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Kobigündem Dergisi’nin değerli takipçileri, 
 
Geride bırakmış olduğumuz 10 yıldan fazla bir süreçte olduğu gibi, yine faaliyetlerimize hız 
kesmeden devam ettiğimiz 67. sayımızla tekrar sizlerleyiz. Hiç kuşkusuz sizlerin de kıymetli 
desteğiyle birlikte yürüdüğümüz bu yolda kesintisiz bir şekilde sizlere ulaşabilmenin mutluluğu içe-
risindeyiz. 
 
Sizlere ve dolayısıyla ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu düşündüğümüz yüzlerce 
çalışmamızı yine sizlerle birlikte sürdürmeye hep özen gösterdik. Bu açıdan KOBİGÜNDEM 
Dergisi sayfalarında yer vermiş olduğumuz siz kıymetli sanayici ve iş adamlarımızı yürekten kutlu-
yoruz. 
 
Pek çok sanayici ve KOBİ’lerle yaptığımız çalışmalar neticesinde karşılıklı önemli faydalar 
sağladık. Bu çerçevede firma tanıtımı, ürün ve marka tanıtımı, yeni yatırımlar ve istihdama olan 
katkılarınızı KOBİGÜNDEM Dergisi’nde paylaşarak gücünüze güç katmaya çalıştık. Ne gurur 
vericidir ki; sahada bunların sonuçlarına bire bir tanık olmak, bizlere de ilham kaynağı oluyor, güç 
veriyor. Bu açıdan her yeni sayımızı büyük bir özenle hazırlayıp ilk günkü heyecanla siz değerli ta-
kipçilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. 
 
İşte o heyecanla hazırlamış olduğumuz bu sayımızda, sizleri yine çok kıymetli katılımcı firmalarla 
buluşturuyoruz. Bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunan böylesi değerli işletmeleri KOBİGÜNDEM 
Dergisi’nde sizlerle buluşturmak, bizim için bir gurur kaynağıdır. 
 
Ulusal ve uluslararası pazarlara hitap eden, önemli yatırımlarla bölge ve ülke ekonomisine 
katkıda bulunan bu işletmelere dikkatinizi çekmek isterim. Yurt içi pazarın yanı sıra, önemli ölçüde 
ihracat gerçekleştiren bu işletmeler, ülkemize döviz girdisi sağlayarak ekonomik katma değerler 
yaratıyor. 
 
Yeni sayımızda yer alan GÜNGÖR Makina, ULUIŞIK Plastik ve GÜRSU Plastik; kendi sektörlerindeki 
başarılı faaliyetleriyle ön plana çıkıyor. Gelin, bu değerli işletmelere birlikte bakalım. 
 
Plastik sektöründe poşet üretimi ile Türkiye geneline hitap eden ULUIŞIK Plastik, son dönemlerde 
yaptığı yeni yatırımlarla aylık üretim kapasitesini 250 tona çıkardı. 2010 yılından bu yana 
Adana’da her ebatta baskılı, baskısız poşet ve çanta üretimi yapan ULUIŞIK Plastik, üretim 
kapasitesini artırmanın yanı sıra, fabrika kapalı alanını da 3500 metrekareye çıkardı. Son 
dönemlerde üretim hatlarına yaptığı 1.5 milyon dolar maliyetli ek yatırımla birlikte üretim hatlarını 
güçlendiren işletme, ürün çeşitliliğini artırarak, yurt içi pazarın yanı sıra Avrupa ülkelerine de 
ihracat yapamaya başladı. Bünyesinde oluşturduğu MERT PLAST, IŞIK PLAST ve VİM PLAST 
markalarıyla dünyaya açılan işletme; baskılı, baskısız mağaza ve market poşetleri, çöp poşetleri, 
endüstriyel poşetler, F2 naylon torbası ve dürüm altı poşeti olmak üzere geniş bir yelpazede üretim 
gerçekleştiriyor. 
 
Yine Adana’da ROLLFORM makineleri üretimiyle Türkiye geneli dikkat çeken GÜNGÖR Makina, 
Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihracat yapmaya başladı. Adana Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’ndeki 
tesisinde faaliyetlerini sürdüren firma, 2020 yılı cirosunu şimdiden üçe katlamayı başardı. Ayrıca, 
yakın dönem içerisinde üretim altyapısına dahil ettiği 2 milyon TL maliyetli CNC dik işleme ve 
üniversal tezgahlarla üretim kapasitesini yüzde yüz artırmayı başaran firma, müşterilerinden gelen 
talepler doğrultusunda proje bazlı çeşitli seçeneklerde ROLLFORM makine tasarımı ve üretimini 
entegre bir konumda gerçekleştiriyor. 
 

Öte yandan, çeyrek asırdan bu yana PVC atık su borusu ve 
ek parçaları (FİTİNGS) üretimini sürdüren GÜR-SU Plastik, 
sektörde başarılı bir grafik gösteriyor. 1997 yılından bu 
yana faaliyet gösteren GÜR-SU Plastik, PVC atık su 
borusu ve ek parçaları imalatının yanı sıra, SERA 
HİDRO NFT boruları, filtreli kuyu boruları ve kanali-
zasyon çekvalfleri olmak üzere üretim programını ge-
nişletti. Sektörde 24 yılı geride bırakan GÜR-SU Plastik, 
yurt içi pazarların yanı sıra Ortadoğu ülkelerine de ih-
racat yapıyor. 
 
Bu gelişmeler ve daha birçok konuya değindiğimiz 
zengin içeriğimizle sizleri buluştururken, sonraki sayı-
mızda görüşmek umudu ile sağlıklı günler diliyoruz.

Hayati  
Çetinkaya
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İstanbul Yenikapı’da gerçekleştirilen 
ve 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında 
sürecek CHP’li Belediyeler Tarımsal 
Kalkınma Zirvesi renkli görüntülerle 
başladı. CHP’li 160 belediyenin yanı 

sıra, 300’ün üzerinde tarım koopera- 
tifinin de katıldığı zirvenin sloganı; 
“Tarımsal Kalkınmada Yeni Politi- 

kalar-Üretici Odaklı Çözümler” oldu.

Z
irvenin ilk günü CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 

Adana standını ziyaret etti. Konuklara Adana 
standında şalgam ikram edildi. Başkan Zey-
dan Karalar, Adana’da üreticilere verilen des-
teği anlattı, yaşadığı yerde mutlu olan insan-
ların şehirlere göç etmediğini, tarımsal üreti-
me katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti. 

 
KALKINMA KIRSALDA BAŞLAR 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zey-

dan Karalar zirvede yaptığı konuşmada, kal-
kınmanın kırsalda başladığını ve üreticiyi des-
teklemeye devam edeceklerini söyledi. Ada-
na Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma verdiği 
desteğin görüntülerinin izlenmesinin ardın-
dan Adana’nın tarım gücüne değinen Başkan 
Zeydan Karalar, “Amaçlarımız arasında; köy-
den kente göçü engellemek, yerinde kalkın-
maya katkı koymak ve köylüye yerinde istih-
dam sağlamak var” dedi. Adana Büyükşehir 
Belediyesi’nin kurdurduğu Meryem Kadın 
Kooperatifi’yle ve diğer kooperatiflerle ilgili 
bilgi veren Başkan Zeydan Karalar; Afgan, Su-
riyeli, İranlı ve Adanalı kadınlardan oluşan 
Meryem Kadın Kooperatifi’nde üretime ve ka-
dına verilen desteği anlattı. 

 
KÜÇÜK SÜT ÜRETİCİLERİNE  
TANK VE ARAÇ 
Tarıma ve hayvancılığa verilen desteğe de-

ğinen Başkan Zeydan Karalar, “Az sayıda bü-
yükbaşı olan üreticilerimizin mağdur olma-
ması için süt tankı ve araç verdik, kooperatif 
kurduk. Böylece sütlerini doğru fiyata satabi-
liyorlar. Her ilçemizde tarıma destek veriyo-
ruz. Milyonlarca lavanta ve çilek fidesi dağıt-
tık, dağıtıyoruz. Lavantayı endüstriyel ürüne 
dönüştüreceğiz” diye konuştu. 

 
GÖLETLER YAPILIYOR, ÜRETİCİ  
ÜRÜNÜNÜ FİYATINDA SATIYOR 
Dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen susuzluk 

sorununa ve tarıma etkisine de değinen Baş-
kan Zeydan Karalar, şöyle devam etti: “Su-
suzluk yaşanan kırsal bölgelerde göletler ya-
pıyoruz. Soğuk hava depolarıyla, kiraz ve baş-
ka ürünlerin üretildiği noktalarda üreticinin 
ürününü yok pahasına satmasını engelliyoruz. 

Soğuk hava deposu olmadığı için 6 liralık kira-
zını 2 liraya satmak zorunda kalan üreticinin 
eli güçlendi. Üretici geçen yıl kirazını 6 liradan 
aşağıya satmadı. Yine Pozantı’da kiraz, Sarı-
çam’da nar üreticileri aynı şekilde soğuk hava 
depolarıyla desteklendi. Para kazanan, eme-
ğinin karşılığı alan üretici kente göç etmiyor.” 

TARLADAKİ BEREKET SERVİSİ 
Biyolojik mücadele, üzüm bağları, tavuk 

dağıtımı, gübre, silaj, ilaç desteğinden de 
bahseden Başkan Zeydan Karalar, “Bazı dağ 
köylerimiz için ceviz, badem, keçi boynuzu fi-
desi yetiştirip dağıtıyoruz. Akıllı Tarım Bilgi 
Merkezi-Tarladaki Bereket Servisi ile üreticiye 
birçok konuda bilgi aktarımı yapılıyor. Salçası 
ünlü Karaisalı biberi fidesi yetiştirmeye başlı-
yoruz. Ürününü satamadığı için bakliyat üre-
timini durduran Tufanbeyli ilçemizde sözleş-
meli tarım planlıyoruz. Paketleme tesisi de 
kurup, dünyanın en lezzetli bakliyatının yeni-
den üretilmesini sağlayacağız. Değerli, etkin 
ve su kullanımını azaltan kompoze gübre 
üretmek için de çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Başkan Zeydan Karalar: Kalkınma kırsalda başlar

Tarımsal kalkınmada yeni politikalar ve üretici odaklı çözümler ele alındı
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2
010 yılından bu yana Adana’da her ebat-
ta baskılı, baskısız poşet ve çanta üretimi 
yapan ULUIŞIK Plastik San. ve Tic. Ltd. 

Şti., üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra, 
fabrika kapalı alanını da 3500 metrekareye çı-
kardı. Son dönemlerde üretim hatlarına yaptığı 
1.5 milyon dolar maliyetli ek yatırımla birlikte 
üretim hatlarını güçlendiren işletme, ürün çeşit-
liliğini artırarak, yurt içi pazarın yanı sıra Avrupa 

ülkelerine de ihracat yapamaya başladı. Bünye-
sinde oluşturduğu MERT PLAST, IŞIK PLAST ve 
VİM PLAST markalarıyla dünyaya açılan işlet-
me; baskılı, baskısız mağaza ve market poşetle-

Plastik sektöründe poşet  
üretimi ile Türkiye geneli  

dikkat çeken ULUIŞIK Plastik, 
son dönemlerde yaptığı yeni 

yatırımlarla aylık üretim 
kapasitesini 250 tona çıkardı.

ULUIŞIK Plastik LTD. aylık üretim  
kapasitesini 250 tona çıkardı

ULUIŞIK Plastik LTD.  
Genel Müdürü 
VEDAT ULUIŞIK
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ri, çöp poşetleri, endüstriyel poşetler, F2 nay-
lon torbası ve dürüm altı poşeti olmak üzere 
geniş bir yelpazede üretim gerçekleştiriyor. 

 
AVRUPA ÜLKELERİNE  
İHRACATA BAŞLADI 
Türkiye pazarının yanı sıra yakın dönem 

içerisinde ihracata başladıklarını söyleyen 
ULUIŞIK Plastik LTD. Genel Müdürü Vedat 
Uluışık, KOBİGÜNDEM Dergisi’ne yaptığı 
açıklamada, “Sektörde Türkiye geneli geniş 
bir yelpazede hizmet veriyoruz. Üretim hatla-
rımıza yaptığımız ilave yatırımlarla birlikte 
yurt dışı piyasalara açıldık. Özellikle endüstri-
yel çöp poşeti üretimimizle, yakın dönem içe-
risinde Avrupa ülkelerine ihracata başladık. 
Yurt içi piyasada ise bünyemizde oluşturdu-
ğumuz satış noktalarımızla birlikte yurt geneli 
faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz” dedi. 

 
ÜRETİM KAPASİTESİNİ  
AYLIK 250 TONA ÇIKARDI 
Fabrika kapalı alanını 3500 metrekareye 

çıkardıklarını ve üretim altyapısına yaptıkları 
yeni yatırımlarla birlikte üretim kapasitesini 
aylık 250 tona çıkardıklarını ifade eden Vedat 
Uluışık, sektörde uzun yıllara dayanan bir öz-
geçmişten geldiklerini belirterek, “2010 yılın-
dan bu yana kendi işletmemizi kurarak faali-
yetlerimizi sürdürüyoruz. Geldiğimiz aşamada 
yeni yatırımlarımızla birlikte aylık üretim kap-
asitemizi 250 tona, fabrika kapalı alanımızı da 
3500 metrekareye çıkardık. Bu çerçevede 
üretim hatalarımızı bir çatı altında toparlaya-
rak entegre bir konumda üretimlerimiz devam 
ediyor” açıklamasında bulundu. 

 
BİR MİLYON 500 BİN  
DOLARLIK YATIRIM 
Üretim altyapısını 1 milyon 500 bin dolar-

lık yatırımla tamamladıklarını vurgulayan Ve-
dat Uluışık, yaptıkları ilave yatırımlarla altya-
pıyı daha da güçlendirdiklerini söyledi. Mev-
cut üretim hatlarına naylon torba üretim ma-

kinesi, naylon torba kesim makinesi ve C5 dü-
rüm altı makinelerini eklediklerini belirten 
Uluışık, ürün çeşitliliğini artırmanın yanı sıra, 
üretim programında da çeşitliliğin arttığını 
dile getirdi. Vedat Uluışık, “Ana hatlarıyla her 
ebatta baskılı, baskısız atlet kilogramlık adetli 
poşetler, her ebatta baskılı, baskısız naylon 
torba grubu, her ebatta baskısız torbalar, çöp 
poşetleri grubu, endüstriyel poşet, ayrıştırıcı 
atık torbaları, kulplu ve çanta taşıma poşetle-
ri, baskılı atlet poşetleri ve dürüm altı poşeti 
olmak üzere geniş bir üretim programıyla faa-
liyet gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. 

 
KENDİ MARKALARINI OLUŞTURDU 
Bünyelerinde oluşturdukları MERT PLAST, 

IŞIK PLAST ve VİM PLAST olmak üzere kendi 
marklarını oluşturduklarını da belirten Vedat 
Uluışık, açıklamalarını şu şekilde tamamladı: 
“Müşteri talep ve istekleri doğrultusunda ken-
di markalarımızı oluşturduk. MERT PLAST, IŞIK 
PLAST ve VİM PLAST olmak üzere kendi mar-
kalarımızla müşterilerimize hizmet vermekte-
yiz. Üretimimizin yüzde 80’ini yurt içi piyasa-
ya, yüzde 20’sini ise Avrupa ülkelerine ihraç 
ediyoruz. Bu çerçevede her yıl düzenlen Avras-
ya Ambalaj İstanbul Fuarı’na katılım sağlamış 
olduk. 20-23 Ekim tarihleri arasında gerçekle-
şen fuarda sektörün iyileriyle bir arada yer al-
dık. Dünyaca takip edilen ve pek çok ülkeden 
gelen, sektörü iyi bilen insanların katılımıyla 
olumlu görüşmeler yaptık. Bu çerçevede ya-
pacağımız çalışmalarla mevcut ihracat payımı-
zı artırmayı öngörüyoruz. Bu açıdan öncelikle 
yurt içinden ve yurt dışından standımızı ziya-
rete gelen tüm müşterilerimize ve ayrıca yeni 
bağlantılara vesile olan yeni müşterilerimize 
şükranlarımızı sunuyor, sağlıklı günler ve işle-
rinde bereketli kazançlar diliyoruz.”

VEDAT ULUIŞIK
ÖMER ULUIŞIK
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Dünyaca ünlü güç yönetim  
firması EATON, elektrikli araç  

şarj istasyonları çözümleri için 
Türkiye’nin önde gelen 

şirketlerinden Üçay Grup ile 
partnerlik anlaşması imzaladı. 

Anlaşma ile Üçay Grup elektrikli 
araçların şarj istasyonları satışında 

ve servisinde tek yetkili olacak.

Elektrikli araçların geleceği için dev birliktelik

E
lektrikli araçların yaygınlaşmaya başla-
masıyla, elektrikli araçların kullanımı için 
şart olan şarj istasyonlarına yapılan yatı-

rımlar artmaya başladı. Ülkemizde şarj istas-
yonlarının sayısı yapılan yatırımlarla artsa da 
henüz yeterli sayıda değil. Türkiye’nin Otomo-
tiv Girişimi Grubu’nun (TOGG) elektrikli araç 
tasarımlarını ortaya koyduğunu hatırlatan 
Üçay Grup CEO’su Turan Şakacı, “TOGG ile 
yaygınlaşması hedeflenen elektrikli araçlar için 
hayati olan elektrikli şarj istasyonlarını, güç 
yönetim firması Eaton ile imzaladığımız part-
nerlik anlaşmasıyla ülkemize getirecek ve tüm 
satış ve satış sonrası temsilciliğini üstlenece-
ğiz” diye konuştu. 

 
ANLAŞMA, ŞARJ İSTASYONLARINA  
DAİR HER ŞEYİ KAPSIYOR 
Eaton, Üçay Grup ile partnerlik anlaşması 

İstanbul’da gerçekleşen imza töreni ile imza-
landı. Anlaşma kapsamında Üçay Grup, bünye-
sindeki satış ve taahhüt şirketleri aracılığı ile 
Eaton’ın Elektrikli Araç AC ve DC Şarj İstas-
yonları, yük dengeleme üniteleri, network şarj 
yönetim yazılımı (CNM) ve RFID ödeme sis-
temleri gibi çözümlerinin satış ve servisini son 
kullanıcılara ulaştırmayı hedefliyor. Grup şir-

ketlerinden Üçay Mühendislik A.Ş., 25 ildeki 
56 şubesiyle son kullanıcıya yönelik tedarik ve 
montaj hizmeti verirken, Türkiye genelinde 2 
bin 500’ün üzerinde bayisi olan ISOMER A.Ş. 
ise iş satışları kanalında ürün satış ve teknik 
destek hizmeti verecek. 

 
‘ENERJİ ÜRETEN BİNALAR’  
YAKLAŞIMINI TÜRKİYE’YE GETİRECEK 
Eaton, eş zamanlı olarak binaları yenilenebi-

lir enerji üretiminden maksimum faydayı sağ-
layan enerji merkezlerine dönüştürebilen kap-
samlı bir donanım, yazılım ve hizmet paketini 
sektöre sunarak, enerji dönüşümü ve elektrikli 
araç şarjına yönelik “Enerji Üreten Binalar” 
yaklaşımını Türkiye pazarına da ulaştırmayı 
hedefliyor. Eaton bu yaklaşımı çerçevesinde 
İsviçreli öncü Elektrikli Araç (EV) Şarj İstasyo-
nu şirketi Green Motion'ı satın alarak, kullanı-
cılara Elektrikli Araç Şarj çözümleri ile ilgili ge-
niş bir çözüm yelpazesi sunmayı amaçlıyor. 

 
“TOGG İLE BİRLİKTE ELEKTRİKLİ  
ARAÇ KULLANIM ALGISI DEĞİŞECEK” 
TOGG ile elektrikli araç algısının değişece-

ğini vurgulayan Üçay Grup CEO’su Turan Şa-
kacı, yapılan iş birliğini değerlendirdi. Şakacı, 
“Türkiye ve dünyada elektrikli araç pazarı ile il-
gili çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Sürdürü-
lebilir bir gelecek planında elektrikli araçlar 
önemli bir yer teşkil ediyor. Bununla ilgili başta 
Avrupa olmak üzere tüm dünyada ciddi yaptı-
rım adımları atılıyor. Aynı zamanda yerli aracı-
mız TOGG’un da 2023 yılında yollara çıkması-
nın planlanması ile birlikte ülkemiz tüketicisi-
nin elektrikli araç kullanım algısının ve elek-
trikli araç pazarındaki talebin artacağına inanı-
yorum” ifadelerini kullandı.
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Y
aklaşık çeyrek asırdan bu yana PVC 
atık su borusu ve ek parçaları (Fİ-
TİNGS) üretimini sürdüren GÜR-SU 

Plastik Sanayi Tic. Ltd. Şti., son bir yıldan bu 
yana üretim altyapısına yaptığı yeni yatırım-
larla birlikte ürün çeşitliliğini artırarak sektör-
deki başarı grafiğini yükseltiyor. 1997 yılın-
dan bu yana sektörde faaliyet gösteren GÜR-
SU Plastik, PVC atık su borusu ve ek parçaları 
imalatının yanı sıra, SERA HİDRO NFT boru-
ları, filtreli kuyu boruları ve kanalizasyon çek-
valfleri olmak üzere üretim programını geniş-
letti. Sektörde 24 yılı geride bırakan işletme; 
Genel Müdür Cemal Nurhaklı yönetiminde 
ikinci kuşak olan çocukları Salman Can Nur-
haklı ve Eren Nurhaklı kardeşlerin güç birliği 
ile sektörde ilerleme gösteriyor. 

 
ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRDI 
Son bir yıldan bu yana üretim altyapısına 

yaptığı ilave yatırımlarla birlikte ürün çeşitlili-
ğini artırdıklarını söyleyen GÜR-SU Plastik 
Sanayi Tic. Ltd. Şti. Genel Müdür Yardımcısı 
Salman Can Nurhaklı, KOBİGÜNDEM Dergi-

si’ne yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldan 
bu yana pandemi sürecine rağmen öz kay-
naklarıyla ilave yatırımlar yaptıklarını belirtti. 
Salman Can Nurhaklı, “Özellikle üretim 
programımıza yeni PVC enjeksiyon makinele-
rini dahil ederek ürün çeşitliliği artışını sağla-
dık. Geldiğimiz aşamada PVC atık su borusu 
ve ek parçaları imalatının yanı sıra, SERA 
HİDRO NFT boruları, filtreli kuyu boruları ve 
kanalizasyon çekvalfleri imalatıyla da üretim 
programımızı genişlettik. Talebe göre kanali-
zasyon çekvalflerinde çap 110’dan çap 400’e 
kadar üretimlerimizle müşterilerimize hizmet 
vermeye başladık” dedi. 

 
SERA HİDRO NFT BORULARI  
YOĞUN TALEP GÖRÜYOR 
Dünya’da topraksız tarım üretiminde SERA 

HİDRO NFT borularının yoğun talep gördüğü-
nü belirten Salman Can Nurhaklı, açıklamala-

Eren NURHAKLI Salman Can NURHAKLI

 GÜR-SU Plastik LTD.  
yeni yatırımlarla ürün çeşidini artırdı

Adana Hacı Sabancı Organize 
Sanayi Bölgesi’nde PVC atık su 
borusu ve ek parçaları imalatı 

yapan GÜR-SU Plastik, yaptığı yeni 
yatırımlarla ürün çeşitliliğini artırdı.
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rının devamında, “Gelişmiş ülkelerin pek ço-
ğunda ve özellikle Hollanda, Avustralya gibi 
ülkelerde topraksız tarım üretiminde SERA 
HİDRO NFT boruları yoğun talep görüyor. 
SERA HİDRO NFT boruları, topraksız tarım 
üretiminde yapraklı bitkiler başta olmak üzere 
domates, biber, salatalık, patlıcan, ıspanak, 
marul, çilek ve benzeri tarım ürünlerinin en üst 
düzey verimlikte yetiştirilmesini sağlıyor. Do-
layısıyla üretimine başlamış olduğumuz SERA 
HİDRO NFT boru imalatlarımızla da yurt içi ve 
yurt dışı piyasalarda tarım sektörüne hizmet 
vermeye başladık” diye konuştu. 

 
SEKTÖRDE 25 YILI DOLDURDU 
Sektörde çeyrek asırdan bu yana faaliyet 

gösterdiklerini ifade eden Salman Can Nur-
haklı, “1997 yılından bu yana sektörde faali-
yet gösteren işletmemiz, 25 yılı geride bıraktı. 
PVC plastik boru üretiminde GÜR-SU ve GPS 
markalarıyla üretim yapan firmamız, babamız 
Cemal Nurhaklı başta olmak üzere ikinci ku-
şak kardeşlerin de katkılarıyla faaliyetlerini 
sürdürüyor. İstanbul Kültür Üniversitesi 4 yıl-
lık işletme bölümünü tamamladıktan sonra iş 
hayatına kendi şirketimizde başladım. Yine İs-
tanbul Kültür Üniversitesi Elektrik Elektronik 
Mühendisliği’nde eğitim hayatına devam 
eden Eren Nurhaklı kardeşimle birlikte bilgi 
ve donanımlarımızı kendi işletmemizde de-
vam ettirerek sektörde daha başarılı olmayı 
hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. 

 
YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 2500 TON 
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi 

Bölgesi girişinde bulunan fabrikalarının yıllık 
2500 ton üretim kapasiteli olduğunun 
bilgisini veren Salman Can Nurhaklı, 
açıklamalarını şu şekilde tamamladı: “Fabrika 
alanımız 7000 metrekarelik bir alandan 
oluşuyor. Yıllık 2500 ton üretim kapasitesine 
sahip olan işletmemizde PVC atık su borusu 
ve ek parçaları (FİTİNGS), SERA HİDRO NFT 
boruları, filtreli kuyu boruları ve kanalizasyon 
çekvalfleri olmak üzere üretimlerimize hız 
kesmeden devam ediyoruz.”
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M
imar Han Tümertekin’in projesine 
verdikleri desteği Dünya Mimarlık 
Günü’nde açıklayan ve tüm mimar-

ların bu özel gününü kutlayan Kastamonu En-
tegre CEO’su Haluk Yıldız, Venedik Bienali 
Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde Türkiye’den 
bir mimarın ilk kez yer almasının çok büyük 
bir gurur olduğunu belirterek, “Türkiye’de mi-
marlık kültürünün geliştirilmesine ve dünya-
da temsil edilmesine destek vermeyi misyo-
numuz olarak görüyoruz. Kastamonu Enteg-
re’nin en önemli üretim üslerinden birinin yer 
aldığı İtalya’da, dünyaca ünlü mimarımız Han 
Tümertekin’le birlikte mimarlık ve sanat sah-
nesine çıkmak bizim için bir onurdur” dedi. 

 
“DOĞA VE DİĞER  
CANLILARLA YAN YANA” 
Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafın-

dan bu yılki Dünya Mimarlık Günü’nde “Sağ-
lıklı Bir Dünya İçin Temiz Çevre” temasının 
seçildiğini hatırlatan Yıldız, “Han Tümertekin 
ve Proje Ortakları’nın eserinde nasıl ki insan-
ların birbiriyle yan yana durmasının imkânla-

rını ve olasılıklarını tartışmaya açıyorsa, biz 
de doğayla ve diğer canlılarla yan yana dur-
duğumuz bir mimarinin şartlarını her zaman 
zorlamalıyız. Kastamonu Entegre olarak doğa 
dostu ürünlerimizle bu yönde elimizden ge-
len gayreti gösteriyor ve daha fazlasını yap-
mak için çalışıyoruz” dedi. 

 
İSTANBUL’DAN VENEDİK’E  
UZANAN TASARIM YOLCULUĞU  
İçinde bulunduğumuz koşullarda daha da 

anlamlı hale gelen “Yan Yana” projesine ver-
dikleri destek için Kastamonu Entegre’ye te-
şekkürlerini sunan Han Tümertekin, “Farklı 
insan gruplarını yeni biçimlerde yan yana bir 
araya getirmek ve öngörülemeyen karşılaş-
malara olanak sağlamak heyecan verici bir ta-
sarım konusuydu. Pandemi öncesinde çalış-
maya başladığımız bu proje, Venedik Biena-
li’nde yerini alana kadar çok çeşitli aşamalar-
dan geçti. İlhamını İstanbul’un eşsiz coğrafya-
sına özel kentsel hareketlilikten, geçiş alanla-
rından ve günlük seyahatlerden alan ‘Yan 
Yana’, insanları daha önce bulunmadıkları 
yerlerde yan yana getirmenin olanaklarını ve 
potansiyellerini tartışmaya açıyor. Vene-
dik’te, yine bir su kenarında ziyarete açılan bu 
mekânsal müdahalenin, İstanbul’un bağlam-
sal bir yeniden yorumlaması olduğunu söyle-
yebilirim” dedi. Venedik Bienali 17. Uluslar-
arası Mimarlık Sergisi, 21 Kasım tarihine ka-
dar ziyaret edilebilecek. 

Ağaç bazlı panel sektörünün 
yarım asırlık global markası 
Kastamonu Entegre, Venedik 

Bienali 17. Uluslararası Mimarlık 
Sergisi’nde yer alan, mimar Han 

Tümertekin ve Proje Ortakları’na 
ait “Yan Yana” (Side by Side) 

projesinin destekçisi oldu.

Kastamonu Entegre’den Türkiye mimarlık kültürüne katkı

Kastamonu  
Entegre  
CEO’su 
HALUK  
YILDIZ

Ana malzeme olarak ahşabın kullanıldığı,  
özel tasarım bir çelik strüktürle desteklenen  
devasa yerleştirme, ziyaretçilere  
tarihi Venedik tersanesinin kıyısında  
keyifli bir mola ve sohbet imkânı sunuyor.









Başkan Zeydan Karalar, 
Adana’ya gelen turist sayısının 

katlanarak arttığını söyledi. 
Karalar, “Adana alışkanlık 

yapar, bir kez gelen bir daha 
vazgeçemez” dedi.

8
-9-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen 
5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin 
gala yemeği, Adana Arkeoloji Müzesi’nde 

verildi. Gala yemeğine kent kurmaylarının yanı 
sıra, Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasın-
dan gastronomiye gönül veren konuklar katıldı. 

 
“ADANA’YA HENÜZ GELMEDİYSENİZ  
ÇOK ŞEY KAYBETMİŞSİNİZDİR” 
Adana’ya özgü eşsiz lezzetlerin sunulduğu 

galada konuklara hitap eden Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Adana’mız 
barışın, huzurun, kültürün, sanatın kentidir. 
Adana’mız, tarihi lezzete evrilmiş bir kenttir. 
Bugün burada çok sayıda lezzet tadıldı, ama 
Adana bu lezzetlerden ibaret değil. Bunların dı-
şında yüzlerce başka lezzet de sunabilir. Ada-
na’nın başka bir cazibesi, özelliği, güzelliği var. 
Sıcağıyla, sıcak insanıyla, yiğit, mert insanıyla 
bir başkadır Adana. Şu ana kadar Adana’ya gel-
memiş olanlara seslenmek istiyorum. Hala 
Adana’ya gelmediniz mi? Adana’ya henüz gel-
mediyseniz çok şey kaybettiniz. Ada-
na’ya gelin ciğerimizi yiyin” dedi. 

 
“TURİST SAYIMIZ  
KATLANARAK ARTIYOR” 
Festival ve karnavalların Ada-

na’nın tanıtımına önemli katkı sağla-
dığını belirten Başkan Zeydan Kara-
lar, “Adana tarım, sanayi, ticaret 
kenti olmanın yanında, turizm kenti 
olma yolunda da hızla ilerlemekte-
dir. Sayın valimizin önderliğinde ya-
pılan Lezzet Festivali’yle birlikte Por-
takal Çiçeği Karnavalı, Altın Koza 
Film Festivali, Kebap ve Şalgam 

Festivali, Adana’nın tanıtımında önemli rol oy-
namaktadır. 5 yıl önce şehrimize gelen turist 
sayısından bugün 4 kat fazla turist alıyoruz. Bu 
tür festival, karnaval ve etkinliklerle Adana’mızı 
tanıttıkça, güzelliklerimizi ve değerlerimizi or-
taya koydukça, inanıyorum ki Adana’ya gelen 
turist sayısı günden güne katlanarak artacaktır” 
diye konuştu. 

 
“BİR KEZ GELEN BİR DAHA  
GELMEDEN DURAMAZ” 
Başkan Zeydan Karalar, konuşmasının son 

bölümünde Adana’nın alışkanlık yapan bir kent 
olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Lezzet 
Festivali’nde bizleri yalnız bırakmayan konukla-
rımıza çok teşekkür ediyorum. Bu arada şunu 
da söylemeliyim ki; Adana alışkanlık yapar. Bir 
kez gelen, bir daha gelmeden duramaz.”

“ADANA ALIŞKANLIK YAPAR”
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Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
ZEYDAN KARALAR
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Adana’da ROLLFORM 
makineleri üretimiyle 

faaliyetlerini sürdüren 
GÜNGÖR Makina, üretim 

altyapısına yaptığı yeni 
yatırımlarla birlikte üretim 

kapasitesini yüzde yüz artırdı.

R
OLLFORM makineleri üretiminde Türki-
ye geneli dikkat çeken GÜNGÖR Maki-
na LTD., Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine 

ihracat yapmaya başladı. Adana Orta Ölçekli 
Sanayi Sitesi’ndeki tesisinde faaliyetlerini sür-
düren firma; Genel Müdür Cüneyt Güngör, 
Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Güngör ve Üre-
tim Müdürü Burak Güngör yönetiminde çalış-
malarını devam ettiriyor. Yakın dönem içeri-
sinde üretim altyapısına dahil ettiği 2 milyon 
TL maliyetli CNC dik işleme ve üniversal tez-
gahlarla birlikte üretim kapasitesini yüzde yüz 
artırmayı başaran firma, müşterilerinden gelen 

talepler doğrultusunda proje bazlı çeşitli seçe-
neklerde ROLLFORM makine tasarımı ve üre-
timini entegre bir konumda gerçekleştiriyor. 

 
2020 YILI CİROSUNU ÜÇE KATLADI 
Aylık sevkiyat oranını yüzde 200’e çıkardık-

larını ve 2020 yılı cirosunu şimdiden üçe katla-
dıklarını açıklayan GÜNGÖR Makina İnş. Taah. 
Elkt. San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdür Yardımcısı 
Fevzi Güngör, KOBİGÜNDEM Dergisi’ne açık-
lamalarda bulundu. Fevzi Güngör, “Yeni yatı-
rımlarımızla birlikte üretim kapasitemizi yüzde 
yüz artırarak, aylık sevkiyat oranımızı da yüzde 
200’e çıkardık. 2020 yılı cirosunu baz aldığı-
mızda, 2021 yılı ciromuzu şimdiden üç katına 
çıkardığımızı gözlemlemekteyiz. Bu açıdan sü-
rekli yeni yatırımlarımızı devreye alarak bölge-
miz başta olmak üzere ülkemize katma değer-
ler yaratmaya devam ediyoruz” dedi. 

 
ENTEGRE KONUMDA ÜRETİM YAPIYOR 
Üretim altyapısına yaptıkları ek yatırımlarla 

birlikte entegre bir konumda ROLLFORM ma-
kinelerinin seri üretimine geçiş yaptıklarını ifa-
de eden Fevzi Güngör, ROLLFORM makineleri-
nin tasarım, çizim ve üretiminin tamamını ken-
di bünyelerinde gerçekleştirdiklerini vurguladı. 
Güngör, “Proje bazlı çalışmalarımızla müşteri-
lerimizden gelen talepler doğrultusunda çeşitli 
seçeneklerde ROLLFORM makinelerinin üreti-
mini yapmaktayız. Geldiğimiz aşamada son 
teknolojik CNC tezgahlar ve torna tezgahları-
mızla birlikte entegre bir konumda üretim ger-
çekleştiriyoruz” diye konuştu. 

GÜNGÖR Makina LTD.  
üretim kapasitesini yüzde yüz artırdı
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YENİ YATIRIMLARLA MAKİNE  
PARKURUNU GÜÇLENDİRDİ 
2 milyon TL maliyetli yeni yatırımlarla ma-

kine parkurunu güçlendirdiklerini de söyleyen 
Fevzi Güngör, açıklamalarını şöyle sürdürdü: 
“AR-GE çalışmalarımızla kazancını yatırıma 
dönüştüren bir anlayışla faaliyet gösteriyoruz. 
Süreç içerisinde yatırımlarımızı hep sürdürdük. 
Özellikle son bir yıl içerisinde 2 milyon TL ma-
liyetli yeni yatırımımızla makine parkurumuzu 
teknolojik olarak en üst aşamaya çıkardık. Bu 
çerçevede üretim altyapımıza yeni CNC dik iş-
leme ve üniversal torna tezgahlarını dahil et-
miş olduk. Dolayısıyla üretimimizin yüzde 
90’ını kendi bünyemizde tamamlamayı sağla-
mış oldu. Geriye kalan elektrik elektronik oto-
masyon işlemlerinin yüzde 10’unu da Alman 
teknolojisiyle tamamlayıp müşterilerimizin 
hizmetine sunuyoruz.” 

 
BÜNYESİNDE İKİCİ ŞİRKETİNİ KURDU 
Bünyelerinde ikinci şirketlerini kurduklarını 

belirten GÜNGÖR Makina LTD. Üretim Müdü-
rü Burak Güngör ise, “ROLLFORM makineleri 

üretiminde ikinci şirketimizi devreye aldık. Ar-
tan iş hacmimiz ve gelen talepler doğrultu-
sunda ikinci şirketimiz olan ÖZGÜNGÖR Ma-
kine Ltd. Şti.’yi kurmuş olduk. ÖZGÜNGÖR 
Makina olarak talaşlı imalat ve montajlama 
faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu çerçevede 
ROLLFORM makineleri üretimimizle, yurt için-

de ve yurt dışındaki büyük sanayi kuruluşları-
na olan hizmetlerimizi bir üst aşamaya çıkar-
mayı başardık. Yine 7-11 Kasım 2021 tarihleri 
arasında gerçekleşecek olan BTIMATEC Yapı 
İnşaat Malzemeleri Fuarı’na katılım sağlayarak 
ihracat payımızı artırmayı hedefliyoruz” açık-
lamasında bulundu.

GÜNGÖR 
Makina 
Üretim  

Müdürü 
BURAK 

GÜNGÖR

GÜNGÖR 
Makina 
Genel  
Müdür  
Yardımcısı 
FEVZİ 
GÜNGÖR
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E
HKİB milli katılım organizasyonu ile katılan 
firmaların da dahil olduğu toplamda 120 fir-
manın PV Manufacturing Paris Fuarı’nda yer 

aldığını açıklayan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, üç gün 
boyunca binin üzerinde ikili iş görüşmesinin yapıl-
dığını belirtti. Sertbaş, “Fuar, Fransız alıcıların yanı 
sıra her sene İtalya, İngiltere, İspanya, Almanya, 
ABD, Japonya, Belçika ve Hollanda başta olmak 
üzere 124 farklı ülkeden uluslararası alıcılarla fir-
malarımızın buluşmasına imkan sağlıyor. Fuarın zi-
yaretçileri arasında Dior, Balmain, Versace, Her-
mes, Balenciaga, Karl Lagerfeld gibi dünyaca ünlü 
birçok moda markası da var” diye konuştu. 

 
AegeanHasApparel PROJESİ TANITILDI 
Uluslararası katılımın en fazla Türkiye’den ger-

çekleştiğini söyleyen Sertbaş, “Büyük markaların 
siparişleri Uzak Doğu’dan Türkiye’ye kaydığı için 
ilgi tamamen ülkemizin üzerinde. PV Manufactu-
ring Paris Fuarı’nda, Türkiye’nin hazırgiyim potan-
siyelini başka bir boyuta taşıdığımız dijital plat-
formlarda yer alma çalışmalarımız kapsamında 
yürüttüğümüz AHA (AegeanHasApparel) proje-
mizin tanıtımını gerçekleştirdik” dedi. 

 
FRANSA’YA HAZIRGİYİM  
İHRACATI YÜZDE 23 ARTTI 
Fuarda sürdürülebilirlikle ilgili paneller düzen-

lendiğini açıklayan EHKİB Başkan Yardımcısı ve Dış 
Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Se-
ray Seyfeli ise, fuarda özellikle sürdürülebilir üre-

tim yapan firmalara yoğun bir ilgi olduğunu açıkla-
dı. Seyfeli, “Ocak-Eylül döneminde Fransa’ya hazır 
giyim ve konfeksiyon ihracatımız yüzde 23 artışla 
722 milyon dolara, Ege’den yapılan hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatımız ise yüzde 40 artışla 34 
milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki süreçte Türkiye 
geneli Fransa’ya ihracatımızda 1 milyar dolar he-
defliyoruz. Fransa’nın Çin, Bangladeş ve İtalya’dan 
sonra en çok konfeksiyon ithalatı yaptığı dördüncü 
ülke konumundayız” şeklinde konuştu. 

 
2022 FUARI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI 
Seyfeli, konuşmasının devamında, “Sektörü-

müz; Uzak Doğu şirketlerine göre çok daha fazla 
çeşitliliğiyle, az adetli ve kısa terminli siparişlere 
hızlı cevap verebiliyor olmasıyla, esnek hazır gi-
yim imalatçılarıyla, ileri tekstil sanayisiyle, pan-
deminin olumsuz etkisini üzerinden atmış du-
rumda. 2022 yılı şubat ayında düzenlenecek Pre-
miere Vision Manufacturing Paris Fuarı’na katılım 
için hazırlıklarımızı başlattık” ifadelerini kullandı.

Moda endüstrisi,  
Fransa’ya ihracatında  

1 milyar dolar hedefine bir 
adım daha yaklaştı. 21-23 

Eylül 2021 tarihlerinde 
düzenlenen ve global ölçekli 

en büyük moda fuarları 
arasında yer alan Premiere 
Vision Manufacturing Paris 

Fuarı’na uluslararası 
alanda en yüksek katılım 
Türkiye’den gerçekleşti.

Avrupa moda endüstrisi rotayı Türkiye’ye çevirdi

EHKİB Başkanı BURAK SERTBAŞ

EHKİB Başkan Yardımcısı ve  
Dış Pazar Stratejileri Geliştirme  
Komitesi Başkanı SERAY SEYFELİ





2
018 yılından bu yana sekiz farklı ERASMUS 
projesiyle bölgede ön plana çıkan Lokman 
Hekim Anadolu Lisesi, son iki yıldır yürüt-

tüğü ERASMUS+ KA229 projesinin Adana hare-
ketliliğini başlatarak 3-10 Ekim 2021 tarihleri ara-
sında gerçekleştirdi. 3D Teknolojileri ve Kodlama 
Becerileri kapsamında, Lokman Hekim Anadolu 
Lisesi 3D ve Kodlama Atölyesi’nde gerçekleşen 
proje, başarılı bir şekilde yürütülüyor. Ayrıca beş 
farklı Avrupa ülkesinden gelen 16 katılımcının yer 
aldığı projede, Lokman Hekim Anadolu Lisesi ida-
recileri ve görevlileri tam kadro olarak eğitime 
olan katkılarını özenle sürdürüyor. 

 
TEKNOLOJİNİN EĞİTİM SİSTEMİNE  
ENTEGRASYONUNU AMAÇLANIYOR 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Avrupa Komisyo-

nu’nun son yıllarda eğitimde temele aldığı 
“Teknolojinin Eğitim Sistemine Entegrasyo-
nu” eylem planları kapsamında ve 2019 yı-
lında Avrupa Birliği hibesi ile desteklendiğini 
ifade eden Lokman Hekim Anadolu Lisesi 
Okul Müdürü Alp Karatay, konu ile ilgili 

yaptığı açıklamada, “Designing The 
Future başlıklı Erasmus+ KA229 

projesinin Adana hareketliliğini, 
okulumuz 3D ve Kodlama Atöl-

yesi’nde başlattık. 3D Tekno-
lojileri ve Kodlama Beceri-

leri tabanlı eğitim siste-
mi üzerine kurgulanan 
bu proje ile 5 ülke hare-
ketliliği, 12 öğrenci ve 15 
öğretmen ve idareciye yönelik eğitim-
ler ile iyi uygulama değişimi aktivite-
leri planlandı. Ayrıca proje kapsamın-

da beş farklı Avrupa ülkesinden gelen 
16 katılımcı ise Lokman Hekim Anadolu 

Lisesi’nin 3-D ve Kodlama Atölyeleri’nde 
1 haftalık eğitim programında yer aldı” dedi. 

ERASMUS PROJELERİ, 2018 YILINDAN  
BU YANA DEVAM EDİYOR 
Lokman Hekim Anadolu Lisesi olarak 2018 yı-

lından bu yana ERASMUS projelerinde yer aldık-
larını belirten Alp Karatay, yürütülen sekiz farklı 
ERASMUS projelerine katılım sağladıklarını söyle-
di. Karatay; Hırvatistan’ın koordinatörlüğünde 
yürütülen Türkiye, Litvanya, Portekiz ve Macaris-
tan’ın yer aldığı projenin ise 31 Ağustos 2022 ta-
rihine kadar devam edeceği bilgisini verdi. 

 
PROJELERİN İL GENELİNE  
YAYILMASINA ÖNEM VERİYOR 
Öte yandan, bu projelerden elde edilen hibe-

lerle 40 öğretmen ve 60’ın üzerinde öğrenciye 
Avrupa Birliği’nin birçok ülkesinde eği-

tim alma fırsatı tanındığını da söyle-
yen Alp Karatay, sözlerini şu şekil-

de tamamladı: “Bugüne kadar 
bilhassa proje hareketliliklerine 
katılan öğrencilerin Yükseköğre-
time Geçiş sürecinde gerçekleş-

tirilen TYT ve AYT sınavlarında üs-
tün başarılar elde ettiğini gözlemle-
mekteyiz. Yine geçtiğimiz yıl 2 öğ-

renci, üniversite sınavında Türkiye geneli ilk beş 
bin içerisine girdi. Bu çerçevede öğretmenlerimi-
zin ve öğrencilerimizin yabancı dilde iletişim kabi-
liyetini artıran, onlara ufuk ve vizyon kazandıran 
bu ERASMUS projelerimiz 2023 yılına kadar de-
vam edecek. Bu açıdan ERASMUS projelerinin il 
genelinde yaygınlaşması büyük bir öneme sahip. 
Bizler de Lokman Hekim Anadolu Lisesi ve idare-
cileri olarak bu çerçevede bilgi ve tecrübelerimizle 
gerekeni yapmaya hazırız.”

Adana’da ERASMUS 
projelerinde tecrübesini 

konuşturan Lokman Hekim 
Anadolu Lisesi, 2018 

yılından bu yana yürüttüğü 
projelerle bölgede dikkat 

çekmeyi başarıyor.

Lokman Hekim Anadolu Lisesi 
ERASMUS projelerinde dikkat çekiyor
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Okul Müdürü ALP KARATAY
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A
kkuyu Nükleer A.Ş., bu yıl Uluslararası 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne 
(Teknofest) ilk kez katılarak fuarın ana 

partnerlerinden biri oldu. Festival boyunca açık 
olan şirket standı, interaktif bir eğitim platfor-
mu haline geldi. Stantta; uzmanların sunumlar 
yaptığı, belgesellerin yayınlandığı ve stant ziya-
retçilerine yönelik ödüllü bilgi yarışmalarının 
düzenlendiği bir seminer merkezi kuruldu. 

 
BİRÇOK SUNUM VE  
PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin Teknofest’e katıl-

masının ana amaçlarından biri, Akkuyu NGS in-
şaat projesi, nükleer enerji ve nükleer teknoloji-
ler hakkında geniş bir katılımcı kitlesine bilgi 
vermekti. Festival katılımcıları için her gün önde 
gelen Türk uzmanlar çeşitli alanlarda bilgilerini 
paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Uzmanı Kübra Şengül, Tür-
kiye’de radyoaktif atık yönetimi sürecinin orga-
nizasyonu ve nükleer sanayi sektöründen kadın-
ların rolü hakkında bilgi verdi. Muğla Sıtkı Koç-
man Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Kimya 
Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yap-
manın yanı sıra, aynı üniversitenin Çevre Sorun-

ları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin başkan-
lığını da yürüten Doç. Dr. Ahmet Demirak, nük-
leer enerjinin iklim değişikliği sorununun çözü-
mündeki rolü hakkında bir sunum yaptı. Seul 
Ulusal Üniversitesi Nükleer Termal-Hidrolik 
Mühendisliği Laboratuvarı’nda (Güney Kore) 
görev yapan Nükleer Enerji Yüksek Mühendisi 
Erol Biçer, standın ziyaretçilerine nükleer tekno-
lojilerin farklı uygulama alanlarını anlattı. Nük-
leer enerjiyle ilgili yaygın mitlerin ve yanlış anla-
maların uzmanlar tarafından ele alındığı ayrı bir 
panelde ise, Türkiye Nükleer Mühendisler Der-
neği Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın ile İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Mü-
dür Yardımcısı Dr. Senem Şentürk Lüle sunum-
lar yaptı. Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler 
Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Yücel 
de katılımcılara nükleer santrallerin çalışma 
prensipleri ve güvenirliğinin yanı sıra, nükleer 
güç reaktörlerinin modern güvenlik sistemleri 
hakkında bir sunum hazırladı. 

 
“İNSANLIK İÇİN ATOM”A BÜYÜK İLGİ 
AKKUYU NÜKLEER A.Ş. İnşaat Bölümü Mü-

dürü Maksim Kucherenko, stantta ziyaretçilere 
Akkuyu NGS inşaatının mevcut durumunu anla-
tan bir konuşma yaparken, Rusya Devlet Atom 
Enerjisi Kurumu Rosatom’un Orta Doğu ve Ku-
zey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı 
Alexander Voronkov da Rosatom’un uluslararası 
pazardaki faaliyet alanları ile, 3+ nesil Rus VVER 
teknolojisi ve bu teknolojinin dünyadaki refe-
ranslarına ilişkin bilgiler aktardı. 

Katılımcılar, Birleşmiş Milletler’in (BM) sür-
dürülebilir kalkınma alanındaki hedeflerine ula-
şılması için nükleer teknolojilerin önemini insan 
hikayeleri üzerinden göstermek amacıyla Rusya 
Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un eğiti-
ci bir projesi olan “Atoms for Humanity” (İnsan-
lık İçin Atom) adlı belgesel projesine de büyük 
ilgi gösterdi. Proje, bulundukları şehirlerin ve 
bölgelerin kalkınması, insanların hayatlarını iyi 
yönde değiştirmesi açısından nükleer teknoloji-
lerin taşıdığı önemi ortaya koyuyor.

Bu yıl 4’üncüsü yapılan 
Teknofest, 21-26 Eylül 

tarihlerinde İstanbul’daki eski 
Atatürk Havalimanı’nda 

düzenlendi. Teknofest, 
Türkiye’nin en büyük teknoloji 

fuarı olma özelliğini taşıyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Türkiye’nin  
en büyük teknoloji fuarına ilk kez katıldı
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Altın Koza ödülleri sahiplerini buldu
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 

Karalar’ın başkanlığında 28’incisi düzenlenen 
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde 
‘En İyi Film Ödülü’nü Zeynep Çupur’un yönettiği 
“Yaramaz Çocuklar” filmi aldı. ‘En İyi Kadın 
Oyuncu Ödülü’nü “Koridor” filmindeki perfor-
manslarıyla Emel Göksu ve Ayşe Demirel payla-
şırken, ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü “Cemil 
Şov” filmindeki performansıyla Ozan Çelik aldı. 

 
ÖDÜLLER SAHİPLERİNE VERİLDİ 
‘En İyi Film Ödülü’nü “Yaramaz Çocuklar” fil-

mi ekibine; jüri üyeleri Tilbe Saran, Güven Kıraç, 
Feridun Düzağaç, Kıvanç Sezer, Seray Şahiner, 
Meryem Yavuz ve Adana Valisi Süleyman Elban 
birlikte verdi. ‘En İyi Yönetmen Ödülü’nü “Bir 
Nefes Daha”nın yönetmeni Nisan Dağ’a jüri 
üyesi Kıvanç Sezer, ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödü-
lü’nü “Cemil Şov”daki performansıyla Ozan Çe-
lik’e Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes 
Samancılar, ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü “Ko-
ridor” filmindeki performanslarıyla Emel Göksu 
ve Ayşe Demirel’e Güven Kıraç takdim etti. 

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festiva-
li’nin ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti. Ödül töreni, sinema ve 
iş dünyasından seçkin davetlilerin katıldığı kırmı-
zı halı geçişiyle başladı. 

Sunuculuğunu Şebnem Özinal ile Volkan Se-
vercan’ın yaptığı tören, jüri üyesi Feridun Düz-
ağaç’ın, yakın zamanda hayatını kaybeden sine-
ma emekçileri ve festival direktörlerinden Kadir 
Beycioğlu anısına “Unutma Beni” şarkısını söyle-
mesiyle başladı. Törende açılış konuşmasını ya-
pan Festival Onursal Başkanı ve Adana Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuklara 
ve sanatçılara hitap etti. Karalar, “Sanatın, kül-
türün, sinemanın, Orhan Kemal’in, Yaşar Ke-
mal’in, olağanüstü doğal güzelliklerin, barışın, 
kardeşliğin, lezzetin kenti Adana’dan tüm Türki-
ye’yi sevgi ve saygı ile selamlıyorum” dedi. 

SİNEMA İNSANIN RUHUNA DOKUNUR 
Başkan Zeydan Karalar, “Sinema deyince akla 

Adana ve Altın Koza Film Festivali gelir. Altın 
Koza Film Festivali’nin Türkiye sinemasına, Tür-
kiye sinema endüstrisine sağladığı zenginlik ve 
kazanım tartışılmaz. Sinema, insanların karakte-
rine, görüşüne de olumlu yönde etki yapar. Bu, 
sinema sanatının en önemli özelliklerindendir” 
diye konuştu. 

 
BU YIL FESTİVALİ  
HALKIN AYAĞINA GÖTÜRDÜK 
Pandemiden dolayı yaklaşık 2 yıldır çok az 

film çekildiğini, buna rağmen festivale katılımın 
yoğun olduğunu hatırlatan Başkan Zeydan Kara-
lar, şunları söyledi: “Bu da Altın Koza Film Festi-
vali’nin başarısıdır. Jüri üyelerimiz filmleri büyük 
emekle değerlendirdiler. Onlara ayrı ayrı teşek-
kür ediyorum. Birbirinden güzel eserleri değer-
lendirirken tabii ki seçim yapmakta zorlandılar. 
Bu yıl Altın Koza’yı diğer yıllardan farklı olarak 
halkın ayağına da taşıdık. Mahallelerde, köyler-
de, ilçelerde, 30 noktada yazlık sinema göste-
rimleri gerçekleştirdik.”

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Şebnem Özinal ve Volkan Severcan’ın yaptığı kapanış ve büyük ödül töreni, ünlü sanatçıların 
kırmızı halıdan geçerek salona gelmesiyle başladı. Törende sanatçı Feridun Düzağaç sahne aldı.
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İ
letişim alanında 25 yıllık deneyime sahip 
olan Şemsettin Yağcı, 1995 yılında başladığı 
sektörde, yıllar içerisinde kazandığı deneyim 

ile 2005 yılında kendi işletmesini kurdu. Adana 
Reşatbey Mahallesi’nde yaklaşık 1 milyon TL 
maliyetli yeni işletmesinde faaliyetlerini sürdü-
ren ÇAĞLA İletişim; sektörde bölge başta olmak 
üzere, Türkiye’nin pek çok ilinden kargo ile gön-
derilen IOS ve Android telefonların teknik servis 
destekleriyle hizmet veriyor. Sektörde önemli 
aşamalar kaydeden işletme, ileri teknolojik 
ekipman ve teknik ekibiyle birlikte müşterilerine 
en kaliteli hizmeti sunmaya gayret gösteriyor. 

 
TEKNİK SERVİS HİZMETLERİNDE  
25 YILLIK TECRÜBE 
1995 yılından bu yana çeşitli kurumsal firma-

larda çalıştığını ifade eden ÇAĞLA İletişim işlet-
me sahibi Şemsettin Yağcı, KOBİGÜNDEM Der-
gisi’ne açıklamalarda bulundu. Yağcı, “GSM ileti-
şim sektöründe 25 yılı geride bıraktım. Yıllar içe-
risinde kendi işletmemi kurarak sektörde faali-
yetlerime devam ettim. Bu süreç içerisinde ileri 
teknolojik altyapıya sahip bir konuma ulaştık. 

GSM sektöründe IPHONE, SAMSUNG, HUA-
WEI, XIAOMI gibi telefon ve tabletlerin teknik 
servis hizmetini vermekteyiz. Özellikle IPHONE 
grubunda hafıza yükseltme ve tüm entegrelerin 
değişim, tamirat ve onarımında önemli bir aşa-
ma kaydettik. Bu anlamda bölgenin haricinde, 
Türkiye’nin pek çok ilinden kargo ile gönderilen 
ürünlerin gerekli değişim ve onarımlarını yapa-
rak hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi. 

 
YENİ İŞLETMESİNDE  
FAALİYET GÖSTERİYOR 
2021 yılının başlarından bu yana yeni bir giri-

şim ve yatırımlarıyla birlikte yeni işletmesinde 
faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Şemsettin 
Yağcı, sözlerinin devamında, “Müşterilerimize 
güvenli ve daha kaliteli hizmet vermek için yeni 
yerimizi tamamlayarak hizmetlerimize devam 
ediyoruz. Adana Reşatbey Mahallesi’nde bulu-
nan yeni işletmemizde teknik donanımlarımızı 
bir üst aşamaya çıkardık. Bu çerçevede yaklaşık 
1 milyon TL maliyetli yeni işletmemizde teknik 
ekibimizle birlikte en kaliteli hizmeti vermeyi 
sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Adana’da iletişim sektöründe 
faaliyet gösteren ÇAĞLA 

İletişim, sektörde 25 yıllık 
deneyimi ile faaliyet gösteriyor.

ÇAĞLA İletişim’den 

25 yıllık deneyim
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Demir sektörü lider konumunu sürdürüyor

S
ektörler arasında her ay en fazla ihracat ra-
kamına ulaşan Ege Demir ve Demirdışı Me-
taller İhracatçıları Birliği, ağustos ayında da 

yeni bir rekora imza atarak ihracatını yüzde 165 
ivmeyle 239 milyon dolara çıkardı. 

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği ise yüzde 1’lik artışla 128 milyon dolarla en 
fazla ihracat yapan ikinci birlik olarak kayıtlara 
geçti. 

Tarım ve gıda birlikleri arasında en fazla ihra-
cat gerçekleştiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller İhracatçıları Birliği, ağustos ayında yüz-
de 43 artışla 114 milyon dolar ihracat gerçekleş-
tirerek üçüncülüğe adını yazdırdı. 

Ege Maden İhracatçıları Birliği ise ağustosta 
yüzde 50 sıçramayla 103 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirdi. 

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise 
ağustos ayında yüzde 12 artışla 96 milyon doları, 
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 
yüzde 26 artışla 63 milyon doları Türkiye’ye ka-
zandırdı. 

Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Ma-
mulleri İhracatçıları Birliği’nin ağustos ayı ihracatı 
yüzde 38 artışla 62 milyon dolara yükseldi. 

Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracat-

çıları Birliği’nin ihracatı ağustos ayında yüzde 38 
yükselişle 61 milyon dolara ilerlerken, Ege Tütün 
İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 57 milyon dolara 
ulaştı. 

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Bir-
liği’nin ihracatı yüzde 60 artışla 28 milyon dolara 
çıktı. 

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 
ise yüzde 71 artışla, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İh-
racatçıları Birliği yüzde 103 artışla 17 milyon do-
lar ihracat yapma başarısı gösterdi. 

 
SANAYİ SEKTÖRÜNDEN  
874 MİLYON DOLARLIK İHRACAT 
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak 

Eskinazi, ağustos ayında 11 birliğin ihracatını ar-
tırdığını, bir birliğin ise geçtiğimiz dönemki per-
formansının gerisinde kaldığını açıkladı. Eskinazi, 
“Ağustos ayında tarım birliklerimizin ihracatı yüz-
de 24 ilerleme başarısı göstererek 475 milyon 
dolara, sanayi birliklerimizin ihracatı ise yüzde 57 
ilerlemeyle 874 milyon dolara ulaştı. Madencilik 
sektörümüzün ihracatı ise yüzde 50 artışla 103 
milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Demir birli-
ğimiz, ikinci kez 200 milyon doları geçerek rekor 
tazeledi” dedi. 

 
141 ÜLKE VE BÖLGEYE İHRACAT ARTTI 
Ağustos ayına ülkeler bazında değinen Jak Es-

kinazi, EİB’in 185 farklı ihraç pazarına ulaşarak 141 
ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardığını 
sözlerine ekledi. Eskinazi, “Avrupa Birliği’ne ihra-
catımız yüzde 26 ivmeyle 618 milyon dolar, diğer 
Avrupa ülkelerine ihracatımız ise yüzde 54 artışla 
129 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle 
Avrupa kıtasının toplam ihracatımızdaki payı yüz-
de 51’e ulaştı. Afrika ülkelerine yüzde 84, Asya ve 
Okyanusya ülkelerine yüzde 96 artışlar yaşadık. 
Amerika ülkelerine yüzde 63 yükselişle 169 mil-
yon dolarlık, Orta Doğu ülkelerine yüzde 31 artış-
la 160 milyon dolarlık, Eski Doğu Bloku ülkelerine 
67 milyon dolarlık, Türk Cumhuriyetleri’ne yüzde 
141 artışla 27 milyon dolarlık ihracatımız var” ifa-
delerini kullandı. 

Ege İhracatçı Birlikleri 
(EİB), ağustos ayında yüzde 

44 artışla 1 milyar 453 
milyon dolarlık ihracat 

gerçekleştirdi. Son bir yılda 
15 milyar 265 milyon doları 

Türkiye’ye kazandırdı.

EİB’DEN AĞUSTOS AYINDA 1 MİLYAR 453 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

EİB  
Koordinatör  

Başkanı 
JAK  

ESKİNAZİ
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İ
zmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) ön-
cülüğünde 8 iş kadını derneğinin birlikteliği 
ile kurulan ve kısa adı GİFED olan Girişimci 

İş Kadınları Federasyonu, iş kadınları başta ol-
mak üzere kadınların iş ve sosyal hayatta karşı-
sına çıkan sorunların çözümü için daha güçlü 
ses çıkaracak. GİFED tanıtım toplantısı; Swis-
sotel Efes’te, İzmir Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tunç Soyer, protokol üyeleri, girişimci kadın-
lar ve kurucu dernek üyelerinin geniş katılımı 
ile gerçekleşti. GİFED’in kurucu başkanlığını 
Huriye Serter üstlenirken, kısa bir zaman sonra 
yapılacak genel kurul ile GİFED, emin adımlarla 
yoluna devam edecek. 

 
HİTİT KRALİÇESİ’NİN MÜHRÜ 
Swissotel Efes’te yapılan tanıtım toplantısı-

na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç So-
yer, İzmir Milletvekili Bedri Serter, Çiğli Beledi-
ye Başkanı Utku Gümrükçü, Köy-Koop Genel 
Başkanı Neptün Soyer ile birlikte çok sayıda 
davetli katıldı. Toplantının açılış konuşmasını 
yapan GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Huriye 
Serter, İzmir İş Kadınları Derneği öncülüğünde 
başladıkları bu yolculukta Türkiye’nin ilk fede-
rasyonunu kurduklarını söyledi. Kadınların Tür-
kiye çapında seslerini daha çok duyurmak ve 
sorunlarının çözümünü hızlandırmak için fede-
rasyonun kurulduğunu dile getiren Serter, “Fe-
derasyonumuzun logosunda M.Ö. 13. Yüzyıl’da 
yaşamış olan Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın 
mührü var. Kendisi o dönemde toplumsal cin-
siyet eşitliğini sağlamak için bütün sözleşmele-
re kral ile birlikte mührünü basıyor. O yıllarda 

bile Anadolu’da kadın ön planda. Biz de fede-
rasyon ile Anadolu kadınının sesini daha gür 
duyuracağız. Anadolu’daki kadın hareketinin 
herkese örnek olmasını istiyoruz” dedi. 

 
HEDEF KONFEDERASYON 
Kadının güçlenmesi ile barış dolu bir dünya-

ya erişilebileceğini belirten Serter, Türkiye’de 8 
milyon kadının çalıştığını, bunun da yarısının 
kayıt dışı olduğunu kaydetti. Girişimcilerin sa-
dece yüzde 8’inin kadın olduğuna, parlamen-
toda kadın temsil oranının yüzde 17 seviyesin-
de olduğuna işaret eden Serter, “Yerel yöne-
timlerde kadın temsil oranı ise yüzde 3.2 sevi-
yesinde. Kadın erkek arasında da ücret farkı 
var. Orada da eşitlik yok. Biz GİFED olarak bu 
sorunlara çözüm üretmek için kurulduk. Örgüt-
lü kadınlarla sorunların daha kolay çözüleceğini 
düşünüyoruz. Kadınlarımızı karar alma meka-
nizmalarına dahil etmek zorundayız. Bu eşitliği 
de hep birlikte sağlayacağız. Bundan sonra da 
aynı motivasyonla yolumuza devam edeceğiz. 
4 yıl sonra neden konfederasyon kurmayalım. 
Bu hedefle çalışacağız” ifadelerini kullandı. 

 
FEDERASYON KURUCUSU DERNEKLER 

- Adana İş Kadınları Derneği 
- Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği 
- Aydın İş Kadınları Derneği 
- Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği 
- Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği 
- İzmir İş Kadınları Derneği 
- Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği 
- Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği

“Ülkemiz, kadınların ekonomik ve 
toplumsal yaşama katkısını 

sağlamayı başarabildiği ölçüde 
güçlü olacaktır” mottosundan yola 

çıkarak, dünyanın ekonomik ve 
toplumsal refah açısından lider 

ülkelerinden biri olma çabasında 
kadının ekonomiye katılımını 

destekleyen, Türkiye’deki 8 öncü  
iş kadını derneği, Türkiye’de  
ilk kez Girişimci İş Kadınları 

Federasyonu çatısı altında buluştu.

Kadınların sesi artık ‘daha güçlü’ çıkacak

TÜRKİYE’NİN İLK GİRİŞİMCİ 
İŞ KADINLARI FEDERASYONU KURULDU

GİFED Yönetim Kurulu Başkanı 
HURİYE SERTER
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M
ono Steel, 2021 yılı ekim ayı itibariyle, 
yüzde 80 kapasiteyle çalışmasına rağ-
men çelik konstrüksiyon bölümündeki 

hedefi olan 17 milyon Euro ihracat rakamlarına 
ulaştı. Gelecek yılın hedefinde ise; Avrupa, Afri-
ka ve Kanada’da yeni üretim tesisleri kurmak, 
yeni açılan Ar-Ge ve Lojistik Merkezi’ni genişlet-
mek, Amerika’daki yerini daha da sağlamlaştır-
mak ve yıllık 30 milyon Euro civarında ihracat 
yapmak var. 

 
TARİHE GEÇEN PROJELER 
Yıllık ortalama 14 bin ton (özel projeler hariç) 

üretim yapan Sakarya’daki üretim tesisinin yanı 
sıra, Almanya’nın Stuttgart şehrinde de üretim 
tesisi bulunan Mono Steel için 2020-2021 yılı 
oldukça yoğun geçti. 57 kilometre uzunluğu, 
2300 metre derinliğiyle “dünyanın en uzun ve 
en derin demiryolu tüneli” olarak tarihe geçen 
Gotthard Base Tüneli’nden, Paris’in mega proje-
si olarak tanıtılan ve banliyölerle şehri birbirine 
bağlayarak Paris trafiğini azaltması beklenen 
Grand Paris Express’e; Almanya’nın en kalabalık 
şehirlerinden birinin yolculuk süresini kısaltacak 
olan Münih Metrosu’ndan, İskandinav ülkeleri-
nin en büyük metrosu olma özelliği taşıyan 

Stockholm Metrosu’na ve Baltık ülkelerinin ilk 
alüminyum üretim hattına kadar birçok önemli 
projede yer alan firma, 2022 yılına da çok 
önemli iş birliklerine imza atarak giriyor. 

 
“AKILLARA İLK BİZ GELİYORUZ” 
Mono Steel CEO’su ve ortağı olan ünlü iş in-

sanı Mustafa Toprakçeken, 2020-2021 yılını de-
ğerlendirirken, 2022 hedeflerini de özetledi: 
“Mono Steel olarak bu yıl ortalama %80 kap-
asiteyle çalıştık. Ancak geliştirdiğimiz doğru 
stratejilerle, ekim ayı itibariyle hedeflediğimiz 
ihracat rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz. Plan-
lama, üretim, tedarik ve lojistikteki hızımıza; ka-
liteli işçiliğimiz, profesyonel bakış açımız, yerin-
de analizlerimiz eklenince, bu başarıyı yakala-
mak kaçınılmaz oldu. Türkiye, Avrupa ve Afrika 
pazarlarındaki iş birliklerimiz sürüyor. Bu iş bir-
liklerinin yanı sıra Amerika, Kanada ve Avustu-
ralya gibi ülkelerden de yeni projeler alıyoruz. 
Bu nedenle de 2022 yılındaki hedeflerimizden 
biri olan Ar-Ge ve Lojistik Merkezi’mizi bu ay aç-
maya karar verdik. Genel merkezimizi de ekim 
ayı sonlarına doğru buraya taşıyacağız. Şu anda 
öncelikli planımız bir dünya markası olmak. Bu 
yıl, 17 milyon Euro ihracat rakamlarına ulaştık. 
Gelecek yılın hedefinde ise 30 milyon Euro var. 
Bu yıl olduğu gibi gelecek yılın hedeflerini de 
tutturacağımıza eminim. Avrupa, Türkiye, İngil-
tere, Avusturalya, Afrika ve Orta Doğu’da son 
iki yılda yerimizi sağlamlaştırdık. Artık çelik 
konstrüksiyon, üretim, tasarım denilince akıllara 
ilk biz geliyoruz. 2021 yılında da Amerika pazarı-
na giriş yaptık ve bu pazarı yavaş yavaş tanıma-
ya başlıyoruz. Bu yılki hedefimizde, Amerika pa-
zarındaki yerimizi daha da sağlamlaştırmak var. 
Bu sayede, dünyanın her yerinde Mono Steel 
imzası taşıyan bir proje olmuş olacak.”

2021 hedeflerini ekim ayı 
itibariyle tutturan, Türkiye  

ve Almanya’daki üretim 
tesislerine ek olarak 

geçtiğimiz ay Sakarya’da 
yeni bir Ar-Ge ve lojistik 

merkezi kuran Mono Steel, 
2022 hedeflerini belirledi.

Öncelikli hedefimiz, bir dünya markası olmak
Dünya çapında mega projelere imza atan Mono Steel, 2022 hedeflerini belirledi

Mono Steel  
CEO’su 
MUSTAFA  
TOPRAKÇEKEN
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P
andeminin getirdiği yeni çalışma biçimleri 
ve yönetim modelleri yeni fırsatları da be-
raberinde getirdi. Özellikle freelance çalış-

ma alanlarına yatkın meslek sahiplerinin kendi iş-
lerini kurma imkanı bulduğu pandemi dönemin-
de kurulan şirket sayısı %200’ün üzerinde artış 
gösterdi. TOBB verilerine göre 133.830 yeni şir-
ket kurulurken bu şirketlerin %72’si İstanbul, An-
kara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, 
Konya, Mersin ve Adana şehirlerinde açıldı. En 
çok şirketin açıldığı İstanbul ise tek başına yeni 
kurulan şirketlerin %40’ına ev sahipliği yaptı. 

 
81 İLİN TÜMÜNDE YENİ ŞİRKETLER AÇILDI 
Pandemi dönemindeki şirket kurulum artışını 

değerlendiren eOfis Kurumsal İletişim Yöneticisi 
Melis Ataç, “Pandemi dönemi, yüz binlerce yeni 
girişimcinin iş kurmasını sağladı. Özellikle kuluç-
ka dönemindeki girişimcilerin pandemiyi fırsat 

görüp şirket kurduğu ve kendi işinin başına geçti-
ği bir sürece şahit olduk. TOBB verilerine göre ise 
bu yıl içerisinde faaliyete geçen 133.830 şirketin 
%72’si 10 şehirde kuruldu. Ülkemizdeki şirket ku-
rulum süreçleri hem girişimci hem de kamu tara-
fında oldukça hızlı ilerliyor. Süreçlerin bu denli 
hızlı olması, girişimcileri cesaretlendiriyor ve hız-
lıca harekete geçmelerine imkan tanıyor” açıkla-
malarında bulundu. 

Türkiye’nin birçok şehrinde çeşitli iş kolların-
dan markalar, pandemi sonrası iş ortamı yaratma 
adına tercihlerini hazır ofislerden yana kullanıyor. 
Ülkemizin en geniş paylaşımlı ve sanal ofis hiz-
metini sağlayan markası olan eOfis ise 10 şehir-
deki 45 farklı lokasyonuyla markaların ve free-
lance çalışanların ofis ihtiyacını karşılamak adına 
çalışmalar yürütüyor. 8500’ün üzerinde markaya 
çeşitli ofis hizmetleri sunan eOfis, portföyünde 
tüm sektörlerden markaları barındırıyor.

Pandemi döneminin 
etkilediği en önemli 

alanlardan biri iş dünyası 
oldu. Evden çalışma 

dönemini iş kurma fırsatı 
olarak gören on binlerce 

girişimci ise pandemi 
dönemini şirket kurarak 

kullandı. TOBB verilerine 
göre yaklaşık 134 bin yeni 

şirket kurulurken bu 
şirketlerin %72’si 10 şehir 

merkezli faaliyete geçti.

Yeni şirketlerin %72’si 10 şehirde açıldı!

ADANA’NIN ARTIK BİR “SANAT MEYDANI” VAR
Seyhan Belediyesi Meclisi’nde, Yaşar Kemal 

Kültür Merkezi önünde bulunan ve çeşitli kültürel 
faaliyetlerin sergilendiği, sanat etkinliklerinin ya-
pıldığı meydana “Seyhan Sanat Meydanı” adının 
verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı. Başkan 
Akay, “Adana’ya hayırlı olsun” dedi. 

ORTAK TEKLİF OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ 
Seyhan Belediyesi Meclisi’nin eylül ayı toplan-

tısında, parti grup başkanvekillerinin Yaşar Kemal 
Kültür Merkezi’nin önündeki alana “Seyhan Sanat 
Meydanı” adı verilmesi yönündeki ortak teklifi 
müşterek komisyonda oy birliği ile kabul edildi. 

ADANA’NIN İLK SANAT MEYDANI 
Seyhan’ı daha yaşanabilir bir kent haline getir-

meyi amaçladıklarını dile getiren Seyhan Beledi-
ye Başkanı Akif Kemal Akay, “Seyhan’ı kültür-sa-
nat etkinliklerinin ve sanatın merkezi haline getir-
mek için çaba gösteriyoruz. Meclisimiz oy birliği 
ile zaman zaman farklı kültürel etkinlikleri düzen-
lediğimiz alana ‘Seyhan Sanat Meydanı’ adını ve-
rerek bu alanın Adana’nın ilk sanat meydanı ol-
masını sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Adana’ya hayırlı, uğurlu olsun” dedi.
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Y
atırımları desteklemek için sağlanan ya-
tırım teşvik belgesi uygulamasından 
temmuz ayında 672 proje yararlandı. Sa-

nayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen 
belgelerle projelerin yatırım tutarı 14 milyar 
948 milyon 961 bin 316 TL olarak açıklandı. Ya-
tırımların 19 bin 407 kişiye istihdam sağlaması 
bekleniyor. 

 
170 PROJEYE 5 MİLYAR TL YATIRIM 
Resmi Gazete’de yayımlanan yatırım teşvik 

belgesi listesine göre, temmuz ayında 170 yatı-
rım teşvik belgesine tamamlanma vizesi verildi. 
Yatırım işlemi tamamlanan projelerin yatırım 
tutarı 5 milyar 856 milyon 148 bin 224 TL oldu. 

Yatırım teşvik belgesi kullanan firmalar, 4,5 yıl 
boyunca kurumlar vergisi indirimi, gümrük ver-
gisi muafiyeti, KDV muafiyeti, SGK teşviki, faiz 
desteği gibi avantajlardan yararlanabiliyor. 

 
8 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞANDI 
İşletmelerin teşvik ve destekler konusunda 

bilinç düzeyinin artmasıyla istihdam ve ihracat-
ta büyük hedeflere ulaşmanın mümkün olduğu-
nu vurgulayan IFASTURK Mali Müşavirlik ve De-
netim Kurucusu Mesut Şenel, “Temmuz 2021’de 
yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan 
projeler 8 bin 828 kişilik istihdam yarattı. İşlet-
melerin devlet desteklerinden faydalanarak 
ülke ekonomisine katkıda bulunmaları, ihracat 
ve istihdam oranlarını artırıyor. Devlet teşvik ve 
destekleri konularında deneyimli ekibimizle iş-
letmeler için en uygun programları belirleyerek 
vergi avantajlarından ve finansman desteklerin-
den faydalanmalarını sağlıyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
temmuz ayında 672 projeye 
yatırım teşvik belgesi verdi. 

Temmuz ayında yatırım teşvik 
belgesi tamamlama vizesi 

alan projeler 8 binden fazla 
kişiye istihdam sağladı. Yatırım 

teşvik belgesi ile işletmeler 
4,5 yıl boyunca vergi 

avantajlarından ve finansman 
desteklerinden yararlanıyor.

Yatırımlar 19 bin kişiye istihdam sağlayacak
IFASTURK  
Mali Müşavirlik  
ve Denetim  
Kurucusu 
MESUT ŞENEL



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Ödemeler Dengesi geçici verilerine göre, 
geçen yıl “navlun hizmet ihracatı” 7 milyar 
609 milyon dolar, ithalatı ise 5 milyar 922 
milyon dolar oldu. Bu yıl ocak-haziran ayla-
rında ise navlun ihracatı 4 milyar 931 mil-
yon, ithalatı 3 milyar 433 milyon doları 
buldu. 

Sektördeki ihracatçı firmalar arasında 
yer alan Ares Logistics’in Kurucu Ortağı En-
gin Kırcı, yük taşımacılığı ve lojistik hizmet 
ihracatı istatistiklerini değerlendirdi. Kırcı, 
yük taşımacılığı ve lojistik sektörünün 2020 
yılında ve bu yılın ilk 6 ayında ülke ekono-
misine, ihracatına, istihdamına ciddi katkı 
sağladığını anlattı. 

“LOJİSTİK SEKTÖRÜ İHRACATTA  
OTOMOBİLLE YARIŞIYOR” 
TÜİK verilerine göre; geçen yıl otomobil 

ihracatının 9 milyar 636 milyon dolara, bu 
yılın ilk yarısında ise 4 milyar 966 milyon 
dolara düştüğünü hatırlatan Kırcı, “Navlun 
hizmet ihracatı, otomobil ihracatıyla yarışır 
hale geldi” dedi. Kırcı, Ares Logistics olarak 
Türkiye’ye daha çok döviz kazandırabilmek 
için yatırımlarına hız verdiklerini ve yurt dışı 
faaliyetlerini artırdıklarını belirtti. 

 
“LOJİSTİKÇİLER TÜRKİYE’NİN  
CARİ AÇIĞINI AZALTTI” 
Türkiye’nin ihracatına bu kadar çok des-

tek olup cari açığını azaltan sektörün, mali-

yetlerini artıran bazı sorunları olduğuna 
dikkati çeken Kırcı, bu sorunlar çözüldüğü 
takdirde yük taşımacılığı ve lojistik ihracatı-
nın daha da artacağını, ithalatının ise azala-
cağını vurguladı.

Salgın yılında lojistik sektöründen 7,6 milyar dolarlık ihracat

ENGİN KIRCI
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E
ndüstriyel cam işleme ve düz cam ticareti 
alanlarında faaliyet gösteren Yorglass, Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 

yılın ihracat rekortmenleri arasında gösterildi. 
Listede 470’inci sırada yer alan Yorglass, faaliyet-
lerini dört iş kolunda sürdürüyor. Bolu, Çerkez-
köy, Eskişehir, İzmir ve iki de Manisa’da olmak 
üzere altı üretim tesisiyle başarılarını katlıyor. 

 
ÜRETİMİN YÜZDE 50’Sİ İHRAÇ EDİLİYOR 
Sektörünün lideri olan Yorglass’ın yurt dışındaki 

faaliyetlerini artırdığını söyleyen Yorglass CEO’su 
Semavi Yorgancılar, “Güvenilir ve global bir teda-
rikçi olarak üretimimizin yüzde 50’sini ihraç ediyor, 
artan ürün talebiyle 60’a yakın ülkeye ürünlerimizi 
sunuyoruz. Bu da büyümeyi beraberinde getiriyor. 
Özellikle pandemi döneminde rekor büyüme ger-
çekleştirdik. Katma değerli ürünlerimizle paydaş-
larımıza ve ülkemizin sanayisine önemli katkılarda 

bulunurken, iş ortaklarımız tarafından da Yılın Glo-
bal Tedarikçisi seçiliyoruz” dedi. 

 
İNOVATİF ÜRÜNLER SUNULUYOR 
Müşterilerinin taleplerine daha hızlı cevap ver-

mek için pandemi döneminde çalışan sayısını iki 
katına çıkardıklarının bilgisini paylaşan Semavi Yor-
gancılar, uluslararası iş ortakları için devreye aldık-
ları Çerkezköy işletmesinin de faaliyetlerini başa-
rıyla sürdürdüğünü belirtti. Yorgancılar, sözlerine 
şöyle devam etti: “47 yıllık geçmişimizle gelişime 
açık bir yapıya sahibiz. Yorglass sürekli gelişen, bü-
yüyen ve teknolojiye etkin yatırımlarda bulunan 
vizyonuyla öne çıkıyor. Bu doğrultuda müşterileri-
mizi ve paydaşlarımızı işimizin merkezine yerleşti-
rirken, sektörümüzdeki gelişmeleri yakından takip 
ediyor, inovatif ürünlerimizi pazarla buluşturuyo-
ruz. 2021 sonunda ise toplam ihracatımızı önceki 
yıla oranla yüzde 60 artırmayı planlıyoruz.”

Endüstriyel cam devi 
Yorglass, Türkiye İhracatçılar 

Meclisi’nin bin ihracat 
şampiyonunu açıkladığı 

listede ilk 500’de konumlandı. 
İhracat rekoru kıran Yorglass, 
sektörüne öncülük ediyor ve 

ürünlerini beş kıtada 60’a 
yakın ülkeye ulaştırıyor.

TİM’in ilk 500’ünde ihracat rekoru kırıyor

Yorglass  
CEO’su 

SEMAVİ  
YORGANCILAR






