
“Doğru çözümlerle müşterilere 
zaman kazandırıyoruz”
Çatı ve cephe kaplamalarında geniş ürün seçenekleri ve hızlı teslimat 
süreçleriyle müşterilerine avantaj sunduklarını belirten Esmol Genel 
Müdürü Erdem Akbayrak, aynı zamanda müşterilerinin sahada uygulama 
yaparken ihtiyaç duyacağı birçok detayı çözümleyerek de fayda 
sağladıklarını vurguluyor. 

C
ephe ve çatı kaplama 
kapsamında bakır, 
titanyum, çinko, bo-
yalı galvaniz saç, bo-
yalı alüminyum gibi 

ürünleriyle hizmet veren Esmol’un 
odağında müşteri memnuniyeti 
var. İhtiyaca uygun çözümler sunan 
markanın çalışmalarını Genel Mü-
dür Erdem Akbayrak ile konuştuk. 

Esmol firmasının başarı 
hikayesini öğrenebilir miyiz?
Esmol, metal çatı ve cephe kaplama 
sektöründe 15 yıllık tecrübemiz ne-
ticesinde 2017 yılında İstanbul’da 
kuruldu. Sancaktepe’de bulunan 
1250 m3 alanımızda dört personel 
ile 70’in üzerinde ürün ile geniş bir 
kalemde müşterilerimize hizmet 
veriyoruz. Amacımız metal çatı ve 
cephe kaplaması yapan firmaların 
yanı sıra mimar ve müteahhitlerin 
de projelerinde kullandıkları fark-
lı renkli boyalı metallerin teminini 
sağlamak, onlara tedarik hizme-
ti vermek. Çatı ve cephe kaplama 
kapsamında bakır, titanyum, çinko, 
boyalı galvaniz sac, boyalı alümin-
yum gibi ürünlerimizle müşterileri-
mize hizmet veriyoruz. Boyalı metal 
grubunda müşterilerimize geniş bir 
renk seçeneği sunuyoruz. Projele-
rinde ihtiyaç duydukları tüm renkleri 
temin edebiliyoruz. Ayrıca üretilebi-
len 213 rengin 30’a yakını stokları-
mızda mevcut, bu alışılmışın dışında 

esnek bir hizmet… Yalıtım, ısıt-
ma-soğutma ve reklamcılık gibi sek-
törlere ise boyalı galvaniz , galvaniz 
ve ham alüminyum ürünlerimizle 
hizmet veriyoruz. Ağırlık olarak çatı 
ve cephe kaplaması ürünlerimizle 
mimar, müteahhit, uygulamacı fir-
malara hizmet sunuyoruz. Nitekim 
bugüne kadar 250’ye yakın çatı ve 
cephe kaplama firmasıyla çalıştık. 

Ürün kalemimizin geniş olması ve 
de hızlı teslimat gerçekleştirmemiz 
tercih edilmemizde önemli bir et-
ken.

Metal kenet çatı kaplamasının
sağladığı avantaj nedir?
Metal kenet çatı kaplaması, dünya-
nın birçok ülkesinde yaygın olarak 
kullanılan bir çatı kaplama sistemidir. 

Esmol Genel Müdürü Erdem Akbayrak

Metal kesit çatı sistemi, hem uzun 
ömürlü hem de geri dönüşümlü ve 
de konforlu olması sebebiyle dünya-
da kabul görüyor. Yaklaşık 25 yıldır 
ülkemizde yapıların çatılarında tercih 
edilen bu sistem, özellikle son 10 
yıldır avantajları sebebiyle çok daha 
fazla kullanılır oldu. Okul, konut, 
fabrika, hastane gibi birçok farklı 
tipolojideki yapıların çatılarında kul-
lanılan metal kenet çatı sisteminin 
metrekare olarak pazardaki tüketimi 
her geçen gün artıyor. Sitemin alt ve 
üst taşıyıcı arasındaki yalıtım kalınlığı 
ve yoğunluğu, uygulanacak yapının 
ihtiyacına uygun olarak belirlenebi-
liyor. Dış kabuğu oluşturan sistemin 
en üst kısmını talebe göre bakır, ti-
tanyum, çinko, alüminyum boyalı 
galvaniz saçla kaplanabiliyor. Burada 
tercih edilecek malzemede yatırım-
cıyı, bütçesi ile hedeflediği orta ve 
uzun vadeli faydaya göre yönlendi-
riyoruz. Sistemin en önemli özelliği 
ısı ve ses yalıtımı sağlamasıdır. Uzun 
ömür olmasının yanı sıra yıllar son-
ra metal değiştirilmek istendiğinde 
geri dönüştürülebiliyor. Sistemde ek 
yer olmaması sebebiyle çatıda geniş 
bir alanı kaplayabiliyorsunuz. Boyalı 
galvaniz ve boyalı alüminyumlarda 
istenilen renkler sağlanabildiği için 
tasarım özgürlüğü de sunuyor. Aynı 
zamanda dış hava koşullarına kar-
şı da dayanıklı. Esmol olarak metal 
çatı kaplama kesiti sistemini ihtiyacı 
miktarda müşterimize temin ederek, 
hem stoklamak için alan ve maliye-
tinden hem de zamandan tasarruf 
sağlatıyoruz. Ayrıca müşterimizin 
sahada uygulama yaparken ihtiyaç 
duyacağı birçok detayı biz çözüm-
leyerek kendisine işinde de zaman 
kazandırıyoruz. Geniş bir renk skala-
sıyla hizmet veriyor olmamız müşte-
rimizi kendi müşterisini de memnun 
etmesini sağlıyor.

Cephe sistemleriniz neler? 
Kompozit cephe kaplama sitemle-

rimizle bu alanda müşterilerimize 
çözüm sunuyoruz. yaprak, pul, bar-
kod, yalı baskı kaplama gibi farklı 
detaylar bulunuyor. Aynı zamanda 
metal kiremit şeklinde olan cephe 
sistemlerimiz söz konusu. 

Mastermax markasının buhar
bariyeri ve buhar dengeleyici
ürünlerinin de satışını 
yapıyorsunuz. Bu ürünlerin 
özellikleri nedir?
Yapıların çatı ve cephelerinin kapla-
masının katmanları arasında yoğuş-
ma oluşur. Dış ve iç hava ısı farkından 
dolayı terleme yaşanır. Bu terlemenin 
oluşmaması için buhar dengeleyeci 
kullanılır. Buhar dengeleyeci, dışa-
rıdan gelecek su buharının alt kat-
manlara geçerek yapının içerisine 
geçmesini engeller. Dolayısıyla dışarı-
dan temiz hava gelişine izin verirken, 
terlemenin içeriye girmesini engeller. 
Su ve ısı yalıtımı sağlayarak, ısı değiş-
kenliğinin oluşturduğu deformasyo-
nu ortadan kaldırmış olur. Ayrıca çok 
küçük değer de olsa buhar dengele-
yici ses yalıtımı da sağlar. Buhar bari-
yeri ve buhar dengeleyici ürünlerimiz 
bugüne kadar birçok müşterimize 
çözüm sunduk. 

Pazarda neyi hedefliyorsunuz? 
Firmamız kurulalı kısa bir zaman ol-
masına karşın, 15 yıla dayanan bilgi 
birikimimiz ve tecrübemizle bugüne 
kadar birçok önemli çalışma ger-

çekleştirdik. Geniş bir ürün ve renk 
seçeneği sunmamız, hızlı teslimat 
gerçekleştirmemiz, ürün ve hizmet 
kalitemiz ile müşterilerimize fayda 
sağlıyoruz. Kadromuzu her geçen 
gün geliştirmeyi hedefliyoruz. Mu-
hasebe, satış ve sevkiyat birimimize 
bu yıl içerisinde ithalat ve ihracat 
sorumlusu da dahil etmeyi planlı-
yoruz. Yurt içi pazarında farklı yeni 
ürünlerin satışını yaparken, aynı za-
manda yurt dışındaki kullanıcıları da 
ülkemizdeki ürünlerle buluşturmayı 
istiyoruz. Ayrıca iki yeni üründe Ar-
Ge çalışmalarımız devam etmekte.

Sektördeki gelişmeleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de boyalı metal tüketimi her 
geçen gün artıyor. 2018 ve 2019 
yılında ülkemizde ekonomik dura-
ğanlık yaşandı, ancak işler durma 
noktasına gelmedi. Çünkü ürünle-
rin çok farklı kullanım alanları var. 
Esmol olarak müşteri memnuniyeti-
ne ve ihtiyaçlarına önem veriyoruz. 
Bu süreçte biz müşterimizin sipari-
şinden fazla ürün tedarik ederek, 
başka bir müşterimizin ihtiyacına 
hızlı bir şekilde cevap verebildik. 
Bu yaklaşımımız müşteriyi memnun 
etti ve firmamızla olan iş birliğini 
daha da fazla sürdürülebilir kıldı. 
Ekonomik koşullar ne olursa olsun 
vazgeçmemek, müşteri ihtiyaçlarını 
karşılamak gerekiyor. Önümüzdeki 
süreçte sektör çok daha iyi olacaktır 
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