Röportaj / Interview
Teha & Turkuaz Genel Müdürü Arif Akyol ile
Teha & Turkuaz’ın temsilcilikleri, ürün grupları ve çalışan
profili hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
We had a nice interview with Arif Akyol General
Manager of Teha & Turkuaz about their agency, product
groups and employee profile.
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Sayın Arif Akyol, öncelikle okurlarımıza kısaca kendinizden ve sektördeki profesyonel özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz?
1961 İstanbul doğumluyum. 1978 yılında Kabataş Erkek
Lisesini, 1983 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünü bitirdim ve hemen sonrasında
iş hayatına başladım. 28 yıldır bu sektördeyim ve bütün
iş hayatım Kimyevi Madde sektöründe temsilcilik yaparak
geçti diyebilirim. Bugüne kadar profesyonel anlamda tek
bir firmada çalıştım ve o da bu konuda Türkiye’nin en eski
temsilcilik firmasıydı. Orada 15 yılı aşkın bir süre çalıştıktan sonra 1999 senesinde ayrıldım ve o zamandan beri
severek yapmakta olduğum ve adeta benim kimliğim olmuş olan Kimyevi Madde temsilcilik ve distribütörlük çalışmalarıma kendi firmalarımda devam ediyorum.
Teha & Turkuaz, ne kadar zamandır sektöre hizmet veriyor? Firmanızın kuruluşundan bu yana gelişen süreci ana
hatlarıyla anlatabilir misiniz?
Teha’yı 1999 senesinde oldukça kısıtlı imkanlarla kurdum.
Ancak, kuruluştan itibaren yurt içi ve yurt dışı piyasalardan büyük destek aldım ve buradan sizin vasıtanızla bana
destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki desteğe dönüşen bu dostluklar sadece kişiliğinizle kurulmuyor. Çalışma prensipleriniz ve etik değerlerinizin de oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. İş hayatım boyunca
her zaman firmaların çözüm ortağı olarak çalışmaya gayret ettim ve yaptığım işe onlar adına artı değerler katmaya özen gösterdim. Bu şekilde oldukça zor olan firmamın
kuruluş aşamasını hızlı bir şekilde geçtiğime inanıyorum.
Bu arada Kimyevi Madde sektörümüzün saygıdeğer temsilcilik firmalarından birinde uzun yıllar çalışmış olan Füsun Özkamışlı’nın da 2002 senesinde bünyemize katılması ile büyüme ve organizasyon çalışmalarımız daha da hızlanmış oldu. Her ikimizin de çalıştığımız sektörlerdeki firmalarla sıkı işbirlikleri ve temsil ettiğimiz yurt dışı firmaları ile oluşturduğumuz sinerji ile bugünkü pozisyonumuza ulaşmış bulunuyoruz. Eğer bugün başarılıysak bu başarımızda benim de Füsun Hanım’ın da altyapımızda olan
temsilcilik bilgi ve birikimlerinin büyük önemi olduğunu
düşünüyorum.
Bu arada 2005 yılı sonunda ülkemizde değişen trendler doğrultusunda temsilcilik faaliyetlerimize ilave olarak iç piyasa distribütörlüğüne başlamaya karar verdik
ve Turkuaz Kimya ismi ile ikinci firmamızı kurduk. Farklı bir ortakla kurduğum Turkuaz Kimya’nın tüm hisselerini 2008 yılındaki kriz ortamında, bugünkü ortağım Füsun
Hanım’ın da desteği ile devir almaya karar verdik. Devir işlemi sonrasında öncelikle firmanın eski yönetiminden kalan maddi ve organizasyonel sorunlarını hızlı bir şekilde
çözerek kendi çalışma prensiplerimiz doğrultusunda sistemimize entegre ettik.

Dear Arif Akyol, Could you please, provide some brief
information to our readers about you and your professional background in the sector?
I was born in 1961 in Istanbul. I graduated from Kabatas Erkek Lisesi in 1978 and Istanbul Teknik University
/ Chemical Engineering in 1983. Right after my graduation I started my business life in one of the oldest agent
company in the chemical sector. After working there for
almost 15 years, I left and founded my own agency company in 1999. I have spent all my business life, almost
28 years, in chemical sector and frankly speaking this is
what I have always enjoyed to do.
How long have you been providing service to the industry?
Could you please tell us your company establishment until
today?
I founded Teha in 1999 under limited conditions. However, I must admit that I had so much support both from
Turkish market and from my foreign principals, I also
would like to use this oppurtunity to thank them all. Of
course, this support to me is given not only for the close
relationship we have built in time, but also for my working principles based on being a solution partner and adding values to all business relationships. I believe this is
why we have achieved to develop our business satisfactorily today. In 2002, Ms.Füsun Özkamışlı, who worked
in one of the esteemed agent companies and had a good
experience in chemical sector, joined our company. I am
glad to say that both Füsun’s and my good relationship
with the local market and our success very well known in
foreign companies have guided us today and will move
us forward.
By the end of 2005, with the new trends in our country
we have decided to support our agency business with
the distributorship in the local market and I founded my
second company, Turkuaz Kimya with another partner.
However during the global crisis in 2008, with the support of my today’s partner Füsun, we took over rest of
the shares of Turkuaz Kimya from the old partner and
worked hard to recover the company from financial and
the previous management problems; consequently we
have achieved to re-organize the structure of Turkuaz
Kimya based on our own ethics and principles.
Today we have been exclusively representing 14 principals in Turkey, by adding new suppliers and new products in our portfolio every year after starting with the
representation of only 3 companies in 1999. All the suppliers we have been working with today, have a worldwide known reputation in terms of quality and reliability.
Our mission as Teha&Turkuaz is to develop our business
more by choosing the right product for the market needs
and the right partner for us.
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1999 senesinde 3 firmanın temsilciliğiyle başlayan faaliyetlerimiz her geçen sene ailemize katılan yeni firmalarla büyümüş ve bugün itibari ile oldukça verimli çalışan 14
nadide firmaya ulaşmıştır. Temsil ettiğimiz tedarikçilerin
tamamı faaliyet konularında dünyanın önde gelen firmalarıdır. Teha&Turkuaz olarak misyonumuz bu sayıyı önümüzdeki senelerde sistemli ve piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda arttırmaktır.
Temsilciliklerinizden, ürün gruplarınızdan ve özelliklerinden bahsedebilir misiniz?
Öncelikle şunu belirtmek isterim ki firma olarak ana prensibimiz, teknik desteğin gerekli olduğu özel kimyevi maddelerin pazarlamasını ön planda tutmak ve portföy gelişimimizi de bu yönde devam ettirmektir. Bu sebeple temsil etmekte olduğumuz firmalar, tek yetkili ve uzun süreli çalışma prensiplerimizden dolayı ağırlıklı olarak Avrupa kökenli veya batının değerleri ile çalışan tedarikçiler
olup üretim konularında dünyanın önde gelen firmalarıdır. Piyasada bu prensiplerimizden dolayı firmamıza karşı oluşan güveni sarsmamak adına pazarlama faaliyetini
üstlendiğimiz üretici firmaların satış ve kalite politikalarına önem vermekte ve seçimlerimizi bu doğrultuda yapmaktayız.
Teha&Turkuaz olarak iş ortaklarımıza gelirsek; AkzoNobel Functional Chemicals BV, Cellulosic Specialties; boya,
alçı ve yapı kimyasalları sektörlerinde kullanılan selüloz
eterler ve poliüretan kıvamlaştırıcılar. ELOTEX AG; alçı ve
yapı kimyasalları sektöründe kullanılan toz polimerler,
Ethylene Amines; tekstil yardımcıları, epoksi sertleştiriciler, asfalt gibi değişik sektörlerde kullanılan etilen ve etanol aminler. AkzoNobel Industrial Chemicals BV, SMCA &
MCA; CMC ve kozmetik gibi farklı üretim alanlarında kullanılan MCA ve SMCA, Paper Chemicals; kağıt sektöründe kullanılan ıslak mukavemet reçineleri. AVEBE U.A; beton, alçı ve yapı kimyasalları sektörlerinde kullanılan nişasta eterleri. Bruchsaler Farben Fabrik GmbH Co & KG;
boya, plastik, matbaa mürekkepleri gibi farklı sektörlerde
kullanılan inorganik pigmentler. Cia Nitro Quimica Brasileira; boya, matbaa mürekkepleri, vernik, deri lakı, otomotiv gibi farklı sektörlerde kullanılan alkolde ıslatılmış
nitro selülozlar. Kao Chemicals Europe GmbH, Oleochemicals; tekstil yardımcıları, kozmetik, deterjan gibi farklı
üretim alanlarında kullanılan yağ aminleri, Concrete Additives; beton ve yapı kimyasalları sektörlerinde kullanılan PCE bazlı akışkanlaştırıcılar. DK Orisil Plant Ltd.; boya,
polyester ve mastik üretimlerinde kullanılan fumed silica.
Sicit 2000 S.p.A, alçı, tarım gibi farklı sektörlerde kullanılan amino asitler. AFCONA Additives Sdn.Bhd; boya, matbaa mürekkepleri, plastik gibi farklı sektörlerde kullanılan
katkı maddeleri. Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic.
A.Ş.; portföyümüzde bulunan tek Türk üreticimize destek amaçlı satışını yürüttüğümüz boya sektöründe kullanılan CMC’ler.
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Could you please tell us your agents, product groups and
specialities?
First of all I would like to emphasize that our guiding
principle is to manage marketting specialty chemicals
rather than commodities,which requires technical support and more intense work. That’s why we always
choose to work with the suppliers, who are well known
in the world market with their quality and integrity . In
order to deserve the trust we have gained from our customers so far, we always give importance to the professional background and quality & innovation policies of
the suppliers we choose to work.
As Teha&Turkuaz the companies and BU’s we have been
representing are; AkzoNobel Functional Chemicals BV,
Cellulosic Specialties; Cellulose ethers and polyurethane
thickeners for paint, gypsum and building applications,
ELOTEX AG; redispersible powder polimers for building
and gypsum, applications, Ethylene Amines; ethylene
and ethanol amines for various applications such as textile auxiliaries, epoxy hardeners, asphalt, AkzoNobel Industrial Chemicals BV, SMCA & MCA; for cosmetics and
CMC applications, paper Chemicals; wet strength resins
for paper industry. AVEBE U.A; starch ethers for gypsum and building applications, Bruchsaler Farben Fabrik
GmbH Co & KG; inorganic pigments for paint, printing
ink and plastic applications, Cia Nitro Quimica Brasileira;
nitro cellulose wetted in alcohol for paint, printing ink,
wood coating, automotive and leather applications. Kao
Chemicals Europe GmbH, Oleochemicals; fatty amines
for textile auxiliaries, cosmetics, detergent applications,
Concrete Additives, PCE based super plasticizers for
concrete and building applications. DK Orisil Plant Ltd.;
fumed silica for paint, polyester and sealant applications.
Sicit 2000 S.p.A; amino acids for gypsum and agriculture applications. AFCONA Additives Sdn.Bhd; additives
for paint, printing ink, plastic applications Acıselsan
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Hangi sektörlere hizmet vermektesiniz?
Tekstil yardımcıları, kağıt, boya, matbaa mürekkepleri
yapı kimyasalları, alçı, plastik, polyester gibi kimyevi madde sektörünün değişik alanlarında hammadde satış faaliyeti yürütmekteyiz.
Dağıtım ağınızdan ve lojistik hizmetinizden bahsedebilir
misiniz? Bütün Türkiye’ye hizmet verebiliyor musunuz?
İstanbul merkezli firmamızda, satış ekibimizin düzenli ziyaret programları ile bütün Türkiye’yi kapsayan bir pazarlama faaliyeti yürütüyoruz. Satışını yaptığımız özel kimyasalların formülasyonlardaki önemi nedeniyle hiçbir müşterimizi zor durumda bırakmama adına mümkün olduğu
kadar yüksek stok bulundurmaya gayret ediyoruz.
Lojistik olarak sektörün önde gelen firması ALIŞAN ile işbirliği yapmaktayız ve firmanın Güzeller O.S.B.’deki deposunu ve aynı zamanda antreposunu kullanmaktayız. Ayrıca senenin son çeyreği itibariyle firmanın diğer bölgelerdeki depolama hizmetlerinden de yararlanmayı planlıyoruz.
Kendi nakliye aracımızın teslimat ağı dışında kalan bölgelere güvenilir nakliye firmalarıyla hizmet veriyoruz. Teslimat süremiz müşterilerimizin acil ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mümkün olduğu kadar hızlı ve esnektir.
Satış öncesi ve sonrası destek faaliyetleri sağlıyor musunuz? Müşterilerinizin memnuniyeti için vizyon prensiplerinizi nasıl belirliyorsunuz?
Öncelikle kendimizi müşterilerimizin ve yurt dışı temsilciliklerimizin çözüm ortağı olarak görmekteyiz ve bizim
koordinasyonumuzda firmalar arasında gerekli iş birliğini sağlamayı her zaman ön planda tutmaktayız. Kendi
anlayışımıza göre temsilcilik ve distribütörlük faaliyetleri bir servis işidir ve önceliğimiz tam müşteri ve tedarikçi memnuniyeti ile beklentileri karşılamaktır. Bu doğrultuda faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki çalıştığımız veya
çalışmadığımız bütün potansiyel firmaları teknik ve ticari satış yöneticilerimizle düzenli olarak ziyaret ederiz. Çalıştığımız firmalarla onların kalitelerini daha ileri götürebilmek adına işbirliğimizi geliştirirken, çalışmadığımız firmalarla da yarın çalışmaya başlayacakmış gibi teknik olarak hazır olma adına faaliyet göstermekteyiz. Temsil ettiğimiz firmalarımızın tamamı etik değerler ile çalışan ve
ürünlerinin her zaman arkasında olan firmalardır ve bu
anlayış sayesinde herhangi bir sorun ortaya çıktığında her
zaman müşterilerimize tam destek garantisi vermekteyiz.
Bu nedenle temsilciliğini yürüttüğümüz tedarikçiler içerisinde, düşük kalitede sadece fiyat cazibesiyle malzeme
üretip satan ve Türkiye’de tek yetkili tayin edilmediğimiz
firmaları göremezsiniz. Kalite ve güvenilirlik bizim için her
zaman ön planda gelmektedir ve bunun da müşterilerimiz tarafından iyi bilindiğini düşünüyoruz.

Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş.; the only Turkish producer in our portfolio, which we are happy to support for
the marketting their CMC in paint application.
To which business sectors do your products serve in industry?
We have been mainly serving textile, paint, printing ink,
gypsum, building, concrete and plastic sectors.
Could you please tell us your distribution network and
logistics service? Could you serve to all around of Turkey?
We have been active all around Turkey with our strong
sales team travelling in their regions frequently in order
to build up a strong relationship with our customers and
to be always ready for fast solutions.
We give importance to keep efficient stock all the time in
order to support our customers as our products are specialties, which are essential for many formulations.
Logistically we cooperate with one of the leading logistic
companies in Turkey, ALISAN and we are using their customs bonded area and warehouse located in Gebze.By
the end of the year we are also planning to use ALISAN’s
other facilities located in different parts of Turkey.
Besides our own transportation serving in Istanbul and
the surrounding area, we also cooperate with several reliable transport companies in order to reach our customers located in farther cities. Our delivery time is as much
flexible and fast as possible according to our customers’
urgent needs.
Do you provide pre and after sales support activities?
How do you determine your mission and vision for
customers’satisfaction?
First of all we see ourselves as the solution partner both
for our principals and customers. With our professional
coordination skills, we provide fruitful cooperation between these two parties. In our point of view, representation and distributorship are service based business and
our first target is always to meet both parties’ needs with
full satisfaction. With this commitment, we visit all the
customers regularly even if we do not work with them.
Our mission is always to improve the business with our
current customers and to keep in touch with the ones
who are not working with us, in order to update them
on the new technologies and provide technical support if
needed. Since all our suppliers are trustworthy and reliable companies, we always back up our products after
sales . In case of a problem, we are ready to compensate
our customers’ loss and help them by all means to solve
their problems. Of course to provide such service and
guarantee is not easy and this also explains why we always choose to work with the right suppliers on exclusive basis and we only offer the products of good quality.
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Çalışan profilinizden bahsedebilir misiniz?
Şu anda 15,5 kişilik bir ekibiz. Buçuk diyorum, çünkü Füsun Hanım’ın Alman kurdu Coco, ekibimizin bir parçası
ve şirkette herkesin sevgilisi diyebilirim. Yönetim görevlerimiz dışında temsilcilik bazında ben de Füsun Hanım
da kendi sektörlerimizde aktif satışa devam ediyoruz. Bizim dışımızda satış destek ve teknik destek dahil satış ekibimiz 5 kişiden oluşuyor. Hem proforma müşterilerimizin
hem de iç piyasa müşterilerimizin ithalat ve lojistik prosedürlerini takip etmek ve satışa destek olmak amaçlı iki kişiden oluşan Lojistik departmanımız mevcut. Firmamızın
muhasebe, nakliye, ofis destek gibi bölümlerinde de toplam 6 kişi çalışmakta.
2011 yılı firmanız için nasıl geçiyor? 2012 yılı için neler
öngörüyorsunuz?
Her iki faaliyet alanımızda da her geçen sene yükselen
grafikler çizmekteyiz. 2009 senesindeki organizasyon değişikliğimiz sonrası, 2010 senesi sektörün genelinde olduğu gibi oldukça iyi geçti. 2011 senesinin başlarında ise
Türkiye’de ve bütün dünyada oluşan karamsarlıklara rağmen firmamızın gelişen portföyünün de yardımıyla tahminlerimizin de üstünde büyüyerek güzel bir sene geçirmekteyiz. Dünya da ve Türkiye’de daha da artacak gibi gözüken finansal risklere rağmen 2012 senesinin firmamız
için yine güzel geçeceğini düşünüyorum ve bu doğrultuda
ekibimizi açtığımız yeni pozisyonlarla takviye etme gayreti
içindeyiz. Bu sene ilk defa katılımcısı olduğumuz Turkcoat
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For us, quality and reliability are the key to our success
and we believe this is already well known in the market
and appreciated by our customers.
Could you please tell us about your employee profile?
We have 15,5 people working with us today. We say half,
as Füsun’s German Shepherd named Coco is certainly
the member of our team; she is everyone’s sweetheart
in the office). Besides our management responsibilities,
both myself and Füsun are also active in sales for direct
customers.In our Sales Department we have 5 people including technical support and sales back-up. For logistics, we have 2 people managing orders and all import
procedures both for Turkuaz and our direct customers.
There are also 6 people working in account department,
transportation and office back-up.
How is 2011 going for your company? What do you foresee for 2012?
We have been constantly developing our business and
increasing our sales for the last two years.After our organizational change in 2009, 2010 was a very successful
year for us just like in all sectors. Despite the pessimistic
mood all around the world at the beginning of 2011, we
have continued our growth with the help of our new
product portfolio. Inspite of the increasing financial risks,
we expect a very good year ahead. In 2012 we are planning to invest on personnel by opening new positions in
the company. We believe our participation in Turkcoat
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Eurasia 2011 fuarını da, 2012 yılı hedeflerimize destek
olabilme adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu nedenle, yurtdışı firmalarımızın teknik desteğini de yanımıza alarak kuvvetli bir katılımla fuara hazırlandık. Tüm
müşterilerimizi Hall 9 F1 standımızda bekliyor olacağız.
Önümüzdeki yıl için yeni projeleriniz bulunuyor mu?
Genç ve dinamik bir firma olarak tabii ki var. Daha evvel de bahsettiğim gibi firma olarak portföyümüzü ileri taşımak öncelikli hedefimiz. Bu doğrultuda geçtiğimiz Ağustos ayında yaptığımız yeni bir anlaşma ile Afcona firmasının Temsilcilik ve Distribütörlük faaliyetine başlamış bulunmaktayız. Ağustos ayında başladığımız pazarlama faaliyetlerine, katılmakta olduğumuz Turkcoat
Eurasia 2011 fuarında da firmanın sağlayacağı teknik destek ile hız vereceğiz. Geçmişten gelen bilgi birikimi ve tecrübeleriyle 2005 senesinde üretime başlamış olan Afcona
firması, girdiği bütün ülkelerde oldukça hızlı bir gelişim
göstermiş. Bu gelişimi doğrultusunda Türkiye’de bizi seçmiş olması firmamızı gururlandırmakta ve her zaman katkı maddeleri üzerine çalışmayı arzulayan ekibimizi de oldukça heyecanlandırmaktadır. Firma olarak bugünkü teknik ve ticari altyapımızla buna hazırız ve en kısa zamanda firmayı sektörün önemli bir oyuncusu yapmayı hedefliyoruz.
Bunun yanı sıra 2012 senesinde iç piyasa satışına başlayacağımız yeni bir projemiz daha var. Firmanın ismini burada açıklamayacağım ama bu da uzunca bir süredir yapmayı arzu ettiğimiz bir iş. Aslında biraz uzak görünse de
2013 senesi hedeflerimizi de bugünden belirlemiş durumdayız ve kısmet olursa zamanı geldiğinde bu projelerimizi sizin vasıtanızla sektörümüzle paylaşacağız.
Son olarak, sektöre iletmek istediğiniz bir mesajınız var
mı?
Ar-Ge ve sermaye eksikliği başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yeterince gelişemeyen kimya sanayimiz, neredeyse bütün sektörlerde hammadde konusunda dışa bağımlı hale gelmiştir. Bu rekabetçi ortamda üreticilerimizin kaliteyi ön plana çıkartması ve maliyetleri düşürme
adına ödün vermemesi gerektiğine; aynı zamanda bizim
gibi temsilci ve distribütör firmaların da ürün seçimlerinde çok daha titiz davranarak bu aksiyona katkıda bulunmaları gerektiğine inanıyorum. Avrupa’da olduğu gibi
Türkiye’de de belirli standartların ve buna bağlı olarak
kontrollerin zorunlu hale getirilmesi bu yaklaşımı daha
da perçinleyecektir. Umarım, kısa vadede tüm sektörlerde çok daha etik ve doğru bir rekabet ortamı yaratabiliriz.

2011 will also be effective with the attendance of technical and commercial people of our Principals and help us
to reach our targets of 2012. We invite all our customers
in our stand F1 in Hall 9.
Have you got new projects for next year?
As a young and dynamic company, of course we have
new projects ahead.First of all in August this year we
came to an agreement with an additive producer,
Afcona as of their exclusive Agent and Distributor in Turkey. TURKCOAT Eurasia 2011 will also speed up our marketting activities of AFCONA products with the help of
the technical support provided by Afcona people.
AFCONA is also a young company founded in 2005 with
the good knowledge and experience of the founders
in their field. It seems they have achieved to build up a
good sales network in different countries in such a short
time. That’s why we are very honored by their decision
of choosing us as their new partner in Turkey and all our
team is very enthusiastic about starting the sales of the
additives, which are the product group we have been
willing to promote in Turkey. With this enthusiasm we
believe we will make Afcona an important player in the
market in a short period of time.
We also have another project we are looking forward
to starting in 2012 and some important plans for 2013.
We’d happy to announce it via your channel when the
time comes.
Lastly, Do you have a message for the industry?
Our chemical sector, which is unable to grow further due
to various reasons including the lack of capital and R&D,
has been depending more on the outer source in terms
of raw materials. Within these tough competitive conditions, I believe our producers must give more priority on
the production quality rather than cost saving, while the
agent and distributors like us must also give support to
the producers by supplying the products within certain
quality standards. The regulations for the standards of
the products and the strict control of this process will
certainly help our market to reach much better conditions. I do hope we will have more ethical and fair competition in all sectors in Turkey soon.
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