
 



c a m  d � n y a s i

A.B.: �zmak M�hendislik firmasÝnÝ yaptÝÛÝ 
�alÝßmalardan takip ediyoruz fakat 
cam sekt�r�ne girißinizden ve sekt�rdeki 
�retiminizden bahsederek baßlayalÝm dilerseniz.

Kuruluflu yirmibefl y›l öncesine dayanan Özmak
Mühendislik, baflta Cam Oca¤› Vakf›'n›n teflvik

ve deste¤i olmak üzere, gerek üniversitelerde cam
bölümlerinin yayg›nlaflmas› ve gerekse cam teknolo-
jileri alan›nda artan ihtiyaçlar sonucunda cam sektö-
rüne ad›m atm›flt›r. 

Cam f›r›nlar› imalat›nda yurtiçi ve yurtd›fl›nda biz-
leri sevindiren talepler sonucunda yap›land›rma ça-
l›flmalar›na h›z katan firmam›z, standart üretimleri
yan›nda müflteri odakl› çal›flmalar da
geçeklefltirmektedir. fiu an için so¤uk cam iflleme
teknolojileri alan›nda bir faaliyetimiz olmamakla be-
raber, s›cak cam alan›nda hemen her türlü prosese
yönelik ve farkl› boyutlarda f›r›n imal edebilmekte-
yiz.

A.B.: VESTA markasÝ ile kurumsal kimliÛiniz 
�ZMAK arasÝndaki baÛlantÝ nedir?

Yap›land›rma çal›flmalar› devam ederken ürün
program›n› yenileyen firmam›z, uluslararas› pa-

zardaki rekabet gücünü artt›rmak ve ÖZMAK ismi-
nin sahip oldu¤u türkçe karakterlerden dolay› ortaya
ç›kabilecek zorluklar› aflmak amac›yla, 2000 y›l› itiba-
ri ile yeni bir tescilli marka aray›fl›na girdi. F›r›n tek-
nolojisi ile ateflin yak›nl›¤›n› en iyi ifade edecek keli-
me olarak Yunan Mitolojisinde “Atefl Tanr›ças›” anla-
m›na gelen VESTA’y›, markam›z olarak tescil ettire-

rek çal›flmalar›m›z› kurumsal kimli¤imizi de¤ifltirme-
den, VESTA Kilns & Furnaces alt›nda sürdürme ka-
rar› ald›k. Yani VESTA, ARÇEL‹K-BEKO örne¤in-
de oldu¤u gibi; Özmak Mühendislik firmas›n›n
a¤›rl›kl› olarak yurtd›fl› pazarlar›nda kulland›¤› tescil-
li markas›d›r.

A.B.: Yurti�i ve yurtdÝßÝnda satÝß 
organizasyonunu nasÝl d�zenliyorsunuz?

Gerçeklefltirdi¤imiz çal›flmalar›n her geçen gün
daha fazla kifliye ulaflmas› sonucunda, yurtiçi ve

yurtd›fl›nda kendi alan›nda tan›nm›fl firmalarla iflbir-
li¤i içine girdik. Heyecan›m›za ortak olan ve bayili¤i-
mizi üstlenen firmalar yurtiçinde; 

Kop-Insertek - ‹stanbul
Makro Makine - ‹stanbul
Mosaicci - Ankara
Odak Hobi - ‹stanbul
Cam Oca¤› Vakf› - ‹stanbul

Yurtd›fl›nda ise;

Baresco Srl - ‹talya / Hobbyland Srl - ‹talya
Creative Glass - ‹sviçre
Design 74 - K.K.T.C.
Eurotrade - M›s›r
G.K.Tech - Fransa / Mecaztec - Fransa 
Genesis Stained Glass - Singapur
Gilraphal - ‹srail 
Haidar Trading - Suriye
PVS(UK)Ltd - ‹ngiltere
Sixem International LLC - Dubai (B.A.E.)
Stipglas - Hollanda
Wet Dog Glass - A.B.D. olarak s›ralayabiliriz.

�zmak M�hendislik MimarlÝk San. ve Tic.Ltd.Þti. firmasÝnÝ 
ziyaretimiz sÝrasÝnda, satÝßtan sorumlu Ürem AKY�ZL� ile 

firmanÝn cam sekt�r�ne girißi ve bu alandaki faaliyetleri �zerine
bir sohbet ger�ekleßtirdik.



c a m  d � n y a s i

A.B.: TanÝtÝm ve reklam 
�alÝßmalarÝnÝzda fuarlarÝn yeri nedir?

Son senelerde yurtiçindeki pazar pay› art›fl›na yurt-
d›fl›n› da dahil etmek üzere çal›flmalar içinde olan

Özmak Mühendislik, bu anlamda büyük aflama kay-
detti. K›sa süre içinde gerçekleflen bu ilerlemede
fiyat-kalite iliflkisinin yan› s›ra, kat›l›mc› olarak yer al-
d›¤›m›z yurtd›fl› fuarlar›n›n ve flirketimizin son y›llar-
da tan›t›m ve reklam giderleri olarak ay›rd›¤› bütçeyi
verimli flekilde kullanma giriflimlerinin etkili oldu¤u-
nu rahatl›kla söyleyebiliriz. 

Firmam›z, yurtiçi fuarlar›na bayileri arac›l›¤› ile ifl-
tirak etmekte ve ‹stanbul'da gerçekleflen Ceramitech -
Seramik ve Cam Teknolojileri ile Cam & Pencere Tek-
nolojileri fuarlar›n› düzenli olarak takip etmektedir. 

Kat›l›mc›s› oldu¤umuz sektörel fuarlar yan› s›ra,
cam konusunda da VESTA Kilns & Furnaces ad› ile
yurtd›fl›nda sürekli takip etti¤imiz ve kat›l›mc› olarak
yer ald›¤›m›z fuarlar; GAS Conference-Avustralya
/A.B.D., Glasstec-Almanya, Vitrum-‹talya olarak s›-
ralanabilir. 

Bu kapsamda, sene içinde firmam›zda gerçekleflen
yeniliklerimizi dünyan›n birçok yerinden gelen kat›l›m-
c› ve ziyaretçilerle paylaflmak için, 21-25 Ekim 2008,
Almanya-Düsseldorf’ta gerçekleflecek GLASSTEC
fuar›nda kat›l›mc› firma olarak yer alaca¤›z. 

A.B. : VESTA markasÝ adÝ altÝnda 
ger�ekleßtirdiÛiniz �alÝßmalarÝnÝzÝn 
yurti�i ve yurtdÝßÝndaki sonu�larÝ nelerdir?

Sahip oldu¤umuz genifl ürün gam› ile hem hobi
olarak bu sektörde bulunmaktan keyif alanlara,

hem de küçük - büyük iflletme sahiplerine çal›flma
imkan› verecek f›r›nlar üreterek, f›r›nlar›m›z›n dün-
yan›n dört bir yan›nda kullan›l›yor oldu¤unu bilmek-
ten mutluluk duyuyoruz. Buna hemen akl›ma gelen
birkaç örnek vermem mümkün.

A¤›rl›kl› olarak Avrupa ülkeleri ile girifl yapt›¤›-
m›z yurtd›fl› pazar›nda, süreklili¤i olan sat›fllar›m›z›
Fransa, ‹talya, Finlandiya, Hollanda, Makedonya,
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‹ngiltere, Avusturya’ya gerçek-
lefltirmekteyiz. Dünyada bugüne
kadar yap›lm›fl en büyük füzyon
f›r›nlar›ndan biri olma özelli¤ini
tafl›yan 280 x 450 cm2 taban ölçü-
lerinde, tam otomatik, bilgisayar
kumandal› cam füzyon f›r›n›m›z›,
Hollanda - TETTERODEGLAS
firmas›nda kullan›lmak üzere
yeni devreye ald›k. Yine yurtd›fl›
fuarlar›nda bizlerle irtibata geçen
ve çal›flmalar› için cam füzyon f›-
r›n›na ihtiyaç duyan Avusturya'da
SWAROVSKI firmas›na f›r›n sa-
t›fl›m›z› gerçeklefltirdik. Finlandi-
ya’n›n en önemli sanat atelyele-
rinden biri olan NOUNOU için
sevk edilen cam füzyon f›r›n›n›n
atelye sanatç›lar›n›n yeni ve yara-
t›c› çal›flmalar›na destek olaca¤›-
n› umuyoruz. 

Ortado¤u ülkelerinde de, Du-
bai, Suriye, Suudi Arabistan, Ür-
dün ve ‹srail'e kadar ulaflm›fl bu-
lunmaktay›z. Dubai'de MIRAGE
GLASS firmas› için yapt›¤›m›z
225 x 400 cm2 taban ölçülerindeki
cam füzyon f›r›n›ndan ç›kan
ürünlerin dünyaca ünlü otel “Burj
Al Arab” '›n iç dekorasyonunu
süsleyecek oldu¤unu bilmek biz-

ler için gurur verici. Dubai’nin
önde gelen flirketlerinden AL
REYAMI GROUP da yat›r›mlar›
kapsam›nda pilot tesisini VESTA
f›r›nlar›yla oluflturdu.

Asya’da sat›fl yapt›¤›m›z di¤er
ülkeler d›fl›nda Taiwan’a kadar
ulaflt›k; Türkî Cumhuriyetlerden
Azerbaycan’›n iki önemli firmas›
AZERGLASS ve X-CLASS fir-
malar›na ve Gürcistan'a f›r›n sa-
t›fl›n› gerçeklefltirdik. Gürcistan'a
satt›¤›m›z e¤me f›r›n›n›n daha
sonra Ermenistan'da MMM Ltd
isimli bir cam iflleme tesisinde
kullan›ld›¤›n› ö¤renmek bizler
için flafl›rt›c› bir geliflmeydi.

Yurtiçinde de, a¤›rl›kl› olarak
sanatsal ve mimari çal›flmalara
yo¤unlaflan Elde Cam Tasar›m,
Balattaki tarihi mekanda çal›fl-
malar›na devam eden Camhane,
Eskiflehir'de Gökçe Cam, son za-
manlarda sat›fl›n› gerçeklefltirdi-
¤imiz VESTA f›r›nlar›n› kulla-
nan bafll›ca atelyelerdir. Ayn› za-
manda Marmara Üniversitesi,
Mimar Sinan, ‹stanbul Üniversi-
tesi, Kocaeli Üniversitesi de ça-
l›flmalar› için VESTA f›r›nlar›n›
tercih ettiler. 

Dubai'de 
MIRAGE GLASS 
firmasÝ i�in yaptÝÛÝmÝz
225 x 400 cm2

taban �l��lerindeki 
Cam f�zyon fÝrÝnÝndan 
�Ýkan �r�nlerin 
d�nyaca �nl� otel 
ÒBurj Al ArabÓ 'Ýn 
i� dekorasyonunu 
s�sleyecek olduÛunu 
bilmek bizler i�in 
gurur vericiÉ
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A.B.: Son olarak VESTA kullanan 
veya kullanacak olan okuyucularÝmÝz 
i�in yeniliklerinizden bahsedermisiniz?

Standart üretimlerimiz devam ederken, her proje-
ye yeni bir heyecan olarak bak›yor ve herbirinde

farkl› ve yeni diyebilece¤imiz bir özellik yaratmaya
çal›fl›yoruz. Bu yaklafl›m›m›z, projenin küçük büyük
olmas›ndan öte, kullan›c›ya farkl› proseslerde, kulla-
n›m kolayl›klar› sa¤lamak üzere baflvurdu¤umuz bir
yol olarak bizleri de motive etmekte. 

A.B.D. de faaliyet gösteren WET DOG GLASS
firmas› sahibi Eddie Bernard ile gerçeklefltirdi¤imiz
ortak çal›flma sonucu Cam Oca¤›na verilmek üzere s›-
cak cam çal›flmalar›nda iflletim s›cakl›¤›na k›sa sürede

ulaflabilen ve daha az yak›t tüketimine sahip trom-
meller, pipo ›s›t›c›s› ve gerilim giderme f›r›nlar›n›
imal ettik. Yine s›cak camda ihtiyaç duyulan farkl› ka-
pasitelerde iki adet cam ergitme f›r›n›n›, geçen sene
itibari ile CAM OCA⁄I VAKFI’nda devreye ald›k.

‹stanbul'da dairesel tünel f›r›n›m›z› kullanan
DO⁄AN CAM, cam füzyon imalat›n› so¤uktan so-
¤u¤a 45dk gibi inan›lmas› zor bir sürede gerçekleflti-
rebiliyor. 

Yine Hollanda CRYSTAL COMPANY ortakl›
Özer Teknik firmas› e¤me f›r›nlar›m›zda, kurflun ge-
çirmez cam üretimini yaparak ihracat›n› gerçekleflti-
rebilmekte.

Bununla beraber AFYON CAM MOZA‹K firma-
s›nda tel bantl› götürücülü tüm mozaik f›r›nlar›n› ye-
nileyerek, uygulad›¤›m›z teknolojik yeniliklerle enerji
ekonomisi sa¤lad›k ve ürün kalitesinde iyilefltirme ça-
l›flmalar›n› baflar›yla tamamlad›k. Yine bir baflka alan
olan fleffaf lavabo imalat›nda kullan›lmak üzere özel
olarak üretilmifl lavabo f›r›nlar›m›z DALYA CAM
imalathanesinde çal›flmaya devam etmektedir.

2008 y›l› itibariyle PVB ve EVA tekniklerini
kullanmak üzere otoklav ve laminasyon f›r›nlar› ile
temper tesislerinde kullan›lan ›s› banyosu (HEAT &
SOAK) f›r›nlar› imalat›na da bafllam›fl bulunuyoruz.



 


