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Değerli okuyucular,

2018 yılının son sayısıyla karşınızdayız. Hazırlamış olduğumuz Kasım - Aralık
sayısını siz değerli abonelerimize sunmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Tüm sektörlerde olduğu gibi, bizler de zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Dileriz
tüm bu sıkıntılı süreçleri 2018 yılıyla beraber geride bırakmış oluruz. Yeni yılın bir
başlangıç yılı olması ve olumlu bir sürecin de birlikte gelmesini umut ederiz. Bu
sürecin; ekonomik yatırımların olduğu, istihdam alanlarının genişletildiği bir fırsata
çevrilmesi en büyük umudumuz olacaktır. Bu doğrultuda daha çok çalışıp, üretimin
içerisinde olmaya daha fazla gayret göstereceğiz. Bu çerçevede hazırlamış olduğumuz
yeni sayımızı sizlerle buluşturuyoruz.

Yeni sayımızda her zaman olduğu gibi, öncelikli olarak üretim yapan firmaları ele
aldık. Yatırım yapan, üretim kapasitelerini artıran ve sektörlerinde yeni buluşlara
imza atan işletmelerin faaliyetlerini sizlerle paylaştık. Yatırımlarını aralıksız sürdüren
bu işletmelerin bölgemizde olması hiç kuşkusuz bölgemiz ekonomisi açısından önemli
avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca böylesine değerli işletmelerin dergimizi onurlandırması
ve katkılarını sunması, bizler açısından da güç kaynağı olmaktadır. Bu vesile ile
katkılarını bizden esirgemeyen işletmelerimize en derin saygılarımızı sunduğumu
belirtmek isterim.

Bu sayımızı onurlandıran ve sektörlerinde başarılı olan bu firmalar içerisinde yer
alan IŞIN BORU, öz kaynaklarıyla yaptığı yatırımlarla bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine
önemli oranda katma değer yaratıyor. 2018 yılı içerisinde planladığı 5 milyon
dolarlık yatırımlarını kesintisiz gerçekleştirmeyi başaran IŞIN BORU, bu yatırımlarla
üretim alt yapısını güçlendirerek, üretim tesislerini de toplam yüz bin metrekareye
çıkarıyor. 2017 yılı çalışan tüm kadrosunu korumanın yanı sıra, ilave istihdam alanı
yaratarak ekonomiye katma değer yaratan firma; üretim programında PPRC boru,
PVC atık su borusu, KORUGE boru ve sarı metal üretimiyle birlikte, ek parçalar da
dahil olmak üzere birçok kalemde üretim yapıyor. IŞIN BORU markasıyla Adana’da
faaliyet yürüten firma, ulusal ve uluslararası pazarlarda her geçen gün büyümesini
sürdürüyor. IŞIN BORU Genel Müdürü Muzaffer Onatça yönetiminde çalışmalarını
sürdüren işletme, her geçen gün istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

Yine dergimizde yatırım ve istihdam gibi faaliyetlerini gurur duyarak sizlere aktardığımız
firmalardan biri olan FEYDAŞ Makine, plastik geri dönüşüm makineleri üretiminde
dünyada bir ilki gerçekleştirerek “Üçlü KOMPAKT EKSTRÜDER” sistemli geri
dönüşüm makinesi üretimini yapmış bulunmakta. Plastik geri dönüşüm sektöründeki
bu önemli buluşa imzasını atan FEYDAŞ, son 10 yılın da en büyük ihracatını

gerçekleştirdi. FEYDAŞ Makine Genel Mü-
dürü Gökhan Yoldaş yönetiminde çalışma-
larına devam eden işletme, plastik geri dö-
nüşüm sektöründe ciddi yenilikler ortaya
çıkararak, yaptığı ihracatla da ülke ekono-
misine önemli oranda katkı sağlıyor.

Öte yandan; ÜNALLAR Makine,
Global Çukurova Kargo ve Merter
Lojistik gibi diğer işletmelerin de
yer aldığı yeni sayımızı sizlerle
paylaşarak, sizin de keyif alaca-
ğınızı umuyoruz. Tüm bu geliş-
melerle birlikte, 2019 yılının
olumlu yönde iyi gelişmelere ve-
sile olması en büyük temennile-
rimizden. Bu vesile ile yeni yılınızı
kutluyor, bol kazançlı ve bereketli
bir yıl olması umuduyla işleri-
nizde kolaylıklar diliyoruz.

İmtiyaz Sahibi
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Hayati ÇETİNKAYA
+90 532 736 26 94

İstanbul Temsilcisi:
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Design Week Turkey 2018; 16-18 Kasım tarih-
leri süresince 52.300 üzerinde ziyaretçiyi
ağırladı. T.C. Ticaret Bakanlığı önderliğinde,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ko-
ordinasyonu ile düzenlenen Design
Week Turkey’de bu yıl United Colors
of Benetton, Esprit, Valentino ve
Chanel gibi dev markaların yaratıl-
masında önemli katkıları olan Olivie-
ro Toscani ve kullanıcı odaklı tasa-
rımları ile yeni nesil teknolojileri har-
manlayan ödüllü İngiliz tasarımcı
Benjamin Hubert gibi ünlü isimler
yer aldı.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ
HEP BERABER TASARLAYALIM
Bu yıl 3’üncüsünü düzenlenen De-

sign Week Turkey’in tüm tasarım
ekosistemini bir araya getirerek
önemli bir başarıya daha imza attığı-
nı kaydeden TİM Başkanı İsmail Gül-
le, hedefin ‘Dış Ticaret Fazlası Veren
Türkiye’ olduğunu belirterek, “Gelin, Türkiye’nin ge-
leceğini hep beraber tasarlayalım” dedi.

ANA TEMA TASARIM EKOSİSTEMİ
“Tasarım Ekosistemi” teması ile ziyaretçileri kar-

şılayan Design Week Turkey’de bu yıl, Türkiye’de ta-
sarım kültürü oluşturmak; Türkiye’nin tasarım gücü-
nü dünyaya tanıtmak ve tasarımın ekonomideki ro-
lünün önemi konularına dikkat çekildi. Tasarım eko-

sisteminin tüm oyuncularının bir araya geldiği De-
sign Week Turkey’de endüstriyel tasarımdan moda-
ya, mimariden görsel iletişim tasarımına kadar bir-

çok tasarım disiplini geniş
bir yelpazede ele alındı.

DÜNYACA ÜNLÜ 
İSİMLER
Açılış konuşmacıları ile

de dikkatleri üzerine çeken
Design Week Turkey; Be-
netton, Esprit, Valentino ve
Chanel gibi dev markaların
yaratılmasında önemli kat-
kıları olan dünyaca ünlü
iletişimci ve reklam fotoğ-
rafçısı Oliviero Toscani ve
deneyim odaklı tasarımla-
rında kullanıcı tecrübelerini
yaşam tarzı haline getire-
rek tasarım öyküleri oluş-
turan ödüllü İngiliz tasa-
rımcı Benjamin Hubert’i

ağırladı. Design Week Turkey’in diğer ana konuşma-
cıları arasında çalışmalarını endüstriyel tasarım ve
mekanik mühendisliği disiplinleri ile bir arada gelişti-
ren yaratıcı ürün tasarım şirketi LUMIUM’un CEO’su
Srini Srinivasan, iF International Forum Design
CEO’su Ralph Wiegmann, dünya modasının yeni
Türk süperstarı olarak bilinen Moda Tasarımcısı Di-
lara Fındıkoğlu, yeni dönemin genç tasarımcıların-
dan dünyaca ünlü Raisa&Vanessa kardeşler oldu.

T.C. Ticaret Bakanlığı ko-
ordinasyonu ile Türkiye

İhracatçılar Meclisi (TİM)
tarafından düzenlenen

Design Week Turkey
2018; tasarımcılar, sana-
yiciler, ihracatçılar ve öğ-
rencilerin yoğun ilgisi ile

karşılandı. 27 panel ve
konferans, 80’den fazla
konuşmacı, 26 sergi ve

enstalasyon, 16 atölye ça-
lışmasında 100’ün üze-

rinde tasarımcıyı buluştu-
ran etkinlik 3 günde

52.300 ziyaretçiyi ağırladı.

6 KASIM - ARALIK 2018 www.kobigundem.comkobigundem@kobigundem.com

Design Week Turkey 2018’i
3 günde 52.300 kişi ziyaret etti

TİM Başkanı
İSMAİLGÜLLE
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Uzun yıllardan bu yana Adana’da plas-
tik geri dönüşüm makineleri üretimiy-
le gündeme damga vuran FEYDAŞ

Makine Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti., plastik
geri dönüşüm sektöründe ilkleri gerçekleştir-
menin gururunu yaşıyor. Sektördeki tecrübe-
lerini AR-GE çalışmalarıyla geliştiren firma,
geri dönüşüm alanında önemli buluşlara imza
atıyor. Gerek üretim alt yapısını, gerekse tek-
nik mühendislik hizmetlerini sürekli büyütüp
geliştiren firma, yatırımlarıyla da dikkat çeki-
yor. Gökhan Yoldaş, Ali Yoldaş ve Can Yoldaş
kardeşler yönetiminde faaliyet yürüten firma,
geri dönüşüm tesislerinde önemli projelerle
adından söz ettirmeyi başarıyor. Sektörde
Türkiye’nin en büyük SHREDDER parçalayıcı

makine üretiminin yanı sıra, “Üçlü KOM-
PAKT EKSTRÜDER” sistemli geri

dönüşüm makine üreti-
miyle de dünyada bir

ilki gerçekleştir-
menin haklı

gururunu
yaşıyor.

DÜNYA’DA BİR İLK
Yeni üretimini yapmış oldukları “Üçlü

KOMPAKT EKSTRÜDER” sistemli geri dönü-
şüm makinesiyle ilgili Kobigündem Dergisi’ne
açıklamalarda bulunan FEYDAŞ Makine Mü-
hendislik San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü
Gökhan Yoldaş, plastik geri dönüşüm maki-
neleri üretiminde çok uzun yıllara dayanan bir
öz geçmişe sahip olduklarını belirterek, “Ba-
badan ikinci kuşağa geçen bir süreçten geliyo-
ruz. Bu doğrultuda sektördeki faaliyetlerimizi
sürekli bir üst aşamaya çıkarmaya gayret gös-
terdik. Mühendislik ve teknik kadromuzu daha
donanımlı bir hale getirdik. Dolayısıyla çok
önem verdiğimiz AR-GE çalışmalarımızı ara-
lıksız sürdürmeyi hep amaçladık. Yaptığımız
bu çalışmalar neticesinde plastik geri dönü-
şüm sektöründe önemli buluşlar yaratarak
daha donanımlı geri dönüşüm makineleri üre-
timini gerçekleştirmiş olduk. Türkiye’nin en
büyük kapasiteli SHREDDER makinesinin yanı
sıra, dünyada bir ilk olan “Üçlü KOMPAKT
EKSTRÜDER” sistemli geri dönüşüm makinesi
üretimini gerçekleştirmiş bulunuyoruz” dedi.

geri dönüşümde dünyada bir ilk

FEYDAŞ
Makine’den

Adana’da plastik geri dönü-
şüm makineleri üretimi yapan
FEYDAŞ MAKİNE LTD., dünya-

da bir ilki gerçekleştirerek
Üçlü KOMPAKT EKSTRÜDER

sistemli geri dönüşüm makine
üretimini gerçekleştirdi.
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MİNİMUM YÜZDE 35 
ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYOR
“Üçlü KOMPAKT EKSTRÜDER” sistemli

geri dönüşüm makinesinin işçilik maliyetleri-
nin yanı sıra, minimum yüzde 35 gibi bir
enerji tasarrufu sağladığını ifade eden Gök-
han Yoldaş, “Üretimini yaptığımız Üçlü KOM-
PAKT EKSTRÜDER sistemli geri dönüşüm
makinemizi İstanbul PLAST EURASIA Fua-
rı’nda görücüye çıkardık. Yoğun bir ilgi ve ala-
kayla karşılaştık. Mühendislik ve teknik kad-
romuzla birlikte üç yıldan bu yana üzerinde
çalıştığımız bu projemize olan yoğun talep,
doğru bir işi başardığımızın göstergesi oldu.
Dolayısıyla fuarda müşterilerimize teknik
tüm detayları sunarak, müşterilerimizi bilgi-
lendirmiş olduk. Geri dönüşümde ürünün ısı-
tılması ve neminin alınması işlemlerini yapan
AGROMEL makinesinin yerine, dünyada bir
ilk olan Üçlü KOMPAKT EKSTRÜDER sistemli
geri dönüşüm makinemizle, işçilik maliyetini
ve enerji tasarrufunu minimum seviyelere
çekmiş olduk. Yine ürün çıkış ve malzeme ka-
litesinde diğer makinelere oranla, yüzde yüz
başarı sağlamış olduk” diye konuştu.

SON 10 YILIN EN BÜYÜK 
İHARACATINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Türkiye geneli plastik geri dönüşüm sektö-

rünün tamamına hitap ettiklerini ve ihracatta
ise son 10 yılın en büyük ihracatını yaptıklarını
dile getiren Gökhan Yoldaş, açıklamalarına şu
şekilde devam etti: “Türkiye’de plastik geri dö-
nüşüm sektöründe pek çok önemli projelerde
firmamızın ürünleri kullanılmaktadır. Dolayı-
sıyla yurt içi piyasada müşterilerimizden gelen
tüm talepleri mühendislik hizmetlerimizle bir-
likte teknik tüm donanımlara sahip olan kadro-
larımızla karşılıyoruz. Yurt dışı piyasada ise
Amerika Birleşik Devletleri, Sudan, Fas, Ceza-
yir, Polonya, Azerbaycan, Irak, İran ve Bahreyn
gibi ülkelerde çok önemli noktalara ihracat
gerçekleştirdik. Bu da son 10 yılın en büyük ih-
racatını gerçekleştirdiğimiz anlamına geliyor.”
Öte yandan, üretim tesislerini 10 bin metreka-
reye çıkardıklarının bilgisini de paylaşan Gök-
han Yoldaş, “Üretim alanımıza 2 bin metrekare
ilave yaparak toplam üretim alanımızı 10 bin
metrekareye çıkardık. Yine üretim hatlarımızı,
yeni ve tam otomasyonlu CNC tezgâhlarıyla
daha güçlü bir konuma ulaştırmış olduk” dedi.

GÖKHAN
YOLDAŞ

CAN
YOLDAŞ
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Türk şirketleri, 4. Sanayi Devrimi olarak bili-
nen ‘Endüstri 4.0’ı yakından takip ederek,
üretimlerine entegre etmeyi sürdürüyor. Ar-

Ge’ye ciddi bütçeler ayıran bu şirketler, teknolojik
dönüşüm trenini kaçırmamak ve bu konuda öncü
olmak adına ciddi çaba sarf ediyor. Endüstri 5.0’ın
yolunu açan ‘yapay zeka’ kavramına uzak kalma-
yan üreticiler, yerli üretim konusuna da ağırlık ve-
riyor. Sanayinin kalbi olarak bilinen takım tezgahı
üreticileri, ‘Ar-Ge ve İnovasyon’ konularında öncü
rol oynamaya devam ediyor. Takım Tezgahları Sa-
nayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan
Aydoğdu, Türkiye’nin Endüstri 4.0’ı algılamak ve
önemini kavramak hususunda geç kalmadığını be-
lirterek “Hatta bu devrime kamusal olarak sahip
çıkmak için tam zamanında adım attık. Hatta şunu
da söyleyebiliriz ki, Endüstri 4.0 önceki üç sanayi
devrimini geriden izlemiş olmanın rehavetini at-
mak için tam bir fırsat” açıklamasını yaptı.

DÜNYA MARKALARIMIZ VAR 
“Türkiye’nin taşıdığı potansiyeli düşününce ih-

tiyaç duyduğumuz her şeye sahibiz” diyen Ay-
doğdu “Akıllı ve yapay zekaya sahip makineler
üretmek; ülkemiz için bir hayal değil. Kaldı ki,
tutkuyla ürettikleri teknolojilerin gücü sayesinde
dünya markası olan kuruluşlarımız var. İhtiyacı-
mız olan: Eksikleri tamamlamak ve çalışmak. Biz
sanayiciler bu hayalin peşi sıra ilerlerken; elbette
kamu kuruluşlarının destekleri, teşvikleri bu nok-

tada büyük önem taşıyor” dedi. Bunun için ya-
pılması gerekenleri sıralayan Aydoğdu “Ar-Ge

için bütçe hazırlamaları, akademik kuruluş-
larla işbirliği yapmaları ve kamu teşviklerini
yakından takip etmeleri gerekiyor. Ar-Ge ve
inovasyon konusunda dünya trendlerini de
gözlemlemeleri kendileri için epey faydalı ol-

maktadır” ifadelerini kullandı.

KAMU BU KONUYA SAHİP ÇIKTI
Hükümetin sanayi tarafında Endüstri 4.0’a  bü-

yük önem verdiğini gözlemlediklerini söyleyen Ay-
doğdu “Akademi kuruluşları, STK’lar ve firmalar;
araştırma ve incelemelerin ardından bu yeni sanayi
devrimini tartışmak ve yakından tanımak üzere pek
çok platform kurdu. Konferanslar, paneller ve çalış-

taylar gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
konuyu ele alması ile Endüstri 4.0 olgusu, kamu-
sallaştırıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Endüstri
4.0’ı araştıran projelere ve bu devrimi hayata geçi-
recek çalışmalarla yakından ilgilendiklerini kamuo-
yuna sundu. Dernek olarak Endüstri 4.0 tartışmala-
rını ve uygulamaya ilişkin çabalarını ilgiyle izledik.
Ar-Ge ve inovasyon merkezlerini taktirle karşıladık.
Kamunun sunduğu teşvikleri takip edip bilgilendir-
mede bulunduk. Ama en önemlisi, hem Ar-Ge ve
inovasyon hem da sanayi için hayat memat mese-
lesi olan; eğitimle ilgilendik” diye konuştu. 

AR-GE İLE DÜNYA MARKASI OLUNUR
Dünya markası yaratmanın yolunun ‘Ar-Ge ve

İnovasyon’dan geçtiğini söyleyen Aydoğdu “Ar-Ge
ve inovasyon, bilimle ilişkili. Bilim olmadan sadece
sanayi çarkları değil; hayatın ta kendisi durur. Türk
makine üreticileri bunun farkında ve üretim alanla-
rında Ar-Ge ve inovasyon departmanı oluşturu-
yor. Rekabet gücünü artırmak, katma değer yarat-
mak, küresel pazarda aktif rol üstlenmek ve işinin
sürdürülebilirliğini sağlamak için Ar-Ge ve Ür-Ge,
hayati önem taşıyor. Ancak bu önemi kavramış sa-
nayiciler, bir dünya markası olabilir” açıklamasın-
da bulundu.

GEÇ GELEN TEŞVİĞİN ANLAMI YOK
TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu, KOBİ’lere verilen

makine-teçhizat desteğinin altın değerinde oldu-
ğunu belirterek “Ancak KOBİ’ler, proje yazılmasın-
dan 6 ay veya 1 sene sonra bu teşviği aldığında
bunu bir değere dönüştüremiyorlar. Sürekli deği-
şim gösteren döviz kuru büyük olumsuzluk yaratı-
yor. Teşvik mekanizması hızlandırılmalı” dedi. Ay-
doğdu ayrıca döviz kurunda yaşanan dalgalanma-
ya da vurgu yaparak “Yapılacak teknolojik yatırım-
ların yüzde 65’i ithal ürünlerden, yüzde 35’i de
yerli ürünlerden tedarik ediliyor. Dolayısıyla hem
ithal makine tedarikçisi hem de yerli makine üreti-
cisi teşvik kapsamında TL olarak 6 ay veya 1 sene
boyunca sabit fiyat veremiyor. Makine yatırım teş-
viklerinde işlem uzayacaksa reel fiyatlamalar göz
önüne alınmalı ya da dövizdeki artış proje sonunda
ek bütçe ile tamamlanabilir olmalı ki bu yatırımlar
gerçekçi olabilsin” diye belirtti.

Türk şirketlerinin ‘En-
düstri 4.0’ı üretimlerine

entegre etmeyi başardık-
larını söyleyen TİAD

Başkanı Hakan Aydoğdu
“Akıllı ve yapay zekaya
sahip makineler üret-

mek; ülkemiz için bir ha-
yal değil. Bunu yapacak

potansiyelimiz var” dedi.

Yapay zekaya sahip makineler üretecek potansiyele sahibiz

TİAD 
Başkanı
HAKAN

AYDOĞDU
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K ilikya, Beyrut Cooking Festivali’ne AKİB Ak-
deniz İhracatçılar Birliği ve Adana Büyükşe-
hir Belediyesi organizasyonunda Lübnan

Gıda Sektörü Ticaret Heyeti içinde katılımını ger-
çekleştirdiği  standında festival süresince ürün yel-
pazesinde yer alan ürünleri sergileyerek, şalgam
içeceğinin tanıtımını ve tadımını gerçekleştirdi.
Beyrut Cooking Festivali’nde, stant görüşmeleri-

nin yanı sıra B2b görüşmelerinde bire bir anlatım
ve sunumlarda olumlu geri bildirimler alarak
memnun ayrıldı.

YOĞUN İLGİ VARDI
Kilikya, 8-10 Kasım tarihleri arasında Lübnan’ın

başkenti Beyrut’ta Seaside Arena’da 8. kez gerçek-
leştirilen Beyrut Cooking Festivali’nde en iyi şef,
içecek danışmanı ve yaşam tarzı uzmanı ile sayısız
çalıştayların yapıldığı organizasyonda şalgam, sir-
ke ve sos ürünleri ile festivale değer kattı. Gastro-
nomi dünyasının ilgisini çekerek kullanım alanları-
nı genişletici bağlantılarda bulunan Kilikya; yemek,
içecek ve mutfak ekipmanlarının en iyilerinin ve en
yeni trendlerinin yansıtıldığı, insanların yeni tatlar
bulduğu, en yeni aşçılık eğilimlerinin verildiği, yerel
ve uluslararası yenilikçi ürünleri bulabildikleri Bey-
rut Cooking Festivali’nde yeni ambalajları ile Bey-
rut’tan ve dünyadan gelen mutfak severlerin ilgisi-
ni çekmeyi başardı.

‘TÜRK MALI’ İMAJI GÜÇLENDİ
Kilikya Şalgam, kendi ürünlerini tanıtmanın ya-

nında ülke gıda sektörü imajına da önemli katkılar
sağlayıp, bu fuar vesilesi ile hem dünya çapında
Türk Malı imajını güçlendirme hem de marka bili-
nirliğini arttırma fırsatı elde etti. Kilikya Şalgam,
2007 yılından itibaren Adana Organize Sanayi Böl-
gesi’nde bulunan fabrikasında 16.000 m2 açık
alan, 7.500 m2 kapalı alan üzerinde aylık 3 milyon
litre üretim kapasitesi ile faaliyetine devam ediyor.

Kilikya; yemek, içecek ve
mutfak ekipmanlarının

en iyilerini ve en yeni
trendlerini yansıtan 8.

Beyrut Cooking Festiva-
li’nden memnun ayrıldı.

Kilikya Beyrut Cooking Festivali’ndeydi

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen: 
Yerli üretim ve verimlilik ile büyüyoruz
2018 yılının ilk dokuz ayında Sabancı Hol-
ding’in kombine satışları 2017 yılının aynı
dönemine oranla yüzde 33 yükselerek, 62
milyar TL’yi aştı. Ana ortaklığa ait konsoli-
de özkaynak ise daha da güçlenerek 28
milyar 781 milyon TL seviyesine ulaştı. Sa-
bancı Holding’in kombine satışları, 2018
yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 33 artarak 62 milyar
TL’yi aştı. Sabancı Holding konsolide ana
ortaklık net karı ise, 2018 yılının ilk dokuz
ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 45 artarak 3 milyar 401 milyon TL
olarak gerçekleşti. Sabancı Holding yılın ilk
dokuz ayındaki faaliyet karını ise yüzde 18

artırarak 7 milyar 856 milyon TL’ye çıkardı.
Sabancı Holding’in toplam varlıkları 444
milyar 9 milyon TL’ye ulaşırken; toplam
konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise
28 milyar 781 milyon TL oldu. Sabancı
Holding CEO’su Mehmet Göçmen konuya
ilişkin yaptığı açıklamada, “Son üç ayda
ülke olarak karşılaştığımız zorluklar, bir ta-
raftan tüm ekonomi paydaşları açısından
olumsuz koşullar yaratırken; diğer taraftan
da geçmişte olduğu gibi yapısal sıkıntıları-
mıza yönelik kalıcı çözümler üretmemiz
açısından fırsatlar yaratmaktadır. Sürdürü-
lebilir büyüme, ancak bu dönemden çıkarı-
lacak derslerle mümkün olacaktır” dedi.
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Mersin merkezde şehirler
arası konteynır ve komple

yük taşımacılığı yapan
MERTER Lojistik, depo-

lama, elleçleme ve enteg-
re lojistik hizmetleriyle

faaliyet alanını genişletti.

2017 yılında Ali Eren Çelik yönetiminde ticari
faaliyetlerine başlayan ve Mersin Karaduvar
Mahallesi’ndeki 3 bin metrekarelik kapalı

alandan oluşan tesisinde faaliyet yürüten MERTER
Lojistik Kargo Ltd. Şti., kısa süre içerisinde yaptığı
yeni yatırımlarla şehirler arası konteynır ve kom-
ple yük taşımacılığının yanı sıra, depolama çözüm-
leri ve entegre lojistik hizmetleriyle de hizmet ala-
nını genişletti. Ulaştırma Bakanlığı tarafından veri-
len N2, R1 ve K1 belgeleri ile hizmet veren firma,
sektörde deneyimli 20’ye yakın kadrosu ve 10
adet lojistik araç filosuyla çalışmalarını sürdürü-
yor. Müşteri talepleri doğrultusunda modern de-
polama ve konteynır aktarma gibi hizmetleriyle
müşterilerine çözüm sunan firma, sektörde adın-
dan söz ettirmeyi başarıyor.

ENTEGRE LOJİSTİK HİZMETLERİ
Mersin’den Türkiye geneline hitap ettiklerini dile

getiren MERTER Lojistik Kargo Ltd. Şti. işletme sa-
hibi Ali Eren Çelik, Kobigündem Dergisi’ne yaptığı
açıklamada, lojistik ve kargo sektöründe Türki-
ye’nin her noktasına ulaşım sağladıklarını belirte-
rek, “Şehirler arası konteynır ve komple yük taşıma-
cılığı alanlarında hizmet veriyoruz. Sektörde uzun
yıllara dayanan öz geçmişimizle faaliyet yürütmek-
teyiz. Yine bünyemizde oluşturduğumuz entegre

lojistik hizmetlerimizle depolama ve elleçleme iş-
lemleriyle müşterilerimizin çözüm ortağı oluyoruz.
Gümrüksüz antrepo olarak günübirlik veya yıllık
sözleşmeler yaparak, firmaların ürünlerini depolu-
yoruz. Ürün satışı veya ihracat tamamlandığında
firmamıza ait araç filomuzla ihracatsa limana, itha-
lat ise ilgili firmanın adresine lojistik araçlarımızla
sevkiyatlarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

ÜRETİCİLERİN TAMAMINA HİTAP EDİYOR
Mersin Serbest Bölge ve limana yakın olmanın

avantajlarıyla, üretici firmaların tamamına hitap
ettiklerini ifade eden Ali Eren Çelik, konuşmalarını
şu şekilde tamamladı: “Serbest Bölge’de tekstil
yoğunlukta çalışıyoruz. Tekstilin hammaddesi
olan kimyasal boyalar ve diğer ek ürünlerini taşı-
maktayız. Yine ağır sanayi grupları başta olmak
üzere Liman, Serbest Bölge ve organize sanayi böl-
gelerindeki üretici büyük işletmelerin her türlü
ürünlerinin ithalat ve ihracatlarının şehirlerarası
taşımacılığını sağlıyoruz. Konteynır, kamyon ve
TIR araç gereçlerimizle en kaliteli hizmeti vermeye
çalıyoruz. Yine bölgemizde bulunan büyük sanayi
kuruluşlarına vermiş olduğumuz lojistik ve kargo
hizmetlerimizle sektördeki kalitemizi arttırmanın
yanı sıra, önümüzdeki yıllarda hedeflerimiz arasın-
da olan konteynır sahasıyla birlikte gümrüksüz an-
trepo tesisimizi oluşturarak bölgemizde sektörün
öncü kuruluşlarından biri olmayı amaçlıyoruz.”

MERTER Lojistik LTD. faaliyet alanını genişletti

MERTER Lojistik Kargo Ltd. Şti. 
işletme sahibi ALİ EREN ÇELİK
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Mersin’de kargo ve lo-
jistik sektöründe uzun

yıllara dayanan hizmet-
leriyle ön plana çıkan

Global Çukurova LTD.,
yeniden yapılanması ta-
mamlayarak sektörün-

de büyüme gösteriyor.

1991 yılından bu yana kargo ve lojistik hizmet-
leriyle ilk etapta sektörde acente olarak hiz-
met vermeye başlayan Global Çukurova LTD.,

geldiği aşamada yeniden yapılanma sürecine gide-
rek büyüme gösterdi. İşletme, kurumsallaşma süre-
ci başlatarak 2018 yılı Ocak ayından itibaren Glo-
bal Çukurova Kargo Lojistik Ltd. Şti. olarak faaliyet-
lerini devam ettiriyor. Yeni yapılanmasıyla birlikte
araç filosunu genişleten firma, 50 kişilik bir kadroy-
la hizmet vermeye devam ediyor. Mersin’den Tür-
kiye geneline parsiyel ve komple taahhüt hizmetle-
riyle sektörde ön plana çıkan firma, Cemal Gedik
yönetiminde sektörde büyüme gösteriyor.

TÜRKİYE’NİN YEDİ COĞRAFİ
BÖLGESİNE HİZMET VERİYOR
Türkiye’nin tüm bölgelerinde aktarma merkezle-

rinin bulunduğunu ifade eden Global Çukurova
Kargo Lojistik Ltd. Şti. sahibi Cemal Gedik, Kobi-
gündem Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. Kargo
ve lojistik sektöründe uzun yıllara dayanan bir geç-
mişe sahip olduklarını, bugüne dek geçen süreç içe-
risinde kazanmış oldukları tecrübelerle birlikte,
Türkiye geneli bir yapılanma içerisine girdiklerini
bildiren Cemal Gedik, “Türkiye geneli oluşturduğu-
muz aktarma merkezlerimizle birlikte yurt geneli-
nin tamamına hitap etmekteyiz. Mersin Serbest
Bölge başta olmak üzere, Liman Organize Sanayi
Bölgesi, Metal Sanayi Sitesi, toptancılar, marketler
ve KOBİ’ler olmak üzere geniş bir kesime hizmet
ediyoruz. Parsiyel ve komple taşıma hizmetlerimiz-
le, adresten alıp adrese teslim etmekteyiz” dedi.

50 KİŞİLİK KADROYLA KALİTELİ HİZMET
Konusunda deneyimli, sektörde iş tecrübesi bu-

lunan 50 kişilik bir kadroyla hizmet verdiklerini
söyleyen Cemal Gedik, Mersin Karaduvar Mahalle-
si’nde 3 bin metrekarelik kapalı alandan oluşan te-
siste çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek,
“Yaptığımız yeni yatırımlarla birlikte 20 adet şehir
içi araçlarımızla toplama ve dağıtım hizmeti faali-
yetlerimizi genişlettik. Ayrıca şehirlerarası hizmet-
lerimize beş TIR ilave yaptık. Tesisimizi daha dona-
nımlı bir aşamaya ulaştırarak, üç adet forklift ve
teknik alt yapımızla birlikte müşterilerimize daha

kaliteli bir hizmet vermeye başladık. Tüm bu çaba-
larımızla birlikte kargo ve lojistik sektöründe müş-
terilerimizin çözüm ortağı olamaya devam edece-
ğiz” şeklinde konuştu.

GLOBAL Çukurova LTD.
yeniden yapılanmasını tamamladı

Global Çukurova Kargo Lojistik 
Ltd. Şti. sahibi CEMAL GEDİK
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13. Türk Plastik Endüstrisi Kongresi’nde sektörün geleceği konuşuldu
Endüstri 4.0’ın ayak

sesleri her geçen gün
daha çok duyuluyor.

Sanayide yaşanan dö-
nüşümden en fazla

etkilenen sektörlerin
başında gelen plastik,

geleceğe inovatif
ürünlerle hazırlanıyor.

Avrupa’nın en büyük ikinci, dünyanın en büyük
altıncı plastik üreticisi konumunda bulunan
Türk plastik sektörü, Ar-Ge yatırımları ile li-

derliği yakalamayı hedefliyor. Türk Plastik Sanayicile-
ri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV)
sektörün gelişimine katkı sağlamak için 13 yıldır dü-
zenlediği Türk Plastik Endüstrisi Kongresi bu yıl “Gele-
ceğin Plastikleri” ana gündemi ile düzenlendi. Dünya
plastik sektörüne yön veren STK yöneticilerinin pane-
list olarak katıldığı kongrede birbirinden değerli isim-
ler sektörün geleceğine İstanbul’da yön veriyor.

ANA TEMA “GELECEĞİN PLASTİKLERİ”
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve

Eğitim Vakfı (PAGEV), Türk Plastik Endüstrisi Kon-
gresi’nin 13.’sünü gerçekleştirdi. Türkiye ve yurt dı-
şından uzmanların, sektör temsilcilerinin ve akade-
misyenlerin bir araya geldiği kongrenin ana teması
“Geleceğin Plastikleri” oldu. Dünya plastik dernek-
lerinin başkan ve üst düzey yöneticilerinin buluştuğu
13. Türk Plastik Endüstrisi Kongresi, EuPC-Avrupa
Plastik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Renato Zelcher ve PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu’nun
açılış konuşmaları ile başladı.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ KONUŞULDU
Düzenlendiği günden bu yana sektörün yakından

takip ettiği kongrede, 4. Endüstri devrimine uyumlu
yüksek teknolojili üretimden plastiklerde inovatif
yaklaşıma, nanoteknolojiden sürdürülebilir çözümle-
re kadar plastik sektörünü gelecekte nelerin beklediği
konunun uzmanları tarafından masaya yatırıldı. Kon-
grenin en önemli çıktılarından biri, yeniliklere kolayca
uyum sağlayan sektörlerin başında gelen plastik sek-
törünün teknolojiye uygun dönüşerek hayatın olduğu

her yerde kolaylık sağlamaya devam edeceğiydi.  

KATILIM OLDUKÇA YÜKSEKTİ
13. Türk Plastik Endüstrisi Kongresi kapsamında

“Gelecekte Plastik Sektörünü Neler Bekliyor” başlı-
ğıyla bir de panel düzenlendi. PAGEV Başkanı Yavuz
Eroğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği panelde
dünya plastik sektörüne yön veren derneklerin yö-
neticileri panelist olarak yer aldı. EuPC-Avrupa Plas-
tik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rena-
to Zelcher, PlasticsEurope Avrupa Hammadde Üre-
ticileri Derneği İcra Direktörü Karl Foerster, ACC
Amerikan Kimya Konseyi Genel Müdürü Keith A.
Christman ile Plastics Europe Akdeniz Bölge Direk-
törü Giuseppe Riva’nın konuşmacı olduğu paneli,
sektör temsilcileri ilgiyle izledi. Ana Sponsorluğunu
PAGÇEV’in üstlendiği; Huzur Plastik, Gür Plastik,
SEM Plastik ve TSP Plastik İşleme Teknolojileri’nin
de sponsorları arasında yer aldığı 13. Türk Plastik En-
düstrisi Kongresi’ne bu yıl da katılım yüksekti.

DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ
Kongrenin açılış konuşmasını yapan TOBB Plastik

Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi ve PAGEV Başkanı
Yavuz Eroğlu, “Türk Plastik Endüstrisi Kongresi’ni ha-
yata geçirirken amacımız plastik üreticisi firmalarımı-
za yeni bakış açıları kazandırabilmekti. Kongremize
destek veren tüm kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Bu
yıl kongremizde dünü ve bugünü konuşmak yerine
yarına odaklanmayı seçtik. Dünya çapında alanında
uzman isimler plastik sektöründeki dönüşüm ile ilgili
çok kıymetli bilgilerini ve öngörülerini paylaştı. Tüm
konuşmalardan çıkan ortak sonuç sektörün gelece-
ğinde ileri teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilir çö-
zümlerin önemli yer kapladığı oldu” dedi.





18 KASIM - ARALIK 2018 www.kobigundem.comkobigundem@kobigundem.com

Türkiye’nin lider bal markası Balparmak, Birleşik
Arap Emirlikleri’ndeki hızlı tüketim sektörünün
en önemli oyuncularından IFFCO ile imzaladığı

işbirliği anlaşmasıyla, Ortadoğu’yu Türk balıyla tanış-
tıracak. Binlerce endemik bitki türüne ev sahipliği ya-
pan Anadolu’nun çiçek balı, dünya rezervinin %90’ı
Türkiye’de bulunan çam balı, Apitera ve BallıMix gibi
inovatif ürünler, Kasım ayı itibariyle Dubai’de Carre-
four ve Union Cooperative Society gibi zincir market-
lerde tüketiciyle buluştu. 

TÜKETİCİLERİ TÜRK
BALIYLA TANIŞTIRACAK
İşbirliğine ilişkin konuşan Balparmak Yönetim Ku-

rulu Başkanı Özen Altıparmak, “En önemli amacımız
Türk balının tüm dünyada bilinirliğini artırabilmek.
Aynı zamanda Turquality’den aldığımız destekle
yurtdışına yerli ürünlerle açılıp, ülke ekonomisine
katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede IFFCO
ile yaptığımız işbirliği büyük önem taşıyor. Ortadoğu
ve Körfez ülkelerinde bulunan ulusal, yerel zincir
marketler ve geleneksel ticaretin yanı sıra, ev dışı tü-
ketim kanalı temsilcileri vasıtasıyla buradaki tüketici-
leri de Türk balıyla tanıştıracağız. Türkiye’de tek, Av-
rupa’nın en kapsamlı 4 eşdeğer bal ihtisas
laboratuvarlarından birine sahip olan
Balparmak’ı, dünya markası yap-
mak için yolumuza bundan
sonra da başarıyla devam
edeceğiz.” dedi.

Balparmak, Ortadoğu bölgesinin en önemli hızlı tüketim sektörü oyuncularından IFFCO ile
işbirliği anlaşması imzaladı. İşbirliği çerçevesinde Balparmak’ın çiçek ve çam balları ile Api-
tera ve BallıMix gibi inovatif ürünleri, ilk olarak Dubai’de satışa sunuldu. Ardından GCC (Kör-

fez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi) bölgesinde yer alan ülkelerde de tüketiciyle buluşacak.

Balparmak Ortadoğu’yu Türk balıyla tanıştıracak

BALPARMAK HAKKINDA:
Kurulduğu 1980 yılından bu yana bal sek-
törünün gelişimine öncülük eden ve uzun
yıllardır sektörün lideri olan şirket,
300’ün üzerinde çalışanı ve bugün bün-
yesinde bulundurduğu Balparmak, Balko-
van, Apitera ve BallıMix markaları ile sağ-
lığı, doğallığı, lezzeti her gün sofralara ta-
şıyor. Tüketicisine sunduğu kalite stan-
dardı ile farklılaşan Balparmak, bu an-
lamda sektörün öncülüğünü üstleniyor.
Gıda güvenliği konusunda uluslararası
standartlara göre çalışan Balparmak, gıda
güvenliği sistemi ISO FSSC 22000 ile
global gıda standardı BRC (British Retail
Consortium) gibi sertifikalara da sahip.
Türkiye’nin bal ve diğer arı ürünleri ala-
nındaki ilk ve tek, gıda alanında 8’inci Ar-
Ge Merkezi’ne sahip olan Balparmak, Bal
ve Diğer Arı Ürünleri Araştırma ve Kalite
Kontrol Laboratuvarı sayesinde, tüketici-
lerine sunduğu ürünleri 92’den fazla 

parametre doğrultusunda 
analiz ediyor.

Balparmak 
Yönetim 

Kurulu Başkanı
ÖZEN 

ALTIPARMAK
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Adana Genç İşadam-
ları Derneği (Adana
GİAD), kuruluşunun
26’ncı yıldönümünü
büyük bir coşku ve
heyecanla kutladı.

Adana GİAD üyeleri-
ni buluşturan gece-

de, ünlü sanatçı Ser-
kan Kaya sevilen

şarkılarıyla unutul-
maz anlar yaşattı.

Adana GİAD’ın Sheraton Oteli’nde düzenlenen
26’ncı kuruluş yıldönümü balosuna, geçmiş
dönem başkanlarıyla çok sayıda dernek üyesi

katıldı. Konukların şıklıklarıyla dikkat çektiği baloda,
Adana GİAD Başkanı Halid Milli ve yönetim kurulu
üyeleri, misafirlerini kapıda karşılayıp yakından ilgi-
lendi. Adana GİAD tanıtım filminin gösterildiği etkin-
likte bu yıl derneğe yeni katılan 23 kişi de tanıtıldı.

“ADANA GİAD HEP İZ BIRAKAN İŞLER YAPTI”
Oldukça nezih ve sade bir törenle ağırladığı katı-

lımcılara seslenen Adana GİAD Başkanı Halid Milli,
kurucu ve geçmiş dönem başkanlarına teşekkür etti.
Konuklara gösterilen Adana GİAD tanıtım filmin-
den söz eden Milli, “Ne önemli işler yapmış bu der-
nek. 1992 yılından bugüne, Adana'mızın sosyo-eko-
nomik yapısını geliştirmek adına, emin adımlarla,

taş üstüne taş koyarak ilerlemiş ve hep iz bırakan iş-
ler yapmış. Bu işlerin yapılmasında emeği geçen
tüm geçmiş dönem başkanlarına ve yönetimlerine
ve bu faaliyetlere gerek katılarak gerekse ekonomik
destek olan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. An-
cak bu işlerin başarılmasındaki en büyük etken kim-
ler biliyor musunuz? Tabi ki kıymetli üyelerimiz. Siz-
ler ne kadar güçlü olursanız Adana GİAD o kadar
güçlü, sizler ne kadar başarılı olursanız Adana GİAD

o kadar başarılı olur. İnanın, göreve ge-
len yönetim kurulları arkasında sizlerin
gücünü hissettiği için birçok işe girme-
ye cesaret ediyor. Kıymetli Adana Gİ-
AD’lılar iyi ki varsınız” dedi.

YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİNE ALKIŞ
Konuşmanın ardından Adana GİAD

Başkanı Halid Milli, her zaman her işte
elini taşın altına koyan yönetim kurulu
üyelerini sahneye davet etti. Başkan Ha-
lid Milli ile birlikte Başkan Yardımcıları
Enver Yılmaz ve Alican Boğa, Genel Se-
kreter Cenk Yakın, Sayman Zeynep Ma-
denci, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim 
Gizer, Dinçer İşisağlam, Murat Erşahi-
noğlu, Yusuf Cihan Değişmez, Cumhur
Demirağ, Mustafa Şahbaz, Kemal Özçe-
tin, Hakkı Mert Dağsuyu, Melda Kaya,
Vehbi Kapıcıoğlu ve Özlen Kaya sahne-
de anı fotoğrafı çektirdi. Geceye katı-
lımcılar da Adana GİAD yönetimini uzun
süre alkışladı. İş dünyasının genç temsil-
cilerinin buluştuğu gecede sahneye
daha sonra sevilen sanatçı Serkan Kaya
çıktı. Usta sanatçı seviler şarkılarını ses-
lendirirken katılımcılar da eşlik etti.

Adana GİAD 26’ncı kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladı
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Sektöre dair ilklerin gerçekleştirildiği Ulus-
lararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı;
ICCI içeriğinde yer alan birçok etkinlik ile

enerji sektörü profesyonellerine ve enerji sektö-
rünün gelecek nesillerine 25. kez ev sahipliği yap-
maya hazırlanıyor. 24 yıldır düzenlediği Fuar,
Konferans ve İkili İş Görüşmeleri ile enerji sektö-
rünün en önemli buluşma noktalarından biri olan
ICCI, 2018 fuarı kapsamında bünyesine kattığı ve
başarıyla gerçekleşen Diplomatik Alan, Generati-
on X Programı ve Start Up etkinlikleri 2019 yılın-
da da 28 – 30 Mayıs tarihleri arasında fuar kapsa-
mında yer alıyor olacak.

YENİ YATIRIM VE İŞBİRLİKLERİ
Türkiye’nin enerji işbirliklerinin güçlendirilme-

si amacıyla geçtiğimiz fuar kapsamında ilk kez
hayata geçirilen ve Türkiye’deki yabancı konso-
loslukların katılımı ile gerçekleştirilen ‘Diploma-
tik Alan’ ile uluslararası işbirlikleri geliştirilerek
yatırım hedefleri güçlendirilmeye devam ede-
cek. ICCI 2019’da yerli ve yabancı enerji şirketle-
rinin yanı sıra konsolosluklar düzeyinde ülkeler
arası yeni görüşmelere de ev sahipliği yapacakla-
rını belirten Sektörel Fuarcılık Genel Müdürü Fe-
raye Gürel “ICCI, çeyrek asrı geride bırakacağı
2019 yılında da Türkiye’nin uluslararası yeni yatı-
rım ve işbirliklerinin gerçekleştirileceği önemli bir
etkinlik olacak” dedi.

TÜM BAŞLIKLAR MASAYA YATIRILACAK
ICCI 2019 ürün gruplarıyla enerji sektörünün

gelişen ve dönüşen yüzü olmaya devam edeceği-
ni ifade eden Feraye Gürel, “Fuar ve konferansı-
mızın odak konuları arasında geleceğin enerji
sektörü yer alırken; ICCI 2019, ürün grupları çe-
şitliliği ile katılımcı firmaların yenilenebilir enerji-
nin tüm alt başlıkları, kojenerasyon, elektrik üre-
timindeki yeni trendler ve elektrik ticareti, dağı-
tım ve iletim sistemleri, enerji tesislerinde ba-
kım, onarım ve servis hizmetleri, çevre teknoloji-
leri, enerji verimliliği, enerji lojistiği, dijitalizas-
yon, enerji depolama, elektrikli araç ve şarj tek-

nolojileri, akıllı şebeke ve akıllı altyapı, enerjide
siber güvenlik konularında ürün ve hizmetlerini
sergileyeceği bir platform olarak sektörün yeni
trendlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Enerji,
üretim, iletim ve dağıtım sektörleri arasındaki et-
kileşimi temel alan 25. yılımızda da ‘ICCI’ Enerji
ve Çevre Fuarı ve Konferansı ile enerji değer zin-
cirindeki tüm ana başlıkları, sektörün önde gelen
isimlerinin katılacağı konferanslarda masaya ya-
tıracağız. Çeyrek asrı geride bırakacak olduğumuz
ICCI 2019 ile yine sektöre damgasını vuran
önemli gündem konuları ile yıl boyu konuşulacak
bir etkinliğe imza atacağız” şeklinde konuştu.

“ICCI” 2019’DA ÖNE ÇIKANLAR
Her zaman alanında ilklere ve yeniliklere imza

atan ICCI, 25. yılında da sektöre katma değer ya-
ratan etkinlik ve özel alanları ile fark yaratmaya
devam edecek. Geçtiğimiz ICCI Fuar ve Konferan-
sı kapsamında ilk kez düzenlenen Generation X
Programı, “ICCI 2019”da da öne çıkan etkinlikler
arasında. Enerji sektörünün gelecekteki liderlerini
bugünün liderleriyle buluşturmaya devam ede-
cek olan ICCI 2019 kapsamındaki Generation X
Programı ile enerji sektörünün genç yönetici
adayları bugünün liderleri ile tanışma fırsatını ya-
kalayarak sektöre bir adım önde giriş yapabilme
imkanını bulacaklar. Geçtiğimiz ICCI Fuar ve Kon-
feransı itibariyle ICCI’ ın önemli bir parçası olan ve
yoğun ilgi gören, 20’nin üzerinde firmanın katıldı-
ğı “Start Up Alanı” ise yine 2019’da da sergi ve
sunumları ile öne çıkan etkinlikler arasında.

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ve EPDK deste-

ğiyle düzenlenen Türki-
ye’nin alanında lider enerji

fuarı “ICCI” 2019 – Uluslar-
arası Enerji ve Çevre Fuarı

ve Konferansı, 28 – 30 
Mayıs 2019 tarihleri ara-
sında 25. kez İstanbul’da

uluslararası enerji şirket-
lerini bir araya getirecek.

ICCI 2019 Fuarı 25. kez sektörün nabzını tutacak

Sektörel 
Fuarcılık 
Genel 
Müdürü
FERAYE
GÜREL
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1990 yılından bu yana plastik sektörün-
de faaliyetlerini sürdüren IŞIN BORU,
süreç içerisinde öz kaynaklarıyla yaptığı

ilave yatırımlarla büyümesini sürdürüyor.
PPRC boru ve ek parçaları, PVC atık su borusu
ve ek parçaları, KORUGE boru ve sarı metal
üretimiyle adından söz ettiren IŞIN BORU,
2018 yılı içerisindeki ilave yatırımlarını ta-
mamlamanın gururunu yaşıyor. Beş milyon
dolarlık bir ek yatırımla üretim hatlarını son
sistem otomasyonla donatan firma, entegre
bir kuruluş haline dönüşmeyi başardı. IŞIN
BORU Genel Müdürü Muzaffer Onatça yöne-
timinde faaliyetlerini sürdüren firma, üretim
alanını 100 bin metrekareye çıkardı.

YENİ YATIRIM MALİYETİ 
5 MİLYON DOLAR
Adana merkez ve Hacı Sabancı Organize

Sanayi Bölgesi’nde üretim tesislerinin tam
kapasite çalıştığını söyleyen IŞIN BORU Genel
Müdürü Muzaffer Onatça, Kobigündem Der-
gisi’ne yatırımlar konusunda bilgi verdi. Onat-
ça, “Üretim tesislerimizde PPRC boru, PVC
atık su borusu, KORUGE boru ve sarı metal
üretim programımızla birlikte ek parçalar da
dahil olmak üzere üretim yapıyoruz. Kısacası
Adana’da üretiyor, dünyaya satışını yapıyoruz.
Süreç içerisinde öz kaynaklarımızla yatırımla-
rımızı sürdürmeye çalıştık. Yine işimizle oran-
tılı 2018 yılı içerisinde planlamış olduğumuz 5
milyon dolar maliyetli ek yatırımımızı tamam-
lamış olduk. Bu yatırımlarımızla birlikte, mev-
cut üretim kapasitemizi artırmanın yanı sıra,
hem 2017 yılı çalışan tüm kadrolarımızı koru-
duk hem de yeni istihdam alanları açmış ol-
duk. Bu doğrultuda yaptığımız girişimlerle
bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katma de-
ğer yaratmaya devam ediyoruz” dedi.

IŞIN BORU 2018 yılı
yatırımlarını tamamladı

Adana merkezde ve Hacı Sabancı Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde üretim tesis-
leri bulunan IŞIN BORU, 2018 yılı içeri-

sinde planladığı yatırımlarını tamamladı.

IŞIN BORU 
Genel Müdürü
MUZAFFER 
ONATÇA
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ÜRETİM ALANI 
100 BİN METREKARE OLDU
Özellikle Adana Hacı Sabancı Organize Sa-

nayi Bölgesi’nde bulunan üretim tesisinde ge-
nişletmeye giderek üretim alanını büyüttükle-
rinin bilgisini de veren Muzaffer Onatça, açık-
lamalarını şu şekilde sürdürdü: “Toplam üre-
tim alanımızı 100 bin metrekareye çıkardık.
Yaptığımız yatırımlarla tesisimizi entegre üre-
tim yapabilir bir konuma ulaştırdık. Üretim
hatlarımız dört ayrı gruptan oluşuyor. Ayrıca
2019 yılı içerisinde tamamlamayı planladığı-
mız yeni idari binamızın çalışmaları da devam
ediyor. 5 katan oluşan idari binamızın her katı
700 metrekareden oluşacak. Modern, çağdaş
ve en iyi donatılarla oluşturacağımız idari bi-
namızı, örnek teşkil edecek bir konuma ulaş-
tırmayı amaçlıyoruz.”

KORUGE’DE TÜM ÖLÇÜLERDE 
ÜRETİM YAPIYOR
KORUGE boru üretim hatlarında tüm ölçü-

lerde üretim yaptıklarını ifade eden Muzaffer
Onatça, “KORUGE boru üretim hatlarımızı en
yeni teknolojik makine parkuruyla güçlendir-
dik. Yaptığımız bu yatırımla, KORUGE boru
üretiminde kapasite artırmanın yanı sıra, tüm
ölçülerde üretim yapabilir bir aşamaya geçiş
yaptık. Bu da KORUGE boru imalatında gelen
tüm talepleri rahatlıkla karşılamada önemli
bir avantajı sağlamış oldu” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE GENELİ SATIŞ NOKTASI 
700’ÜN ÜZERİNDE
Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda IŞIN BORU

markasıyla her yerde olduklarının altını çizen
Muzaffer Onatça, açıklamalarını şu şekilde
tamamladı: “IŞIN BORU markamızla dünya-
nın pek çok yerinde varız. Yaklaşık 30 ayrı ül-
keye ihracat gerçekleştiriyoruz. Afrika’nın ta-
mamı, Türki Cumhuriyetleri’nin tamamı, Or-
tadoğu ülkeleri ve Avrupa ülkelerine ihracat
yapıyoruz. Türkiye geneli ise 700’ün üzerin-
deki satış noktalarımızla yurt içine satış yapı-
yoruz. Bu doğrultuda gerek yurt içi ve gerek-
se yurt dışı sektörel fuarları yakından takip
ederek katılım sağlıyoruz. Yaptığımız tüm bu
çalışmalarla IŞIN BORU markamızı ulusal ve
uluslararası pazarlarda hak ettiği konuma
ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz.”
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S iyaset, ekonomi ve dış politika ekseninde
yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği top-
lantıda -mali piyasalarda yaşanan istikrar-

sızlık ve reel sektörde durgunluk ortamında- KO-
Bİ’lerin yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerileri tar-
tışıldı. Toplantıya katılan TÜRKONFED Başkan
Yardımcısı, ÇUKUROVA SİFED ve ADSİAD Başka-
nı Süleyman Sönmez, ekonomik faaliyetin ve

mali piyasaların, siyaset ve dış politika sorunla-
rından etkilenmemesinin sağlanması gerektiğini
vurguladı.

TÜRKONFED’DEN ORTAK ÇAĞRI
Toplantı sonrasında TÜRKONFED Başkanı Or-

han Turan tarafından AB KOBİ Sözleşmesi'nin
“Önce Küçüğü Düşün” İlkesi çerçevesinde ortak
bir çağrı da yapıldı. Bu çerçevede KOBİ'lerin daha
fazla büyüme ve istihdam yaratabilmesi ve reka-
bet güçlerinin artması için yasal düzenlemelerin -
başta ödeme ve tahsilat uygulamaları olmak
üzere- AB standartlarına getirilmesi gerektiğinin
altı çizildi.

OLAĞANÜSTÜ GÜNDEM
Ülkemizde 26 Kalkınma Ajansı’nın olduğu böl-

gelerde federasyon, dernek ve iş insanlarıyla
Anadolu’da yaygın bir örgütlenmeye sahip olan
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED), Başkanlar Konseyi’ni toplantıya
çağırdı. 26 bölgesel, 3 sektörel federasyon başka-
nı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyeleri, İs-
tanbul’da olağanüstü gündemle toplandı.

ÜRETİM EKONOMİSİ TEMELLİ MODEL
Her renk ve sesten iş insanının temsil edildiği,

Orhan Turan’ın başkanlığında gerçekleştirilen
konsey toplantısında ana gündem demokrasi ve
ekonomiydi. Siyaset, ekonomi ve dış politika ek-
seninde ülkemizin içinde bulunduğu mevcut du-
rum, Anadolu’daki KOBİ’lerin yaşadığı sıkıntılar ve
önlemler “ortak akıl ve ortak vizyon” ile masaya
yatırıldı. Başkanlar Konseyi’nde, “gelişmiş bir eko-
nomi için gelişmiş bir demokrasi” anlayışının iç-
selleştirilmesi çerçevesinde ekonomi ile demok-
rasi arasında dolaylı değil, doğrudan bir ilişkinin
olduğu vurgulandı. Hukukun üstün olduğu bir
devletin, hızlı ve adaletli işleyen bağımsız yargı-
nın, katılımcı-şeffaf-kapsayıcı bir yaklaşımın, tü-
ketim değil üretim ekonomisi temelli yeni bir mo-
delin, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin ve Av-
rupa Birliği üyeliği perspektifinin “ortak hedef ve
ortak vizyon” olması gerekliliği de dile getirildi.

TÜRKONFED Başkanlar
Konseyi, konfederasyon yö-

netim kurulu üyeleri ve 29
federasyon başkanının katılı-
mı ile “Olağanüstü Gündem”

ile İstanbul’da toplandı.

İş dünyası KOBİ’ler için çözüm istedi
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Dünyanın önde gelen premium otomobil üre-
ticisi BMW Group, üretim gerçekleştirdiği
bütün tesislerinde 2020 yılına kadar tama-

men çevreci enerji kullanmayı amaçlıyor. Yeni BMW
X3’ün üretildiği Güney Afrika’daki Rosslyn Fabrikası
da bu yıl sonuna kadar, ihtiyaç duyduğu elektrik
enerjisini geri dönüşümden elde edecek olmasıyla,
sürdürülebilirlik bakımından örnek tesis olarak göste-
riliyor. BMW Group’un son 3 yılda 400 milyon Euro
yatırım gerçekleştirdiği Rosslyn Fabrikası Yeni BMW
X3 üretiminde çevreci enerjiyi kullanmasıyla birlikte
markanın 2020 vizyonu doğrultusunda en büyük adı-
mı atan üretim tesislerinden biri haline geldi.

% 100 YENİLENEBİLİR ENERJİ
BMW’nin üretim teknolojisinde geldiği noktayı

temsil eden Rosslyn Fabrikası, hem sahip olduğu tek-
nolojisi hem de çevreci yapısı ile bir başyapıt olma
özelliği taşıyor. Üretim için ihtiyaç duyulan enerjiyi
Bronkhorstspruit’taki Bio2Watt biyolojik gaz üretim
tesisinden alan Rosslyn Fabrikası, 2018 yılı sonuna ka-
dar kullanacağı elektriğin %100’ünü yenilenebilir ener-
ji kaynaklarından elde edecek. BMW Group da 2020
yılına kadar üretim gerçekleştirdiği bütün tesislerde
%100 çevreci enerji kul-
lanımına geçmeyi
hedefliyor.

20 BİN TON ATIK BİYOGAZA DÖNÜŞÜYOR
Beefcor tarafından yönetilen, Güney Afrika’nın en

büyük besi tesisinin yanına inşa edilen ‘Bio2Watt’, bu
sayede ihtiyaç duyduğu temel ‘yakıt’ olan hayvan
dışkısına istediği zaman ulaşabiliyor. Her yıl 25 bin sı-
ğırın yaklaşık 40 bin tonluk gübresinin yanı sıra 20
bin ton organik atığı biyogaza dönüştüren tesis, bu
gazı kullanarak elektrik üretimi sağlıyor. Burada üreti-
len elektrik, daha sonra BMW gibi elektrik enerjisine
ihtiyaç duyan firmalar tarafından satın alınıyor.

BMW Group, yeni
BMW X3 üretimini

gerçekleştirdiği Gü-
ney Afrika’daki

Rosslyn Fabrika-
sı’nda, 2018 yılı so-
nuna kadar sadece

geri dönüşümden
elde edilen elektrik

enerjisini kullanmayı
hedeiyor. BMW

Group, 2020 yılına
kadar üretim gerçek-

leştirdiği tesislerinin
tamamında %100

çevreci enerjiye geç-
meyi amaçlıyor. 

BMW Group’un 2020 hede üretimde yenilenebilir enerji
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Ünallar Makina, 1998 yılından bu yana
Adana Yeni Sanayi Sitesi’nde hidrolik
ve pnömatik üretimiyle sektörde uzun

yıllara dayanan iş deneyimiyle faaliyetlerini
sürdürüyor. Sektörde yaklaşık 45 yıllık
bir tecrübeye sahip olan Ünal Okur
tarafından kurulan Ünallar Makina
Ltd. Şti., Murat Okur yönetiminde
çalışmalarını sürdürüyor. Hidrolik
ve pnömatik üretiminin yanı sıra,
yaptığı yeni yatırımlarla birlikte
imalat çeşitliliğini artıran firma,
diğer sektörlere de hitap etmeye
başladı. Sanayi grupları başta ol-
mak üzere inşaat sektörlerine yönelik
de üretime başlayan firma, Türkiye geneli
adından söz ettirmeyi başarıyor.

İMALAT ALT YAPISINI GÜÇLENDİRDİ
Adana Yeni Sanayi Sitesi’ndeki tesisinde

hidrolik, pnömatik, makine ve yedek parça
imalatı yaptıklarını söyleyen Ünallar Makina

Ltd. Şti. işletme sahibi Murat Okur, Kobigün-
dem Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. Okur,
“Hidrolik ve pnömatik imalat sektöründe

uzun yıllara dayanan bir geçmişimiz bulu-
nuyor. Süreç içerisinde teknolojiyi ya-
kından takip ederek, imalat alt yapımı-
zı yeniledik. Muhtelif tezgahlarımızın
yanı sıra, yeni ilave tezgahlarımızla bir-
likte imalat alt yapımızı da güçlendir-
miş olduk. Teknik kadromuzu genişle-
terek, gelen taleplere yanıt verebilir bir
konuma ulaştık. Bu çerçevede bölge-

sel bazda yürüttüğümüz faaliyetleri-
mizi bir üst aşamaya çıkararak ulu-
sal ve ulusalar arası pazarlara gir-
meyi sağlamış olduk” dedi.

ÜRÜN GRUBUNU ARTIRDI
İlave yatırımlarla birlikte ürün gruplarında

önemli bir aşamaya geçtiklerinin bilgisini de
veren Murat Okur, açıklamalarına şu şekilde
devam etti: “İmalatını yapmış olduğumuz

Adana’da hidrolik, pnömatik
imalatıyla makine imalat sek-

törlerine hitap eden Ünallar
Makina, ürün çeşitliliğini artı-

rarak faaliyet alanını genişletti.

ÜNALLAR MAKİNA
imalat çeşitliliğini artırdı
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ürün gruplarımızda önemli oranda bir artış
sağladık. Üretim programımızda hidrolik silin-
dirler, hidrolik dişli pompalar, hidrolik piston-
lu pompalar, hidrolik güç üniteleri, honlanmış
boru ve krom miller, dikey hidrolik pres maki-
neleri, yatay hidrolik pres makineleri, hidrolik
makineleri ve hidrolik yük asansörleri olmak
üzere üretim yapıyoruz. Bu imalatlarımızla
bölgede ağırlıkta olmak üzere, Türkiye geneli
sanayi gruplarının tamamına hitap ediyoruz.”

MAKİNE İMALATI DA YAPIYOR
Ayrıca gelen talepler doğrultusunda maki-

ne imalatı da yaptıklarını belirten Murat
Okur, “Kauçuk zemin kaplama makinesi, kau-

çuk merdiven kaplama makinesi, fırın köprü-
sü, pres makineleri, baraj açma ve kapama
üniteleri ve hidrolik silindirleri ve hidrolik blok
tasarım ve imalatlarını yapmış olduk. Özellik-
le kauçuk zemin kaplama makinesinde 20’lik
kalıp, 28’lik kalıp, 30’luk kalıp ve 32’lik kalıp
olmak üzere üretimini gerçekleştiriyoruz. Alt
ve üst kısmından basmalı seçeneklerle imala-
tını yapmış olduğumuz kauçuk zemin kapla-
ma makinesinin, yurt içi ve yurt dışı pazarlara
satışını yapıyoruz. Zemin kaplamada
400x400 milimden başlayan ve bir metreye

kadar olan çeşitli ebatlarda kauçuk zemin
kaplama makine imalatını gerçekleştiriyoruz.
Bu makinelerimizle; belediyeler, müteahhitler
ve inşaat sektörü başta olmak üzere; oyun
parkları, spor salonları gibi pek çok sektöre hi-
tap ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ünallar 
Makina Ltd. Şti. 
işletme sahibi 
MURAT OKUR
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İnsanla yan yana herhangi bir güvenlik kafesi
olmadan güvenle çalışabilen (risk analizleri-
ne bağlı olarak) cobot’larıyla öne çıkan Uni-

versal Robots, yeni geliştirdiği e-Series ile oto-
masyon teknolojisindeki değişimin amiral gemi-
si olmaya devam ediyor. Ayrıca; Uygulama Si-
hirbazı (Application Builder) ile hem küçük hem
de büyük ve orta ölçekli şirketler için geliştirdiği
çalışmalara bir yenisini ekleyen Universal Ro-
bots, Uygulama Sihirbazı aracıyla yetenek açığı-
nı kapatmaya devam ediyor. Cobot’ları ile tüm
sektörlere çözüm sağlayan Universal Robots, fir-
malara istedikleri uygulamayla ilgili baştan sona
eksiksiz bir program şablonu ortaya çıkararak
maliyet ve üretim optimizasyonu sağlıyor.

KOMPLE PROGRAM ŞABLONU SAĞLIYOR
Uygulama Sihirbazı ile sunduğu avantajlara

dair açıklamalar yapan Universal Robots Türkiye
Satış Geliştirme Yöneticisi Kandan Özgür Gök,
“Uygulama Sihirbazı seçilen bir uygulama için
komple bir program şablonu sağlıyor. Uygulama
Sihirbazı’nda cobot kontrolörünün diğer ekip-
manlarla nasıl ilişkilendirileceği, cobot’un özel
uygulama gereksinimleri, örneğin cıvatalama
için tork, paletleme için yerleşim şablonu, tutu-
cular için dikkat edilmesi gereken detaylar vb.
önemli konularda katkılar sağladığı gibi nasıl

programlanacağı gösteriliyor. Bununla birlikte
kullanıcının seçimlerine göre oluşturulan prog-
ram şablonu e-mail ile kullanıcıya gönderiliyor,
kullanıcı programı cobot’a yükleyerek çalışmaya
başlayarak, kısa sürede üretime başlayabiliyor.
Uygulama Sihirbazı, başlangıç olarak en popüler
üç kolaboratif robot uygulaması makine besle-
me, cıvatalama ve paketleme için kullanıcılara
avantaj sağlıyor. Diğer uygulamalar için ise ça-
lışmalara devam ediliyor” dedi. 

YETENEK AÇIĞI AZALIYOR
Universal Robots’un kolay programlanan co-

bot’larının Uygulama Sihirbazı ile tüm sektörler-
de yetenek açığını azalttığını ifade eden Gök,
“Yeni geliştirdiğimiz Uygulama Sihirbazı, çevri-
miçi konfigürasyon aracılığıyla uygulama için
gerekli olan uygun uç ekipmanı ve doğru robotu
seçmek, farklı konfigürasyon seçenekleri için
avantaj ve dezavantajları gözden geçirmek ve
komple bir çözüm için gerekli becerileri öğren-
meniz için adım adım bir süreç sunuyor. Univer-
sal Robots+, Universal Robots Akademi ve en
son yenilik Uygulama Sihirbazı gibi uygulama-
larla robot kullanma kabiliyeti artıyor. Herkese
başarılı bir robot uygulamasını hızlı bir şekilde
yapılandırma ve uygulama imkanı tanıyoruz”
şeklinde bilgilendirmede bulundu.

Universal Robots, her ölçekten
şirketler için geliştirdiği uygula-
malara bir yenisini daha ekledi.

Universal Robots, Uygulama
Sihirbazı ile otomasyonu her-
kes için erişilebilir hale getir-

meye devam ediyor. Uygulama
Sihirbazı, başlangıç olarak en

popüler üç kolaboratif robot uy-
gulaması; makine besleme, cı-

vatalama ve paketleme için
kullanıcılara avantaj sağlıyor.

Universal Robots’tan bir yenilik daha: Uygulama Sihirbazı

ÖZGÜR 
GÖK





G rip ve soğuk algınlığı ile baş edebilmenin
önceliklerden biri de sağlıklı ve doğru
beslenerek bağışıklık sistemini güçlü tut-

mak. Bu nedenle söz konusu hastalıklara karşı
koruyucu etkisi bilinen besinleri tüketmek büyük
önem taşıyor. Medline Adana Hastanesi’nden
Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, sonbahar ve kış ay-
larında önemli bir artış gösteren grip ve soğuk al-
gınlığına karşı koruyucu etkisi bilinen 10 önemli
besini anlattı.

TURUNÇGİLLER: Greyfurt, portakal, limon,
mandalina gibi besinler C vitamini deposu olarak
tanımlanıyor. Aynı zamanda antioksidan özelliği
de olan bu besinleri tam mevsi-
mi olan sonbahar ve kış ayla-
rında tüketmek grip ve soğuk
algınlığından korurken posaları
sayesinde bağırsak sistemi de
yarar görüyor.

NAR: İçeriğindeki “antosi-
yanin” adlı bileşen sayesinde
bağışıklık sistemini güçlendiren
nar, gribe karşı korunmada et-
kili bir besin olarak öne çıkıyor.
Ancak narın suyunu sıkıp içmek
yerine orta büyüklükte bir narı
tüketmek bağırsak sağlığı açı-
sından daha faydalı oluyor.

DOĞAL YOĞURT: Doğal yoğurt gibi probi-
yotik kaynakları düzenli olarak tüketildiğinde ba-
ğırsak florasını zenginleştirerek bağışıklık siste-
mini güçlendiriyorlar. Yoğurt bunun yanı sıra
içerdiği laktik asit ile mikroplara karşı kalkan et-
kisi gösteriyor ve savunma sisteminin gelişmesi-
ne katkı sağlıyor.

SOĞAN-SARIMSAK: Doğal bir antibiyotik
olan soğan ve sarımsak vücudumuza giren mik-
roplarla mücadele ederek bağışıklık sistemimizi
güçlendiriyor, hastalıkları uzak tutuyor.

YAĞLI TOHUMLAR: Ceviz, badem ve fındık
gibi yağlı tohumlarının E vitamini, çinko, mag-
nezyum, Omega-3 gibi yağ asitleri ile mineral
içeriklerinden dolayı bağışıklık sistemini güçlen-

dirdikleri biliniyor. Bu nedenle günde bir avuç içi
kadar ve çiğ olarak tüketilmesi öneriliyor.

ZENCEFİL: İçeriğinde doğal olarak bulunan
“gingerol” maddesi sayesinde bağışıklığı kuvvet-
lendirerek her türlü enfeksiyonu uzak tutmaya
yardımcı oluyor. Zencefil, toz şeklinde yemekler-
de taze olarak ise kaynar suda demlenip çay şek-
linde tüketilebiliyor.

BALIK: Özellikle soğuk su balıkları, sahip ol-
dukları bol miktardaki Omega-3 yağ asitleri, pro-
tein ve aynı zamanda A-B vitamini yönünden
zengin besinler. Bağışıklık sitemini destekleyen

balığı ızgara, fırın veya buğu-
lama teknikleri ile pişirerek
haftada en az 2 kez sofralar-
da yer vermek gerekiyor.

ADAÇAYI: Adaçayı içer-
diği bileşenler sayesinde grip
ve soğuk algınlığı gibi hasta-
lıkların yol açtığı boğaz en-
feksiyonlarını önlemeye yar-
dımcı bir besin olarak göste-
riliyor. Ancak günde 1 fin-
candan fazla ve düzenli ola-
rak uzun süre adaçayı tüket-
mek hamilelerde kanama

riskini ve kasılmaları artırarak
erken doğum riskine sebep olabiliyor!

EKİNEZYA: Kimi soğuk algınlığı ilaçlarının da
hammaddelerinden biri olan ekinezya bitkisi,
içerdiği zengin C vitamini ve flavanoidler gibi an-
tioksidanlarca bağışıklık sistemini destekliyor.
Kaynar suya 1-2 tutam atarak demleyebileceği-
niz ekinezya, üst solunum yollarının tedavisinde
de önemli bir yere sahip. Ancak bu bitkiyi hamile
iken tüketmekten kaçınmak gerekiyor!

SU: Vücudumuzda bulunan toksinlerin ve
mikropların hızlıca dışarı atılabilmesi için bol
miktarda su tüketmek önemli. Ayrıca özellikle
griple beraber ortaya çıkabilecek yüksek ateş ve
ishal gibi durumlarda oluşabilecek sıvı kayıpları-
nın önüne geçmek için günde 10 bardak su içil-
mesi önem taşıyor.

Hava sıcaklıklarında meyda-
na gelen ani ısı değişiklikleri,
güneşe aldanıp ince elbise-
lerle tedbirsiz olarak dışarı

çıkmak ve kapalı yerlerde ka-
labalık içerisinde bulunmak

bizi grip ve soğuk algınlığı
riski ile karşı karşıya bırakı-

yor. Üstüne bir de bağışık-
lık sistemimiz yeteri kadar

güçlü değilse aniden yatağa
düşmek işten bile olmuyor.

Griple 
savaşan 
10 besin!
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A ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-
ğı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlü-
ğü’ne bağlı İSGÜM tarafından hayata ge-

çirilen İSGAP’ın kapanış toplantısı gerçekleştiril-
di. Kapanış toplantısında konuşan Engelli ve Yaş-
lı Hizmetleri Genel Müdürü, İş Sağlığı ve Güven-
liği Eski Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç, iş
sağlığı ve güvenliği konusunun önemini vurgula-
yarak, meslek hastalıkları ve iş kazalarının ön-
lenmesi konusunda alınması gereken mesafeler
olduğunu dile getirdi.

ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN 
İSG EĞİTİMLERİNİ ÖNEMSİYORUZ
Engellilerin istihdamında da iş sağlığı ve gü-

venliğinin önemine işaret eden Koç, "Engelli kar-
deşlerimizin istihdamını ve sosyal hayata katıl-
masını önemsiyoruz. Şu anda kamuda 53 bin
904 engelli birey çalışıyor. İnşallah yakında 2 bin
500 kişilik bir kura daha yapılacak ve istihdam
edilen kişi sayısı daha da artacak. Kamuda engel-
li kardeşlerimiz çalışırken, onların çalışma or-
tamlarının oluşturulması ve iş sağlığı güvenliği
konusunda onlara yönelik eğitimlerin yapılması
çok büyük önem taşıyor" dedi. Koç, özel sektör-
de 110 bin engellinin çalıştığını söyledi.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMALI
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcı-

sı Burhanettin Kurt açılış konuşmasında, iş sağlı-
ğı ve güvenliği kültürünün az geliştiği sektörler-
de yaygınlaştırılmasında bu projenin önemli bir
rol oynadığını vurguladı. İş kazaları ve meslek
hastalıklarının hem dünyada hem de Türkiye’de
çalışma hayatının mücadele etmek zorunda kal-
dığı alanların başında geldiğini kaydeden Kurt,
şöyle devam etti: “Mücadelede başarılı olmak
için güvenlik kültürünün oluşturulması gereki-
yor. Bu alanda farkındalığın artırılması gerektiği
konusunda hepimiz hemfikiriz. Bu süreç içerisin-
de hep birlikte çalışarak, ülkemizdeki insan kay-
nağının sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışma ha-
yatlarını devam ettirmelerine katkı sağlarız.”

9 İLDE 5 SEKTÖR ARAŞTIRILDI
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştir-

me Enstitüsü Başkanı Erol Tekçe ise yaptığı ko-
nuşmada, projenin çıktılarına ilişkin verileri pay-
laştı. Projenin 2 milyon bütçe ile yapıldığını akta-
ran Tekçe, "9 ilde, 5 sektörde, 56 firma ile 2 bin
667 adet iş hijyeni, fiziksel, kimyasal sektörler
dalında ölçümler, 604 sağlık taraması yapıldı. Bu
sağlık taramaları kapsamında 5 bin 778 çalışana
işitme testi, bin 482 çalışana toksikoloji testi ya-
pıldı" diye konuştu. İllerde iş sağlığı ve güvenliği
uzmanlarına proje kapsamında eğitimler verildi-
ğini de ifade eden Tekçe, 5 sektörde rehberlerin
yayınlanacağını aktardı.

ÖRNEK UYGULAMALAR DEVAM ETMELİ
Toplantıda Sağlık Bakanlığı Çalışan Sağlığı

Daire Başkanı Dr. Ahmet Özlü diğer sektörlerin
de bu projenin sonuçlarını iyi değerlendirmesi
gerektiğine vurgu yaparak, “Bu alanda örnek ala-
bilecek uygulamaların sürdürülmesi önem taşı-
maktadır. Sağlık Bakanlığımız, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte özellikle
meslek hastalıklarına giden süreçte işi geriye
döndürme noktasında mesleki maruziyeti ele
alan çalışmalar yürütmektedir” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Araş-
tırma ve Geliştirme Ensti-

tüsü Başkanlığı’nın (İS-
GÜM) yürüttüğü İş Sağlığı

ve Güvenliği Araştırma Pro-
jesi (İSGAP) tamamlandı.

2016-2018 yılları arasında
yapılan İSGAP kapsamında;
plastik, boya üretimi, sera-

mik, ağaç ürünleri imalatı
ve örtü altı yetiştiriciliği sek-

törlerinde iş kazaları ve
meslek hastalıklarına ne-

den olan risklerin tespit
edilmesi için 9 ilde araştır-

ma ve analizler yapıldı. Pro-
je sayesinde edinilen bilgiler
bir rehberlerde toplanacak.

İSGAP Projesi ile iş sağlığı ve güvenliği yaygınlaşacak
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TOYO Matbaa Mürekkepleri, bu yıl ‘Sürdürü-
lebilir Ortak Gelecek’ temasıyla hayata ge-
çirilen 27. Kalite Kongresi’nin son gününde

açıklanan Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nde “Ya-
ratıcılık ve Yenileşimden Yararlanma” kategorisin-
de 2018 Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü kazandı.

“MÜKEMMELLİK”E LAYIK GÖRÜLDÜ
Japonya merkezli mürekkep üreticilerinden

Toyo Ink Group çatısı altından yer alan TOYO
Matbaa Mürekkepleri, Türkiye Mükemmellik
Ödülleri Jürisi’nin sürekli gelişim ve iyileşmeyi
esas alan EFQM Mükemmellik Modeli kriterleri-
ne göre yaptığı değerlendirmede gösterdiği yük-
sek performans ile Yaratıcılık ve Ye-
nileşimden Yararlanma 2018 Türki-
ye Mükemmellik Ödülü’ne layık gö-
rüldü. Düzenlenen törende Toyo
Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup
Benli, ödülü KalDer Başkanı Buket
Eminoğlu Pilavcı ve Türkiye Mü-
kemmellik Ödülü Yürütme Kurulu
Başkanı (TMÖYK) Songül Öncel’in
elinden aldı.  

ÖDÜLE DOYMUYOR
Ulusal Kalite Hareketi’ne 2014 yı-

lında katılan ve EFQM Mükemmellik
Modelini uygulayarak sektöründe bir
ilke imza atan TOYO Matbaa Mürek-
kepleri, kalite yolculuğunu Türkiye
Mükemmellik Ödülü ile taçlandırdı.
Şirket Türkiye Mükemmellik Ödülle-
rinde 2015 yılında “4 Yıldız Yetkinlik
Belgesi”, 2016 yılında “5 Yıldız Yet-
kinlik Belgesi” kazanmış ve yine
2016 yılında Ege Bölgesi Mükem-
mellik Ödülü’nün sahibi olmuştu.

EN ÖNEMLİ MOTİVASYON-
LARDAN BİRİ

TOYO Matbaa Mürekkepleri
CEO’su Yakup Benli, matbaa mürek-
kepleri sektöründe EFQM modelini

uygulayan ilk ve tek şirket olduklarını belirterek,
“Şimdiye kadar attığımız her adımda ‘kalite’ ile
farklılaşmayı ve mükemmele ulaşmayı hedefledik.
Bu istek ve çabanın şirketleri rekabette ayakta tu-
tan en önemli motivasyonlardan biri olduğunun
bilincindeyiz. TOYO Matbaa Mürekkepleri olarak
mükemmelliği iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parça-
sı olarak görmeye, iş ortaklarımız ve sektörümüzle
paylaşmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Al-
dığımız ödül yeni başarılar için motivasyonumuzu
ve kararlılığımızı daha da artıracak. Mükemmellik
yolculuğunda birlikte ilerlediğimiz tüm ekip arka-
daşlarıma ve bize her zaman güvenen iş ortakları-
mıza teşekkür ediyorum” dedi.

Basım ve ambalaj sektörleri-
ne yönelik üretim gerçekleşti-
ren TOYO Matbaa Mürekkeple-
ri, KalDer tarafından düzenle-
nen 2018 Türkiye Mükemmel-

lik Ödülleri’ne adını yazdırdı.

TOYO Matbaa Mürekkepleri “Yaratıcılık ve Yenileşimden
Yararlanma 2018” Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü kazandı

Toyo Matbaa 
Mürekkepleri 
CEO’su 
YAKUP 
BENLİ
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70 milyar dolar hacimli bir küresel ihracat
gücünü bu fuarda buluşturan ve makine
pazarlarımız içinde ilk dörtte yer alan İtal-

ya’da, Türk makine sektörü yoğun bir tanıtım
faaliyeti gerçekleştirdi. Türkiye’nin makinecileri
tanıtım çalışmalarında “Her Şeyin Başladığı
Toprakların Sahibi Biziz” sloganıyla, Anado-
lu’nun insanlık tarihinde yerleşik tarımın ilk kez
gerçekleştiği coğrafyanın bir parçası olduğuna
vurgu yaptı.

İHRACATTA YÜZDE 23,6 ARTIŞ
İtalya’nın; tarım ve ormancılıkta kullanılan

makineler alanında yenilikçi yaklaşımı, bilgi ve
deneyim üstünlüğüyle rekabette çok güçlü bir
konumda olduğuna vurgu yapan Makine İhra-
catçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu
Karavelioğlu, “Tarım makineleri ihracatımızda 2.
sırada yer alan İtalya, Türkiye’nin Makinecileri
için sektörde bilinirliği arttırmada stratejik öne-
me sahip. Tarım ve ormancılıkta kullanılan ma-
kinelerin en önemli buluşma noktası olan fuar-
da, makinelerimizin kalitesini, performans ve
gücünü tüm dünya gördü. Yılın ilk 10 ayında ta-
rım ve ormancılıkta kullanılan makinelerinin ih-
racatımızı yüzde 23,6 artırarak 672 milyon do-
lara taşıdık, İhracatçı Birliğimiz ve sektörel der-
neklerimizin el birliği ile sürdürdüğü etkin faali-
yetler sayesinde tarım makineleri ihracatında
800 milyon dolar yılsonu hedefimize rahatça
ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

KALİTE VE TEKNOLOJİ EKSİKLİĞİ YOK
Türkiye’de uzun zamandır cari fazla veren ta-

rım makineleri sektörünün, dış ticaret rakamları-
nı olumlu etkileyerek ekonomiye değer kattığına
vurgu yapan Karavelioğlu şunları söyledi: “Bu
sektör bütün makine dallarının bir buluşma nok-
tasıdır. Elektronik ve yazılımla entegredir; trak-
törler, iş makineleri, araç üstü ekipmanlar, sula-
ma, pompa, vana, iklimlendirme, elleçleme, de-
polama, hidrolik, pnömatik, güç aktarma sis-
temleri gibi hemen bütün segmentlerinin en üst
teknolojilerini bir araya getirir. Sistem yaklaşı-
mını ortaya koyarak hızlı katma değer artışının
sağlanabileceği bir fırsat alanıdır. Bu alandaki ba-
şarımız bir tesadüf değil, çünkü makine sektörü-
nün hiçbir kolunda kalite ve teknoloji eksikliği
bulunmamaktadır. Ürünlerimizin verimlilikleri
sürekli artarken, ihraç birim fiyatlarının yüksel-
mesi uzun yıllara dayanan tecrübe ve yatırımları-
mızın bir karşılığıdır.”

GÖRDÜĞÜMÜZ İLGİDEN MEMNUNUZ
Türkiye’nin tarım makineleri teknolojilerinde

uluslararası alanda tanınan güçlü markalar ge-
liştirdiğine dikkat çeken Makine İhracatçıları Bir-
liği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu
sözlerini şöyle tamamladı: “Türk tarım makine-
leri sektörü, dünya tarımının çok büyük bir kıs-
mını yapan küçük ve orta ölçekli tarım işletme-
ciliğine yönelik makineler başta olmak üzere,
alanında ciddi bir deneyim ve bilgi birikimine sa-
hiptir. İmalatçılarımız büyük ölçekli ve ileri tek-
nolojili tarımsal üretime yönelik adımları da sü-
ratle atmaktadır. Bu sektör üniversitelerle en
yakın ilişkide olan faaliyet alanımızdır. Özellikle
geleneksel tarımdan modern tarıma geçiş süre-
cinin yaşandığı ülkelerden yaygınlaşarak artan
bir talep görüyoruz. Makinelerimizi hızla akıllı
tarım uygulamalarında kullanılacak hale getiri-
yoruz, Bologna'da sergilediğimiz yeni ürünlerin
katılımcılardan büyük ilgi gördüğünü gözlemle-
dik. Korumacı politikaların tarımı da yerelleşti-
rip, yerlileştireceği ve tarımsal yatırımların hızla
büyüyeceği bir dönemde dünya çiftçilerinden
gördüğümüz ilgiden memnuniyet duyuyoruz.”

Bologna’da düzenlenen ve 
40 ülkeden 2 bin rmanın

katılımıyla gerçekleşen EIMA
Fuarı, bu yıl Türkiye’den 

75 imalatçı rmayı ağırladı.

Tarım makineleri ihracatında hedef 800 milyon dolar

Makine 
İhracatçıları 
Birliği 
Yönetim 
Kurulu 
Başkanı 
KUTLU
KARAVELİOĞLU
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ihracat ve
ithalatta gümrük işlemlerini kolaylaştır-
mak için 2013 yılında ülkemizde de uygu-

lamaya koyduğu Yetki-
lendirilmiş Yükümlü Ser-
tifikası (YYS) ya da ulus-
lararası adı ile Authorized
Economic Operator
(AEO), başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere
dünyada 91 ülkede geçerli olan bir sistem. YYS
Belgesi firmalara; yerinde gümrükleme, izinli gön-
derici, ortak transit, avantajlı transit gibi ayrıcalık-
lar sağlıyor. Uluslararası ticarette güvenliği
sağlamayı hedefleyen Yetkilen-
dirilmiş Yükümlü Statüsü; güm-
rük yükümlülüklerini yerine ge-
tiren, mali yeterliliğe ve güvenlik
standartlarına sahip firmalara
veriliyor. YYS Belgesi için başvu-
ran firmalarda güvenilirlik yanın-
da gümrük idaresine benzer bir
ortamı sunabilecek yeterli altya-
pı ve çalışanların varlığı aranıyor.
Uluslararası alanda da büyük
avantaj sağlayan Yetkilendiril-
miş Yükümlü Sertifikası sahibi
olabilmek için gereken şartları

yerine getiren Teksan Jeneratör, bu sertifika ile ka-
zandığı ayrıcalıklı konum ile yerinde gümrükleme
yapabilmenin yolunu açtı. Bu sayede gümrük iş-

lemlerini kendi tesislerinde
yapabilecek olan Teksan,
YYS Belgesi ile müşterileri-
ne ve iş ortaklarına daha
hızlı hizmet sunarken mali-

yetlerini de düşürecek. Yetkilendirilmiş Yükümlü
Statüsünün getirdiği bir diğer kazanç ise yurtdışına
daha hızlı teslimatlar gerçekleştirilmesi olacak.

Enerji sektörünün öncü r-
malarından Teksan Jeneratör,

Türkiye’de “Yetkilendirmiş Yü-
kümlü Sertikası (YYS)” alan

ayrıcalıklı şirketler arasına ka-
tıldı. Türkiye’nin en fazla ihra-

cat yapan şirketleri arasında
yer alan Teksan Jeneratör, sa-

hip olduğu bu uluslararası
statü sayesinde ihracat ağını
genişletirken, küresel reka-

betteki gücünü de artıracak.

Teksan ihracatta hız ve maliyet avantajı kazandırıyor
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Türkiye’nin en yaygın ve en güçlü sivil top-
lum kuruluşu MÜSİAD, “Ticaret Diploma-
sisi” vizyonuyla küresel ölçekli teşkilat ağı-

nı genişletmeye devam ediyor. 2018 yılı sonuna
kadar 100 ülkede teşkilatlanma hedefiyle faali-
yetlerini sürdüren MÜSİAD, stratejik bölge ola-
rak belirlediği Latin Amerika’da temsilcilik açılış-
larına imza attı. Meksika ve Kolombiya açılımla-
rıyla Latin Amerika’da atağa geçen MÜSİAD,
böylece 86 ülkede 216 temsil noktasına ulaştı.

LATİN AMERİKA’DA 
ÜÇ TEMSİLCİLİĞE ULAŞTIK
Yurt dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar,

MÜSİAD’ın Latin Amerika vizyonuna ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu. Uyar açıklamasında,
Latin Amerika’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın vizyonu ve bölgeyi ziyaretlerinin ar-
dından giderek önem kazandığına dikkat çekti.
MÜSİAD’ın 2019 yılını “Latin Amerika ve Asya-
Pasifik Yılı” olarak belirlediğini kaydeden Uyar,
bu anlayış doğrultusunda öncelikle Venezuela
temsilciliği açılışını yaptıklarını son olarak ise
Meksika ve Kolombiya temsilciliklerinin açılışını
gerçekleştirdiklerini vurguladı.

TİCARET DİPLOMASİSİ 
EKSENİNDE İLERLİYORUZ
MÜSİAD olarak yabancı ülkelerle Ticaret Dip-

lomasisi anlayışıyla temasta bulunduklarının al-
tını çizen Uyar şöyle konuştu: MÜSİAD olarak
yabancı ülkeler ile ilişkilerimizde “Ticaret Diplo-
masisi” kanalını kullanarak ilerliyoruz. Küresel
ticarette, gittikçe sertleşen rekabet şartlarına

uyum sağlayabilmek ve riskleri doğru okuyarak
gerekli hamleleri zamanında hayata geçirmek,
günümüzde ticaretin ivme kazanması adına çok
önemli bir mesele. “Ticaret Diplomasisi” proje-
siyle, ticaret trafiğini sağlıklı bir şekilde sürdüre-
bilmek ve ülkemizin ticaret potansiyelini maksi-
mum düzeyde ortaya koymak için çalışıyoruz.
Gittiğimiz ülkelerde, temas edilen insan sayısını
günden güne artırıyoruz. Böylece, gerek MÜSİ-
AD’ın gerek ülkemizin bilinirliliğini geliştiriyor ve
ülkemiz adına olumlu intibanın oluşmasını sağlı-
yoruz. Bu minvalde, 86 ülkede, 216 noktada
oluşan teşkilat ağımızla yürüttüğümüz ticaret
diplomasisi hayati bir öneme sahip. Ticari ataşe
gibi çalışan yurt dışı şube başkanlarımız ve tem-
silcilerimiz aracılığıyla, o ülkelerdeki iş insanları
ile bir araya geliyor, teşkilatlanma çalışması yü-
rütülen ülkelerin önemli STK’ları, kurum ve ku-
ruluşlarıyla iş birliğine gidiyor ve MoU anlaşma-
ları imzalıyoruz. Böylelikle ülkelerimiz arasında
önemli ticaret köprüleri kuruyoruz.”

TÜRKİYE-LATİN AMERİKA TİCARET 
HACMİ GELECEK VAAT EDİYOR
Latin Amerika’nın ekonomik durumuna ilişkin

de değerlendirmelerde bulunan Uyar, Latin
Amerika’nın 20 milyon kilometrekarelik bir
alanda yaşayan 550 milyonu aşkın nüfusu ba-
rındırdığını ve 2 trilyon doları aşkın GSYİH üre-
ten ve 700 milyar doların üzerinde dış ticaret
hacmi olan büyüklü küçüklü 33 ülkeyi kapsadı-
ğını ifade etti. Uyar, “Meksika geçen yıl toplam-
da 409 milyar dolar ihracat, 420 milyar dolar it-
halat gerçekleştirdi. Ülkenin ticaret partnerleri
arasında ABD, Çin, Almanya başı çekerken, Tür-
kiye bu ülkeye geçen yıl 441 milyon dolarlık ih-
racat, Meksika'dan da 772 milyon dolarlık itha-
lat yaptı”. 2018 yılı Ocak-Eylül ayları arasında
iki ülke ticaret hacminin 957 milyon dolara ulaş-
tı. Kolombiya ile olan ticaret hacmimiz ise 1,5
milyar Dolar seviyesine ulaştı.  Meksika’ya oran-
la Kolombiya ile olan ticari ilişkilerimiz daha hız-
lı ilerliyor. Açtığımız son temsilciliklerin de ticari
ilişkilere önemli katkılar sağlayacağını umut edi-
yoruz.” dedi.

MÜSİAD LATİN AMERİKA’DA 
İLKLERE İMZA ATIYOR
MÜSİAD Meksika Temsilcisi olarak göreve

başlayan Cengiz Deveci ve MÜSİAD Kolombiya
temsilcisi olarak göreve başlayan Mehmet Çan-
kaya, iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için
ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Meksi-
ka Temsilcisi Deveci, Türkiye-Meksika arasındaki
ticaret hacminin hali hazırda yeterli seviyede ol-
madığını, Türkiye’nin ülkeye ihracatının isteni-
len seviyeye ulaşmadığını ve bunun geliştirilme-
si noktasında önemli projelere sahip olduklarını
belirtti. Kolombiya Temsilcisi Mehmet Çankaya
ise, ilk iş olarak Kolombiya’daki resmi kuruluşla-
rı, tüm ticaret odası ve işadamı dernekleri baş-
kanlarını ziyaret edeceğinin belirtti. Türkiye-Ko-
lombiya  ticaret hacminin önemli bir seviyede
olduğunu söyleyen Çankaya, ülkemizin ihracatı
ve ithalatı arasında ciddi bir fark olduğunu, ihra-
catın arttırılmasında önemli çalışmalar gerçek-
leştirmeye hazır olduklarını kaydetti. Bölgede
Türk iş insanları için çok önemli fırsatlar olduğu-
nu dile getiren Çankaya,  MÜSİAD Kolombiya
temsilciliğinin bu kapsamda iki ülke ticaret ilişki-
lerine katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye’nin en yaygın ve en
güçlü STK’sı MÜSİAD, Mek-
sika ve Kolombiya’da tem-

silcilik açılışı gerçekleştirdi.

MÜSİAD’dan Latin Amerika açılımı

Yurt dışı 
Teşkilatlanma 
Başkanı
İBRAHİM UYAR










