbetimizin başında Berç 
Pekayvaz kendisini şu sözleriyle 
tanıttı:

“1959 İstanbul doğumluyum. 
1978 yılında İstanbul Alman 
Lisesi’ni bitirdikten sonra 19 ya-
şın-da Almanya’ya Göttingen Üni-
versitesi’nde İşletme eğitimi görmeye 
gittim. Aynı üniversitede doktoramı 
yaptım ve öğretim görevlisi olarak 
çalıştım. 1986 ila 2005 yılları ara-
sında bir çok uluslararası şirkette 

değişik kademelerde üst düzey yö-
neticilik yaptım. 2005 yılından bu 
yana kendi danışmanlık şirketim 
var. Bu şirketimizde genel yönetim 
danışmanlığı veriyoruz. Şirket ev-
lilikleri, şirket iyileştirme projeleri, 
darboğazdaki şirketlerin kurtarılması 
ile ilgili görevler üstleniyoruz.”

G-U’ya başlama sürecinizden 
bahseder misiniz?

G-U ile 2008 yılının Aralık 
ayında ilk temaslarımız oldu. O dö-
nemin olumsuz global ekonomik 
koşullarında G.U Yapı’nın içinde 
bulunduğu problemlerin gideril-
mesi ve yeniden yapılandırılması 
için danışmanlık görevini üstlendim. 
Daha sonra gelişen süreç içerisinde 

2009 Mart ayında genel müdür-
lük görevine geldim ve bu görevi 
sürdürüyorum.

Yakın gelecekte ve uzun vadede 
G-U ile alakalı projelerinizden, 
yapmak istediğiniz çalışmalardan 
biraz bahseder misiniz?

G-U tüm dünyada bilinen ve 
tanınan bir marka. Türkiye’de de bu 
sektörün son 15 yıllık süreci içinde en 
önemli oyuncusu. Yurtiçinde genel-
likle kaliteli işlerle ön plana çıkan 
bayilerle çalışıyoruz. Pencerenin en 
önemli unsurlarından olan aksesuarın 
kalitesi tüm pencereyi etkilediğinden, 
bunun farkında olan ve bu anlayışla 
üretim yapan firmaların tercihiyiz. 
Önümüzdeki dönemlerde de daha 

“En Geniş Ürün Gamı ve En iyi Hizmet”
G-U Genel Müdürü Berç Pekayvaz
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önce olduğu gibi bu anlayışı ben-
imseyen firmalarla çalışmalarımızı 
artırarak sürdüreceğiz.

Kapı pencere sektörünü dün-
ya ve Türkiye genelinde nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Dünya genelinde bahsedecek 
olursak, ben sektörün değil ama 
G- U’nun dünya genelindeki konu-
mundan bahsedebilirim: G-U bütün 
dünyaya ürünlerini satan bir şirket. 
Japonya’dan Meksika’ya, Güney 
Amerika’dan Şili’ye, Amerika’dan 
Avrupa’ya kadar birçok ülkede diğer 
Alman ve Avusturyalı rakipleriyle 
birlikte pazarda yer alıyor.  G-U, 
sektöründeki diğer şirketler arasında 
pencere ve kapı aksesuarları üze-
rinde en geniş ürün gamına sahip 
şirketlerin başında geliyor. Verilen 
hizmet açısından da ele alacak olur-
sak yine en büyük pay G-U’ya aittir.

Türkiye’ye bakacak olursak, her-
kesin bildiği gibi 2009 yılında bir 
kaos yaşandı. Bu süreçte biz de bir 
takım önlemler aldık. Ekonomik an-
lamda sıkıntıların nispeten azaldığı 
bu dönemde önümüzdeki dönem-
lere ait planlarımızı da artırdık. 
2010-2011 yılında diğer firmaların 
politikalarına göre strateji belirle-
meyerek, kendi çizdiğimiz çizgide 
yol alacağız. Alman standartlarında 

çalışan bir şirketiz. 
Sektörün tamamen resmileşmesini 

istiyoruz. Bizim vereceğimiz en 
önemli mesaj da budur. Kayıt dışı 
ekonomi tamamen durdurulmalıdır. 
Türkiye’de faaliyet gösteren ihracatçı 
bir Alman şirketinin haksız rekabete 
maruz bırakılmasını istememekte-
yiz. 

Sektörde karşılaştığınız zor-
luklardan bahseder misiniz?

Sektörümüzde satışlar ne yazık 
ki özellikle giderek artan biçimde, 
tümüyle ürün fiyat ve vade üzerin-
den gerçekleşiyor. Kalite, hizmet, 
garanti, teknik servis gibi konular 
tümüyle ikinci plana atıldı. Ürün-
lerimiz raf ürününe dönüştürülüyor. 
Yani aslında herkes kendi bindiği 
dalı kesiyor. Bazı firmalar sanırım 
hesaplarını tam yapamadıklarından 
dolayı öyle fiyatlar veriyorlar ki biz-
de şaşırıyoruz. 

Biz fiyata gerekli şekilde önem 
veren ama bunu kalite ve marka 
değerinin üzerine çıkarmayan firma-
larla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Çeşitli açılardan haksız rekabete 
de maruz kalıyoruz. Ama bu birçok 
sektörde lider markaların karşılaştığı 
sıkıntılardır. Bunların hepsini aşıp 
Türkiye pazar lideri konumumuzu 
sürdüreceğiz. n

“Largest Product Scale and Best 
Service”

Berç Pekayvaz, G-U General 
Manager, spoke of G-U’s operations, 

their projects for the future and 
the status of G-U in other countries 

in our interview with him. 

“G-U bütün dünyaya 
ürünlerini satan bir şirket. 
Japonya’dan Meksika’ya, 

Güney Amerika’dan Şili’ye, 
Amerika’dan Avrupa’ya 

kadar birçok ülkede diğer 
Alman ve Avusturyalı 

rakipleriyle birlikte pazarda 
yer alıyor.  G-U, 

sektöründeki diğer şirketler 
arasında pencere ve kapı 
aksesuarları üzerinde en 
geniş ürün gamına sahip 

şirketlerin başında geliyor. 
Verilen hizmet açısından da 
ele alacak olursak yine en 
büyük pay G-U’ya aittir.”
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Pencere Üreticileri Kalite 
Birliği Derneği (PÜKAB), 
gerçekleştirdiği Yönetim Ku-

rulu Toplantısı ile yeni bir döneme 
başladı. Gerçekleştirilen Yönetim 
Kurulu Seçimi’nde yapılan oylama 
ile başkanlığa Ahmet ABAT seçildi.

Pencere Üreticileri Kalite Birliği 
Derneği (PÜKAB), 15 Şubat 2010 
tarihinde Genel Kurul Toplantısı 
gerçekleştirdi. Dernek üyelerinin yo-
ğun katılım gösterdiği toplantının 
ana maddesi Yönetim Kurulu Seçimi 
yapılması olarak belirlendi.

Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Ah-
met ABAT, Fulya ÇELEBİ, Ferruh 
ÖZKAN, Zafer ŞANLI ve İlker TEO-
MAN seçildi. Yönetim Kurulu Yedek 
Üyeleri ise, Mahmut TURAN, Murat 

İLASLAN, Erkan ÖZER, Ömer M. 
ALLİ ve Murat Ş. ASLAN olarak 
belirlendi. Yönetim Kurulu’nda 
Ahmet ABAT’ın Başkan, İlker 
TEOMAN’ın Başkan Yardımcısı, 
Fulya ÇELEBİ’nin Sekreter, Fer-
ruh ÖZKAN’ın Sayman, Zafer 
ŞANLI’nın ise Üye olarak görev-
lendirilmesi oylama sonucu kabul 
edildi.

Yönetim Kurulu seçimin ardından 
gerçekleştirilen Denetleme Kurulu 
seçimlerinde ise Murat AKÜLKER, 
Tuncay OKAY ve Metin AKIN’ın 
Denetleme Kurulu Üyeliği’ne, Erkan 
KESEMEN (Ömer İleri), M. Bayhan 
TOPÇU ve Seyhan AKÜLKER’in ise 
Denetleme Kurulu Yedek Üyeliği’ne 
seçilmelerine karar verildi. n

Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği’nde 
Yönetim Değişikliği

Change of Management in Window 
Manufacturers’ Quality Agreement 

Organization

Window Manufacturers’ Quality 
Agreement Organization(PUKAB) has 
started a new period with the Board 

Meeting it has held. As a result of the 
voting for the Election of The Board 
of Directors, Ahmet ABAT has been 

elected as the chairman.





G.U Yapı bayileri, çalışanları ve 
sektör dergilerinin temsilcileri 
11 Mart akşamı İstanbul Beyti 

Et Lokantasında bir araya geldi. 
G.U Şirketler Grubu Yönetim Ku-

rulu Başkanı Bay Julius Von Resch 
ve Başkan Yardımcısı Bay Michael 
von Resch’in özel davetiyle bir ara-
ya gelen katılımcılar, G.U’nun Tür-
kiye’de geleceğe dönük hedef ve pro-
jeksiyonlarını en yetkili ağızlardan ve 
birinci elden duyma imkânı buldular.

Yemekte bir konuşma yapan Michael 
von Resch, G.U’nun Türkiye pencere ve 
kapı sektörünün çok önemli ve anahtar 

konumda bir oyuncusu olduğunu, uzun 
yıllardır bu pazarın gelişmesinde öncü 
ve lider rol oynadığını belirterek, G.U 
Merkez olarak Türkiye’nin önemini 
çok iyi bildiklerini ve buna istinaden 
Türkiye’deki güçlü yapılarını her za-
man korumaya devam edeceklerini 
bildirdi.

Bay Von Resch’in, G.U’yu bugün-
lere getiren ve en zor dönemde bile 
yanında kalan bayilere destekleri için 
teşekkür ettiği konuşmanın ardından 
katılımcılar samimi bir ortam içinde 
pencere sektörü ve fuar ile ilgili görüş 
ve düşüncelerini paylaştılar. n

G.U Ailesi Beyti’de Toplandı
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Change of Management in Window 
Manufacturers’ Quality Agreement 

Organization

Window Manufacturers’ Quality 
Agreement Organization(PUKAB) has 
started a new period with the Board 

Meeting it has held. As a result of the 
voting for the Election of The Board 
of Directors, Ahmet ABAT has been 

elected as the chairman.
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İstanbul pencere 2010 fuar kap-
samında ift tarafından düzenle-
nen Mesleki Eğitimin Önemi 

konulu panel, sektör temsilcileri ta-
rafından ilgiyle izlendi. Toplantının 
açılışında Rosenheim Yetkilisi Jörn-
Peter Lass CE işareti ile ilgili geniş 
kapsamlı bilgiler verdi. CE ile bir-
likte pencere sistemlerine bir stan-
dart geldiğini ifade eden Lass, bu 
sayede A.B. ülkesi ülkelerle ticare-
tin daha da kolaylaşacağını söyledi. 
Lass, farklı ürün normaları, farklı 
normların uygulanması, verimlik 
özellikleri, uygunluk metodu, CE 
dökümanları, gibi konu başlıkları 
altında bilgiler verdi. Jörn-Peter 
Lass konuşmasını şu sözleriyle özet-
ledi: “Pencereler, kapılar camlar ve 
bağlantılar için CE artık zorunludur. 
CE işareti söz konusu ürünün, ürün 
normuyla olan uygunluğunu göste-
rir. Uygunluk değerlendirmesinin 
denetlenmesi,  ilk ürün testi ve üre-
ticinin kendi yaptığı testlerle ger-
çekleşir. CE onayıyla söz konusu 
ürünler Avrupa’da rahatlıkla pazar-

lanabilir. CE onayıyla ayrıca söz 
konusu ürün özellikleri kendi içinde 
kıyaslanabilir hale gelmiştir. Ancak 
uygulanacak standartlar ve talepler 
ülkelere göre değişiklik gösterir ve 
söz konusu ülkeler tarafından bu 
belgeler verilir. Talepler ve standart-
lar ulusal makamlarca belirlendiği 
için CE işareti bir kalite belgesi 
değildir. Dolayısıyla gerek kalite-
siz, gerekse yüksek kaliteli ürünler 
CE onayına sahip olabilir. Burada 
CE onayının sunduğu en büyük 
avantaj karşılaştırılabilir özellikleri 
denetleyebilmektir.”

Rosenheim Yetkilisi Jörn-Peter 
Lass’ın ardından sözü, ift Tür-
kiye Temsilcisi Dr. Muzaffer Ta-
mer aldı. Tamer,  mesleki eğitimin 
Türkiye’deki önemiyle ilgili açık-
lamalarda bulundu:

“Bir ülkede sadece doktora, 
mühendise, avukata ihtiyaç yoktur. 
Bunların dışında, sanayide ara ele-
man olarak tabir edilen kişilere de 
ihtiyaç vardır. Türkiye’de bir yanlış 
var. Çocuklarımız liseye başladığı 

zaman mutlaka üniversite okumasını 
istiyoruz. Okumalıdır da ancak; ilk 
defa 1982 yılında 2. Sanayi kong-
resinde ilk defa dile getirdim. O 
zamandan beri kimse bunların 
manasını sormadı bana. Cumhu-
riyet kurulduğundan beri eğitim 
sistemi hiç değişmemiş, sadece sü-
resi değişmiştir. Özünde değişim 
olmamıştır. Şimdi olması gereken 
bu değişikliğin önemini anlatmak 
istiyorum. Bizim sistemimizde bü-
yük karışıklıklar var. 10. Sınıfta 
öğrenci hakkında karar verilmelidir. 
Öğrenciler kabiliyetine göre çeşitli 
eğitimlere tabi tutulmalıdır. En-
düstride herkes bu tür öğrencilere 
kapılarını açar. Mesleki eğitim ko-
nusunda bir okul açtık ve burada öğ-
renciler teorik ve pratik olarak bil-
gilendirildiler. Üniversiteye giremez 
dediklerimizin de özel gece okulları 
giderler. Okunu bitirdikten sonra 3 
sene o gece okullarına gidip, önce us-
ta olacaklar. Daha sonra yine devam 
edip, bu sefer mühendisliğe kadar 
gidecekler. İsteyen herkes okuyacak 

Pencere 2010 Fuar’ında 
“Mesleki Eğitimin Önemi” konulu Panel 

Düzenlendi… 
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ama sadece yolu değişik ola-
cak. Biz bunu uygulayamıyoruz 
ama gelişmiş bütün ülkelerde 
bu uygulanıyor, herkes de işini 
bulabiliyor. İşsizlik ara eleman 
eksikliği gibi sorunları ortadan 
kaldırmak için bizim de en kısa 
zamanda bu sisteme geçmemiz 
gerekiyor.”

Dr. Muzaffer tamer’in ardın-
dan söz alan Beylikdüzü İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Nizam 
Kayapınar’da mesleki eğitim 
konusundaki çalışmalardan bah-
sseti:

“Sayın Hocam Muzaffer Ta-
mer konuşmasında çok doğru 
ve gerçek şeyler söyledi. Bi-
zimde düşündüklerimizi, yaralı 
olduğumuz konuları çok güzel 
dile getirdi. Mesleki eğitim konu-
su beni özellikle ilgilendiriyor. 
Endüstriyel sanatlar yüksek oku-
lunda eğitim gördüm. O yüzden 
burada olmaktan da ayrıca mutlu-
luk duyuyorum. Bizim Milli Eği-
tim Bakanlığı olarak ilk mesleki 
eğitimle tanışmamız 1927 yılında 
oldu.  Bilim ve teknolojideki 
gelişmelere paralel olarak milli 
eğitim bakanlığı olarak bunu 
üstlenmişiz. Aradan yıllar geçti. 
Ancak bugün dile getirmemiz 
gereken konular hala var. Bura-
da Avrupa’dan temsilciler var. 
Orada insanların sistemi gereği 
lise çağındaki insanların %70’i 

meslekle ilgili bir okuldan mes-
lek öğrenerek mezun oluyor. 
%30’uda akademik dediğimiz bi-
zim düz liselerden mezun oluyor. 
Biz de bu olay tam tersi şekilde 
ilerliyor. Nitelikli insan gücüne 
çok büyük ihtiyacımız var. İnsan-
larımız bizden bir meslek sahibi 
olabilmeleri için imkân bekli-
yorlar. Biz buna cevap vermek 
zorundayız. Ama verebiliyor 
muyuz? Burada sıkıntı var. Bu 
konuda bir uyanış olduğunu da 
söyleyebiliriz. Biz üzerimize 
düşen neyse yapmaya hazırız.”

Toplantının sonunda söz alan 
Zümrütpen Genel Müdürü Mus-
tafa Özdemir ise, mesleki eğitimle 
ilgili çalışmalar yapan herkese 
teşekkür ettiği konuşmasında, 
bunun sürekliliği içinde ellerin-
den geleni yapacaklarını ifade 
etti. Özdemir kısa konuşmasında 
şunları söyledi:

Kalkınma ve gelişim için üre-
terek kalkınan bir Türkiye olmak 
için gayret gösteriyoruz. Sürekli 
istihdamla, ihracatla büyüyen bu 
sektörde olmaktan çok mutluyuz.
Küçükköy Mesleki Eğitim Okul 
müdürümüz Abidin Adıgüzel ile 
bu sektöre neler yapacağımız 
konusunda bir ateş yaktık. Bu 
ateşin sonunda ilk mezunlarımızı 
vereceğiz ve vermeye devam 
edeceğiz. Bu oluşumda katkısı 
olan herkese teşekkür ederiz. n
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Alışılagelmiş kilitlerde ka-
pılar sadece tek bir çarpma 
kilit dili tarafından kapanır. 

Bu nedenle köşe noktalardaki kanat 
baskısı istenilen seviyede olmaz. 
Barelden tahrikli MACO 3 çarpma 
kilit dilli kilitli kapı ispanyoleti 
Z-TF, ek olarak iki i.S. Güvenlikli 
kilitleme pimi ile kombine edilmiş, 
iki çok işlevli-çarpma kilit dili gru-
bu ve sürgü ile tamamlanır. Böylece 
kapı toplam 6 noktadan kilitlenmiş 
olur.

Üç çarpma kilit dili tam kapanma 
sayesinde daha iyi bir sızdırmazlık 
ve buna bağlı olarak daha yüksek 
ses ve ısı yalıtımı sağlar.

Entegre edilmiş kademesiz etki 
gösteren karşı basınç emniyeti, çok 
işlevli çarpma kilit dillerinden biri-
si tam olarak kavramadığında bile 
dilin geriye doğru bastırılmasını 
engeller. +/- 1mm ayarlanabilen 
i.S. güvenlikli kilit pimleri kademe-
siz ayarlanabilen bir kanat baskısı 
oluştrur ve 10 ve 14 mm arasında 

ispanyolet çalışma boşluğunda 
kendiliğinden uyum sağlar. 

MACO 3 Çarpma kilit dilli ki-
litli kapı ispanyoleti sağ veya sol 
açılım olarak kullanılabilir. Bunun 
sonucu olarak stok miktarı düşü-
rülmektedir. Çarpma kilit dilinin 
ayarlanabilir olması sayesinde ka-
nadın kanat baskısı aynı şekilde 
düzenlenebilir. i.S. Kilit pimi ve 
sürgü karşılıklarının kasanın freze-
lenmesine gerek olmadan monte 
edilebilir olması da kolaylık ve za-
man tasarrufu sağlar.

Kapalı konumda kapı, içeriden 
kapı kolu ve dışarıdan bir anahtar 
ile rahatça açılabilir. Piyasada bu-
lunan simetrik kapı otomatikleriyle 
birlikte kullanılır olması apartman 
girişlerinde kullanım avantajı sağ-
lar. Bu sayede çok daireli bir apart-
man ana giriş kapısı her daireden 
bir düğmeye basmak suretiyle ra-
hatça açılabilir.

Daha sağlam bir görüntü:
“MACO Hutstulp” ile üretici, 

kilit teknolojisinde, teknik olduğu 
kadar görsel bir gelişim de sergile-
mektedir.

Yeni tasarım ile 16 mm’lik 
sabit lamanın avantajları, daha 
geniş bir sabit lama görüntüsüyle 
pekiştirilmektedir. Sabit lamanın 
üstte bulunan görünen bölümü 24 
mm. genişliğindedir, Buna karşın 
altta bulunan ve ispanyolet kanalına 
oturan bölüm de 16mm’dir. Böylece 
Kapı Üreticisi için olduğu kadar 
kullanıcı için de bir çok avantaj 
yaratılmış olur.

Garantili Tam Kapanma... 
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Bu arada İspanyolet çalışma 
boşluğu hissedilmeyecek oranda 
daralır. Bu halihazırda mevcut kar-
şılıkların kullanımı için de geçer-
lidir.

Ayrıca Sabit lamanın görünen 
bölümü genişliği nedeniyle başlı 
başına daha yüksek bir sağlamlık 
ve güvenlik izlenimi uyandırır. Bu-
nunla birlikte Sabit lama ile profil 
arasında oluşan bildik kirlenmeler 
ve kilit için ön frezeleme gibi bildik 

problemler de çözülmüş olur.
Basit montajı ve standart sabit la-

malarla aynı vidalama özellikleriy-
le kapı üreticilerinin montajını ko-
laylaştırır.

Pazar Değişimleri:
Şirket şu anda cironun % 95’i ih-

racattan sağlamaktadır. 2008 yılında 
Rusya İtalya’nın da önünde en güçlü 
dış pazardı ancak ekonomik kriz 
nedeniyle oldukça geriledi. 2010 için 
şirket Rusya pazarının yavaş yavaş 

büyüyeceği beklentisi içindedir. 
Pratschke “Son yıllarda elde ettiğimiz 
inanılmaz büyüme oranlarına ulaşa-
mayacağımız açıktır. Ama burada 
halen talep var ve potansiyel de eskisi 
gibi devasa” şeklinde açıklamaktadır.

Satışların hafifçe gerilemesinden 
sonra İhracat pazarı olarak İtalya 
yeniden birinci sıraya yükseldi, bunu 
Almanya Polonya ve İngiltere iz-
ledi ancak 2008’de Ukrayna da ön 
sıralardaydı. 

MACO ispanyolet dişlileri veya kilitleme pimleri gibi aksesuar parçalarını kendi kendine üretebilmek için Salzburg’daki Fabrikasında soğuk 
dövme preslerine milyonlarca Euro yatırım yapmıştır.
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Şirket 2009 yılı için toplamda iki 
basamaklı bir ciro kaybını hesaba 
katmıştı.

2010 yılı için yeniden cazip sa-
tışlar öngörülse bile gerileme telafi 
edilemezdi. MACO Polonya’da ha-
fif bir gerileme olsa bile orta Avrupa 
ülkelerinde daha çok bir durgunluk 
beklemektedir.

Hindistan veya Güney Amerika 
gibi yeni pazarlar sıkı bir şekilde 
takip edilmektedir. Ancak bu pazar-
larda alınan işler aksesuar üreti-
cisini, profil üreticilerinin başarılı 
aktivitelerine bağımlı hale getir-
mektedir.

Şirket bunun yerine kazanılmış 
pazarlarda güçlenmeyi ve satışı 
güçlendirmek ve müşteriye tam bir 
ürün programı sunabilmek için de 
ürün yelpazesini tamamlamayı ter-
cih etmektedir.

Üretim Derinliği Artırılıyor:
Şirket prensip olarak halen üretim 

derinliğine bağlılığını sürdürmekte-
dir. Çoğunlukla benimsenen dış 
kaynak stratejilerinin aksine üretim 
adımlarını kendi yönetiminde uygu-
lama eğilimindedir.

Şirket kendi ürettiği parçaların 
oranını yüksek tutarak pazarın ve 
müşterilerinin taleplerine hızlı bir 
şekilde karşılık verebilmek için 
ihtiyaç duyduğu üretim esnekliğini 
garanti altına almaktadır. Ayrıca te-
darikçilerinin güvenirliğine bağımlı 
olmadan aksesuar parçalarının ka-
lite kontrolünü de elinde bulundur-
maktadır. 

Üretici için kalite başlı başına 
bir başarı nedenidir. Bu nedenle 
ISO 9001:2008 standardına göre 

belgelendirilme Maco’ nun giderek 
artırdığı Stabil proses süreçleri-
nin ve üretim yöntemlerinin kalite-
sinin dünya çapında geçerli olan 
göstergesidir.

QM328 ve RAL Sertifikaları 
test edilmiş kullanıma uygunluğun 
ve aksesuarların kalitesini yan-
sıtmaktadır. Bu şekilde hem pro-
ses, hem de ürün kalitesi üretici 
bayi ve satıcı bayi müşteriler için 
bağımsız üçüncü şahıslar tarafından 
belgelenmiştir.

Kısa bir süre önce Maco, ispan-
yolet dişlileri veya kilitleme pimleri 
gibi aksesuar parçalarını kendi ken-
dine üretebilmek için Salzburg’daki 
Fabrikası’nda soğuk dövme pres-
lerine milyonlarca Euro yatırım 
yapmıştır. Bu parçalar doğrudan 
kangal durumundaki telden beş ope-
rasyonda üretilmektedir. Burada 
tel parçası soğuk halde, bir zımba 
yardımıyla şekil verme kalıbının 
içerisine itilir. Bu işlem dakikada 
110 veya yılda 16 milyon adetlik 
nefes kesen bir hızda gerçekleşir. n

Guaranteed Full Closure... 

In the news article, 
detailed 

information about the locks 
launched under 

maco brand 
and their features are given.





Burcular Pen Genel Müdürü 
Harun Burcu, kendisiyle ger-
çekleştirdiğimiz söyleşimizde 

son dönemdeki çalışmalarından ve 
sektörle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Firmanızı ve kendinizi tanıtır 
mısınız?

Burcular Pen 2003 yılında PVC 
ve pencere kapı sistemleri sektörüne 
Sakarya’da ilk adım atmıştır. PVC 
pencere ve kapı sistemleri imalat atöl-
yesi olarak kurulan firmamız, bu yıl 
sektöründeki 7. yılını tamamlamıştır. 
100 metrekare kapalı alanda imalat 
yapan Burcular Pen Sakarya’da en iyi 
hizmeti vermek için çalışmalarını sür-
dürmektedir. ‘Yapılan her pencere bir 
numune penceredir’ ilkesiyle hareket 
eden firmamız, kalite ve müşteri 
memnuniyetine gereken önemi gös-
termektedir

Burcular Pen satış ve satış sonrası 
vermiş olduğu teknik hizmet ve destek 
ile her zaman kalite ve güvenin simge-
si olmuştur. Deneyimli imalatçı ekibi 
ve teknik kadrosuyla hizmet vermeye 
devam etmektedir.

Burcular Pen 7.yılında elde ettiği 
bilgi ve deneyimle, kalitenin önemi-
ni bilir ve müşteri memnuniyetini ön 
planda tutar.  

Burcular Pen bölgesinin ve Sakar-
ya’nın en önemli imalatçı firmalar 
arasındaki yerini almıştır.

Üretim alanınızdan, ürün çe-
şitlerinizden bahseder misiniz?

Bünyemizde PVC pencere kapı ve 
doğrama sistemleri, duşakabin, akorde-
on kapı, imalatları yapılmaktadır. 

Sizi piyasadaki rakiplerinizden 
ayıran özellikler neler?

Meslektaşlarımızla bizi ayıran en 
önemli farkımız, koşulsuz müşteri 
memnuniyeti sağlamamızdır. Kaliteli 
ürünler imal etmek ve müşterilerimizin 
karşılaştığı herhangi bir soruna kısa 

sürede müdahale etmek de özellikle-
rimiz arasındadır. Firma prensibi 
olarak üzerinde önemle durduğumuz 
konu az öncede ifade ettiğim gibi 
müşteri memnuniyetini en üst seviye-
ye taşımaktır.

Önümüzdeki dönemlere ait 
plan ve projelerinizden bahseder 
misiniz?

Bu sezon çelik kapı satışlarımız 
başladı. Önümüzdeki günlerde panel 
kapı imalatı planlamasını yapıyoruz. 
Şuanda onun araştırması içindeyiz. 
Bu konuda da en kısa zamanda da faa-
liyete geçirmeyi hedefliyoruz.

Sektörde karşılaştığınız prob-
lemler ve çözüm yolları hakkında 
bilgi verir misiniz?

Sektörde yaşanan haksız rekabet 
koşulları karşılaştığımız en büyük 
problem. Siz ne kadar kaliteli ürün 
imal etmeye çalışsanız da diğer fir-
maların hiç bir belgesi ve hiç bir 
kuruma kayıtlı olmaması, sektörü 
zora sokuyor. Son dönemlerde CE 
belgesinin zorunlu hale gelmesiyle 
bu sorunların ortadan kalkacağına 
inanıyoruz

CE belgesinin piyasamızda ka-
zanmaya başladığı önemden söz 
eder misiniz?

CE belgesi ürünün yüksek ka-
lite standartlarına uygun biçimde 
yapıldığını ve kaliteli ürünün imal 
edindiği bilgisini tüketiciye iletiyor. 
Dolayısıyla tüketici satın aldığı ürün-
den emin olarak bu ürünü satın alıyor.     

Firmanızın CE belgesi ile il-
gili çalışması var mı? Varsa bu ça-
lışmalarından bahseder misiniz? 

Firmamız CE belgesi almış bu-
lunmaktadır. CE belgesine uygun 
imalat yapılmaktadır.  Talimatlara 
göre eksiksiz biçimde üretimimizi 
yapıyoruz ve tüketicilere sunuyoruz. 
CE standartları olmadığı zaman da 

en üst kalitede üretim yapan bir fir-
ma olduğumuz için bu standartların 
gelmesiyle üretim konusunda sıkıntı 
yaşamadık.

Firmanızın çalışmalarını göz 
önünde bulundurursak CE bel-
gesi size ne gibi artılar kazandıra-
caktır? 

CE belgesi kaliteli ürün imalatının 
sürekliliği konusunda tüketiciye bilgi 
veriyor. Tüketicinin de ürünün kalite 
standartları içinde yapıldığının bilin-
cinde olacak olması firmamızın lehi-
ne olacaktır. Bu belgeye sahip tüm 
üreticiler bu avantajı hissedecekler.  

Günümüz Türkiye piyasasında 
CE belgesi alan ve almayan firma-
ların artıları-eksilerini sıralar mı-
sınız? 

CE belgesini alan firmalar, kaliteli 
imalat yaptığını belgeler, kaliteli stan-
dartlar getirir, müşteri memnuniyetini 
ön planda tutar. Eksileri ise, bu belge-
nin olmaması rekabet ortamını orta-
dan kaldırmaz. Her firma kendi başına 
imalat yapar ve müşteri memnuniyeti 
düşük seviyede olur.

Sizce CE belgesi Türkiye’ye ge-
lecekte ne kazandıracak?        

PVC imalatımızda kaliteyi artıra-
caktır. Dolayısıyla sektör, bütün ola-
rak olumlu bir yönde gelişme göste-
rir. Üretimde standartlar oluşur ve 
tüketiciler kaliteli ürün aldıklarının 
bilincinde olur. Sürekli iyi işlerin ya-
pılması şüphesiz ki sektörü olumlu 
yönde etkileyecektir. 

Son olarak okuyucularımıza ilet-
mek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Tüm imalatçı firmalarımızın CE 
belgesi almalarını ve kaliteli ima-
lat yapmalarının faydalarını görme-
lerini istiyoruz. Firmamız Burcular 
Pen kaliteyi ön planda tutarak imalat 
yapmaktadır ve bunun faydalarını 
görmektedir. n

“CE Sektörü İlerletecek” 
Burcular Pen Genel Müdürü Harun Burcu
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Haspen Yönetim Direktö-
rü Serdal Kuru ‘Üretici 
Bayilerin CE Farkı’ konu 

başlıklı araştırma konumuzla ilgi-
li sorularımızı yanıtladı. Kuru, 
belgenin ciddiye alınması ve sü-
rekli takip edilmesi konusunda 
görüşlerini ekibimizle paylaştı:

CE İşaretlemesinin sektörü-
müzde kazanmaya başladığı 
önemden söz eder misiniz?

CE konusundaki çalışmalarımız 
yaklaşık 2 yıl önce başladı. Fırat’ın 
ve belge konusunda danışmanlık 
hizmeti veren firmanın yol göster-
meleri sonucu bu belgeyi almaya 
hak kazandık. Bu konuda diğer fir-
malarında bizimle aynı hassasiyette 
olmalarını isteriz. Aksi halde yine 
sektörel anlamda değişen bir şey 
olmayacaktır. İnsanlar bu konuda 
bilinçlendikçe CE çok daha fazla 
önem kazanacaktır.

Halen daha piyasada sadece fi-
yatla rekabet yapılıyor. Dolayısıyla 

CE istenilen etkiyi gösteremiyor. 
Firmanızın çalışmalarını göz 

önünde bulundurursak CE işa-
retlemesi size ne gibi artılar ka-
zandıracaktır? 

Türkiye’de üretilen ürünler kali-
teli de olsa, rekabet şartları çok ağır 
olduğu için zaman içinde firma-
lar bazı yollardan karlarını artırma 
yoluna gidiyorlar. Bu işarete sahip 
olmanın artılarını tüketicinin bu 
konuda bilinçlenmesi neticesin-
de yaşayacağız. Şu an için bir de-
ğişiklik söz konusu değil.  

CE işaretlemesi alan sistem 
üreticilerinin ve üretici bayile-
rin görevleri nelerdir, firmaların 
artıları-eksileri sizce neler ola-
caktır?

Üreticiler o belgeyi almak için 
yapılması gerekenleri yapıyorlar. 
Belgeye aracılık eden firmalarda 
iyi çalışıyorlar. Bu belgeyi aldıktan 
sonrası da önemli. Firmaların bu 
standartları devam ettirmesi ve 

“Sektör birlik İçinde Hareket Etmeli”
Haspen Yönetim Direktörü Serdal Kuru

“Bir üretici firma olarak 
ilk olarak şunu 

söyleyebilirim: Bu sektörün 
bir an önce silkelenip 

kendine gelmesi 
gerekiyor. Bu sektörün 

maalesef bir hedefi olmadığı 
için karanlığa doğru 

gidiyor. Bu iş ne kadar 
daha devam edecek, bu 

rekabet ne zaman bitecek 
bilemiyoruz. Değişen 

ekonomik şartlar altında, 
üreticiler her zaman bir 
sıkıntıyla karşılaşıyor.”
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firmaların denetimini sürdürmesi 
gerekiyor. 

CE işaretini ürünlerinde kul-
lanma yetkisi, aslında bir sis-
temin şirketinize oturduğunu 
göstermektedir. Bu bağlamda, 
teklif, üretim ve iç işleyişinizde ne 
gibi bilgisayar programları kul-
lanıyorsunuz?  Bu yazılımların 
sisteminize kazandırdıklarını an-
latır mısınız?

Bu programları daha fazla ve 
her alanda kullanmak istiyoruz an-
cak bunlar da firmalar için artı yük-
ler getiriyor. Kullanmak tabi ki 
firmalar için her açıdan avantajlar 
sağlıyor. Üretimden montaja kadar 
tüm süreçleri takip edebiliyorsu-
nuz. Program kullanıldığında çok 
daha sistemli olmak mümkün. Be-
nim kişisel görüşüm, belgeyi veren 
aracı kurumun bu programları da 
bayilere vermesi çok daha iyi olur. 
Önemli olan, herkesin bu programı 
kullanabilmesidir. 

Bu belgenin daha etkin ola-
bilmesi için neler yapılabilir?

Eğer düzgün şekilde takip edi-

lir, kontrol edilip, merdiven altı 
firmalar durdurulabilirse, devlet 
tarafından ya da ciddi bir denetme 
kuruluşu tarafından takip edilirse 
bu belge çok işe yarar. Tüketiciyi 
de bunla ilgili bilgilendirmek lazım. 
Sonuçta tüketici, firmaya CE belge-
si var mı demiyor. Dese de bunun 
ne olduğunu bilmesi gerekir. 

Son olarak okuyucularımıza 
iletmek istediğiniz bir mesajınız 
var mı?

Bir üretici firma olarak ilk olarak 
şunu söyleyebilirim: Bu sektörün 
bir an önce silkelenip kendine 
gelmesi gerekiyor. Bu sektörün 
maalesef bir hedefi olmadığı için 
karanlığa doğru gidiyor. Bu iş ne 
kadar daha devam edecek, bu reka-
bet ne zaman bitecek bilemiyoruz. 
Değişen ekonomik şartlar altında, 
üreticiler her zaman bir sıkıntıyla 
karşılaşıyor. Bizim 65’e yakın ça-
lışanımız var. Piyasaya olan öde-
melerim, sorumluluklarım var. Ana 
üreticim olan Fırat Plastik’e karşı 
taahhütlerim var. Bu sektörün te-
peden bir araya gelip, aşağıya ışık 

tutması gerekiyor. Bu sektör ya-
rattığı katma değer ve sağladığı istih-
damla son 10 yılda en hızlı gelişen 
sektörlerden biri oldu. Bu hızlı 
büyüme gerçekleşirken bir takım 
sıkıntılar da kaçınılmaz oluyor. Bir 
sistem olması ve bunun tüm firma-
lar tarafından takip edilmesi lazım. 
Bakıyoruz Mersin’de bu işi yapan 
yüzlerce firma var. 10bin lirası olan 
bize rakip oluyor. Son3-4 yıldır nere-
deyse para kazanmıyoruz. Büyük 
bir savaş var biz de bu savaşta ayak-
ta kalmaya çalışıyoruz. Herkesin 
birlikte hareket edip, yapılması 
gerekenleri yapması gerektiğini 
düşünüyoruz. n 

“The sector should act together”

 Serdal Kuru, Managing Director of 
Haspen, answered our questions about 

our research subject entitled ‘CE 
Difference of Manufacturing 

Dealers’. Kuru shared his views on 
the fact that the document should be 

seriously taken into consideration and 
followed non-stop:
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Roto Frank, 19-22 Nisan 
2010 tarihleri arasında İz-
mir Bayisi İnterplastik ve 

müşterilerine Viyana-Budapeşte’de 
fabrika gezisi ile beraber bir moti-
vasyon gezisi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 70 İnterplastik müş-

terisinin 19.04.2010 akşamı İstan-
bul’da konaklamasının ardından 
20.04.2010 sabahı Viyana’ya ha-
reket edildi. 

Viyana’da gerçekleştirilen kül-
türel gezide Hoffburg Sarayı, Opera 
Binası, Stephan Klisesi gibi önemli 

tarihi yerlerin ziyaretinin ardından 
Viyana’da Kardos Restaurant’ta 
öğle yemeği yenildi.

Viyana’daki gezinin ardından ay-
nı gün fabrika gezisi için Sopron’da 
yer alan Roto Frank Elzett Vasalat-
kereskedelmi Kft’ye hareket edildi.

Roto Frank Fabrika Gezisi ve 
Viyana-Budapeşte Turu
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Fabrikada üretimin nasıl yapıl-
dığı görüldü ve müşterilerden gelen 
sorular Macaristan’daki yetkililer 
tarafından yanıtlandı. Ayrıca Roto 
Elzett’in tarihçesi ve şirket genel 
bilgilerinin anlatıldığı bir prezan-
tasyon yapıldı.  

Fabrikadan ayrıldıktan sonra, 
akşam Budapeşte’ye hareket edildi 
ve müşteriler otele yerleştiler. 

Ertesi sabah, güne Budapeşte 
gezisiyle başlanarak, Matyas Kli-
sesi, St. Stephan Bazilikası, Kahra-
manlar Maydanı gibi ünlü yerlerin 

ziyaret edilmesinin ardından Ester-
gon Turu yapıldı. 

Öğle yemeği tarihi Renaissance 
Restaurant’ta alındı.

Keyifli geçen gün, Barkata-
komba Restaurant’ta yapılan Gala 
Yemeği ile son buldu.  Özel Çigan 
gecesinde yaşanan farklı aktivite-
lerle misafirler stres atma fırsatı 
yakaladılar.

22.04.2010 öğleden sonra 
müşteriler otelden ayrılarak, gü-
zel anılarla beraber Budapeşte’den 
İzmir’e geri döndüler. n
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Mozaik Yapı Genel Müdürü 
Hakan Köseliören, kendi-
siyle gerçekleştirdiğimiz 

röportajımızda firmaları ve sektörle 
ilgili sorularımızı yanıtladı. Hakan 
Köseliören ayrıca araştırma konumuz 
olan ‘Üretici Bayilerin CE Farkı’ ile 
ilgili sorularımızı da yanıtladı:

Firmanızı ve kendinizi tanıtır 
mısınız?

PVC sektörüne büyük bir firmada 
98 yılında bölge sorumlusu olarak 
başlayarak girdim. Askerlik göre-
vinden sonra, şu an bayisi olduğum 
Adopen A.Ş. firmasında satış müdürü 
olarak göreve başladım. Daha sonra 
sektörün içinde olduğum ve kendi 
işimi yapmak istediğimden dolayı 

7 farklı bayiyi birleştirerek Mozaik 
Yapı’yı 2007 yılının sonlarında kur-
duk. Önce üretici bayi olarak faali-
yete geçtik. Daha sonra zamanın ge-
rektirdikleriyle ayrılan ortaklarımız 
oldu. Şu an 4 ortak olarak Plaspen’in 
Anadolu yakası dağıtıcısı olarak 
çalışmaya devam ediyoruz.

Hizmet alanınızdan ve ürün çe-
şitlerinizden bahseder misiniz?

Bizim öncelikli hizmet alanımız 
profil satışı konusundadır. Fakat pa-
zardaki birtakım açıklardan dolayı 
üretici bayilik de yapmaya başladık. 
Piyasada farklı bir yerimiz olduğunu 
düşünüyoruz.

Sektörde rekabet edebilmek için 
ürün kalitesini düşürmeden, ürüne 

“Markaya özel CE
 belgesi veriyorlar. 

Esasında böyle olmaması 
lazım. Bence CE iki etaptan 

oluşmalı. A ve B 
kategorileri olmalı. 

Üretimde ve 
belgelendirmede 

standartlar yakalandığı 
takdirde bu belge 

alınabilmeli. Ana firmanın 
CE belgesiyle de 2. CE 

olması lazım.”

“Sektörde Rekabet CE İle Düzene Girecek”
Mozaik Yapı Genel Müdürü Hakan Köseliören 
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gerekli saygıyı göstererek, en iyi 
ürünü layıkıyla sunuyoruz. En önem-
li özelliğimiz  ürünleri kullanırken, 
maliyetinden dolayı yan sanayi diye 
tabir edilen ya da kaliteyi düşürecek 
hiç bir parça kullanmıyoruz. Bu 
sayede yüz binlerce metre iş yap-
mamıza rağmen 2,5 yıldır bir tek 
müşteri şikâyeti dahi fabrikamıza 
gelmemiştir. 

Dağıtıcı olduktan sonra bizden 
sadece aksesuar ve profil alan bayi-
lerimiz var. Artan işçilik maliyetleri 
ve sabit giderlerden dolayı beyaz 
profilleri alıp, renkli ya da sürme 
doğramaları bize yaptıran bir grup 
var. Diğer bir grup da üretim mali-
yetlerinin çok fazla olmasından do-
layı satıcı bayi olarak çalışan, perso-
nel sayısını azaltan, makinelerini 
kaldıran ama bizle çalışmaya devam 
edenlerden oluşuyor. Genel firma 
profili olarak aksesuar, profil ve doğ-
rama satışımız var. Bu sene yeni ya-
tırımlar planlıyoruz. Cam balkon, 
sineklik, menfez, duşa kabin gibi 
konularda çeşitli firmalarla partner-
lik yapacağız. Cam satışı da bunun 
içerisinde olacak. Ürün gamımızı 
biraz daha genişleterek daha geniş 
kitlelere hizmet sunacağız. 

Sizi rakiplerinizden ayıran en 
büyük özelliğiniz nedir?

Bize gelen insanlar pazarlık yap-
mak ya da ucuz doğrama almak için 
bize gelmiyorlar. Bize gelenler bu 
işin karşılığını en iyi şekilde almak 
için geliyorlar. Çok yüksek rakam-
larda satış yapan bir firma değiliz 
ama yaptığımız işin sonuna kadar 
arkasında duran bir firmayız. 

CE belgesi ile ilgili teknik de-
netimler yapıldı, bunların neticesin-
de ne yapmamız gerektiği konu-
sunda uyarıda dahi bulunmadılar. 
Biz zaten o standartlara uygun 
üretim yapıyorduk. Türkiye’deki en 
büyük açık, herkesin her şeyi çok 
iyi bildiğini iddia etmesinden kay-
naklanıyor. Fakat biz kendimizi de-
netlediğimiz gibi, kendimizi de her 
fırsatta denetlettiriyoruz. 

CE belgesinin son dönemde 
kazandığı önemden bahseder 
misiniz?

CE Belgesi 10 Şubat 2010 tarihi 
ile birlikte zorunlu hale geldi. Bu ko-
nuda biz de firmamızın tavsiyesi ve 
bilgilendirmesi üzerine CE’ye müra-
caat ettik. İlk denetimler sonunca 
belgelerimizi aldık. CE ile ilgili ko-
nuya iki farklı açıdan bakıyorum: 

Yaptığı denetimlerle fabrikaların 
test sonuçlarını alıp, bizim tesisi-
mizde sistemi kuruyorlar. Markaya 
özel CE belgesi veriyorlar. Esasında 
böyle olmaması lazım. Bence CE 
iki etaptan oluşmalı. A ve B katego-
rileri olmalı. Üretimde ve belgelen-
dirmede standartlar yakalandığı 
takdirde bu belge alınabilmeli. Ana 
firmanın da ikinci bir CE belgesiyle 
de 2. CE olması lazım. Bayi kaliteli 
üretimi sürdürürse, ama sistem üreti-
ci firma kalitesini bozarsa bayinin 
standartları yok mu olacak? CE esas 
olarak insan sağlığına hiçbir zarar ol-
madan üretim yapıldığını ve ürünle-
rin zararsız olduğu anlamını taşıyor. 
Bu anlamda sektörde de belgelendir-
mede de bir eksiklik var. Ben kendi 
belgemle birlikte fabrikanın da sahip 
olduğu belge ile olay neticelenmeli 
diye düşünüyorum. 

Firmanızın çalışmalarını göz 
önüne aldığınızda, CE belgesi size 
ne gibi artılar kazandıracaktır?

İlk  başlarda  hedeflediğimiz  
kulvarda koşarken daha çok zorla-
nıyorduk. Diğer firmalar standart 
dışı üretim yaparken, rekabet etme 
şansımız azalıyordu. O firmaların 
standartları yükselince, rekabet şart-
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ları yoluna girecek ya da CE 
belgelerini kaybedecekler. 
Bize en büyük faydası bu 
olacak. Belgelendirme olma-
dan önce de biz bu sistemle 
üretim yapıyorduk, bizim için 
bir şey değişmedi ama sek-
tördeki rakiplerimiz için çok 
şey değişecek. Üretim an-
layışları ve satış politikaları 
değişecek, dolayısıyla bize 
ticari anlamda destek olacak. 
Diğer bir husus da, tüketici 
tercihini yaparken bu bel-
genin bir avantaj sağlayacak 
olmasıdır. 

Bu belgenin hem tüketici hem 
de üretici açısından faydalarından 
bahseder misiniz?

Biz sattığımız ürünlere zaten ina-
nıyorduk. Şimdi tüketici de satın 
aldığı ürüne inanarak alacak. Bu fir-
ma bağımsız bir kuruluş tarafından 
denetleniyor diyecek. Dolayısıyla 
tüketiciye karşı yanlış yapma ihtima-
li yok diye düşünecekler. Biz üretim 
kalitemizi tescil etmiş olduk. Artık 
daha rahat ve emin olarak istediğimiz 
projelere girebiliyoruz.

Tüketici haklarını koruyan kanun-
lar olmasına rağmen, tüketici hak-
larını bilmemesinden dolayı ve bazı 
kanunların uygulanmaması sebebiy-
le, tüketici çok aldatılıyordu. Şu an 
bu işaretlendirmeyle dava açıldığı 
zaman bu ürünü yapan ve satan firma 
aleyhine birçok zarar olacağından 
dolayı tüketicinin aldatılması sorunu 
azalacaktır. CE’nin yaptırım gücün-
den dolayı, şu tarihten itibaren yapılan 
bütün doğramalar sökülecek ya da 
değiştirebilecek denebiliyor. Piya-
sada bu kadar zararı göze alabilecek 
firma da yok denecek kadar azdır. Za-
ten göze alacak firma bu standartları 
sağlayabilecek konumdadır.

Bu belge gelecekte Türkiye’ye 
neler kazandıracaktır?

Eğer bu işi de TSE’ye döndürür-
lerse sonu iyi olmayacaktır. TSE ar-
tık ofise bile gelinmeden verilen ve 
duvara asılan bir belge haline geldi. 
Umarım zaman içerisinde CE belge-
si de aynı şartlara sahip olmaz. Şim-
diye kadar üreticiler rekabeti hep 
fiyatla yaptılar. Kalite ile ilgili re-
kabet maalesef yapılmadı. Hizmette 
de rekabet edilmedi. Bu sebeplerden 
dolayı da çok ciddi sıkıntılar yaşandı. 
Eğer CE işareti ile bakanlık görev-
lerini tam olarak yaparsa, adam 
kayırma, rüşvet gibi işlemler de ol-
mazsa, CE ülkemize üretim anlayışı 
açısından, işçi güvenliği açısından 
sınıf atlatır. CE çalışan insanları 
bilgilendiren, haklarını koruyan ve 
haklarını almaları açısından çok 
önemli bir belge. Kimse bu açıdan 
bakmıyor. Çalıştırdığınız personele 
eğitimler vermek zorundasınız. Bu 
doğrultuda fabrikanın teknik ekibin-
den teknik eğitim seminerleri iste-
dik. Diğer yandan sağlık açısından 
ilk yardım kursları istiyoruz. Yangın 
konusunda itfaiyeden randevu alıp, 
neler yapmamız konusunda bilgilen-
dirileceğiz. Bu anlamda bizimle bera-

ber çalışan ekibin de bil-
gi düzeyi günden güne 
gelişiyor. Bu tarz artıları 
da var. Hem üreticiye 
hem tüketiciye, hem ürün 
tedarik eden firmalara yol 
gösterici özelliği var. Bu 
anlamda da çok faydalı 
buluyoruz.

Son olarak iletmek 
istediğiniz bir mesajınız 
var mı?

Türkiye’de herkesin 
yaptığı bir hata var. Her-
kes fiyatla rekabet etme 
şeklini seçiyor. Eğer 

bunu terk etmezsek, her şey defor-
me olacak. Kendi sektörümüzden 
değil, gıda sektörüne bakalım. Kan-
ser vakalarının ne kadar arttığını 
görüyoruz. Bunların hepsi bilinç-
siz tüketim, yanlış yönlendirme, 
eğitimsizlik sebebiyle olan şeyler. 
Geçmişimize baktığımızda dünyayı 
yöneten bir ırkın torunlarıyız. Şimdi 
baktığımızda dejenere olmuş, günü 
kurtarmaya çalışan, eğitimsiz, bilgi-
siz ve çok konuşan insanlar olmaya 
başladık. Bunu hak etmediğimizi 
düşünüyorum. Herkesin bu konuda 
kendi üzerine düşenleri yapması ge-
rekiyor. Hep birilerini suçlamak yeri-
ne, kendi üzerimize düşen görevleri 
yerine getirirsek, hepimiz için çok 
daha iyi olacaktır. n

“The Competition in the Sector shall 
be organized by CE”

Hakan Köseliören, General Manager 
of Mozaik Yapı, answered our 

questions regarding the industry and 
their company in our interview with 

him. Hakan Köseliören also answered 
our questions related to our research 

subject “CE Difference of 
Manufacturing Dealers’.:





SIEGENIA-AUBİ Bölge Satış 
Müdürü Mustafa Sönmez, 
kendisiyle gerçekleştirdiğimiz 

röportajımızda firmalarının çalışma-
larından sektöründeki gelişmelere, 
Türkiye’deki fuarlardan satış strate-
jilerine kadar değişik konularda so-
rularımızı yanıtladı:

Yurtiçindeki aksesuar üreticiler 
sektörün ne kadarını karşılıyor? 

Bizim sektörün en önemli ürünü 
çift açılımdır. Çift açılımı baz ala-
cak olursak, pazarın büyük bir bölü-
münü yerli üreticiler karşılıyor. 
Bundan önceki 10-15 sene durum 
böyle değildi. Yerli üretimin art-
masıyla, %70 gibi bir oranda çift 
açılım yerli üreticilerin elinde. Yer-
li üreticilerin üretmediği bazı ürün-
ler de var. O ürünlerin tamamı ithal 
olduğu için ithal üreten ya da getiren 
pazarlayıcıların elinde. 

Aubi bunun ne kadarını oluş-
turuyor?

Türkiye’de faaliyet gösteren diğer 
ithal firmalar da var. 4-5 firmayı sa-
yarsak çift açılım konusunda bizim 
ithal payımız ithallerin arasında 
%8-10 arasında diyebiliriz.

Ağırlıklı olarak hangi müşteri 
kesimine hitap ediyorsunuz?

Bizi arayan bayilerin tamamı ka-
liteli projelere imza atan firmalardır. 
Kaliteyi ön planda çıkararak üretim 
yapan bayilerin tamamı ithal akse-
suarlar kullanıyor diyebilirim. Bir 
de pencerede artık özellikler talep 
ediliyor. Pencereyi özellikli yapan 
da kullanılan aksesuarlardır. Bizim 
müşteri kitlemiz de genelde bu yön-
de. Özellik isteyen, çözüm isteyen 
firmalarla çalışıyoruz.

Türkiye aksesuar piyasasına 
giren Çin malları hakkında neler 
söylemek istersiniz?

İnşaat sektöründe Çin ürünleri 
ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Yakın za-
mana kadar bizim sektörümüzde 

Çin malları kullanılmıyordu. Bana 
sorarsanız Avrupalıları ayırarak, 
Türkiye’deki üreticilerle Çinlileri 
kıyaslayalım. Çinlerin bu piyasada 
başarılı olma şansı bence yok. Bizim 
sektörden aksesuar üreticileri orada-
ki fuarlara gittiler, gezdiler. Sonuç 
olarak Çin’in Türk mallarıyla rekabet 
şansının olmadığı sonucuna vardılar. 
Fiyattan dolayı da, ürün yelpazesi 
olarak da, lojistik olarak da çok zor. 
Hizmet ve servis konularında zaten 
şansları yok. Çin vurabilirse bizi bir 
tek fiyattan vurabilir. O konuda da 
yerli üreticiler pek bir sıkıntı gör-
müyorlar. Aaten yeterince düşük fi-
yatla çalışıyorlar. 
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“En Geniş Ürün Yelpazesiyle Tüm Türkiye’deyiz”
SIEGENIA-AUBİ Bölge Satış Müdürü Mustafa Sönmez



Aubi’nin son aylarda piyasaya 
sürdüğü ya da sürmeye hazırlandığı 
bir ürün var mı?

Siegenia - Aubi iki firmanın 
birleşimi bir firma. Öncelikle size 
firmamızı anlatayım. İkisi de 100 
yıllık aile şirketiyken Siegenia 
Aubi’yi devraldı. On yıl önce birbi-
rine rakip iki ayrı firmalardı.  Özel-
likle Aubi’yi çift açılım konusun-
da mucit olarak adlandırabiliriz. 
Türkiye’de Aubi markası daha iyi bi-
lindiği için bu markamızı satıyoruz. 
Ama Siegenia’nın ürünleri de çok 
güzel ve yüksek kaliteli ürünler.  Sie-
genia’nın özellikle titan grubu ürün-
lerini satıyoruz. Sektörün dünyada 
en fazla satan ürünü el değmeden 
full otomasyon tesislerde üretiliyor 
ve yaklaşık 20 milyon takım ürün 
satılıyor. 

Türkiye’de düzenlenen sektörel 
fuarlar hakkındaki görüşleriniz 
neler?

Türkiye’de fuarlar  biraz  abartılıyor.  
Senede az iki fuar yapılıyor. Aslında 
2 yılda bir fuar yapılması hepimizin 
menfaatine olur. Nürnberg Fuarı’nın 
düzenlenmediği senelerde düzenle-
nirse, çok daha etkili olacaktır.

Bu fuarlar piyasada nasıl bir 
etki yaratıyor?

Kökleşmiş firmalar, bende varım, 
hala daha ayaktayım, katılmak zo-
rundayım gibi düşünceler içerisin-
de bu fuarlara katılma mecburiyeti 
duyuyorlar. Ama fuarda tanıttıkları, 
pazara yeni sundukları bir ürünleri 
yok. Zaman ve enerji boşa harcandığı 
için, faydası olmadığı gibi zararı 
oluyor düşüncesindeyim..

Türkiye’deki yapılanma ve satış 
stratejinizden bahseder misiniz?

Direk Almanya’dan hizmet ettiği-
miz profil firmaları var. Egepen ve 
Winsa gibi firmalar ürünleri direk 
Almanya’dan alıp, kendi bayilerine 
sunuyorlar. Ayrıca,  İstanbul’da 3 
adet ithalatçımız var. Onlar da ürünü 
direk Almanya’dan alıyorlar. Biz 
burada lojistik ve teknik anlamda 
hizmet veriyoruz. Ayrıca bizde itha-
lat gerçekleştiriyoruz. İç Anadolu’da, 
Ege’de bazı yapılanmalarımız var. 
Bu bölgelerde ürünlerimizi alt satıcı 
bayilerimize sunuyoruz. Genelde bi-
zim üretici bayilerle pek temasımız 
olmuyor. Ama ürünlerin takibini ke-
sinlikle yapıyoruz. Bazı bölgeleri-
mizde de home ofis şeklinde çalışan 
arkadaşlarımız var. Onlarda gerekli her 
konuda bizlere yardımcı oluyorlar.

Son olarak okuyucularımıza ilet-
mek istediğiniz bir mesajınız var mı?

PVC sektöründe çok kötü işçilik 
yapılıyor. Fabrika tarzı üretim yapan 
firmalarımızı tenzih ederek söylüyo-
rum. Onlar genellikle CNC tezgâhlar-
la üretim yapıyorlar ve güzel üretim-
leri var. Tabi üretim kötü olunca 
aksesuarın çalışması da kötü oluyor.  
Aksesuarların çalışma değerleri için 
bazı hassas ölçüler vardır. Mesela 
ara boşluk 12 mm olmalıdır. 10 mm 
olduğu zaman çift açılım çalışmaz. 
Bizim ürünlerimiz, kötü üretimden 
dolayı doğru çalışamayacak üründe-
ki hataları absorve edip, düzgün 
çalıştıracak ürünler. Ürün kendi 
kendini o boşluklara göre ayarlıyor. 
Siegenia Aubi bu sektörde en fazla 
patentli buluşa sahip olan firmadır. 
Dolayısıyla en geniş ürün yelpazesi 
bizde mevcut. n
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Eskişehir’deki fabrikasında 
ziyaret ettiğimiz, Tuncay 
Plastik firma Sahibi Tuncay 

Balık, firmaları ve sektörle ilgili 
sorularımızı yanıtladı: 

Firmanızın kuruluşu ve gel-
diği nokta hakkında bilgi verir 
misiniz?

Tuncay Plastik 23 m2’lik dük-
kânda 1986 yılında kurulmuştur. 
Cam ve cam mamülleri ile hizmete 
başlamış olan firmamız başarısını 
sağlam bir vizyon ve ilkeli ça-
lışma metodu ile günümüze ka-
dar taşınmıştır. Isıcam üretimi ile 
1995’li yıllarda PVC üretici bayi-
lerine ısıcam satmaya başlamıştır. 
Daha sonra cam sektörünün da-
ralmasıyla 2001 yılında plastik 
kapı pencere üretici bayi olarak de-
vam ettik. 4 yıl küçük çaplı üretim 
yaptık ve büyük başarılar elde et-
tik.

Eskişehir’de Hatipoğlu A.Ş. 
firmasıyla 2005 senesinde Europen 

üretici bayi olarak başladık. Bizim 
ilkeli dürüst müşteri memnuniye-
tini ön planda tutan Europen’inde 
kattığı sinerji ile üretimimizi 3 
katına çıkarttık. Hem imalat hem 
pazarlama mükemmel olsun, hiz-
meti müşterinin ayağına daha hızlı 
ulaştırmak için 2009 senesinde 
7000 m2 açık 2500 m2 kapalı ala-
na fabrikamızı kurarak son sistem 
işleme merkezi + CNC kaynak 
makine parkıyla aylık üremimiz 
45.000 metretül kapasiteye ulaşmış 
durumdadır.

 Üretimini yaptığınız ve sektöre 
sunduğunuz ürünler hakkında 
bilgi verir misiniz?

Tuncay Plastik sadece kendi sek-
töründe hizmet etmektedir. Çünkü 
plastik kapı pencere sektörü yan 
iş olarak yapılacak bir iş değildir. 
Biz tamamen pencere üretimini 
daha hızlı, daha ekonomik daha 
kaliteli hale getirme peşindeyiz ki 
doğru yaptığımıza da inanıyoruz. 

Çünkü 2001 senesinde aylık 5000 
metretül olan üretimimizi şu anda 
45.000 metretüle yükselttik. Aynı 
işçi sayısıyla CNC makine parkıyla 
işçilik maliyetini 4/1 oranında aşa-
ğıya indirdik.

Şu anda Eskişehir’de 80 mü-
teahhit,7 tali bayi, 10.000 pera-
kende müşterimize hizmet vermek-
teyiz.

Her geçen yıla oranla büyüme 
grafiğimizi daha da yükseltiyoruz.

Geride bıraktığımız 2009 yılı 
ile ilgili neler söylemek istersi-
niz?

Tuncay plastik olarak 2009 
yılını ekonomik durgunluğa ve 
global krize rağmen, krizi fırsata 
çevirerek fabrikalaşma konusunda 
ciddi adımlar attık. 2009 yılını her 
yıl gösterdiğimiz rakamlara ta-
mamladık. Elimizdeki tesis iş gücü 
ile 2009 yılı hedeflerimize ulaştık. 
Bu sayede yılın tatminkâr bir dü-
zeyde geçtiğini söyleyebiliriz.    

“Piyasaya Europen’den Bak Kazancın Artsın”
Tuncay Plastik Firma Sahibi Tuncay Balık
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2010 yılı firmanız için nasıl bir 
yıl oluyor?

Tuncay Plastik olarak 2010 
yılında da her zaman olduğu gibi 
yeni hedeflerimiz var.

Üretimi aylık 60.000 metretüle  
çıkarıp, bölgemizdeki illerde tali  
bayi oluşturarak Tuncay Plastik’in 
Bayi’si olmanın  kalitesiyle ta-
nıştırarak, farkımızı anlatmak is-
tiyoruz. Biz firma olarak, kazan 
kazan politikasını benimsedik. Bi-
liyoruz ki kazandırmadan kazanma 
olmuyor veya kısa süreli oluyor. 
Tali bayi fiyatlarımızla sözümüzü 
de destekliyoruz. Amacımız kaliteli 
malzeme ve kaliteli işçiliği uygun 
fiyatla bayilerimize sunmaktır.

PVC kapı ve pencere sektörüne 
diyeceğimiz; piyasaya boş bir 

pencereden bakma EUROPEN’den 
bak kazancın artsın.

Sektörde karşılaştığınız sıkın-
tılardan ve çözüm yollarından  
bahseder misiniz?

Bize göre sektörün en büyük 
sıkıntısı sektörün içindeki her işi 
yapan firmalardır. Maalesef üretici 
bayiler her işe soyunmuş durumda. 
Pen, alüminyum, duş kabin, parke, 
çelik kapı, ahşap kapı, korkuluk, 
cam balkon gibi 7-8 sektöre hitap 
ediyor, hatta son zamanlarda müte-
ahhitlik dahi yapıyorlar. Ancak hiç-
biri işini doğru düzgün yapamıyor, 
eline yüzüne bulaştırıyor. Oysa bu 
saydığım sektörlerin her biri başlı 
başına ilgilenilmesi gereken sek-
törler. Dolayısıyla her işi yapayım, 
bundan da kazanayım derken, 

gününde ölçüye gidilmiyor, mon-
taj yapılmıyor, müşteri memnun 
edilmiyor. Biz Tuncay Plastik ola-
rak herkes kendi işini yapsın diyor,  
plastik kapı pencere ve camdan 
başka hiçbir iş yapmıyoruz. Çünkü 
sektöründe Eskişehir’deki diğer fir-
malar gibi pencere işini geçici bir iş 
olarak görmüyoruz.

Sektördeki rekabet koşulları 
hakkında neler söylemek ister-
siniz?

Tuncay Plastik olarak açıkçası 
sektörde işini seven, özen gösteren, 
işine yatırım yapan, işiyle mutlu 
olan, üretimden haz alan, ekip ça-
lışmasına önem veren bir firmanın 
rakibi yoktur diye düşünüyoruz. 
Bizim rakibimiz yok ama bizi rakip 
olarak görenler çok. n























































Gülcam A.Ş; müşteriye hizmet odaklı çalışan bir firma olmanın gereği olarak, 2010 yılında kaliteyi artırmak 
adına, çift hat olan üretim hattını yenileyerek, makine parkına; standart, seri, hatasız pencere üretimini 
sağlamak amacıyla bilgisayar ve barkod kontrollü işleme merkezini, aynı zamanda mevcut profil kesim 

ve çıta kesim makinelerine bilgisayar kontrol modülleri entegre ederek, üretimin tamamen bilgisayar kontrolünde 
ve anlık takip edilmesini sağlamıştır. 

Gülcam Hedef Büyüttü...
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Gülcam A.Ş. 2010 yılında mevcut kalite standartlarını yükseltmeyi, hatasız, seri ve anlık üretim kontrolü 
sağlayarak, kapasitesini artırmayı hedeflemiştir.

Destek saclarını çapaksız ve seri kesimini 
sağlamak amacıyla giyotin destek sacı kesim 
presini, kanat profillerinin aksesuar montajını 
kusursuz ve standart olarak yapmaya destek 
olarak kanat toplama masasını dahil etmiştir.

Gülcam A.Ş. üretim kalitesini ve müşteri 
memnuniyetini sağlayarak, bölgede lider ol-
maya devam etmektedir. n



Son olarak yaptıkları 3 milyon 
Euro’luk yatırımla 10. yılında 26 
ülkeye cam ihraç eden Camyapı 

hem bu oranı artırmak , hem de tüm 
dünya ile rekabet edebilmek için  alt 
yapısını ve makina parkurunu günden 
güne geliştiriyor. Büyüme sürecine 5 
yıl önce karar aldıklarını  ve bugünkü 
tesislerine  taşındıklarını ifade eden  
Camyapı Genel Müdürü Abidin Akül-
ker, Dünyanın önde gelen markalarıyla 
da partnerlik antlaşmaları yaptıklarını 
söyledi. Toplam kalite anlayışını be-
nimseyerek bu yolda çalışmalarını 
sürdürdüklerini de sözlerine ekleyen 
Akülker, İstanbul Pencere Fuarındaki  
Stantlarında sorularımızı yanıtladı.

Camyapı olarak firmanızdan 
bahser misiniz?

Camyapı olarak camın mimari ta-
rafındayız. Camın üç ana kullanım 
alanı var. Mimari camlar, otomotiv 
ve mobilya sektörü ; Biz  bunların 
sadece mimari kısmındayız. Bizim 
alt yapımız , insan kaynaklarımız  
tamamen mimari camlara yönelik. 
Dolayısıyla kendimizi bu konuda en 
iyisini yapmak zorunda hissediyoruz. 

Cam önceleri sadece pencerelerimiz-
deydi. Sonra cephelerde şimdi ise, 
her yerde kullanılıyor. Türkiye’de 
son 5 yıldır inşaat sektöründe çok 
hızlı bir büyüme oldu. Buna paralel 
olarak dünya standartlarında ulus-
lararası boyutta mimarisi ile etkile-
yici bir çok proje yapıldı. Sadece İs-
tanbul’da  değil,  tüm Türkiye ‘de  bu 
gelişmeler görülmeye devam ediyor.                                                            
Dünyanın en büyük taahhüt firmaları 
arasında artık Türk firmaları var. Böyle 
olunca firmamız da bu büyümenin içi-
ne girdi  dünyanın her yerine  ürünle-
rini göndermeye başladı. 

Biz cephe camları konusunda son 
1,5 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Bu 
konuda  iyi noktalara geldiğimize 
inanıyorum.  Türkiye’de aynı fabrika 
içinde  LİSEC MARKA 2 robot ile 
üretim yapan iki-üç firmadan biriyiz. 
2009 yılında ülkemizin ve dünyanın 
içinde bulunduğu darboğaza rağmen 
yaptığımız projelerle 350 bin m2 ‘ye 
ulaştık.

Piyasadaki rakiplerinizden sizi 
ayıran özellikleriniz nelerdir? 

Firma olarak ayrılan en büyük 

özelliğimiz hepimizin hem alaylı hem 
de mektepli olmamızdır. İstediğimiz 
zaman hangisinin ön plana çıkması 
gerekiyorsa  o özelliğimizi  gösteriyo-
ruz. Bir Proje Mühendisi ile  statik he-
sap yapmamız gerekiyorsa oradayız, 
şantiyede cam nasıl takılır, nasıl sili-
kon çekilir, orada da varız. Hepsini 
uygulayarak tecrübe etmiş insanlarız. 
Firmamızın yaş ortalaması da oldukça 
genç, dinamizm ve hızımızı biraz da 
buradan alıyoruz. Bu genç kadromu-
zu tecrübemizle birleştirince çok hızlı 
hareket ettiğimizi ve doğru işler yap-
tığımızı zannediyorum. Konumuzda 
başarılı olmamızın bir nedeninin de 
toplam kaliteye ve takım çalışmasına 
önem vermemizden kaynaklandığını 
düşünüyorum.

Önümüzdeki dönemlere ait plan 
ve projelerinizden bahseder misiniz?

Öncelikle çalışmış olduğum fir-
malara vermiş olduğumuz teknik des-
teği artırarak projenin en başından 
camlamayı konuşur hale getireceğiz. 
Bunun için proje hazırlayan mimar-
lar, mühendisler ve cepheci firmalar 
ile ilişkilerimizi daha sıkı tutarak bi-

“Türkiye 
Mimari Cam 

Konusunda Çok 
Hızlı İlerliyor’’

Cam Yapı Genel Müdürü Abidin Akülker 
Pazarlama Müdürü Can Yorgancılar 
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nalarda doğru camın, doğru malzeme-
lerle kullanılmasını sağlayacağız. 
Üretim kalitemizi de geliştirmek için 
sürekli yeni yatırımlar yapmaya de-
vam edeceğiz.

Yeni devreye aldığımız  hattımızda  
2,50X5,00 metre ebadında tek parça 
ısıcam yapabiliyoruz. Bunun yanında 

yeni hattın en önemli özelliği, stürk-
türel yapılarda kullanılan camların 
silikon dolgu uygulamalarını oto-
matik olarak  robot ile yapabiliyor 
olmasıdır.

Üretim hattının bu özelliği sayesin-
de insan hataları en aza indirgenerek 
son derece kaliteli üretim yapmamızı 

sağlamıştır.
Düzenlenen fuarlarla ilgili dü-

şünceleriniz nelerdir.?
Fuarlar bizim için müşterilerimizle 

görüşme ve buluşma yeridir. Çok 
uzun zaman alabilecek görüş-
melerimizi dört gün içerisinde ger-
çekleştirebiliyoruz. Ayrıca sektör-
deki yeniliklerin neler olduğunu 
anlamanın en hızlı ve pratik yolunun 
fuarlar olduğunu düşünüyorum. Sek-
törel olarak düzenlenen bu ihtisas 
fuarının daha da büyüyüp gelişeceğine 
inanıyorum. n

“Turkey advances very fast on the 
subject of architectural glass’’

Abidin Akülker, General Manager and 
Can Yorgancılar, Marketing Manager 

of Cam Yapı, gave us information 
about both their company and the 
sector in our interview with them.
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Özden Cam Genel Müdürü 
Hüseyin Özden, kendisiy-
le gerçekleştirdiğimiz rö-

portajımızda firmalarının çalışmaları 
ve CE işaretiyle ilgili görüşlerini be-
lirtti:

Kendinizi ve firmanızı tanıtır 
mısınız?

1964 yılından bu yana cam sektö-
ründe faaliyet gösteriyoruz. 2001 yı-
lından buyana da PVC sektöründe 
hizmet veriyoruz. Cam bizim uzmanı 
olduğumuz ve yıllardır da içinde ol-
duğumuz baba mesleğimiz. Cam-
dan PVC’ye geçmekte uzun yıllar 
bekledik. Müşterilerimizin işini al-
mak gibi anlaşılabilir düşüncesiyle 
doğrama işine uzun müddet girme-
dik. Yani, PVC sektöründen iyi pa-
ralar kazanıldığı zamanlarda bu işi 
yapmadık. Zaman içerisinde müş-
terilerimizin de yönlendirmesiyle 
PVC  ile çalışmaya başladık. Piyasada 
yaptığımız işlerden ve sektöre yakın 
olmamızdan dolayı ilk başladığımız 
ay 90 daire iş aldık. Bu bizim için 
çok önemli bir başlangıçtı. Daha 

sonraki dönemlerde de bayilerimiz 
tali bayilerimiz gibi oldular. Şimdi 
kendileriyle büyük bir uyum içeri-
sinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Üretim alanınızdan ve üretim-
lerinizden bahseder misiniz?

Konusunda Türkiye’de lider ku-
ruluş olan Şişecam’ın bayisiyiz. Fab-
rikamızda cam işleme yapıyoruz. 
Bunun yanında Adopen markalı 
ürünleri de işliyoruz. 

Rakiplerinizden ayrılan özel-
likleriniz neler?

Zamanında ve dürüst işler yap-
mak bizi rakiplerimizden ayıran en 
büyük özelliğimiz. Kullandığımız 
aksesuarlara da çok önem veriyo-
ruz. Bir tek bile plastik kol kul-
lanmamışızdır. Kullandığımız her 
aksesuar kendini ispatlamış ürün ve 
markalardan oluyor. Kullandığımız 
bu ürünler, maliyeti tabi ki artırıyor 
ama bunları kullanmak bize yeniden 
iş olarak geri dönüyor.  Bizim için 
önemli olan, yaptığımız işin sü-
rekliliği. Bunun yanında CE belge-
miz var. Bu belge üreticiler için 

büyük bir avantaj sağlıyor. 
Önümüzdeki dönemlere ait 

plan ve projelerinizden bahseder 
misiniz?

Sistem üretici firmaların gü-
vendikleri, çalışma prensiplerini iyi 
bildikleri üretici firmalara destek 
vermeleri gerektiğini düşünüyorum. 
Yeni güçlü bayiler gelmediği için, tali 
bayiler bu dönemde yoğunlaşmaya 
başladı. Bu anlamda büyük bayilerin 
de önemi giderek artıyor. Pazarlama 
konusunda çalışan arkadaşlarımızın 
sayısını artırmak böylece tali bayi-
liklerimizi artırmak istiyoruz. Yakın 
dönem için kendimize koyduğumuz 
en büyük hedefimiz bu. 

Bu sektörde karşılaştığınız so-
runlar ve çözüm yollarından bah-
seder misiniz?

Sektördeki haksız rekabet koşul-
ları en büyük problemlerden biri. 
Bir diğer sorun da profil üreticisi fir-
maların bayilik oluştururken fazla 
özen göstermemesidir. Bayilik veri-
lecek firmaların hem kendi, hem de 
sektörün geleceği için ince elenip sık 

“CE Belgesi 
Sektördeki 

Haksız Rekabeti 
Engeller”

Özden Cam 
Genel Müdürü 
Hüseyin Özden
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dokunması gerektiğine inanıyorum. 
Bazı kriterler dikkate alınmadan ve-
rilen bayilikler bu sektör için hizmet 
veren herkesi sıkıntıya sokuyor. 

CE belgesinin kullanılmasıyla, de-
netlemeler yapılırsa, haksız rekabe-
tin önüne geçileceğine inanıyorum. 
Dolayısıyla sektör daha iyiye gider. 

CE işaretinin kullanılmaya 
başlamasıyla sektörümüzde neler 
değişti?

Tüketici bu konuda çok fazla bilgi 
sahibi değil. Gerçek önem, tüketici-
nin CE belgesinin önemini anladığı 
zaman çıkacak. Bu işaret sayesinde 
üretimler de bir standarda girecek. 
Aşağı yukarı herkes aynı şartlarda 
üretim yapacağı için, tüketicinin 
yaşadığı mağduriyetler de en az se-
viyeye inecektir. Dolayısıyla üreti-
cinin maliyeti de rakipleri ile aynı 
olacağından haksız rekabet koşulları 
da en az seviyeye inecektir. 

Özden Cam’ın CE işareti ko-
nusundaki çalışmalarından bahse-
der misiniz?

Özden Cam olarak CE belgemi-
zi aldık. Bu konuyla ilgili olarak 
bir kimya mühendisi arkadaşımız 
çalışmaları takip etti. CE ile ilgili 
deneyleri, testleri yaptırdık ve bel-
gemizi almaya hak kazandık. Ado-

pen’in uyguladığı teknik dosyaya 
göre üretimimizi yapıyoruz. Günlük 
kontrollerimizi yapıp, üretimimizin 
her aşamasını takip ediyoruz. Bu sa-
yede üretimde kaliteyi sürekli hale 
getirdik. 

CE işaretlemesine uygun ça-
lışan bir firmayla, göz ardı eden 
firma arasındaki farklar neler?

Standart olmadığı zaman yapılan 
işin de sürekliliği olmaz. Hata oranı 
artar ve yapılan işler değişkenlik 
gösterebilir. Ancak bir standarda 
bağlı olarak yapılan üretimler sürekli 
olur ve üretimin her aşaması kontrol 
altında tutulduğundan sürekli kalite 
kendiliğinden oluşmuş olur. 

CE işaretli ürünlerin üretici ve 
tüketici açısından faydaları neler?

Tüketici CE işaretli bir ürün satın 
aldığında belli standartları olan bir 
ürün satın almış olacak. O standart-
larda bir eksiklik varsa, tüketici bir 
şekilde mağdur edilirse,  onun da dö-
nüşü olacak. Üretici firma bu nok-
tada hatasını telefi etmek zorunda 
kalacak. Sektörün kalitesi bu sayede 
artacaktır. Bunun yanında yurtdışı 
satışlar konusunda da sıkıntılar en 
aza inecek. Ürünlerini dış pazarlarda 
satmak isteyen firmalar bu pazarlarda 
daha rahat hareket edebilecekler. n

“CE document prevents the Unfair 
Competition in the Sector”

Hüseyin Özden, General Manager
 of Özden Cam stated his views on 
the operations of the company and 

the CE mark in our interview 
with him:
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“Tüketici bu konuda çok 
fazla bilgi sahibi değil. 

Gerçek önem, tüketicinin CE 
belgesinin önemini anladığı 

zaman çıkacak. Bu işaret 
sayesinde üretimler de bir 
standarda girecek. Aşağı 

yukarı herkes aynı şartlarda 
üretim yapacağı için, 
tüketicinin yaşadığı 

mağduriyetler de en az 
seviyeye inecektir. Dolayısıyla 

üreticinin maliyeti de 
rakipleri ile aynı olacağından 

haksız rekabet koşulları da 
en az seviyeye inecektir.”



Salt Cam Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Salt, kendisini 
ziyaretimiz sırasında cam sek-

törüyle ve firmalarıyla ilgili bilgiler 
verdi. sektörde yaşanan sorunlarla 
ilgili görüşlerini de ifade eden Salt, 
firmasını şu sözleriyle tanıttı:

“Aşağı yukarı 80 yıldır cam ti-
careti ile uğraşan bir aileyiz. 30 yıl 
kadar Kahramanmaraş’ta dedemle 
devam etti, 20 yıl babam sürdürdü, 
son 30 yıldır da ben sürdürüyorum. 
4. Kuşak olarak da kızım bizimle bir-
likte şirketimizde çalışıyor. Beş erkek 
kardeşiz, beşimiz de camla ilgili de-
ğişik şirketler altında faaliyetleri-
mizi sürdürüyoruz. Camın haricinde 
başka bir faaliyet alanımız yok.

Türkiye’de toplamda 60 ilde cam 
ve cam malzemeleri pazarlaması 
yapıyoruz. Son 4 yıldır düzcam 
ve ısıcamda Türkiye’de en fazla 
dağıtım yapan firmayız. 6500m2 
kapalı alanda temper ve cam işleme 
fabrikamız var. Temperli camın tü-
revleri olan balkon kapatma sistem-
leri, bina cephe sistemleri, cam ka-
pılar, mobilya camları gibi her türlü 
cam üretimi yapabiliyoruz. 

Türkiye’nin hemen her yerine 25 
araçlık araç filomuzla ulaşıyoruz. 
Bu işin sadece fiyat olmadığını 
bildiğimiz için hizmetimizi ön 
plana çıkartarak, özellikle doğu ve 
güneydoğuda etkin şekilde sunuyo-
ruz.”

80 yıllık tecrübe ve birikiminizi 
ileriki yıllar için nasıl kullanmayı 
planlıyorsunuz?

Türkiye’deki en büyük cam fir-
ması olmayabiliriz ama öncü bir 
firma olmak istiyoruz. Türkiye’deki 
kaliteli üretim ve hizmet veren fir-
malardan biri de biziz. İhracat ko-
nusunda belki çok fazla ihtiyaç 
hissetmediğimizden dolayı fazla 
ağırlık vermedik. İleriki yıllarda 
bunu artırıp, özellikle komşu ül-
kelere işlenmiş cam ihracatı dü-
şünüyoruz. Her şeyden önce cam 
piyasasında bir prestijimiz olduğunu 
biliyoruz ve bunu da kaybetmemek 
için hizmetimizle bunu artırmayı 
düşünüyoruz.
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“Cam Sektörü Kabuk Değiştiriyor”
Salt Cam Yönetim Kurulu Başkanı Metin Salt



Yurtiçi ve dışında kapı pencere 
sektörü ile ilgili katıldığınız fuar-
lar var mı?

Yurtdışında katılımcı olarak de-
ğil ama izleyici olarak hemen he-
men tüm fuarlarda bulunuyoruz. 
Dünyanın değişik yerlerindeki 
sektörümüzle ilgili fuarları ziyaret 
ediyoruz. Yurtiçinde sadece son 
4 yıldır İstanbul Pencere Fuarı’na 
katılıyoruz. Bölgemizdeki fuarlara 
da böyle bir ihtiyaç hissetmediğimiz 
için katılmıyoruz.

Yurtdışı fuarlarıyla karşı-
laştırdığımızda yurtiçindeki 
fuarları nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Türkiye’deki pencere fuarı her 
geçen gün kalitesini ve bilinirliğini 
artırıyor. En son Milano fuarına 
gittim. Son fuar gözlemlediğimiz 
kadarıyla hol sayıları düşmüş ve 
etkisini kaybetmişti. Türkiye’de ki 
fuara ise, yabancı ülkelerin katılımı 
oldukça arttı. Zaten İstanbul her 
sektörün merkezi olan bir şehir. 
İstanbul’un dünya üzerindeki et-
kisi ve prestiji artmaya başladı. 
Dolayısıyla bu fuarın ileriki yıllarda 
daha kapsamlı ve etkili olacağına 
inanıyorum. 

Katıldığınız fuardan beklen-
tileriniz ne yönde oluyor ve bu 
beklentileri karşılayabiliyor mu-
sunuz?

Bizim fuara katılmaktaki ama-
cımız, yeni müşteri den ziyade 
Anadolu’dan gelen müşterilerimize 
oturup, dinlenebilecekleri, sohbet 
edebilecekleri bir yer oluşturmak. 
Mutlaka faydaları oluyordur ama 
dediğim gibi özellikle müşteri gru-
bumuza sıcak bir ortam oluşturup, 
prestijimizi korumak için bu fuar-
lara katılıyoruz. 

Cam işiyle uğraşan firma-
lar için fuarlarda yüksek fayda 
elde edebilmeleri açısından neler 
yapılabilir?

Tanıtım biraz daha artırılırsa daha 
iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Sek-
törle direk olarak ilgili olan kişilere 
daha fazla davetiyeler dağıtılabilir. 
Bunun yanında komşu ülkelerde ya 
da uluslararası basında fuarla ilgili 
tanıtımların artırılması iyi olur. 

Son olarak okuyucularımıza 
iletmek istedikleriniz neler?

Türkiye’de camcılık son 15 
yıldır bir kabuk değişimi içerisinde. 
Eskiden de toptancılık yapıyorduk 
ve camı camcılara satardık. Artık 
Türkiye’de çift ya da ısıcam de-

diğimiz uygulamalar var. Bunlarla 
beraber bizim müşteri grubumuz 
da değişti. Alüminyumculara, plas-
tikçilere ya da çift cam üreticilerine 
ürünlerimizi vermeye başladık. 
Cam ortak bir meslek türü haline 
geldi. Biz tabi Türkiye’de montaj 
yapmayan nadir firmalardan biriyiz. 
Bu işi esnaf arkadaşlarımıza bırakıp 
biz toptancılıkla uğraşıyoruz. Isı-
cam imalatımızı başka bir yerde 
yapıyoruz. Adana’a bir cam fab-
rikası ve depomuzu kuruyoruz.

Her sektörde olduğu gibi cam 
sektöründe de korkunç bir rekabet 
var. Miktar belki sürekli artıyor ama 
kar marjları sürekli aşağı düşüyor. 
Kaliteli olanlar öz sermayesini kul-
lananlar ayakta kalacaktır. Diğerler 
zaman içerisinde etkisini kaybedip 
sektörde eleneceklerdir. n 
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“Glass Sector is changing its shell”

Metin Salt, Chairman of the Board 
of Salt Cam, gave information 

about the glass sector and their 
company during our visit and 

stated his views on the problems 
faced in the sector.



Mercam Genel Müdürü 
Abdülkadir Kahraman, 
Mersin’deki fabrikasında 

sorularımızı yanıtladı:
 Firmanızı ve kendinizi tanıtır 

mısınız?
1953 yılından bu yana baba mes-

leği olarak bu işi sürdürüyoruz. 
Benim Mersin’de faaliyete geçme 

tarihim 1982’dir. Zaman içerisin-
de düz camdan ısıcama ve cam 
işlemeye geçtik. Şu an da Şişecam’ın 
bayisi olarak çalışıyoruz. Dekoratif 
camlar, ısıcam ve çiftcam üretimi 
konusunda sürekli yükselen bir 
grafikle çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. 

Sizi piyasadaki rakipleriniz-
den ayıran özelliklerinizden bah-
seder misiniz?

Bizim yaptığımız iş ara ima-
lat. Camın üretim prosesinde bir 
değişiklik yapma şansımız yok. 
Sadece ara imalat yaptığımız için 
farklı bir uygulama söz konusu 
değil. Dekoratif camda herkesin 
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“Düşük Maliyet, Yüksek Estetik”
Mercam Genel Müdürü Abdülkadir Kahraman



uyguladığı gibi uygulamalarımızı 
yapıyoruz. Ağırlıklı olarak toptan-
cılara satış yapıyoruz. Bunu yapar-
ken de en iyi hizmetle ürünlerimizi 
sunmaya gayret ediyoruz. Bir fark 
yaratabiliyorsak bunu bu sayede el-
de ediyoruz. 

Katıldığınız İstanbul Pencere 
Fuarı’yla ilgili beklentileriniz 
nelerdi?

Fuara katılmamızdaki en büyük 
beklenti, yurtdışında gelen ziyaret-
çilerle bağlantılar kurmaktı. Gelen-
ler genellikle Çin mallarıyla ürünle-
rimizi kıyaslıyorlar. Burada biraz 
sıkıntılar oluyor. Çin mallarının 
kalitelerini beğenmediklerini, bi-
zimkilerin çok daha iyi olduğu an-
cak Çin’in fiyatının daha uygun 
olduğunu söylüyorlar. Hem bizim 
kalitemizde hem de Çin’in fiyatında 
istiyorlar. Dolayısıyla anlaşma ko-
nusunda sıkıntılarımız oluyor. Bi-
zim ürünümüzün kalitesi de fiyatı 
da bellidir. Dolayısıyla ucuz ürün 
almak isteyenler tabiî ki bulup te-
darik edebilir ama kaliteyi tercih 
edenlerle çalışmayı şirket olarak 
her zaman tercih ettik.

Yurtdışında düzenlenen fuar-
lara katıldınız mı?

Zaman zaman yurtdışında dü-
zenlenen fuarla hem katılımcı hem 
de ziyaretçi olarak katılıyoruz. Ka-
tılacağımız fuarlar için önceden 
çalışmamızı yapıyoruz ve eğer ora-
da olmamız gerekiyorsa ve bize 
fayda sağlayacağına inanıyorsak 
katılıyoruz. 

Yurtdışı ve yurtiçindeki fuar-
ları kıyaslayacak olursanız neler 
söyleyebilirsiniz?

 Bizim ülkemizde Avrupa’daki 
gibi bir fuar kültürü henüz yok. Ora-
da fuarcılık çok profesyonel olarak 

yapılıyor. Binasından tanıtımına, 
düzeninden ulaşımına her şey çok 
organize şekilde işliyor. Avrupa bu 
işi çok iyi yapan bir yer. Biraz ora-
lardan örnek alınırsa çok daha iyi 
olacaktır. 

Fuarlardan beklentileriniz 
neler ve bu beklentilerinizin kar-
şılığını alabiliyor musunuz?

Fuarlardan beklentilerimizi müş-
teri olarak alamadık. Buradaki en 
önemli unsur gelen müşterilerimizin 
bizi orada bulmaları ve oturup soh-
bet edebilmeleridir. Firmamızı geniş 
alanlara tanıtmak marka bilincimizi 
oluşturmak için bu farlara katılı-
yoruz. Mutlaka fuar sonrasında 
müşteri olarak da dönüşümler olu-
yor ama öncelikli hedefimiz bu 
değil. 

Cam ile ilgili neler söylemek 
istersiniz?

Cam çok temiz bir malzemedir. 
Dayanıklıdır, uzun ömürlüdür. Cep-
helerde kullanıldığı zaman çok es-
tetik ve kullanışlıdır. Cam, zaman 
içerisinde hayatımıza çok daha 
fazla girecek. İnsanların bu ürünü 
tüketimi gelecekte çok daha arta-
caktır. İç mimari de ciddi oranda 
kullanılmaya başlandı. İnsanlar bu 
ürüne güvendikçe kullanım alan-
ları da arttı. Temperlenen cam kı-
rılmadığı için kullanımı da güzel bir 
ürün olduğu için kullanım alanları 
da günden güne artıyor. 

Son olarak belirtmek istedi-
ğiniz bir husus var mı?

Cam teknolojinin gelişmesinde 
çok etkili bir ürün. Elektrik konu-
sunda ekonomi sağlayan ve maliye 
olarak düşük bir üründür. Camı bi-
naya ne kadar çok uygularsanız, o 
kadar maliyeti azaltır, estetiği yük-
seltirsiniz. n

“Low Cost, High Aesthetics”

Abdülkadir Kahraman, 
General Manager of Mercam,  
answered our questions in his

 factory in Mersin:
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Plastik Profil Üreticileri Kalite 
Birliği Derneği, dokuzuncu 
olağan yıllık genel kurul top-

lantısını, 24 Mart 2010 tarihinde, 
Bostancı’daki dernek merkezinde 
gerçekleştirildi. Yeterli sayıda üye-
nin katılımıyla başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilen toplantıda, geçmiş 
dönemde görev alan yönetim ku-
rulu mensuplarına çalışmalarından 
dolayı teşekkür edildi. Faaliyet ve 
yönetim kurulu raporlarının ayrı 
ayrı okunması ve müzakere edilme-
sinden sonra yine ayrı ayrı oylana-
rak oybirliğiyle kabul edildi. Tah-
mini bütçenin tetkik ve incelenmesi 
yapılması ve onunda oybirliğiyle 
kabul edilmesinden sonra yeni yö-
netim ve denetim kurulu üyelerinin 

seçimine geçildi. Yapılan seçimler 
sonunda yönetim kuruluna Dr. 
Müh. O. Muzaffer TAMER Başkan; 
Pakpen A.Ş Pen Satış Müdürü Ah-
met Gügercin; Alfapen A.Ş. Genel 
Müdürü Muammer Yücel; Kompen 
A.Ş. Marmara Bölge Müdürü Meh-
met Akteke muhasip; Fırat Plastik 
A.Ş. Kalite Müdürü Mutlu Suner üye 
seçildiler. Denetim kuruluna da; Ege 
Profil A.Ş.Genel Müdür Danışmanı 
Suat Hoşver; Ege Profil A.Ş.İstanbul 
Bölge Müdürü Suat Karcı; Pimaş 
A.Ş. Lojistik Müdürü Serdar Öz-
demirkan üye seçildiler. n

Henkel Laboratuarlarında geliştirilen 
“Flextec Teknolojisi” ile üretilen 
Sista Fix & Seal (Yapıştır & Yalıt), 

birçok ihtiyaç için tek bir ürün ile çözüm 
sunuyor.

Sista markası ile köpük ve mastik grubun-
da sektörün öncü firmalarından olan Henkel, 
Sista Fix & Seal (Yapıştır & Yalıt) ürünü ile 
teknoloji lideri olarak ön plana çıkıyor. 

Mastik grubuna son olarak eklenen Sis-
ta Fix & Seal (Yapıştır & Yalıt) yapıştırıcı 
ve mastik özelliklerini bir arada barındırır. 
Bu ürün Henkel’in geliştirdiği Flextec 
teknolojisi ile üretilmiştir. Bu sayede si-
likon kadar elastiktir, poliüretan kadar 
güçlüdür ve akrilik kadar kolay uygulanır. 
Bu ürün, beton, tuğla, mermer, alüminyum, 
demir, çelik, ahşap gibi birçok farklı malze-
meye uygulanabilir. Ürünün ıslak yüzey-
lere uygulanabiliyor olması da onu standart 

mastiklerden ayıran bir diğer özelliğidir. 

Henkel Sista markalı poliüretan köpük, 
tabancalı pöliüretan köpük, köpük temiz-
leyici ve poliüretan köpük tabanacası ile 
köpük grubunda tartışmasız lider konumun-
da.

Mastik grubunda ise, silikon, poliüretan, 
akrilik içerikli mastikler ve özel ihtiyaçlara 
cevap veren ayna silikonu, akvaryum si-
likonu, nötr dış cephe&inşaat silikonu, RTV 
silikon, Extra White silikon ve Fix&Seal si-
likon ile Henkel çok geniş bir ürün gamına 
sahip. 

%100 saf silikon içeren ve antibakteriyel 
özellikteki Sista Universal Silikon yıllardır 
mastik pazarında kalitesi ile ön plana çıkıyor. 
Sista Colorline Silikon ise, kullanıcılara 
sunduğu farklı renklerle, pek çok dekoratif 
ihtiyaca çözüm sunuyor. n

Henkel Sista Fix & Seal ile 
Teknoloji Lideri

PÜKAD Genel Kurul 
Toplantısı Gerçekleştirildi



İrtibat için 0216 469 86 90 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Sadece 78 € karşılığı tedarikçi      
                 listemizde yer alabilirsiniz...



TEDARİK-LİST
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ADOPEN

İlgili Kişi / Contact Person: Osman Atan
Adres / Address: Organize San. Böl. 2. Etap 0740 
Antalya - Türkiye
Telefon / Phone: +90 242 258 1800 
Faks / Fax: +90 242 258  1827 
Web / e-mail: www.adopen.com
Ürün Grubu: PVC Pencere Kapı ve Panjur Sistemleri.
Product Group: PVC Windows Doors and Shutter 
Systems.

BAUPLAST
İlgili Kişi / Contact Person: 
Muammer Yaralı
Adres / Address: 
Osmanpaşa Cad. Bağlar 
Mah. No: 21 Kat:2 Güneşli 
Bağcılar / İstanbul
Telefon / Phone: +90 212 444 2228
Faks / Fax: +90 212 630 5276
Web / e-mail: www.bauplast.com
Ürün Grubu: PVC Pencere ve kapı sistemleri profil imalatı, 
ısıcam, Vinily Siding ve panjur sistemleri.
Product Group: PVC doors and windows systems profile pro-
duction, Vinily siding, insulading glass.

BİLKAPEN
İlgili Kişi / 
Contact Person: 
Ayhan Gökmen

Adres / Address: 1. Organize San. Böl. Avar Cad. No:7 
Sincan / Ankara
Telefon / Phone: +90 312 267 1079
Faks / Fax: +90 312 267 0399
Web / e-mail: www.bilkapen.com.tr - 
bilka@bilkapen.com.tr
Ürün Grubu: PVC Pencere ve kapı sistemleri.
Product Group: PVC doors and windows systems.

Adres / Address: Ankara Yolu Üzeri 22. km. Kayseri / Türkiye
Telefon / Phone: +90 352 697 41 18 (Pbx)
Faks / Fax: +90 352 697 41 22
Web / e-mail: www.alfapen.com.tr - alfapen@alfapen.com.tr
Telefon / Phone: +90 212 472 77 77 (Pbx)
Faks / Fax: +90 212 472 52 70
Ürün Grubu: PVC Pencere Kapı Sİstemleri / PVC PPRC Boru ile 
Ek Parçaları
Product Group: PVC Windows and Doors Systems / PVC PPRC  
Pipe and additional Parts

PİMAŞ PLASTİK İNŞ. 
MALZEMELERİ A.Ş.
İlgili Kişi / Contact Person: Ferruh 
Beşkardeşler (İstanbul - İzmir) 
Kurtcebe Erkekoğlu (Ankara)  -  Sedat 
Serintürk (Adana)
Adres / Address: İstanbul Cad. No:29 
Gebze / Kocaeli

Telefon / Phone: +90 262 677 77 77 (Pbx)
Faks / Fax: +90 262 677 77 00
Web / e-mail: www.pimapen.com.tr - pimas@pimas.com.tr
Ürün Grubu: Pimapen PVC Pencere ve Kapı Profil Sistemleri
Product Group: Pimapen PVC Windows and Doors Profile 
Systems

UNİPLAST A.Ş. 
İlgili Kişi / Contact
Person: Hakan Önen 
Adres / Address:
Velibaba Mah. Ankara 
Cad. No: 150 Pendik
Telefon / Phone: 
+90 216 307 9639
Faks / Fax: +90 216 307 5647
Web / e-mail: www.uniplast.com.tr - honen@uniplast.com.tr
mceylan@uniplast.com.tr
Ürün Grubu: PVC Profil Sistemleri
Product Group: PVC Profile Systems

PVC KAPI ve PENCERE PROFİL FİRMALARI
PVC DOOR and WINDOW PROFILE COMPANIES
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PİMAŞ PLASTİK 
İNŞAAT 
MALZEMELERİ 
A.Ş.
İlgili Kişi / 
Contact Person:
 Muharrem Kürümoğlu
Adres / Address: İstanbul Cd. No:29  Gebze/Kocaeli                                           
Telefon / Phone: +90 262 677 77 77 (pbx)                     
Faks / Fax: +90 262 677 77 00
Web / e-mail: www.dwt.com.tr - pimas@pimas.com.tr
Ürün Grubu: DWT PVC Pencere ve Kapı Profil 
Sistemleri
Product Group: DWT PVC Windows and Doors 
Profile Systems

EUROPEN
İlgili Kişi / 
Contact Person: 
Seçkin Sırmacı 
Adres / Address:
Org. San. Böl. 17. Cad. No: 33 Eskişehir
Telefon / Phone: +90 222 236 1100 (Pbx)
Faks / Fax: +90 222 236 1862
Web / e-mail: www.europen.com.tr
satış@europen.com.tr
Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Sistemleri Profil İmalatı
Product Group: PVC Windows and Doors systems profile 
production.

PAKPEN PLASTİK BORU 
VE YAPI MALZEMELERİ 
SAN.VE TİC.A.Ş.

Adres / Address: Konya Organize Sanayi Evrenköy Cad.No:11 K:2 
Selçuklu-KONYA
Telefon / Phone: +90 332 239 14 30 (pbx)
Faks / Fax: +90 332 239 14 38
Web / e-mail: www.pakpen.com.tr / pakpen@pakpen.com.tr
Ürün Grubu: Pakpen, Pak Door, Pakpanel, Pakplast

KARPEN PLASTİK 
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İlgili Kişi / Contact Person: Erhan Alişan
Adres / Address: 4. Org. San. Böl. 83404 Nolu Cad. No: 8 
Şehitkamil Gaziantep / Türkiye 
Telefon / Phone: +90 (342) 357 02 70 
Faks / Fax: +90 (342) 257 02 79
Web / e-mail: www.karpen.com.tr - karpen@karpvc.com
Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Sistemleri 
Product Group: PVC Doors and Windows 
Systems

PLASPEN PENCERE ve 
PANJUR SİSTEMLERİ
İlgili Kişi / Contact 
Person: Osman Atan
Adres / Address: Org. San. 
Böl. 2. Etap Antalya
Telefon / Phone: +90 242 258 1800
Faks / Fax: +90 242 258 1827
Web / e-mail:
www.plaspen.com.tr
Ürün Grubu: PVC Pencere ve Panjur Sistemleri
Product Group: PVC Windows - Doors and Shutter Systems

PİMAŞ PLASTİK İNŞ. 
MALZEMELERİ A.Ş.
İlgili Kişi / Contact Person: 
Muharrem Kürümoğlu

Adres / Address:
İstanbul Cad. No:29 Gebze / Kocaeli
Telefon / Phone: +90 262 677 77 77 (Pbx)
Faks / Fax: +90 262 677 77 00
Web / e-mail: www.pimascamoda.com
pimas@pimas.com.tr
Ürün Grubu: Pimaş Camoda Camlama Sistemleri Profil 
Sistemleri
Product Group: Pimaş Camoda Glazing Systems

PAKPEN PLASTİK BORU 
VE YAPI MALZEMELERİ 
SAN.VE TİC.A.Ş.

Adres / Address: Konya Organize Sanayi Evrenköy Cad.No:11 K:2 
Selçuklu-KONYA
Telefon / Phone: +90 332 239 14 30 (pbx)
Faks / Fax: +90 332 239 14 38
Web / e-mail: www.pakpen.com.tr / pakpen@pakpen.com.tr
Ürün Grubu: Pak Siding, Pak Form, Pak Board, Pak Country
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PİMAŞ PLASTİK İNŞ. 
MALZEMELERİ A.Ş.
İlgili Kişi / Contact Person: 
Muharrem Kürümoğlu
Adres / Address:
İstanbul Cad. No: 29  Gebze / Kocaeli
Telefon / Phone: +90 262 677 77 77 (Pbx)
Faks / Fax: +90 262 677 77 00
Web / e-mail:
www.pimasmaestro.com
pimas@pimas.com.tr
Ürün Grubu: Maestro PVC Pencere ve Kapı Profil Sistemleri
Product Group: Maestro PVC Windows and Doors Profile 
Systems

FIRAT PLASTİK 
KAUÇUK SAN. ve TİC. 
A.Ş.

İlgili Kişi / Contact Person: İsmail Kandemir
Adres / Address: Türkoba Köyü Pk: 12 34907 Büyükçekmece / 
İstanbul
Telefon / Phone: +90 212 859 0404  - +90 212 866 4141
Faks / Fax: +90 212 859 0400
Web / e-mail: www.firat.com - info@firat.com
Ürün Grubu: Bina İçi Tesisat Sistemleri, Endüstriyel ve Tarımsal 
Ürünler, PVC Kapı ve Pencere Profil Sistemleri 
Product Group: Inner Building Installation System Pipes, 
Industrial and Agri-cultural Products, PVC Doors and Windows 
Profile Systems

PLASTHERM 
PLATİN ISI LTD. 
ŞTİ.
İlgili Kişi / Contact 
Person: Ömer Kara 

Adres / Address:
Hadımköy Yolu Üzeri Ömerli Köyü Girişi / İstanbul
Telefon / Phone: +90 212 798 2828
Faks / Fax: +90 212 798 2829
Web / e-mail: www.plastherm.com.tr
plastherm@plastherm.com.tr
Ürün Grubu: PVC Profil Sistemleri
Product Group: PVC Profile Systems

PROKAL PANEL

İlgili Kişi / Contact Person: Özün Koyuncu 
Adres / Address:
Sincan Org. San. Böl. Altınordu Cad. No:2 Sincan / 
Ankara 
Telefon / Phone: +90 312 267 1222
Faks / Fax: +90 312 267 0886
Web / e-mail: www.prokal.com.tr
Ürün Grubu: PVC Kapı Dolgu Panelleri
Product Group: PVC Door Fillers

PROKAL PROFİL 
KALIP SAN. TİC. 
A.Ş.

İlgili Kişi / Contact Person: Uğur Koyuncu - Ömer Pamuk
Adres / Address: Sincan Org. San. Böl. Altınordu Cad. 
No:2 Sincan / Ankara 
Telefon / Phone: +90 312 267 1225 (pbx)
Faks / Fax: +90 312 267 2094
Web / e-mail: www.prokal.com.tr info@prokal.com.tr
Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Profil Sistemleri
Product Group: PVC Windows and Doors Profile Systems

WIN - OPEN

İlgili Kişi / Contact Person: Osman Atan
Adres / Address:
Org. San. Böl. 2. Etap Antalya
Telefon / Phone: +90 242 258 1800
Faks / Fax: +90 242 258 1827
Web / e-mail: www.win-open.com
Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Profil Sistemleri
Product Group: PVC Windows and Doors Profile 
Systems
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PENTECH
İlgili Kişi / Contact 
Person: Osman Atan

Adres / Address:
Org. San. Böl. 2. Etap Antalya

Telefon / Phone: +90 242 258 1800
Faks / Fax: +90 242 258 1827
Web / e-mail: www.pentech.com.tr
Ürün Grubu: PVC Pencere Kapı Sistemleri
Product Group: PVC Windows and Doors Systems

PİMAŞ PLASTİK İNŞ. 
MALZEMELERİ A.Ş.
İlgili Kişi / Contact 
Person: Kadir Ermurat

Adres / Address: İstanbul Cad. No:29 Gebze / Kocaeli
Telefon / Phone: +90 262 677 77 77 (Pbx)
Faks / Fax: +90 262 677 77 00
Web / e-mail: www.pimassiding.com.tr
pimas@pimas.com.tr
Ürün Grubu: Pimaş Siding  Vinil Cephe Sistemleri
Product Group: Pimaş Siding  Vinyl Siding Systems

SMARTWIN

İlgili Kişi / Contact Person: Ahmet Esen
Adres / Address: 
Cemal Ulusoy Cad. No: 43 Yenibosna / İstanbul
Telefon / Phone: +90 212 472 77 77 (Pbx)
Faks / Fax: +90 212 472 52 70
Web / e-mail: 
www.smartwin.com.tr - info@smartwin.com.tr 
Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Profil Sistemleri
Product Group: PVC Doors and Windows Profiles 
Systems

YILDIZPEN PVC 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İlgili Kişi / ContactPerson: 
Selen Bengü Deveci
Adres / Address: 10039 Sok. No:18 A.O.S.B. Çiğli / İzmir
Telefon / Phone: +90 232 328 0340
Faks / Fax: +90 232 328 0344
Web / e-mail: www.yildizpen.com - info@yildizpen.com
Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Profil Sistemleri, Isı 
Yalıtım Malzemeleri, Profil Conta Grubu, Köpük 
Kartonpiyer
Product Group: PVC Windows and Doors Profile Sys-
tems, Heat Insulating Products, Profile Gaskets Grop, 
Molding Ornamenting a ceiling.  

EGEPEN DECEUNINCK
Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. / 
Egepen Deceuninck
Adres / Address: A.O.S.B. 
10003. Sok. No: 5 Çiğli / 
İzmir
Telefon / Phone: +90 232 398 98 98
Faks / Fax: +90 232 376 71 63
Web / e-mail:
www.egepen.com 
www.egeprofil.com
www.deceuninck.com
egepen@deceuninck.com
Ürün Grubu: PVC Pencere, Kapı ve Panjur Sistemleri
Product Group: PVC Windows, Doors and Shutter 
Systems

KOMPEN A.Ş. 
İlgili Kişi / Contact 
Person: Erdal Küçükşehir
Adres / Address: 
İstanbul Yolu 45.km 
Ladik Mevkii Sarayönü / Konya
Telefon / Phone: +90 0332 627 93 96
Faks / Fax: +90 0332 627 94 00 
Web / e-mail: www.kompen.com.tr
Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Sistemleri Profil 
İmalatı
Product Group: PVC Windows and Doors systems profile 
production
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PLASWİN

İlgili Kişi / Contact Person: Osman Atan
Adres / Address:
Org. San. Böl. 2. Etap Antalya
Telefon / Phone: +90 242 258 1800
Faks / Fax: +90 242 258 1827
Web / e-mail: www.plaswin.com
Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Sistemleri
Product Group: PVC windows and Doors Systems

MAYA PLAST. YAPI 
ELM. SAN. ve TİC. A.Ş.
İlgili Kişi / Contact 
Person: Saim Üçgöz
Adres / Address:
Kimya Sanayicileri Org. 
San. Böl. Tem Yan Yol 
Melek Aras Bul. D-02 Parsel Tepeören/Tuzla/İstanbul
Telefon / Phone: +90 216 593 3043
Faks / Fax: +90 216 593 3046
Web / e-mail: s.ucgoz@mayaplast.com
Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Profil Sistemleri
Product Group: PVC Doors and Windows Profiles Systems

PENSA PVC 
PENCERE KAPI 
SAN. ve TİC. A.Ş.
İlgili Kişi / Contact 
Person: Mehmet Çakır
Adres / Address:
Beylikdüzü Mermerciler San. Sit. 2. Cad. No:10 
B. Çekmece / İstanbul
Telefon / Phone: +90 212 875 3206
Faks / Fax: +90 212 875 3210
Web / e-mail:
www.pensa.com.tr
pensa@pensa.com.tr
Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Profil Sistemleri
Product Group: PVC Doors and Windows Systems

ERPEN KAPI 
PENCERE 
SİSTEMLERİ
İlgili Kişi / Eyüp Kasapbaşı
Adres / Address: 2. Organize 
San. Böl. Muammer Güler 
Bulvarı No: 17 Başpınar / 
Gaziantep
Telefon / Phone:  
+90 342 337 2050
Web / e-mail: www.erpen.com.tr erpen@erpen.com.tr
Ürün Grubu: PVC Pencere ve kapı sistemleri profil imalatı, Sineklik 
Sistemleri
Product Group: PVC Windows and Doors systems profile 
production, Fly screen Systems

AS-EL PROFİL 
İlgili kişi / Contact Person: 
Tacettin Bayır - Doğuş Bayır
Adres / Address: 5709 Sok. 
No: 37-39 Karabağlar / İZMİR
Telefon / Phone:
 +90 232 264 66 66
Faks / Fax: +90 232 265 19 18

Web / E-Mail: www.aselprofil.com  www.as-el.com.tr
Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı sistemleri 
Aksesuarları, Panjur ve Kepenk Sistemleri, Ahşap 
Görünümlü PVC Pergola Çit ve Kepenk Profilleri.

ASAŞPEN
İlgili Kişi / Contact Person: Sedat 
Akerler
Adres / Address: Rüzgarlıbahçe Asaş İş 
Merkezi 34810 
Kavacık / Beykoz - İSTANBUL 
Telefon / Phone: +90 (216) 680 07 
70(PBX)

Faks / Fax: +90 (216) 680 07 72
Web / e-mail: asasalu@asasalu.com.tr
www.asaspen.com.tr
Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Sistemleri Profil İmalatı 
Product Group: PVC Windows and Door systems profile 
production
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WİNSA PVC 
PENCERE - 
KAPI - PANJUR 
SİSTEMLERİ

Adres / Address:
Halyolu Cad. No:5 Bay Plaza K:12 34752 
Kozyatağı-Kadıköy-İstanbul
Telefon / Phone: +90 216 574 58 65
Faks / Fax: +90 216 469 55 70
Web / e-mail: www.winsa.com.tr
Ürün Grubu: PVC Pencere Profilleri Sistemleri
Product Group: PVC Windows Profiles Systems.

ESENPEN PVC KAPI 
PEN. PROFİLLERİ
İlgili Kişi / Contact
 Person:  İbrahim Vardarlı
Adres / Address:
A.O.S.B. 10006 Sok. No:71 
Çiğli - İzmir
Telefon / Phone: +90 232 376 70 11 (pbx)
Faks / Fax: +90 232 376 70 10
Web / e-mail: ibrahim.vardarli@esenpen.com
Ürün Grubu: PVC Profil Sistemleri
Product Group: PVC Profile Systems

GARANTİ STATİK METAL 
İlgili Kişi / Contact Person: 
İmdat Yavuz

Adres / Address: Kazım Karabekir Mah. Evren Cad. 
Ümraniye / İstanbul
Telefon / Phone: +90 216 631 65 72
Faks / Fax: +90 216 631 65 79
Web / e-mail: www.garantimetal.net - 
info@garantimetal.net
Ürün Grubu: Alüminyum Pencere Sistemleri

SCHÖNLINE PVC
İlgili Kişi / Contact
 Person:  SERKAN VERİMLİ 

Adres / Address:
Mermerciler San. Sit. 7. Cad. No:10 A/B Beylikdüzü
Telefon / Phone: +90 212 875 11 47 (pbx)
Faks / Fax: +90 212 875 10 72
Web / e-mail: www.schonlinepvc.com
Ürün Grubu: PVC Profil Sistemleri
Product Group: PVC Profile Systems

AKPROFİL TURİZM İNŞ.
TİC.A.Ş.
İlgili Kişi / Contact
 Person:  FUNDA KIZIKLI 

Adres / Address:
ANKARA KAYSERİ  KARA YOLU 27 KM. KAYSERİ
Telefon / Phone: +90 352 385 11 77 (pbx)
Faks / Fax: +90 352 385 11 80
Web / e-mail: www.akapen.com.tr 
akapen@akapen.com.tr
Ürün Grubu: PVC Profil Sistemleri
Product Group: PVC Profile Systems

PENHOUSE PVC KAPI 
PENCERE PANJUR 
SİSTEMLERİ 
İlgili kişi / Contact 
Person: Bayram Ali Yüksel
Adres / Address: 
Aydın Evler Mah. Zümra Apt. No: 115/2 Manavgat / 
Antalya 
Telefon / Phone: +90 242 742 07 59
Faks / Fax: +90 242 742 36 67 
Web / E-Mail: www.yapi-pen.com - www.penhouse.com
info@yapi-pen.com - 
Ürün Grubu: PVC Kapı Pencere Sistemleri
Product Group: PVC Doors and Windows Systems
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MAKROWIN 
İlgili Kişi / Contact Person: 
Birol Nalçacı - Barış Kocaaslan
Adres / Address: Ferhatpaşa Mah. 
Karadeniz Cad. No: 117 Samandıra / 
İstanbul
Telefon / Phone: +90 216 660 06 50
Faks / Fax: +90 216 660 06 53
Web / e-mail: www.makrowin.com / www.makrokisbahcesi.com
info@makrowin.com
Ürün Grubu: PVC Kapı Pencere ve Cam Balkon Kış Bahçesi 
Sistemleri

TAURUS PVC PENCERE 
SİSTEMLERİ

İlgili Kişi / Contact Person: Hayrettin Akartuna
Adres / Address:
Üniversite Mah. Civan Sok. No:6 34850 Avcılar/İstanbul
Telefon / Phone: +90 212 593 7471
Faks / Fax: +90 212 593 5074
Web / e-mail: www.garipoglu.com.tr
hakartuna@garipoglu.com.tr
Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Profil Sistemleri
Product Group: PVC Doors and Windows Profiles 
Systems

YAŞAM PROFİL PVC 
ALÜMİNYUM NAKLİYE 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ

İlgili Kişi / Contact Person: 
Mahmut Hakseven
Adres / Address:
Yeni Keresteciler Sitesi Celal Bayar Bulvarı No: 91 Görece 
/ Menderes / İzmir 
Telefon / Phone: +90 232 781 12 12
Faks / Fax: +90 232 781 12 62
Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Profil Sistemleri
Product Group: PVC Doors and Windows Profiles 
Systems

DENİZPEN PLASTİK SAN. ve 
TİC. LTD. ŞTİ.

İlgili Kişi / Contact Person: Adnan Deniz
Adres / Address:
Eski Edirne Yolu Selanik Cad. No: 23 Kavaklı / Silivri / 
İstanbul Türkiye
Telefon / Phone: +90 212 723 86 24 (pbx)
Faks / Fax: +90 212 723 86 28
Web / e-mail: www.polipen.com
info@polipen.com
Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Profil Sistemleri
Product Group: PVC Doors and Windows Profiles 
Systems

CAM BALKON SİSTEMLERİ

MODERN BALKON 
İlgili Kişi / Contact 
Person: Ayhan Yardım
Adres / Address:
Dizdariye Mah. Abdurrahim Ereke Cad. No: 3/B 
B.Çekmece / İstanbul
Tel/Phone: +90 212 883 82 52 -883 94 26 - 883 96 91 - 
883 91 97
Faks/Fax: 
+90 212 883 82 53
E-mail: modernym@gmail.com
Web: www.modernbalkon.com
Ürün Grubu: Cam Balkon Sistemleri BKS KATLANIR 

CAM SİSTEMLERİ
İlgili Kişi / Contact 
Person: Murat Şahin - 
Nesrin Kırgıbıyık 

Adres / Address:
İVEDİK ORG.SAN.BÖL. ÖZ ANADOLU SAN. SİT. 
682.SK NO :9  OSTİM YENİMAHALLE ANKARA
Tel/Phone: +90 312 395 0 495
Faks/Fax: +90 312 395 0494
E-mail: info@bkscam.com
Web: www.bkscam.com 
Ürün Grubu: Cam Balkon Sistemleri
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REHAU POLİMERİ 
KİMYA SANAYİ A.Ş.
İlgili Kişi / Contact Per-
son: Hakan Mumcu

Adres / Address: 
Kore Şehitleri Cad. No:42 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon / Phone: +90 212 274 9655(pbx)
Faks / Fax: +90 212 288 3014
Web / e-mail: istanbul@rehau.com
Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Profil Sistemleri 
Product Group: PVC Window and Door Profile Systems 

PROFINE
İlgili Kişi / Contact 
Person: 
Taner Akkaya
Adres / Address:
Kavacık Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Funda Sok. No: 
7/3 Beykoz / İstanbul 
Telefon / Phone: +90 216 680 2626
Web / e-mail: www.profine-group.com
Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Profil Sistemleri 
Product Group: PVC Windows and Doors Profile Systems 

İTHAL PVC KAPI ve PENCERE PROFİL FİRMALARI
IMPORTED PVC DOORS & WINDOWS

 PROFILE COMPANIESINOUTIC
İlgili Kişi / Contact 
Person: Bora Ateşsaçan
Adres / Address:
İçerenköy Mah. Halyolu 
Cad. Çayıryolu Sok. No:5 

K:12 Bay Plaza Kadıköy/İstanbul
Telefon / Phone: +90 216 574 58 65
Faks / Fax: +90 216 469 55 70
Web: www.inoutic.com
Ürün Grubu: 
PVC Pencere ve Kapı Profil Sistemleri
Product Group: 
PVC Window and Door Profile Systems

ÇAKIRPEN PLS. PANOCAM CAM 
BALKON 
İlgili Kişi / Contact Person: Uğur Çakır 
Adres / Address: Üniversite Mah. Uran 
Cad. No: 23 Avcılar / İstanbul

Telefon / Phone: +90 212 428 00 71 
Faks / Fax: +90 212 423 79 37
Gsm: 0532 523 05 10
Web / e-mail: 
www.cakirpenpvc.com - cakirpen@superonline.com
Ürün Grubu: Cam Balkon Sistemleri

SIRDUŞ DUŞ ve KÜVET 
KABİNLERİ
İlgili Kişi / Contact Person: 
İbrahim Sirkeci
Adres / Address: Cebeci Cad. 2463 Sok. No: 5 
Sultançiftliği G.O.P - İstanbul
Telefon / Phone: +90 212 476 99 54 - (212) 619 46 51
Faks / Fax: +90 212 476 99 55
Web / e-mail: www.sirdus.com.tr - sirdus@sirdus.com.tr
Ürün Grubu: Duş ve Küvet Kabinleri

VEKA A.G
İlgili Kişi / Contact 
Person: Ercan Beken
Adres / Address: Zümrütevler Mah. 
Akşemsettin Cad. Söylemez İş Merkezi 
No: 9/A Maltepe - İstanbul
Telefon / Phone: +90 216 399 27 48 
Faks / Fax: +90 216 399 27 73 
GSM: +90 533 267 99 88
Web / e-mail: www.veka.com.tr
Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Profil Sistemleri 
Product Group: PVC Windows and Doors Profile Systems 
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KAPI ve PENCERE AKSESUARLARI

DOORS and WINDOWS ACCESSORIES

ROTO FRANK LTD.ŞTİ.

Adres / Address : Alemdağ cad.Site Yolu No: 20
Kınataş İş Merk.Ümraniye / İSTANBUL

Telefon / Phone :+90 216 634 09 01 Faks / Fax : +90 216 634 15 78
Web / E-Mail : www.roto.com.tr - info@roto.com.tr
Ürün Grubu : Kapı ve Pencere Aks., Kepenk Aks., Kilit Sis., Katlanır Kapı ve Sürme Sistemleri
Product Group : Door and Window Hardware, Shutter Hardware, Locking systems, Folding Door and Siding systems.

VBH Kapı ve Pencere Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 
İlgili Kişi / Contact Person: Ahmet Abat
Adres: Mahmutbey Merkez Mah. Küçük Halkalı Cad. No: 12 TR-34560 
Bağcılar / İstanbul
Telefon / Phone: +90 (0) 212 / 604 60 60 pbx 
Faks / Fax: +90 (0) 212 / 445 91 88
Web: www.winkhaus.com.tr – www.vbh.com.tr
e-mail: info@winkhaus.com.tr

Ürün Grupları: Kapı ve Pencere Aks., Kepenk Aks., Kilit Sistemleri, Katlanır Kapı ve Sürme Sistemleri  
Product Group: Door and Window Hardware, Shutter Hardware, Locking Systems, Folding Door and Sliding Systems
Şube: VBH Kapı ve Pencere Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., Maltepe Şube  
İlgili Kişi / Contact Person: Baskın Erdoğan / T: +90 (0) 216 / 457 45 00 
Şube: VBH Kapı ve Pencere Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., İzmir Şube  
İlgili Kişi / Contact Person: Mehmet Kurt / T: +90 (0) 232 / 436 08 08 

KALE KAPI PENCERE 
SİST. PAZ. ve TİC. A.Ş.
İlgili Kişi / Contact 
Person: 
Halil Burçin Çardak
Adres / Address: Atatürk Cad. Başak Sok. No: 39 34610 
İstanbul
Telefon / Phone: +90 212 677 4126 (pbx)
Faks / Fax: +90 212 643 2666
Web / e-mail: www.kalepensistem.com
bilgi@kalepensistem.com
Ürün Grubu: Çift Açılım Sistemi, Çift Kanat Sistemi,  Tek 
Açılım ve Sürme Sistemleri, Kilitli kapı İspanyoletleri, 
Vasistas Makası, Menteşe Grubu, Karşılıklar.
Product Group: Double-opening system, double-wing 
system, and riding one-up systems, locked doors and 
ispanyolet, vasistas cutter, swing group.

GEZE OTOMATİK KAPI AKS. 
GMBH 

İlgili kişi / Contact Person: ATALAY ÖZDAYI
Adres / Address:
ATAŞEHİR BULVARI ATA 2/3 PLAZA  K:9 D:84
Telefon / Phone: +90 216 455 43 15
Faks / Fax:  +90 216 455 82 19
Web / E-Mail: www.geze.com / a.ozdayi@geze.com  

DURMAZ YAPI PVC KAPI ve 
PENCERE AKSESUARLARI
İlgili kişi / Contact Person: 
Hakan Durmaz
Adres / Address:
Esentepe Mah. Adnan Menderes 
Bulv. No: 16/A Afyonkarahisar

Telefon / Phone: +90 272 54 46-47 / +90 272 217 60 06-07
Faks / Fax:  +90 272 217 54 48
Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Aksesuraları
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KALE KİLİT DIŞ TİC. A.Ş.
İlgili Kişi / Contact 
Person: Semih Teker
Adres / Address:
Atatürk Cad. Başak Sok. No: 39 
Güngören / İstanbul
Telefon / Phone: +90 212 641 7154 (pbx)
Faks / Fax: +90 212 575 9456
Web / e-mail: www.kaledisticaret.com.tr
trade@kalekilit.com.tr
Ürün Grubu: Elektronik Kilitler, Otel Tipi Kartlı Kilitler, Cam 
Kilitleri ve Aksesuarları, Dijital Şifreli Kasalar, Dijital Şifreli Para 
Kasaları, Panik Barlar, Su Dolabı ve Buzzbar 
Product Group: Electronic locks, hotel card lock type, cam locks 
and accessories, digital encrypted safes, digital combination of cash 
boxes, panic bar, water closet and buzzbar

EMRE KALIP PVC KAPI 
PENCERE AKS. SAN. 
LTD. ŞTİ.
İlgili Kişi / Contact Person: 
Çetin Aslan 

Adres / Address:
Ömerli Mah. Adnan Kahveci Sok. No:36 Koos. Koop. 
Arkası hadımköy / İstanbul 
Telefon / Phone: +90 212 798 3400
Faks / Fax: +90 212 798 3405
Web / e-mail: www.emrekalip.com
Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Aksesuarları
Product Group: PVC Windows and Doors Systems 
Accessories

PROCAST METAL 
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
İlgili Kişi / Contact 
Person: Kubilay Abat

Adres / Address:
Boya Vernik Org. San. Böl. 1 Nolu Cad. 4. Sok. No:4 Tuzla / 
İstanbul 
Telefon / Phone: +90 216 593 1033 (3hat)
Faks / Fax: +90 216 593 1036
Web / e-mail: www.procast.com.tr
kubilayabat@procast.com.tr
Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Sistemleri Aksesuarları
Product Group: PVC Doors and Windows 
Systems Accessories 

A2 KAPI ve PENCERE 
AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ:
İlgili Kişi / Contact Person: 
Ömer Mete Alli
Adres / Address:
Akdağ Cad. No:24 Şerifali - 
Yukarı Dudullu Ümraniye / 
İstanbul

Telefon / Phone: +90 216 499 3031
Faks / Fax: +90 216 499 3033
Web / e-mail: omer@a2aksesuar.com
www.a2aksesuar.com
Ürün Grubu: Kapı ve Pencere Aksesuarları
Product Group: Doors and Windows Accessories

AKBULUT PLASTİK
İlgili Kişi / Contact 
Person: Sedat Akbulut / 
Ramazan Akbulut

Adres / Address:
Ayazağa Cendere Yolu No:16 Şişli / İstanbul
Telefon / Phone: +90 212 289 4747 -  +90 212 289 0012
+90 212 289 0013 - +90 212 289 0014
Faks / Fax: +90 212 289 0101
Web / e-mail: www.akbulutplastik.com - 
info@akbulutplastik.com
Ürün Grubu: PVC Aksesuar İmalatı (Plastik Doğrama 
Aksesuarları İmalatı)
Product Group: The Production of PVC Accessory and (The 
Plastic Joirnery Accessory)

NURAL METAL SAN 
TİC. LTD.ŞTİ 
İlgili Kişi / Contact 
Person: 
MUHSİN KURŞUN 
Adres / Address:
LİTROS MALTEPE YOLU GÜLDALLAR 2 SAN. SİT. 
NO:7/22 BAYRAMPAŞA - MALTEPE - İSTANBUL
Telefon / Phone: +90 212 613 79 00
Faks / Fax: +90 212 613 78 49
GSM: +90 532 586 09 33
Ürün Grubu: Kilitli Barel Sistemleri
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VHS PLASTİK METAL LTD.ŞTİ.
İlgili kişi / Contact Person:
Serdar Akkaya
Adres / Address :
Ortaköy San.Bulv.7.No:4 
Silivri / İSTANBUL
Telefon / Phone :
+90 212 734 38 55-56-57

Faks / Fax : +90 212 734 38 58
Web / E-Mail : www.vhs.com.tr - info@vhs.com.tr
Ürün Grubu: Kapı ve Pencere Aksesuarları, Çift Açılım ve 
Çift Kanat Sistemleri
Product Group: Doors and Windows Hardware Systems, Turn  
Systems, Double Sash Opening Systems

STANDART 
CİVATA A.Ş. 
İlgili kişi / Contact 
Person:
ÖMER ALTAN
Adres / Address: Çiğli Organize A.O.S.E 10037 Sokak No: 8 
İZMİR
Telefon / Phone: +90 232 376 77 87
Faks / Fax: +90 232 376 75 60
 Web / E-Mail: www.standartcivata.com
omera@standartcivata.com
Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Sistemleri, Bağlantı 
Elemanları, (Matkap Uçlu Vida, İspanyolet Vidası, Buldex) 
Sineklik Tülü
Product Group: PVC Doors and Window Systems, 
Connection Devices, (Drill Uçlu Vida, Vida İspanyolet the 
Buldex) swat Tulum

YANAÇ AKSESUAR 
-LOCCUS TİCARET 
ŞTİ.
 

İlgili kişi / Contact Person:
AYDIN KÜLEKÇİ
Adres / Address: Atakent Mah. Soyak Olimpiyakent G:16 
NO:22  Küçükçekmece - İstanbul
Telefon / Phone: +9 0532 313 20 81
Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Sistemleri, Bağlantı 
Elemanları
Product Group: PVC Doors and Window Systems, 
Connection Devices

İLERİ KALIPÇILIK 
MAKİNA ELEK.SAN.ve 
TİC.LTD.ŞTİ

İlgili kişi / Contact Person: 
Umut Aslan
Adres / Address :Atatürk San.Bölg.Ömerli Mah. Hakkı 
İleri Cad.No: 31 34555 Hadımköy / İSTANBUL
Telefon / Phone: +90 212 771 15 32
Faks / Fax: +90 212 771 15 40
Web / E-Mail : www.vorne.com.tr - info@vorne.com.tr
Ürün Grubu: Aksesuar Sistemleri
Product Group: Accessory Systems

USS PEN-MAR PVC KAPI 
SİST.LTD.ŞTİ. 
İlgili kişi / Contact Person:
Fevzi Uçar
Adres / Address :
SELİMPAŞA Sanayi Bölgesi  

5007 Sokak Selimpaşa - İstanbul
Telefon / Phone :
+90 0212 723 85 00 
Faks / Fax : +90 212 723 85 95
Ürün Grubu: Aksesuar Sistemleri
Product Group: Accessory Systems

İNTER PLASTİK

İlgili Kişi / Contact
 Person:  Erkan Şener
Adres / Address:
Ozan Abay Cad. No:30/11 
Başak Sigorta İş Merkezi 35110 Salhane / İzmir
Telefon / Phone: +90 232 462 73 81 (pbx)
Faks / Fax: +90 232 462 75 71
Web / e-mail: www.interplastik.com.tr - 
info@interplastik.com.tr
Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Aksesuarları, Alüminyum 
Profil Sistemleri
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MACO
İlgili kişi / Contact Person :
Ramazan GÖRMEZ
Adres / Address :Ali Nihat Tarlan Cad.
Eryılmaz Sok.Şişikler İş Hanı No: 10/2 
Bostancı / İSTANBUL
Telefon / Phone : +90 216 573 24 08
Faks / Fax : +90 216 573 24 02
Web / E-Mail :www.maco.at
Ramazangormez@superonline.com
Ürün Grubu : Çift Açılım Sistemleri, Pencere ve Kapı Kolları, Kepenks 
aks., Kilitli Kapı Aks., Yükseltmeli Sürme Kapı Aks., Katlanır Pencere ve 
Kapı Menteşeleri, Maco Tronic, Maco Servis
Product Group : Tilt and Turn Hardware, Windows and Doors handles. 
Shutter Hardware, Door Locks, Lift and Sliding Door Hardware, Folding 
Window and Door Hinges, Maco Tronic, Maco Servis

G.U GRETSCH-UNITAS YAPI 
ELM.SAN.ve TİC.AŞ.

İlgili kişi / Contact Person: Murat Yarar
Adres / Address:Abdurrahman Gazi Mah.Ebubekir Cad.No: 31
Samandıra / İstanbul
Telefon / Phone:+90 216 564 11 00
Faks / Fax: +90 216 564 11 10
Web / E-Mail:www.g-u.com.tr       g-u@g-u.com.tr
Ürün Grupları: *Çift Açılım Donanımları    *Paralel,Katlanır, 
Kaldırmalı Sürme Donanımları*Slide-fold and Lift-Slide fittings 
*Pivot Donanımları *Elektronik Giriş-Çıkış Kontrol Sistem-
leri     *Otomatik Kayar Kapılar   *Döner Kapılar *90derece Açılır 
Kapılar *Swing Door Systems *İç Mekan Cam bölme Sistemleri      
*Pencere ve Kapı Kolları  *Menteşeler  *Stor Sineklik Sistemleri
*Kilitli Kapı İspanyoletleri *Kapı Kapatıcılar  *Kilit ve Elektronik 
Kilitler  *Bareller ve Masterkey Sistemleri   *Bareller ve Master-
key Sistemleri *Panik çıkış Donanımları *Cam Kapı Donanımlar

VHB YAPI ELEMANLARI
İlgili Kişi / Contact Person: 
Vehbi Dilbaz
Adres / Address: 
Kocasinan Bulvarı Çevreyolu 
Üzeri No: 106 Merkez / Kayseri
Telefon / Phone: 
+90 352 294 33 13 - +90 352 294 33 12
Faks / Fax:
+90 0352 294 33 15
Gsm:
 0532 523 05 10
Web / e-mail:
vhb_38@hotmail.com - vhb_dilbaz@hotmail.com
Ürün Grubu:
 PVC Pencere Aksesuarları

YILAKS AKSESUAR
İlgili Kişi / Contact Person: 
M. Taha Yıldız
Adres / Address: 
Küçük San. Sit. Oduncular Sitesi 
Karşısı 150 Nolu Cadde No: 338 Gaziantep
Telefon / Phone:
+90 342 239 08 55
Faks / Fax: 
+90 342 239 08 59
Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Aksesuarları

İLKER METAL

İlgili kişi / Contact Person: 
Ahmet Ünal
Adres / Address: 

Güneştepe Mah. Soğanlı Cad. Soylu Sok. No: 12/B 
Güngören - istanbul  
Telefon / Phone: +90 212 461 81 65 - 436 00 55
Faks / Fax:  +90 212 461 81 50
Web / E-Mail: www.ilkermetal.net
info@ilkermetal.net
Ürün Grubu: Zamak 5, Zamak 3, Külçe Alüminyum, 
Prinç Rulo Bant, Bakır Rulo Bant, Çinko Külçe

YELKEN KALIP PENCERE 
KAPI AKS. ve METAL SAN. 
TİC. A.Ş.
İlgili kişi / Contact Person:
Bekir Yelkenci

Adres / Address: Org. San. Bölgesi Mustafa İnan Cad. No: 47 
Hadımköy / İSTANBUL
Telefon / Phone: +90 212 771 01 01 
Faks / Fax: +90 212 771 01 15 
Web / E-Mail: www.yelken.com.tr - satis@yelken.com.tr
Ürün Grubu: PVCPencere ve Kapı sistemleri Aksesuarları
Product Group: Pvc Windows and  Door Systems Accessories.



BEST CAM İŞLEME MAK.
İML.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İlgili kişi / Contact Person :
Mehmet ŞARDAN 
Adres / Address :
Velibaba Mah.San.Cad.No: 24 
Pendik / İSTANBUL
Telefon / Phone : 
+90 216 627 06 36
Faks / Fax :  +90 216 627 06 95
Web / E-Mail :  
www.bestmakina.com
info@bestmakina.com  
Ürün Grubu: Isıcam Makineleri ve Cam İşleme  Makineleri
Product Group: Insulting Glass Macninery, Glass Processing 
Machinery

CAM MAKİNELERİ ve YAN SANAYİ
GLASS MACHINERY and SIDE INDUSTRY

CMS MAKİNE SAN.ve 
TİC.A.Ş.
İlgili kişi / 
Contact Person :
Seha Kayış

Adres / Address: Ramazanoğlu Mah. Sanayi Cad No: 66
Pendik / İSTANBUL
Telefon / Phone: +90 216 595 22 66
Faks / Fax :  +90 216 595 22 65
Web / E-Mail : www.cmsmachine.com 
cmsmachine@cmsmachine.com
Ürün Grubu : Cam Kesim Makineleri, Çift Cam Makineleri, 
Cam İşleme Mak., Temperleme Mak.
Product Group: Glass Cutting machines, Double glass Machines

GMT CAM MAK.
İTH.İHR.SAN.ve 
TİC.LTD.ŞTİ.

İlgili kişi / Contact Person:
Hüseyin ÇÖLÜKOĞLU
Adres / Address : Velibaba Mah.San.Cad.No: 24 Pendik 
/ İSTANBUL
Telefon / Phone : +90 216 307 99 30
Faks / Fax :  +90 216 307 99 35
Web / E-Mail : www.gmtmachine.com
info@gmtmachine.com
Ürün Grubu : Cam Makinaları İmalatı
Product Group : Glass Machinery

OPTİMAC CAM 
MAKİNALARI
İlgili kişi / Contact 
Person :
Ersan TÜRKAN – Ali TANDOĞAN
Adres / Address :
Büyükbakkalköy Mevki San.Cad.Yanyol
No:19 / B Samandıra / İSTANBUL
Telefon / Phone : +90 216 311 55 88
Faks / Fax :  +90 216 311 99 79
Web / E-Mail :
 optimac@optimac.net
Ürün Grubu : Cam Makinaları
Product Group : Glass Machinery

HAKSAN KİLİT & 
İSPANYOLET SAN. TİC. 
LTD. ŞTİ.

İlgili Kişi / Contact Person: Cihat - Halim Küçükkatırcı
Adres / Address:
Org. San. Böl. 10. Cad. No: 24 KAYSERİ / TÜRKİYE
Telefon / Phone: +90 352 321 30 80(3 hat)
Faks / Fax: +90 352 321 30 83
Web / e-mail: www.haksankilit.com - 
haksankilit@haksankilit.com
Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Aksesuarları
Product Group: PVC Windows and Doors 
Systems Accessories

AKPEN PLASTİK PENCERE 
AKSESUAR SAN. TİC. LTD. 
ŞTİ.
İlgili Kişi / Contact Person: 
Tülay Çavuşer 
Adres / Address:
Adnan Kahveci San. Sit. 
1. Blok No: 18-20 Hadımköy
Telefon / Phone: 
+90 212 798 3434
Faks / Fax: +90 798 3443
Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Sistemeleri Aksesuarları.
Product Group: PVC Windows and Door System Accessories
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MURAT MAKİNA 
SAN. Ve TİC.LTD.ŞTİ.
İlgili kişi / 
Contact Person:
Serhat ÖZGENÇ
Adres / Address :
Mahmutbey Mah. Atlas Cad. No: 32 34217 Bağcılar / İSTANBUL
Telefon / Phone :  +90 212 447 41 41 (pbx)
Faks / Fax : +90 212 445 04 90
Web / E-Mail : www.murat.com.tr - muratmac@murat.com.tr
Ürün Grubu : Alüminyum ve PVC Pencere ve Kapı Üretim 
Makineleri
Product Group : Aluminium and PVC Windows and Procesing 
Doors Producing Machines

KABAN MAKİNA
İlgili kişi / Contact Per-
son : Sibel Kaban

Adres / Address:
Kışla Cad.Erka Sok.Emintaş Erciyes San.Sit.No: 40
Rami / İSTANBUL
Telefon / Phone : +90 212 674 16 00
Faks / Fax :  +90 212 674 1700
Web / E-Mail : 
www.kabanmachine.com - sale@kaban.com.tr
Ürün Grubu: PVC Alüminyum ve Profil İşleme Makinaları
Product Group: 
Machines Working on Aluminium and PVC Profiles 

KAPI ve PENCERE İŞLEME MAKİNELERİ
DOOR and WINDOW PROCESING MACHINES

MOTİF BIÇAK
İlgili Kişi / Contact Person: 
Antoni Karadayı 
Hüseyin Özdinç
Adres / Address:
Modoko Arkası Ekin San. Sit. No: 73 Yukarı Dudullu Ümraniye / 
İstanbul
Telefon / Phone:+90 216 364 9106
Faks / Fax:+90 216 540 59 60
Web / e-mail:www.motifbicak.com - motif@motifbicak.com
Ürün Grubu:  PVC Doğrama Makineleri İçin Bıçak İmalatı
Product Group: Knife Production for PVC Machines

AKSU BIÇAK
İlgili Kişi / Contact Person:  
Hüseyin Aksu
Adres / Address: 
İkitelli Org. San. Böl. 
Demirciler San. Sit. G1 Blok 

No:471-472 İkitelli / İstanbul
Telefon / Phone: +90 212 549 0102
Faks / Fax: +90 212 671 3308
Web / e-mail:info@aksubicak.com.tr
www.aksubicak.com.tr
Ürün Grubu:  PVC Doğrama Makineleri İçin Bıçak İmalatı 
Product Group: Knife Production for PVC Machines

KESİCİ TAKIM FİRMALARI
CUTTER SET FIRMS

VERMAK MAKİNA
İlgili kişi / Contact Person:
HASAN İNAN 

Adres / Address:
Mecidiye Mah. Fatih Bulvarı No: 449 Uzundere, Sultanbeyli/
İstanbul - Turkey
Telefon / Phone: +90 216 419 40 65 - 419 47 80
Faks / Fax: +90 0216 419 70 95
Web / E-Mail:  www.vermak.com.tr
info@vermak.com.tr
Ürün Grubu:Alüminyum PVC Kapı Pencere Makinaları
Product Group: 
Aluminium PVC Door Window Machines.

ÖZÇELİK MAKİNA
İlgili kişi / Contact 
Person:
Ömer ÖZÇELİK
Adres / Address:

Elmalık Cad.Tem Yolu Üzeri Orhanlı Beldesi
Tuzla / İSTANBUL
Telefon / Phone: +90 216 304 20 10
Faks / Fax:  +90 212 216304 19 88
Web / E-Mail: www.ozcelik.com - info@ozcelik.com
Ürün Grubu: Alüminyum ve PVC Pencere ve Kapı Üretim 
Makinaları
Product Group: Aluminium  & PVC Processing Machinery



EKSTRÜZYON KALIPLARI
EXTRUSION TOOLS

SHANGHAI JARI
EXTRUSION TECHNOL-
OGY
CO., LTD.  

İlgili kişi / Contact Person: Huasheng REN  
Adres / Address: #567 Minqiu Rd, Shanghai, China 
Telefon / Phone: +86-21-68729716 or +86-13764315930
Faks / Fax: +86-21-68728716
Web / E-Mail: www.jaritooling.com – info@jaritooling.com 
Product Group: Extrusion Tools for PVC Window Profiles, 
Downstream Lines (Calibration table - Puller&Cutter), 
Turn-key Solutions.  
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EKSTRÜZYON MAKİNELERİ
EXTRUSION MACHINERY

GRUBER CO.
İlgili kişi / Contact 
Person:
Denizhan Sonuç

Adres / Address: Tepegöz Cad. Cezmi Or Sok. 21/1 Çifte-
havuzlar  / Kadıköy / İstanbul 
Telefon / Phone: +90 216 369 3383
Faks / Fax: +90 216 478 0122 
Web / E-Mail: www.deranmakina.com - info@seranmakina.com 
Ürün Grubu: Ekstrüzyon makine ve kalıpları

LİDER MAK.SAN.TİC.
LTD.ŞTİ
İlgili kişi / Contact Person:
John ERBAĞ
Adres / Address:
Topçular Ferhatpaşa Cad.
Ozar San.Sit. A Blok
No: 12/1 Bayrampaşa  / İSTANBUL
Telefon / Phone :+90 212 544 50 60 (3 Hat)
Faks / Fax : +90 212 544 50 63
Web / E-Mail : www.lidermakina.com.tr - lider@lidermakina.com.tr
Ürün Grubu: PVC PE-PPRC Boru Ekstruzyon Hatları, PVC 
Pencere ve Kapı Profil Ekstruzyon Hatları
Product Group: PVC Window & Door Profile Extrusion Line. 
PVC-PE-PPRC Pipe Extrusion Line

 SELİM AYKIRCA  
MAKİNA SANAYİ
İlgili kişi / 
Contact Person: 
Sinem Aykırca
Adres / Address: 
Nilüfer Org. San. Böl. N-208 SOK. NO:23 Nilüfer/Bursa

Telefon / Phone : 0224 411 15 20-21
Faks / Fax: 0224 411 15 22
Web / E-Mail:  aykirca@aykirca.com.tr
Ürün Grubu: PVC ve Alüminyum İşleme Makineleri
Product Group: PVC and Aluminium Manufacturing 
Machines

MİKROSAN

İlgili kişi / Contact Person: 
Rauf Rustamov
Adres / Address:Gebze Plastikçiler Sanayi Bölgesi
6.Cadde 62. Sokak No:4 Gebze / Kocaeli
Telefon / Phone: +90 262 751 06 05
Faks / Fax : +90 262 751 20 02
Web / E-Mail: www.mikrosanmak.com
mikrosan@mikrosan.com.tr
Ürün Grubu: Ekstrüzyon makine ve kalıpları

OMURZAK  MAKİNA 
SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.
İlgili kişi / Contact 

Person: A. Muhsin Omurzak - Murat Omurzak
Adres / Address:
Yukarı Dudullu İmes San. Sit. A Blok 108. Sok. No: 4 Ümraniye / 
İSTANBUL
Telefon / Phone:  +90 216 365 04 06-07
Faks / Fax : +90 216 313 51 26 
Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Üretim Makineleri
Product Group: PVC Windows and Procesing Doors Producing 
Machines



TRINITY
 EXTRUSION 
TECHHNOLOGY
İlgili kişi / Contact Person:
Kaan EMANETOĞLU
Telefon / Phone :
+90 216 456 15 15
Faks / Fax : 
+90 216 456 02 39
GSM : +90 0532 618 17 60
Web / E-Mail: kaan@trinityturkey.com
Ürün Grubu:  PVC Pencere/ Kapı Sistemleri Profil Kalıpları –Önhat 
/ Kalibrasyon Masası – Co-extruder-Anahtar Teslim Projeler
Product Group : Extrusion tooling for PVC Windows and Doors-
Downstream Lines (Calibration Table&Puller)- Co – Extru-ders – 
Turn – Key Projects
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PANJUR SİNEKLİK ve BALKON CAMLAMA SİSTEMLERİ
ROLLING SHUTTER, FLY SCREEN and WINDOW SHADES SYSTEMS

CROCIST OTOMATİK 
KAPI KEPENK ve 
PANJUR SİSTEMLERİ
İlgili kişi / Contact Person: Emre Büyükçavuş
Adres / Address :Cendere Mevkii, Kemerburgaz Yolu, 
Ramazanoğulları İş Merkezi No: A2 80670 Ayazağa/
İstanbul
Telefon / Phone :+90 212 289 0098
Faks / Fax: +90 212 289 2868
Web / E-Mail: www.crocist.com - emre@crocist.com 
Ürün Grubu: 
Otomatik Kapı, Kepenk Sistemleri, Panjur Sistemleri

SOMFY TÜRKİYE 

İlgili kişi / Contact Person: 
Alev Yücel

Adres / Address: Kısıklı Cad. Başaran İş Merkezi. NO:5 
K:2 D:3 Altunizade 
Telefon / Phone : +90 216 651 30 15
Faks / Fax : +90 216 651 30 17 
Web / E-Mail: www.somfy.com.tr 
alev.yucel@somfy.com 
Ürün Grubu: 
Otomatik Kapı, Kepenk Sistemleri, Panjur Sistemleri

ORJİNAL STOR LTD.
ŞTİ.
İlgili kişi / Contact 
Person:
Osman Yaşyer
İstanbul Anadolu Bölge Müdürlüğü
Telefon / Phone: +90 216 313 97 13
Faks / Fax:  +90 216 313 94 63
Web / E-Mail : www.orjinalstor.com
Ürün Grubu: Otomatik Panjur ve Kapı Sistemleri
Product Group:  Automatic Roller Shutter And Door 
Systems

DENGE YAPI MLZ.
İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.
ŞTİ.
İlgili kişi / Contact 
Person:
Harun Karabey

Telefon / Phone: +90 212 876 48 00
Faks / Fax:  +90 212 876 48 88
Web / E-Mail : info@storrol.com  www.storrol.com
Ürün Grubu: Panjur, kepenk ve otomatik kapı sistemleri
Product Group: Roller Shutter And Automatic Door 
Systems

SİSTEM DANIŞMANLIK 
MÜH. PLS. SAN. ve TİC. 
LTD. ŞTİ.  
İlgili kişi / Contact Person:  
Tahsin Taşdemir

Adres / Address: 
5. Etap 1. Kısım Blok D10 Daire 14 Başakşehir  / İstanbul 
Telefon / Phone: +90 533 363 89 08
Web / E-Mail: www.sistemdanisman.com
sistem-danismanlık@hotmail.com



DESİ PANJUR ÖZKAY-
ALAR İNŞ.SAN.TİC.ŞTİ.

İlgili kişi / Contact Person: Ziya ÖZKAYA
Adres / Address :Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad No: 4  KARA-
MAN
Telefon / Phone :+90 338 224 12 40
Faks / Fax : +90 338 224 12 43
Web / E-Mail: www.desipanjur.com.tr- info@desipanjur.com
Ürün Grubu: Monoblok Gizli Panjur
Product Group:  Monoblok Hidden Shutter
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ÜRETİCİ BAYİLER
FABRICATOR DEALER

ZÜMRÜTPEN 
İlgili kişi / Contact Person: 
Mustafa Özdemir
Adres / Address: 
Örnek Mah.Uğur Mumcu Cad.1597 Sok.No:4 ESENYURT 
İSTANBUL
Telefon / Phone:+90 212 605 07 05 Pbx
Faks / Fax : +90 212 547  79 14
Web / E-Mail :www.zumrutpen.com.tr info@zumrutpen.com.tr
Ürün Grubu: PVC Kapı Pencere Doğrama İmalatı
Product Group: PVC Doors and Windows 
Manufacturing

SİNAX Yatay Kapı Pencere ve 
Sineklik İthalat, İmalat, İç ve Dış 
Tic. Ltd. Şti. 
İlgili kişi / Contact Person: Fulya 
Kümüştekin

Adres / Address: Merkez: Hürriyet 
Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No: 42/B 34403 Çağlayan - İstanbul
Telefon / Phone: +90 212 224 88 79 
Faks / Fax: +90 212 233 43 64
Web / E-Mail: www.sinax.com.tr - www.alosineklik.com - sinax-
caglayan@sinax.com.tr
İkitelli Org. San. Böl. Fabrika: Dersankoop Sitesi S1 D Blok No: 
201 34306 Başakşehir - İstanbul
Telefon / Phone: +90 212 671 73 80 
Faks / Fax: +90 212 671 73 81
Web / E-Mail: www.sinax.com.tr - www.alosineklik.com - 
fokyay@sinax.com.tr
Ürün Grubu: Kapı Pencere ve Sineklik Sistemleri ithalat ve İmalatı

WINSTORE JALUZİLİ CAM 
SİST. SAN TİC. LTD 
İlgili kişi / Contact Person: 
YEŞİM CEBECİ
Adres / Address: Bayraktar 
Bulv. Divan Sok.  No:6  Şerifali / Y.Dudullu / Ümraniye
Telefon / Phone :+90 0216 526 63 01-02
Faks / Fax : +90 0216 526 63 03
Web / E-Mail: www.vinstore.com / info@vinstore.com.tr

ÖZCANPEN 

İlgili kişi / Contact Person: 
ÖZCAN DEMİRBAŞ
Adres / Address: 
SÖĞÜTLÜÇEŞME MAH. KÖMÜRCÜ YOLU CD.KENAR 
SOK.NO:1 SEFAKÖY
Telefon / Phone :+90 212 697 75 770
Faks / Fax : +90 212 693 71 58

SOYTAŞ GROUP

İlgili Kişi / Contact 
Person: Serkan Aydoğan
Adres / Address:
Çakmaklı Mah. Halil Fahri Orman Cad. 23. Sk. No: 7-9
Kıraç / Büyükçekmece / İstanbul (Alkop San. Sit. Girişi)
Telefon / Phone: +90 212 858 22 22 Pbx
Faks / Fax: +90 212 858 21 22
Web / e-mail:  www.soytasgroup.com - 
info@soytasgroup.com
Ürün Grubu: Panel kapılar - Sandwich Paneller 

ENTAP ALM PVC SAN TİC 
LTD. ŞTİ 
İlgili kişi / Contact Person: 
TÜLAY DİZLEK
Adres / Address: 
SANAYİ MAH.662.SOK.  NO:36 AHMET ÇELİK APT.
Telefon / Phone: +90 242 345 26 80
Faks / Fax: +90 242 345 26 85



ÖZERPAN CAM PVC 
PANJUR SİSTEM TİC.
LTD.ŞTİ.
İlgili kişi / Contact 
Person: Bayram Gültekin 

Adres / Address : Sivas Cad. Ardıç Apt. Altı NO:9
Yıldırım Beyazıt Mah. Serhat Mobilya yanı
Melikgazi / KAYSERİ 
Telefon / Phone :+90 352 224 86 96
PVC Kapı Pencere Doğrama İmalatı 
Product Group: PVC Doors and Windows 
Manufacturing

DERYAPEN 
İlgili kişi / Contact Per-
son: Mehmet Çevik
Adres / Address: 
Merkez: Nuripaşa Mah. 14. Sok. No: 61 Zeytinburnu / 
İstanbul 
Telefon / Phone: +90 0212 679 3720
Faks / Fax: +90 0212 416 1656 
Web / E-Mail: www.deryapen.com
Ürün Grubu: PVC Kapı Pencere Doğrama İmalatı 
Product Group: PVC Doors and Windows
 Manufacturing

MARMARA PLASTİK
İlgili kişi / Contact Person: 
Argun Şentürk
Adres / Address: 
Kavaklı Cumhuriyet Ma-

hallesi Selanik Cad. No : 12Silivri / İSTANBUL
Telefon / Phone:+90 212 723 5400 
Faks / Fax: +90 212 723 5404 
Web / E-Mail: www.marmarapen.com-info@marmarapen.com
Ürün Grubu: 
PVC Kapı Pencere Doğrama İmalatı 
Product Group: PVC Doors and Windows Manufacturing

TERMODİNAMİK 
PENCERE
Adres / Address: 
İzmir Ankara Asfaltı 
25.km 
K.O.S.B. 35104 
Kemalpaşa - İZMİR
Telefon / Phone: +90 (232) 878 68 48
Faks / Fax :  +90 (232) 878 57 52
Web / E-Mail :www.termodinamikpencere.com
info@termopen.com.tr
Ürün Grubu:  PVC Kapı Pencere Doğrama İmalatı 
Product Group: PVC Doors and Windows 
Manufacturing
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GÖZDE YAPI
İlgili kişi / Contact Person: 
Mehmet Yakupoğlu
Adres / Address: 
Namık Kemal Mah. Talatpaşa 

Cad. Akat Sok. No: 19 Ümraniye - İstanbul 
Telefon / Phone:+90 216 523 59 53
Faks / Fax : +90 216 461 15 53
Ürün Grubu: 
PVC Kapı Pencere Doğrama İmalatı 
Product Group:
PVC Doors and Windows Manufacturing

AFYON PVC ALÜMİNYUM 
LTD ŞTİ
İlgili kişi / Contact Person:  
AYSUN GÜVENÇ 

Adres / Address: 
CUMHURİYET MAH.İSMET İNÖNÜ CD.ESKİ 
OTOGAR KARŞISI  AFYONKARAHİSAR 
Telefon / Phone: +90 272 214 09 39
Faks / Fax: 0272 214 09 36
Web / E-Mail: afyonpvcaluminyum@hotmail.com



TEDARİK-LİST

SEÇİL PLASTİK KAUÇUK SAN.VE 
TİC.LTD.ŞTİ
İlgili kişi / Contact Person :
Osman Şahin – Nail Ergenekon
Adres / Address:
Tarsus-Adana Karayolu 7.km. 
Yunusoğlu Köyü Mevki  
Tarsus / MERSİN
Telefon / Phone:+90 324 616 11 40
Faks / Fax : +90 324 616 04 04

Web / E-Mail: www.seciltr.com - seciltr@seciltr.com
Ürün Grubu: Kapı ve Pencere Sistemleri için Fitiller, Extrude 
Edilmiş Kauçuk Fitiller, Sızdırmalık Contalar
Product Group: Building Gaskets For Doors and Windows, 
Extruded Rubber Gaskets, Isolation Gaskets.

TÜRK HENKEL KİM.MAD.
SAN.
Adres / Address:
Kayışdağı Cad.Karamançiftliği 
Yolu Kar Plaza D Blok 
İçerenköy / İSTANBUL

Telefon / Phone:+90 216 579 40 00 
Faks / Fax: +90 216 579 40 61
Web / E-Mail: www.henkel-ua.com
yapistirici.bilgi@tr.henkel.com
Ürün Grubu : Yapıştırıcı ve Yapı Kimyasalları
Product Group: Adhesives and Building Chemicals

AKDENİZ KİMYA 
İlgili kişi / Contact Person:
Cenk Heris
Adres / Address :
Atatürk Mah.No: 45 Kemalpaşa / İZMİR
Telefon / Phone :+90 232 877 01 44   Faks / Fax: +90 232 877 01 50
Web / E-Mail: www.akdenizkimya.com.tr info@akdenizkimya.com.tr 
Ürün Grubu: PVC Isı ve Işık Stabilizatörleri, Silikatlar 
Product Group: PVC Heat Stabilizers, Silicates

HAMMADDE - RAW MATERIALS

AFRA PROFİL
İlgili Kişi / 
Contact Person: 
Mustafa Arslantaş

Adres / Address: Merkez: 
Mimarsinan Org. San. Böl. 19. Cad. No: 50 Mimarsinan/KAYSERİ 
Telefon / Phone: +90 352 294 35 35
Faks / Fax: +90 352 294 35 36
Akdeniz Böl. Müd: Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 33/1  
ANTALYA 
Telefon / Phone:+90 242 221 66 96-97
Faks / Fax: +90 242 221 66 98
Web / e-mail: www.afraprofil.com.tr
Ürün Grubu: Destek Sacı Product Group: Shims 

AKPEN 
İlgili kişi / Contact Person:
Hüseyin ERTÜRK
Adres / Address:Baraj 
Yolu No: 6 Ümraniye  
İSTANBUL
Telefon / Phone : +90 216 499 42 00 
Faks / Fax : +90 216 415 64 53
Web / E-Mail : www.akpen.com
Ürün Grubu: Destek Sacı
Product Group: Shims 

DESTEK SACI
REINFORCEMENT STEELS

MASTİK, SİLİKON, CONTA ve YAPIŞTIRICILAR
 SEALANTS, SILICONE, GASKETS and ADHIESIVES
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TEDARİK-LİST
ACTİVE KİMYA MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş.
İlgili kişi / Contact Person: Emin Karaman - 
Nadire Karaman 
Adres / Address:Libadiye Üçpınar Cad.Filiz Sok.
No:3 KüçükÇamlıca  / İSTANBUL
Telefon / Phone:+90 216 428 61 40 - +90 216 428 61 41 
Faks / Fax: +90 216 428 61 42
Web / E-Mail: www.activepvc.com - active@activepvc.com
Ürün Grubu:  Lamine Folyo, Stabilizatör, CPE Kaplanmış Kalsit, Release fin 
Teknolojileri
Product Group: Stabili-zers and Addivites, Impact Modifier for PVC, Chlo-
rinated Polyethlene, Laminated Foils for Rigid PVC Window Profiles, Ultra 
Micronized Coated CACO3 Reklama, Release Fin Technologys

PARK DIŞ TİC.LTD.
ŞTİ. 

İlgili kişi / Contact Person: Esra Ünlü
Adres / Address: Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat: 21 
No:78 ESENLER
Telefon / Phone : +90 212 438 44 66
Faks / Fax : +90 0212 438 45 65
Web / E-Mail : www.parkdisticaret.com.tr - 
parksil@parkdisticaret.com.tr
Ürün Grubu : Yapıştırıcı ve Yapı Kimyasalları
Product Group: Adhesives and Building Chemicals

KATSAN KİMYA SAN.
İlgili kişi / Contact Person: 
Oğuz Kayacan
Adres / Address: ŞAŞMAZ 
SİT.A.BLK.CEMAL BEY İŞ HANI KAT.5 NO.21 
KOZYATAĞI
Telefon / Phone : +90 216 380 09 89
Faks / Fax : +90 216 380 10 49 
Web / E-Mail : katsan@katsankimya.com - 
www.katsankimya.com
Ürün Grubu : Yapıştırıcı ve Yapı Kimyasalları
Product Group: Adhesives and Building Chemicals

FOLYO KAPLAMA MAKİNELERİ ve MALZEMELERİ
FOIL COATING MACHINES and MATERIALS

CE BELGELENDİRME FİRMALARI
CE SERTIFICATION FIRMS

STANDART BM TRADA 
BELGELENDİRME A.Ş.
İlgili kişi / Contact Person:
Bülent İnal
Adres / Address:İçerenköy Mah. Çayır Yolu Sokak Ay 
PlazaNo:2 Kat:5 34752 Kadıköy / İstanbul
Telefon / Phone: +90 216 574 88 01 Pbx
Faks / Fax: +90 216 574 78 82 
Web / E-Mail: www.bmtrada.com.tr/ info@bmtrada.com.tr
Ürün Grubu: CE Belgesi Konusunda Danışmanlık Hizmetleri 
Product Group: Counseling Service About CE Sertificate

BENTO BANT VE 
TEM. MAD. SAN VE 
TİC A.Ş 

İlgili kişi / Contact Person: Şaban Sarıkaya
Adres / Address: Çakmaklı Mah. 2.Cad.101.
Sok NO:9 Kıraç  Büyükçekmece   
Telefon / Phone : +90 212 886 90 40
Faks / Fax : +90 0212 886 90 48
Web / E-Mail : www.bento.com.tr
bento@bento.com.tr

ALBERK QA TEKNİK 
BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.
İlgili kişi / Contact Person: 
Latif Murat Yılmaz 
Adres / Address: Fevzipaşa Cad. 
Kandiş Plaza NO:59/4 K.Bakkalköy / 

İSTANBUL
Telefon / Phone:+90 0216 572 49 10 
Faks / Fax: +90 0216 572 49 14 
Web / E-Mail: www.gatechnic.com
Ürün Grubu: CE Belgelendirme Hizmetleri 
Product Group: Counseling Service About CE Sertificate
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