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TÜRKİYE’NİN KÖKLÜ FİRMALARINDAN GİZEM FRİT YENİ 
ÜRÜNLERİYLE UNICERA’DA
GİZEM FRİT, ONE OF THE WELL-ESTABLISHED COMPANIES OF 
TURKEY WILL BE AT UNICERA WITH NEW PRODUCTS

Firmanızı tanıtır mısınız?
Emaye ve Seramik Frit’in yanı sıra, fark-
lı sektörlerde kullanılan çeşitli kaplama 
malzemeleri, şirketimizin Sakarya /Hendek  
2.OSB’deki modern tesislerinde üretilmek-
tedir. 
Gizem Frit üretim tesisleri 30.000 m2’si 
kapalı, toplam 60.000 m2’ lik alan üzerine 
kuruludur. Dünyada tek çatı altındaki en 
büyük tesistir. Modern ve son teknolojiyle 
donatılmış olup, tam otomatik ekipmanlara 
sahiptir. Ar-Ge ve kalite kontrol laboratuar 
cihazları da son teknolojiyle donatılmıştır. 
Her türlü mineral ve inorganik yapı, test ve 
analiz edebilir.

Türkiye ve Dünya piyasaları için üretimini 
yaptığınız Emaye ve Seramik Fritler, han-
gi malzemelerin kaplanmasında kullanıl-
maktadır ?
Üretimi yapılan emaye frit ve seramik frit’ler 
saç, paslanmaz çelik, alüminyum, döküm, se-
ramik karo, vitrifiye, porselen, medikal por-
selen ve cam gibi malzemelerin dekoratif ve 
koruma amaçlı olarak kaplanmasında, ayrıca 
aynı tesislerde üretilen inorganik pigmentler 
de bu ürünlerin renklendirilmesinde kullanılmaktadır.  
Özel Uygulamalar Laboratuarında yapılan çalışmalarla ürün gamına, 
cam frit, cam emayesi, alüminyum frit, non-stick kaplama çeşitleri 
olan ptfe ve ceramica ürünleri de ilave edilmiştir.

Gizem Frit’in Türkiye ve Dünya piyasalarında geldiği nokta nedir? 
Gizem Frit, halen 5 kıtada 55 ülkeye ihracat yapmaktadır. Sanayide 
38 yılı geride bırakan Türkiyenin tek bağımsız Seramik Frit  üreticisi-
dir. Türkiye’de lider konumdadır.
Emaye Frit üretiminde ise Türkiye’de lider, dünyada 2.inci sıradadır. 

Gizem Frit’in iç ve dış piyasalarda geldiği nokta, Türki-
ye Ekonomisi içinde son derece önemli. Bu noktaya nasıl 
geldiniz ? 
%100 Türk sermayesi, 132.500 ton/yıl üretim kapasitesi, 350 çalışan 
personeli, 50 milyon dolarlık ihracatı, yatırımları, üretimde en üst 
kaliteyi en uygun fiyatla pazara sunmanın sonucunda gelen yüksek 
satış performansı, Gizem Frit’i yurt içi ve yurt dışı piyasalarda çok 
önemli bir konuma getirmiştir.
Gizem Frit’in mevcut pazar dağılımı, oldukça eşit ve planlıdır. Bölge-
sel operasyonlarla büyüme hedeflenmiştir. Doğrudan ve kendi satış 
ekiplerimizle yapılan ihracatın en önemli özelliği, pazarı birebir ana-
liz ederek müşteriye ulaşmaktır. Çok özel ürünler üretiyoruz. Geniş 
bir ürün yelpazesine sahibiz. Ayrıca ürünlerimizin fiziksel ve kimya-
sal özelliklerinden ötürü, daha iyi hizmet vermek ve hedef müşterile-
re daha rahat ulaşmak için yapılan planlamalar, sürekli olarak revize 
edilmektedir. Halen ofislerin ve teknik elemanların olduğu ABD, Çin 

Could you please introduce us your company?
Enamel and Ceramic Frit, as well as various coa-
ting materials used in different sectors, are ma-
nufactured in our modern facilities in the second 
Organized Industrial Zone, Sakarya / Hendek.
Gizem Frit production facilities are built on 30,000 
sqm with a total of 60,000 sqm of area. It’s the 
biggest facility operating under one roof throug-
hout the world. It’s a modern facility equipped 
with the latest technology featuring fully auto-
matic equipments. The R&D and quality control 
laboratory equipments are also equipped with 
the latest technology. Any minerals and inorganic 
structures can be tested and analyzed within the-
se laboratories. 

The Enamel and Ceramic Frits that you 
produce for Turkey and World markets are 
used for the coating of which materials?
The manufactured enamel frit and ceramic frits 
are used for decorative and protective coating 
for materials such as steel, stainless steel, alu-
minum, casting, ceramic tile, sanitaryware, por-
celain, medical porcelain and glass. The inorga-
nic pigments manufactured in these facilities 
are also used for the coloring of these products.

With the studies conducted in the Special Applications Laboratory, the 
product range has been added glass frit, glass enamel, aluminum frit, 
and ptfe and ceramic products which stand for non-stick coating vari-
eties.

What is Gizem Frit’s position in Turkey and World markets?
Gizem Frit currently exports to 55 countries in 5 continents. It is the only 
independent Ceramic Frit manufacturer of Turkey that left 38 years be-
hind in the industry. With regards to enamel frit manufacturing, it leads 
the industry in Turkey and rank in the second place in the world.

Gizem Frit’s position in domestic and foreign markets is extremely 
important for the Turkish economy. How did you manage to reach 
this point?
Its 100% Turkish capital, 132,500 tons / year production capacity, 350 
employees, 50 million dollars of export rate, investments and high sa-
les performance that has been achieved by presenting high-end quality 
products to market with affordable prices, carried Gizem Frit in a very 
important position regarding domestic and foreign markets.
Gizem Frit’s current market range is fairly even and planned. We aimed 
to expand with regional operations. The most important feature of ex-
ports made directly and through our own sales team, is to reach custo-
mers by analyzing the market one by one. We produce very special pro-
ducts and we also have a wide range of products. Additionally, because 
of the physical and chemical properties of our products, we constantly 
revise our plannings to provide better services and to reach the target 
users more easily. Feasibility studies of the investment plans, which 

Gizem Frit’ in Genel Müdürü Veysi Küçük ile sektör hakkında söyleşi gerçekleştirdik.
Within the frame of the industry, we made an interview with Veysi Küçük, the General Manager of Gizem Frit.
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“Türkiyenin tek bağımsız Seramik Frit üreticisidir. Türkiye’de lider konumdadır.
Emaye Frit üretiminde ise Türkiye’de lider, dünyada ikinci sıradadır.” 
“It’s the only independent manufacturer of Turkey regarding Ceramic Frits. It’s in a leading posi-
tion in Turkey. As for Enamel Frit production, it ranks first in Turkey and second in the world.”

ve Brezilya da üretime dönük düşünülen 
yatırım planlarının fizibilite çalışmaları,  
günün koşulları da gözetilerek yapılmak-
tadır. 
 
Gizem Frit’in gerçekleştirmeyi hedef-
lediği yeni projeler, yeni ürünler, ya-
tırımlar, iç pazar ve ihracat hedefleri 
nedir.Bu konularda neler söylemek 
istersiniz?
Her şeyden önce, sektörde ithalatın önü-
nü keserek yerli sanayiye iyi bir çözüm or-
tağı olmayı amaçlıyoruz. Halen emaye frit 
üretimindeki dünya ikinciliğini liderliğe, 
sekiz sene önce girilen seramik sektö-
ründeki Türkiye liderliğini de perçinlemek 
istiyoruz. 
Türkiye ekonomisinde son bir yıllık süreç 
içerisinde dalgalanmalar olmakla bera-
ber, şunu net olarak gördük ki ekonomi-
miz sağlam temeller üzerine oturmuştur. 
İçinde bulunduğumuz dönemi olabilecek 
en iyi şekilde atlatıyoruz. Her sene satış-
larımız yüksek oranda büyümeye devam 
ediyor. İhracatta çok hızlı büyüyoruz. Yurt 
dışı ekiplerimize yeni arkadaşlar kattık. 
Agresif büyüme hedeflerimizi koruyoruz.
2017’nin başında, seramik bölümünde 
%25 kapasite artışına gittik. Yeni üretim 
hatlarımızı devreye aldık. Personel sa-
yımızda artışa gittik. Bu alanda yatırım-
larımız halen devam ediyor. Bu sene içerisinde Ar-Ge faaliyetlerine 
daha fazla odaklandık. Müşterilerimize tam servis verebilmek için 
Avrupa’da sınırlı sayıda firmanın üretimini yaptığı ürünleri de üret-
meye başlayacağız. Hem istihdamı daha da arttırıp hem de ithalatın 
önünü keseceğiz.
Emaye frit ürün grubumuz için yeni ürün geliştirme çalışmalarımızda 
bir yandan devam ediyor. Hem kendi güçlü ve tecrübeli Ar-Ge ekibi-
miz, hem de yurt içi ve yurt dışında iletişim içerisinde olduğumuz üni-
versiteler ve enstitüler bu konuda çalışmalara başladılar. Gelişmeler 
oldukça bunları da ayrıca duyuracağız.
Yapışmaz kaplamalar alanında da tencere, tava, mutfak eşyaları gibi 
alanların dışında gelişmiş endüstriyel kaplamalarla ilgili Ar-Ge faa-
liyetlerimiz devam ediyor. Yeni ürünleri de hızlıca bu sene içerisinde 
pazara sunmayı hedefliyoruz. Gizem Frit olarak kimya sektörünün 
özel kaplama ve boyalar alanında da faaliyet gösteriyoruz. Amacı-
mız sektörün sürdürülebilir, yüksek karlı segmentlerinde yeni alan-
lar bulmak ve bu ürünlerde de yine lider konumunda olmaktır. Diğer 
ürünlerde olduğu gibi.
Turquality başvurumuzu yaptık. Ar-Ge merkezi olmak için çalışma-
larımızı hızlandırdık. Yaz’a kadar ikisinin de hayata geçmiş olmasını 
planlıyoruz. 
Genel olarak en çok eksikliğini çektiğimiz konu, yetişmiş adanmış 
personel bulmak. İstanbul ve İzmit’e yakınlığına, 80 bin öğrenciye 
ulaşan üniversitesine, 1,5 milyonu bulan nüfusuna rağmen, İstanbul 
ve Ankara gibi şehirlerden Sakarya’ya çalışmak için gelmeye istek-
li çok az genç görüyoruz. Hayatını İstanbul’da geçirmiş birisi olarak 
şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; gençlerimiz şehir değiştirmekte 
cesur olsunlar.

are tackled towards the production in USA, 
China and Brazil, are taken into account by 
considering the current conditions.

What are the new projects, new pro-
ducts, investments, domestic market 
and export objectives that Gizem Frit is 
aiming to realize? What do you want to 
say about these issues?
First of all, we aim to be a good soluti-
on partner for the domestic industry by 
cutting out the imports in the industry. 
We would like to take the leadership by 
outrunning our world second position in 
enamel frit production and to streng-
then our leadership in Turkey regarding 
the ceramic industry which we entered 
eight years ago...
With the fluctuations occured within 
the last year in the Turkish economy, 
we have seen that our economy is ba-
sed on a solid ground. We survive the 
period that we are in, in the best way 
possible. Our sales continue to grow at 
a high rate each year. We are growing 
very fast concerning exports. We intro-
duced new friends to our foreign teams. 
We still maintain our aggressive growth 
objectives.
At the beginning of 2017, we went to 
a 25% capacity increase in the ceramic 

department. We have introduced our new production lines. We inc-
reased the number of our staff. Our investments in this field are 
still continuing. We focused more on the R&D activities this year. 
In order to provide a full service to our customers, we are going to 
start manufacturing products that are being produced with a limi-
ted number of companies in Europe. We will increase our employ-
ment rates and block imports.
In the meantime, our new product development studies regarding 
our enamel frit product line continues. Both our own powerful and 
well-experienced R&D team, as well as the universities and insti-
tutes that we are in contact with at home and abroad, have started 
to work on this matter. We will announce these developments as 
they happen.
In the field of non-stick coatings, our R&D activities regarding advan-
ced industrial coatings other than pots, pans and kitchenware, still 
continue. We are also aiming to introduce our new products rapidly 
throughout this year. As Gizem Frit, we also function in the field of spe-
cial coatings and paints of the chemical industry. Our aim is to find new 
fields in the industry with sustainable, high profitable segments and 
to be a leader again with these products. Just as in other products...
We applied to Turquality. We accelerated our studies to become an 
R&D center. We plan to realize both of them until summer.
Generally speaking, the most incomplete issue for us is to find well-
trained and devoted staff. We see very few young people who are wil-
ling to come to Sakarya from cities such as Istanbul and Ankara, despi-
te their close proximity to Istanbul and İzmit, their population reaching 
to 1.5 million, and their universities that host 80 thousand students. As 
someone who has spent his whole life in Istanbul, I can easily say that 
our young people need to be brave in terms of changing their cities...
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Unicera fuarına katılıyorsunuz.. Fuarın sektörünüz açısından 
önemi nedir?
Unicera Seramik, Banyo ve Mutfak Fuarı, kendi alanında ülkemizin 
en önemli uluslararası fuarıdır. Özellikle inşaat sektörünün ülke-
mizde yakaladığı ivme ve uluslararası alanda ülkemizi temsil eden 
firmaların yaptıkları inşa işlerinde, nitelik ve nicelik olarak ulaştık-
ları seviye böylesi önemli bir fuarda, dünyanın her yerinden katılım-
cıların bulunmasını sağlıyor. İlgi alanımız olan seramik sektöründe, 
Türkiye’de üretim yapan tüm karo ve seramik sağlık gereçleri firma-
larıyla, onlara hizmet veren tedarikçiler fuarda yer almaktadır. Sezon 
öncesine gelen bu fuarda üreticiler, alıcılara son tasarım ve model-
lerini göstermekte ve önemli satış bağlantıları gerçekleştirmektedir. 
Fuara katılan seramik karo üreticisi Türk Firmalarının, önemli bir kıs-
mının sergilediği ürünlerde, firmamıza ait fritleri kullanıyor olmaları, 
bizim için ayrıca gurur kaynağıdır.
Seramik sektöründe frit ithalatının önünü keserek önemli miktarda 
dövizi ülkemizde tutan Gizem Frit, en büyük hedefi olan ihracat pa-
zarlarında büyüme ve global üreticiler arasına katılma yolunda, bu 
fuarı önemli bir şans olarak görmektedir. Dünyanın 8. büyük karo se-
ramik üreticisi olan ülkemizin, ulaştığı seviyeyi görmeye gelen diğer 
ülke üreticileri, markamızla tanışmakta ve gezdikleri çoğu stand da, 
fritlerimizin kullanıldığı ürünleri incelemektedirler. Bu anlamda fuar, 
Gizem Frit’in uluslararası bilinirliğine büyük katkı yapmaktadır. 

Fuarda hangi ürünlerinize  yer verdiniz ? 
Bu yıl Yeşilköy’de CNR çatısı altında düzenlenecek olan fuar’da, 
standımız; 2. Hol de olup numarası 2B11’dir. Bu seneki fuarda, sera-
mik sektörüne sunduğumuz frit ve hazır (kompoze) sır ürünlerimizin 
yanı sıra, sektörde son teknoloji olarak kullanılan dijital makinalar 
için sağlayacağımız mürekkepler, tasarımlarımız ve özel frit ürünle-
rimizle yer alacağız. Bu seviye ve büyüklükte tek yerel üretici olan 
firmamızın, hem yerel hem de uluslararası müşterilerin önemli oran-
da ilgisini çekeceğine inanıyoruz.

You will attend the Unicera Fair. What is the importance of this 
fair regarding your sector?
Unicera International Ceramics, Bathroom and Kitchen Fair is the most im-
portant international fair of our country in this field. The acceleration achie-
ved by the construction industry of our country and the level of quality and 
quantity achieved by the companies that represent our country on a global 
scale, attract participants from all over the world for such an important fair... 
In the ceramic industry which we focus on, all the tile and ceramic sanitary-
ware companies and the suppliers that serve them, take their places in this 
fair. Manufacturers present their latest designs and models to buyers and 
they realize significant sales connections in this pre-season fair. It is also a 
source of pride for us to see that frits belonging to our company are used in 
the products which are exhibited by a significant part of the Turkish Compa-
nies that attend the fair as important ceramic tile manufacturers.
Gizem Frit, which blocks the frit imports regarding the ceramic industry and 
keeps a significant amount of foreign currency in our country, considers this 
fair as an important opportunity to grow in export markets and take its place 
among the global producers. The other manufacturers of various countries 
that come to see the level reached by our country, which stands for the 8th 
biggest tile manufacturer of the world, become acquainted with our brand 
and examine our frit products in most of the booths they glance over. In this 
sense, the fair highly contributes to the international recognition of Gizem 
Frit.

Which products will you introduce as part of the fair?
In the fair which will be organized under the CNR roof in Yeşilköy this year, our 
stand will be in the second hall with the number 2B11. In the frame of this year’s 
event, in addition to our frit and ready-made (composed) glazes that we present 
to the ceramic industry, we will also present our inks, designs and special frit 
products which we have been designed for the digital machinery that is being 
used as the latest technology throughout the industry. We believe that our 
company, which is the only local producer at this level and size, will attract the 
attention of both local and international customers.

“Halen emaye frit üretimindeki dünya ikinciliğini liderliğe, sekiz sene önce girilen seramik sektöründeki Türkiye 
liderliğini de perçinlemek istiyoruz.”
“We would like to take the leadership by outrunning our world second position in enamel frit production and 
to strengthen our leadership in Turkey regarding the ceramic industry which we entered eight years ago.”


