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İstanbul 2015

Tüm yayın hakları saklıdır. Kaynak gös-
termek suretiyle alıntı yapılabilir, kopya 
edilmesi ve çoğaltılması yayın hakkı 
olan kişi ve kuruluşlardan alınacak izine 
bağlıdır Yayının içeriğinde yer alan bilgi, 
görüş, düşünce ve tezler yazan yazarını 
bağlar.
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Başkan’ın Mesajı

Saygıdeğer bayiler, değerli okuyucular, 

Sizleri 2015 yılı için öngördüğümüz yeniliklerden biri 
olan “Yılmaz Line” dergisi ile selamlamaktan mutluluk 
duyuyorum.

Yılmaz Makine’deki gelişmeleri aktarmak, bayilerimizin 
sesini duyurmak ve ürünlerimizi anlatmak için çıkarmış 
olduğumuz derginin, değerli bayilerimizi ve müşterilerimizi 
de bir araya getireceğini düşünüyorum.

Çünkü satış hacmini 2015 yılı itibariyle 67 bayiyle 85 
ülkeye ulaştıran “Yılmaz” markasının, sadece makine 
üreten bir yer değil, aynı zamanda sektörün nabzını 
tutan bir platform olmasını ümit ediyorum. 

Bu anlamda, yayında emeği geçen tüm çalışma arkadaşla-
rıma teşekkür ediyor, siz değerli bayilerimiz ve müşterile-
rimizi saygıyla selamlıyorum. 

Yılmaz TR Makine San. TİC. AŞ. 
Yönetim Kurulu Başkanı
Abdullah Yılmaz

President’s Message

Dear dealers and readers,

I’m pleased to greet you with one of our new projects 
for this year “Yilmaz Line” Magazine.

I hope that, magazine that published to inform about our 
new projects, present our dealers to new markets and 
explain technical details of our last machines, will also 
get our valuable dealers and customers together.

Because, I hope that, ‘Yılmaz’s brand reach a sales volu-
me up to the 85 countries through 67 dealers by year 
2015, is not only place to produce a machine, but also 
be a platform that fingers on the pulse of the industry.

In this sense, I would like to thank all my colleagues 
who contributed to the publication, greet with respect 
our valued dealers and customers.

Yılmaz TR Makine SAN. TIC. AS. 
Chairman of the Board
Abdullah Yılmaz

YILMAZ®

www.yilmazmachine.com.tr
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ABDULLAH YILMAZ
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TÜYAP Kapı ve 
Pencere Fuarı Sona Erdi
TÜYAP Kapı ve Pencere Fuarı 
(11-14 Mart) sona erdi. 440 m2 
alanda yeni ürünlerimizin ve CNC 
Makinelerinin sergilendiği standımız 
oldukça ilgi topladı, yurt içi ve 
dışındaki bayilerimiz yeni müşteri-
lerle tanışma fırsatı yakaladı.

TUYAP Door Expo 
Ended.

TUYAP Door Expo that is organi-
zed on 11-14 March in İstanbul 
is over. In our 440 sqm booth, 
we showcased our new products 
and CNC machines and have a 
chance to meet our domestic and 
overseas dealers meet with new 
customers. 

Güney Amerika 
Bayilerimizin İstanbul 
Ziyareti
Güney Amerika’daki iki saygın 
bayimiz İstanbul’daki ofisimizi 
ziyaret etti. Bayilerimiz Uzak 
Doğu ve Amerika Satış Şefimiz 
Emre Tümkor eşliğinde gelişmeleri 
değerlendirdi, yeni CNC Makinele-
rimizi yerinde inceledi.

Our South America 
Dealer’s Visit to Istanbul
Our two reputable dealers in 
South America, visited our office 
in Istanbul. Dealers also looked 
over our new CNC machines on 
our factory and evaluated the 
developments of industry with our 
America and Far East Sales Chief 
Emre Tumkor.

Yeni Fabrika…
Dilovası İMES’te yapımına devam 
eden fabrikamızda son aşamaya 
gelindi. Büyük bölümü tamamlanan 
ve Ekim ayı içerisinde teslim edi-
lecek olan fabrikanın görüntülerini 
Facebook sayfamızda bulabilirsiniz. 

Our New Factory
Our factory that is under cons-
truction on Dilovası, IMES has 
reached the final stage. You can 
see detail pictures of the factory 
that will be completed on October 
on our Facebook page.

Rusya BATIMAT 
Fuarı’mız sona erdi
Rusya’nın en prestijli yapı fuarı 
BATIMAT sona erdi. Rusya’daki 
bayimiz ile katıldığımız ve yeni 
üretilen PVC Profil İşleme Hattı 
PIM 6508’in sergilendiği standımız 
oldukça ilgi topladı.

Batimat Russia Ended.
Russia’s most prestigious const-
ruction fair BATIMAT ended on 2 
April. We attended the fair with 
our Russia dealer, and present our 
new PVC Profile Processing Line 
(PIM 6508) on our booth.

TR   EN
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İstanbul Buluşması 
Coşkuyla Yapıldı! 

Gücünü bayileriyle kurduğu ortaklık, birliktelik ve en önem-
lisi de “Güvenden” alan Yılmaz Makine’nin, yurt içi bayi 
temsilcileriyle bir araya geldiği İstanbul Buluşması 2015, 
Kozyatağı Hilton Oteli’nde gerçekleştirdi. 

Yurt içinden 70’i aşkın bayi yetkilisinin katıldığı ve ana 
konseptinin “Güven” olduğu lansmanda sırasıyla Yılmaz 
Makine Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yılmaz, Genel Mü-
dür Ali Snopçe, Bölge Satış Müdürü Mustafa Yılmaz, Dijital 
Pazarlama Yöneticisi Barış 
Yıldırım, AR-GE Genel Müdürü Eray Çelik sahne aldı. 

Lansman esnasında yapılan lazer gösterisi oldukça renkli 
anlara sahne olurken, toplantı sonunda çeşitli kategorilerde 
bayilere plaketler verildi. 

YILMAZ®
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İstanbul Meeting 2015 was held
with enthusiasm!  

The strength of its partnership with its dealers, togetherness 
and most important of all, “the Trust” Yilmaz Machine, meet 
with representatives of domestic dealers on “Istanbul Meeting 
2015” at Kozyatağı Hilton Hotel.

Launching that is participated by over 70 dealer’s represen-
tatives, start with Chairman of the Board Abdullah Yılmaz’s 
opening speech and keep on with General Manager Ali 
Snopçe’s, Regional Sales Manager Mustafa Yılmaz’s, Digital 
Marketing Manager Barış Yıldırım’s, R&D General Manager Eray 
Çelik’s presentations.

The “Laser Show” is held during the launch created 
quite colorful moments on stage and dealers took 
plaques in various categories at the end of the meeting. 

Yeni Yurt Dışı Bayimiz: 
Avrupa ve Uzakdoğu
Mart ayı içerisinde Avrupa ve 
Uzak Doğu’nun önde gelen iki 
üreticisiyle bayilik anlaşması im-
zalandı ve dünya genelinde bayi 
sayısı 67’ye çıktı. 

Our New Overseas 
Dealers
Europe and the Far East
We signed a dealership agreement 
with two leading manufacturers of 
the Europe and Far East on Mar-
ch and our number of vendors has 
reached to 67 worldwide.

TR   EN
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Yavuz Alüminyum 

Bu işe ve Yılmaz Makine ile çalışmaya ne zaman başla-
dınız?
1994 yılında alüminyum statik toz boya faaliyeti ile sektö-
re giriş yaptık. Sonrasında boyalı alüminyum işine ardından 
profil ve aksesuar satış mağazası hizmetini vermeye başla-
dık.1999 yılında resmi olarak Yavuz Metal’i kurduk.
Yılmaz makine ile de aynı yılın sonunda KD 300 alarak 
tanıştık. Satışlarımızda gözlenen artışlardan dolayı stok 
almaya başladık ve Yılmaz Makine bayisi olduk.

Yılmaz Makine bayisi olmanın avantajları nelerdir?
Öncelikli olarak ‘’Yılmaz’’ markasının piyasada bilinen ve 
güvenilen bir marka olması satışlarımıza hız kazandırmıştır. 
Makine sattığımız müşterilerimiz alüminyum profil ve ak-
sesuar ihtiyacı için de bizi tercih ediyor, böylelikle her iki 
alanda büyümeyi ve güvenilir adımlarla ilerlemeyi sürdürü-
yoruz.

Yeni çıkan Kompozit panel işleme merkezini (CPM 4150) 
almaya nasıl karar verdiniz?
Siparişlerimizin artmasından dolayı, rekabet edebilmek 
için daha hızlı ve hatasız üretim yapmamız gerekiyordu. 
Piyasada usta bulmak da giderek zorlaşınca profesyonel 
makinelere yöneldik. ’’Yılmaz’’da 3 eksenli CNC makinesini 
çıkarınca almaya karar verdik ve ilk alan biz olduk.

RÖPORTAJ | INTERVIEW
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Yavuz Alüminyum

When did you start working on this area and Yilmaz 
Machine?
We started to work on outsourced paint area in 1994. 
Then we turn towards to painted aluminum and retailing 
and after all found “Yavuz Metal” as official on 2009.
We also met with Yılmaz Machine at the end of the 
same year by buying KD 300. Afterwards, our sales 
have increased and we became a official dealers. 

What are the advantages of being Yilmaz Machine 
Dealer?
‘Sales’ at first… Our sales have increased considerably 
because of “Yılmaz” is known and trusted brand in the 
market. Second and most important one, customers start 
to choose us after learn we’re also aluminum profile 
providing company. Thus we’ve continued to grow from 
both channels.

How did you decide to buy new releases Composite 
Panel Processing Center (CPM 4150)?
First reason we have to make production faster and error 
free to compete to our competitors. And the other reason 
is hiring a staff is too hard in our area. Thus we focus 
on full automatic machines and decided to buy after 
“Yilmaz” has produced to 3 axis CNC machines.

TR   EN

HIZIR YAVUZ

www.yilmazmachine.com.tr
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Üründen memnun musunuz ? Kısa bir değerlendirme 
rica etsek? 
Evet üründen memnunuz daha şimdiden beklediğimiz 
verimi aldık. Makineden ve almış olduğumuz eğitimlerden 
sonra müşterilerimizin siparişlerini daha hızlı ve hatasız 
olarak teslim ediyoruz. Satışlarımızın beklentilerin çok 
üzerinde olmasından dolayı çift istasyonlu makine almaya 
karar verdik.

Ağırlıkla hangi tür plakalar işliyorsunuz?
Şimdilik sadece kompozit levhalar işliyoruz Bu ay içinde 
eğitim alarak alüminyum levhaları da işleyeceğiz. 

İşleme açısından size ne gibi kolaylıklar sağladı?
Öncelikle hatasız ve çabuk işleme kolaylığı sağladı. Bu-
nunla beraber yazılımı gelişmiş olduğu için farklı kesimler-
de yapabildik.

Makinede ne gibi özellikler olmasını istersiniz?
Makine daha geniş ebatlı plakaları işleyebilecek şekilde 
geliştirilirse daha kullanışlı olabilir. Yurtdışına da ürün 
sattığımızdan bu ölçüleri baz alıyoruz. Mitsubishi alpolic 
ebat ve şekilleri farklı olmasından dolayı böyle bir ihtiyaç 
doğdu. Hatta bu sebepten bir de çift istasyonlu makine 
almaya karar verdik.
 
2016 yılında öngördüğünüz fırsatlar nelerdir?
Seçimden sonra inşaat sektörü tekrar ivme kazanacaktır. 
O anlamda önümüzü çok açık görüyoruz. Yalnız trendi 
yakalayıp PVC yerine Alüminyuma yatırım yapmamız gere-
kiyor. Çünkü dünya artık alüminyuma geçiyor.

Teşekkür ederiz Hızır Bey.
Rica ederim. Yılmaz Makineye teşekkür ederiz.   

Are you satisfied with the product? If we request a short 
assessment?
We are pleased actually. We have yields we expect alre-
ady. We received orders faster and minimize the error rate 
after the training. We even sell to business out of the 
sector.

What kind of panel do you work on usually?
For now, we’re just processing the composite plates. But 
we will start to process to aluminum plates also after 
traineeship within this month.

What helped you in terms of processing facilities like?
First, it provides quick and accurate work. We can also 
make different cuts because the software is developed. But 
most importantly, faster through put and increased orders.

What do you want to have additional features on the 
machine?
If the machine developed to process larger sized plates, it 
will be more functional for us. We based these measures 
because we exporting Europe and other markets. In fact, 
we get a double station machine for this reason.

What opportunities do you foresee in 2016?
The construction sector will gain momentum again after the 
election. In that sense, I’m hopeful. But we need to catch 
the trend of aluminum and invest on that instead of PVC. 
The world is slowly passing him.

Thank you for an interview. 
It’s my pleasure. Thanks again.
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FUAR TAKVİMİ | FAIR CALENDER
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Arjantin BATEV
20-23 Mayıs’ta Arjantin’deki BATEV 
fuarında, B-87. standdayız. Arjantin 
Ofisimizle birlikte katılacağımız fuarda 
yeni CNC Makinelerimizi de tanıtaca-
ğız.    

Endonezya – 
INDOBUILDTECH
3-7 Haziran’da Endonezya’nın en 
prestijli yapı ve teknoloji fuarı olan 
Indobuildtech Jakarta’dayız. Bizi As-
sembly Salon B3-1 numaralı standda 
ziyaret edebilirsiniz.   

Brezilya CONSTRUSUL
5-8 Ağustos’ta Güney Amerika ve 
Brezilya’nın en önemli yapı fuarların-
dan Construsul’dayız. Bu yıl 18.’si 
düzenlenen ve 30.000 m2 alanda 
yapılacak fuara Brezilya’daki ofisimizle 
katılacağız. 

Arjantin - BATEV
We’ll be on Argentina BATEV Fair on 
B-87. booth, with our Argentina Office 
on May 20 to 23. We will also introdu-
ce our new CNC machines as well.

Indonesia, Jakarta – 
INDOBUILDTECH
We will attend to the most prestigi-
ous building and technology fair of the 
Indonesia, Indobuildtech Jakarta, on 3-7 
June. You can visit us on booth B3-1 
on Assembly Hall.

Brazil - CONSTRUSUL
We will attend one of the most exc-
lusive building fair of Brazil and South 
America, Construsul, on 5-8 August. We 
will participate with our Brazil Office to 
the fair that held in 30.000 sqm square 
on 18. times.

ALİ SNOPÇE

Değerli Bayilerimiz, Sevgili Okurlarımız

Uzun zamandır çalışmalarını titizlikle yürüttüğümüz 
“Yılmaz Line” dergisini sizlere sunmaktan büyük gurur 
ve mutluluk duyuyorum. 

2015 yılı itibariyle 85 ülkeye 67 bayiyle hizmet veren bir 
‘Dünya Markası’ olarak iletişime her zamankinden daha 
çok önem veriyoruz. Bu nedenle bayilerimize ve

Dear Dealer, Valuable Readers

I am proud and happy to present to you our 
“Yılmaz Line” magazine that we have worked hard on for 
a long time.

Because of we are a “World Brand” that exports to 85 
countries through 67 dealers, attach great importance to 
communication even more.

GLOBAL MARKA, GLOBAL İLETİŞİM  | GLOBAL BRAND, GLOBAL COMMUNICATION

TR   EN

TR   EN
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RÖPORTAJ: Yılmaz Makine AR-GE Müdürü Eray Çelik 

Çalışmalarınız hakkında genel bir bilgi verir misiniz?
Bildiğiniz üzere Mart ayında TÜYAP Kapı ve Pencere fuarına ka-
tıldık. Fuarda hem yeni makinelerimizin tanıtımlarını yaptık, hem 
de müşterilerimize mevcut ve yeni projelerimiz hakkında bilgiler 
verdik. 
Şu andaki mevcut çalışmalarımız gelen talepleri karşılamak ve 
Fransa fuarına yeni ürünlerimizi yetiştirmek yönünde. 

Şubat ayında ilk kez bir lansman gerçekleştirdiniz, yeni ürün-
lerinizi ve yıllık hedeflerinizi anlattınız. Nasıl tepkiler aldınız, 
geri dönüşler nasıl oldu? 
Öncelikle Lansmanın çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Yaptığı-
mız sunumla yeni ürünlerimizi ve planladığımız projeleri anlatma 
fırsatı bulduk. Özellikle 2015 hedeflerimizde yer alan katma 
değeri yüksek, teknoloji odaklı makinelerin çok ilgi görmesi bizi 
mutlu etti.

Sunumunuzda da bahsettiğiniz yeni Kompozit Panel İşleme 
Makinesi (CPM 4150) hakkında neler düşünüyorsunuz? Aldığı-
nız yorumlar nasıl?

7
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AR-GE RÖPORTAJI | R&D INTERVIEW

General Manager of R&D Center of Yılmaz Machine
 
First of all, can you briefly explain about your work in 
this period?
As you know, we participated in TÜYAP Istanbul Win-
dow Fair and show our new machines, especially CNC 
ones and sharing information about our future projects 
as well as listen to them.
Now, we’re working on new machines to showcase on 
France Batimat and meeting demand from fairs. 

You have make a presentation on “İstanbul Meeting” 
about your machines and future plans. How did you 
get responses?
I think that the launch was very helpful. We found an 
opportunity to talk about our new products and future 
projects by our dealers. And we’re also highly motiva-
ted to be watched with interest especially on our new 
technology-based machines by the dealers.

What do you think about your new Composite Panel 
Processing Machine you mentioned in your presentati-
on (CPM 4150)? How do you get comments?
Actually it was well received. Although our machine 
was very new, so adopted and seen a lot of interest 

müşterilerimize ulaşmak için iletişimin her kanalını aktif 
olarak kullanıyoruz. 

Bu amaçla ilk sayısını çıkardığımız Yılmaz Line’da sun-
duğumuz “Yılmaz’dan Haberler” bölümü ile firmamızdaki 
gelişmeleri, “Bayi Röportajı” ile bayilerimizin çalışma-
larını tüm dünyaya duyurmayı planlıyoruz. Yine her ay 
farklı bir ürünle yer vereceğimiz “AR-GE” bölümüyle 
ürünlerimizi birinci ağızdan anlatıyor, “Fuar Takvimiyle” 
de önümüzdeki dönem katılacağımız fuarlara dair bilgi-
leri paylaşıyoruz. 

Elinizde ilk sayısı bulunan dergimizi beğeneceğinizi 
umuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yılmaz TR Makine Genel Müdürü
Ali Snopçe

We attach great importance to communication as a 
“World Brand” that export to 85 countries through 67 dea-
lers ever more. Thus, we are using every channel of com-
munication effectively to reach our dealers and customers.

For this reason, we have create a title as “News from Yıl-
maz” to share latest development about us and “Dealer 
Interview” title to meet our vendors with new markets. 
Again we will make an interview with “R&D” to give te-
chnical information our new machines and “Fair Calendar” 
to share all details about our exhibitions. 

As a consequence, I hope you like first issue of our maga-
zine in your hand; I greet you all with respect.

General Manager of Yilmaz TR
Ali Snopçe

TR   EN
ERAY ÇELİK

yy.indd   7 12.05.2015   14:11:37



YILMAZ®

8

www.yilmazmachine.com.tr

Kompozit İşleme Makinemiz yeni olmasına rağmen piyasada çok 
benimsendi ve şimdiden çok ilgi gördü. Makineyi geliştirmeden önce 
piyasa araştırması yapmamız, sektörün ihtiyaçlarını analiz etmemiz 
ve fiyat optimizasyonu çalışmaları oldukça iyi sonuç verdi.
Geri dönüşlerin bu kadar olumlu olmasının bizi motive ettiğini de 
söylemeliyim.  
 
Ürünü, kullandığınız teknolojiyi biraz daha anlatabilir misiniz?
Makine 3 eksende hareket sağlayan servo motorlar ve otomas-
yon sistemine sahiptir. Alüminyum, PVC, polikarbonat, seramik ve 
paslanmaz esaslı kompozit plakaları işleyebilecek teknik donanım ve 
özellikleri bulunmaktadır. 
Makine eksenel hızları ve işlediği parçalardaki hassasiyet ile dünya 
standartlarında üretim yapabilme özelliğine sahiptir. Yurtiçi talepleri 
yanında yurt dışından da taleplerin gelmesi bunu kanıtlamaktadır.

Teknik destek ve servis hizmetini nasıl sağlıyorsunuz? 
Makine kurulumlarını teknik servis ekibimiz yapıyor. Ardından müş-
terilerimize öncelikle CAM programı ve makine eğitimleri veriliyor. 
Sonrasında müşteri ile birlikte makine çalıştırılıp sipariş kesimler 
yapılıyor.
Bunun haricinde bir aksaklık olduğunda telefon ve internetle sürekli 
destek sağlıyoruz.  

Üründe nasıl geliştirmeler yapmayı planlıyorsunuz?
Bildiğiniz üzere makinemizin çift tablalı ve otomatik vakum tertibatlı 
olan yeni versiyonunu İstanbul Kapı ve Pencere Fuarında sunduk. 
Oldukça iyi geri dönüş alan makinemizdeki “otomatik vakum özelli-
ği” gibi bazı özellikleri mevcut CPM 4150 modeline de kazandırmak 
istiyoruz. Bu şekilde manuel ve otomatik vakum özelliği opsiyonel 
olarak sunabileceğiz. 

Yılın ikinci yarısına dair planlarınız neler?
4 ve 5 eksenli Alüminyum Profil İşleme Makinesi tasarım çalışmala-
rımız devam ediyor. Bunun yanında lansmanda ve fuarda müşterileri-
mizden gelen talepler doğrultusunda, yeni kopya tertibatlı makineler, 
kertme ve PVC kaynak makineleri üzerine çalışmalarımız devam ediyor.

Teşekkür ederiz Eray Bey
Rica ederim, ben teşekkür ederim.

by different markets. It’s also highly effective to make 
market research, analyze of the needs of industry and 
price optimizations to win recognition as well.  Thus 
we’re motivated due to positive returns.

Can you describe us the technical details of machine?
The machine has servo motors and automation system 
that allows movement in 3 axes. Thus, it has able 
to process aluminum, PVC, polycarbonate and features 
ceramic and stainless based composite plates.
The machine has many features to produce in world 
class by means of its axial velocity and sensibility. 
Demands coming from abroad and domestic prove that.

How do you provide the technical support and servi-
ce?
Machines are setup by our technical service team after 
sale. Then we provide training for CAM program and 
basic usage to workers and make some practice with 
them.
Apart from this, we’re always our customers/dealers 
side by internet and phone.

What are your plans to improve to the product?
As you know, we present to new version of the 
machine that has double station and automatic vacu-
um-fitting features on İstanbul Window Fair and get a 
positive reaction on March.
Thus we would like to develop the machine with these 
features to present that with manual and automatic 
vacuum-fitting features optionally.

What are your plans for the second half of the year?
We’re focus on 4 and 5-axis Aluminum Profile Proces-
sing Machines in this period besides that new copy-fit-
ting, notching, and PVC welding machines as well.

Thanks a lot Mr. Eray
You’re welcome. 
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