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FEYDAŞ Makine 
Almanya ihracatıyla 
sektörde tecrübesini  
konuşturuyor 22’DE
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yeni yatırımlarla 
imalat altyapısını  
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Çukurova Kargo Ltd. Şti.  
Yönetim Kurulu Başkanı 
KEMAL ÇELİK

Ünallar Makina LTD.  
Genel Müdürü MURAT OKUR

ALİ YOLDAŞ

CAN YOLDAŞ
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Çok değerli takipçilerimiz, 
 
KOBİGÜNDEM Dergisi’nin 64. sayısını sizlere ulaştırmanın sevincini yaşamaktayız. Pandemi 
sürecine rağmen çalışmalarımızı büyük bir titizlik içerisinde devam ettirmekteyiz. Saha çalış-
malarımızı, sorumluluk bilinciyle çok daha dikkatli ve salgın kurallarına uygun şekilde 
hepiniz gibi bizler de özenle sürdürmeye gayret gösteriyoruz. 
 
Yaşanan bu pandemi süreci; öncelikle sağlık ve sonrasında üretim ve ekonomi çarklarının 
dönmesinin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu gösterdi. Bu süreçle birlikte siz değerli 
sanayicilerimizi ve iş dünyasını yürekten tebrik ederiz. Üretim ve ekonomiye katma değerler 
yaratarak, mevcut istihdam alanlarınızın yanı sıra, yeni yatırımlarınızla yeni istihdam 
alanları oluşturmanız herkes gibi bizleri de gururlandırıyor. Dolayısıyla bu süreçte ekonomi 
çarklarının dönmesi ve işlemesi, ekonomiye katma değerler yaratılması, sizlerin özverili ça-
lışmalarıyla çok daha anlamlı bir hale geliyor. 
 
Bizler de sizleri en iyi şekilde yansıtmak adına faaliyetlerimizi büyük özen ve özveriyle 
yürütüyoruz. Bu çerçevede dergimizin 64. sayısını sizlerle paylaşıyoruz. Her sayısında 
olduğu gibi pek çok sanayi kuruluşlarına yer vermiş olduğumuz yeni sayımızla birlikte sizlere 
hizmet etmekten onur duyduğumuzu belirtmek isterim. 
 
Yeni sayımızda yer alan firmalardan, 35 yıldan bu yana plastik geri dönüşüm makineleri 
imalatı yapan FEYDAŞ Makine’ye dikkatinizi çekmek isterim. Plastik geri dönüşüm makineleri 
imalatıyla geri dönüşüm sektörüne önemli katma değer yaratan işletme, sektörde çok başarılı 
bir grafik gösteriyor. AR-GE çalışmalarının yanı sıra, teknolojik alt yapısı, yalın üretim 
projesi ve deneyimli kadrosuyla birlikte, sektörde başarılı ve tercih edilen plastik geri 
dönüşüm makine üretimleri gerçekleştiriyor.  
 
Plastik geri dönüşüm makineleri imalatıyla sektörde başarılı faaliyetleriyle ulusal ve 
uluslararası pazarlarda pek çok geri dönüşüm tesislerine imzasını atıyor. ABD ve Almanya 
başta olmak üzere 30’a yakın ülkeye ihracat yapmayı sürdüren işletme, üretim alt yapısına 5 
milyon TL maliyetli yeni CNC makine yatırımlarının yanı sıra, üretim ve stok alanını da 16 
bin metrekareye çıkarmayı başarıyor. Sektörde yarım asra dayanan tecrübesiyle, patenti ve 
üretimi tamamıyla FYDAŞ Makine’ye ait olan AGLOMERSİZ ÜÇLÜ KOMPAKT EKSTRÜDER 
yeni sistemliyle, yüzde 30 enerji tasarrufu ve iş gücü kaybını da minimum seviyelere indirmeyi 
sağlıyor. Bu açıdan plastik geri dönüşüm sektörüne ciddi katkılar sunan FEYDAŞ Makine, 
ekonomiye de katma değer yaratmaya devam ediyor. 
 
Yine bu sayımızda yer alan kargo ve lojistik sektöründe 50 yılı geride bırakan Mega Çukurova 
Kargo, Türkiye’nin 7 coğrafik bölgesinde müşterilerine çözüm ortağı oluyor. Bundan 50 yıl 
önce Adana’da Kemal Çelik tarafından kargo ve lojistik sektöründe hizmet vermeye başlayan 
işletme, sektörde 50 yılı geride bırakıyor. 1971 yılında at arabasıyla şehir içi nakliyecilikle 
sektöre giriş yapan işletme, sonrasında 50 NC ile devam ettirdikleri faaliyetlerini yıllar 
içerisinde geliştirerek bugünlere taşımayı başarıyor. Geldiği süreç içerisinde Türkiye 
yapılanmasına ağırlık veren işletme, bünyesinde oluşturduğu Türkiye geneli şubeleşme ve 
acente sayılarıyla birlikte binlerce kişiye istihdam sağlıyor. 
 

Böylesine değerli işletmelerin başarı öykülerini anlatmak 
ve paylaşmak bizlere büyük bir keyif ve gurur veriyor. Yıllar 
içerisinde zor süreçlerden geçip, faaliyetlerini bü-
yüterek bugünlere taşımak, önemli bir başarı grafiğini 
ortaya koymanın ta kendisidir. 
 
Bizler de KOBİGÜNDEM Dergisi olarak her 
yeni sayımızda iş dünyası başarı öykülerini, 
üretimlerini, markalarını, yeni yatırımlarını ve 
ihracatlarını vs. büyük bir keyifle anlatmaya 
devam edeceğiz. 
 
Sağlıklı günlerde tekrar buluşmak üzere,  
işlerinizde kolaylıklar dileriz.

Hayati  
Çetinkaya
 
Kobigündem Dergisi 
İmtiyaz Sahibi

h a y a t i . c e t i n k a y a @ k o b i g u n d e m . c o m

İmtiyaz Sahibi 
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:  

Hayati ÇETİNKAYA 
+90 532 736 26 94 

 
İstanbul Temsilcisi: 
Zeki Gökhan ÖNER 
+90 532 522 66 86 
info@kobiajans.net  
Antalya Temsilcisi: 

Ertuğrul ÇETİNKAYA 
+90 538 346 54 22 

tugrulcet@hotmail.com  
Görsel Tasarım: 

Mustafa MORKOYUN 
+90 546 483 20 87 

child_play@windowslive.com  
Yayın Danışma Kurulu: 

Çağlar POLAT - Metçağ Makine Ltd. Şti. 
Gökhan YOLDAŞ - Feydaş Makine Ltd. Şti. 
Mehmet YILMAZ - YIL-KİM Kimya Ltd. Şti. 

Cemal NURHAKLI - GÜR-SU Plastik Ltd. Şti. 
Ali Fethi APAYDIN - Apaydın Rezistans Ltd. Şti.  

Hukuk Danışmanı: 
Gamze APAYDIN 

+90 542 210 71 38  
Mali Müşavir: 
Musa YILMAZ 

+90 (322) 457 71 49

KOBİGÜNDEM 
REKLAMCILIK VE YAYINCILIK HİZMETLERİ  

Yavuzlar Mah. 4070 Sok. No: 16 
AKSANTAŞ TOKİ KONUTLARI  

FG-7A Kat: 5  D: 11 
Yüreğir / Adana  

www.kobigundem.com 
kobigundem@kobigundem.com 

+90 532 736 26 94  
Baskı: 

Eren Ofset 
+90 532 778 99 87  

Kobigündem Reklamcılık ve Yayıncılık kuruluşu olan  
Kobigündem Dergisi, basın meslek ilkelerine uymaya söz  

vermiştir. Gazetemiz ve eklerinde yayımlanan yazı, haber ve  
fotoğrafların her türlü telif hakkı Kobigündem Reklamcılık  
ve Yayıncılık’a aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 

 
Baskı Tarihi: 20.04.2021 

 
Yaygın, süreli yayın.

A Y L I K  İ Ş  D Ü N Y A S I  D E R G İ S İ

KOBİGÜNDEM  
REKLAMCILIK VE YAYINCILIK HİZMETLERİ

Y I L :  1 1     S A Y I :  6 4  
 

M A R T  -  N İ S A N  2 0 2 1

kobigündemkobigündem
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Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı’nın (UNDP) Avrupa Birliği 

(AB) desteği ve T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde 

yürüttüğü Suriye Krizine Yanıt Olarak 
Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP) 

kapsamında İzmir, Gaziantep ve 
Mersin’de Yenilik Merkezleri ve 

Model Fabrikalar faaliyete geçti.

A
vrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Millet-
ler Kalkınma Programı (UNDP), İz-
mir, Gaziantep ve Mersin’de faaliyete 

geçen Yenilik Merkezleri ve Uygulamalı Yet-
kinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri - Model 
Fabrikalar ile ekonomide yapısal bir dönüşü-
me imza atıyor. AB tarafından finanse edi-
len, UNDP ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
iş birliğinde yürütülen Suriye Krizine Yanıt 
Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP) 
kapsamında, üç Model Fabrika ve Yenilik 
Merkezi İzmir, Gaziantep ve Mersin’de faali-
yete geçti. Merkezler firmalara girişimcilik, 
kurumsallaşma, süreç inovasyonu, dijitalleş-
me ve yalın üretim konularında rehberlik 
ederek rekabet güçlerini artıracak ve şirket-
leri yeni sanayi devrimine hazırlayacak. 

 
MADDİ DESTEK DE SAĞLANACAK 
UNDP’den yapılan açıklamaya göre AB 

Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ni-
kolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki he-
yet, Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merke-
zi’ni ziyaret ederek girişimcilik, dijitalleşme 
ve yalın üretim konusunda şirketlere ve giri-

şimcilere rehberlik edecek merkezin faaliyet-
lerini inceledi. 3 bin 800 m2 kapalı alan ol-
mak üzere 5 bin m2 toplam alan üzerinde 
faaliyetlere başlayan Mersin Model Fabrika 
ve Yenilik Merkezi verimlilik konularında Çu-
kurova Kalkınma Ajansı, girişimcilik alanında 
ise KOSGEB ile ortak çalışacak ve Merkezler-
den eğitim ve danışmanlık alan firma ve giri-
şimcilere maddi destek de sağlanacak. 

 
REKABET GÜCÜ ARTACAK 
İzmir, Mersin ve Gaziantep’te faaliyete 

geçen Model Fabrikalar ve Yenilik Merkezle-
ri, yerel işletmeler, KOBİ’ler ve girişimciler 
için yatırım ve girişimcilik ekosistemini geliş-
tirecek, şirketlere dijital dönüşümlerinde 
rehberlik edecek, inovasyon ve yalın üretim 
uygulamaları yoluyla imalat sanayiinde ve-
rimlilik artışları sağlayacak. Proje kapsamın-
da faaliyete geçen Uygulamalı Yetkinlik ve 
Dijital Dönüşüm Merkezleri - Model Fabrika 
ve Yenilik Merkezleri, şirketlerin rekabet 
güçlerine de katkıda bulunarak, ihracat için 
yeni kanallar açacak ve nitelikli istihdama 
katkıda bulunacak. 

 
KOBİ’LERE YÖNELİK TEKNİKLER 
Merkezler, büyük ölçekli şirketlerden KO-

Bİ’lere kadar tüm işletmelere dijital dönü-
şüm için gerekli altyapı ve insan kaynağı ye-
tiştirilmesi konusunda da destek oluyor. Uy-
gulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Mer-
kezleri - Model Fabrika'nın odağında imalat-
çı KOBİ'lerin üretim süreçlerindeki kayıp ka-
çakları önlemek, dijital teknolojileri üretim 
sistemlerine entegre etmek ve enerji verim-
liliği dönüşümünü gerçekleştirmek bulunu-
yor. Gerçek bir fabrika gibi kurgulanan Mo-
del Fabrika’da CNC torna ve freze, abkant, 
lazer kesme makinesi, montaj hattı ve ope-
ratörlerin bulunduğu bir üretim hattı da yer 
alıyor. Her sektöre hizmet verebilecek niteli-
ğe sahip olan Model Fabrika’da özellikle 
KOBİ'lere yönelik deneysel öğrenme teknik-
leri kullanılarak yalın üretim ve dijital dönü-
şüm yetkinliği kazandırılıyor.

İmalat sanayinde büyük yapısal dönüşüm başlıyor

M o d e l  fa b r i k a  ve  ye n i l i k  m e r ke z l e r i  3  i l d e  gi r i ş i m c i l i k   
ve  i n ova s yo n  k ü l t ü r ü n ü  d e s t e k l i yo r
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A
dana Karataş Yolu üzerinde kargo ve 
lojistik merkezi bulunan Mega Çuku-
rova Kargo, sektörde 50 yıla dayanan 

öz geçmişiyle Türk sanayicilerine çözüm orta-
ğı olmayı sürdürüyor. Bundan 50 yıl önce 
Adana’da Kemal Çelik tarafından kargo ve lo-
jistik sektöründe faaliyete başlayan işletme, 
sektörde 50 yıllık tecrübesiyle büyümeye de-
vam ediyor. Süreç içerisinde Türkiye yapılan-
masına ağırlık veren işletme, Türkiye geneli 
bünyesinde oluşturduğu şubeleşme ve acen-
te sayılarıyla birlikte binlerce kişiye istihdam 
sağlamayı başarıyor. Pek çok sivil toplum ku-
ruluşlarında da ön plana çıkan Kemal Çelik’in 
yönetim kurulu başkanlığında Türkiye’nin 7 
coğrafik bölgesine kesintisiz hizmet veren 
Mega Çukurova Kargo, sektördeki yeni yatı-
rımlarıyla gücüne güç katıyor. 

 

AT ARABASIYLA BAŞLADI,  
50 NC İLE DEVAM ETTİ 
Adana’da 1971 yılında at arabasıyla başla-

yıp, 50 NC ile nakliyeciliğe devam ettiklerini 
söyleyen Mega Çukurova Kargo Ltd. Şti. Yö-
netim Kurulu Başkanı Kemal Çelik, KOBİ-
GÜNDEM Dergisi’ne şu şekilde açıklamalar-
da bulundu: “1971 yılında at abrasıyla şehir 
içi nakliyecilikle sektöre giriş yaptık. Sonra-
sında 50 NC ile devam ettirdiğimiz faaliyetle-
rimizi yıllar içerisinde geliştirerek bugünlere 
taşımayı başardık. Severek yaptığımız işi sü-
rekli yatırıma dönüştürdük. Geldiğimiz süreç-
te 1981 yılında şirketleşmeye giderek kurum-
sallaşmamızın da ilk adımlarını atmış olduk. 
Bu çerçevede gerek araç filomuza gerekse 
altyapı çalışmalarımıza ağırlık vererek sektör-
de faaliyetlerimizi bir üst aşamaya çıkardık. 
Böylece bölgesel olan hizmetlerimizi, tüm 
yurt geneline yaymaya başlamış olduk.” 

Mega Çukurova Kargo’nun 50. YIL gururu
Merkezi Adana’da bulunan 

Mega Çukurova Kargo, sektörde 
50 yıllık tecrübe ile Türkiye’nin 

7 coğrafik bölgesinde 
müşterilerine çözüm ortağı 

olmaya devam ediyor.

SEKTÖRDE 50. YILINI TAMAMLADI
Kargo ve lojistik sektöründe 50. yılını 
doldurduklarını vurgulayan Kemal Çelik, 
açıklamalarına şu şekilde devam etti: 
“Sektörde 50. yılımızı tamamladık, 
Türkiye’nin tüm bölgelerinde alt yapımızı 
oluşturduk. Tüm bölgelerde 
müşterilerimize hizmetlerimizi kesintisiz bir 
şekilde sürdürüyoruz. Kargo ve lojistik 

sektöründeki uzun yıllara dayanan bu 
tecrübelerimizle müşterilerimize çözüm 
ortağı olmaktayız. Türkiye geneli büyük 
sanayi kuruluşları başta olmak üzere, 
KOBİ’ler ve diğer pek çok sektörlerde 
faaliyet gösteren işletmelerle olan bu iş 
birlikteliğimizi özenle sürdürmeye gayret 
gösteriyoruz. Bu vesileyle sektörde 50. yılı 

tamamlamanın sevincini yaşamaktayız. 
Gelinen bu aşamada Türkiye’nin her 
bölgesinde bulunan çalışanlarımızı ve idari 
kadromuzu yürekten kutluyor, 
çalışmalarında başarılar diliyorum. Ayrıca 
bugünlere gelmemizde çok önemli katkıları 
olan değerli müşterilerimize de yürekten 
teşekkür etmek isterim.”
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SİVİL TOPLUM  
KURULUŞLARINDA ÖN PLANDA 
Bölgesel ve toplumsal sorumluluk bilinci 

ile iş adamı kimliğinin yanı sıra, pek çok sivil 
toplum kuruluşlarında da görev yaptığını be-
lirten Kemal Çelik, “Toplumsal ve bölgesel so-
rumluluğa da önem veren bir yapıya sahibiz. 
Bu çerçevede pek çok sivil toplum kuruluşla-
rında önemli görevlerde bulundum. Adana 
Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan İlçe Beledi-
yesi meclis üyeliği görevlerini özenle sürdür-
mekteyim. Bu açıdan bölgemiz başta olmak 
üzere, ülkemize ve insanlarımıza olan bu hiz-
metlerimizi de kesintisiz sürdürmeye gayret 
gösteriyoruz” dedi.

Çukurova Kargo Ltd. Şti.  
Yönetim Kurulu Başkanı  
KEMAL ÇELİK

yıl
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T
arih isteyene 10 bin yıllık, yemek isteye-
ne bin bir çeşit, kültür-sanat arayana ev-
rensel değerleriyle hitap eden ve ola-

ğanüstü güzellikleri bünyesinde barındıran 
Adana, şimdi büyülü portakal çiçeği kokusuyla 
Portakal Çiçeği Karnavalı’nı gerçekleştiriyor. 

9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 
salgın nedeniyle büyük oranda dijital ortamda 
gerçekleşse de bazı etkinlikler pandemi koşul-
larına uygun şekilde halkla buluşuyor. Adana 
Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı 
Portakal Çiçeği Parkı’nın açılışı karnaval etkin-
likleri içerisinde yer aldı. Açılışa Adana Büyük-
şehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eşi Nu-
ray Karalar, karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar 
Bozkurt, Adanalı sanatçılar ve konuklar katıldı. 

 
DÜNYA KARNAVALI HALİNE GELDİ 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 

Karalar, park açılışında yaptığı konuşmada, 
yaklaşık 7 yıl önce Seyhan Belediye Başkanı se-
çilir seçilmez Ali Haydar Bozkurt’un kendisini 
aradığını ve Portakal Çiçeği Karnavalı için des-
tek istediğini belirterek, “O günden bu yana 
karnavalın destekçilerinden, paydaşlarından 
biri olduk. Portakal Çiçeği Karnavalı artık bir 
dünya karnavalı. Karnaval etkinlikleri boyunca 
sohbet ettiğimiz konuklarımızın, halkımızın 

gözlerindeki mutluluğu görebiliyorum. Müthiş, 
pırıltılı sevinçler var insanların gözlerinde” dedi. 

 
FESTİVALLER,  
KARNAVALLAR KENTİ ADANA 
Başkan Zeydan Karalar, “Sanatın, kültürün, 

edebiyatın, sinemanın, lezzetin kentine hoş 
geldiniz. Ovanın, denizin, nehirlerin, Yılmaz 
Güney’in, Yaşar Kemal’in, Orhan Kemal’in, Ka-
racaoğlan’ın, Dadaloğlu’nun, güzel, mert, deli-
kanlı, sıcak insanların şehri Adana’ya hoş geldi-
niz. 7-8 yıldır Adana bir başka konuşulmaya, 
güzellikleriyle anılmaya başlandı. 2019 Ni-
san’ında sokaklarda yaklaşık 1 milyon insan 
vardı. Dünyada kaç tane böyle karnaval var? 
Ve netice itibari ile Adana zaten artık festival-
ler ve karnavallar kenti oldu. Altın Koza Film 
Festivali’ni ehil ellere teslim ettik. Kebap ve 
Şalgam Festivali’miz, Lezzet Festivali’miz var” 
diye konuştu. 

 
ZUHAL OLCAY, YENİ TÜRKÜ,  
SENA ŞENER VE ADAMLAR KONSERİ  
ARABALARDAN İZLENDİ 
Park açılışının yapıldığı günün akşamı TÜ-

YAP Fuar Alanı’nda arabalı konser etkinliği dü-
zenlendi. Zuhal Olcay, Sena Şener, Yeni Türkü 
ve Adamlar’ın sahne aldığı,  pandemi koşulları 
nedeniyle Adanalıların araçlarının içinde izle-
dikleri konser öncesi Adanalılara hitap eden 
Başkan Zeydan Karalar, Adana’yı bütün dünya-
ya etkili cümlelerle anlattı.

Portakal Çiçeği Karnavalı dijital 
ortamda, zaman zaman da 

salgın şartlarına uygun şekilde 
insanlarla buluşarak devam 

ederken, Başkan Zeydan Karalar 
pandeminin sona ermesinin 

ardından bütün dünyayı, 
festivaller ve karnavallar şehri 

haline gelen Adana’ya davet etti.

Adana’ya gelmeyen çok şey kaybeder!





1
973 yılından bu yana Adana’da hidrolik 
pnömatik sistemleri ve yedek parça 
imalatlarıyla bölgede dikkat çeken 

Ünallar Makina, sektörde tecrübesini konuş-
turuyor. Pek çok büyük sanayi kuruluşlarına 
hizmet veren Ünallar Makina, süreç içerisin-
de yaptığı yatırımlarla komple hidrolik pnö-
matik sistemlerinin yanı sıra, çeşitli makine 
imalatlarıyla da müşterilerine hizmet verme-
yi sürdürüyor. İmalat altyapısını sürekli geliş-
tiren firma, son dönemde yaptığı ilave yatı-
rımla birlikte imalat kapasitesini önemli 
oranda artırmayı başardı. 500 bin TL mali-
yetli ek yatırımla CNC dik işeme tezgahı ve 
ek tezgahlarla birlikte imalat altyapısını güç-
lendiren işletme; Türkiye geneli çimento, de-
mir çelik, savunma sanayi, maden, metalurji, 
enerji, tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet 
gösteren büyük sanayi kuruluşlarına hizmet 
vererek sektörde büyüme gösteriyor. 

 
MAKİNE PARKURUNA  
İLAVE YATIRIM YAPTI 
Son dönemde 500 bin TL maliyeli ilave 

yatırımlarla makine parkurunu geliştirdikleri-

ni söyleyen Ünallar Makina LTD. Ge-
nel Müdürü Murat Okur, KOBİGÜN-
DEM Dergisi’ne yaptığı açıklamada, 
hidrolik pnömatik sistemleri sektörün-
de uzun yılara dayanan bir öz geçmişe 
sahip olduklarını belirterek, “Gelen talep-
ler doğrultusunda çeşitli makine imalatla-
rını kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. 
Bu açıdan imalat altyapımızı zaman içerisin-
de güçlendirmiş olduk. Son dönemde 500 
bin TL maliyetli yatırımla CNC dik işleme 
tezgahı ve muhtelif makine parkurumuza ila-
ve tezgahlarla birlikte üretim altyapımızı ge-
liştirmiş olduk. Komple hidrolik pnömatik 
sistemlerinin yanı sıra, gelen talepler doğrul-
tusunda pek çok proje bazlı makine imalatla-
rını da kendi bünyemizde yapıyoruz” dedi. 

 
İMALAT ALTYAPISI GÜÇLENDİ 
İlave yeni yatırımlarla birlikte imalat alt-

yapısını güçlendirdiklerinin bilgisini veren 
Murat Okur, açıklamalarında “İmalat altya-
pımız muhtelif tezgahlar ve CNC dik işleme 
tezgahından oluşuyor. Ek tezgahlarımızla bir-
likte imalat kapasitemizi önemli oranda artır-
dık. Bu çerçevede işletmemize gelen tüm ta-
lepleri karşılayabilir bir konuma ulaştık. Ağır 
sanayi grupları başta olmak üzere, çimento, 
makine sanayi, savunma sanayi, maden sa-

Hidrolik pnömatik sistemleri  
ve yedek parça imalatında  

48 yılı geride bırakan Ünallar 
Makina, yaptığı yeni yatırımlarla 

birlikte imalat altyapısını daha 
güçlü bir konuma ulaştırdı.
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Ünallar Makina LTD.  
Genel Müdürü MURAT OKUR

ÜNAL 
KARAKURT

ÜNALLAR Makina 
imalat altyapısını güçlendirdi



nayi, enerji sektörü, metalurji sektörü, demir 
çelik sektörü, iş makineleri, tekstil, hurda ve 
geri dönüşüm makineleri imalatı yapan firma-
lar olmak üzere Türkiye geneli pek çok sektör-
lere hitap etmekteyiz” ifadelerini kullandı.
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HİDROLİK PNÖMATİK  
SEKTÖRÜNDE 48. YIL 
Hidrolik pnömatik sektöründe 48 yı-

lık bir öz geçmişe sahip olduklarını dile 
getiren Murat Okur, açıklamalarını şu 
şekilde tamamladı: “Hidrolik sistemleri 
sektöründe 48 yıllık bir öz geçmişe sa-
hip olan işletmemizde; hidrolik güç üni-
tesi, hidrolik silindirler, teleskopik silin-
dirler, esnek zemin ahtapot kauçuk pre-
si, kauçuk pres makineleri, yatay ve di-
key hurda presi makineleri, hidrolik yük 
asansörleri, kauçuk zemin kaplama ma-
kinesi, kauçuk merdiven kaplama maki-
nesi, fırın köprüsü, pres makineleri, ba-
raj açma ve kapama üniteleri, hidrolik 
blok tasarım ve imalatları, paketleme 
tartım bunkeri, çatik kompresörü, rulo 
ve miller, lastik granül hattı, çimento 
spekülatörleri, çimento zincirli elavatör 
kovaları, kağıt sarma ve poşet bobin 
milleri olmak üzere geniş bir imalat 
programımızla Türkiye geneli büyük sa-
nayi kuruluşlarına hizmet vermekteyiz.”
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S
ektörün ihracatı 2020 mart ayına göre 
yüzde 38, 2021 yılbaşından bu yana ise 
yüzde 22 oranında arttı. Sektörün Tür-

kiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 2,5 sevi-
yelerinden yüzde 3,2 seviyesine çıktı. Tüm alt 
ürün gruplarında ihracatını artıran Türk iklim-
lendirme sektörü, ısıtma sistem ve elemanları 
alt sektöründe yüzde 32,4, soğutma sistem 
ve elemanları alt sektöründe yüzde 4,4, klima 
sistem ve elemanlarında yüzde 9,8, tesisat 
sistem ve elemanlarında yüzde 23,4, havalan-
dırma sistem ve elemanlarında ise yüzde 
32,9, yalıtım malzemelerinde ise yüzde 20,9 
ihracat artışı sağladı. Mart ayı içerisinde ihra-
catın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Al-
manya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve Po-
lonya oldu. 

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği 
(İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, 
pandemi sürecine rağmen sektör firmalarının 
ihracatlarını istikrarlı bir şekilde artırdığını ifa-
de ederek, 2021 yıl sonunda 5 milyar dolarlık 
büyüklüğe ulaşma hedefi için çalıştıklarını 
söyledi. Şanal, “Türkiye ihracat birim fiyatın 
ortalama 1,1 Amerikan Doları olarak gerçek-
leştiği bu dönemde, Türk iklimlendirme sek-
törünün ihracat birim fiyatın 4,6 Amerikan 
Doları seviyesine yükseldi. Sektör olarak yakın 
zamanda katma değeri artırarak 5 Amerikan 
Doları’na ulaşmak istiyoruz. Bununla birlikte 
Türk iklimlendirme sektörünü oluşturan fir-
malarımız tüm coğrafyalarda etkin bir şekilde 

satış ve pazarlama faaliyetleri yürütüyorlar. 
Biz de İSİB olarak kendilerine destek vermek 
adına geçen sene başladığımız dijital ticari he-
yet organizasyonları ile firmalarımızın pazar 
çeşitliliğini artırmaya çalışıyoruz. En son Birle-
şik Krallık’a yaptığımız dijital ticari heyetinde 
firmalarımız rekor iş görüşmesi ve iş bağlantı-
ları kurdular. Bu sene içinde de 18 ülkeye diji-
tal ticari heyet düzenleyeceğiz. Bu da ihracatı-
mızın artması yönünde firmalarımızı destek-
leyecek. Pandeminin etkisinin azalması ile bir-
likte yapacağımız fiziki aktivitelerle de ihracat 
hedeflerimizi daha yukarı çekeceğimizi düşü-
nüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk iklimlendirme sektörü, 
2021 yılının mart ayında yaptığı 
547 milyon dolarlık ihracat ile 

aylık bazda tüm zamanların 
ihracat rekorunu kırdı.

Türk iklimlendirme sektörü 2021 yılı mart ayında  
tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı

İSİB  
Yönetim  
Kurulu  
Başkanı 
MEHMET  
ŞANAL
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E
ge Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Bir-
liği Başkanı Hayrettin Uçak, pandemi 
döneminde Türkiye gibi meyve sebze 

üretiminde dünyanın önde gelen üretici ülke-
leri için yeni bir kapı açıldığını söyledi. 

Uçak, “Bu dönemde mevcut pazarlarımız-
daki payımızı artırmayı başardık ve en büyük 
başarımız üretime aralıksız devam etmemiz 
oldu. Ürün çeşitliliğimizi artırarak ihracat se-
zonlarımızı uzatmalı ve ihracatta sürdürülebi-
lir bir yapıya kavuşmalıyız. Araştırma Enstitü-
lerinin çalışmalarını yakından takip ediyor ve 
katkı sağlıyoruz. Ürün çeşitliliğinin artması 
kapsamında tarıma dayalı ihtisas organize sa-
nayi bölgelerinin kurulmasını da çok önemsi-
yoruz. Dikili’de faaliyete geçen sera organize 
sanayi bölgesi ile 80 bin tona kadar kaliteli ve 
katma değeri yüksek meyve sebze üretim he-
defimiz var” dedi. 

 
KONTROL MEKANİZMASI  
GELİŞTİRİLMELİ 
Hem imarlaşma hem de genç nüfusun ta-

rımdan uzaklaşması sebebiyle ekilip dikilebilir 
tarım alanlarında azalma yaşandığına dikkat 
çeken Uçak’a göre öncelikli hedef daha fazla 
üretmek değil, üretileni daha fazla fiyata, de-
ğere satmak: “Merkezi ve yerel yönetimlere 
düşen en önemli görevlerden birisi tarım alan-
larının toplulaştırılması için adım atmak. Yoz-
gat’ta 2020 yılında 40 bin hektara yakın bir 
alanda toplulaştırma gerçekleştirildi. Büyük 
tarım alanlarında üretimin kontrolü de çok 
daha kolay ve etkili. Arjantin dünyanın önde 

gelen limon üreticilerinden biri. Bu üretim 15-
20 büyük üreticiyle gerçekleşiyor. Dünyanın 
en büyük kiraz ihracatçısı durumunda olan Şi-
li’de de üretim az sayıda üreticiyle sağlanıyor. 
Ülkemizde üretici sayısı çok fazla ve küçük 
alanlarda üretim yapıldığından sözleşmeli üre-
tim modeli sağlıklı bir şekilde işletilemiyor. 
İhraç pazarlarımızda kalıntı problemiyle karşı-
laşmamak için hem Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı’mıza hem yerel yönetimlere hem de biz ih-
racatçılara çok iş düşüyor.” 

 
“ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ”  
TARIMSAL KALKINMA HAMLESİ 
Seracılık sektörüyle ilgili Dikili’de Tarım ve 

Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyete geçtiğini 
ve parsel satışlarının başladığını açıklayan 
Uçak, sözlerine şöyle devam etti: “Bayındır, 
Bergama ve Kınık ilçelerinde de oluşumlar de-
vam ediyor. Sanayi bölgeleri sağladığı istih-
dam, modern üretim teknolojileri ile uyumu, 
çevreye duyarlılığı, katma değerli üretim ile 
kurulduğu kırsal bölgeye, hem de ülkemize 
çok büyük kazançlar sağlayacak. Tarım ve sa-
nayi sektörünün entegrasyonunu sağlaması 
ve sürdürülebilir üretim açısından da tarıma 
dayalı organize sanayi bölgeleri büyük öneme 
sahip. Ülkemiz tarımsal anlamda ekonomik 
özgürlüğünü sağlamış ve yılda 20 milyar do-
larlık tarım ürünü ihraç eden bir ülke konumu-
na gelmiştir.” 

 
TARIM HAVZA MODELİ VURGUSU 
Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde, 

tarımsal havza modelinin uygulanarak hangi 
bölgede hangi ürünü üretmenin maksimum 
fayda sağlayacağının belirlenmesinin önem 
arz ettiğini vurgulayan Uçak, “Yeni yapılacak 
yatırımlar da bu planlama kapsamında oldu-
ğunda sürdürülebilir bir üretim modeli hem 
yeni istihdam olanakları da doğacaktır. Hem 
de ülkemizin tarımsal ürün ihracatından sağ-
ladığı daha döviz gelirleri artacaktır. Ülkemiz-
de üretimi yapılmayan meyve sebze cinsi yok 
denecek kadar az ve gün geçtikçe yeni bazı 
meyveleri de ülkemizde üretebiliyoruz. Ama-
cımız bir bölgede daha çok çeşit ürün üretmek 
değil, elverişli koşullarda üretilen bir ürünü 
çeşitlendirerek üretim sezonunu uzatmak” 
şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir Tarım - Gıda 
Platformu Cemre Hareketi’nin 
düzenlediği webinarda Cemre 

Hareketi Kurucu-Ortağı Prof. Dr. 
Meltem Onay’ın moderatörlüğünde 

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları 
Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 

İstanbul Yaş Meyve ve Sebze 
İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa 

Tokgöz Mutlu ile akıllı tarım 
uygulamaları, “karbonsuz ekonomi” 

dönemini şekillendiren AB Yeşil 
Mutabakatı, döngüsel tarım ve tarım 

yatırımları,  Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmaları konuşuldu.

Tarımsal kalkınmanın anahtarı 
planlı ve sürdürülebilir bir 

üretim politikası
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T
üm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
salgınını önlemek için aşı çalışmaları hız 
kesmeden devam ederken, yerli ve milli 

aşı çalışmalarından da güzel haberler geliyor. 
Bilim insanlarına verdiği desteği sürdüren Ah-
latcı Holding’in bünyesinde yer alan Nanogra-
fi Nano Teknoloji A.Ş.’nin yürüttüğü çalışma-
lar sonucunda nisan ayında insan deneylerine 
başlanacak olan Türkiye’nin ilk intranazal yerli 
aşısı, klasik aşılardan farklı olarak burundan 
sprey şeklinde uygulanacak. Aşının bu tekno-
lojisi sayesinde virüs ile daha etkin mücadele 
edilebileceği öngörülüyor. Yerli aşının, mutas-
yon durumunda çok hızlı bir şekilde yeniden 
modellenebilmesi de Covid-19 ile mücadele-
de önemli bir adım olarak görülüyor. 

 
40 BİLİM İNSANI BİR ARAYA GELDİ 
ODTÜ Teknokent bünyesindeki Nanografi 

Nano Teknoloji çatısı altında faaliyete başla-
yan Türk bilim insanları tarafından yürütülen 
yerli aşı projesi ülkemizin sahip olduğu geliş-
miş Ar-Ge birikiminin de bir göstergesi. Bu-
güne dek pek çok öncü nanoteknoloji ürünü 
patenti almayı başarmış bir ekip tarafından 
geliştirilen yerli aşı projesi, 40 Türk bilim in-
sanını bir araya getirerek büyük bir bilimsel 
çalışma zemini oluşmasını da sağladı. 

 
ODA SICAKLIĞINDA TAŞINABİLİYOR  
VE SAKLANABİLİYOR 
Yenilikçi bir aşı türü olan intranazal aşı 

RNA ve inaktif aşı teknolojisinden farklı ola-
rak protein temelli olarak tasarlandı. İçerisin-
de virüs veya virüs benzeri bir parçacık bu-
lunmuyor. Ayrıca hayvan deneyleri de ta-
mamlanmış durumda. Intranazal aşıyla ilgili 
konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Aşı, oda sı-

caklığında taşınabiliyor ve saklanabiliyor. 
Burundan verildiği için virüsün direkt vücuda 
girmesini engelleyebiliyor. Diğer aşıların, kan 
hücreleriyle karşı karşıya gelene kadar hiçbir 
etkisi yok. Dolayısıyla aşılı kişilerin virüsü alıp 
başkalarına bulaştırmasını da engelliyor. Bu 
şu ana kadar üretilen aşılar ile başarılmış bir 
şey değil. Uygulaması çok kolay, enjektör 
girmiyor. Aşı kararsızlığını azaltıyor” dedi. 

 
AHLATCI HOLDİNG, AŞININ  
TÜM GELİRİNİ DEVLETE BIRAKACAK 
Aşıyı geliştirmekte olan Nanografi Nano 

Teknoloji A.Ş.’yi bünyesinde barındıran Ah-
latcı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Ahlatcı, “Koronavirüs salgınıyla müca-
delede üzerimize düşeni yerine getirmek 
amacıyla alanında uzman 40 bilim insanını 
Nanografi çatısı altında bir araya getirdik. 
Yerli aşı çalışmasını ülkemiz için üzerimize 
düşen bir vazife olarak görüyoruz. Bu çalış-
mayla birlikte ülkemizin bilim insanlarının 
neler yapabildiğini tüm dünyaya göstermeyi 
amaçlıyoruz. Nisan ayında aşının insan de-
neylerine başlayacağız. Bu yıl içerisinde ayda 
25 milyon doz, yılda da 300 milyon doz üre-
terek ülkemizin ihtiyacının tamamını karşıla-
yacağız” şeklinde konuştu. 

 
TÜRKİYE’NİN İLK, BÖLGENİN İSE  
EN BÜYÜK HACİMLİ  
NANOTEKNOLOJİ YATIRIMI 
Ahmet Ahlatcı, Grafen Seri Üretim Tesi-

si’nin Türkiye’nin ilk, bölgenin ise en büyük 
hacimli nanoteknoloji yatırımı olacağını; bu 
yatırımla yıllık grafen üretiminde 100 tonun 
üzerine çıkılacağını belirtti. Ahlatcı; bu üre-
tim hattının, grafen üretiminin zorluklarının 
çözüldüğü, kullanıcı dostu bir model olduğu-
nu da sözlerine ekledi.

Türk bilim insanlarının Covid-19’a 
karşı geliştirdiği Türkiye’nin ilk 

burundan uygulanan (intranazal) 
yerli aşısı için geri sayım başladı. 

Sprey şeklinde burundan 
uygulanacak olan aşıyı geliştiren 

ekibin arkasında ise Nanografi 
Nano Teknoloji A.Ş.’yi bünyesinde 

barındıran Ahlatcı Holding var.

Türk bilim insanlarının büyük başarısı

AHMET 
AHLATCI

Burundan uygulanan  
sprey aşının insan  
deneylerine başlanıyor
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Türk Telekom, global 
ölçekteki şirketlerin “mobil 

ağ deneyimini ölçmek” 
konusunda uzmanlaşmış 

bağımsız mobil analiz 
şirketi olan OpenSignal 

tarafından gerçekleştirilen 
araştırmada, “Yıldızı 

Yükselen Şirketler” ve 
“Küresel Yüksek 

Performans” gösteren 
şirketler arasında yer aldı.

T
ürkiye’nin iletişim altyapısının kurucusu 
ve geliştiricisi Türk Telekom’un, gösterdiği 
başarılı performans ve gelişim global öl-

çekte tescillendi. Türk Telekom, mobil ağ dene-
yimleri konusunda yaptığı araştırmalar ve ana-
lizlerle dünyanın en güvenilir şirketlerinden 
OpenSignal’ın açıkladığı ‘Mobile Network Expe-
rience Awards 2021’in “Yıldızı Yükselen Şirket-
ler” ve “Küresel Yüksek Performans” şirketleri 
arasında yer aldı. 

 
5 KATEGORİDE BAŞARI ELDE EDEN  
TEK OPERATÖR OLDU 
Mobil operatörlerin 2019 ve 2020’nin ikinci 

yarıları arasında gösterdikleri gelişimi değerlendi-
ren OpenSignal, Türk Telekom’u Video Deneyimi, 
İndirme Hız Deneyimi, Yükleme Hızı Deneyimi ve 
4G Kullanılabilirliği kategorilerinde “Yıldızı Yük-
selen Şirketler” arasında değerlendirdi. Türk Tele-
kom, “Yıldızı Yükselen Şirketler” kategorisindeki 4 
ayrı alandaki başarıya ilave olarak “Ses Uygula-
ması” kategorisinde en yüksek skora sahip ve glo-
bal ortalamanın üzerinde değer alan 30 operatör 

arasına girdi. Bu alanda “Küresel Yüksek Perfor-
mans” sergileyen Türk Telekom toplamda 5 dalda 
başarı elde etti.  Türk Telekom, OpenSignal tara-
fından gerçekleştirilen araştırmada her iki alanda 
da yer alarak toplam 5 kategoride başarı elde 
eden Türkiye’den tek operatör oldu. 

 
MUTLULUK VE GURUR VERİCİ 
OpenSignal’in araştırma sonuçlarını değer-

lendiren Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür 
Yardımcısı Yusuf Kıraç, konu ile ilgili şunları söy-
ledi: “Türkiye’yi geleceğe taşıyacak teknoloji ya-
tırımlarına pandemi döneminde de hız kesme-
den devam ettik. Mobil şebekemize yaptığımız 
yatırım ve geliştirmelerle daha yüksek perfor-
mans sunarak müşterilerimizin yanında olduk. 
Global ölçekli bağımsız kuruluş OpenSignal’ın 
araştırması da Türk Telekom’un ülkemizdeki di-
ğer operatörlere göre müşteri deneyimi konu-
sunda çok daha fazla ilerleme kaydettiğini orta-
ya koydu. Beş kategoride dünyanın en iyileri ara-
sında yer alan tek Türk operatör olmaktan bü-
yük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz.”

Türk Telekom’dan 5 alanda önemli başarı

Türk Telekom Teknoloji Genel 
Müdür Yardımcısı YUSUF KIRAÇ
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Belediye Başkanı Akif Kemal 
Akay’ın “Her alanda üreten 

belediyecilik” anlayışını 
hakim kıldığı Seyhan 

Belediyesi, Adana’daki 
üniversitelerin bilimsel 

üretimini topluma yansıtacak 
iş birliğini yaşama geçiriyor.

K
urduğu kompost gübre tesisi, dikimevi 
ve boya atölyesiyle Seyhan Belediye-
si’ni, üreten belediye haline getiren Sey-

han Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukuro-
va Üniversitesi (ÇÜ) Adana Girişimcilik Merke-
zi’ni ziyaret etti. ÇÜ Teknokent Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çolak ve Teknokent 
Genel Müdürü Osman Kara ile yapılabilecek iş 
birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunup, 
Girişimcilik Merkezi’nde incelemeler yapan 
Başkan Akay, üretimin önemine dikkat çekti. 

 
ADANA’YI YENİDEN ÜRETEN BİR  
KENT HALİNE GETİRMELİYİZ 
Adana’nın Türkiye’nin tarım ve sanayideki 

kalkınma hamlesinin öncülüğünü yaptığını 
anımsatan Başkan Akay, “Adana 30-40 yıl önce 
Türkiye’nin ilk üç büyük kenti arasındaydı. An-
cak ne yazık ki şu an 17.sıraya kadar geriledi. 
Adana’yı yeniden üreten bir kent haline getir-
mek zorundayız. Bunun için bilim ve teknoloji-
deki gelişmelere uyum sağlamak, çağı yakala-
mak, hızla değişen dünyada istihdam sağlaya-
cak, katma değeri yüksek alanlara yönelmek 
zorundayız” dedi. 

 
BİLİMSEL ÜRETİMİ TOPLUMA  
YANSITACAK İŞ BİRLİĞİ 
Seyhan Belediyesi olarak her alanda üretime 

odaklandıklarını dile getiren Başkan Akay, üni-
versitelerdeki bilimsel üretimi topluma yansıta-
cak çalışmaları yaşama geçirmek istediklerini 
kaydetti. Başkan Akay, “Her şey çok hızlı ilerli-
yor. Artık en büyük zenginlik bilgi zenginliği. Bu 
bilgi zenginliğinin uygulamaya geçmesi lazım. 
Bunu hiçbir kurumun tek başına yapma şansı 
yok. Böyle bir zamanda bizim iş birliklerine, bir-
likte çalışmaya ihtiyacımız var. Üniversitelerimiz 
çok ciddi çalışmalar içerisinde, büyük ölçüde 
onlardan yararlanacağız. Bu çalışmaları topluma 
yansıtmak da bir ölçüde belediyelerin görevi. 
Biz, o anlamda üniversiteyle şehri birleştirmek, 
bilgileri birleştirmek, kaynakları birleştirmek ko-
nusunda çalışma yapıyoruz” diye konuştu. 

2017’DE BAŞLAYAN İŞ BİRLİĞİ  
DAHA İLERİ SEVİYEYE TAŞINACAK 
Teknokent ve Adana Girişimcilik Merkezi’nin 

çalışmaları hakkında bilgiler veren Teknokent 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çolak, 
Adana Girişimcilik Merkezi’nde Seyhan Beledi-
yesi ile 2017’den bu yana süren iş birliğini geliş-
tirip daha ileri seviyeye taşıyacaklarını ifade etti. 

 
GÜÇLER ADANA İÇİN BİRLEŞİYOR 
Prof. Dr. Çolak, “Adana Girişimcilik Merkezi 

‘Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’ 
kapsamında Adana’daki ilk proje. Proje ortakları 
arasında Seyhan Belediyesi, Adana Ticaret 
Odası, Adana Sanayi Odası, Bilgi, Sanayi ve 
Teknoloji Müdürlüğü, Alparslan Türkeş Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi de var. Derdimiz bütün 
kurumları Adana için birleştirmek. Hepimiz ge-
lip geçiciyiz, bu süreçte ‘Adana için ne yapabili-
riz’ ona bakıyoruz. Adana Girişimcilik Merkezi-
mizde girişimcileri eğitimlerden geçiriyoruz. Ya-
tırımcı karşısına çıkarıp onlara yatırım konusun-
da, şirketleşme konusunda destek olmaya, yol 
göstermeye çalışıyoruz.  

Seyhan Belediyesi ile 2017’de başlayan iş 
birliğimizi daha ileri seviyeye götüreceğiz. Yani 
Adana’nın potansiyeli ortaya çıkarmaya çalışı-
yoruz” şeklinde konuştu.

Seyhan’ın üreten belediyecilik anlayışına akademik destek

BİLİMSEL ÜRETİM, SEYHAN BELEDİYESİ ARACILIĞIYLA TOPLUMA YANSIYACAK





A
dana’da 35 yıldan bu yana plastik geri 
dönüşüm makineleri imalatıyla sektöre 
damgasını vuran FEYDAŞ Makine 

Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti., plastik geri 
dönüşüm makine üretimiyle sektörde hep 
ilkleri gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor. 
Plastik geri dönüşüm makineleri imalatıyla 
sektördeki tecrübesi ve başarılı faaliyetleriyle 
ulusal ve uluslararası pazarlarda pek çok geri 
dönüşüm tesislerine imza atan işletme, ABD ve 
Almanya başta olmak üzere 30’a yakın ülkeye 
de ihracat yapmaya devam ediyor. Genel 
Müdür Gökhan Yoldaş, Satın Alma Müdürü Ali 
Yoldaş ve Üretim Müdürü Can Yoldaş 

yönetiminde sektörde yatırımlarına devam 
eden işletme; plastik geri dönüşüm makineleri 
üretiminde 35 yılı geride bırakmanın 
mutluluğunu yaşıyor. 

Almanya ihracatıyla sektörde 
tecrübesini konuşturuyor

Plastik geri dönüşüm 
makineleri imalatıyla 
sektörde tecrübesini 

konuşturan FEYDAŞ Makine, 
ABD ve Almanya başta olmak 

üzere 30’a yakın ülkeye 
ihracat gerçekleştirerek 

başarısını sürdürüyor.
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AGLOMERSİZ ÜÇLÜ KOMPAKT  
EKSTRÜDER YENİ SİSTEM

              Makine
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“AGLOMERSİZ ÜÇLÜ KOMPAKT  
EKSTRÜDER YENİ SİSTEM”  
TAMAMLANDI 

Plastik geri dönüşüm makineleri üretiminde 35 
yıllık bir süreçten geldiklerini ve sektörde önemli 
bir tecrübeye sahip olduklarını ifade eden FEYDAŞ 
Makine Ltd. Genel Müdürü Gökhan Yoldaş, 
KOBİGÜNDEM Dergisi’ne yaptığı açıklamada, 
plastik geri dönüşüm makineleri tasarım ve 
imalatında FEYDAŞ Makine yönetim kurulu ve 
mühendislerinin hep ilkleri gerçekleştirmeyi 
hedeflediğine vurgu yaptı. Gökhan Yoldaş, 
“Mevcut üretim programımızı sürekli geliştirmeyi 
esas alarak sektörde faaliyet gösteriyoruz. 
Türkiye’nin en büyük kapasiteli SHREDDER 
(parçalayıcı) makinesinin yanı sıra, saatte 600-900 
kg kapasiteli AGLOMERSİZ ÜÇLÜ KOMPAKT 
EKSTRÜDER sistemli üretimimizi başarıyla 
tamamlayarak geri dönüşüm sektörüne 
kazandırdık. Patenti ve üretimi tamamıyla 
firmamıza ait olan AGLOMERSİZ ÜÇLÜ 
KOMPAKT EKSTRÜDER sistemliyle yüzde 30 
enerji tasarrufu ve iş gücü kaybını da minimum 
seviyelere indirmeyi sağlamış olduk” dedi. 

 
ABD VE ALMANYA İHRACATI  
TAM HIZ DEVAM EDİYOR 
Diğer taraftan, COVID-19 pandemisi sürecine 

rağmen, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak 
üzere ihracata tüm hızıyla devam ettiklerini 
belirten FEYDAŞ Makine Satın Alma Müdürü Ali 
Yoldaş ise, COVID-19’la birlikte tüm dünyada 
yaşanmakta olan yeni bir süreçten geçildiğini 
belirterek, “Bizler de FEYDAŞ Makine olarak tüm 
tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkararak 
faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Ülkemize ve 
bölgemize olan ekonomik katkılarımızı artırarak 

katma değer yaratmayı sürdürüyoruz. Bu 
çerçevede pandemi sürecine rağmen 
ihracatlarımıza aralıksız devam ediyoruz. ABD, 
Rusya, Almanya, Polonya, Romanya, Arnavutluk 
ve İsrail başta olmak üzere 30’a yakın ülkeye 
ihracat gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. 

 
ÜRETİM VE STOK ALANI  
16 BİN METREKAREYE ÇIKTI 
Ayrıca, üretim ve stok alanı dahil olmak üzere 

16 bin metrekarelik bir alanda faaliyet 
gösterdiklerini kaydeden FEYDAŞ Makine Üretim 
Müdürü Can Yoldaş da açıklamalarında şu 

bilgilere yer verdi: “Plastik geri dönüşüm 
makineleri üretiminde uzun yıllara dayanan bir öz 
geçmişimiz var. Özet olarak babadan, ikinci kuşak 
biz kardeşlere geçen yarım asra yaklaşan bir 
süreçten gelmekteyiz. 1986 yılından bu yana 
plastik geri dönüşüm makineleri üretiminde 
sektörde 35’inci yılı tamamlamış bulunmaktayız. 

Bu çerçevede sürekli yeni yatırımlar ve AR-GE 
çalışmalarımızla birlikte üretim ve stok alanımızı 
büyüterek 16 bin metrekareye çıkardık. 2020 ve 
2021 yılı içerisinde 5 milyon TL maliyetli bi metal 
yüzey kaplama kaynak makinesi, mil açma 
makinesi ve tam otomatik CNC makinelerle 
üretim alt yapımızı güçlendirdik. AR-GE, üretim, 
yedek parça, servis, stok alanı ve idari 
birimlerimizle birlikte entegre bir konumda 
faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.” 

 
YALIN YÖNETİM PROJESİYLE  
FAALİYET GÖSTERİYOR 
KOSGEB, Sanayi Odası ve Kalkınma Ajansı iş 

birliği ile yalın yönetim projesiyle faaliyet 
gösterdiklerini de belirten Gökhan Yoldaş, 
açıklamalarını şu şekilde tamamladı: “Dünyada 
TOYOTA üretim sistemi adı altında olan yalın 
üretim projesiyle üretim yapmaya başladık. 
KOSGEB, Sanayi Odası ve Kalkınma Ajansı iş birliği 
katkılarıyla yalın üretim projesi ile üretimimizin 
hızlanması ve iş güvenliğinin artırılması gibi 
hususlar önemli derecede artırılmış oldu. Bu 
çerçevede personel eğitimleri başta olmak üzere 
AR-GE ve mühendislik kadrolarımızla sürekli 
kendini geliştirmeyi esas alan, teknolojiyi 
yakından takip eden bir yapıya dönüştürmüş 
olduk. Üretim, kalite ve sevkiyat süreçlerinde sıfır 

hata hedefine ulaşmak için 2021 yılı başından bu 
yana ERP sistemine geçiş yaptık. Bu çerçevede 
plastik geri dönüşüm sektörüne önemli katma 
değerler yaratan işletmemiz; ulusal ve uluslararası 
pazarlarda bulunan müşterilerimize en kaliteli 
hizmeti vermeyi amaçlamıştır. Öte yandan, 
bünyemizde oluşturduğumuz yaklaşık 2 bin 
metrekare kapalı alandan oluşan barkodlu sorunsuz 
yedek parça ve teknik servis birimimizi de 
genişlettik. Sektörde donanımlı mühendis ve teknik 
kadrolarımızla, müşterilerimizin ihtiyaç taleplerine 
en hızlı şekilde cevap verebilir bir konuma 
ulaşmanın yanı sıra; ekonomik bir geri dönüşüm 
sağlayarak plastik geri dönüşüm sektörüne katma 
değerler yaratmaya devam edeceğiz.”

ALİ YOLDAŞ

CAN YOLDAŞ

GÖKHAN YOLDAŞ
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İ
klim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal 
kaynakları korumak amacıyla binlerce şirketin 
çevre bilgilerini ölçüp açıklamasını, raporla-

masını ve paylaşımını hedefleyen CDP’nin (Car-
bon Disclosure Project) İklim Değişikliği ve Su 
Programı 2020 Türkiye Sonuçları Raporu’nda yer 
alan 2020 Liderleri, 31 Mart tarihinde düzenlenen 
sanal konferansta ödüllerini aldı. 

 
İKİ KATEGORİDE BİRDEN LİSTEDE 
65 yıldır yarattığı değer ve istihdamla Türk 

ekonomisinin önemli yapı taşlarından biri olan ve 
sadece bugüne değil yarınlara da sürdürülebilir 
bir dünya bırakmak için çalışmalarını sürdüren 
Tekfen Holding, CDP İklim Değişikliği ve Su Prog-
ramları’nın her ikisinde de ‘A’ derecelendirme no-
tunu alarak iki kategoride birden “CDP Global A 
Listesi”ne Türkiye’den giren tek şirket oldu ve bu 
başarıya ulaşan dünyadaki 63 şirketin arasında 
yer aldı. 

 
“BÜYÜK GURUR YAŞIYORUM” 
CDP Türkiye 11. İklim Değişikliği Sanal Konfe-

ransı ve Ödül Töreni’ne katılan Tekfen Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Gigin, ödül 
aldıkları için büyük heyecan ve gurur duyduklarını 
vurguladı. Murat Gigin, “İklim değişikliğinin bu-
gün çevresel, iktisadi ve toplumsal etkilerini ol-
dukça yakından hissediyoruz. Sıcaklıklar yükseli-
yor, yağış döngüleri değişiyor, buzullar eriyor ve 
deniz seviyesi yükseliyor. Sel ve kuraklık gibi teh-
likelere neden olan aşırı hava ve iklim ile ilgili 
olaylar pek çok bölgede daha sık ve yoğun biçim-
de yaşanmaya başladı. Tarım takvimi şaştı, susuz-
luk ve fakirlik nedeniyle uluslararası gerilimleri ar-
tıran zorunlu göçlerin önü kesilemiyor, COVID-19 

pandemisinin ardından, dünyanın mücadele ede-
ceği bir sonraki krizinin iklim değişikliği ile ilgili 
olacağı kesin. Felaket senaryolarının arkasının ke-
silmediği bir dönemde, Tekfen Holding olarak, bu 
yıl hem İklim Değişikliği Programı’nda hem de Su 
Programı’nda Global A Listesinde yer alan, dünya 
çapındaki 63 firma arasında yer almamızdan do-
layı hem ülkem hem şirketim adına büyük bir gu-
rur yaşıyor, ‘Eğer istersek, yapabiliriz’ duygu ve 
düşüncesiyle, çaresiz olmadığımıza dair inancımı 
tazelemek istiyorum. Geçtiğimiz ocak ayında TÜ-
BİTAK ile imzaladığımız iş birliği çerçeve sözleş-
mesi kapsamında gıda güvenliği, sürdürülebilir 
çevre, alternatif enerji teknolojileri, geleceğin şe-
hirleri gibi konu başlıkları altında çalışacağız. Bu iş 
birliğiyle, iklim değişikliği ve su güvenliğine de 
önemli katkılar sağlayacağımızı düşünüyorum” 
diye konuştu. 

 
TÜRKİYE’DEN TEK ŞİRKET OLDU 
Tekfen Holding, dünyanın en güçlü yeşil Sivil 

Toplum Kuruluşu olarak tanınan CDP (Carbon 
Disclosure Project) İklim Değişikliği ve Su Prog-
ramlarına, gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik faali-
yetleri kapsamında raporlama yaptı. Dünya ça-
pında 10 bine yakın şirketin raporlama yaptığı sü-
reçten Tekfen Holding, 2020 yılında her iki prog-
ram kapsamında “A” derecelendirme notunu 
alan Türkiye’deki tek şirket olurken, dünyadaki 63 
şirketten de biri oldu. İlk kez on sene evvel, 2010 
yılında İklim Değişikliği ile ilgili verilerini izleme-
ye, ölçmeye ve analiz etmeye başlayan Tekfen 
Holding, 2017 yılından bu yana CDP İklim Deği-
şikliği Programı’na, 2018 yılından bu yana da 
CDP Su Güvenliği Programı’na şeffaflıkla resmi 
raporlama yapıyor. 

Tekfen Holding, dünyanın 
en büyük çevre raporlama 

platformu olan CDP’nin 
İklim Değişikliği ve Su 

Güvenliği programlarının 
ikisinde de A 

derecelendirme notunu 
alarak 2020 yılında 

Türkiye’de her iki 
kategoride birden “CDP 

Global A Listesi”ne giren 
tek şirket olarak 

ödüllendirildi.

Tekfen Holding’e  
CDP’den iki kategoride 

birden ödül

CDP Türkiye 11. İklim Değişikliği Sanal  
Konferansı ve Ödül Töreni gerçekleşti

Tekfen Holding Yönetim Kurulu  
Başkan Vekili MURAT GİGİN





B
inalarda, endüstride ve altyapı uygulama-
larında bulunan ısıtma, soğutma, havalan-
dırma sistemlerinin yanı sıra su temini ve 

atık su uygulamalarında da kullanılan pompa sis-
temlerinin teknoloji öncüsü Wilo, suya ve gelece-
ğe yön verme hedefi doğrultusunda iklim deği-
şikliğiyle mücadele etmeyi ve daha yaşanabilir bir 
dünya için dijitalleşmenin gücünden yararlanma-
yı sürdürüyor. Almanya’nın Dortmund kentinde 
300 milyon Euro’luk bir yatırım hacmiyle hayata 
geçirdiği yeni genel merkezi WiloPark’ın açılışını 
dijital olarak gerçekleştiren Wilo, şirket tarihin-
deki en büyük yatırım olan bu tesisle aynı zaman-
da Almanya’nın bugüne kadarki en büyük endüs-
triyel inşaat projelerinden birine imza attı.  

 
DOĞAYI VE İKLİMİ  
KORUYAN ÜRETİM MODELİ 
Yaklaşık 200 bin metrekarelik bir alan üzerinde 

konumlanan; ultra modern dijital akıllı fabrika, 
“PioneerCube” ofis binası, müşteri hizmetleri 

merkezi ve ürün geliştirme tesislerinden oluşan 
WiloPark’ın açılışına Wilo çalışanlarının yanı sıra 
iş ve siyaset dünyasından 1.500'ün üzerinde üst 
düzey uluslararası misafir katıldı. Etkinlik için vi-
deo mesaj gönderen özel konuklar arasında Al-
manya Başbakanı Angela Merkel de vardı. Açılış 
konuşmasında Wilo Grup olarak bir iklim koruma 
şirketi olduklarını ve sürdürülebilirliğin kurumsal 
stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vur-
gulayan Wilo Grup Başkanı ve CEO’su Oliver Her-
mes, “Ürünlerimiz, sistemlerimiz ve çözümlerimiz 
dünyanın her yerindeki insanlara akıllı, verimli ve 
iklim dostu bir şekilde su sağlamaya katkıda bu-
lunuyor. WiloPark ile doğayı ve iklimi çok daha 
fazla koruyan bir üretim tarzına geçtiğimiz için 
çok mutlu ve heyecanlıyız. Şirketimiz tarihindeki 
en büyük proje olan WiloPark, aynı zamanda Al-
manya'da bugüne kadar hayata geçirilmiş en bü-
yük endüstriyel inşaat projelerinden biri” şeklin-
de konuştu. 

 
DİJİTALLEŞMEYİ  
STANDART HALİNE GETİRECEK 
WiloPark ile daha fazla insana temiz su ulaştı-

rırken aynı zamanda şirketin karbon ayak izini de 
azaltarak sürdürülebilir, yeşil ve dijital bir gelece-
ğe katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Oliver 
Hermes, sözlerine şöyle devam etti: “Bu amaç 
doğrultusunda yeni genel merkezimizi gelecek 
odaklı bir operatör konsepti ve dijital ağ bağlantı-
larıyla tasarladık. Böylece enerji tüketimimizi yüz-
de 40’a varan oranda azaltmayı başardık. Bu sa-
yede CO2 emisyonlarının da yılda 3 bin 500 ton 
düşmesini hedefliyoruz ve bu oran 280 bin ağacın 
tüketebileceği CO2 miktarına eşit. Wilo olarak 
üretim süreçlerimizde dijitalin ve teknolojinin gü-
cünden çok daha fazla yararlanma ve bunu 2025 
yılına kadar tüm ana üretim tesislerimizde stan-
dart bir uygulama haline getirme hedefimiz doğ-
rultusunda yol alıyoruz.”

İleri teknolojisiyle dünya 
kaynaklarını korumaya 

katkıda bulunan yeni nesil 
ürün, sistem, hizmet ve 

çözümler geliştiren pompa 
sistemleri sektörünün 

öncüsü Wilo, sürdürülebilir 
bir gelecek hedefiyle 

Almanya’nın Dortmund 
kentinde yaklaşık 300 

milyon Euro’luk bir 
yatırımla hayata geçirdiği 

genel merkezi WiloPark’ın 
açılışını gerçekleştirdi.
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Wilo’nun 300 milyon Euro değerindeki  
yeni genel merkezi açıldı
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G
irişimci Berman Mantı, Adana’ya tarihi 
süzgeçten geçip bu günlere taşınan La-
vanta kokulu yepyeni bir kolonya markası 

kazandırdı. Luvilavant ismiyle bir aşk markası ta-
sarlamak için yola çıkan Berman Mantı, lavanta 
kolonyası üretimiyle Adana’nın tarihi ve kültürel 
değerlerini tanıtmakla kalmıyor kalplere de hitap 
etmeyi hedefliyor. 

Anavatanı Akdeniz havzası olmasına karşın 
üretimi Türkiye’de henüz yaygınlaşmamış lavanta 
çiftçisine destek olmak ve unutulmuş bir Anado-
lu medeniyeti olan ‘Luvi’leri Adana’dan tanıtıp 
Türkiye’ye ve dünyaya ulaştırmak isteyen başarılı 
girişimci Mantı’nın amacı kolonya satmak değil 
lavantayı antik çağdan yaşanmışlıklarıyla günü-
müze taşınan Luvi Medeniyeti üzerinden bir mar-
kaya dönüştürmek… 

Bir bakıma “Love Mark” denilen bir “Aşk Mar-
kası” oluşturmak üzere yola çıkan Mantı, “Luvila-
vant” markasıyla lavantanın ana vatanı arasında 
yer alan Adana’nın da tarihini tekrar hatırlatmak 
istiyor. 

 
“ANADOLU’DAN  
YENİ MARKALAR ÇIKIYOR” 
Bir sorumluluk bilinciyle ve ekibiyle birlikte ha-

reket eden, bu zor süreçte Adana’nın binlerce yıl-
lık tarihini, doğasını ve günümüzdeki tüm güzel-
liklerini harmanlayarak Anadolu’da ihtiyatlı bir 
ekonomi ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme 
için bir çoban ateşi yakmak istediğini vurgulayan 
Mantı, ‘Lavanta’yı, ‘Luvilavant Kolonyası’nı ve 
Luvi Medeniyeti’ni şu dizelerle anlatıyor: 

“Tarihsel süreçte birçok medeniyete ev sahipli-
ği yapmış, tarım, turizm, kültür-sanat ve sanayi 
geçmişiyle harmanlanıp bu günlere kadar uzanan 
Anadolu’nun gelişimi büyük önem taşıyor. Bu ne-
denle öncelikli hedef Anadolu’dan yeni markalar 
çıkarmak üzerine kurulmalı. Biz de antik çağda ül-
kemizde yetiştiğini bildiğimiz lavantaya gecikmiş 
de olsa bir değer ve önem kazandırmak için bir 
çaba içerisine girdik. Markayı öncelikle Adanalıla-

rın ve tüm tüketicilerin beğenisine sunabilmek 
adına büyük emek harcadık, birçok marka ve ürün 
danışmanıyla çalıştık. Luvilavant Kolonyası mar-
kasına ait ayrıca bir koku danışmanımız da mev-
cut. Güncel ve talep edilen kokuları ve trendleri 
takip ediyoruz. Zor ve meşakkatli bir yolda ilerle-
diğimizi biliyoruz ancak Adana sevgimizin tüm 
zorlukların üstesinden geleceğine inanıyoruz. To-
roslar gibi ekolojik çeşitliliğe sahip bir coğrafyada 
endemik bitki örtüsünü, doğayı, güneşi bir zen-
ginliğe çevirmemiz gerekiyor. Gerek bölgemiz ge-
rekse ülkemiz için katma değer yaratmak üzere 
hareket ediyoruz.” 

 
“GURURLUYUZ” 
Finans sektöründe olmasına rağmen lavanta 

kolonyası üretimi için büyük bir zevkle çalıştığını 
anlatan iş kadını Berman Mantı, hedefinin ticari 
bir ürün ortaya koymaktan öte Anadolu’nun zen-
gin tarihini, medeniyetini, insanlığa armağan etti-
ği değerleri tekrar gün yüzüne çıkarmak, canlan-
dırmak ve gelecek nesillere doğru bir şekilde ak-
tarmak olduğunu vurguladı. 

Antik çağın iki eşsiz tanığı Luvi Medeniyeti ve 
Lavanta bitkisini yan yana getirerek Anadolu’dan 
bir ‘Luvilavant Kolonyası’ markası çıkarmanın bir 
görev bilinciyle oluştuğunu ifade eden, yeni nesil 
girişimciliği de tanıtmak  amacı taşıdığını dile ge-
tiren Berman Mantı, markaya tüm Adanalıların 
sahip çıkacağına inandığını sözlerine ekledi.

Adanalı girişimci Berman 
Mantı, Antik çağın iki eşsiz 

tanığı Luvi Medeniyeti ve 
Lavanta bitkisini yan yana 

getirerek Anadolu’dan 
‘Luvilavant’ adıyla lavanta 

markası çıkardı.

Adana, yepyeni bir kolonya markası kazandı: Luvilavant



T
üm canlıların yaşaması için gerekli 
olan suyun her türlü tehlike ve 
tehditten korunması, gelecek ne-

sillere aktarabilmek için gerekli farkında-
lıkların oluşturulması ve çözümlerin üre-
tilmesi gerekiyor. 1993 yılında Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda ilan edildiğin-
den beri 22 Mart Tarihi Dünya Su Günü 
olarak kutlanıyor. Tüm dünyada ve ülke-
mizde su kaynaklarının önemi bugünde 
bir kez daha fark ediliyor. 

Şimdi önemli olduğu kadar gelecekte-
ki yaşamında var olabilmesi adına su bi-
lincinin bir an önce oluşturulması ve su-
yun hiçbir damlasının boşa harcanma-
dan verimli kullanılması gerekiyor. 

 
SUYA OLAN TALEP HIZLA ARTIYOR 
Her geçen gün artan nüfus neticesin-

de dünya genelinde şehirler hızla büyü-
yor ve buna bağlı olarak güvenli ve temiz 
su talebi sürekli artıyor. Uzmanlara göre 
2050 yılına kadar 2,5 milyardan fazla in-
sanın şehirlerde yaşaması bekleniyor. 

Artan nüfusa ve su talebine rağmen 
mevcut kaynakların kirletilmeye ve boşa 
harcanmaya devam edildiğinin üzerinde 
duran Grundfos Endüstri Grubu IMEA Böl-
ge Direktörü Burak Gürkan şu açıklama-
larda bulundu: “Atık suların yaklaşık %80’i 
doğru şekilde arıtılmadan doğaya geri dö-
nüyor. Aynı zamanda tüm dünyada, trans-
fer edilen tatlı suların ortalama %30'unu 
kaybediyoruz. Şehirlerde transfer edilen 
suyun yaklaşık %60'ı kötü su şebekeleri 
nedeniyle transfer sırasında kayboluyor. 
Akıllı su çözümleri ile bu gibi kayıpları 
önemli ölçüde azaltabilir gelecek nesillere 
sürdürülebilir bir yaşam bırakabiliriz.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN 
SUYU KORUMAK ŞART!

ŞEHİRLER YETERLİ  
DONANIMA SAHİP DEĞİL 
Bugün 2 milyardan fazla insan tatlı 

su kaynaklarına erişimin azalması riski 
ile yaşıyor. 2050 yılında dünya nüfu-
sunun % 40'ının şiddetli su stresi al-
tında yaşayacağı tahmin ediliyor. Ül-
kemiz ve dünyanın önümüzdeki yıllar-
da yaşayabileceği su problemlerine 
karşı suyun tasarruflu kullanılması, su 
kaynaklarının korunması ve suyun ta-
sarrufunu sağlayan çözümlerin tercih 
edilmesi gerekiyor.  

Alınacak tedbirlerle tonlarca suyu 
tasarruf etmenin mümkün olabilece-
ğini belirten Burak Gürkan; “Dünyanın 
dört bir yanındaki şehirlerin çok fazla 
baskı altında olmasına rağmen daha 

iyi, daha verimli, daha sürdürülebilir 
su yönetimi için akıllı çözümler var. Su 
arıtma, suyun yeniden kullanımı ve 
talebe göre dağıtım gibi bu çözümler-
den bazıları, dünyanın her yerindeki 
kasaba ve şehirler için optimum su 
basıncı ve debisi sağlıyor ve boru pat-
lamalarını en aza indiriyor. Birçok şeh-
rin su altyapısı eski ve kötüleşiyor, şe-
hirler bu büyüme ile başa çıkabilecek 
donamına sahip değil. Geç olmadan 
suyun daha verimli kullanılması adına 
akıllı çözümlerin yaygınlaştırılması 
gerekiyor” dedi.
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1
5 yıldır TV pazarında lider konumunda bu-
lunan Samsung Electronics, 2021 yılı Tek-
noloji Semineri’nde bu yılın yeni ürün se-

rilerindeki yeni teknolojileri, özellikleri ve yeni-
likleri tanıttığı bir dizi etkinlik düzenliyor. Küre-
sel çapta 10 yıldır düzenlenen sanal seminerin 
Türkiye ayağı, bu yıl 31 Mart’ta gerçekleştirildi. 
Seminerde Samsung Neo QLED 8K, Samsung 
MICRO LED ve Samsung’un ödüllü Lifestyle 
ürün portföyü hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. 

 
BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ  
DONANIM VE YAZILIMLAR 
Samsung’un 2021 ürün serisi, benzeri görül-

memiş bir izleme deneyimi sunan gelişmiş do-
nanım ve yazılım yeniliklerine sahip. Kullanılan 
yeni teknolojiler sayesinde, ürünler olağanüstü 
görüntü kalitesi, akıllı özellikler ve oyun dene-
yimleri, yaşam tarzına uyum sağlayan özellik ve 
hizmetlerin yanında üst düzey kullanışlılık vaat 
ediyor. 

 
Neo QLED ve Görüntü Kalitesi: Yeniliğin 

merkezinde yer alan Quantum Mini LED’ler, 
Samsung’un Micro Layer, Quantum Matrix tek-
nolojisi ve en son teknoloji Neo Quantum İş-
lemci kullanıyor. Bu sayede Neo QLED’ler en 
karanlık ve en aydınlık sahnelerde dahi en ince 
ayrıntıları yakalayarak daha önce olmadığı ka-
dar keskin, net ve gerçeğe en yakın görüntü ka-
litesini sunabiliyor. 

MICRO LED: Samsung MICRO LED, piyasa-
da mevcut olan ekranlardan farklı olarak ken-
dinden yayıcı LED ekran teknolojisiyle ve çarpı-
cı 4K HDR içerik sunan yepyeni Micro AI işlem-
cisi sayesinde çarpıcı renk canlılığı ve parlaklık 
sağlıyor.  

Evde Yapılabilen Her Şey: 2021 TV Serisi, 
birçok akıllı özelliğin yanı sıra günümüz tüketi-
cilerinin değişen ihtiyaç ve tercihlerine cevap 
vermek için sürekli olarak güncellenen Sam-
sung TV’ler birçok isteğe bağlı video servisi ile 
evde dizi ve film keyfini pekiştirmek için Uygu-
lamalar sunarken; TV, PC ve cihazlar arasında 
kesintisiz ve uzaktan bağlantı sağlayan Sam-
sung’un yeni “TV’de PC” özelliği, kullanıcıların 
oturma odalarının rahatlığında en üst düzey 
üretkenliğe erişebilmelerini sağlıyor.  

Oyun Deneyimleri: Samsung’un 2021 Neo 
QLED TV’leri hem PC hem konsol oyunlarında 
en üst düzey oyun deneyimi sunuyor. Yeni 
özellikler ve yapay zekâ destekli gelişmiş per-
formans, hareketli grafik özellikleri, daha düşük 
giriş gecikmesi ve daha kusursuz ve sürükleyici 
bir ses deneyimi sağlıyor. 

Lifestyle TV: Samsung’un ödüllü Lifestyle 
TV portföyü; The Frame, The Serif ve The Se-
ro'da yeni ürün sunumlarıyla ve seriye özel 
uzantılarla donatıldı. 2017'de ilk kez piyasaya 
sürülen The Frame, televizyon kavramını yeni-
den tanımladı ve o tarihten bu yana eserleri bir 
milyonun üzerinde satış rakamı yakalayan sa-
nat arşiviyle ekranları nefes kesen sanat eserle-
rine dönüştürdü. 

Monitörler: Pandemiyle birlikte başlayan 
bir yıllık uzaktan çalışma ve öğrenme deneyimi, 
geleneksel çalışma düzenini ortadan kaldırdı. 
Samsung’un yeni M7 ve M5 monitörleri, Tizen 
işletim sistemiyle desteklenen dünyanın ilk 
"tüm işlevlere sahip" ekranları olma özelliğini 
taşıyor. Bu monitörler kullanıcıların istedikleri 
yerden, istedikleri zaman ders çalışmalarını 
veya içerikleri izleyebilmelerini sağlıyor.

Samsung’un bu yıl sanal 
olarak gerçekleştirdiği 
Teknoloji Semineri’nde 

tanıtımı yapılan 2021 model 
TV’leri, çığır açan görüntü 

kaliteleri ve en son teknolojik 
özellikleri ile tüm dikkatleri 

üzerlerine çekiyor.
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Teknoloji Semineri’nde görücüye çıktı!

Samsung’un yenilikçi 2021 model TV’leri
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E
czanelerin sağlık ürün ihtiyaçlarını teda-
rik eden Novadan, son kullanma tarihi 
yaklaşan yüksek stoklu ürünlerin 

çöpe atılmasını engellemek 
için takas sistemi ge-
liştirdi. Eczacılık 
sektörünü ve 
milli geliri 
koruyan 
takas 
yöntemi 
ile şim-
diye ka-
dar 4,6 
milyon 
TL ekono-
miye ka-
zandırıldı. 

 
ECZANE BAŞI  
KAYIP 20 BİN TL 
Eczanelerde son kullanma 

tarihi yaklaşan yüksek stoklu ürünler için takas 
sistemini geliştiren Novadan’ın Kurucu Ortak-
larından Haki Poyraz, takas sisteminin ülke 
ekonomisine ve eczacılık ekosistemine sağladı-
ğı avantaj hakkında, “Eczaneler miadı dolmuş 
ürünlerden dolayı yılda ortalama 20 bin TL 
kaybediyor. Bu sorunu çözmeye odaklanarak 
geliştirip kullanıma sunduğumuz takas sistemi-
mizle şimdiye kadar 4,6 milyon TL’yi ekonomi-
ye kazandırdık. Anne bebek ürünleri, besin tak-
viyeleri, dermokozmetik gibi ilaç dışı kategori-
de yıllık 1,5 milyar dolarlık bir pazar var. Paza-
rın yüzde 80’den fazlası ise ithal. değerlendir-
mesinde bulundu. 

ECZACILARIN EĞİTİMİ İÇİN DESTEK 
Eczacı Metin Kökçü, 15 yıllık sektör profes-

yoneli Haki Poyraz ve yazılım mühendisi Cen-
giz Eselioğlu’nun bir araya gelerek 

kurduğu Novadan, eczacıla-
rın hayatını kolaylaştır-

mak için eczacıların 
ve eczane çalışan-

larının gelişimle-
rine de destek 
sağlıyor. Kulla-
nıcılara eğitim, 
analiz ve geli-
şim modülle-
riyle ve kullan-

dıkça puan ka-
zandıran siste-

miyle eğitim imka-
nı sunuyor. Platform 

üzerinden kazanılan pu-
anlarla eczacılık hakkında 

güncel bilgilere ulaşılıyor, eğitimlere 
katılma fırsatı sağlanıyor. Eğitimler sonrası ya-
pılan analizlerle eczacının ve eczane çalışanları-
nın gelişimi destekleniyor. 

Novadan’ın  
Kurucu  
Ortaklarından 
HAKİ  
POYRAZ

Ürün değiştirme yöntemiyle eczacının yüzünü güldürdü
Eczaneler, miadı dolmuş 

ürünlerden dolayı yılda 
ortalama 20 bin TL kaybediyor. 

Anne bebek ürünleri, besin 
takviyeleri, dermokozmetik gibi 

ilaç dışı kategoride yıllık 1,5 
milyar dolarlık pazar bulunuyor. 
Pazarın yüzde 80’den fazlası ise 

ithal ürünlerden oluşuyor.
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T
ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri-
ne göre Türkiye’de 27,5 milyon istihdam 
edilen iş gücünün yaklaşık yüzde 19,1’i 

tarım sektöründe, yüzde 19,8’’i sanayi, yüzde 
6,2‘si inşaat, yüzde 54,7’si ise hizmet sektörün-
de istihdam ediliyor. Ekonomik büyüklük ola-
rak yüzde 60’lara ulaşan hizmet sektöründe 
yer alan ve yaklaşık bir yıldır kapalı olan cafe ve 
restoranlar, bu süreçte en çok yara alan sektör-
lerin başında geldi. 

 
İŞKAD, İMALAT VE  
SANAYİYE DİKKAT ÇEKTİ 
Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı 

Berman Mantı, tüm sektörler gibi hizmet sek-
törünün de büyük ihtiyaç duyduğu imalat sek-
törü, sanayi üretimi ve tarımsal kalkınmanın 
göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.�Ül-
kelerin gelişmişlik düzeylerinin gelir seviyeleriy-
le birlikte sanayileşme seviyeleri üzerinden de 
değerlendirildiğini kaydeden Mantı, gelişmiş 
ülkelere bakıldığında kişi başına düşen gelir se-
viyesiyle sanayileşme arasında olumlu bir ilişki-
nin görülebileceğine işaret etti. 

Sanayileşmiş ülkelerde yaşayan insanların 
yüksek gelire sahip olduğunun bilindiğini kay-
deden Mantı, “Ülkemizde uzun süreden bu 
yana hizmet sektörünün imalat sektörüne göre 
orantısız büyüme içerisinde ve ekonomide bü-
yük bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Ancak 
ekonomide sürdürülebilirlik, ekonomik kalkın-
ma ve büyüme çabası göz önüne alınarak gerek 
tarım gerekse imalat ve sanayi sektörünün ön-
celenmesi gerekiyor. Sanayisi gelişmiş, imalatı 
artmış, tarımsal kalkınmayı gerçekleştirmiş 
Türkiye’de hizmet sektörü de gerek çeşitlilik 
gerekse modern hizmet sunumuyla bir adım 
daha öne çıkacaktır” dedi. 

 
“KALKINMA İÇİN ALTYAPIMIZ VAR” 
Ekonomik büyüme ve kalkınmanın sanayi 

sektörünün gelişiminden geçeceğine dikkat çe-

ken Berman Mantı, imalat sanayiinde ara ma-
mulde büyük oranda dışa bağımlı olan Türki-
ye’nin bu nedenle döviz kuru artışı ve beklen-
medik riskler karşısında kırılganlığının arttığını 
ve bu durumdan ülke ekonomisinin olumsuz 
yönde etkilendiğini belirtti. Ülkemizin teknolo-
jik olarak markalaşma ve tasarımda hedefleri-
ne ulaşma yolunda mutlak gayret içerisinde ol-
masının önemine dikkat çeken Mantı, “Ülkemi-
zin; sanayi geçmişi, tarım ve turizm altyapısıyla 
dünya genelinde küresel bir oyuncu olduğu 
unutulmamalıdır. Kaynaklarımızı doğru kullan-
dığımız takdirde imalat sanayimiz katma değer 
üretimi açısından ileri seviyeye ulaşabilecektir. 
İmalat sanayiinin ekonomi içindeki yeri ülkele-
rin gelişme sürecindeki temel göstergelerden 
biri olarak kabul edilmektedir” ifadelerini kul-
landı. 

 
VERİLERİ PAYLAŞTI 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 

göre 2019 yılında Adana ve Mersin özelinde 
paylaşılan ekonomik veriye göre bin 311 kişi-
den 260’ının tarım, 281’inin imalat-sanayi ve 
770 kişinin de hizmet sektöründe çalıştığının 
görüldüğünü, hizmet sektörünün iki il özelinde 
ekonomideki payının yüzde 58,7 iken tarım-sa-
nayi ve imalat toplamının yüzde 41,3’e tekabül 
ettiğini vurgulayan Mantı, “Üstelik bu orana in-
şaat sektörü de dahildir. İktisadi faaliyet kolla-
rına göre gayri safi yurt içi hasılaya bakıldığında 
ise hizmet sektöründeki payın sanayii payının 
iki katına ulaştığı görülecektir. Türkiye,  ekono-
mik kalkınma sürecinde başarılı olmak istiyorsa 
imalat sanayiine ağırlık vermelidir. İmalat sana-
yiinin ekonomi içerisindeki payı artarsa hizmet 
sektörü de bundan olumlu etkilenecektir”  diye 
konuştu. 

Hizmet sektörünün gerek istihdam gerek 
ekonomik katkı açısından önemli olduğunu an-
latan Başkan Mantı, “Ancak imalat olmazsa, 
sektörel gelişimler düşüşe geçer. Ekonominin 
gelişimi ve ithalatın önlenmesinin tek yolu 
üretmektir” diye konuştu. 

 
“TARIM VE SANAYİ ÜRETİMİ  
SEKTEYE UĞRAMAMALI”  
Hizmet sektörü de dahil her sektörün, üre-

tim temelli olduğunu hatırlatan Başkan Ber-
man Mantı, “Yaşamsal ihtiyacımız olan gıda 
sektörünün değerini salgın sürecinde daha iyi 
anladık. Gıdaya erişimin zorlaştığı dönemler, 
bize tarımsal üretimin zorunluluğunu bir kez 
daha göstermiş oldu. Sanayi üretimi de hem 
aynı zorunluluklar hem de ekonomik kalkınma 
açısından ülkelerin bel kemiği niteliğinde. Bu iki 
sektörün sekteye uğraması, her kesimi çıkmaza 
sürükler. Tarımsal üretim ve sanayii imalatının 
sürekliliği mutlak surette korunmalı, orta ve 
uzun vadede üretim ve istihdamda artışı sağ-
lanmalıdır” şeklinde konuştu.� 

İŞKAD Başkanı Berman Mantı, her alanda 
daha çok kadın girişimciye ihtiyaç duyulan Tür-
kiye’de gerek tarım gerekse sanayii imalatında 
girişimci kadın sayısının artması için İŞKAD’ın 
kurumsal kimliğiyle kamu kurum ve kuruluşla-
rıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine hazır 
olduğunu sözlerine ekledi.

Altyapımız var, kalkınmanın formülü imalat sanayi
Pandemi, özellikle Türkiye’de 
sayısı hızla artan yeme-içme 

sektörünü kısıtlamalarla birlikte 
büyük ölçüde olumsuz etkiledi.

İŞKAD Başkanı Berman Mantı, imalat sanayinin Türkiye açısından önemine dikkat çekti

İŞKAD Başkanı BERMAN MANTI
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B
ridgestone ve Lassa ana markalarıyla Tür-
kiye lastik pazarı lideri Brisa, 1 Ocak-31 
Aralık 2020 dönemine ait finansal sonuçla-

rını kamuoyuyla paylaştı. Brisa, 2020 yılında pan-
demiden kaynaklı şartlara rağmen güçlü bir fi-
nansal performans kaydetti. Şirket, geçen yıla 
göre net kârını 4,7 katına çıkardı ve yılı 539,9 mil-
yon TL net kâr ile kapattı. FAVÖK seviyesinde ise 
geçen yıla göre göre %57,2 artış elde etti ve FA-
VÖK büyüklüğü 956,5 milyon TL seviyesinde ger-
çekleşti. Brisa’nın 2020 yılı cirosu %15,9 artışla 
4,2 milyar TL oldu. 

Şirketin güçlü performansında, dengeli işletme 
sermayesi yönetimi, başarılı kanal ve ürün portfö-
yü yönetimi etkili oldu. 2019 yılında 1,8’den 7’ye 
çıkan işletme sermayesi devir hızı, 2020 yılında 
14 seviyesine ulaştı. 

 
BAŞARI HİKAYEMİZE DEVAM EDİYORUZ 
Brisa’nın başarılı performansını değerlendiren 

Brisa CEO’su Haluk Kürkçü; “2020 yılı Covid-19 
pandemisi sebebiyle sosyal ve ekonomik boyutta 
kritik değişimlerin ve zorlukların yaşandığı bir yıl 
oldu. Bu dönemde, çalışanlarımız ve tüm paydaş-

larımızın sağlığını ve güvenliğini önceliğimize ala-
rak operasyonlarımıza devam ettik. İzmit ve Ak-
saray’daki fabrikalarımız, yerli üretim ve ARGE 
gücümüz, 3000’e yakın çalışanımız ve güçlü bayi 
ağımız ile değer yaratmaya odaklandık. Yurtiçi 
pazarda, dönemin şartlarına paralel olarak deği-
şen dinamiklere hızla uyum sağlayarak, hem kat-
ma değerli ürünlerimiz hem de lastiğin ötesinde 
sunduğumuz hizmet çeşitliliğimizle liderliğimizi 
pekiştirdik. Yurtdışı pazarlarda ise pandemiden 
etkilenen uluslararası pazarlara rağmen 13 ülkede 
pazar payımızı artırdık ve Lassa markamızın yurt-
dışındaki faaliyetlerine yönelik yatırımlarımıza 
devam ettik. Aynı zamanda orijinal ekipman ka-
nalında da ihracatımıza ivme kazandırdık ve Türk 
mühendislerimizin geliştirdiği ürünleri Avrupalı 
araç üreticilerine gönderdik.  Tüm bunlarla birlik-
te, nakit yönetimindeki başarı hikayemizi de de-
vam ettirerek 2020 yılını güçlü bir performans ile 
kapadık. Bu başarıyı mümkün kılan çalışanlarımı-
za, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza teşekkür 
ediyorum. 2021 yılında da hedefimiz, stratejik 
odak alanlarımızla birlikte başarımızı sürdürülebi-
lir kılmaktır” dedi.

Sabancı Holding ve 
Bridgestone Corporation 

iştiraki olan Türkiye lastik 
sektörü lideri Brisa,  

2020 yılında güçlü bir 
performans sergiledi.

Brisa 2020 yılını 539,9 milyon TL net kâr ile kapattı

Brisa CEO’su HALUK KÜRKÇÜ

Ülker’in insan kaynakları 
uygulamalarına 7 ödül

Şirketlerin yıl içindeki inovas-
yonları ve başarılarını ödüllendiren 
MENA Stevie Awards’ta, Ülker in-
san kaynakları alanında 7 ödüle la-
yık görüldü. Ülker, genç yetenekle-
re yönelik, 2013’ten bu yana yürüt-
tüğü “Commercial Talent” işe alım 
programıyla 2 altın, “Yenilenen İşe 
Alım Süreci” ile 2 bronz, “Analitik 
Ücret Yönetimi Süreci” projesiyle 
de 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz ödül 
alarak, toplamda 7 ödülün sahibi 
oldu. Ülker’in kazanılan bu ödüller-
le İK stratejisinin başarısını bir kez 

daha tescil ettiğini söyleyen Ülker 
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı 
Faruk Gözleveli, “İnsan Kaynakları 
organizasyonumuzu, çalışan mutlu-
luğu üzerine şekillendiriyoruz.  Ste-
vie Awards’ta 2 altın ödüle layık 
görülen “Commercial Talent” pro-
jemizle, yeni mezun genç yetenek-
lere, 1,5 yıl süren, ticareti ve satışı 
360 derece öğrettiğimiz bir prog-
ram sunuyoruz. Bu süre içerisinde 
genç yetenekler, şirketimizdeki 
farklı fonksiyonları deneyimleme 
fırsatı buluyor” diye konuştu.



D
iamonds Of Turkey 2021 ödülleri, Özge 
Ulusoy ve Mert Palavraoğlu sunumu ile 
Elite World Asia Otel'de gerçekleşti. Sa-

nat ve iş dünyasından birçok ismin ödülle taç-
landırıldığı organizasyonda, EVCİL Solar Enerji, 
Yılın En İyi Çıkış Yapan Solar Enerji Şirketi Ödü-
lü’nü kazandı. Konuyla ilgili, 50 milyon dolar sa-

tış hacmine sahip EVCİL Solar Enerji Şirketi Ge-
nel Müdür’ü Mustafa Evcil, bu ödüle layık ol-
maktan oldukça gurur duyduğunu dile getirdi. 

Törende ödülünü alan Evcil, “Öncelikle, böy-
lesine güzel bir organizasyonda yer almanın 
mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 32 yıllık 
tecrübemizle, Türkiye elektrik taahhüt sektörü-
nün lider firmaları arasında yer alıyoruz. 2. Ku-
şak yönetici olarak, firmamızı daha ileriye taşı-
mak için yenilikçi adımlar atmaya, kalite çıtamı-
zı doğru analizlerle en yüksek seviyede tutmaya 
devam etmek istiyoruz. Buradan, bizi bu ödüle 
layık gören herkese sonsuz teşekkürlerimi sunu-
yorum” dedi. 

  
ENERJİDE BAĞIMSIZLIK EKONOMİK  
BAĞIMSIZLIKTA ÖNEMLİ BİR ADIM 
Güneş enerjisine yatırım yapmanın hem karlı 

hem de Türkiye’nin enerji politikaları için çok 
önemli olduğunu ifade eden Evcil, “Büyük potan-
siyellere sahip bir kaynak olan güneş enerjisi, sınır-
sız ve tükenmeyen bir enerji türü. Güneş enerjisi-
nin kullanım alanları arasında ise doğrudan elek-
trik üretimi de mümkün. Türkiye’nin coğrafi ko-
şulları dikkate alındığında diğer santrallerden fark-
lı olarak güneş sistemlerinin küçük ya da büyük 
kapasiteler ile her yere kurulabilme şansı var. Gü-
nümüzde, enerjide olan bu bağımsızlık ekonomik 
bağımsızlık için en önemli adımdır” diye konuştu.

EVCİL Solar Enerji, “Yılın En 
İyi Çıkış Yapan Solar Enerji 

Şirketi” ödülüne layık görüldü.

En iyi çıkış yapan solar enerji şirketi belli oldu
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A
dana’nın ilk uluslararası beş yıldızlı kon-
gre ve etkinlik oteli Adana HiltonSA, ev 
sahipliği yaptığı çok sayıda etkinlik ve 

konaklama sektörüne kattığı değerle, başarılarla 
geçen 20 yılı geride bırakıyor. Adana’da etkinlik-
lere yön veren, en önemli uluslararası festival ve 
karnavallarına ev sahipliği yaparak kısa sürede 
şehrin önemli simgelerinden biri haline gelen 
otel, kapılarını açtığı 1 Nisan 2001’den bu yana, 
misafirlerine eşsiz bir konaklama deneyimi ya-
şatmaya devam ediyor. 

 
HİLTON STANDARTLARINDAN 
ÖDÜN VERMEYECEĞİZ 
Hilton Türkiye Üst Sınıf Otellerden Sorumlu 

Bölge Müdürü Armin Zerunyan, “Adana Hilton-
SA markamız ile 20 yıldır hizmet kalitesinden 
ödün vermeden konuklarımızı ağırlamayı sürdü-
rüyoruz. Türkiye’nin sanayi ve turizm sektörleri 
açısından önemli büyük şehirlerinden Adana’da 
Hilton markası ile sayısız etkinliğe ev sahipliği 
yaptık; şehrin sosyal yaşamını ve alışkanlıklarını 
şekillendirerek misafirlerimizi en iyi şekilde ağır-
ladık. Bundan sonra da deneyimli ekibimizle Hil-
ton standartlarından ödün vermeden hizmet 
vermeye, turizm sektörüne ve Adana’ya katkı 
sağlamaya devam edeceğiz” dedi. 

 
ADANA’YA ÇOK SAYIDA İLKİ YAŞATTIK 
Bu yıl 20. yaşını kutlayan Adana HiltonSA 

otelin bünyesinde çalışmaktan mutluluk duydu-
ğunu dile getiren Adana ve Mersin HiltonSA Ge-
nel Müdürü Abdurrahman Toprak, “Adana Hil-
tonSA olarak, ev sahipliği yaptığımız çok sayıda 
etkinlik ve konaklama sektörüne kattığımız de-
ğerle, başarılarla geçen 20 yılı geride bırakıyo-
ruz. Sabancı Holding tarafından, Türkiye’nin 6. 
Hilton oteli olarak kapılarımızı açtığımız 1 Nisan 
2001’den bu yana, Hilton markasından aldığı-
mız güçle misafirlerimize yaşattığımız eşsiz ko-
naklama deneyiminin yanı sıra, şehrin en büyük 
oteli unvanıyla Adana’ya çok sayıda ilki yaşattık. 
Şimdi ise yakın zamanda açılışını yaptığımız 
1200 kişi kapasiteli etkinlik alanımız Riverside 
ile de yepyeni bir heyecanı yaşıyoruz” dedi. 

Türkiye’deki Hilton otelleri arasında Anado-
lu’ya açılan ilk 5 otelden biri olan Adana Hilton-
SA, Hilton ekip üyelerinin kendilerini geliştirebil-
melerine imkan sağlayan iş yeri kültürünü tüm 
kademelerinde benimsiyor. 20 yıl boyunca yetiş-
tirdiği nitelikli personel ile Çukurova bölgesi baş-
ta olmak üzere dünya turizmine de katkı sağlıyor. 

 
KARNAVAL VE FESTİVALLERİN  
VAZGEÇİLMEZ ADRESİ 
Bugüne kadar çok sayıda önemli festival ve 

karnavala ev sahipliği yapan Adana HiltonSA, 
şehrin sosyal hayatının ve yeme-içme kültürü-
nün tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Sabancı 
Uluslararası Tiyatro Festivali, Altın Koza Film 
Festivali ve Portakal Çiçeği Karnavalı zamanla 
Adana HiltonSA ile özdeşleşen etkinlikler ara-
sında yer alıyor. Adana HiltonSA, Çukurova Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’nin organize ettiği kongre-
ler için de sıklıkla tercih ediliyor. 

 
DOĞAYA VE TARİHE  
SAYGILI MİMARİ ANLAYIŞ 
Adana HiltonSA, Eylül 2019 yılında faaliyete 

geçen Riverside havuz ve etkinlik alanıyla da do-
ğaya saygılı mimari yaklaşımını sürdürüyor. Ri-
verside içerisinde yer alan tüm ağaçları muhafa-
za eden otel, projeyi doğaya uygun olarak şekil-
lendirdiği için takdir topluyor. 

2001 yılından bu yana Adana’yı Hilton kalite-
siyle tanıştıran Adana HiltonSA, 2019’un Eylül 
ayında hizmete giren açık havadaki en büyük 
otel etkinlik alanı Riverside ile sektördeki iddia-
sını bir kez daha ortaya koyuyor. Kurumsal da-
vetlerden toplantılara ve düğün törenlerine ka-
dar farklı konseptlerdeki etkinlikler için keyifli 
bir kutlama mekanı olarak ön plana çıkan River-
side, 2000 m²’lik kullanım alanı ve doğaya say-
gılı bir mimari anlayışıyla dikkatleri çekiyor. 

Şehrin tam kalbinde yer alan ve Seyhan Neh-
ri manzarası ile konuklarına eşsiz bir konaklama 
deneyimi yaşatan Adana HiltonSA, şehrin en 
büyük açık hava etkinlik alanında, soğutma sis-
temleri, banket alanı, hazırlıklar için süit oda bö-
lümü gibi çözümlerle fark yaratıyor.

Adana’nın ilk beş yıldızlı 
uluslararası oteli Adana 

HiltonSA 20. yılını kutluyor. 
Kapılarını açtığı günden bu 

yana Adana’ya bir otelden çok 
daha fazlasını kazandıran 

otel, yakın zamanda hayata 
geçirdiği Riverside havuz ve 

etkinlik alanıyla da yepyeni bir 
heyecan yaşıyor.

20 yıllık deneyim, yepyeni bir heyecanla...



A
dana-Toros Caddesi’ndeki dernek mer-
kezinde pandemi kuralları çerçevesinde-
ki genel kurulun Divan Başkanlığı’nı AD-

SİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cahit Sınmaz, 
divan üyeliklerini ise Eray Kaan Sönmez ve Sul-
tan Altındal gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı’nın okunmasından sonra faaliyet ve 
denetleme raporlarının okunup oylandığı genel 
kurul tek liste ile yapıldı. 

 
SÜLEYMAN SÖNMEZ: ADSİAD, EVİMİZ 
Tek liste ile gerçekleşen genel kurulda görevi 

Vedat Gizer’e onurla devrettiğini belirten Çuku-
rova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKU-
ROVA SİFED) Başkanı, Türk Girişim ve İş Dünya-
sı Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yar-
dımcısı Süleyman Sönmez, Adana’nın ve Çuku-
rova’nın Türkiye ekonomisine büyük katma de-
ğer üretecek potansiyeli olduğunu vurguladı. Ta-
rım, turizm ve sanayi kültürüyle yoğrulmuş 
Adana’da iş insanları olarak gelişimin sağlanma-
sı için var güçleriyle çalışmaya devam edecekle-
rini kaydeden Sönmez, “ADSİAD bizim evimiz. 
Adana’da istihdam ve üretim sağlayan, ihracata 
katkı sunan iş insanlarıyla birlikte yol yürümek-
ten onur duyuyorum. Yeni dönemde başkanlığa 
seçilen Vedat Gizer kardeşime ve tüm yönetim 
kurulu üyelerine üstün başarılar diliyorum. Her 
zaman yanlarında ve destekçisi olacağız” dedi. 

 
BAŞKAN VEDAT GİZER: HEYECANLIYIZ 
ADSİAD’da uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği 

ve başkan yardımcılığı yaptıktan sonra genel ku-
rul üyelerinin tercihiyle başkanlığa seçilen iş in-
sanı, ADSİAD’ın yeni başkanı Vedat Gizer ise 
pandemi nedeniyle tüm üyelerle bir araya gele-
memenin hüznünü yaşadıklarını ancak kötü 
günlerin geride kalmasının ardından samimi ve 
nitelikli çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi. 

Kendisine güvenen tüm ADSİAD ailesine ve 
Süleyman Sönmez’e teşekkür eden Gizer, “Ada-

na ekonomisinin saygın ‘Sivil Toplum Kuruluşu’ 
ADSİAD’da arkadaşlarımızla birlikte yeni dö-
nemde görev almanın heyecan ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bize devredilen bayrağı yine geçmiş 
dönem başkanlarımız, değerli büyüklerimiz ve 
yeni yönetim kurulu üyesi kardeşlerimizle birlik-
te daha yukarılara çıkarmanın uğraşını verece-
ğiz” dedi. 

Pandemi sürecinin birçok değişimi zorunlu 
hale getirdiğini, iş dünyasının da bu değişimlere 
ayak uydurmasının şart olduğunu dile getiren 
Gizer, “Bizler de yeni döneme ayak uydurmak 
için dernek çalışma programlarımızı gözden ge-
çiriyoruz. ADSİAD, sivil toplum kültürü çok ge-
lişmiş bir dernek. Deneyimli üyelerimizle birlikte 
genç arkadaşlarımızı da yönetime daha çok 
adapte ederek kaynaşmayı daha hızlı gerçekleş-
tirmek istiyoruz. Yönetim Kurulu üyeliğini kabul 
eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İn-
şallah hep birlikte güzel projeler yapmak nasip 
olur. ADSİAD’da yönetim kurulu ve üyelerimizle 
birlikte katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz” 
diye konuştu. 

ADSİAD’ın ehemmiyetini yönetimde yer al-
madan önce de hisseden biri olduğuna işaret 
eden Gizer, “Bize bu görevi layık gören ADSİAD 
ailesine çok teşekkür ediyoruz” dedi. 

 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 
Vedat Gizer’in başkanlığa seçildiği ADSİAD’ın 

genel kurulunda yeni dönem yönetim kurulu 
üyeleri ise şu isimlerden oluştu: “Hasan Adalı, 
Sultan Altındal, Halid Milli, Fatih Asal, Mehmet 
Erel, Mustafa Öncül, İsmail Bacaksızlar, Sadık 
Büyükkardeş, Bekir Kerem Aydoğdu, Eray Kaan 
Sönmez, Enver Yılmaz, Can Ulaştırıcı, Emir De-
ğişmez, Cenk Dağsuyu.” 

 
DENETİM VE YÜKSEK  
İSTİŞARE KURULU ÜYELERİ 
Denetim Kurulu ise Naci Keskin, Mehmet Al-

tınsoy, Cengiz Bakımlı, Salim Aydın ve Recai 
Onatça’dan oluştu. 

Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı’na Süley-
man Onatça’nın seçildiği genel kurulda kurul 
üyeleri de Süleyman Sönmez, Mehmet Kahya-
lar, Zeki Kıvanç, Atila Menevşe, Bekir Sütcü, 
H.Numan Tansuğ, Eşref Yelekçi, Zeki Baykam, 
Vedat Gizer, Süleyman Gerdan ve Mustafa Aka-
lın oldu. Onur kurulu ise Adana Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Zeydan Karalar ve Semra Büyük-
nisan olarak belirlendi. Vedat Gizer başkanlığın-
daki ADSİAD Yönetim Kurulu, önümüzdeki gün-
lerde görev bölümü yapacak.

Adana Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği’nde (ADSİAD) yeni 

dönem başladı. Genel kurulda 
Süleyman Sönmez’den sonra 

ADSİAD Başkanlığı’na Vedat 
Gizer seçildi. Adana Sanayici 

ve İşadamları Derneği 
(ADSİAD) ismi, genel kurul 

kararıyla Adana Sanayici ve İş 
İnsanları Derneği (ADSİAD) 

olarak değişti.

ADSİAD’da Vedat Gizer dönemi
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Adana’nın köklü derneği ADSİAD’da  
gerçekleşen genel kurulda Süleyman  

Sönmez, başkanlığı Vedat Gizer’e devretti

Süleyman Sönmez’den sonra ADSİAD 
Başkanlığı’na VEDAT GİZER seçildi
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A
dana Büyükşehir Belediyesi, kadınların 
yaşamın içerisinde yer alması için ger-
çekleştirdiği sosyal projelerine devam 

ediyor. Büyükşehir kadınlara yönelik 2 ayrı hiz-
metinde ‘Kadınlara Kazandıran Kafe” ile sertifi-
kalı pastacı çırağı yetiştirilecek Mutfak Atölyesi 
açılışını gerçekleştirdi. 

 
KADIN İŞ HAYATINDA OLMALI 
Adana Büyükşehir Belediyesi ile RESLOG iş 

birliğiyle gerçekleştirilen mutfak sanatları ve 
sertifikalı pastacı çırağı eğitiminin verileceği 
Mutfak Atölyesi’nin açılışında konuşan Başkan 
Zeydan Karalar, iş hayatında da kadının erkekle 
aynı oranda yer alması gerektiğini söyledi. Her 
zaman toplumsal cinsiyet eşitliğini savundukla-
rını belirten Başkan Zeydan Karalar, “Ülkemiz 
laik, sosyal hukuk devleti olsun. Kadın-erkek eş 
ve eşit olsun. Bu eşitlik çalışma hayatında da ol-
sun. Avrupa’da çalışanların sayısal oranına bak-
tığımızda kadınların çalışma hayatındaki yeri 
yüzde 50, yani eşit. Türkiye’de bu rakam yüzde 
30’u hiç geçmedi, hatta günümüzde yüzde 27 
dolayında. Bu açtığımız ‘Mutfak Atölyesi’ ve ‘Ka-
dınlara Kazandıran Kafe’ kadınlarımızın hem iş 
hayatına ilk adımları atmasını sağlıyoruz, hem 
de birlikteliklerine katkı sunuyoruz” dedi. 

 
KADINLARI HER ZAMAN DESTEKLEDİK 
Kadınların üretmesini ve kazanmasını her za-

man desteklediklerini ve bunun için projeler 

ürettiklerini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, 
Seyhan Belediyesi’nde başlattıkları Kınalı Eller 
Kooperatifi’nin benzerini şimdi Büyükşehir’de 
Meryem Kadın Kooperatifi ile gerçekleştirdikle-
rini vurguladı. Başkan Karalar, 150 kadının Mer-
yem Kadın Kooperatifi’nde üretime katıldığını 
vurgulayarak, “Ben onların yanına her tarlaya 
gittiğimde yüzlerindeki mutluluğu görünce on-
lardan daha fazla mutlu oluyorum. Kadınlarımı-
za lavanta fideleri dağıttık. Şimdi onların ektiği 
lavantalar ile hem Adana, hem ekonomi güzel-
leşecek. Üretim daha da arttığında onları işlet-
melerle destekleyeceğiz” diye konuştu. 

KADIN CİNAYETLERİ 
Başkan Zeydan Karalar konuşmasında özel-

likle son dönemde yaşanan kadına yönelik şid-
det konusuna da değildi. Başkan Karalar, “Son 
zamanlarda kadına şiddetin olağanüstü arttığını 
görüyoruz, Burada bir tespiti yapmak durumun-
dayız. 2020 yılında 300 kadın öldürüldü. 2021 
Ocak-Şubat aylarında 58 kadın cinayete kurban 
gitti. Bu cinayetlerin önüne ancak eğitimli bir 
toplumla geçilebilir” dedi. 

 
PROJELERİN AMACI 
Adana Büyükşehir Belediyesi ve RESLOG iş 

birliğiyle yürütülen Mutfak Atölyesi’nde Suriyeli 
ve Türk kadın kursiyerlerin mutfak sanatları ve 
sertifikalı pastacı çırağı eğitimiyle sosyal hayata 
uyum sağlamaları, üretime katkı koymaları des-
teklenecek. “Kadınlara Kazandıran Kafe” sloga-
nıyla açılan, Meslek Edindirme Merkezi bünye-
sindeki Payhane Kafe’de ise kadınlar, atölyede 
emeğiyle ürettikleri ürünleri satışa sunacak.

Adana Büyükşehir  
Belediyesi, kadınlara yönelik 
iki önemli proje olan Mutfak 
Atölyesi ve Payhane Kafe’nin 

açılışını yaptı. Başkan Zeydan 
Karalar, “Kadınlarımız her 

alanda erkeklerle eş ve eşit 
olmadığı sürece müreffeh bir 

ülke olamayız” dedi.

Büyükşehir’den kadınlara Mutfak Atölyesi ve Payhane Kafe
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M
ÜSİAD Adana’nın 23’üncü Olağan Ge-
nel Kurulu Sheraton Otel’de gerçek-
leştirildi. Genel Kurulun açılışında ko-

nuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurranhman 
Kaan, Adana’nın tarımsal gücü, coğrafi konumu 
ve sanayi altyapısıyla Türkiye ekonomisine en 
fazla katkıyı sağlayacak şehirlerden biri olacağı-
nı belirterek, MÜSİAD’ın “Şehirleri Özgün De-
ğerleriyle Kalkındırma” adını verdikleri bir çalış-
ma başlattıklarını söyledi. 

Şehirlerin dünya muadilleri ile kı-
yaslayarak kendi varlıklarını değerleme 
kriterleri belirleme ve şehir eşleştirme-
lerini içeren çalışmanın detaylarına 
vurgu yapan Kaan, “Bu noktada kıyas 
kriterlerinden en önemli olanı o şehrin 
sahip olduğu firma gücüdür. Doğru bir 
sanayileştirme politikası belirlemek as-
lında, şehir ekonomileri oluşturmak 
için bu ekonomiyi ayakta tutacak gele-
cek vadeden firmaları bulmak, destek-
lemek, ölçeklerini büyütmek, sermaye 
güçlerini artırmak ve yerli-milli üretim 
hamlesini hem şehirleri markalaştır-
mak hem de firmaları güçlendirmek 
şeklinde yapmaktan geçer. Biz buna 
sanayileştirmenin icrası için şehir eko-
nomilerini çalıştırmak diyoruz. Bu çer-
çevede Adana’nın başarılı çalışmalarla gündeme 
geleceğini biliyoruz” diye konuştu. 

 
KAVAK: ADANA’YI GELİŞTİRECEK  
HER PROJEDE VARIZ 
MÜSİAD Adana Başkanı Burhan Kavak da ve-

rimli toprakları, köklü sanayisi, Türkiye’yi gele-
ceğe taşıyacak enerji yatırımları ve hizmet sek-
törüyle ülke ekonomisine değer katmaya de-
vam eden Adana’da, MÜSİAD’ın her üyesi faali-
yetleriyle örnek olmaya devam ettiğini belirte-
rek, “Üye sayısı Genç MÜSİAD’la birlikte 250’yi 
aşan MÜSİAD Adana, bir taraftan bu güzel ülke-
nin üretimine, ihracatına katkı sağlarken diğer 
taraftan markalarımız ve değerlerimizle şehrimi-
zin ekonomisine güç katmaya devam ediyor. 
Genel Merkezimizin gündemiyle paralel olarak 
faaliyetlerimizi sürdürürken, kendi şehrimizin 
ekonomisini geliştirme adına yürütülen projele-
re destek vermeye özen gösteriyoruz. Üyeleri-
miz arasında iş birliğimizi geliştirirken, şehrimi-
zin ekonomisini güçlendirme çerçevesinde iş 
dünyasının sorunlarını Genel Merkezimiz kana-
lıyla ilgili bakanlıklara çözüm önerileriyle birlikte 

sunuyoruz” dedi. Güçlü bir potansiyele sahip 
Adana’nın tarımda katma değerli üretime yö-
neldiğini, enerji alanındaki gelişmeler ete kemi-
ğe bürünmeye başladığını belirten Kavak, “Dün-
yanın en önemli enerji merkezlerinden biri ol-
maya hazırlanan Ceyhan-Yumurtalık bölgemiz-
de Varlık Fonu tarafından gerçekleştirilecek rafi-
neri yatırımı, petrokimya yatırımlarının gerçek-
leştirileceği ‘Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi’ bu 
ülke için önemli değerler olacak. 

Cari açık verdiğimiz birçok ürünü üretmeye 
başlayacağımız bölgeyi MÜSİAD Adana olarak 
ilgiyle takip ediyoruz. Birçok üyemize yeni fırsat-
lar sağlayacak, bölgede yatırımların hızlandırıl-
ması ve sorunların çözümünde ilgili kurumların 
yanında olmaya özen gösteriyor ve destek veri-
yoruz” diye konuştu. 

 
YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ 
Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyük-

şehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Elektrik 
Üretim A.Ş. Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz, Ön-
ceki Dönem Çevre Şehircilik Bakanı Gül Demet 
Sarı, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, 
Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, 
Adana OSB Başkanı Bekir Sütçü, iş dünyası STK 
yöneticilerinin de katıldığı Genel Kurul sonrası 
MÜSİAD Adana’nın yeni yönetimi şu isimlerden 
oluştu: Burhan Kavak, Mehmet Akif Akyıldız, 
Zeynel Abidin Üstemel, Dr. Cengiz Yılmaz, 
Ömer Tekdemir, Serdar Kutlu, Mehmet Şahbaz, 
Hasan A. Özkan, Cumali Kocabey, Şahin İplikçi, 
Zekeriya Balbay, Güray Atak, Cumali Orçun Sa-
rıgül, Emrah Dinç ve Hatip Hatipoğlu.

MÜSİAD GENEL BAŞKANI KAAN:

Adana, Türkiye ekonomisine sıçrama yaptırabilecek bir şehir
MÜSİAD Genel Başkanı 

Abdurrahman Kaan, 
pandemiyle yeni normal 

olarak değerlendirilen sürecin 
tehditten daha fazla fırsatları 

da beraberinde getirdiğini 
belirterek, “Tek tek illerimizin 

kendine özgü jeo-stratejik 
ilerleme ve ekonomik yol 

haritasını çıkarmak adına 
önemli bir çalışma yapıyoruz. 

Bu kapsamda güçlü bir 
potansiyele sahip Adana’yı da 
Türkiye ekonomisine sıçrama 

yaptıracak şehirler arasında 
görüyoruz” dedi. 

MÜSİAD Genel Başkanı 
ABDURRAHMAN 
KAAN
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T
ürk organik sektörü, kendi potansiyelini 
dünyaya tanıtacağı bir portal kurmak için 
harekete geçerken, Avrupa Birliği Yeşil 

Mutabakatı (EU Green Deal) ve İklim Değişikliği 
konu başlıklarında projelere başvurularda bu-
lundu. 

İklim değişikliğinin etkilerinin dünyada son 
yıllarda daha yoğun bir şekilde hissedilmeye 
başladığına dikkati çeken Ege İhracatçı Birlikleri 
Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, iklim 
değişikliğinin etkilerini azaltıcı, çevreye ve insa-
na en duyarlı üretim modeli olan organik üreti-
mi arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi. 

 
HEDEF YÜZDE 25 ORGANİK TARIM 
Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı’nın tar-

ladan çatala sürdürülebilir bir gıda sistemi 
amaçladığının altını çizen Celep, “Karbon/su 
ayak izi, iklim değişikliği, izlenebilirlik ve çevreye 
olan zararı da en düşük seviyeye çekmek ilke 
olarak benimsenmiş durumda. Avrupa Birliği ta-
rafından 2030 yılına kadar sera gazı emisyonla-
rını asgaride yüzde 50'ye indirmek, 2050 yılına 
kadar da net olarak sıfırlamak amaçlanıyor. Ay-
rıca, 2030 yılına kadar pestisit kullanımının yüz-

de 50, gübre kullanımının yüzde 20 ve antimik-
robiyal satışlarının yüzde 50 oranında azaltıl-
ması planlanıyor. Bu rakamlara ulaşabilmek için 
Avrupa Birliği, toplam ekilen alanların yüzde 
25’inde organik tarıma geçilmesini hedefliyor. 
Türk organik sektörü bileşenleri olarak bu he-
deflere ayak uydurabilmek ve ulaşmak için güç 
birliğine gidiyoruz. İzmir'de Sürdürülebilir Gıda 
Üretimi ve İklim Değişikliğine Uyum Projesi Av-
rupa Birliği Hibe ve EİB destekleriyle, İzmir Ta-
rım ve Orman İl Müdürlüğü yürütücülüğünde, 
Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği ve Ege 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi ortaklığıyla gerçek-
leştirilecek olan projeye başvurusu yapıldı” dedi. 

  
12 MİLYON AVRO BÜTÇELİ PROJE 
Proje detaylarını paylaşan Celep, sözlerini şöy-

le sürdürdü: “İklim değişikliklerinin tarıma etkisi, 
iklim değişiklikleri özelinde kuraklığın etkisinin 
çok yıllık ve tek yıllık ürünler gibi seçili ürünlerin 
değer zincirinde sürdürülebilirlik ve su kullanı-
mında tasarrufun ortaya konulduğu, eğitim, bi-
linçlendirme vb. çalışmaları da içeren bir proje 
teklifinde bulunduk. İkinci proje başvurumuz ise; 
Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat proje çağrıları 
kapsamında "Tarladan Çatala" proje başlığında 
Sürdürülebilir Tarımsal Uygulamalar alanında bir 
proje olacak. Bilgi Üniversitesi yürütücülüğünde, 
Birliğimizin de ortak olduğu, 10 farklı ülkeden, 29 
kurumun katılımıyla hayata geçirilmesi planla-
nan projenin ön başvurusu yapıldı. 12 milyon 
Avro AB bütçeli projenin süresi 5 yıl olacak.”

Yaklaşık 30 yıldır çevre dostu 
yöntemlerle kalıntı içermeyen 

sağlıklı ürünler üreten Türk 
organik sektörü, üç büyük 

proje için güç birliğine gitti.

Organik tarım sektöründe büyük güç birliği

EİB  
Koordinatör  

Başkan  
Yardımcısı 

BİROL  
CELEP
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B
al mumu; arıların ballarını, polenini, arı sü-
tünü depolamak, larvalarını koyarak ko-
vandaki arıların nüfusunu arttırmak, ya-

şamsal faaliyetlerini geliştirmek için arıların vücu-
dundan çıkarmış olduğu jel kıvamındaki madde-
nin hava etkileşimi ile yoğunlaştıktan sonra yine 
arılar tarafından kullanılmak üzere çiğnenerek ol-
gunlaştırılan özel bir maddedir. Son günlerde bal 
peteğinin zararlı olduğuna dair söylemler ortaya 
atılıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 35 
yıllık bal ve arı ürünleri uzmanı Ahmet Bağran Ak-
soy, “Petek bal üretiminin meşakkatinden kaçan-
lar, spekülatif haberler ortaya atıyor. Kan akışını 
dengeleyen ve kalp hastalıklarına karşı direnç 
sağlayan petek, hor görülüyor. Petek yoksa arılar 
yoktur. Dolayısıyla hiçbir sebep ortaya konularak 
peteğin dışlanması, zararları olduğu söylenmesi 
doğru değildir” dedi. 

 
BAL PETEĞİNİ YAKINDAN TANIYIN 
Peteğin, bal için sadece saklama kabı olmadı-

ğını dile getiren Ahmet Bağran Aksoy, ifadelerine 
şu eklemelerde bulundu: “Arılar peteklerini bal 
mumundan inşa eder.  Peteğin içeresindeki bal, 
bildiğimiz gerçek ham balın ta kendisidir. Balın 
peteği antioksidanlar bakımından zengindir. Balı 
peteği ile beraber yemenin sindirim sistemi or-
ganlarına ciddi anlamda katkısı vardır.” 

 
“PETEK BAL ASLA  
KÜÇÜK DÜŞÜRÜLEMEZ” 
Petek olmadan balın sofralarımıza ulaşabilme-

sinin mümkün olmadığını dile getiren Etabal Yö-
netim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, “Pe-

tekli balın vermiş olduğu doygunluk hissi zayıfla-
mayı kolaylaştırır” dedi. Petek balın doğanın sür-
dürülebilirliğine de katkı sunduğunu dile getiren 
Aksoy, “Süzme balın harmanlanması ve içerisine 
farklı ballar eklenmesi çok kolaydır. Petek balda 
bu işlemi yapamazsınız ve muhafazası çok zordur. 
Hakiki petek bal bulduğunuzda mutlaka edinin, 
ben 40 senedir petek bal tüketiyorum. Doğanın 
sürdürülebilirliğine çok büyük katkısı olan petek-
ler asla küçük düşürülemez” diye konuştu. 

“DEVLETİMİZ PARAFİNLE MÜCADELEDE” 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ciddi denetimle-

ri sonucu Türkiye’de üretilen petekli balların 
mumlarında parafin tarzı kimyasal maddelerin 
kullanılmadığını belirten Aksoy; “Fenni kovanlar-
da üretimi artırmak için plaka şeklinde kullanılan 
bal mumları gayet güvenli, kontrolleri yapılıyor ve 
hiçbir şekilde parafinli ürünler üreticilere ulaştırıl-
mıyor. Arı kovanlarını güveden uzak tutmak için 
kullanılan naftalin ve parafin de artık rafa kalktı. 
Devlet bu konuya da el atarak bal peteklerinin 
güvenliğini tamamen sağladı. Kendini bilmeyen 
üreticiler kaçak yollarla bu tür sahtekârlıklar ya-
pabilirler fakat bu tüm arıcılara mal edilemez ve 
peteğin dışlanması söz konusu olamaz. O zaman 
bize düşen; Arıların bu saygı duyulacak emeğinin 
tadını çıkarmaktır.” İfadelerini kullanarak önemli 
eklemelerde bulundu: “Vatandaşlarımız, bal baş-
ta olmak üzere tüm arı ürünlerini güvendikleri ki-
şilerden temin etsinler ve petek tüketmekten de 
vazgeçmesinler” ifadelerini kullandı.

Dünya üzerinde en çok 
Türkiye’de tüketilen bal 

peteği üzerinde çeşitli 
iddialar ortaya atıldı. Haliyle 

vatandaş süzme bal mı 
petek bal mı daha 

kalitelidir yanılgısına düştü. 
“Balda petek olmazsa 

olmazdır” diyen Bal 
Uzmanı Ahmet Bağran 

Aksoy, konu ile ilgili önemli 
açıklamalarda bulundu.

Petek bal mı 

süzme bal mı?






