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Color Service, Türkiye Pazarına
Odaklanıyor
Color Service Focuses on the Turkish 
Market
İtalya’nın önemli otomasyon firmalarından Color Service, Türkiye teknik servis ofisini açtı.
Pazarlamaya da daha fazla odaklanarak, Türkiye’de daha fazla varlık göstermeye hazırlanıy-
or. Ayrıca yıllardır Türk tekstil sektöründe uzmanlaşan Göksun Özensoy da İtalya’daki
merkezde Pazarlama Müdürü olarak çalışmaya başladı. Color Servis, Türkiye’de daha aktif
olarak devam etmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

A significant automation company in Italy, Color Service has opened a technical services
office in Turkey. The company prepares to intensify its activities in Turkey, focusing on mar-
keting further. Furthermore, Göksun Özensoy, who has specialized in the Turkish textile sec-
tor for many years, has started working for the company’s headquarters in Italy. Color
Service continues its activities for proceeding more actively in Turkey.

1990 yılında İTÜ Elektrik Mühendisliği’nden mezun
olan Göksun Özensoy, 1990-94 yılları arasında Teknik Boya

T.A.Ş.’de, 1994-2001 yılları arasında Termoelettronica’nın

Türkiye mümessili olarak kendi kurduğu Göksun Termo

Ltd.’de, 2011-2004 yılları arasında 3T Tekstil Terbiye

Teknolojileri A.Ş., 2004-2013 yılları arasında Eliar Elektronik

A.Ş.’de çalıştı. 2014 yılında İtalyan menşeli Color Service Srl

bünyesine katılan Göksun Özensoy, İtalya’daki şirket merke-

zinde Pazarlama Müdürü olarak çalışmaya başladı. Türkiye

pazarında da faaliyetlerini artırmayı hedefleyen Color

Service’deki yeni işini ve firma hakkındaki bilgileri Göksun

Özensoy’dan dinledik…

???????
?????
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Öncelikle tekstil sektöründeki geçmişiniz hakkında
bilgi verir misiniz?
1990 yılında üniversiten mezun olduğum zaman Teknik

Boya’da çalışmaya başladım. Bu benim tekstil sektörüne

adım atmam oldu. O zamanlar otomasyon bir işletme için

çok lüks sayılan bir makineydi. Ancak ben bu konuda oldukça

meraklıydım ve gelecek için bu sektörün önemli olduğunu

düşünüyordum. Bu düşüncem bana 1994 yılında İtalyan

Termoelettronica firmasının kapılarını açtı. Önce teknik servis

olarak başlayan iş birliğimiz daha sonra Türkiye acentesi ola-

rak devam etti. Bu kadar genç yaşta bir acente olmak ve

İtalyan firmanın desteği benim konuda gelişmemi sağladı.

2001 yılında Eliar’ın da ortak olduğu 3T kurulduğu zaman bir

Türk firması ile çalışabilmenin sevinciyle Genel Müdür olma

teklifini kabul ettim. Ardından firmanın kapanması ile Eliar’da

mekatronik bölümünün gelişebilmesi için çalıştım. 2008

yılında ihracat için girişimlerde bulundum ve 2011 yılında

Türkiye’deki kriz anında mekatronik ürünleri %70 ihracat

yapar duruma getirmeyi başardık. Şimdi ise bir Türk olarak

İtalyan bir firmada tekstil bölümünü yönetir duruma geldim.

Bence bu sonuç şahsım için olduğu kadar da ülke için de

gurur duymamız gereken bir sonuçtur.

20 yıldır tekstil otomasyonu konusunda çalıştım. Color

Service gibi lider bir firmada çalışmak, kariyerim açısından

olabilecek en üst nokta. Sanırım bu konuda dünyada söz

sahibi olan 3 farklı firmada çalışmış başka bir kişi yok.

Color Servis’in size kazandırdıkları ve sizin firmaya
kattıklarınız neler oldu?
Color Service, iş ve ürün yönetimi açısından çok ileri bir anla-

yışa sahip. Benim onlara olan katkımla birlikte, Color Service

ailesi içinde olmak da bana da çok şeyler katıyor. Tüm dünya

pazarlarından sorumlu olarak satış kanallarını ve ürünleri
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geliştirmek benim için paha biçilmez bir tecrübe oluyor.

Mutlaka beklentiler çok yüksek ve bunu sağlamaya çalı-

şıyorum. İlk defa pazarlamadan gelen bilgiler ile ürün

geliştirmenin ne demek olduğunu anlayabiliyorum.

Bence bu, bir şirket için başarının anahtarı. Tekdüze

makine üreterek müşteriyi bu ürüne ikna etmek artık

günümüz dünyasında başarının yolu değil.

Dünyada ve Türkiye’de Color Servis’in duru-
munu değerlendirir misiniz?
Dünya çapında tanınan bir Color Service markasının

gelişmiş ürünlerine üst segment müşteriler daha çok

takip oluyor. Ancak orta segment için de ürünler üreti-

yoruz. Bu nedenle her zaman alternatif olarak çözüm

sunma imkanımız oluyor. 

İşletmelerin büyürken sürekli yanında olup, onların

taleplerine göre farklı ürünler sunabiliyoruz. Birçok

işletme Color Service ürünlerini kullanmaktan guru

duyuyor. Markayı da bu nedenle sürekli güncel tutabili-

yoruz.

Türkiye pazarındaki rekabet nedeni ile ülkemiz, Color

Service tarafından bir miktar üvey evlat durumuna düş-

müş. Bir Türk olarak bu durumu kısa dönemde değiştir-

mek istiyorum. Türkiye’de teknik servis ofisimizi açtık.

Satış sonrası hizmetlerin ve kendi dilinde konuşan bir

teknik elemanın Türkiye’deki işletmeler için önemini

biliyoruz. Pazarlama için daha fazla odaklanıyoruz ve

Türkiye’de artık daha güçlü bir varlık göstereceğiz.

Müşterilerimiz yakında bunun sonuçlarını görecektir.
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Color Service hakkında ne bilgiler verebilirsiniz?
Firma 1987 yılında Mr. Fabrizio Toschi tarafından kurul-

muştur. İtalya’nın Vicenza şehrinde 60 kişilik bir ekip ile

üretim ve pazarlama yapılmaktadır. Tekstil boyahane

boya ve kimyasal dağıtım otomasyonları ile imalata baş-

layan firma daha sonra kauçuk, dondurma ve kozmetik

sektörlerinde de otomasyon sistemleri üretmiştir. Şu anda

tekstil ve kauçuk otomasyonu konusunda ciro ve ürün

gamı olarak Dünya’nın en büyüğü konumundadır. (2013

mali yılı resmi bilgilerine göre). Diğer otomasyon firmala-

rından ayrılan en büyük özelliği, müşteri odaklı olarak

ürünlerini geliştirerek, yarı-standart sistemler üretmesidir.

Bu özelliği ile standart ürünlerin doğuya kayarak ucuzla-

masına karşı halen ayakta kalabilmiştir. 

Tam otomatik boya tartım otomasyonu, hassas tartım

özelliği ile üretildiği yıldan bu yana pazarda rakipsizdir.

Benzer şekilde boyayı çözme ve gönderme hızı nedeniyle,

rakiplerinden daha az donanım ile aynı miktarda işi yapa-

bilmektedir.

Laboratuvardan işletmeye, düz boyadan baskıya, kimya-

saldan boyaya kadar bir işletmenin ihtiyaç duyabileceği

her türlü ürünü üretebilmektedir. Yukarıda da anlatıldığı

gibi, müşteriye özel çözümler geliştirerek, müşterisini

kalıpların içine sokmadan çözüm üretir. Bu özelliği ile,

müşterisine rekabet gücü kazandırır. Bu nedenle tüm

Dünya üzerinde küçükten büyük ölçeklere kadar tercih

nedeni olmuştur.
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