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BİLECİK - Merkezi İstanbul'da, üretim ve lojistik tesisleri Bilecik'te kurulu bulunan Teknosera,
2008'den beri seramik sektörüne hizmet veriyor. Proses olarak seramik üretimini direkt olarak
yapmamakla birlikte, nihai ürünleri ikinci defa işleyerek dekoratif ürünler üreten firma, iç
mimariye ve dış cephe sektörüne katkı sağlıyor.
Bilecik 1. OSB'de 35 bin metrekare alan üzerinde kurulu 4 bin metrekarelik kapalı alana
sahip tesislerinde üretim yaptıklarını kaydeden Teknosera İnş. Mad. San. Tic. Limited Şirketi
kurucusu Levent Özdağ, "Bir aile şirketi olan Teknosera'yı eşim Nihan Özdağ ile birlikte
hayata geçirdik. Seramik sektöründe uzun yıllar orta ve üst kademe yöneticiliği yaptıktan
sonra eşim lojistik ve üretim planlama konusundaki tecrübelerini, ben de üretim, satış ve
pazarlama konusundaki deneyimlerimi kendi firmamıza aktarmak istedik. Kurduğumuz
firmamız, dış cephe kaplama malzemesi olarak kullanılan granit seramiklerin kanal
sistemlerinin yapılması, granit seramik merdiven basamağı, süpürgelik mozaik ürünlerin
üretilmesi yanında dekoratif amaçlı waterjet dekor uygulamaları, lazer kumlama işlemleri gibi
oldukça kapsamlı bir ürün yelpazesine sahip" dedi.
Özdağ, sektöre farklı bir açıdan hizmet etmeyi amaçladıklarını kaydederek, "Üretici firmaların
ihtiyaç duyduğu ve kendi işletmeleri içerisinde yardımcı işletme pozisyonunda olan üretimleri
biz yapıp, onların asıl enerjilerini blok üretimlerine yönlendirmelerini ve bu işlere vakit
harcamamalarını hedefledik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Sektörün en
büyüklerinden biri olan ve granit seramik konusunda ilklerin öncüsü olan Seranit, bizlere bu
fırsatı tanıdı. Şu an Seranit firmasının ve bayilerinin mozaik ve aksesuar ihtiyaçlarının büyük
bölümü firmamız tarafından temin ediliyor" bilgisini verdi. Mevcut açık alanlarında Seranit
bayilerinin satın aldığı granit seramiklerin depolama ve lojistik işlemlerini de
gerçekleştirdiklerine değinen Levent Özdağ, "Oluşturduğumuz depo yönetim sistemi ve bunu
destekleyen bilgi işlem sistemimizle 1 milyon 500 bin metrekare malzemeyi online hareket
ettirme yeteneğine sahibiz" şeklinde konuştu.
Kriz sürecini en az hasarla geride bıraktıklarını ifade eden Özdağ, "Mevcut kriz ortamında
elbette ki bizlerin hedeflerinde de sapmalar oldu ;ancak yatırımlarımızı sürekli devam
ettirerek farklı ürün gruplarını işleme kabiliyetiyle krizin etkisini bir nebze hafifletmeye çalıştık.
Yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Sektörün tedarikçi ve yardımcı işletmeleri içerisinde en
kapsamlısı olmayı, yeni hizmet ve üretim alanlarında da faaliyetlerimizi geliştirmeyi
hedefliyoruz" dedi.

