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Şenyuva Alüminyum Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti / Taşkın KÖSE / Genel Müdür

Yaşanabilir yapıları, yine yaşanabilir
kılan insanın kendisidir…
1Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?
Şenyuva Alüminyum & Cephe Sistemleri faaliyetlerine 1986 yılında
başlamış olan, 30 yılı aşkın tecrübesiyle, yurt içinde ve yurt dışında
projeler yürüten bir cephe mühendisliği firmasıdır. Şirketimiz, babam
İbrahim Köse ve ortağı olan İlhan
Tuğ tarafından kurulmuştur. Kendileri 1977 yılından şirketin kurulduğu
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tarihe kadar o zamanın en büyük
Alüminyum uygulama firmalarından
biri olan Dekal Alüminyum’la birlikte
imalat ve montaj sorumlusu olarak
çalışmışlardır. Ben aralarına İstanbul
Üniversitesi İngilizce iktisat bölümünü ve Virginia’daki Northern Virginia
Community okulundaki eğitimimi
tamamladıktan sonra 1996 yılında
katıldım. O tarihten itibaren 10 yıl
boyunca imalattan montaja ve proje
çalışmalarına kadar her departman-

da çalışarak mesleğimizle ilgili tüm
saha ve uygulama deneyimlerini kazandım. Daha sonradan İlhan Bey’in
oğlu, şu andaki ortağım olan İnan
Tuğ Bey aramıza katıldı ve babalarla birlikte istikrarlı ilerlememizi 2012
yılına kadar birlikte sürdürdük. O tarihe kadar yapılmış olan birçok kârlı
gayrimenkul yatırımlarının etkisiyle
ve geçen yıllarla birlikte sektördeki
kârlılık oranları gitgide düşünce, babalarımız inşaat ve gayrimenkul de-
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ğerlendirme alanında çalışmaya devam
etmek istediler ve 2012 yılında şirketin
tarafımıza satışına karar verdiler. Biz de
İnan Bey ile birlikte bir karar alarak, o
ana kadar on beş senedir bizimle birlikte tüm zorlu projelerin başarıyla mühendisliğini yapan Hakan Bal ve Tuncay
Gider arkadaşlarımıza da hisse verip ortak ederek birlikte 4 ortak olarak devam
etmeye karar verdik. Birlik olmamızdan
ve deneyimlerimizden aldığımız güçle
Allah’ımıza hamd ve şükürler olsun ki,
geride kalan bu dört sene içinde şirketin isim hakkı ve tüm demirbaşlarından
oluşan borcumuzu babalarımıza ödedik.
Bununla birlikte ciromuzu 5 kat daha
yükselterek Türkiye’nin sayılı cephe firmalarından biri haline geldik. Bu yıl yapmış olduğumuz Gebze’de E5’e cephesi
olan arsa yatırımımızla birlikte, 2017
yılından itibaren yeni fabrikamızda faaliyete çok daha güçlü ve mobilize olarak
devam edeceğiz inşallah. Bize bu güzel
mesleği kazandırmış olan babalarımız İbrahim KÖSE ve İlhan TUĞ Bey’e de ayrıca
teşekkürlerimizi borç biliyoruz.

birçok önemli referanslarımızı ve şirket
bilgilerini görebilirsiniz.

5Özellikle son zamanlarda
Türkiye yapı sektörü çok ciddi ve
başarılı yerli ve yabancı projelere
imza atıyor. Sizce başarı hikâyesinde cephe firmalarının rolü nedir?

BRANDIUM TOWER
ATAŞEHİR - İSTANBUL

22016 vizyonunuzu eksene
alarak firmanızı ve gelişim süreçlerini okurlarımız adına tanıyabilir
miyiz?
Tüm imalatlarımız otomasyonla özel
CNC makinalarla yapılmaktadır. Başlangıçtan günümüze cephe mühendisliği
alanında tüm teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek uygulanmıştır.

3Son yaptığınız projeler
hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?
Bitmiş olan Projelerimizden bazıları K
Yapı - Trendist Ataşehir, Özderici GYO
- Nuvo Dragos Maltepe, Emay İnşaat Brandium Ataşehir, Öz Yapı İnşaat - Ofisim İstanbul, Esas Holding Maltepe Plaza,
bunun dışında 140 metre yüksekliği ile
Kuzey Irak’ın en yüksek binası olan Erbil
Empire Tower’ı bitirdik. Şu anda devam
eden Projelerimizden bazıları ise Emay
İnşaat – Kentplus Fikirtepe, Garanti Koza
İnşaat - Kozapark Esenyurt, NEF-TİMUR
Gayrimenkul – NEF 22 Ataköy, Esas Holding - 14 Burda BOLU, FOM Group - Liv
Hospital SAMSUN olarak sıralayabiliriz.
www.senyuva.com adresimizden diğer

ise yetişmiş eleman bulma zorluğudur.
İşimiz mühendislik olduğu için imalattan
montaja ve teslimata kadar her aşamanın çok dikkatli takip edilmesi gerekmektedir. İstihdam anlamında yaşanan
sıkıntılar çözülürse Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerdeki standartların üzerinde
üretim kabiliyeti olduğu için tüm dünya
pazarlarında bu konuda ilerleme sağlayabiliriz.

FALCON EMPİRE
COMPLEX ERBİL

4Konumuz giydirme cephe
sektörünün geleceği; bu konuyla
ilgili olarak Türkiye’deki Giydirme
Cephe Sektörü’nün Pazarı hakkında bizleri bilgilendirebilir misiniz?
Giydirme cephe sektöründe yaşamış olduğumuz en büyük sıkıntılardan birisi

Tabii ki Cephe sektörünün inşaat sektöründeki gelişmelere katkısı çok fazladır.
Çünkü estetik, kullanım güvenliği ve
tasarım anlamında tüm sektörel gelişmeler doğrudan uygulanan projelerin
görseline ve kullanımına etki ettiğinden
çok önemli katkısı vardır.

6Son zamanlarda, özellikle
piyasa genelinde takip ettiğimiz
kadarıyla yapılara renk ve değer
katan cephe sistemleri verilen düşük m2 fiyatları sebebiyle her geçen gün sıkıntılı ve korkulu senaryolar oluşturuyor. Kalitesiz ürünler,
kalitesiz işçilik konusu gündeme
taşınıyor. Bunların önlenebilmesi
veya önüne geçilebilmesi için sizce
neler yapılabilir? Bu konulara dair
önerileriniz nelerdir?
Bu soruya verilecek en güzel cevap “
Kontrolsüz güç, güç değildir. ”
Yani teknolojik gelişmelerin takibinden
tutun da, insan kaynaklarının kontrolü
ve takibinin iyi yapılmasına kadar, cephe uygulamaları yapıldığı takdirde, tüm
bu oluşumların önüne geçilebilir. Tabii
burada proje sahiplerinin sadece maliyet
değil, bu faktörleri de göz önünde bulundurarak yapacakları uygulayıcı firma
tercihleri belirleyici olacaktır.

7Giydirme cephe firmalarının her geçen gün sayı olarak artış
sağlaması aynı zamanda kurumsal
anlamda büyümeye çalışan firmaların önünü kestiği gözleniyor. Bu
durumda firmalar nasıl bir büyüme
yolu tercih etmeli? Neler yapmalı?
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masyonla üretim yapılan CNC makine
parkurundan çıkan imalat kalitesi, uygulamadaki, cephe mühendisliğindeki başarılı proje takibiyle ve bununla birlikte
finansal güç anlamında yıllardır müşterilerine sağlamış olduğu güvenle ön plana
çıkmaktadır. Allah’ımıza şükürler olsun
ki kurulduğumuz günden bu yana işimizi
namusumuz kabul ederek tüm projelerimize ve müşterilerimize olan ciddi yaklaşımımızla piyasada herkesin tanıdığı
ve değer verdiği bir firma haline gelmiş
bulunmaktayız.

11Özellikle el becerisi olarak
görülen cephe işlerine mesleki eğitim anlamında neredeyse lüzumsuz
gözüyle bakılıyor. Giydirme cephe
işleminde eğitimin önemi nedir sizce?
Giydirme cephe sektörü bir mühendislik
sektörüdür. Yalnız başına imalatın, montajın ya da finansmanın iyi olması bir fayda sağlamamaktadır. Tüm bu faktörlerin
iyi organize edilerek, teknik yeterliliği
olan kadrolarla çalışılması gerekmektedir.

NEF22
ATAKÖY - İSTANBUL
Cephe firmalarının sayısının artmış olması bir süre sonra bizim tarzımızda kaliteli
ve kurumsallaşan firmaların piyasadaki
değerlerini arttıracaktır mutlaka. Çünkü
her kötü yapılan cephe projesi bir sonrasında proje sahiplerine daha iyi firma
seçme kararlılığını sağlayacaktır. Ama
sektörümüzde bu aşamaları hızlı bir şekilde aşıp büyüyen firmalar daha sonra
zor duruma düşmüşlerdir. Dolayısıyla yavaş ve güvenli bir büyüme stratejisi geliştirme gereği doğmaktadır.

8Sizce iyi bir cephe firması
iyi bir cephe çalışmasını hangi şartlar altında yapmalı?
Tabii ki uygulamaların sağlıklı yapılabilmesi için cephe firması tarafından yapılan tüm yatırımların ve bu yatırımların
karşılığında gelen kalitenin hem fiyatsal

254

Alüminyum Yapı Dergisi | Eylül - Ekim | Sayı 73

anlamda hem de projesel anlamda değer görmesi gerekmektedir.

9Türkiye’de sizce cephe konusu tam anlamda fiziksel ihtiyaçtan çıkıp estetik aşamaya geçti mi?
Bugün ülkemizde birçok projede artık
estetik yaklaşımlar cephe mühendisliğiyle birleştirilerek mükemmel örnekler
yapılmaktadır. Bizim de son 5 yıl içinde
yapmış olduğumuz birçok proje bunlara
birer örnektir.

12Son olarak bizimle paylaşmak istediğiniz sorunlar, sıkıntılar,
öneri, eleştiri ve düşünceleri alabilir miyiz?
Şenyuva ailesi olarak amacımız geçmişten günümüze devam eden iş ahlakımızla, alanımızdaki teknolojik gelişmeleri
yakından takip etmemizle ve istikrarlı bir
şekilde gelişmemizle sektörde sağlamış
olduğumuz güven ve kaliteyi en üst düzeye çıkarmaktır. 2017 yılında Gebze E-5
üzerinde satın almış olduğumuz fabrikamıza geçtiğimizde bu çabalarımızı en üst

10Firmanıza geri dönecek
olursak; firmanızı ön plana çıkaran
hususlar, özellikler ve farklılıklar
hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?
Firmamızın 30 yılı aşkın tecrübesi, oto-

düzeye çıkaracağız. Ve yakın gelecekte
İnşallah uzun yıllardır gösterdiğimiz çabanın karşılığını tüm dünya pazarlarında
imza atacağımız daha zorlu ve büyük
projelerde görmek istiyoruz.

