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Merhaba,  
KOBİGÜNDEM Dergisi, 2022 yılı Ocak/Şubat sayısıyla sizlerleyiz. Her sayımızda olduğu 
gibi başta KOBİ’lerimiz olmak üzere, sanayici ve işletmelerin faaliyetlerini sizlerle 
paylaşmayı sürdürüyoruz.  
Sektörlerindeki birikimlerini, tecrübelerini, yatırımlarını ve hedeflerini bizlerle paylaşan 
değerli katılımcılarımızın desteği ile 69. sayımızı sizlerle buluşturuyoruz.  
Her sektörde olduğu gibi bizler de zor bir süreçten geçmekteyiz. Maliyetlerin sürekli 
artması ve belirsizliklerin devam etmesi gibi hususlar, bizleri de inanılmaz zorluklarla 
karşı karşıya bırakıyor. Umuyoruz ki bu süreç bir an önce düzlüğe kavuşturulur. Aksi halde 
daha büyük sorunlarla yüzleşmemize neden olabilir diye düşünüyoruz.  
Bu açıdan daha çok çalışıp üretmek, ekonomiye katma değerler yaratmak gibi esasların, 
bu süreçte daha büyük bir öneme sahip olduğunu gözlemlemekteyiz. Bizler de bu bilinçle 
çalışmalarımızı ara vermeden sürdürmeyi amaçlayıp sizlere olan hizmetlerimizi özenle 
devam ettirmeye gayret gösteriyoruz. Dolayısıyla gelinen aşamada siz değerli müşterilerimizin 
başarı öykülerini yazmaya, anlatmaya ve paylaşmaya devam edeceğiz.  
Her sayımızda olduğu gibi sektörlerinde başarılı faaliyetler gösteren kıymetli katılımcıla-
rımızdan özetle bahsetmek isterim. Güvenlik kontrol sistemleri ve personel kontrol sistemleri 
alanında uzun yıllardan bu yana bölgede dikkat çeken Lider Zaman Kontrol ve Güvenlik 
Sistemleri, sektörde oldukça başarılı projelere imza atıyor. Yaklaşık 30 yılık bir tecrübeyle 
sektörde faaliyet gösteren işletme, güvenlik kontrol sistemleri ve personel devam kontrol 
sistemleri alanında dünyaca tanınmış markaların yanı sıra, bünyesinde üretmiş olduğu Li-
Per yazılım markasıyla da sektörde büyük ilerleme gösteriyor. Kurumlar başta olmak 
üzere, büyük sanayi kuruluşları ve iş dünyası sektörlerinde, güvenlik kontrol sistemleri, 
kamera sistemleri, personel devam kontrol sistemleri (PDKS), turnikeli geçiş kontrol 
sistemleri, access kontrol sistemleri, parmak izi kontrollü geçiş sistemleri ve yüz tarama 
sistemlerinin yanı sıra yangın algılama sistemleri ve zayıf akım projeleriyle birlikte önemli 
hizmetler sunuyor.  
Yine tahıl kurutma makineleri ve çelik silo, taşıma ve aktarma sistemleri imalatında 
tecrübesini konuşturan Yeşil Çelik Silo Taşıma Sistemleri, sektörün güçlü firmalarıyla iş 
birlikteliğini sürdürerek büyümeye devam ediyor. Çelik silo taşıma ekipmanları ve aktarma 
sistemleri üretimi ve montajını yapan Yeşil Çelik Silo Taşıma Sistemleri, 2016 yılından bu 
yana sektörde faaliyet yürütüyor. Tahıl kurutma ve çelik silo taşıma sistemleri sektöründe 
yaklaşık 15 yıllık tecrübesiyle kendi işletmesini kuran Erman Hakyemez, çelik silo ve tahıl 
kurutma tesisleri imalatı yapan sanayi kuruluşlarıyla birlikte Türkiye’nin her bölgesinde 
yüzlerce tesisin taşıma sistemlerinin imalat ve montajını başarıyla tamamlamış bulunuyor. 
İşletme, ulusal ve uluslararası alanlarda markalaşan POLEKS DRY ile yaptığı partnerlik 
anlaşmasıyla gücüne güç katmaya devam ediyor.  
Öte yandan ekşi mayalı tam buğday ekmek çeşitleri, karabuğday ekmek çeşitleri, pizza ve 
organik serpme kahvaltı çeşitleriyle kendi markasını oluşturan Güneşer Bakery, Türkiye 
geneli siparişler alarak sektördeki varlığını güçlendiriyor. 2018 yılından bu yana 

Nebahat Güneşer yönetiminde faaliyet gösteren işletme, 
Adana’da bir ilki gerçekleştirerek, müşterilerini tam 
organik ekmek çeşitleriyle buluşturmanın gururunu ya-
şıyor. Yurtiçi Kargo ile anlaşma yapan Güneşer 
Bakery, Türkiye’nin pek çok ilindeki müşterilerine 
Nebahat’ın ekmeklerini gönderiyor. “Güneşer Bakery” 
olarak kendi tescilli markasını oluşturan işletme, 
gösterdiği başarılı grafiği yükseltmeyi hedefliyor.  
Bizler de KOBİGÜNDEM Dergisi olarak bu geliş-
meleri sizlerle paylaşmanın sevincini yaşamaktayız. 
Bir sonraki sayımızda buluşmak ümidi ile işlerinizde 
kolaylıklar dileriz.

Hayati  
Çetinkaya
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Kadir Cilt Evi 

+90 541 954 06 42  
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Baskı Tarihi: 12.02.2022 

 
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 9  
 

O C A K  -  Ş U B A T  2 0 2 2

kobigündemkobigündem





6 OCAK - ŞUBAT 2022 www.kobigundem.comkobigundem@kobigundem.com

Her yaştan bireylerin teknolojik 
gelişmeleri yakından takip edip 

eğitim alabileceği, yenilikçi fikirler 
üretip bu fikirleri hayata 

geçirebileceği Seyhan Belediyesi 
Teknoloji ve İnovasyon Merkezi 

(SEYTİM) ara tatil etkinlikleriyle 
kapılarını Adanalılara açtı.

Geleceği üreten nesil ‘SEYTİM’de yetişecek

Robotik kodlama, 3D tasarım ve plane-
taryum etkinliklerine katılan öğrencile-
re katılım sertifikası verilirken, gençlerle 

birlikte etkinliklere katılan Başkan Akif Kemal 
Akay, SEYTİM’de gençlerin teknolojik bilgileri-
ni üretim sürecine dönüştürmelerini sağlamak 
istediklerini söyledi. Akay, “Hedefimiz, tekno-
lojiyi tüketen değil geleceği üreten bir nesil 
oluşturmak” dedi. 

 
GENÇLERİ YÖNELİK PROJELER  
ART ARDA HAYATA GEÇİYOR 
Türkiye Belediyeler Birliği’nin “Genç Dostu 

Şehirler Fikir ve Proje Uygulama” yarışmasında 
“Genç Dostu Şehir” ödülüne layık görülen Akif 
Kemal Akay yönetimindeki Seyhan Belediyesi, 
gençlere yönelik projelerini art arda yaşama 
geçiriyor. 

 
SEYTİM ARA TATİL  
ETKİNLİKLERİYLE AÇILDI 
Eğitim, tasarım ve üretim alanlarında hizmet 

vermek üzere kurulan SEYTİM, ara tatil etkinlik-
leriyle Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesis bünyesinde 
kapılarını Adanalılara açtı. Ara tatilin ilk gününde 
Bilgi Evlerine devam eden gençler, SEYTİM’de 
düzenlenen Robotik kodlama, 3D tasarım ve 
planetaryum etkinliklerine katıldı. Etkinliklerin 
sonunda gençlere katılımcı sertifikası verildi. 

 
GENÇLERİN FİKİRLERİ  
ÜRETİME DÖNÜŞECEK 
Dünyanın bilgi çağını yaşadığına işaret eden 

Başkan Akay, günümüzde bilginin en önemli 
güç olduğunun altını çizdi. Bilginin üretime dö-

nüşmesiyle toplumsal yararın elde edilebilece-
ğini kaydeden Başkan Akay, “Teknoloji ve İno-
vasyon Merkezimiz, her yaştan yurttaşımızın 
teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek 
eğitim alabileceği, yenilikçi fikirler üretip bu fi-
kirleri hayata geçirebileceği bir merkez. Z kuşa-
ğı olarak adlandırdığımız, teknolojiyi çok iyi 
kullanan yeni neslin kentimizin ve ülkemizin 
gelişimine katkı koyacak fikirlerini, burada üre-
time dönüştürdüğüne hep birlikte tanık olaca-
ğız. Fırsat ve olanak verilirse gençlerimizin her 
şeyi başarabileceklerine inanarak, ‘Üreten Sey-
han’ anlayışıyla Seyhan’ımıza bu tesisi kazan-
dırdığımız için çok mutluyuz” diye konuştu. 

 
ÖZEL TASARLANMIŞ ALANLAR 
Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon 

Merkezi’nde amacına uygun olarak özel tasar-
lanıp düzenlenmiş “Tasarım Atölyesi”, “Prog-
ramlama Atölyesi”, “Elektronik Proje Labora-
tuvarı”, “Robotik Kodlama Laboratuvarı”, 
“Oyun Tasarım ve Kodlama Laboratuvarı”, 
“Cahit Arf Teorik Eğitim Salonu”, “Girişimcilik 
Atölyesi”, “Salon SEYHAN”, “E-Spor Arenası”, 
“Dijital İçerik Atölyesi” bulunuyor.
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Adana YETSAN Sanayi Sitesi’ndeki işlet-
mesinde çelik silo taşıma ekipmanları 
ve aktarma sistemleri üretimi ve mon-

tajı yapan Yeşil Çelik Silo Taşıma Sistemleri, 
2016 yılından bu yana sektörde faaliyet yürü-
tüyor. Tahıl kurutma ve çelik silo taşıma sis-
temleri sektöründeki yaklaşık 15 yıllık tecrü-
besiyle kendi işletmesini kuran Erman Hakye-
mez, 2016 yılından bu yana çelik silo ve tahıl 
kurutma tesisleri imalatı yapan sanayi kuru-

luşlarıyla birlikte Türkiye’nin her bölgesinde 
yüzlerce tesisin taşıma sistemlerine imza atı-
yor. Saatte 20 tondan 250 tona kadar taşıma 
sistemleri imalatı ve montajıyla sektörde iler-
leme kaydeden firma, geldiği aşamada ulusal 
ve uluslararası markalaşan firmalarla yaptığı 
partnerlik anlaşmasıyla da gücüne güç katıyor. 

 
POLEKS DRY MARAKASIYLA  
FAALİYETLERİNİ  
BİR ÜST AŞAMAYA TAŞIDI 
Tahıl taşıma ve aktarma sistemleri üretimiy-

le, tahıl kurutma makineleri ve çelik silo imalatı 
yapan büyük sanayi kuruluşlarıyla birlikte faali-
yet gösterdiklerini belirten Yeşil Çelik Silo Taşı-
ma Sistemleri İşletme Sahibi Erman Hakyemez, 
KOBİGÜNDEM Dergisi’ne açıklamalarda bulun-
du. Sektörde ulusal ve uluslararası markalaşan 
firmalarla partnerlik yaparak güçlü bir konuma 
geldiklerini vurgulayan Erman Hakyemez, 
“Özellikle 2019 yılının temmuz ayından itibaren 
POLEKS DRY markalı tahıl kurutma makineleri 
imalatı yapan ulusal ve uluslararası pazarlarda 
isim yapmış Metçağ Makine Ltd. Şti. ile gücümü-
ze güç kattık. Türkiye’nin 81 ilinde ve dünyanın 
yaklaşık 40 ülkesinde faaliyet yürüten POLEKS 
DRY markalı yüzlerce tahıl kurutma tesisi proje-
lerini dünya ve Türkiye çiftçilerinin hizmetine su-
nan POLEKS DRY ile faaliyetlerimizi bir üst aşa-
maya çıkarmayı başardık. Bu çerçevede POLEKS 
DRY yönetimi Burhan Tetik, Çağlar Polat ve tüm 
personellerine şükranlarımızı sunarız” dedi. 

 
YÜZLERCE TESİSİN  
TAŞIMA SİSTEMLERİNİ KURDU 
Taşıma ve aktarama sistemleri üretimiyle 

özel sektör ve devlet destekli yüzlerce tesis 
projelerinde taşıma sistemlerini başarıyla ta-

Yeşil Çelik Silo  
Taşıma Sistemleri 
sektörde tecrübesini  

konuşturuyor
Tahıl kurutma makineleri ve çelik silo, taşıma ve aktarma sistemleri  

imalatında tecrübesiyle adından söz ettiren Yeşil Çelik Silo Taşıma Sistemleri, 
sektörün güçlü firmalarıyla iş birlikteliğini sürdürerek başarılarına yenilerini ekliyor.
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mamladıklarını ifade eden Erman Hakyemez, 
“2016 yılından bu yana sektörde yapılan yüz-
lerce tesisin taşıma sistemlerini tamamlaya-
rak çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Metçağ 
Makine, POLEKS DRY marksıyla birlikte Türki-
ye’nin her bölgesinde bulunan pek çok ku-
rumsal işletmelere önemli hizmetler verdik. 
2Y Tarım ürünleri tesisi, MES Yağ grubu Ban-
dırma tesisi, Nergiz Tarım LİDAŞ, Beyaziler 
Tarım, Ulidaş Tarım gibi kurumsal işletmeler, 
bunlardan birkaçı” diye konuştu. 

 
2021 YILINI BAŞARIYLA TAMAMLADI 
2021 yılını olumlu sonuçlarla tamamladık-

larını belirten Erman Hakyemez, “Yaklaşık 40 
farklı ülkede faaliyet gösteren POLEKS DRY 
markalı tahıl kurutma tesis projelerinin Irak, 
Azerbaycan, Moldovya, Ukrayna ve Makedon-
ya tesislerinin taşıma ve aktarma sistemlerine 
imzamızı attık. Öncelikle bu projelerde bizden 
desteğini esirgemeyen Metçağ Makine yöneti-
mine ve yatırımlarında tercihlerini bizden yana 
kullanan kıymetli müşterilerimize şükranları-
mızı belirtmek isterim. Bu bağlamda, 2021 yı-
lını olumlu sonuçlar ve başarılarla tamamlaya-
rak geride bıraktık” ifadelerini kullandı.

Üretim altyapısıyla ilgili bilgiler veren 
Erman Hakyemez, “İşletmemizde tahıl 
taşıma sistemlerinde elavatörler, 
zincirli konveyörler, u tipi ve tüp 
helezonlar olmak üzere imalat 
yapmaktayız. Yaptığımız bu imalatlarla 
Türkiye ve dünya çiftçilerine hizmet 
veriyoruz. Çelik silonun bütün taşıma 
sistemlerini bünyemizde üretmenin 
yanı sıra, yedek parça, teknik hizmet ve 
teknik desteklerimizle de 
müşterilerimize en kaliteli hizmeti 
vermeye özen gösteriyoruz. Sektördeki 
güçlü referanslarımız olan büyük 
sanayi kuruluşlarıyla birlikte Türkiye ve 
dünya çiftçilerine hizmet vermeye 
devam edeceğiz” dedi.

Yeşil Çelik Silo  
Taşıma Sistemleri İşletme Sahibi 
ERMAN HAKYEMEZ
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Destek Patent, Türk Patent  
ve Marka Kurumu tarafından 

açıklanan 2021 yılı Türkiye 
marka ve patent başvuru 

verilerinin analizini 
gerçekleştirdi. Verilere göre; 

2021 yılında 79 bin 608 marka 
ve 3 bin 582 patent başvurusu 

ile rekor İstanbul’un oldu.

En çok marka ve patent başvurusu İstanbul’dan yapıldı

39 yıldır Türkiye'de fikri ve sınai mülkiyet 
hakları alanında sektör liderliğini koruyan 
Destek Patent, Türk Patent ve Marka Kuru-

mu tarafından açıklanan “2021 yılındaki yerli sınai 
mülkiyet verileri”ni değerlendirdi.   

2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na 8 
bin 439 patent, 4 bin 418 faydalı model, 176 bin 
493 marka ve 59 bin 247 tasarım olmak üzere 
toplam 248 bin 597 yerli sınai mülkiyet başvurusu 
yapıldı. 

Böylelikle yerli patent başvurularında yüzde 3, 
faydalı model başvurularında yüzde 24, marka 
başvurularında yüzde 13 ve tasarım başvurularında 
yüzde 41 artış gerçekleşti. 

Tescil sayılarına baktığımızda ise 3 bin 342 yerli 
patent tescil sayısı ile yüzde 51 artış yaşanırken, 
yerli faydalı model tescil sayısı 2 bin 513’e çıkarak 
yüzde 120 artış gösterdi. 

Yerli marka tescil sayısı yüzde 33 yükselişle 114 
bin 242'ye ulaşırken, yüzde 16 artan yerli tasarım 
tescil sayısı 44 bin 278'e ulaştı. 

 
İSTANBUL, EN ÇOK  
MARKA BAŞVURUSU YAPAN İL 
TÜRKPATENT’in açıkladığı 2021 yılı verilerine 

göre; Türkiye’de 2021 yılında en çok yerli marka 
başvurusu yapılan iller arasında; İstanbul 79 bin 
608 başvuru ile birinci oldu. 14 bin 881 başvuru ile 
Ankara 2. sırada yer alırken, 11 bin 314 başvuru ile 
en çok marka başvurusu yapan 3. il ise İzmir oldu.  

İzmir’i, 7 bin 896 başvuru ile Bursa izledi. 5 bin 
697 marka başvurusu yapan Antalya ise, Türki-
ye’de 2021 yılında en çok marka başvurusu yapan 
5. il oldu.  

 
PATENT BAŞVURUSUNDA DA İLK SIRADA 
Türkiye’de 2021 yılında en çok yerli patent baş-

vurusu yapan iller arasında, 3 bin 582 başvuru ile 
İstanbul birinci oldu. İstanbul’u 1.117 başvuru ile 
Ankara izlerken, 471 patent başvurusu ile İzmir 3. 
sıraya yerleşti.  

İzmir’i 450 başvuru ile Bursa takip ederken, 197 
patent başvurusu ile Kocaeli, 2021 yılında en çok 
patent başvurusu yapan 5. il oldu.  

 
TIBBİ VE CERRAHİ TEÇHİZAT İLE  
ORTOPEDİK ARAÇLAR, PATENT  
BAŞVURUSU EN ÇOK YAPILAN ALANLAR 
Açıklanan verilere göre 609 başvuru ile tıbbi ve 

cerrahi teçhizat ve ortopedik araçların imalatı en 
çok yerli patent başvurusu yapılan alan olurken, bu 
alanı 534 başvuruyla büro makineleri ve bilgisayar 
imalatı takip etti. 

Başka yerde sınıflandırılmamış ev aletleri imala-
tı 523 başvuru ile en çok yerli patent başvurusu 
yapılan 3. alan olurken, 483 başvuruyla motorlu 
kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı 4. sırada 
yer aldı.  

469 başvuruyla eczacılık ürünlerinin, tıbbi kim-
yasalların ve botanik ürünlerinin imalatı ise en çok 
yerli patent başvurusu yapılan 5. alan oldu. 

 
BAŞVURULARIN YÜZDE 11’İ  
ÜNİVERSİTELERE AİT 
2021 yılında yerli patent başvurularının 

1.534’ünü oluşturan ilk on kuruluş toplam yerli 
patent başvurularının yüzde 18’ini oluştururken 
yerli patent başvurusunda bulunan ilk 50 kuruluş 
arasında 19 üniversite de yer aldı.  

Açıklanan verilere göre yerli patent başvuruları-
nın yüzde 11'i üniversiteler tarafından yapıldı.

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı 
KEMAL YAMANKARADENİZ
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Adana Güzelyalı Mahallesi, Çukurova 
Bölgesi’nde 2018 yılından bu yana 
Nebahat Güneşer yönetiminde 

faaliyet gösteren GÜNEŞER BAKERY, 
Adana’da bir ilki gerçekleştirerek müşterilerini 
tam organik ekmek çeşitleriyle buluşturmanın 
yanı sıra Türkiye geneli siparişler de alma 
başarısını yakalıyor. Yurtiçi Kargo ile anlaşma 
yapan GÜNEŞER BAKERY, Türkiye’nin pek çok 
ilindeki müşterilerini Nebahat’in ekmekleriyle 
buluşturuyor. Organik tahıl ekmek çeşitleri 
sektöründe Türkiye geneli bir marka haline 
dönüşen GÜNEŞER BAKERY, organik tahıl 
ekmekleri, pizza ve kahvaltı çeşitleriyle 
müşterilerine sıcak bir ortamda damak tadı 
keyfi yaşatıyor. Organik tahıl ekmekleri 
alanında kendi tescilli markasını oluşturan 
işletme, gelinen aşamada başarılı bir grafik 
ortaya koyuyor. 

 
KENDİ TESCİLLİ  
MARKASINI OLUŞTURDU 
2018 yılından bu yana organik tahıl ekmek 

çeşitleriyle GÜNEŞER BAKERY olarak tescilli 
markasını oluşturduklarını ifade eden 

GÜNEŞER BAKERY İşletme Sahibi Nebahat 
Güneşer, KOBİGÜNDEM Dergisi’ne yaptığı 
açıklamada, “İşletmemizi 2018’de kurduk. 
Organik tahıl ekmekleri çeşitlerinin tamamını 
tescilli markamız olan GÜNEŞER BAKERY 
olarak üretiyoruz. Tamamen doğal ve organik 
olan tahıllarımızı yine kendi ata tohumumuz 
olan tahıl üretimlerimizden elde ediyoruz. 
Tüm mamullerimizi kendi üretimlerimiz olan 
buğday, karabuğday, çavdar ve siyez unundan 
yaparak müşterilerimize sunuyoruz” dedi. 

 
İŞİNİ SEVEREK YAPMANIN  
BAŞARISINI YAŞIYOR 
Uzun yıllardan bu yana doğal ekmekler 

sektöründeki iş tecrübesini, kendi kurduğu 
işletmesiyle devam ettirdiğini de söyleyen 
Nebahat Güneşer, açıklamalarına şu şekilde 
devam etti: “Uzun yıllar doğal ekmekler 
konusunda birtakım çalışmalar yaptım. Bu 
birikim ile kendi işletmemi kurma fikrim 
oluştu. Bu fikrimi gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyorum. Kendi işimin 
patronu oldum. Bu da yaptığım işi daha çok 
benimseyip ve sevmenin başarısını oluşturdu. 

GÜNEŞER BAKERY organik tahıl ekmek 
çeşitleriyle sektörde büyüme gösteriyor

Ekşi mayalı tam buğday  
ekmek çeşitleri, karabuğday 

ekmek çeşitleri, pizza ve organik 
serpme kahvaltı çeşitleriyle göz 
kamaştıran GÜNEŞER BAKERY, 

Türkiye geneli siparişler alıyor.

Güneşer Bakery  
İşletme Sahibi 

NEBAHAT GÜNEŞER
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Sektörde önemli bir marka yaratmanın 
olumlu yansımalarıyla birlikte, bu başarı, 
işletmemizde birtakım yenilikler yapmamıza 
da vesile oldu. Bu yeniklerle işletmemizin 
tamamını kendi fikirlerim ve iç mimari 
desteklerle birlikte geliştirerek 
müşterilerimize en kaliteli hizmeti vermeye 
çalışıyoruz. GÜNEŞER BAKREY ve Nebahat 
Abla’nın Doğal Ekmek Çeşitleri olarak önemli 
bir aşama kaydettiğimizi düşünüyorum.” 

 
TÜRKİYE GENELİ SİPARİŞLER ALIYOR 
Üretimini yapmış oldukları organik tahıl 

ekmekleri çeşitleriyle Türkiye geneli önemli 
bir hasta grubu müşterilerine de sahip 
olduklarını belirten Nebahat Güneşer, 
açıklamalarının devamında, “Özellikle Türkiye 
geneli kargo ile göndermiş olduğumuz 
müşteri gruplarımız içerisinde önemli bir 

hasta grubu müşterilerimiz bulunuyor. Şeker, 
sindirim sistemi hastalıkları ve benzeri 
rahatsızlıklar yaşayanların rahatlıkla 
tüketebileceği organik ekmek çeşitlerimizle 
de bu müşterilerimize hizmet veriyoruz. Tam 
buğday, karabuğday ve siyez unu ile üretimini 
yapmış olduğumuz ekmek çeşitlerimize yoğun 
bir ilgi ve talep mevcut. Yine kendi adımı 
verdiğim ‘Nebahat’in ekmeği’ olarak tüm 
vitaminleri içerisinde barındıran yeni 
ekmeğimizi de müşterilerimize sunmaya 
başladık. Ekmek çeşitlerimizin yanı sıra; tüm 
kurabiye çeşitleri, çörek çeşitleri, börek 
çeşitleri, pita ve burma tatlısı olarak da 
müşterilerimizin damak zevkine hitap 
ediyoruz” ifadelerine yer verdi. 

 
DOĞAL KAHVALTI ÇEŞİTLERİYLE  
GÖZ KAMAŞTIRIYOR 
Doğal ve organik kahvaltı çeşitleriyle 

müşterilerini işletmelerinde ağırladıklarını, 

sıcak ve nezih bir ortamda deneyimli ekibi ile 
sunum yaparak, damak tadı keyfini 
yaşattıklarını dile getiren Nebahat Güneşer, 
“İşletmemizde ekşi mayalı tam buğday ekmek 
çeşitleri, simit, pizza ve serpme kahvaltı 
çeşitlerimizle de müşterilerimize hizmet 
vermekteyiz. Ayrıca kahvaltı çeşitlerimizde 
aile işletmemiz olan GÜNEŞER ET, sucuk ve 
kavurma ürünlerini kullanmaktayız. Yine kendi 
bünyemizde özel tasarlayıp ve üretimini 
yapmaya hazırlandığımız seramik tabaklarda 
servislerimizi yapmayı amaçlıyoruz. Özellikle 
hafta sonları toplu gelen müşterilerimiz 
bulunuyor. Bunların haricinde organik ekmek 
çeşitlerimizle perakende satışımızın yanı sıra, 
restoranlar ve çeşitli kurumlardan toplu gelen 
talepleri de rahatlıkla karşılayabiliyoruz. Bu 
faaliyetlerimizle kendi markamız olan 
GÜNEŞER BAKERY ve Nebahat’in ekmeği 
olarak alanımızda hep başarılı olmayı 
hedefliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.
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Türkiye’nin önde gelen  
mobilya markası Modalife, 

istihdam gücünü 2 bin 200’den 
5 bin 200’e çıkarıp, üretim 

kapasitesinde 2 katın üzerinde 
artış sağlayacak yaklaşık  

50 milyon dolar düzeyinde 
yatırım için düğmeye bastı. 

Modalife 50 milyon dolarlık yatırım yapacak

Tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini her 
zaman göz önünde bulundurup, bu ihtiyaç 
ve beklentileri kalite, tasarım ve konforun 

ulaşılabilir halini sunarak karşılayan Türkiye’nin 
önde gelen mobilya üreticisi Modalife, Moda-
city’nin yaklaşık 10 yıl içinde kumaş, kauçuk, 
profil, yay üretimi gibi kendi hammadde ihtiyacı-
nı kendisinin karşılayacağı tüm fazların devreye 
girmesiyle birlikte 50-100 milyon dolar yatırımla 
istihdam gücünü ve üretim kapasitesini 3 kat 
düzeyine çıkarmayı planladığını açıkladı. 

 
5 BİN 200’ÜN ÜZERİNE KİŞİYE İSTİHDAM 
Yatırım hamlesiyle ilgili bilgi aktaran Modalife 

Fabrikalar Müdürü Sedat Değirmenci, “10 yıl 
içinde tam kapasite ile faaliyete geçmesini plan-
ladığımız Modalife Modacity fabrikamız, çift var-
diyada 3 bin kişiye doğrudan istihdam sağlaya-
cak ve böylece istihdam gücümüz 5 bin 200’e 
ulaşmış olacak. Bu dönemde diğer alanlarda ger-
çekleştireceğimiz istihdamlarla bu sayının daha 
da yükseleceğini öngörüyoruz” dedi. 

 
ÜRETİM KAPASİTESİ 3 KATINA ÇIKIYOR 
Modacity’nin kumaş, kauçuk, profil, yay üreti-

mi gibi kendi hammadde ihtiyacını kendisinin 
karşılayacağı diğer entegre tesisleriyle birlikte 
faaliyete geçmesi durumunda, 100 milyon dolar 
düzeyine ulaşacak yatırımın, kapasite ölçeğinde 
de büyük artış getireceğini ifade eden Sedat De-
ğirmenci, “Ar-Ge ve tasarımdan üretim ve pa-
ketlemeye tüm süreçlerimizi, hali hazırda Kırık-
kale’de 150.000 m2 kapalı alana yayılı 5 üretim 
tesisimizde gerçekleştiriyoruz. Sıfırdan hayata 
geçirmeyi planladığımız yeni üretim tesisimiz 

Modacity fabrikası 600 bin metrekare alan üze-
rinde, 250 bin metrekare kapalı alana sahip ola-
cak. Sektörümüzde dünyada kullanılan en ileri 
düzey teknolojilerle donatacağımız Modacity 
fabrikamız, yıllık 1 milyon parça soft, 2,5 milyon 
parça modüler mobilya ve bunlara ilaveten 150 
bin yatak ve 150 bin baza ile, mevcut üretim 
kapasite ölçeğimizi de 3 katına çıkarmayı planlı-
yoruz” şeklinde konuştu. 

 
ÜRETİM, LOJİSTİK  
VE İHRACAT ÜSSÜ OLACAK 
Modalife Modacity fabrikasının bir üretim, lo-

jistik ve ihracat üssü olarak planlandığını belirten 
Sedat Değirmenci, “Ankara-Kırıkkale yolu üze-
rinde inşa edeceğimiz fizibilitesi tamamlanan 
Modacity, aynı zamanda tren yoluna sıfır olma 
özelliği de taşıyor. Tren yolu üzerinde kendi is-
tasyonumuzu kurup, yurt içi ve ihracat pazarları-
mıza tren yolu ile de sevkiyat gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz” dedi. 

 
SEKTÖRÜNDE AR-GE YATIRIM ÖNCÜSÜ 
Modalife’ın cirosunun yüzde 1’inden fazlasını 

Ar-Ge yatırımlarına yönlendirildiğini vurgulayan 
Sedat Değirmenci, sözlerini “Ar-Ge’yi teknoloji, 
üretim ve nitelikli işgücü istihdamının en önemli 
itici güçlerinden biri olarak görüyoruz. 720 mil-
yon TRY düzeyinde ciro ile kapamayı öngördü-
ğümüz 2021 yılı boyunca ciromuzun yüzde 1’i ve 
üzerindeki düzeyde Ar-Ge yatırımlarımıza, mo-
bilya sektörünün en çok Ar-Ge yatırımı yapan 
öncü şirketleri arasında yer almaya devam ede-
ceğiz” şeklinde sürdürdü.

Modalife Fabrikalar Müdürü 
SEDAT DEĞİRMENCİ









Kuruluşunun 30. yılını kutlayan 
Adana Genç İş İnsanları 

Derneği’nde (ADANAGİAD) Ali 
Can Boğa dönemi başladı.

ADANAGİAD genel kurulunda başkanlık 
görevini Halid Milli’den devralan, iş dün-
yasının saygın ismi Ali Can Boğa, “Türkiye 

Cumhuriyeti”nin onurlu bireyleri olarak büyük bir 
sorumluluk duygusuyla ADANAGİAD bayrağını 
en yukarılara taşımak için, kentimizin ve ülkemizin 
geleceği için çok çalışacağız” dedi. 

 
GENEL KURULA YOĞUN İLGİ 
Kuruluşunun 30. yılını kutlayan ADANAGİ-

AD’ın seçimli olağan genel kurulu, Adana Shera-
ton Oteli’nde gerçekleştirildi. Adana iş dünyasının 
temsilcilerini buluşturan genel kurul yoğun ilgi 
gördü. Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları-
nın damga vurduğu kongre, oldukça sıcak ve sa-
mimi bir atmosferde yapıldı. Saygı duruşunda bu-
lunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başla-
yan genel kurulda, divan başkanlığını ADANAGİ-
AD Kurucu Başkanı Nuri İzci yaparken, divanda 
Yakup Bulut ve Ümit Onatça görev üstlendi. 

 
TEŞEKKÜR ETTİ 
Katılımcılara seslenerek duygularını paylaşan 

ADANAGİAD Başkanı Halid Milli, ADANAGİAD 
ailesinin tüm bireylerine teşekkür etti. Pandemiy-
le birlikte zorlu bir dönemde görev aldıklarını be-
lirten Halid Milli, 30. yaşını kutlayan ADANAGİ-

AD’ın önemini ve ortaya koyduğu başarılı projele-
rini anlattı. Kentin en önemli sivil toplum kuruluş-
larından birisinin ADANAGİAD'ın bir aile olduğu-
na dikkat çeken Milli, yönetim kurulunda yer alan 
isimleri sahneye davet ederek iş insanlarına teşek-
kür plaketi sundu. Faaliyet ve denetim raporları-
nın okunup onaylandığı, tüzükle ilgili bazı değişik-
liklerin yapıldığı genel kurulda söz alan ADANA-
GİAD Kurucu Başkanı Nuri İzci de dernek ve Ada-
na için eline taşın altına koyan herkesi kutlayıp 
tebrik etti. 

 
“AŞILMAYACAK ENGEL YOK” 
Tek listeyle seçimin yapıldığı genel kurulda 

başkanlık görevine seçilen Ali Can Boğa ise göste-
rilen ilgiye ve verilen desteğe teşekkür etti. Pan-
demi süreciyle beraber hem Türkiye hem Ada-
na’nın zorlu bir süreç yaşadığını ve toplumdaki 
herkesin bundan etkilendiğini belirten Boğa, “Bi-
linmeli ki sorun varsa çözüm de vardır. Bunun için 
gerekli ve yeterli insan birikimi ile tecrübemiz ol-
duğu gibi her türlü engeli aşacak potansiyelimizin 
bulunduğunu da biliyoruz. Yeter ki çağın gerekle-
rine ayak uydurup zamanında ve gerekli adımları 
atabilelim. Biz inandıktan ve kararlılıkla harekete 
geçtikten sonra önümüzde bir engelin kalacağını 
sanmıyorum” dedi.

ADANAGİAD’da bayrağı Ali Can Boğa devraldı
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ADANAGİAD’da başkanlığa 
ALİ CAN BOĞA seçildi

HALİD MİLLİ

ADANAGİAD’ın yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Cenk Yakın, Hakkı Mert Dağsuyu, Zeynep 
Madenci, Melda Kaya, Dinçer İşisağlam, Murat Erşahinoğlu, Ali Özçete, Mert Bigay, Nazmi Emrah 
Keskin, Özkan Özkaya, Hatice Yüksel Doğru, Mustafa Şahbaz, Zeynep Cansu Çalık, Ahmet Duran 
Teke, Görkem Öz, Ahmet Hamdi Ekici, Selen Doğru, Mustafa Kemal Özdoğru ve İbrahim Leventerler.
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Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) ve 
Kamera Güvenlik Sistemleri alanında sek-
törde 29 yıllık deneyime sahip olan İsmail 

Şahin, 2001 yılından itibaren Adana merkezde Li-
der Zaman Kontrol ve Güvenlik Sistemleri San. 
Tic. Ltd. Şti. olarak faaliyetlerini devam ettiriyor. 
Genel Koordinatör İsmail Şahin ve ekibi tarafından 
bölge başta olmak üzere, Güneydoğu ve İç Anado-
lu Bölgeleri de dahil olmak üzere yüzlerce projeyi 
müşterilerinin hizmetine sundu. Sektörde 21 yılı 
geride bırakan Lider Zaman; Personel Devam 
Kontrol Sistemleri’nde, bünyesinde oluşturduğu 
“Li-per” markasıyla işletmelerin zaman ve para 
kaybını önlemelerinde önemli avantajlar sağlıyor. 
Bu çerçevede bölgede ve Türkiye geneli sektörde 
tercih edilen işletme, “Li-per” markasıyla kalitesini 
artırarak başarılarına yenilerini ekliyor. Ayrıca iş 
adamı kimliğinin yanı sıra, ANKA (Andırınlılar- Ka-
dirliler) Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yöne-
tim Kurulu Başkanı olarak da aktif çalışmalar yürü-
ten İsmail Şahin, toplumsal dayanışma konusunda 
önemli projelerle de dikkat çekiyor. 

 
29 YILLIK TECRÜBE İLE  
FAALİYET YÜRÜTÜYOR 
Sektörde yaklaşık 29 yıllık bilgi birikimi ve tec-

rübe ile faaliyet gösterdiklerini ifade eden Lider 
Zaman Kontrol ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. 
Ltd. Şti. Genel Koordinatörü İsmail Şahin, çalışan-
larının iş sağlığı ve güvenliği konusu başta olmak 
üzere birçok konuda eğitimli ve belgeli olduğunu 
belirterek, deneyimli uzman bir kadroyla “İLK SE-
FERDE DOĞRU YAP” ilkesi ile hizmet verdiklerini 
söyledi. İsmail Şahin, KOBİGÜNDEM Dergisi’ne 
yaptığı açıklamada, “İşimizin ana temelini oluştu-
ran bilgi-birikimin yanı sıra, son derece ciddiyet 
gerektiren teknolojik bir hizmet vermekteyiz. Gü-
venlik Sitemleri ve Personel Devam Kontrol Sis-
temleri konusunda hata kabul etmeyen teknik bir 
çalışmayla müşterilerimize en kaliteli hizmeti su-
nuyoruz. Bu çerçevede ana hatlarıyla Güvenlik 
Kontrol Sistemleri, Kamera Sistemleri, Personel 
Devam Kontrol Sistemleri (PDKS), Turnikeli Geçiş 

Kontrol Sistemleri, Access Kontrol Sistemleri, Par-
mak İzi Kontrollü Geçiş Sistemleri ve Yüz Tarama 
Sistemleri, Yangın Algılama Sistemleri başta ol-
mak üzere Zayıf Akım projeleri yapmaktayız” ifa-
delerine yer verdi. 

 
MÜŞTERİ İHTİYAÇLARINA  
UYGUN PROJELER 
Sektörde öncelikli hedeflerinin müşteri ihti-

yaçlarını doğru belirlemek ve buna uygun hazırla-
nan projelerle hizmet vermek olduğunu belirten 
İsmail Şahin, açıklamalarına şu şekilde devam 
etti: “Teknik tüm donanımlara sahip olan bir kad-
royla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Öncelikli hede-
fimiz müşteri ihtiyaçlarını belirlemek ve ona uy-

gun projeyi hazırlamak. Sonrasında fiyatlandırma 
ve sözleşme işlemlerinin akabinde proje uygula-
ma aşamasına geçiyoruz. Bu çerçevede kamera 
sistemi projelerimizle işletme yetkililerinin ve iş-
verenlerin, çalışanlarını ve üretim sahalarını, inter-
net üzerinden şehir içi, şehir dışı ve yurt dışından 
canlı olarak takip etmelerini sağlıyoruz. Yine Per-
sonel Devam Kontrol Sistemleri (PDKS) projeleri-
mizle de iş kaybı, zaman kaybı başta olmak üzere 
işletmelerin puantaj yükünü hafifletip, üretimleri-
ne ve ekonomiye artı değer katarak önemli katkı-
lar sunuyoruz. Yine Yangın Algılama Projeleri’miz, 
Erken Uyarı Sistemleri sayesinde Yangın Riskleri 
konusunda da çözümler üretiyoruz.” 

Lider Zaman Kontrol ve Güvenlik  
Sistemleri’nde 29 yıllık tecrübe

Lider Zaman Kontrol ve 
Güvenlik Sistemleri, Personel 

Devam Kontrol Sistemi (PDKS) 
ve Kamera Güvenlik Sistemleri 

uygulamalarında 29 yıllık 
tecrübe ile sektördeki 

büyümesini sürdürüyor.
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YÜZLERCE SANAYİ  
KURULUŞUNA HİZMET VERDİ 
Ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren yüzlerce 

sanayi kuruluşuna hizmet verdiklerini vurgulayan 
İsmail Şahin, müşteri grupları içerisinde bölge baş-
ta olmak üzere Türkiye’nin pek çok şehrinde ihra-
cat yapan yüzlerce büyük sanayi kuruluşu olduğu-
nu belirerek, bu işletmelerin kamera güvenlik sis-
temleri ve personel devam kontrol sistemleri, yan-
gın algılama sistemleri başta olmak üzere birçok 
Zayıf Akım projelerini hizmete sunduklarını söyle-
di. Şahin, “Yazılım ve proje uzmanlarından oluşan 
teknik servis ekibimizle, yerinde ve zamanında ke-
sintisiz hizmet veren bir firmayız. Bu anlayışla fir-
mamız, müşteri sayısını hızla artırma başarısını 
göstererek personel sayısı ve altyapısını da doğru 
orantılı olarak güçlendirmiştir. Teknik personelleri-

miz ve servis araçlarımız başta olmak üzere, Uzak 
Masa Üstü Hizmet Ekibi ile internet üzerinden 
müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen 
bir konuma ulaşmış bulunmaktayız” dedi. 

 
YAZILIMLARI KENDİ MARKASI OLAN  
“Lİ-PER”LE OLUŞTURUYOR 
PDKS, WC Sınırlandırma ve Yemekhane Kontrol 

Yazılımları’nı kendi bünyelerinde ürettikleri bilgisini 
de paylaşan İsmail Şahin, açıklamalarını şu şekilde 
tamamladı: “PDKS yazılımlarını, müşterilerin talep-
lerine göre kendi markamız olan Li-per markamızla 
oluşturuyoruz. Dışa bağımlı olmadan tüm uygula-
maları, müşterinin talepleri doğrultusunda proje-
lendirip bünyemizde çözüyoruz. Ayrıca firma kartlı 
ve parmak izi kontrollü personel devam kontrol sis-
temleri, işçi kartı basma saatleri, bilgisayar kontrol-
lü personel devam kontrol sistemleri, yangın algıla-
ma sistemleri, CCTV kapalı devre kamera-güvenlik 
sistemleri ve zayıf akım projelerini, bünyemizde 
bulunan dünyanın seçkin markalarının satışı ve tek-
nik servis hizmetleriyle birlikte müşterilerimizin 
hizmetine sunuyoruz. Yine son teknolojik yüz tanı-
ma sistemlerini hem Personel Devam Kontrol Sis-
temi (PDKS) olarak hem de Güvenlik Sistemi ola-
rak müşterilerimizin hizmetine sunmuş oluyoruz. 
Bu çerçevede sektörde teknolojik gelişmeleri titiz-
likle takip etmekteyiz. Ar-Ge çalışmalarımız netice-
sinde Personel Devam Kontrol Sistemleri (PDKS) 
alanında kullanılan, müşterilerimizin ihtiyacı olan 
tüm yazılım ve donanımlara sahip, özel üretim bilgi 
toplama terminallerini kendi markamız olan Li-per 

ile satışa sunuyoruz. Özellikle personel maaşı he-
saplama konusunda yaptığımız uygulamalarda, 
müşterilerimize sağladığımız puantaj külfetini azat-
lamanın yanı sıra, işçinin hak edişinin de belirlendi-
ği bu sistemde, birçok uygulamayı başarıyla devre-
ye alarak müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz.”

Lider Zaman Kontrol ve  
Güvenlik Sistemleri  
San. Tic. Ltd. Şti.  
Genel Koordinatörü 
İSMAİL ŞAHİN

ÇÖZÜMLERİMİZ 
 
YAZILIM ÇÖZÜMLERİMİZ 
- Li-Per SQL PDKS Yazılımı 
- Li-Per Yemekhane Yazılımı 
- Li-Per Geçiş Takip Yazılımı 
- Li-Per AR-GE Takip Yazılımı 
- Axxon Next Video Analiz ve Yönetim Yazılımı 
 
PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemleri) 
- Kartlı Personel Devam Kontrol Sistemleri 
- Parmak İzli Devam Kontrol Sistemleri 
- Yüz Tanımalı Devam Kontrol Sistemleri 
 
GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ 
- Yemekhane Takip Sistemi 
- Mola Takip Sistemi 
- WC Takip Sistemi 
- AR-GE Takip Sistemi 
 
BEKÇİ TUR DEVRİYE SİSTEMLERİ 
 
TURNİKELER 
 
KAMERA ve GÜVENLİK SİSTEMLERİ 
- IP CCTV Kamera Sistemleri 
- HD-TVI Kamera Sistemleri 
 
HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ 
 
YANGIN ALARM ve İHBAR SİSTEMLERİ 
 
PLAKA TANIMA ve OTOMATİK  
 
GEÇİŞ SİSTEMLERİ 
 
AĞ TEKNOLOJİLERİ 
- İş İstasyonu 
- Depolama Üniterleri 
- Ağ Anahtarları
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Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi gücü AKO 
Grup, bünyesinde yer alan PETLAS, AKO Akü, 
AKO Jant ve AKO Lastik Kaplama şirketlerin-

de bugüne dek gerçekleştirdiği yaklaşık 11 milyar TL 
(800 milyon dolar) düzeyindeki yatırımın meyvesi-
ni, güçlü ciro artışı ile topluyor. 

 
TÜRKİYE GENELİNDE İLK ÜÇTE 
En güncel ve net verilerle özel sektörün gücünü 

ortaya koyan, sektör ve şirket ayrımı yapmaksızın 
özel sektörü tüm yönleriyle kapsayan Capital 500 
“Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması” 
araştırmasına göre, AKO Grup’un toplam cirosu, 
2020 yılında bir önceki yıla oranla 149 artış göste-
rerek yaklaşık 4 Milyar TL’ye ulaşmıştı. AKO Grup, 
bu performansıyla ciro artışına göre yapılan sırala-
mada Türkiye genelinde ilk üçte yer almıştı. AKO 
Grup’un 2021 yılı ciro artışının yaklaşık yüzde 50 
büyümeyle 6 Milyar TL’yi aşması öngörülüyor. 

 
TOPLAM 800 MİLYON DOLARLIK YATIRIM 
AKO Grup’un temel önceliğinin, organizasyonel 

ve endüstriyel yatırımlar ve marka yatırımlarıyla 
ülke ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlamak ol-
duğunu ifade eden AKO Grup Yönetim Kurulu Üye-
si Safa Özcan, “Büyümemizi Türkiye’ye katkı yapa-
rak sürdürmek bizlere gurur veriyor. 2005 yılında 
devraldığımız, yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve mühen-
dislik, yerli üretim gücü ile Türkiye’nin lastik marka-
sı kimliğini gururla taşıyan PETLAS bünyesinde bu-
güne dek 8 milyar TL’ye (600 milyon dolar) yakın 
düzeyde yatırım gerçekleştirdik. Bu rakama grubu-

muz bünyesinde yer alan diğer sanayi şirketlerimize 
yapılan yatırımlar da eklendiğinde, AKO Grup yatı-
rımlarının toplamı yaklaşık 11 milyar TRY (800 mil-
yon dolar) düzeyine geliyor. Şirketlerimizin yüksek 
rekabet gücü, başarılı iş sonuçlarına ve güçlü ciro 
büyümesine yansıyor. 2021 finansal hesap işlemle-
rimiz henüz neticelenmemiş olmakla birlikte, 2021 
yılı ciro artışımızın yüzde 60 düzeyinde olmasını ön 
görüyoruz. Ciro artışını, düzenli yatırımlarla yeniden 
sanayi gücümüze kanalize ediyoruz. 2022 yılı planlı 
yatırımlarımız, yaklaşık 7 milyar TL (50 Milyon Do-
lar) düzeyinde gerçekleşecek. Şirketimizin büyüme-
sini, paydaşlarımıza sunduğumuz faydaları ve ülke-
miz ekonomisine katkılarımızı artırarak sürdürme 
azmindeyiz” dedi. 

 
GÜNEŞ ENERJİSİNE YATIRIMLA  
ENERJİ MALİYETLERİNİ  
DÖRTTE BİR ORANINDA AZALTTI 
AKO Grup, çevreye saygılı temiz enerji prensibiy-

le aldığı üretim tesislerini güneş enerji santralleri 
(GES) ile donatma kararının da meyvelerini almaya 
başladı. Yaklaşık 3 milyon dolar yatırımla AKO Jant 
ve AKO Akü üretim tesislerinin çatılarını güneş 
enerjisi panelleriyle donatan AKO Grup, kısa süre 
içinde Petlas Lastik Fabrikası ve AKO Entegre Lastik 
Geri Dönüşüm Tesisi’nde de GES yatırımını tamam-
lamayı planlıyor. Devreye giren 2 tesisten elde ede-
ceği yıllık 8 milyon kwh enerji ile bu tesislerde kul-
landığı enerjinin dörtte birini kendi üretmiş olacak. 
AKO Grup bu yatırımla yıllık enerji maliyetlerinde 1 
milyon dolara yakın tasarruf etmeyi hedefliyor.

Bünyesinde faaliyet 
gösteren PETLAS, AKO 
Akü, AKO Jant ve AKO 

Lastik Kaplama 
şirketlerine yaptığı 

düzenli yatırımlarla 
Türkiye’nin yerli 

sermayeli sanayi gücü 
olan AKO Grup, 

Türkiye’nin en güçlü 
büyüyen 3 şirketi 

arasında yer alıyor.

AKO Grup üretime yaptığı yatırımla büyüyor

AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi 
SAFA ÖZCAN
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Ekim ayında SPU (Seattle Public Utilities) ile 
el sıkışan ve 870 milyon dolar yatırımla plan-
lanan Seattle Water Quality projesine başla-

yan Mono Steel, mevcut projeleri devam ederken 
yeni anlaşmalara da imza atıyor. Amerika, Afrika, 
Avrupa, Asya ve Avusturalya kıtalarında faaliyet 
gösteren firma, ilkbaharda başlayacak olan yeni 
projeleriyle ilklere imza atmayı sürdürecek. 

 
6 KITADA DA FAALİYET GÖSTERECEK 
Aynı anda 5 kıtada faaliyet gösteren ve geçtiği-

miz seneye göre %65 büyüme sağlayan Mono 
Steel CEO’su Mustafa Toprakçeken, yeni projele-
rin Seattle’daki gibi mega projeler olarak anıldığı-
nın altını çizdi. Toprakçeken, ayrıca 2022 yılı orta-
larında Güney Amerika’ya açılmak için görüşme-
lere başlayacak. Bu sayede Mono Steel’i bir dünya 
markası yapmanın yanı sıra, 6 kıtada da faaliyet 
gösterebilen bir firma olma hedefine ulaştıracak. 

 
BÜYÜK PROJELERE İMZA ATIYOR 
Geçtiğimiz aylarda yeni Ar-Ge ve Lojistik Mer-

kezi’ni açan Mono Steel, bu yıl Sakarya’daki üre-
tim tesislerinin yanı sıra Almanya’nın Stuttgart 
şehrindeki üretim tesisini de tam kapasite çalış-
tırmayı planlıyor. Zira, Amerika’daki projesi de-
vam ederken bir yandan da Baltık ülkelerinin ilk 
alüminyum üretim hattının inşası tamamlanmak 
üzere. Paris’in mega projesi olarak tanıtılan, banli-
yölerle şehri birbirine bağlayarak Paris trafiğini 

azaltması beklenen Grand Paris Express de firma-
nın bu yıl bitirmesi gereken işler arasında. 

2022 hedeflerinden bahseden Mono Steel 
CEO’su Mustafa Toprakçeken, “Geçtiğimiz 3 sene 
içerisinde 5 kıtada birçok mega projede yer aldık. 
Dünyanın en uzun ve en derin demiryolu tüneli 
olarak tarihe geçen Gotthard Base Tüneli’ni bitir-
dik. Asya ve Afrika’da birçok projeye imza attık, 
yeni anlaşmalar yapmayı sürdürüyoruz. Bu kıta-
lardaki yeni projelerimize de mart-nisan aylarında 
başlayacağız. Münih ve Stockholm Metrosu için 
çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Avustural-
ya’nın en önemli ve en büyük hidroelektrik sant-
rallerinden olan Snowy 2.0’ın 2 yıl önceki proje-
sinde yer almıştık. Bu yıl, santralin genişletilmesi 
çalışmaları için de bizlere teklif getirdiler. Bunu da 
değerlendirme aşamasındayız. Geçtiğimiz aylarda 
Kanada ve İngiltere’de projelerimiz başladı. Daha 
önce bu ülkelerde yaptığımız nitelikli işlerin mey-
vesini alıyoruz diyebilirim. Amerika, Seattle’daki 
projemiz ise daha başlangıç. Gelecek aylarda 
Amerika’ya giderek yeni projelerimiz için anlaş-
malar yapacağız. Bu sebeple de tesislerimizi tam 
kapasite çalıştırmaya başladık. Gece gündüz üre-
timlerimiz devam ediyor. Yıl ortasında 6 kıtada 
da faaliyet gösteren bir firma olacağımıza inan-
cım tam” şeklinde konuştu. Toprakçeken, aynı 
zamanda Avrupa’da yeni üretim tesisleri açarak 
2023 yılına kapasitelerini %100 arttırarak girmeyi 
istediklerinin altını çizdi.

Dünya’daki mega projelerde 
ülkemizi temsil eden ve 

Amerika, Seattle’da 
başlayan mega projesine 

(Seattle Water Quality 
Project) hız kesmeden 

devam eden Mono Steel, 
aynı anda 5 kıtada 

faaliyetlerini sürdürüyor.

Dünya markası Mono Steel 6. kıtayı keşfe hazır

Mono Steel CEO’su 
MUSTAFA TOPRAKÇEKEN
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Güvenilir ve global bir tedarikçi vizyonuyla 
60’a yakın ülkeye ürünlerini ulaştıran 
Yorglass, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 

Kuruluşu listesinde yer alıyor ve Türkiye İhracat-
çılar Meclisi’nin 1000 ihracat şampiyonunu açık-
ladığı listede de ilk 500’de bulunuyor. 2021 yılını 
etkin faaliyetlerle tamamlayan Yorglass’ın gele-
cek hedefleri ise daha iyi bir dünya için sürdürü-
lebilirlik çalışmalarına ağırlık vermek ve beyaz 
eşya camı alanındaki yatırımlarını hızlandırmak 
olarak sıralanıyor. 

 
10 YILDA 250 MİLYON CAM 
Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar, 2021’de 

daha da büyüdüklerini, pandemi koşullarında 
önemli yatırımlarda bulunduklarını söyledi. Bolu, 
Çerkezköy, Eskişehir, İzmir ve iki de Manisa’da 
olmak üzere altı üretim tesisine sahip olduklarını 
belirten Yorgancılar, “İşimizi severek yapıyor, 
üretmeyi seviyoruz. İşini büyük bir tutkuyla ya-
pan ve odaklanan bir ekiple Yorglass sürekli geli-
şerek büyüyor. 10 yılda beyaz eşya sektörüne 
sattığımız cam adedi 250 milyonu geçti. 1974’te 
endüstriyel cam işine girdiğimiz günden bu yana 
başarıdan besleniyoruz ve bu da bize her şeyin 
daha iyisini yapabilme gücü veriyor” dedi. 

 
AVRUPA’DAKİ PAZAR PAYI  
YÜZDE 25’E ÇIKTI 
Ürünlerini 60’a yakın ülkeye ulaştırdıklarının 

bilgisini paylaşan Yorgancılar, 2021’de Türki-
ye’deki pazar paylarının yüzde 50’ye, Avrupa’da-
ki pazar paylarının da yüzde 25 seviyesine çıktığı-
nı ifade etti. Yorgancılar, “Çalışan sayımız iki ka-

tına ulaştı. Tüm fabrikalarımızda her üç saniyede 
bir cam üretiyoruz.  Dünyanın en büyükleriyle 
yan yana ilerliyor, güvenilir ve global bir tedarikçi 
olarak iş ortaklarımız tarafından ödüllendiriliyo-
ruz. Uluslararası iş ortaklarımız için hayata geçir-
diğimiz Çerkezköy beyaz eşya tesisimiz faaliyet-
lerini artırırken, Bolu ve Eskişehir işletmelerimiz 
de başarıyı katlıyor. Bunun en önemli göstergesi 
iş ortaklarımız tarafından Yılın Global Tedarikçisi 
seçilmemiz oldu. Ödül töreni de Çerkezköy be-
yaz eşya işletmemizde düzenlendi. Ayrıca yıl bit-
meden dünyanın önde gelen vergi ve yönetim 
danışmanlığı firması Deloitte tarafından yapılan 
değerlendirmede 2021’in ‘En İyi Yönetilen Şirket-
ler’ kategorisinde ödülün sahibi olduk. Tüm bun-
lar bizim için heyecan verici bir motivasyon kay-
nağı” diye konuştu. 

 
AR-GE MERKEZİ  
SENE BAŞINDA FAALİYETTE 
Yorgancılar, pandemiyle birlikte tüm dünyada 

dijitalleşmenin hızlandığını ve Yorglass’ın da her 
kademesinde dijitalleşmenin yaşandığını söyledi. 
Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cam, yapısı 
ve özellikleri itibarıyla alternatifi bulunmayan bir 
ürün. Altı tesisimizdeki faaliyetlerimizi bu görüşü-
müzden yola çıkarak kurguluyor, yaşama değer 
katan yeni nesil teknolojilerle oluşturduğumuz 
ürünleri Endüstri 4.0 altyapısını kullanarak ortaya 
koyuyoruz. İnovatif ürünler geliştirmek için Ar-Ge 
merkezimizin kurulum çalışmaları yakında ta-
mamlanıyor. Çağımızın tüm ihtiyaçlarına cevap 
veren geniş ürün yelpazemizle endüstriyel cam 
sektörüne öncülük etmeye devam edeceğiz.”

Endüstriyel cam devi 
Yorglass, 2021 yılında 

başarılarını katladı. 60’a yakın 
ülkeye ürünlerini ulaştıran 

Yorglass, Türkiye’deki pazar 
payını yüzde 50’ye, 

Avrupa’daki pazar payını da 
yüzde 25 seviyesine 

çıkarmanın yanı sıra, 
pandemi döneminde çalışan 

sayısı da iki katına ulaştı.

Avrupa’da dört evden birinde Yorglass var

Yorglass CEO’su 
SEMAVİ YORGANCILAR
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Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya 
bırakmak için sürdürülebilir üretim konu-
sundaki faaliyetlerini artıran Yünsa, dün-

yaca ünlü moda markaları için sürdürülebilir ku-
maş koleksiyonları tasarlıyor. Koleksiyonlarını ha-
zırlarken sürdürülebilir moda anlayışını merkeze 
alan Yünsa, doğada çözünebilen çevre dostu ku-
maş üretiminin yanında geri dönüştürülen malze-
melerden de kumaş üretimi yapıyor. Döngüsel 
ekonomi modelini uygulayarak atıkları geri dön-
üştürmeyi ve doğal kaynak kullanımı azaltmayı 
hedefleyen Şirket, bu kapsamda ABD merkezli geri 
dönüşüm firması Unifi firması ile iş birliği yaparak 
atık pet şişelerden kumaş üretimi yapıyor. 

 
DOĞAYI KORUYAN ÜRETİM ANLAYIŞI 
Üretimlerinin merkezinde çevre dostu uygula-

malar, sürdürülebilir çözümler ve inovasyonun yer 
aldığını belirten Yünsa Genel Müdürü Mustafa 
Sürmegöz, “Doğayı koruyan üretim anlayışımız 
doğrultusunda, koleksiyonlarımızda daha az doğal 
kaynak tüketilerek ve geri dönüştürülmüş malze-
meler kullanılarak üretilen ürünler sunmaya önem 
veriyoruz. Bu kapsamda dünyanın en etkin geri dö-
nüşüm firmalarından Unifi ile işbirliği yaparak, atık 

pet şişelerin geri dönüştürülmesiyle üretilen özel 
REPREVE® elyaf karışımlı kumaşlar üretiyoruz. Bu-
güne kadar koleksiyonlarımızda 147 bin kilogram-
dan fazla REPREVE® elyaf kullanarak, yaklaşık 8,7 
milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdük. Böylece 
toplamda 2 milyon 283 bin 530 kilovat saat enerji 
ve 746 bin 243 litre su tasarrufu sağladık. Diğer bir 
deyişle, 83 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine 
denk gelen enerji tasarrufu veya 1.022 kişinin 1 yıl-
lık içme suyu ihtiyacı kadar da su tasarrufu sağla-
mış olduk” dedi. 

 
YARINLARA FAYDA  
SAĞLAMAK İÇİN BİRLİKTEYİZ 
Unifi Asya Pasifik Başkanı Hongjun Ning ise, 

“Unifi’nin sertifikalı ve izlenebilir REPREVE® geri 
dönüştürülmüş elyafını kullanarak, çalışmalarına 
sürdürülebilirliği dahil eden küresel markamızı ve 
perakende ortaklarımızı desteklemek için Türki-
ye’de Yünsa ile iş birliği yapmaktan büyük heyecan 
ve gurur duyuyoruz. Yünsa ile gerçekleştirdiğimiz 
bu ortaklık sayesinde, sürdürülebilir performans 
ürünleriyle müşterilerimize sunduğumuz ürünleri 
genişletmeye devam ediyor ve yarınlara fayda sağ-
lamak için birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

Avrupa’nın en büyük üst 
segment yünlü kumaş 

üreticisi Yünsa, 
sürdürülebilirlik odağında 

yürüttüğü çalışmasıyla 
önemli bir başarıya imza 

attı. Dünyanın en etkin geri 
dönüşüm firmalarından 
Unifi’nin verilerine göre 

Yünsa, koleksiyonlarında 
147 bin kilogramdan fazla 

geri dönüştürülmüş 
REPREVE® elyaf 

kullanarak, 8 milyon 765 bin 
691 adet pet şişeyi  

kumaşa dönüştürmüş oldu.

Yünsa 8,7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdü

Yünsa Genel Müdürü 
MUSTAFA SÜRMEGÖZ





Adana’da kurtuluşun 100. yıl coşkusu sel olup taştı

5  Ocak Adana’nın Kurtuluş Bayramı 100. Yıl 
Kutlamaları’nda, Adanalıların Mustafa Ke-
mal Atatürk’e, Cumhuriyet’e ve vatana 

olan sevgisi, bağlılığı bütün ülkede bir kez daha 
yankı buldu. “100. Yılda 100 Etkinlik” sloganıyla 3 
Aralık 2021 tarihinde başlayan kutlamalar, 5 
Ocak 2022 günü ihtişamla sürdü. 

 
TÜRKİYE’NİN EN UZUN BAYRAĞI 
Geleneksel bayrak asma ve çelenk koyma tö-

renlerinin ardından, öğle saatlerinde, 3623 metre-
lik ölçüsü ile Türkiye’nin en uzun bayrağı, tarihi 
Büyüksaat’ten Taşköprü’ye taşındı. Daha sonra 
kurtuluş mücadelesinde önemli rol oynayan Şeyh 
Cemil Nardalı’nın adını taşıyan konakta gelenek-
sel hale gelen çorba ikramı gerçekleştirildi, Mus-
tafa Kemal Atatürk ve şehitler anıldı. Akşam saat-
lerinde Hilton’da gerçekleştirilen resepsiyonda 
Adana Valisi Süleyman Elban ve konukları ağırla-
yan Başkan Zeydan Karalar ile eşi Nuray Karalar 
misafirleri kapıda karşıladı, teker teker ilgilendi. 

 
KURTULUŞ, COŞKUYLA KUTLANDI 
Resepsiyonun ardından Adana Büyükşehir Be-

lediyesi önünden Uğur Mumcu Meydanı’na kadar 
meşaleli yürüyüş yapıldı. “Bazı borçlar ödene-
mez” yazılı pankart taşıyan kortej, Uğur Mumcu 
Meydanı’na kadar coşkuyla yürüdü. Uğur Mumcu 
Meydanı’nda Gazapizm konserinde buluşan on 
bini aşkın Adanalı, bir yandan kurtuluşu kutladı, 
diğer yandan ünlü rapçi Gazapizm’in şarkılarını 
dinledi. Etkinliklerin tamamına katılan Adana Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuş-
malarının her birinde tarihi anlattı, Mustafa Ke-
mal Atatürk’ü, şehitleri ve gazileri andı. 

 
ADANA’NIN ULUSAL KURTULUŞ  
MÜCADELESİ’NDEKİ ÖNEMİ BÜYÜK 
Şeyh Cemil Nardalı Konağı’nda yaptığı konuş-

mada, konağın milli mücadelede önemli yer teş-
kil ettiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, “Ada-
na’nın Milli Mücadele’de üç önemli rolü olmuş. 
İlki Mustafa Kemal Atatürk’te milli mücadeleye 
başlama hissi uyandıran kent olmasıdır. İkincisi 
Adana’da Fransızların gerilemesi ve barış istemesi 
sonucu, TBMM’nin resmi olarak tanınması sağ-
lanmıştır. Üçüncü olarak da Türkiye’de işgal güç-
lerine karşı kazanılan ilk mücadele olması dolayı-
sıyla Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nin kazanılma-
sında önder olmuş Adana. Bugün elimizde olan-
ları onlara borçluyuz. Başta Mustafa Kemal Ata-
türk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi 
rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Atatürk’e ilham veren, 
TBMM’nin ilk kez 

tanınmasını sağlayan ve 
Milli Mücadele’nin 

kazanılması yolunda ilk 
zafere imza atan Adana’da, 

5 Ocak Kurtuluş Bayramı 
100 etkinlikle kutlandı.
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ZEYDAN KARALAR





F ikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye 
ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve 
Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini 

oluşturmak amacıyla kurulan Togg, teknoloji 
dünyasının önemli buluşma noktası CES 
2022’de (Consumer Electronics Show) dünya 
marka lansmanını gerçekleştirdi. ABD’nin Las 
Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında dü-
zenlenen CES’e vizyon otomobiliyle katılan 
Togg, yeniliklerini ve ilklerini bir basın toplantı-
sıyla dünya kamuoyuna duyurdu. 

 
“BU YARIŞTA BİZ DE VARIZ” 
Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, klasik bir 

otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, “Kendi-
mizi bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyoruz. O 
nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilk-
lerin buluşma noktası olan CES’teyiz” dedi. Oto-
motiv endüstrisinin büyük bir hızla mobilite eko-
sistemine dönüştüğünü belirten Karakaş, “Deği-
şen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefon-
da yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşa-
nıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil daha çe-
vik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı or-
ganizasyonlar başarılı olacak. Bu alandaki yarış 
da henüz başlıyor ve bu yarışın içinde biz de va-
rız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın 
içine doğduk” diye konuştu. 

 
USE-CASE MOBILITY®  
KAVRAMINI TESCİL ETTİRDİK 
Togg’u tamamen kullanıcı odaklı bir yakla-

şımla oluşturduklarını vurgulayan Gürcan Kara-
kaş, şunları söyledi: “Akıllı cihazımızı kullanıcı 
odaklı (user-centric), akıllı (smart), empatik 
(emphatic), bağlantılı (connected), otonom (au-
tonomous), paylaşımlı (shared) ve elektrikli 

(electric) olarak tanımladık ve her türlü tasarımı, 
ürün geliştirmeyi de bu şekilde oluşturduk. Bu 
özelliklerimizi temsil eden Use-Case Mobility® 
kavramını tüm dünyaya anlatıp, tescil ettirdik. 
350’den fazla use-case (kullanıcı senaryosu) çalı-
şarak 40’ın üzerinde yenilikçi konsept belirledik. 
2000’den fazla kişinin katıldığı kantitatif araştır-
ma, 30’un üzerinde focus grup ile bire bir görüş-
me yaptık. Önceliklendirdiğimiz konseptlere 
bağlı olarak bir ‘Kullanıcı Yolculuğu Haritası’ çı-
kardık.” 

 
KONFORLU BİR MOBİLİTE  
DENEYİMİ VAAT EDİYORUZ 
Karakaş, “Togg Akıllı Yaşam” adını verdikleri 

hizmetlerle bütünüyle bağlantılı bir otomobil-
den çok daha fazlasını sunduklarını belirterek, 
şöyle devam etti: “Togg’u tamamen kullanıcı 
odaklı bir yaklaşımla oluşturuyoruz. Geliştirdiği-
niz bir ürün gücünü kullanıcıdan almıyor ise bu 
ürün ve hizmet ölmeye mahkumdur. Kullanıcıyı 
odağa aldığımız ve veri üzerine inşa ettiğimiz iş 
modelimizle mobilite çözümleri üretiyoruz. Akıllı 
cihazımızın etrafında oluşan ekosistemle konfor-
lu bir mobilite deneyimi yaşatacak çözümler 
üzerinde çalışıyoruz. Akıllı enerji çözümleri, akıllı 
şehirlerde akıllı yaşam çözümleri ve yeni mobili-
te hizmetleri geliştiriyoruz. Farasis Energy ortak-
lığıyla kurduğumuz Siro Silk Road Temiz Enerji 
Çözümleri şirketiyle bataryamızı kendimiz ürete-
ceğiz. İş planımız içinde batarya Ar-Ge’si yapıp, 
kimya geliştirmek de var. Mevcut ve geliştirile-
cek olan batarya ürün gamı ile hem her tür elek-
trikli araç için batarya temin etmeyi hem de oto-
motiv dışı sektörlerde de önemli bir batarya, 
enerji depolama sistemleri sağlayıcısı olmayı he-
defliyoruz.”

Türkiye’nin mobilite alanında 
hizmet veren küresel 

teknoloji markası Togg, 
dünyanın en büyük Tüketici 

Elektroniği Fuarı CES 2022’de 
yeniliklerini ve ilklerini dünya 

kamuoyuyla paylaştı.

Togg ABD’de dünya sahnesine çıktı
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AVRUPA’NIN DOĞUŞTAN  
ELEKTRİKLİ İLK SUV’U  

2030’a kadar 5 farklı segmentte  
1 milyon adet araç üretmeyi 
planladıklarını belirten Gürcan 
Karakaş, “2022 sonunda ilk seri üretim 
aracımızı banttan indireceğiz. 
Homologasyon testlerinin 
tamamlanmasının ardından da 2023 
yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki 
ilk aracımız SUV pazara çıkacak. 
Otomobilimiz piyasaya çıktığında, 
Avrupa kıtasında geleneksel olmayan 
bir üretici tarafından üretilmiş ilk 
doğuştan elektrikli SUV olacak. 
Ardından da yine C segmentindeki 
Sedan ve Hatchback modelleri üretim 
sırasına girecek. Takip eden yıllarda  
B-SUV ve C-MPV’nin de aileye 
katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve  
5 modelden oluşan ürün gamımız 
tamamlanacak” diye konuştu.
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SILVERLINE tarihinin ihracat rekorunu kırdı
Yurt içi ve yurt dışındaki 

markalaşma yatırımları, yeni 
pazarlara yönelik geliştirdiği 

projeksiyonlar ve ihracatta 
yaptığı atılımlarla  

yüzde 56 büyüme kaydeden 
Silverline, 2021 yılını 1 milyar 
173 milyon TL ciro ile kapattı. 

U luslararası standartlara uygun güvenli, 
çevreye duyarlı ve az enerji tüketen 
ürünleriyle kullanıcıların ihtiyacını en iyi 

şekilde karşılayan, üretim gücü, ihracat yapılan-
ması ve bin 192 kişiyi aşan istihdamıyla ülke eko-
nomisine önemli bir katma değer sağlayan Sil-
verline, 2021’i bir önceki yıla göre yüzde 56 bü-
yüme ile 1 milyar 173 milyon TL ciro ile kapattı. 
Yurt içinde 2020 yılına göre pişirici grubundaki 
pazar payını yüzde 11,5’dan yüzde 13,3’e çıkarta-
rak büyümesini devam ettirdi. Ocak, fırın, dav-
lumbaz, buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık 
makinesinden oluşan tasarım ve inovasyon 
odaklı geniş ürün gamıyla sektörde güçlü bir yer 
edinen Silverline, 2021 yılında toplamda 1 milyon 
364 bin 470 euro yatırım gerçekleştirdi. Marka, 
2022 yılında üretim pazarlarındaki kayma ve ih-
racatta büyüme hedefi ile özellikle üretim yatı-
rımlarını artırmayı planlıyor. 

 
PAZARLARDA FIRSATLAR ÇOK FAZLA 
“Avrupa pazarlarında güçlü bir yer edinerek 

markalaşmak, inovasyon, tasarım ve teknolojik 
olarak kabul görmek son derece önemli” diyen 
Silverline Ankastre CEO’su Mustafa Laçin, “Bu-
güne kadar ihracat pazarlarında Avrupa’ya özel 
ürünler geliştirmemiz, marka yatırımlarımız ve 
operasyonel yapılanmamız ile ciddi bir büyüme 
gerçekleştirdik. Girdiğimiz pazarlarda önemli pa-
zar paylarına ulaştık. Bu deneyim ve üretim gücü 
bizi farklı pazarlarda da güçlendirdi. Teknoloji ve 
tasarım olarak güçlü bir üretim altyapısına sahi-
biz. Hedefimiz; farklı coğrafya ve pazarlarda mar-
ka konumlaması ile coğrafi çeşitlilik yaratarak, 
kriz ve maliyetleri doğru yöneterek büyümek. 
Balkan ülkeleri hem yakın hem de gelişen pazar-

lar olmasından dolayı ankastre sektörü için 
önemli potansiyel taşıyor. Uzun yıllardır özellikle 
Yunanistan, Romanya ve Sırbistan ile güçlü tica-
ret hacimlerine ulaştık” diye konuştu. 

 
57 MİLYON DOLARLIK İHRACAT 
2020 yılına göre ihracatta dolar bazında yak-

laşık yüzde 50 büyüme sağlayan Silverline, mar-
ka tarihinin en yüksek cirosuna ulaşarak 2021 yı-
lını 57 milyon dolar ihracat cirosuyla kapattı. 
Pandemi ve sonrasında yaşanan değişimler ve 
krizler doğrultusunda ihracat rotasını güncelle-
yen Silverline, özellikle Asya-Pasifik ve Balkanlar’ı 
rotasına aldı. Ayrıca marka, Orta Doğu ve Körfez 
Bölgesi’nde yatırımlarını artırmayı planlıyor. 

 
ANKASTRE SEKTÖRÜ YILI  
ÇİFT HANELİ BÜYÜME İLE KAPATIYOR 
Türkiye’de ankastre pazarının bir önceki yıla 

göre yaklaşık yüzde 10-12 büyüme ile kapanaca-
ğını öngören Mustafa Laçin, “Dijitalleşmenin art-
ması, yeni neslin dışa dönük yaşam tarzını benim-
semesi ve kullanıcı odaklı ürünlerin tercih edilme-
si sonucu mutfaklarda estetik, teknoloji ve fonk-
siyonellik kavramları ön plana çıkmaya başladı. 
Buna bağlı olarak son yıllarda sürekli büyüme 
gösteren ankastre sektörü bu yılı da çift haneli 
büyüme ile kapatıyor. 2021 yılında kurlarda ve 
hammadde fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Bu 
artış fiyatlara bire bir yansıtılamasa da ankastre 
ürünlerinde yıl başlangıcına göre yüzde 35-40 se-
viyelerinde bir artış olduğunu söyleyebilirim. Sil-
verline olarak her zaman olduğu gibi ulaşılabilir fi-
yat politikası, kaliteli üretim, kullanıcı odaklı fonk-
siyonel ürünler ve satış sonrası iyi hizmet anlayışı-
mızla fark yaratmaya devam ediyoruz” dedi.

Silverline Ankastre CEO’su 
MUSTAFA LAÇİN
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17 Aralık’ta Haliç Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenen ödül töreninde, Hammam De-
sign Radyatör’ün kurucu ortaklarından 

Oğuzhan Cellat, Burçak Cellat Korkut ile bir-
likte Server Konrad, Elif Selek Barbaros’tan 
oluşan tasarım ekibine Ticaret Bakanı Mehmet 
Muş ödül takdiminde bulundu. Global ölçekte 
başarılı çalışmalara imza atan ekip, “Bu başarı, 
yüksek eğitimli ve tecrübeli bir kadronun, ina-
narak çalışmasının eseridir” dedi. 

HER DETAYINDA EŞSİZLİK VAR 
CATENA havlupan, zincir etkili görünümü 

ve sonsuz döngüsü ile dikkat çekiyor. CATE-
NA’nın organik detayları ve modern çizgileri, 
tasarım ve mimarlık sektöründeki profesyo-
nellerin yanı sıra tasarım tutkunlarına da il-
ham kaynağı oluyor. Akışkan ve organik form-
daki eklem noktaları, onu eşsiz kılan en 
önemli ayrıntılar arasında yer alıyor. 

 
BAŞARISI ÖDÜLLERLE TESCİLLENMİŞ  
GLOBAL BİR MARKA 
Hammam Design Radyatör, Design Turkey 

2012 İyi Tasarım Ödülü, IF Design Award 
2019 ve Design Turkey 2021 Üstün Tasarım 
Ödülü ile ödüle doymuyor. Tasarım havlupan 
ve tasarım radyatör üretiminde global çapta 
sektörünün önde gelen isimleri arasında yer 
alan markanın, Türkiye ve Avrupa’da 40’tan 
fazla tasarım tescilli ürünü bulunuyor. Üretti-
ği tasarım radyatörlerinin büyük bir bölümü-
nü Avrupa’ya ihraç eden firmanın ürünleri, 
Türkiye’nin seçkin mağazalarında satışa sunu-
luyor. Hammam Design Radyatör, değişen 
dünyanın ihtiyaçlarına ayak uydurmak üzere 
benzersiz altyapısı ile kullanıcı dostu hizmet 
sağlayarak sektöre öncü oluyor. 

Üstün Tasarım Ödülü’nün sahibi Hammam Design Radyatör oldu

ARES LOGISTICS 2021 YILINDA 5 TAŞIMASINDAN 3’ÜNÜ 
TÜRKİYE-İSPANYA HATTINDA GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye ile İspanya arasındaki uluslar-
arası ticaret hacmi, TÜİK verilerine göre 
2021 yılının Ocak-Kasım aylarında 14,5 
milyar dolar seviyesine ulaştı. İki ülke ara-
sındaki ticarete bağlı olarak taşımacılık 
hizmetleri de artıyor. Bu hattın en önemli 
oyuncuları arasında yer alan Ares Logistics 
de geçen yılki her 5 taşımadan 3’ünü Tür-
kiye-İspanya hattında gerçekleştirdi. 

Şirketin Strateji ve İş Geliştirme Direk-
törü Yiğit Şenbağ, Türkiye-İspanya arasın-
daki toplam ithalat ve ihracat taşımaların-
dan önemli bir pay aldıklarını vurguladı. 
Ares Logistics olarak özellikle 2021 yılı iti-
barıyla İspanya’dan CIS (Bağımsız Devlet-
ler Topluluğu) ülkelerine yapılan taşma sa-

yılarındaki artışa da dikkati çeken Şenbağ, 
Avrupa’da hizmet verdikleri ülkelerde bu-
lunan ofisleri aracılığıyla bu güzergâhtaki 
operasyonlarını çok daha hızlı ve sorunsuz 
yönetebildiklerini dile getirdi.  

Türkiye-İspanya ticaretinin bu yıl daha 
da gelişeceğini düşündüklerini belirten 
Şenbağ, şirket olarak bu hat özelinde yeni 
yatırımlar planladıklarını ve pazar paylarını 
artırmaya odaklandıklarını belirtti.

Hammam Design Radyatör, 
havlupan tasarımı CATENA ile 

Türkiye’nin en prestijli  
tasarım yarışması olan Design 
Turkey 2021’de Üstün Tasarım 

Ödülü’nün sahibi oldu.














