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3 Ba yaz

Bora Y ld r m 
Genel Müdür

Günümüz i  dünyas nda irketlerin uzun dönemli geli imleri için hedefle-
dikleri pazarlarda rekabet etme ve etki yaratma ile ilgili becerilerini de geli tir-
meleri kritik önem arz ediyor. Çünkü i  hayat n n temelinde rekabet edebilme 
becerisi yat yor. 

Rekabet, herhangi bir sat , pazar, ni , lokasyon veya kaynak ile ilgili, firma-
lar aras ndaki yar mad r. kiden fazla say daki firman n ayn  hedef için müca-
dele ettikleri pazarlarda ise rekabetin boyutu gün geçtikçe daha da artar. Söz 
konusu rekabet, yararl  ve olumlu etkiler sa layabilir ancak temelde rekabetin 
yolu, rakiplerden daha iyi de erler ve çözümler sunabilmekten geçer. Rekabet 
etme becerisi ise özünde rakiplerinden farkl la abilme becerisi ile ilgilidir. ir-
ketlerin sat  performans n n geli ebilmesi içinse, do ru ürünleri do ru yerde 
do ru zamanda ve do ru fiyatlamayla mü terilerine tedarik etmesi gerekir. Sür-
dürülebilir büyüme ve kârl l k performans  için “en iyi de eri sunan tedarikçi” 
alg s n n mü teriler nezdinde yarat lm  olmas  hayati önem ta r. Söz konusu 
alg n n olu turulmas  içinse pazar n ve rekabetin artlar n  iyi anlamak ve “fark-
l la mak” kaç n lmaz bir hal alm t r.

Farkl la mak; peki ama nas l?

te inovasyon kavram , bu noktada çok önemli bir de er ve sürdürülebilir 
kârl  büyümenin motoru olarak devreye giriyor. Günümüzde ürün çe itlili i, ka-
lite, servis, h z, i  modeli gibi faktörlerde rekabetten ayr an çözümler bulmak 
ve bu çözümlerde mü teriler için rakiplerin üretemedi i de erler üretmek ba-
ar n n anahtar  haline geldi. Giderek benze en ürün ve hizmetler dünyas nda 

mü terilere farkl  özellikler ve yeni faydalar sunmayan irketler, sürüdekilerden 
biri olmak ve fiyat erozyonuna maruz kalmak gerçe iyle yüzle mek durumun-
da. Dolay s yla inovasyon, di er bir deyi le “yenilikçilik” kavram  irketlerin or-
ganizasyonel yap s  içerisinde sistematik bir yakla mla yer almal , benimsen-
meli ve tabii ki hayata geçirilmeli. 

Bu noktada memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Sika olarak bizim orga-
nizasyonel yap m zda inovasyon kavram , mü terilerimiz için geli tirdi imiz 
yenilikçi fayda ve çözümler, çok önemli bir yer te kil ediyor. Sika Grubu’nun 
global cirosunun yüzde 34’ünün, be  ya ndan küçük ürünlerden olu mas , bu 
yakla ma verdi imiz önemin bir göstergesi. 

novasyon kavram n n i  hayat ndaki önemini vurgulamay  ve payla mda 
bulunmay  amaçlad m yaz m , -siz de erli i  ortaklar m z  ve sektör payda la-
r m z  bu kavram hakk nda bir kez daha dü ünmeye itmek amac yla- bu konuda 
çok ünlü ve çok keskin bir deyi le sonland rmak istiyorum:

“Farkl la  ya da yok ol!”

Sayg lar mla

novasyon: Fark 
yaratarak kazanmak!
De erli Sika dostlar ,
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 Sika Life

 Editörden

 Turgay Özkun
 Pazarlama & Teknik Servis Hizmetleri Müdürü

2011 y l nda, bir önceki sene meydana gelen daralmay  da kapatarak büyümeyi ba aran in aat sektö-
rü, 2012 y l na global ekonomide ya anmakta olan borç krizi kaynakl  belirsizlikler nedeniyle temkinli girdi. 
Bununla beraber, ilk aylarda tüm yurt genelinde ya anan olumsuz hava ko ullar n n yan  s ra, özel sektör 
finansman  ve faizlerin belirsizli i, konut sektörü taraf nda ise mütekabiliyet, 2-B ve kentsel dönü üm bek-
lentileri, in aat sektörünün genel olarak yava lamas na sebep oldu. Tüm bu geli melere ra men normal 
ko ullar alt nda sektörün bir önceki y l n büyüme oran n  yakalayamasa da yüzde 6-7 civar nda büyüyece i 
öngörülüyor. n aat sektörüne do rudan ba l  olarak çal an yap  malzemeleri sektörünün de geçmi  dö-
nemlerdeki gibi, bu büyümenin daha da üstünde bir oran  yakalamas  bekleniyor.

K saca özetlemeye çal t m ve hepimizin malumu olan küresel bazl  finansal zorluklar n d nda, ir-
ketlerin önemli bir di er konusu da hiç üphesiz zorlu rekabet ko ullar . Ürünlerin, firmalar n ve toplam 
kalitenin giderek birbirine yakla t  mevcut ortamda, “farkl la ma ve yenilik” gün geçtikçe çok daha ha-
yati bir durum olarak kar m za ç k yor. Son dönemlerde ya am n her alan nda s kça duydu umuz “ na-
vosyon” ya da bir di er deyi le “Yenilikçilik” kavram , bu say m z n ana konusu olarak belirlendi. Rekabet 
üstünlü üne aç lan en önemli kap  olarak tan mlayabilece iz “ novasyon”, tüm Sika irketlerinin birinci 
önceli i olarak görülüyor ve ba ar n n ana faktörü olarak tan mlan yor. Her y l yakla k 60-70 adet patent 
ba vurusu, h z kesmeyen ARGE ve teknoloji yat r mlar , bunun somut birer göstergesiyken, son be  y lda 
pazara sunulan yeni ürünlerin toplam sat tan yüzde 34’lük bir pay almas  da yap lan do ru seçimlerin bir 
sonucu olarak kar m za ç k yor.

Son olarak birkaç cümle de dergimiz için: Geçti imiz y l yay mlanmaya ba layan kurumsal yay n m z 
“SikaLife”, sizlerden ald  olumlu geri bildirimlerin verdi i yüksek motivasyonla, bu y l da ilginizi çekece-

ine inand m z konu ve haberlerle sizlerle beraber olmaya devam ediyor. 

Göstermi  oldu unuz ilgiye ükranlar m z  sunar, yeni say m zla keyifli dakikalar geçirmenizi dileriz.

Sayg lar mla

Rekabet üstünlü üne 
giden yol: novasyon
De erli SikaLife okurlar ,
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D ünya genelinde toplam 120 irketi, 13 bin 500 çal an  ve 2011 y l nda gerçekle tirdi i 4,6 milyar cirosuyla sektöründe 
dünya lideri olan sviçre merkezli Sika, 2011 y l  sonuçlar na göre yapt  de erlendirmede Sika Türkiye’yi “Dünyan n 
En yi Performans Gösteren irketi” seçti. Grup içerisindeki en prestijli ödül olan “Romuald Burkard Award” her y l 

sadece bir Sika irketine, sürdürülebilir sat  geliri, kârl l k, büyüme, nakit ak  gibi birçok zorlu kriterin de erlendirilmesi ile 
veriliyor.

Dünyan n en ba ar l  performans gösteren irketi seçilen Sika Türkiye’nin Genel Müdürü Bora Y ld r m konuyla ilgili yapt  
de erlendirmede “Böylesine önemli bir ödüle lay k görülmek kurumsal olarak çal anlar ve irket aç s ndan, bireysel olarak ise 
Türkiye ve Türkler aç s ndan gurur vericidir” diye konu tu. Son iki y lda Türkiye’deki yap  kimyasallar  ve endüstriyel yap t r c lar 
pazar nda toplam yüzde 45 ciro büyümesi yakalad klar n  belirten Bora Y ld r m, ciro, kârl l k, i letme sermayesi gibi finansal 
kriterlerde 2011 y l  için yap lan grup irketleri içerisindeki de erlendirmelere göre, hem dünyan n en iyisi olarak ödüle lay k 
görüldüklerini hem de grup irketleri aras nda büyüklük olarak ilk 10 aras nda yer ald klar n  ifade etti. Y ld r m, 2010 y l nda Sika 
Türkiye ARGE Departman ’n n “Bölge Merkezi” olarak görevlendirilmesinin ard ndan gelen bu anlaml  ödülün, sürdürülebilir 
ba ar n n somut bir göstergesi oldu unu kaydetti.

2011 y l  içerisinde çok h zl  ve olumsuz yönde de i en döviz kurlar  ile ham madde maliyet art lar na ra men elde ettikleri 
bu ba ar n n, tamamen Sika Türkiye çal anlar n n azimli ve evrensel kriterlerde gösterdikleri çal ma performans n n eseri 
oldu unu söyleyen Bora Y ld r m, söz konusu ödülün Sika Türkiye çal anlar na gelecekteki hedefleri gerçekle tirmede büyük 
bir enerji verdi ini ve motivasyon sa lad n  belirtti.

sviçreli Dünya Devi Sika, Türkiye’deki 
irketini “Dünyan n En yisi” seçti! 

Yap  kimyasallar  ve endüstriyel yap t r c lar sektöründe dünya lideri olan Sika, 
faaliyette bulundu u ülkeler aras nda yapt  de erlendirmede Sika Türkiye’yi 
“Dünyan n En yi Performans Gösteren irketi” olarak belirledi.
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Sika Tarsus Üretim 
Tesisi hizmete girdi
Sika Türkiye, Mersin Tarsus Organize Sanayi 
Bölgesi’nde toplam 6 bin 600 metrekare arazi 
üzerinde ve 2 bin 200 metrekarelik kapal  alanda 
kurulan yeni üretim tesisini faaliyete geçirdi. 

S ürdürülebilir ve kârl  büyümesiyle 2011 y l nda dünyan n en ba ar l  Sika irketi 
seçilen Sika Yap  Kimyasallar  A , iddial  hedefleri do rultusunda yat r mlar na 
h z kesmeden devam ediyor. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni 

bir üretim tesisi kuran Sika Türkiye, bu yeni tesisle i  ortaklar na daha h zl  hizmet vermeyi 
hedefliyor. Sika ayr ca, kurumsal vizyonunun bir parças  olan ileri teknoloji, kalite ve gü-
ven ilkelerini, temsil edildi i her bölgede oldu u gibi Tarsus’ta da ya atmay  amaçl yor. 

Toplam 6 bin 600 metrekare arazi üzerinde 2 bin 200 metrekarelik kapal  alanda ku-
rulan tesisin, stanbul Tuzla’daki merkez üretim tesisleriyle ayn  düzeyde üretim kabiliyeti 
ve kapasitesi bulunuyor Tarsus Tesisleri “Full Otomasyon” sistemi ile çal rken ayn  za-
manda “Uzaktan Eri im Modülü” sayesinde merkezden üretim yapt r labilme olana na 
sahip. Fabrika alan n n ve tesislerin fiziksel ve operasyonel kapasite art r m na imkân ve-
ren bir yap da olmas , sürekli büyüme hedefindeki irketin gelece e yönelik at l mlar n n 
somut bir göstergesi olarak ön plana ç k yor.



8 S KA Haber

Sika Mobil, ürün e itimlerine devam ediyor

Sika, bayileriyle Antalya’da bulu tu

Sika Mobil E itim Ekibi, Türkiye’nin dört bir yan ndaki 
mü terilerini ziyaret edip, Sika ürünlerini tan t yor ve 
kullan c lar n sorular n  yan tlayarak, ürünler hakk nda 
detayl  bilgi sahibi olmalar n  sa l yor.

Sika Türkiye, 2012 y l  hedeflerinin ve stratejilerinin belirlendi i bayi toplant s nda 
pazara sunulacak olan yeni ürünlerinin tan t m n  da gerçekle tirdi.

D a t m Kanal  bünyesinde yer alan Sika Mobil E itim Ekibi, ülke genelindeki 
ürün tan t m ve e itim aktivitelerine ara vermeden devam ediyor. Sika bayi 
ve mü terilerini Türkiye’nin neresinde olursa olsun yerinde ziyaret ederek, 

örnek uygulamalarla ürünleri tan tan ekip, geçti imiz aylar  yine yo un bir seyahat 
maratonuyla geçirdi. Marmara Bölgesi’nde Bal kesir, Band rma, Çanakkale ve Edir-
ne; ç Anadolu Bölgesi’nde Ankara; Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon, Rize, Ordu ve 
Samsun illerine düzenlenen ziyaretler sayesinde, kullan c lar Sika ürünlerini daha ya-
k ndan tan ma ans  buldu.

S ika Türkiye Da t m Kanal  bünyesinde yer alan 180 bayi ile bölge distribütör-
leri, 25-27 Kas m 2011 tarihleri aras nda Kemer / Vogue Hotel Avantgarde’da 
bir araya geldi.

25 Kas m Cuma ak am  “ho  geldiniz kokteyli” ile ba layan organizasyon, Cu-
martesi günü 2011 y l n n de erlendirmesinin yap ld  ve gelecek y l n stratejilerinin 
anlat ld  toplant yla devam etti. 2012 y l nda pazara sunulacak yeni ürünlerin tan -
t m n n ard ndan gerçekle tirilen Olympos-Tahtal  Teleferik Turu, kat l mc lara keyifli 
anlar ya at rken, organizasyon gala gecesiyle son buldu.
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Yenilikçi vizyonuyla faaliyetlerine ve uygulamalar na 
yön veren Sika Türkiye, ziyaretçilerine yeni internet 
sitesiyle “merhaba” dedi.

S ika Türkiye Kurumsal nternet Sitesi, yeni yüzüyle ziyaretçilerinin be enisine 
sunuldu. Görüntüsü, altyap s  ve içeri iyle tamamen yenilenen web sitesinde 
Sika ile ilgili oldukça ayr nt l  bilgilerin yan  s ra, ürün ve çözümlere yönelik 

teknik dokümanlar, teknolojik geli me ve yeniliklere ili kin bilgiler yer al yor. Siteyi zi-
yaret eden misafirler, Sika ile ilgili güncel haberlere de ula ma imkân na sahip oluyor.

Sika Türkiye Kurumsal 
nternet Sitesi yenilendi 

novatif yakla mlar konusunda sektöründe fark yaratan 
çal malar ortaya koyan Sika Türkiye, novasyon Çal tay  
düzenleyerek rekabette bir ad m daha öne geçmesini 
sa layacak projeler üzerinde çal ma yapt .

S ika’da ba ar n n anahtar  olarak görülen ve global olarak tüm stratejilerin en 
ba nda yer alan “ novasyon” konusunda, Sika Türkiye’nin de çal malar  de-
vam ediyor. Bu kapsamda 9-11 Aral k 2011 tarihlerinde tüm birimlerin kat l -

m yla “ novasyon Çal tay ” gerçekle tirildi. Yekta Özözer’in yönetiminde düzenlenen 
çal tayda, grup çal malar  yap larak çe itli inovasyon projeleri üretildi ve ortak kabul 
gören projelerle ilgili i  planlar  yap ld .

Yenilikler ve farkl la ma 
novasyon Çal tay ’nda 

masaya yat r ld
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stanbul Fuar Merkezi’nde 20-23 Ekim 2011 tarihlerinde düzenlenen Beton 
2011 Fuar ’na 121 metrekarelik stand yla kat lan Sika, beton sektöründe sahip 

oldu u tecrübeyi i  ortaklar yla bir kez daha payla ma imkân  buldu.

Sika Endüstri Grubu 18-24 Ekim tarihlerinde düzenlenen BoatShow’daki 
stand nda i-Cure teknolojisini ve marine grubuna yönelik yeni ürünlerini 
ziyaretçilere tan tt .

Sika Türkiye, BoatShow ve Beton 2011 fuarlar nda yer ald

Laboratuvar Teknisyenleri 
E itimleri’ne Sika deste iSika Ailesi yeni y l  yine 

birlikte kutlad

Türkiye Haz r Beton Birli i’nin (THBB) organize etti i ve Katk  Üreticileri 
Birli i’nin ana sponsorlu unda düzenlenen Laboratuvar Teknisyenleri 
Geli tirme E itimleri, Sika Yap  Kimyasallar ’n n deste iyle gerçekle tiril-

di. 17-18 Ocak, 14-15 ubat ve 28-29 Mart 2012 tarihlerinde Sika’n n Tuzla’daki 
fabrikas nda düzenlenen e itimlere 85 teknisyen kat ld . Teknisyenler, beton ve 
ham maddeleri, kimyasal katk lar, ilgili standartlar ve deney ekipmanlar  konula-
r nda bilgi al rken, uygulamal  laboratuvar deneylerine de kat ld .

Türkiye Haz r Beton Birli i’nin düzenledi i 
Laboratuvar Teknisyenleri Geli tirme E itimleri, 
Sika’n n Tuzla’daki fabrika binas nda yap ld .S ika Türkiye çal anlar  ba ar yla kapatt klar  2011 y l n  ve yeni y l  yine bir ara-

da kutlad . 24 Aral k 2011 tarihinde Pendik Greenpark Otel’de gerçekle tiri-
len organizasyona merkez birimler ve bölgelerde görev yapan tüm personel, 

e leri ile birlikte kat ld . 
Ho  geldiniz kokteyli ile 
ba layan gece, ünlü yo-
rumcu Yonca Lodi’nin 
muhte em performan-
s yla geç saatlere kadar 
devam etti. 
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G da tesislerinde güvenli ve üstün performansl  çözümler
Projenin Tan m : Tad m Kuruyemi  yeni üretim tesisleri in aat /GOSB
Proje Kat l mc lar : Tad m Kuruyemi  ( veren), LB Mühendislik (Yetkili Sika Uygu-
lamac s )
Proje htiyaçlar : Yönetim merkez ofis binalar  ve üretim tesislerinin bulundu u tüm 
yap lara su yal t m sistemlerinin uygulanmas , üretim alanlar ndaki zeminlerin imalat 
süreci boyunca gerekli sa l k ve hijyen ko ullar n  sa layacak kaplama sistemlerin-
den olu turulmas  ile birlikte istenen fiziksel-dayan m özelliklerinin kar lanmas .
Sika Çözümleri: Sika, proje ihtiyaçlar n  analiz ederek g da endüstrisinde kullan ma 
uygun zemin kaplama sistemlerini önerdi. Temel ve perdelerde su yal t m n n yap lma-
s , di er zeminlerde kaplama sistemlerinin uygulanmas , derz dolgular n n ve elastik 
yap t rma uygulamalar n n gerçekle tirilmesi, beton onar m ve grout uygulamalar , bu 
projede gerçekle tirilen di er Sika sistem çözümleri olarak ön plana ç kt .
G da Üretim Alanlar ndaki Zemin Kaplamalar : Sikafloor PurCem (15.000 m2)

Ofis Zeminlerinin Kaplanmas : Sikafloor-2420,Sikafloor-264 (6.000 m2)
Kapal  Otopark Alanlar  Zemin Kaplamalar : Sikafloor-161, Sikafloor-263 SL, 
Sikafloor-7530 
Çat  Su Yal t m : Sikaplan 12G (1.800 m2)
Temellerde Su Yal t m : Sika Igolflex-203 (11.000 m2), Sika Igolflex-201 (4.000 m2), 
Sikaplan WP-1100 (6.500 m2)
Islak Hacimlerin Su Yal t m : SikaTop Seal-107 Elastik (1.100 m2)
Derz Dolgu Uygulamalar : Sikaflex-Pro3WF (1.000 ad.), Sika Swell S2 / Sikaflex-
Construction (500 ad.), Sikadur Combiflex, Su Tutucu Bant AK-20 
Beton Tamiri: Monotop Serisi (20.000 kg)
Makine Temelleri: SikaGrout-212, SikaGrout-214
Di er Uygulanan Ürünler: Sikadur-31, Separol S3, SikaTop Seal 107 Elastik, 
Sikafloor Epo Cem



Dosya12

novasyon, bilim ve teknoloji dünyas n n en güncel terimlerinden biri… Ülkelerin 
sosyoekonomik geli iminde rol oynayan bir kavram olan inovasyon, firmalar n sürdürülebilir 
kalk nmas  için de kritik öneme sahip.
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S
on y llarda günlük i  süreçlerimizin ve stratejilerimizin önemli bir par-
ças  haline gelen “ novasyon” ya da di er bir deyi le “Yenilikçilik” kav-
ram , uluslararas  kabul gören kaynaklarda “Yeni ya da önemli ölçüde 
de i tirilmi  ürün veya hizmetin, yeni bir pazarlama stratejisinin, orga-
nizasyonun, ileti imin ya da benzeri süreçlerin uygulanmas ” olarak 

tan mlan yor. Hiç üphesiz, temel olarak irketlere farkl la ma yoluyla rekabet avantaj  
getirebilen inovasyon yakla m , hem yüksek yarat c l k potansiyeli ihtiyac  hem de 
yo un emek ve yat r m gerektirmesi sebebiyle asl nda oldukça zorlu bir yolculuk. Bu 
süreç, ilgili bütün ad mlar n titizlikle planlanmas n  ve uygulamalar n sab rla gerçekle -
tirilmesini kaç n lmaz k l yor. Aksi durumda ticari anlamda katma de er yaratamayan 
projeler, maddi kaynaklar aç s ndan negatif sonuçlara neden olurken, irket içerisin-
deki yenili e ve yarat c l a yönelik motivasyonu da olumsuz etkiliyor.

• Dokuz ülkede, 11 teknoloji merkezi; alt  Bölgesel Teknolojik Destek Merkezi. 
• Dünya genelinde ARGE, Kalite Kontrol ve Teknik Servisler’de, 470’i Merkez 

Ara t rma ve Geli tirme’de olmak üzere toplam bin 200 çal an. 
• Sika dünya çap nda, tek bile enli poliüretan derz s zd rmazl k malzemesi ve 

yap t r c lar nda en büyük üretici konumunda yer al yor. 
• Sika’da son be  y lda piyasaya sürülmü  ürünler, toplam net sat n n yüzde 

34’ünü olu turuyor.
• Sika her y l, yakla k 70 adet yeni patent ba vurusunda bulunuyor ve patent 

portföyü sürekli olarak büyüyor. Kurumsal marka olan Sika’n n yan  s ra, Sikaflex, 
Sika Visco Crete veya SikaBond gibi 600 markayla birlikte toplam 160 ülkede, 15 
bin 680 marka tescili bulunuyor.

Sika’n n inovasyonla ilgili verileri

Sika’n n inovasyona bak  
102 y ll k bir kurulu  olarak Sika, as rl k tecrübesini yenilikçi karakteriyle birle ti-

rerek hem ürünlerinde hem de hizmetlerinde farkl la may  her zaman amaç edindi. 
Sika, dünyan n çe itli co rafyalar nda birbirinden zorlu ko ullarda çal an mü terile-
rine ve i  ortaklar na benzersiz çözümler sunarak onlar n i lerini kolayla t rmay  he-
defliyor. 

Tüm Sika irketlerinin birinci önceli i olan inovasyon bu nedenle Sika’n n her i  
sürecinde stratejik bir öneme sahip ve ba ar n n ana faktörü olarak görülüyor. Bunun-
la birlikte as l amaç; sadece de er yaratan ve çevreyle dost olan ürünler de il, ayn  
zamanda küresel zorluklara yönelik çözümlere katk  sa layan ürün ve teknolojilerin 
de geli tirilmesi.

Stratejiler
Yenilik beyan : Sika’n n dünya çap ndaki ARGE stratejisi, temel olarak yedi ürün 

teknolojisine dayan yor ve Sika’n n hedef pazarlar ndaki konumunu güçlendirmeye 
odakl  sürdürülebilir teknoloji-maliyet liderli i için çal yor. Bu kapsamda ARGE, 
Sika’n n güçlü pazar konumunu yenilikçilik ve teknoloji liderli i yoluyla desteklemeyi 
amaçl yor.

Yenilik yönetimi: Yenilikçilik, Sika kültürünün ana unsurlar  aras nda yer al yor. 
Eski CEO ve kurucu aile üyesi olan Dr. Romuald Burkard (1925-2004) taraf ndan ta-
n mland  ekliyle “Sika Ruhu” üç ko ula ba l : Yenilik için cesur, tutarl l k için güçlü 
olmak ve ortakl ktan keyif almak. Yenilikçilik, Sika için büyük önem ta d ndan, ye-
nilik süreci do rudan üst kademelerdeki ilgili grup yönetim üyelerince idare ediliyor.

Mega trendler: Sika’da yenilikleri geli tirmek için temel itici güç olan be  trend 
bulunuyor. Nüfus art , artan kentle me ve de i kenlik, h zlanan küreselle me ve 
standartla t rma, do al kaynaklar ve enerjinin azalmas , çevre koruma ve iklim de-

i ikli i.
Yol haritalar : Sika, be  odak hedef piyasa olan otomotiv, su yal t m , yap t rma, 

zemin kaplama, çat  kaplama ve beton teknolojileri için kapsaml  teknoloji haritalar  
olu turdu. Bu özel teknoloji haritalar , kurum stratejisiyle ayn  çizgide sa lam bir tek-
noloji projesi planlaman n temelini olu turuyor.

Ürün yenileme süreci: Sika Ürün Yaratma Süreci (ÜYS), Sika Grup’ta yeni ürün 
teknolojisi yaratmak için yetki, sorumluluklar ve prosedürleri tan ml yor. ÜYS’nin te-
mel hedefi, yeni ürünlerin tüm hedef pazarlar ve ülkelerdeki mü terilere de er ka-
zand r lmas n , uygun olmayan ürün üretiminden do acak risk ve ikâyetlerin önlen-
mesini ve benzersiz çözümlerin zaman nda ve h zla geli tirilip sunulmas n  kaps yor.

novasyona yönelik i  birlikleri ve projeler
Yenilikçilik ve buna ba l  olarak ARGE, ba ar n n temeli oldu u için Sika, çe itli 

uluslararas  projelere kat l yor. Örne in, Nanocem Konsorsiyumu’nda aktif olarak rol 
al yor ve bu Avrupa ara t rma a  çal malar , çimentolu malzemelerin ve bu bazda 
üretilmi  yap lar n performans n  etkileyebilecek nano ve mikro boyutlar konusunda 
çal yor. Sika Teknoloji AG ayr ca, FUTURA (Gelece in otomotiv yap m nda kullan -
lan modüler konsept), MUST (Yap t r c lar, derz s zd rmazl k malzemeleri ve kapla-
malardaki interaktif pigmentler), ISBB (Depremden zarar görmü  bölgelerde güvenli 
ve ak ll  yap lar), Tünel Yap m  (2009’da sona eren, kentsel bölgeler için yeni tünel 
konseptleri) ve ilgili yerel yönetim taraf ndan finanse edilen ülke baz nda çe itli çal -
malar gibi, Avrupa Birli i’nin sponsorlu unda gerçekle en projelerde yer al yor. Sika 
Teknoloji AG, Birle mi  Milletler Sürdürülebilir n aat ve Yap  Giri imi’nde de faaliyet 
gösteriyor.

Özetle inovasyon, durmaks z n de i en yap  içerisinde yer alan, pazarda öne 
ç kmay  hedefleyen farkl  i  kollar ndaki kurulu lar n i  stratejilerinde en önde gelen 
maddelerden biri olarak dü ünülmeli ve inovasyonla ilgili yat r mlar ertelenmemelidir.
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ubat ay nda yürürlü e giren, Çek Kanunu’ndaki yeni düzenlemeler birçok soru-
yu beraberinde getirdi. Sa  & Sa  Hukuk Bürosu Avukat/Marka Patent Vekili 
Musa Sa , merak edilen sorular  yan tlad .

Çek mevzuat nda ne gibi geli meler oldu?
5941 say l  Çek Kanunu’nda de i iklik yapan, 6237 say l  Çek Kanunu’nda De i ik-

lik Yap lmas na Dair Kanun, 3 ubat 2012 tarihli 28193 mükerrer say l  Resmî Gazete’de 
yay mlanarak yürürlü e girdi. Bu kanun ba ta kar l ks z çekte hapis cezas n n kald r l-
mas  olmak üzere, önemli de i iklikler getirdi.

Bundan sonra çeke dayanan alacaklar n hiçbir ekilde tahsil edilemeyece i ek-
linde yak nmalar duyuyoruz. Bu bir yanl  anlama, de il mi? 

Bu tür sorularla ben de kar la yorum. Öncelikle belirteyim ki; cra flas Kanunu’nda 
çeke dayanan alacaklar n tahsili konusunda hiçbir de i iklik olmad . Yani elimizde bu-
lunan bir çeke dayanarak, ihtiyati haciz karar  alabilir, icra takibi yapabiliriz. Borçlunun 
gayrimenkullerine, araçlar na, bankalardaki paralar na, üçüncü ah slardaki hak ve ala-
caklar na, istihkaklar na, i  yerindeki mallar na, borçlu bir gerçek ki i ise evindeki e ya-
lara haciz koyabiliriz. Hatta borçlu tacir ise iflas n  dahi isteyebiliriz, t pk  bugüne kadar 
oldu u gibi.

Kanunla ilgili en çok merak edilen soru, art k kar l ks z çek düzenleyenlerin hap-
se girip girmeyece i...

Hay r. Kar l ks z çek düzenleme suçu kald r ld  için, kar l ks z çek düzenleyen 
ki i/ irket yetkilileri hakk nda ceza davas  aç lmas , hapse girmeleri art k söz konusu 
olmayacak.

Peki ya çek kullanarak doland r c l k yapanlar?
Bir i  yeri aç p, çevredeki esnaftan, irketlerden önce dü ük miktarl  birkaç al veri  

yap p, çeklerini gününde ödemek suretiyle güven duygusu yarat lmas , ard ndan çek 
kar l  yüksek miktarl  mal al p kaç lmas , piyasada s k görülen bir durumdur. Eskiden 
bu ki ilere de kar l ks z çekten ceza veriliyordu. Kar l ks z çek düzenleme suçu orta-
dan kalkt ; fakat bahsetti imiz örnek doland r c l k unsurlar  içerdi i için, bu yeni dönem-
de, Türk Ceza Kanunu’nun doland r c l k ile ilgili hükümlerine göre ceza verilebilecek.

Hapis cezas  kalkt na göre, art k dileyen diledi i kadar kar l ks z çek düzenle-
yebilecek mi?

Tabii ki hay r, kar l ks z çek düzenlemek suç olmaktan ç kt  için cezai yapt r m 
uygulanamayacak. Bunun yerine idari yapt r m getirildi. Üzerinde yaz l  bulunan düzen-
leme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz nda, çekle ilgili olarak “kar l ks zd r” 
i lemi yap lmas  hâlinde, alt  ay içinde alacakl n n talepte bulunmas  üzerine, çek hesab  
sahibi gerçek veya tüzel ki i hakk nda, Cumhuriyet savc s  taraf ndan, her bir çekle ilgili 
olarak çek düzenleme ve çek hesab  açma yasa  karar  verilecek. Bu yasak karar , 
“kar l ks zd r” i lemine tabi tutulan çekin düzenlenmesi suretiyle doland r c l k, belgede 
sahtecilik veya ba ka bir suçun i lenmesi hâlinde de verilecek.

Çek düzenleme ve çek hesab  açma yasa  hangi durumlarda kalk yor?
Bu yasak üç durumda kalkar: Çek bedelinin faiziyle birlikte ödenmesi, yasak karar  

verilmesi talebinde bulunan alacakl n n, çek bedelinin ödenmesi veya ba ka bir sebep-
le, bu talebini geri almas , son olarak da yasak kayd n n girildi i tarihten itibaren on y l 
geçmesi. lk iki sebepte yasa n kalkmas na savc  karar verecek, son sebepte ise Mer-
kez Bankas  yasak kayd n  kendili inden silecek.

Çek Kanunu’ndaki yeni 
düzenlemeler neler getiriyor?

Çek Kanunu’nda De i iklik Yap lmas na 
Dair Kanun’la, kar l ks z çekte hapis cezas  
kald r l rken; doland r c l k ve sahtecilik 
tespit edilmesi durumunda Türk Ceza 
Kanunu devreye girecek ve hapis cezas  
uygulanabilecek.
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Çek Kanunu’nda yap lan bu de i iklik, kanun ç kt  s rada kar l ks z çek ke i-
de etmek suçundan hapiste bulunanlar  nas l etkiledi?

Bu ki iler, art k mevzuat m zda böyle bir suç olmad  için tahliye edildiler.

Kanun de i ikli inden önce savc l a yap lan ikâyetler ile devam eden dava-
lar n durumu nedir?

Soru turma evresinde bulunan dosyalar hakk nda savc l k, davas  aç lm  dosya-
lar hakk nda mahkeme idari yapt r m karar  verecek. Yarg tay’da savc l k a amas nda 
bulunan dosyalar hakk nda Yarg tay Cumhuriyet Ba savc l ’nca, Yarg tay’ n ilgili da-
iresinde bulunan dosyalar hakk nda ise ilgili dairece, dosya, hükmü veren mahkeme-
ye gönderilecek. Mahkemece duru ma yap lmaks z n idari yapt r m karar  verilecek.

Çek yapraklar nda bir de i iklik getirildi mi?
Evet, art k bankalar, çek defterinin her bir yapra na önceden yaz lmakta olan 

hususlar n yan nda, çekin bas ld  tarihi de yazacak.

Bu durumda bankalar yeni çek defterleri mi bast racak?
Merkez Bankas  3 Mart 2012 tarihinde Resmî Gazete’de bir tebli  yay mlaya-

rak çek defterlerinin bas m nda uygulanacak esaslar  belirledi. Bankalar, bu esaslara 
uygun olarak yeni çek defterleri bast racak. Bankalar, 31 Aral k 2012 tarihine kadar 
mü terilerine yeni çek defterlerini verip; ellerindeki eski çek defterlerini imha edecek. 
Önceki dönemde düzenlenmi  olan eski çeklerin hukuki geçerlili i ise devam ediyor.

Eskiden kar l ks z çek yapra  ba na bankadan 600 lira alabiliyordu. Bu konu-
da bir de i iklik oldu mu?

Kar l ks z çek yapra  ba na bankan n ödemekle yükümlü oldu u tutar azami 
bin liraya yükseltildi. Tabii, e er elinizdeki çekin bedeli, örne in 750 lira ise, banka-
dan alabilece iniz tutar da 750 lirad r.

Bankalar, iade edilmeyen her bir çek yapra  için 600 lira talep edip, bu paray  
çekin bir gün ibraz edilmesi ihtimaline kar , güvence olarak süresiz blokede 
tutuyorlard . Bu uygulama devam edecek mi?

Bu konuda bir s n rlama getirildi. Çekin üzerinde yaz l  bask  tarihinden itiba-
ren be  y l içinde ibraz edilmemesi hâlinde, muhatap bankan n ödemekle yükümlü 
oldu u bu tutara ili kin sorumlulu u sona eriyor. Bu durumda banka, örne in on 
yaprakl k bir çek defteri hesab  açmak için mü terisine, 10 bin lira hesaba yat rt p, 
üzerine bloke koyabilir. Ancak bu blokeyi çekler ibraz edilmese dahi, be  y l geçince 
kald rmak zorunda.

Eskiden al nm  ve iade edilmemi  çekler var. Bankalar bu çekler için nas l bir 
yükümlülük alt nda?

Bankalar n mü terilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, bankan n 
ödemekle yükümlü oldu u tutara ili kin sorumlulu u 30 Haziran 2018 tarihinde sona 
erecek.

Ceza hükümlerinde ba ka de i iklik var m ?
Çek Kanunu’ndaki tek suç, kar l ks z çek düzenleme de il. Örne in, hamiline 

çek defteri yapra n  kullanmadan, hamiline çek düzenleyenlere de ceza davas  aç -
l yordu. Kanun de i ikli i ile bu durumda her bir çek için savc l k taraf ndan 300 lira-
dan 3 bin liraya kadar adli para cezas  verilecek.

Eskiden, “çekte vade olmaz, çek görüldü ünde ödenir” deniliyordu. Sonra çek-
lerin üzerinde yaz l  düzenleme tarihinden önce çekin bankaya ibraz  geçersiz 
say ld . Bu konuda son durum nedir?

Çekte vade olmayaca , çekin gününde ödenece i do rudur. Fakat ya anan 
global ekonomik krizde çeklerin gününden önce yaz lmas , ciddi s k nt lara neden ol-
du u için geçici bir düzenleme ile çeklerin üzerinde yaz l  düzenleme tarihinden önce 
bankaya ibraz  geçersiz say ld . Bu düzenleme, 31 Aral k 2017 tarihine kadar uzat ld . 
Yani elinizdeki vadeli çeki imdi de gününden önce yazd ramazs n z.

Bu kanun, çekin zaman a m na u ramas  ile de bir de i iklik içeriyor mu?
Bildi iniz üzere çekte zaman a m  alt  ayd . Türk Ticaret Kanunu’nda yap lan 

de i iklikle, bu süre senetlerde oldu u gibi üç y la ç kar ld . 
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Y üzeye tamamen yap an ve önceden uygulanan temel su yal t m  sistemi olan 
SikaProof®-A, yeni yap larda geni leme i lerinde ve prefabrik elemanlardaki 
nem yal t m , betonun korunmas  ve tüm su yal t m  uygulamalar  için ideal bir 

çözüm olarak, Sika yap sal su yal t m  ürün gam ndaki yerini ald .
Sistem bile enleri; yüksek elastikiyetli FPO membran, karolaj yap s , özel tasar-

lanm  keçe ve yap sal betondan olu an SikaProof®-A, uzun ömürlü, verimli, kullan c -
lara uygulama kolayl  sa layan özellikleriyle öne ç k yor.

SikaProof®-A ile olu turulan sistem, betona tamamen yap arak kal c  bir etki olu -
turuyor. Sika Karolajl  Yal t m Teknolojisi, yap sal beton ile membran sistemi aras na 
su geçi ini önleyerek, su geçirmeyen bir temelin olu umunu sa l yor. SikaProof®-A 
membranlar , demir ba lamadan ve beton dökülmeden önce kendinden yap kanl  
bantlar ve eritlerle birbirine kolayca birle tiriliyor. 

Uygulamas  son derece basit olan membran  sadece serin ve kesin. Daha sonra 
kendinden yap an bantlarla derzleri yap t r n. Sonuç: antiyede h zl , kolay ve güve-
nilir bir uygulama ile maliyetten tasarruf olacakt r.

Mü terileri için her zaman yenilikçi yakla mlar 
ortaya koyarak çözüm odakl  ürünler geli tiren 
Sika, SikaProof®-A’y  pazara sundu.
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Yüksek elastikiyetli FPO membran

Karolaj yap s

Özel tasarlanm  keçe

Yap sal beton
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Tasar mc lara faydalar  Uygulay c lara faydalar
Kal c  ve uzun ömürlüdür Kullan m  kolay, uygulamas  h zl d r
Bölgesel hasar durumunda bile su geçi ini önler Derzlerde ve detaylarda kolay yap t r l r
Detay çözümleri test edilmi  ve onaylanm t r 2 metrelik rulolar ile daha az derz olu umu sa lar
 EN 13967’ye göre CE sertifikal d r Kaynak, aç k alev ve astar gerektirmez
Agresif yer alt  sular na ve gazlara kar  dayan kl d r lave ekipman gerektirmez
Yüksek derecede elastiktir, oturmalardan etkilenmez Toplam maliyette tasarruf sa lar 
H zl  uygulan r; zaman ve maliyet tasarrufu sa lar Daha az at k ve zayiat olu turur

Duvarlar, kal plar n aat derzleri n aat derzleri Genle me derzi Boru giri -ç k lar Kö e detaylar Asansör kuyusu Kaz k ba lar Duvarlar
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G
ayrimenkul, in aat, tar m, üretim, hizmet ve finans sektörlerinde faaliyet 
gösteren Tahincio lu Holding’in i tiraki olan Nida n aat, 1986 y l ndan  
bu yana in aat sektörünün en önemli oyuncular ndan olma hedefiyle 
yoluna devam ediyor. Özellikle son y llarda hayata geçirdi i projelerle 

dikkatleri üzerine çeken irketin Genel Müdürü Alpaslan Çal m ile in aat sektörünü 
ve Nida in aat’ n sektör içindeki yerini konu tuk.

Nida n aat ve Turizm A ’nin faaliyet alanlar yla ilgili bilgi alabilir miyiz? 
Tahincio lu Holding’in in aat irketi olarak kurulan Nida n aat, ilk olarak gru-

bun i lerini yapmak üzere faaliyete geçti. Ancak zaman içinde stratejisini de i tirdi. 
Yaln zca kendi in aatlar n  yapan de il, yerli ve yabanc  yat r mc lara da hizmet veren 
bir irket haline gelmek üzere altyap s n  haz rlad . Art k Nida n aat ihalelere kat lan, 
yurt d nda çe itli f rsatlar arayan bir yap  haline büründü. n aat  devam eden ve 
planlanan projelerle birlikte bugüne kadar yakla k 1 milyon metrekare in aat üretti. 

Türk in aat sektörü 2011 y l n  nas l geçirdi? Gelecekle ilgili beklenti ve hedef-
ler neler?

Türk in aat sektörü bence çok iyi durumda. Dünyada ikinci oldu umuz bir sektör 
ve bu da ba ar m z n göstergesi… 10 y ll k bir zaman dilimi içinde, u an birinci olan 
Çin’i geçece imizi dü ünüyorum.

Gayrimenkulde 
en az 20 y l, 
çok ciddi 
f rsatlar olacak 
Bugüne kadar birçok ba ar l  projeye 
imza atan Nida n aat ve Turizm A , 2011 
y l nda Nidakule Göztepe, PalladiumTower, 
Antakya AVM projelerine ba lad . Firma bu 
y l, Finans Merkezi Ofis Kulesi, Çengelköy 
ve Seyrantepe’deki konut projeleriyle de 
sektördeki iddias n  sürdürecek.
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Peki, 2011 firman z aç s ndan nas l bir y l oldu? 
Firma olarak, beklentilerimizi kar layan, planlar m z  gerçekle tirdi imiz bir y l  geri-

de b rakt k. Kapasitemizi doldurduk, yapmak istedi imiz i lere ba lad k. u an Antakya 
AVM, Palladium Tower, Nidakule Göztepe ve Finans Merkezi ofis projelerimiz sürdürü-
lüyor. Seyrantepe ve Çengelköy’de konut projelerimizin planlamas  da devam ediyor. 
350 milyon lira bütçemiz ve 400 bin metre kareye yak n in aat m z bulunuyor. Ayr ca, 
önümüzde ba lamay  dü ündü ümüz, Tahincio lu Gayrimenkul’e, di er ortaklarla 
kurdu umuz gayrimenkul irketlerine ve üçüncü ah slara yönelik olarak yapaca m z 
yakla k on proje var. 

2012’ye yönelik öngörüleriniz neler?
Gayrimenkul aç s ndan 2012’nin ba lang c  biraz durgun oldu. Ancak unu söy-

lemeliyim; en az 20 y l, gayrimenkulde çok ciddi f rsatlar olacak. Tabii bu f rsatlar  iyi 
okumak gerekiyor. Do ru lokasyonda do ru projeyi do ru müteahhit olarak üretip, 
hedef kitleyi do ru belirlerseniz, bir s k nt  ya amazs n z. Ancak uzak yerlerde, iki bin 
dairelik konut projeleri hayata geçirmeye çal rsan z, talepten dolay  s k nt  ya ama 
ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü Türkiye’de bu tarz projeler, “Ben ba layay m, satar satar 
tamamlar m” zihniyetiyle, öz kaynak olmadan ba l yor. Umuyorum ki hiç kimse s k nt  
ya amaz. Çünkü hepimiz ayn  gemideyiz.

Kentsel dönü üm projeleri in aat sektöründe nas l bir ivme yaratacak? Özellikle 
stanbul’da düzensiz yap la man n bir sonucu olan riskli yap lar n dönü türülme-

si sürecinde in aat sektörünün nas l bir misyon üstlenmesi gerekiyor? 
Ya ad m z evler, gitti imiz okullar, kulland m z restoranlar, resmi daireler, tüm 

bunlar n elden geçirilip yenilenmesi, yap  stokumuzun iyile tirilmesi gerekiyor. Yeni ya-
p lan projeler, sürecin bir parças . Tabii bunun bir de kentsel dönü üm aya  var.

Yüzde 80’inin dönü türülmesi gereken bir ehirde ya yoruz. Bunun baz  kuralla-
r n n olmas  laz m ve bu kurallar n do ru konulmas  için Çevre ve ehircilik Bakanl  
çal yor. Ben, Çevre ve ehircilik Bakanl n n bu ülke için çok büyük bir ans oldu-

unu dü ünüyorum. Yerel yönetimlerle birlikte, Bakanl n ç karaca  yasalar sonras , 
kentsel dönü ümün do ru ekilde planlan p yürütülmesi gerekiyor.

ehrin yüzde 80’ini dönü türdü ünüzde talebi nas l canland racaks n z?
Gelir seviyemizin artmas  laz m ki, herkes kalk ns n ve konut alabilsin; daha iyi yap  

stokuna geçebilsin. Yabanc lara gayrimenkulün sat n  kolayla t ran mütekabiliyet ka-
nununun düzenlenmesi de etkili olacakt r. Bir de faizlerin dü mesi ve kredilerin cazip 
hale gelmesi gerekiyor. Tabii bunun bir de küresel boyutu var. Avrupa ve Amerika’da 
finansal yang n sürüyor. Faizlerin dü ük oldu u dönemlerde yat r mc lar, paralar n  fai-

ze yat rmak yerine, dü ük faizli konut veya gayrimenkul edinme yollar na gitti. Ama baz  
makroekonomik dengeler sonucu faizlerin yükselmesi gerekti. Ben bu sürecin sa l kl  
oldu unu dü ünüyorum. “ n aat köklü” büyüyor olmak, bir balonu i irmeye benzer. 
Faizlerin yükselmesi, bu balonun biraz daha i ip büyümesine engel oldu. Ben hükü-
metin ekonomi konusunda bütün bu enstrümanlar  iyi yönetti i kan s nday m.

n aat sektörünü do rudan etkileyen bu geli meler kar s nda nas l bir strateji 
geli tirdiniz?

Bizim en büyük fark m z, yeni bir projeye ba larken mutlaka öz kayna m z n ol-
mas . Bir de güvenilir bir ismimiz var. Bugüne kadar, tan t m n  dahi yapamadan proje-
lerimizi satm  durumday z. Bu avantaj m , dezavantaj m  u an onu konu ur noktaya 
geldik. Büyük oyunculardan biri olmak istiyoruz. O yüzden proje say m z  art r p sa-
t lar m zda bir s k nt  olmasa da bilinirli i art rmak ad na tan t m faaliyetleri yürütüyor 
olaca z. Sonuç olarak, hem bir miktar öz kaynak kullanmak hem de projelere önden 
bir talep olmas , bugüne kadar s k nt  ya amadan planlar m z  yürütmemizi sa lad . 

Türkiye’de in aat sektörünün gelece i aç s ndan ne tür riskler bulunuyor? 
Bence müteahhitlerin bir ekilde derecelendirilmesi ve takip edilmesi gerekiyor. 

Çok az bir sermayeyle s f rdan irket kurup, bir milyon metrekare in aat n ruhsat n  
alabilirsiniz. Kimse size “Bu konuda yeterli misiniz?” diye sormuyor. Müteahhitler, tu la 
üzerine tu la koyarak gitmeli. Do ru bir temel üzerine kurulup, do ru ekilde ayakta 
durmal . Sermaye ve teknik donan m aç s ndan ad m ad m bir yerlere gelmeli. Bu ko-
nuda da gerekli çal malar n yap ld n  dü ünüyorum.  

Sika ile hangi projelerinizde i  ortakl  yürütüyorsunuz?
zolasyon çok önemli bir konu. Do ru detay do ru malzeme do ru uygulamay  bir 

araya getirmeniz gerekiyor. Bunu yapamad n zda binalar n hem ekonomik ömrünü 
dü ürüyorsunuz hem enerji kayb na sebep oluyorsunuz hem de insanlar  problemle 
ya amak zorunda b rak yorsunuz

Sika, çok uzun zamand r tan d m z ve çözüm orta  olarak gördü ümüz bir fir-
ma... u an Göztepe’deki ofis ve Antakya’daki al veri  merkezi projelerimizde birlikte 
çal yoruz. Ürünlerinden ve bir problem olu madan fikir veren, yol gösteren, dan man 
tarz  çal malar ndan dolay  çok mutluyuz. Bu birlikteli i daha da ilerletip, sorunsuz bi-
nalar yapmak üzere önümüzdeki projelerde de birlikte hareket etmeyi dü ünüyoruz.
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Uygulama Birimi 2011 y l nda 
yüzde 60 büyüdü
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Bizim i imiz, do ru ürünlerin do ru detaylarda ve do ru bir ekilde 
uygulanabilmesini sa lamak. Bunu da deneyimli uzman uygulay c lar m z 
vas tas yla gerçekle tiriyoruz. Kendilerini uygulamal  ve detayl  e itimlerle 
periyodik olarak bilgilendiriyor, yüksek kalitedeki Sika sistemlerini pazara 
adapte edebilmeleri için destek oluyoruz.”

S
u ve çat  yal t m , endüstriyel zemin kaplamalar , onar m ve güçlendir-
me gibi uzmanl k gerektiren uygulamalarda, uzman uygulay c  bayi-
lerle birlikte mü terilerine hizmet veren Sika Uygulama  Birimi, 2011 
y l nda çok önemli bir yol katederek yüzde 60’l k büyüme performan-
s na ula t . Ekibin lideri Uygulama  Birimi Müdürü Umur Kalayc , 

birim olarak yürüttükleri faaliyetleri ve uzman uygulay c  bayilerin önemini anlatt .

Sika Türkiye Uygulama  Birimi Bölümü’nün çal malar yla ilgili bilgi verir 
misiniz?

Bölümümüzün en temel görevi, uzman uygulama gerektiren alanlarda, uzman 
uygulay c  bayilerimizi yönetmek ve yönlendirmek. Bunu a rl kl  olarak üç ana ka-
lem alt nda topluyoruz. Zemin kaplamalar , su ve çat  yal t m  ile onar m ve güçlen-
dirme… Bunlara ek olarak derz dolgu ve elastik yap t rma grubu da en önemli uz-
manl k alanlar m zdan. Uygulama  Birimi Müdürü olarak ben, belirlenen hedeflere 
ula lmas ndan ve ilgili stratejilerin uygulamas ndan sorumluyum. 

Bölümünüzde kaç ki i, hangi pozisyonlarda çal yor?
Yo un olarak Marmara, Ege ve ç Anadolu bölgelerinde çal yoruz. Arkada -

lar m z da bu bölgelerde aktif olarak görev üstleniyor. Bölümümüz toplam dokuz 
ki iden olu uyor. Ege Bölgesi’nde Sat  Temsilcisi arkada m z Erdem K z lta , 
Ankara’da Alpay Bozb y k, stanbul Avrupa Yakas ’nda Gürkan Özgün, Anadolu 
Yakas ’nda da Ahmet Toker faaliyetlerimizi yürütüyor. Ankara’da Bölge Sekreteri 
arkada m z Zeynep Erdo an benim birimime ba l  olarak çal yor ve di er böl-
gelere de destek veriyor. stanbul’da Ümran Çetin, yine Bölüm Asistan  olarak gö-
rev yap yor. Tekliflerin haz rlanmas , iç süreçlerin takip edilmesi konusunda bize 
destek oluyor. ki de özel projeler yöneticisi arkada m z var. Teknik Pazarlama 
Bölümü’nden bu y l ba nda aram za kat lan Do an Civelek, su yal t m  ve çat dan 
sorumlu özel proje yöneticisi olarak, Ender engül’de endüstriyel zemin kaplama-
lar ndan sorumlu özel projeler yöneticisi olarak çal yor. Kendileri sorumlu oldukla-
r  uygulama alanlar ndaki tüm özel projeleri takip ediyor.

“Uzman uygulay c  bayiler” tan m n  biraz açabilir misiniz? Bu bayilerin 
Sika’n n i  prensipleri do rultusunda yönlendirilmesi amac yla ne gibi çal -
malar yap yorsunuz?

Uzman uygulay c  bayiler tan m , faaliyet gösterdi imiz uygulama alanlar n n 
birinde uzmanla m  bayileri kaps yor. Bu bayilerimiz, faaliyet gösterdikleri alan-
larda teknik ve uygulama bilgisi olarak uzmanla m , gerekli tüm ekipmana sahip 
ve deneyimli uygulay c  ekipleri bünyesinde bar nd ran yetkin firmalar. Bu yap n n 
ço u, genellikle mühendislik altyap s  ve sahada önemli tecrübesi olan, hatta daha 
önce Sika’da çal m  ki ilerden olu uyor. 

Bizim i imiz, do ru ürünlerin, do ru detaylarda ve do ru bir ekilde uygulana-
bilmesini sa lamak. Bunu da deneyimli uzman uygulay c lar m z vas tas yla gerçek-
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le tiriyoruz. Kendilerini uygulamal  ve detayl  e itimlerle periyodik olarak bilgilen-
diriyor, yüksek kalitedeki Sika sistemlerini pazara adapte edebilmeleri için destek 
oluyoruz. Uygulay c  bayimiz hangi i  kolunda faaliyet gösteriyorsa, onunla ilgili uy-
gulamal  e itimlere kat l yor. “Yetkili Uzman Uygulay c ” sertifikalar  bu e itimlerden 
sonra her y l yenileniyor. E itimlerimizi Pazarlama ve Teknik Servis departman m -
z n yard m yla gerçekle tiriyoruz.

E itim faaliyetleri tüm stratejilerimizin ba nda geliyor ve süreçlerimizin temelini 
olu turuyor. E itimlerimizi asl nda ikiye ay rabiliriz. lki, uzman uygulay c lara verdi-

imiz, ikincisi de mü terilere ve potansiyel kullan c lara verdi imiz e itimler. Genel-
likle yurt d ndaki uzmanlar n da deste ini alarak yeni ürünleri, teknolojik geli me-
leri tüm detaylar yla uygulamal  olarak uzman uygulay c  bayilerimize aktar yoruz.

Peki daha sonraki süreci nas l kontrol ediyorsunuz?
Projelerin fiyatland rmas n  yapt ktan sonra, antiyeleri belirli aral klarla ziyaret   

ediyoruz. Uygulama biraz riskli bir i . Ürün problemleri, genellikle uygulamadan 
dolay  aç a ç kar. Bizim arkada lar m z da belirli aral klarla antiyeye giderler ve 
uygulamaya bakar. Detay problemlerde biz devreye gireriz. Sorunun nas l çözüle-
ce i ile ilgili olarak Teknik Departman’la görü ür, bir sonuca var r z. Gerekiyorsa 
yurt d ndan destek alarak sorunu mutlaka çözeriz. Sika’n n 102 y ll k tecrübesi, 
bu noktada fark yarat r.

Uygulama  Birimi Bölümü’nün, Sika’n n faaliyetlerindeki önemi konusunda 
neler söyleyebilirsiniz?

Bizim ürünlerimizin çok büyük bir k sm  özel uygulama gerektiriyor. Örne in, 
endüstriyel zemin kaplamas n  yetkin olmayan bir ki i uygulayamaz. Bir tünel pro-
jesi hayata geçirilirken PVC örtüyle yal t m yap lmas  gerekti inde firmalar n bizim 
uzmanlar m za ihtiyac  var. Bu ve benzeri uygulamalar teknik uzmanl k, uygulama 
tecrübesi, özel ekipman ve e itimli personel gerektirir. Ayn  zamanda yeni ürün-
lerin Türkiye’deki aplikasyonuyla ilgili gerek Teknik Departman’a gerek ARGE’ye 
destek oluyoruz. Çünkü uzman uygulay c lar bizimle çal yor ve bir ürün ç kt nda 
ilk onlar taraf ndan deneniyor. Ürünün nitelikleriyle ilgili en sa l kl  bilgileri uzman 
uygulay c lardan alabiliyoruz. Dolay s yla saha denemelerinde önemli bir rol üstlen-
di imizi dü ünüyorum. 

Ülkemiz, standartlar ve yönetmelikler 
konusunda geçi  süreci ya yor
Bölümünüzün faaliyetlerini yönetirken ne gibi zorluklarla kar la yorsunuz?

Uzman uygulay c larla ilgili olarak yeti mi  ara eleman bulma konusunda s k n-
t  ya ayabiliyoruz. inin ehli olmayan insanlarla çal maya ba lad n zda sorunlu 
imalat, sorunlu imalat n sonucunda da bir dizi ba ka sorun ortaya ç k yor. Ancak i -
çilik, yaln zca Türkiye’nin ya ad  bir sorun de il. Global ölçekte de ayn  problemle 
kar  kar yay z. Art k el i çili inden uzak malzemeler üretilmeye çal l yor. Mini-
mum insan müdahalesi olsun ki, hata pay  azals n gibi bir yakla m var. Biz bu so-
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runu e itimle çözmeye çal yoruz. Bizim ürünlerimizi uygularken neler yap laca  
ile ilgili uzman uygulay c lara detayl  bilgi veriyoruz ve mümkün oldu u kadar, onlar  
sahada, sat  sorumlusu arkada lar ve ürün mühendisleri arac l yla denetliyoruz. 

Yönetmelik ve prosedürler aç s ndan kar la t n z zorluklar oluyor mu? Bu 
sorunlar n çözümünde ne gibi yöntemler izliyorsunuz?

Yönetmelikler konusunda Türkiye, u anda geçi  süreci ya yor. Avrupa Uyum 
Yasas  gere i EN normlar  adapte ediliyor. Ancak gerek laboratuvar gerekse bilgi 
anlam nda halen altyap  eksiklikleri var. CE i areti konusunda da özellikle i veren 
noktas nda bilgi eksikli i mevcut. Hem tüm kamu kurulu lar n n hem de özel sek-
törün ayn  bilgilere sahip olmas  ve ayn  yönde ilerlemesi çok önemli. Bence yönet-
melikler aç s ndan kar la t m z en önemli sorun bu…

Bunun en do ru çözüm platformu dernekler ve sivil toplum kurulu lar . Biz, Is  
Su Ses ve Yang n Yal t mc lar  Derne i ( ZODER) üyesiyiz. Yönetmeliklerdeki so-
runlarla ilgili, ZODER’in düzenledi i komisyon çal malar  var. Birim olarak, Teknik 
Departman nezdinde komisyonlardaki sentetik, bitümlü örtüler ve di er yap  kim-
yasallar  ile ilgili çal malara kat l yor, görü lerimizi bildiriyoruz. Amac m z, bu saye-
de standartlar n belli bir seviye getirilmesi. Bunun d nda ZODER’in yürüttü ü çok 
önemli ba ka çal malar da var. Örne in önümüzdeki dönemlerde uygulanmas  
planlanan, ustalar n da sertifikasyonuyla ilgili projeleri bulunuyor. Bu çal malara 
da Sika olarak Teknik Departman m z kanal yla kat l yoruz. 

Hizmet prensiplerinizin hayata geçirilmesinde teknolojiden ne ekilde fayda-
lan yorsunuz? Bu noktada ARGE Bölümü’yle yürüttü ünüz i  birli ini ö re-
nebilir miyiz?

Biz global bir firmay z ve yap  kimyasallar nda dünyada bir numaray z. Bunun 
avantaj n  kullanarak, sviçre merkezde gerçekle tirilen her türlü yeni teknolojiden 

faydalan yoruz. Buna, uzman uygulay c  bayilerimizin kulland  ekipmandan detay 
çözümüne; üründen belgelendirmeye kadar tüm süreçler dâhil.

Bizim ARGE Departman z IMEA Bölgesi’nin beton ve çimento katk lar nda 
ARGE merkezi olarak çal yor. Dolay s yla son derece donan ml  ve geli mi  bir 
ARGE’ye sahibiz. Onun da her türlü nimetinden faydalan yoruz. Sika’da en az iki 
ayda bir ARGE’nin, tüm i  birimlerinin, üretim, sat n alma, pazarlama ve teknik de-
partmanlar n n kat ld  Ürün Komitesi toplant lar  düzenleniyor. Yap  grubuyla, ilgili 
toplant lara i tirak ederek, pazar n gereksinimlerine göre yeni ürün geli tirme ko-
nusunda dü üncelerimizi payla yoruz. Ortak kabul gören öneriler, aksiyon plan na 
al n yor. Farkl  sektörlere girmek istedi imizde, bu konularda da ürün geli tirme 
yap yor; ürünlerin sahada uygulamalar n  uzman uygulay c  bayilerimizle gerçekle -
tiriyoruz. Hem uygulay c n n rahat uygulanabilirlikle ilgili tepkilerini al yoruz hem de 
süreç içerisinde ürünün performans n  de erlendirerek ARGE’yi yönlendiriyoruz.

Son olarak, Sika’da çal yor olmak hak k nda dü üncelerinizi alabilir miyiz?
Ben yakla k 1,5 y l önce Sika çat s  alt nda faaliyet göstermeye ba lad m. Sek-

törde benzer ürün gam , pazar ve uygulamalardaki uzun y llara dayanan deneyi-
mim sayesinde Sika’ya geldi imde çok zorluk çekmedim. As rl k tecrübeye sahip 
bir dünya markas  olan Sika’da çal maktan memnunum.

Eklemek istedikleriniz?
Biz 2011 y l nda bölüm olarak çok büyük bir s çrama yapt k ve yüzde 60 büyü-

dük. Ürün kalitesi çok önemli bir unsur. Ama bunun yan nda ürünün do ru uygu-
lanmas  da çok önemli ve kritik bir konu. Burada insan ve güven faktörü devreye 
giriyor. Biz Uygulama  Birimi olarak bu iki ihtiyac  da kar l yor, o yüzden h zl  
bir büyüme gösteriyoruz. Geçen y l çok önemli bir ba ar  elde ettik, umuyorum ki 
devam  gelecektir.

“Biz global bir firmay z ve yap  kimyasallar nda dünyada bir numaray z. Bunun avantaj n  
kullanarak, sviçre merkezde gerçekle tirilen her türlü yeni teknolojiden faydalan yoruz.
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Fenerbahçe Universal Avrupa ampiyonu
Kad nlar Avrupa ampiyonlar Ligi ‘’Dörtlü Final’’ organizasyonun final maç nda 

Fenerbahçe Universal, Fransa’n n RC Cannes tak m n  3-0 yenerek Avrupa’n n en 
büyü ü oldu. Haydar Aliyev Spor Salonu’nda oynanan kar la mada rakibinden 
üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe Universal, rakibini 25-14, 25-22 ve 25-20’lik 
setlerle 3-0 ma lup ederek tarihinde ilk kez bu kupada mutlu sona ula t .

Maç n ard ndan düzenlenen kupa törenine “Arman n gururu ampiyon sar  

melekler” yaz l  ti örtler ve apkalarla kat lan Fenerbahçe Universal’e madalyalar -
n  Türkiye Voleybol Federasyonu Ba kan  Erol Ünal Karab y k takarken, Seda To-
katl o lu ampiyonluk kupas n  Avrupa Voleybol Konfederasyonu Ba kan  Andre 
Meyer’den ald . Fenerbahçe’nin ba ar l  sporcular ndan Yeon Koung Kim, “Dörtlü 
Final” organizasyonunun en skorer ve en de erli oyuncusu seçilirken, Naz Aydemir 
en iyi pasör oldu.

Yeni ki isel antrenörlük 
teknolojisi “adidas miCoach”

1920 y l ndan bu yana dünya spor endüstrisinin her dal na destek veren Adidas, 
sporcunun performans n  ölçen, kaydeden ve bu bilgileri kablosuz olarak iPod/ iPho-
ne veya bilgisayara aktarabilen yeni ki isel antrenörlük teknolojisi “adidas miCoach”u 
sporseverlerin be enisine sundu. Sporcular  motive etmek, antrenman hedeflerini 
büyütmek ve gerçek po-
tansiyellerine ula malar na 
yard mc  olmak için geli ti-
rilen adidas miCoach için 
özel olarak tasarlanan, 
tabana yerle tirilebilen 
adidas miCoach Speed_
CELLTM, sporcular n top-
lam ko u mesafesi, depar 
say s , maksimum h z gibi 
verilerini kaydediyor.

Yenilikçi bilgisayar üreticisi Exper, masaüs-
tü bilgisayarlardaki de i ime yeni bir bak  
aç s  getiriyor. “Hepsi bir arada” kategori-

sinde geli tirdi i Tria’n n iki yeni modelinin tan -
t m n  yapan Exper, ev ve ofislerde kablo karma as na son 

verip, estetik bir görünümü mümkün k l yor. 
Tria’n n ilk ürünü E5B’de 21,5 inç LED ekrana yer verildi. 1920x1080p Full HD 

çözünürlü e sahip olan E5B’i Tria serisinin di er üyelerinden ay ran en büyük özel-
li i, bir tablet bilgisayar gibi 10 parmak dokunmatik olarak kullan labilmesi. 

Yenilenen Tria serisinin ikinci ürünü T2B ise 18,5 inç büyüklü ündeki LED ek-
ran yla Türkiye’de bir ilk olma özelli ini ta yor. Kullan c s n  masaüstü bilgisayar 
fiyat na “hepsi bir arada PC” ile bulu turan Exper T2B, kusursuz tasar m yla ev ya 
da ofislere estetik bir çözüm sunuyor. Görüntü kayb  ya atmaks z n farkl  aç larda 
ayarlanarak kullan labilen T2B, görüntüleme teknolojisi ile canl  ve net bir görüntü 
vadediyor. 

Masaüstünüz 
de i iyor
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40. y l nda “ stanbul 
Müzik Festivali” 

stanbul Kültür Sanat Vakf  taraf ndan düzenlenen ve bu y l 31 May s-29 
Haziran tarihleri aras nda gerçekle tirilecek olan stanbul Müzik Festivali, 40. 
y l n  kutluyor. Bugüne kadar üç bine yak n gösteriyle, Türkiye’den ve yurt d n-
dan 40 bini a k n sanatç y  konuk eden festival, bu y l 750’nin üzerinde yerli ve 
yabanc  sanatç y  stanbul’da a rlayacak. 

Geçti imiz y ldan itibaren her sene program n  bir tema üzerine kurgulama-
ya ba layan stanbul Müzik Festivali’nin bu y lki temas  “Umut ve Kahramanlar” 
olacak. Titiz bir repertuvar taramas  sonucunda olu turulan festival program , 
“kahramanl k ve umut” gibi iç içe geçmi  iki kavram etraf nda seçilmi  eserler 
ve özel konser projeleri ile dinleyicilerin be enisine sunulacak.

Klasik müzikseverlerin yine dopdolu bir programla kar la aca  festival 
kapsam nda, Hélène Grimaud’dan Anne-Sophie Mutter’e, Milos’tan Gidon 
Kremer’e, Viyana-Berlin Oda Orkestras ’ndan Var ova Filarmoni Korosu’na, 
klasik müzi in birçok y ld z  stanbul’a gelecek. Toplam 23 konserin sahnele-
nece i festivalde konserlerin yan  s ra, söyle iler, e itim çal malar  ve anlat lar 
da düzenlenecek.

Madonna 19 y l sonra 
Türkiye’de

Hollanda Sanat n n Alt n Ça  sergisi 
Sak p Sabanc  Müzesi’nde 

Madonna 2012 Dünya Turnesi kapsam nda 7 Haziran’da Türk Telekom Arena 
Stadyumu’nda stanbul’da sahne alacak. 29 May s 2012 tarihinde Tel Aviv- srail’de 
ba layacak olan turne, Güney Amerika ve Avustralya’da devam edecek. Londra, Pa-
ris, Berlin dâhil 26 Avrupa ehrinde gerçekle ecek Avrupa konserlerinin ilk aya  ise 
stanbul’da olacak. stanbul konseri Doritos sponsorlu unda, BKM ve GNL Enterta-
inment organizasyonuyla, Live Nation Eastern Europe ve Live Nation Global Touring 
i  birli inde gerçekle tiriliyor.

Türkiye ve Hollanda ili kilerinin 400’üncü y l  dolay s yla düzenlenen “Karanl kla I n Bulu tu u Yerde… 
Rembrandt ve Ça da lar  - Hollanda Sanat n n Alt n Ça ” sergisi Sak p Sabanc  Müzesi’nde ziyarete aç ld .Sergi, 
Rembrandt’ n yan  s ra, Hollanda resminin önde gelen isimlerinin bulundu u 59 sanatç ya ait 73 tablo, 19 desen 
ve 18 obje olmak üzere toplam 110 eserden olu uyor. Sergide ayr ca, dönemin en büyük isimleri aras nda gös-
terilen Johannes Vermeer’in “A k Mektubu” adl  eseri de yer al yor. Frans Hals, Jan Steen ve Jacob van Ruisdael 
gibi pek çok büyük ismin eserlerini de a rlayan sergi, Hollanda Sanat n n Alt n Ça ’n  tüm ihti am yla gözler 
önüne seriyor. 10 Haziran’a dek sürecek sergide, Hollanda sanat n n ana temalar  ehirliler, ehir hayat , ta ra 
hayat , manzaralar, tarih tablolar , portreler, natürmortlar, deniza r  güç ve ticaret ba l klar n n hepsi yans t lacak. 
Sergi kapsam nda; pek çok konferans, belgesel, film gösterimi ve e itim faaliyeti organize edilecek.
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SOLDAN SA A: 1. Güney Afrika zurnas  – Bay nd r, mamur – Kafa. 2. Sedir biçimin-
de koltuk – Sincap – Göl örde i. 3. Hamamböce i – Arzu etmek – Bir yaz n n do ru 
oldu unu belirtmek için çizilen i aret. 4. “ te burada” anlam nda bir ünlem – Tam 
olarak, adamak ll  – stençli. 5. Parlayan, parlak – Hiçbir zaman – Bir ba laç – Vah i 
hayvan bar na . 6. Bir harekata merkez olarak seçilen yer – Olumsuzluk veren bir 
önek – Nene Hatun’un sava t  tabya – Sözle me. 7. Limon erbeti – Kar l ks z yar-
d m – Kudret helvas . 8. Had m etmek – Hay r anlam nda bir ünlem – Arkada , yak n 
dost – Kal c l k, ölmezlik. 9. Güzel, ho  görünen – Bildik, tan d k – Büyükler, üstler. 
10. Dürülerek boru biçimi verilmi  deri, kâ t – Üç Silah örler’den biri – Tasar . 11. 
Kasa görevlisi – Ba sa l  dileme – Okul.
YUKARIDAN A A IYA: 1. Küçük sözlük. 2. ABD’de bir eyalet – Büyük zoka. 3. 
Sesle ilgili – Al lm  olan. 4. “… Thurman” (aktris) – Sapakl k, ayk r l k. 5. Ac mas zca 
– Rey. 6. Avanak – A abey. 7. Bir ba laç – Satrançta bir ta  – ehir. 8. Yemek yeme 
ihtiyac  duyan kimse – Kuzey Afrika’da bir ülke. 9. Edebiyatla ilgili – Özenli, düzgün. 
10. Parkinson hastal n n ba l ca belirtisi olan, vücutta hareket yetene inin yava la-
mas  – Gözleri görmeyen. 11. Beldelerin temizlik, su, yol, ula m ve di er ihtiyaçlar n  
kar layan, yerel ve özerk kurulu  – Belirti. 12. Bir çe it ngiliz biras  – “… i tir ki inin 
lafa bak lmaz” (Ziya Pa a). 13. “… Moore” (ünlü aktris) – Da  keçisi. 14. Türk soylu 
bir halk – Ak tma. 15. Burun, burun ucu – Baryumun simgesi. 16. Hile, entrika – Ge-
nellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kuma ndan ya da ba ka kuma tan 
geçirilen ince erit. 17. Öpücük – Muhteva. 18. Çözümlemeli – Holmiyumun simgesi. 
19. Y rt c  bir ku  – Gerçekte olmay p zihinde tasarlanan, farazi.

 Bulmacan n çözümünü kesip ad n z , soyad n z  ve firman z  
yazarak, kapal  zarf içinde Pazarlama Servisi Bölümü’nden 

Ebru Atakan’a, en geç 25 Haziran 2012 tarihine kadar 
gönderiniz. Bulmacay  do ru çözenler aras ndan, 
çekilecek kura ile belirlenecek 1 ki i, 
1 adet sviçre yap m  kol saati kazanacakt r.
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Geçen say da bulmaca ödülü kazanan: Ahmet Düzgün / LB Mühendislik






