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ÖNSÖZ

“2023’de ihtiyacı olan enerjisini
üreten Türkiye için çalışıyoruz…”
Değerli iş ortaklarım, çalışma arkadaşlarım, sevgili Hattat Holding Ailesi, 
çok saygıdeğer dostlarımız…

2012’yi geride bıraktığımız bu dönemde sizlerle yalnızca 2013 yılı için değil, 
2023 için çalışan Hattat Holding’in proje ve hedeflerini paylaşacağım…

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki hem nüfusu, hem de ekonomisi hızla büyüyen 
Türkiye olarak artık Dünya’nın gözlerinin üzerinde olduğu bir ülkeyiz… 
Dünya’nın sayılı büyümesini yaşayan ekonomimiz bizi sayılı ülkeler arasına 
sokuyor. Biz de Hattat Holding olarak işte bu büyümede üzerimize düşen 
görevlerin bilincindeyiz.

Hızlı büyüyen ekonomimizi besleyecek enerjiyi üretmek zorundayız. İşte 
bizde Hattat Holding olarak bu enerjiyi yaratmak üzere kolları sıvadık. Batı 
Karadeniz Mega Enerji Üssü Projesi’nde ilk kazmayı, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Er-
doğan Bayraktar ile birlikte vurduk. Toplam 300 milyon Euro yatırımla kur-
duğumuz taşkömürü madeni artık hazır. İlk kömürü bu sene çıkaracağız. 
Üretimi inşallah kısa sürede önce yıllık 5 milyon tona, zamanla 15 milyon 
tona kadar yükselteceğiz.

Bu projenin devamı olarak da 2.5 milyar dolarlık yatırımla 1320 MW ve 660 
MW büyüklüğünde iki santral yapacağız. Santraller de devreye girdiğinde 
burası 11 bin kişiye iş imkanı yaratacak. Türkiye’nin malum cari açığının 
temel sebebi dışa bağımlı enerji harcamalarıdır. Hatta enerji ithalatı çıkarıl-
dığında, son veriye göre cari açık 190 milyon dolara kadar inmişti. Kuraca-
ğımız bu santraller ve çıkaracağımız yerli kömür cari açığa 5 milyar dolarlık 
bir pozitif katkı sağlayacak.

Bir yandan üreteceğimiz enerji ile diğer yandan da enerji alanındaki büyük 
yatırımlarımızla biz enerjide Türkiye’ye olan görevimizi yerine getireceğiz. 
Bu hedef için Eylül ayında çok kritik bir imza daha attık. Dünyanın en büyük 
termik, hidroelektrik, nükleer, rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretim 
tesisleri kuran şirketi Harbin Electric Group ile yurtiçi ve yurt dışında kuru-
lacak olan kömür, hidroelektrik, rüzgar, doğalgaz ve nükleer elektrik üretim 
santrallerinin ihtiyacı olan kazan, türbin, jeneratör gibi her türlü elektrik üre-
tim tesislerini üretmek üzere ortak fabrika kurma anlaşması imzaladık.

Enerji alanında attığımız bu imza ile daha büyük projelerde Harbin ile birlik-
te hareket edeceğiz. Türkiye’de önümüzdeki dönem özelleştirmeye çıkacak 
santraller için Harbin ile birlikte teklif vererek, santrallerin rehabilitasyonunu 
üstleneceğiz. Bu imza ile Türkiye’nin 2023 yıl hedeflerine ulaşılması için çok 
önemli bir adım daha attık.

Hattat Holding olarak tüm bu yatırımlarımızı arttırarak sürdürecek, 2023’e 
hazırlanan Türkiye’nin gelişmesi ve sanayi enerji üretimi için çalışmayı sür-
düreceğiz...

Mehmet HATTAT
Yönetim Kurulu Başkanı
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“2023’de enerjisini üreten Türkiye için 
çalışıyoruz…”

Hattat Madeni’nden İlk Taş Kömürü 
Çıktı.

Harbin Electric Group International Com-
pany Yönetim Kurulu Başkanı Guo Yu ile 
Türkiye yatırımı söyleşisi.

Amasra Belediye Başkanı: “Devlet gibi 
yatırım”.

Harbin ile Hattat Holding arasında dev 
imza.

Çinliler Şaşkın

BAŞKANDAN

ENERJİ GRUBU

ÖZEL RÖPORTAJ

ENERJİ GRUBU

HATTAT HOLDİNG

HATTAT ENERJİ
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Kış Hastalıklarından Korunma 
Yolları.

Can Gürzap’tan Hattat’a özel 
söyleşi...

Can Gürzap’tan Hattat’a özel 
söyleşi...

GEZELİM SAĞLIK LIFE STYLE SİZDEN GELEN

16 18 20 22
HEMA Endüstri Genel Müdü-
rü Tunç Doğan ile röportaj.

İmtiyaz Sahibi
Hattat Holding A.Ş. adına
Mehmet Hattat

Danışma Kurulu
Halil Beyenal
İzzet Kalaycı
Tunç Doğan
Güneş Tuncer
Abdullah Akkuş

Genel Yayın Yönetmeni ve
Yazı İşleri Müdürü
Tolga Tonguç

Yayın Kurulu
Tolga Tonguç
Mustafa Yavuz
Onur Çağlar Yüksel
Sinem Perktaş

Görsel Yönetmen
Mustafa Yavuz

Fotoğraf Editörü
Mustafa Yavuz - Onur Çağlar Yüksel

Yönetim Yeri
Hattat Holding
Organize Sanayii Bölgesi
Hema Caddesi
Çerkezköy - Tekirdağ
Tel: 0282 758 10 40
Yayın Türü
Yerel, süreli

HATTAT HOLDİNG Haberler’e ulaşmak 
şimdi çok daha kolay. İnternet sitemizden 
bize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz...
www.hattat.com.tr

Hattat Traktör 2012’yi 25 mil-
yon Euro’luk ihracatla kapattı.

İşçilerin Suat Babası: 
Suat Ölmez.
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RÖPORTAJ

GUO YU

Harbin Electric Group International Company
Yönetim Kurulu Başkanı Guo Yu:

“HARBİN İLE HEMA ENDÜSTRİ
TÜRKİYE’DE ENERJİ ALANINDA

YENİ BİR SİNERJİ YARATACAK”
Hattat Holding ve Harbin arasında imzalanan dev anlaşma sonrasında  

Harbin Electric Group International Company Yönetim
Kurulu Başkanı Guo Yu, Türkiye yatırımlarını anlattı.

Türkiye’nin enerji yatırımları için 
stratejik önemini anlatır mısınız? 
Türkiye sizce enerji yatırımları için 
nasıl bir ülke?
Türkiye komşuları ve Avrupa arasın-
da yer alan önemli bir köprü. Özel-
likle balkanlardaki enerji açığı ve 
Avrupa’daki yeni enerji yatırımları 
düşünüldüğü zaman, bu bölgelerin 
enerji altyapısına ilişkin ihtiyaçlarının 
karşılanması açısından çok stratejik 
bir üretim ve ikmal bölgesi olarak je-
opolitik bir öneme sahip. Türkiye’nin 
enerji açığının karşılanması için 
gereken yeni yatırımlar ve özellik-
le balkan ülkelerinde ihtiyaç duyu-
lan yeni enerji üretim merkezleri de 
Türkiye’nin bu konudaki kritik öne-
mini karşımıza çıkarıyor. Türkiye ve 
balkanlar hızlı büyüyen ekonomileri-
nin ihtiyacı olan enerjiyi karşılamak 
üzere kömür, hidroelektrik, rüzgar, 
doğalgaz ve nükleer elektrik üretim 
santral yatırımlarını hızlandırıyorlar. 
Bu da bölgede bu santrallerin kurul-
ması için gereken altyapı üretimle-
rinin yapılması açısından Türkiye’yi 
merkez bir ülke konumuna sokuyor.
Türkiye’de yapmayı planladığınız 
yatırımlar neler? Türkiye’de büyü-
meyi planlıyor musunuz? Nasıl?

Türkiye’de Hattat Holding’e bağlı 
Hema Endüstri ile yurtiçi ve gerekse 
yurt dışında kurulacak olan kömür, 
hidroelektrik, rüzgar, doğalgaz ve 
nükleer elektrik üretim santrallerinin 
ihtiyacı olan kazan, türbin, jeneratör 
gibi her türlü elektrik üretim tesisleri-
ni üretmek üzere ortak fabrika kurma 
anlaşması imzaladık. Kurulacak bu 
fabrika ile Türkiye’de özelleşmeye 
çıkacak olan tüm santrallarin özel-
leşmesine müşterek olarak girerek 
bu santrallerin rehabilitasyonu ge-
rek yanına ek santraler ilave üniteler 
kurarak Türkiye’nin 2023 yılı hedef-
lerini tutturmaya çalışacaktır.Şirket, 
Türkiye’nin komşuları ile Avrupa ara-
sında büyük bir üretim, ikmal ve ba-
kım merkezi olacaktır. Bu yatırımla 
şu anda yüzde 75 dışa bağımlı olan 
santral kurulum işinde Türkiye’de ya-
pılacak üretimle yerlilik oranı yüzde 
25’lerden yukarı çekilecek ve santral 
kurulma maliyetleri düşecektir. 

HEMA Endüstri ile planladığınız 
yatırımdan bahseder misiniz? 
HEMA yatırımı ile Ortadoğu, Bal-
kanlar ve Rusya’ya da ihracat yap-
mayı hedefliyor musunuz?
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Hema Endüstri’nin Çerkezköy tesis-
lerine yapılacak ek 250 milyon do-
larlık yatırım ile altyapısı kurulacak 
yeni üretim tesisinde 2000 kişilik yeni 
istihdam yaratılacak. 2012 içerisin-
de yüzde 50 ortaklık payı ile kurula-
cak olan yeni şirket, 24 ay içerisin-
de Çerkezköy yerleşkesinde 60 bin 
metrekare kapalı alana sahip olacak 
üretim tesislerini hayata geçirecek. 
Bu ülkede yapılacak üretim, Avrupa, 
Balkanlar, Rusya ve Ortadoğu-Ku-
zey Afrika’da kurulacak yeni enerji 
santrallerini ihtiyaçlarının daha hızlı 
karşılanmasını, ikmal maliyetlerinin 

düşürülmesi ile de daha verimli üre-
tim anlaşmaları yapılmasını sağlaya-
caktır.

HEMA Endüstri ile yapacağınız or-
tak yatırımın Türkiye’nin coğrafi 
konumu nedeniyle önemini anlatır 
mısınız?

Türkiye günümüzde hem coğrafi, 
hem de dış politikasındaki ilişkileri 
ile özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika 
ve Balkanlara yönelik bölgede çok 
Türkiye’deki üretim, bölge ülkelerinin 
tedarik zinciri kurulması ve kolay ik-

mal yapılması açısından çok önem-
li bir yapıya sahiptir. Bu nedenle 
Çerkezköy’de kurulacak fabrikada 
yapılacak üretim Balkanlar’ın Tür-
kiye’deki üretim, bölge ülkelerinin 
tedarik zinciri k rulması ve kolay ik-
mal yapılması açısından çok önem-
li bir yapıya sahiptir. Bu nedenle 
Çerkezköy’de kurulacak fabrikada 
yapılacak üretim Balkanlar’ın ihtiyaç-
larını çok kısa sürede karşılanmasını 
sağlayacak, özellikle Ortadoğu için 
yeni projelerde hızlı hareket edilme-
sine olanak verecektir.

YENİ BİR SİNERJİ 
Hema Endüstri ile yapılan bu anlaşmanın ilk meyvesi Amasra’da kurulacak termik Santral

Projesi’nde kendisini gösterecektir. Ayrıca Hema Endüstri ile Harbin, Türkiye ve bölge ülkelerindeki
santral ihalelerine ortak girerek enerji alanında yeni bir sinerji oluşturacaklardır.
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HEMA ENDÜSTRİ

GÜNDEM

HARBIN ile HATTAT Holding arasında

Milyar Dolarlık
DEV İMZA

Her yıl, Türkiye’nin kurulu gücü kadar elektrik santrali üreten
Çin’in en büyük elektrik santral üreticisi Harbin Electric Group,

Hattat Holding grup şirketlerinden HEMA Endüstri ile ortak
üretime geçiyor. Milyar dolarlık yeni yatırımla kurulacak
tesiste elektrik santral üniteleri üretilecek ve yaklaşık 2000

kişilik istihdam sağlanacaktır.

Türkiye’de ilk kez elektrik santral 
üretimi gerçekleştirmek üzere dev bir 
yatırıma imza atılıyor. Harbin Elect-
ric Group ve Hema Endüstri A.Ş. or-
taklığında gerçekleşiyor. Yeniköy’de 
dün düzenlenen törende Harbin 

Electric Group Corporation Yönetim 
Kurulu Başkanı Gong Jingkun ve 
Harbin Electric Group International 
Company Yönetim Kurulu Başkanı 
Guo Yu ile Hattat Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Hattat ve 

Hattat Enerji A.Ş. Başkan Vekili Sn. 
İpek Hattat Türkiye’de elektrik sant-
ral yapım fabrikası kurmak üzere iş-
birliği anlaşması imzaladı. 
Kurulduğu 1973 yılından itibaren 
Türk otomotiv sanayi, endüstri ve 
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savunma sanayi çalışmalarında yer 
alan Hema Endüstri A.Ş., son yıllar-
da Bartın’da kurmakta olduğu büyük 
kömür üretimi tesisleri yatırımı ile 
buna paralel santral ve liman projele-
riyle çok önemli enerji projesine imza 
atıyor. Yatırımlarına devam eden 
Hema Endüstri bu defa Harbin Elect-
ric Group ile gerek yurtiçi ve gerekse 
yurt dışında kurulacak olan kömür, 
hidroelektrik, rüzgar, doğalgaz ve 
nükleer elektrik üretim santrallerinin 
ihtiyacı olan kazan, türbin, jeneratör 
gibi her türlü elektrik üretim tesisle-
rini (santral yapım fabrikası) kuru-
yor. Hattat Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Hattat, bu ortaklık 
çerçevesinde Batı Karadeniz Mega 
Enerji Santrali Projesi’nde yer alan 
termik santral projesi için de Harbin 
Electric Group ile çalışacaklarını 
söyledi. 

Ayrıca, Harbin - Hema ortaklığı yur-
dumuzdaki özelleşmeye çıkacak 
olan tüm santrallerin özelleşmesine 
müşterek olarak girerek gerek bu 
santrallerin rehabilitasyonu gerek 
yanına ek santraller ilave üniteler 
kurarak Türkiye’nin 2023 yılı hedef-
lerini tutturmaya çalışacaktır ve Çin 
ile Türkiye komşuları ve Avrupa ara-
sında kurulacak ortak şirket büyük 
bir üretim, ikmal ve bakım merkezi 
olacaktır. 

24 AYDA ÜRETİM BAŞLAYACAK

Hema Endüstri’nin Çerkezköy tesisleri-
neyapılacak ek milyar dolarlık yatırım ile 
altyapısı kurulacak yeni üretim tesisinde 
ülke ekonomisine sağlanacak katkının 
yanı sıra, 2000 kişilik yeni istihdam yara-
tılacak. 2012 içerisinde yüzde 50 ortaklık 
payı ile kurulacak olan yeni şirket, 24 ay 
içerisinde Çerkezköy yerleşkesinde 60 
bin metre kare kapalı alana sahip ola-
cak üretim tesislerini hayata geçirecek. 
Harbin Electric Group, Türkiye’nin kuru-
lu gücü olan 60.000 MW kadar her yıl, 
60.000 MW’lık elektrik üretim santralleri 
üretmektedir. 

Dünyanın en büyük termik, hidroelektrik, 

2000 YENİ İSTİHDAM
Hema Endüstri’nin Çerkezköy tesislerine yapılacak ek

milyar dolarlık yatırım ile altyapısı kurulacak yeni
üretim tesisinde ülke ekonomisine sağlanacak katkının yanı
sıra, 2000 kişilik yeni istihdam yaratılacak. 2012 içerisinde

yüzde 50- yüzde 50 ortaklık payı ile kurulacak olan yeni
şirket, 24 ay içerisinde Çerkezköy yerleşkesinde 60 bin
metre kare kapalı alana sahip olacak üretim tesislerini

hayata geçirecek.

nükleer, rüzgar ve güneş enerjisinden 
elektrik üretim tesisleri kuran şirketidir. 
Konusunda uzman ve yaptığı çalışmalar-
la kendini dünya çapında kanıtlamış bu 
firma ile kurulacak olan ortaklık ile Türki-
ye, Avrupa ve komşu ülkeler hedef pazar 
olarak seçilmiştir.
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ENERJİ GRUBU

GÜNDEM

HATTAT MADENİNDE
ilk taşkömürü çıktı

Hattat Holding Enerji Grubu - Hema Enerji’nin 300 milyon Euro
yatırımla tamamladığı Amasra Taşkömürü Madeni ilk bölümünde

üretim, “eksi 710” metrede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın

ilk kazmayı vurmaları ile başladı.

Hattat Holding Batı Karadeniz Mega 
Enerji Üssü Projesi’nde ilk aşama 
tamamlandı. Hattat Holding ile Çinli 
Datong firması tarafından açılan ilk 
maden Amasra Taşkömürü Üretim 
Kuyusu’nda ilk kömür çıkarıldı. 2013 
yılında üretime geçilmesi planlanan 
kuyularda proje tamamla dığında 15 
milyon ton taş kömürü üretimi proje-
lendirilmiştir. 

Hattat Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Hattat ile Hema Endüst-
ri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Hattat’ın eşlik ettiği ziyarette, Hattat 
Holding Kurumsal İletişim Müdürü 
Tolga Tonguç’tan bilgi alan Yıldız ve 
Bayraktar, madende eksi 710 metre-
ye kadar inerek ilk kazmayı vurarak 
madenin ilk taşkömürünü çıkardı. Çı-
karılan kömürün yaklaşık 5000- 6000 
kalori civarında olduğunu dile getiren 
Yıldız, “Dünya standartlarında bir kö-
mürdür. Biz burada kazasız belasız 
çalışma temenni ediyoruz. Türkiye 
ekonomisine kazandırılacak bir de-
ğer olarak görüyoruz. Türkiye’deki 
yerli ve yenilenebilir enerji kaynakla-
rına önem veriyoruz ve bunu öncelik-
lerimiz arasına alıyoruz. Yaklaşık 720 
metre aşağıda 8,5 metre çapındaki 3 

adet kuyu var. Bu kuyular 25 kilomet-
relik bir hatla birbirine bağlanacak ve 
bu kömür elde edilmiş olacak. Çevre 
Bakanımız Bayraktar’a, verdiği kat-
kıdan dolayı da teşekkür ediyorum.” 
Yıldız, kurulması düşünülen termik 
santralde ithal kömür kullanılmaya-
cağını belirterek de şöyle konuştu: 
“Çevreye duyarlı termik santraller ol-
masını istiyoruz. Çevresel etkilere de 
önem veriyoruz. Çevre Bakanlığımız 
bu konuda çok titiz. Başba kanımız’ 

11 BİN YENİ İSTİHDAM
Hattat Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Hattat, taşkö-
mürü üretiminin yanı sıra böl-

gede planlanan termik santralin 
de tamamlanması ile birlikte 3,5 

milyon Euro yatırımla enerji üssü 
yapacaklarnı, 11 bin yeni istih-
dam sağlayacaklarını açıkladı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar

ın da bu konuda talimatı var. Amacı-
mız yerli kaynakları değerlendirmek. 
Burada 1 kilo bile ithal kömür kulla-
nılmayacak.” Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Erdoğan Bayraktar da, “Biz de 
oraya indik kompresörle kazarak eli-
mizde gördüğünüz kömürü çıkardık. 
Hakikaten kalori değeri çok yüksek 
bir kömür. İnşallah ülkemiz enerjisi-
ne çok büyük bir katkı sağlayacak. 
Herkesi tebrik ediyorum” dedi. 

3.5 MİLYON EURO YATIRIM

Mehmet Hattat, Hattat Holding 
Batı Karadeniz Mega Enerji Üssü 
Projesi’nde ilk aşamanın tamamlan-
dığını, toplam 300 milyon Euro yatı-
rımla taşkömürü madeninde üretimin 
başladığını vurguladı. Hattat, şu aşa-
mada Dünya’da uzmanlıklarından 
dolayı kuyuda çaılışan 400 kişinin 
yarısının Çinli olduğunu, ancak bu 
çalışmalardan elde edilen bilgilerin 
Türk mühendis ve işçilere aktarılarak 
Türk işçi istihdamının artırılacağını 
belirterek, “Hedef tüm çalışanların 
türk işçi ve mühendislerden oluşma-
sı” dedi.

Hema Enerji Bartın-Amasra Taşkömürü Madeni’nde  
-710 metreye inen Yıldız ve Bayraktar’ın çıkardıkları ilk kömür  

kendilerine özel anı olarak hediye edildi.
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ENERJİ GRUBU

GÜNDEM

Amasra Belediye Başkanı:

DEVLET GİBİ YATIRIM

Hattat Holding Enerji Grubu - Hema Enerji’nin 300 milyon Euro
yatırımla tamamladığı Amasra Taşkömürü Madeni’nde ilk

üretim bölümü çalışmalarını Amasra Belediye Başkanı Emin
Timur ve Amasra Belediye Meclis Üyeleri de ziyaret etti.

Amasra Belediye Başkanı Emin Ti-
mur ve Amasra Belediye Meclis 
üyeleri Hattat Holding Taşkömürü 
Madeni’ne eksi 720 metreye inerek 
kömür çıkarma çalışmaları hakkın-
da bilgi aldı ve kömür çıkardılar. Ti-
mur ve Belediye meclis üyelerine 
eşlik eden Hema Enerji Genel Mü-
dür Yardımcısı Selim Şenkal taşkö-
mürü çıkarma çalışmaları ve Hema 
Enerji’nin önümüzdeki dönem proje-
leri hakkında bilgi verdi. Hema Enerji 
Genel Müdür Yardımcısı Selim Şen-
kal, Hattat Holding Batı Karadeniz 
Mega Enerji Üssü Projesi’nde ilk 
aşamanın tamamlandığını, toplam 
305 milyon Euro yatırımla taşkömürü 

madeninde üretimin başladığını vur-
guladı. 

TÜRK İŞÇİLER ARTACAK 

Dünya’nın taşkömürü madeni konu-
sundaki en ileri teknolojisine sahip 
Çinli Datong Firması ile en çevreci, 
güvenli ve son teknolojide açılan ilk 
madeninin ardından, diğer maden 
kuyularının ve çalışmalarının sürdü-
ğünü belirten Şenkal, şu aşamada 
Dünya’da uzmanlıklarından dolayı 
kuyuda çalışan 400 kişinin yarısı-
nın Çinli olduğunu, ancak bu çalış-
malardan elde edilen bilgilerin Türk 
mühendis ve işçilere aktarılarak Türk 

işçi istihdamının artırılacağını söyle-
di. Timur da şöyle konuştu “Amasra 
bölgesi Türkiye’nin taş kömüründe 
üssü haline gelecek. Özel bir şirketin 
böyle devasa bir yatırım yapması he-
pimizi sevindiriyor. Bundan çıkacak 
kömürün çok değerli olacağını biliyo-
rum. Devlet’in bir işletmesi olan Türk 
Taşkömürü Kurumu bile buraya böy-
le bir yatırım yapmadı.” dedi. Amasra 
Belediye Başkanı, “Belediye meclis 
üyeleri ile birlikte eksi 720 metreye 
inerek kompresörle kömür çıkardık, 
maden işçileri ile sohbet ederek on-
larla çalışmanın mutluluğunu yaşa-
dık. Bu maden bölge için yeni döne-
min başlangıcı” dedi.
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ENDÜSTRİ

GÜNDEM

HEMA ile DEG arasında

STRATEJİK İMZA

Alman Kalkinma Bankasi (KFW)’in 
iştiraki Deutsche Investitionsund 
Entwicklungsgesellschaft mbH 
(DEG) Avrupa’daki krize rağmen 
Türkiye’de ilk kez “Sermaye Benzeri 
Kredi”yi bir özel şirkete kullandırıyor. 
DEG Hattat Holding’e Türkiye’de ilk 
kez verilen “Sermaye Benzeri Kredi” 
için “Evet” kararı verdi. Kredi HEMA 
Endüstri’nin Avrupa’dan aldığı direk-
siyon fabrikasındaki makine ve tek-
nolojisi Türkiye’de Çerkezköy’deki 
fabrikaya getirilerek, ticari vasıtalar 
için hidrolik direksiyon sistemleri üre-
tim kapasitesi 50 binden 150 bine 
yükseltilecek ve 1000 kişilik ek istih-
dam yaratılacak. 18 milyon Euro’luk 
ilk kredi diliminin ardından kredi mik-
tarı bir yıl içinde 50 milyon Euro’ya 
kadar yükselecek. Yatırımın toplam 
bedeli 70 milyon Euro düzeyinde ola-
cak.

Türkiye’nin otomotiv yan sanayinde 
dünya devi firması HEMA Endüstri 
ile Avrupa’nın en büyük kalkınma ku-
ruluşlarından birisi olan KFW – DEG, 
200 parçalık yeni makine ve teknoloji 
yatırımının finansmanında kullanıl-
mak üzere kredi anlaşması imzaladı.

Dr. Peter Thimme imza töreninde 
yaptığı konuşmada, “Dünya’nın en 

hızlı büyüyen ekonomilerinden olan 
Türkiye ve özellikle otomotiv endüst-
risinde fark yaratan HEMA Endüstri 
ile imzaladığımız bu kredi anlaşma-
sı Alman Kalkınma Kuruluşu KFW 
– DEG olarak bu ülkeye ve Hattat 
Holding’e duyduğumuz güvenin 
göstergesidir. HEMA Endüstri son 
teknoloji ve özel patentleri ile Dünya 
devi firmaların en önemli ortakların-
dan biridir.” dedi. 

HEMA EN ÇOK
PATENT ALAN ŞİRKET 

Bu kredinin HEMA Endüstri’nin oto-
motiv ve tarım ekipmanları üretimi 
için yapılacak yeni yatırımlarının fi-
nansmanında kullanılacağını belirten 
İbrahim Hattat, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “HEMA Endüstri iştirakle-
riyle bugün 1 milyar Lira’ya ulaşan 
cirosu, 900 milyon Lira’ya ulaşan ak-
tif büyüklüğü ve 4 bin kişiden oluşan 
istihdamı ile Türkiye’de otomotiv sa-
nayinin en büyük kuruluşlarındandır. 
HEMA Endüstri, halen ıngiltere, Fin-
landiya, Amerika, Brezilya, Meksika, 
Almanya başta olmak üzere daha 
birçok ülkeye ileri teknoloji ürün ihra-
catı yapmakta ve yüzü aşkın kişiden 
oluşan Ar-Ge merkezi ile konusunda 
Türkiye’nin en çok patent alan şirketi 

konumunda bulunmaktadır. 

150 BİN ADET DİREKSİYON

Ibrahim Hattat, “2013 yılı ortasına 
kadar tamamlanacak olan bu yatırım 
ile HEMA Endüstri şu an kurulu ticari 
araç hidrolik direksiyon sistemleri üre-
tim kapasitesini yılda 150.000 âdete 
çıkararak bu konuda Avrupa’nın en 
büyük 2. Kuruluşu haline gelecektir” 
dedi.Toplantıda bir konuşma yapan 
Hattat Holding CFO’su Gürhan Kar-
tal, Hema Endüstri’nin satış cirosunu 
reel
olarak her yıl yüzde 15-20 arttırma 
hedefi koyduklarını belirterek, “ Bu-
çerçevede şirketimizin yeni teknoloji 
ve makine yatırımlarını da hız kes-
meden sürdüreceğiz” dedi.
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İPEK HATTAT

GÜNDEM

ÇİNLİLER ŞAŞKIN
Hattat Holding’in Amasra’daki yer altı taşkömürü

tünellerinde çalışan Türk ve Çinli işçiler şaşkına döndü.

Havza’da aylık yaklaşık ortalama 
60 metre olan tünel kazma uzunlu-
ğu Hema Enerji Amasra Taşkömü-
rü Ocakları’nda 100 metreye ulaştı. 
Hattat Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Hattat, taşkömürü oca-
ğında çalışan işçilerin bu başarısını 
primle kutladı. Ücretleri dışında “teş-
vik ödemesi” kavramını ilk kez duyan 
ocaklarda çalışan Çinli işçiler hayat-
larında da
ilk kez “ödül” almanın sevincini yaşa-
dı. 

Hattat Holding Enerji Grubu - Hema 
Enerji’nin 300 milyon Euro yatırımla 
ilk aşamasını tamamladığı Amasra 
Taşkömürü Madeni’nde işçilerin yo-
ğun ve sistemli çalışmasıyla tüneller-
de rekor hızla ilerleniyor.

Hattat Holding Batı Karadeniz Mega 
Enerji Üssü Projesi’nin ana arte-
ri olan, Hattat Holding ile Çinli Da-
tong firması tarafından açılan ilk 
maden Amasra Taşkömürü Üretim 
Kuyusu’nda tünellerdeki hızlı ilerle-
me ve taşkömürü çıkarma faaliyetle-
rinin başlaması nedeniyle işçiler için 
özel bir kutlama gerçekleştirildi.

Bartın ve Zonguldak milletvekillerinin 
katıldıkları kutlama ve ödül töreninde 
konuşan Hattat Holding Yönetim Ku-
rulu üyesi İpek Hattat, Hattat Holding 
Batı Karadeniz Mega Enerji Üssü 
Projesi’nde, galeri çalışmalarının 
hızla devam ettiğini, şu ana kadar 
toplam 300 milyon Euro yatırım ger-
çekleştirdiklerini belirtti. 

Hattat “Amasra Taşkömürü 
Ocakları’nda Tarlaağzı’ndan baş-
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lanan galeriler 1000 m2 ye yakla-
şan uzunlukta tünel kazıldı. Amasra 
HEMA 3 Tüneli’nde ise aylık 100 
metreyi aşan ilerleme sağlanıyor” 
dedi. Maden’de çalışan işçilerin yo-
ğun çabaları Havza da aylık ortama 
60 metre olan tünel kazma uzunluğu-
nun Hattat Enerji Amasra Taşkömürü 
Ocakları’nda 100 metreye ulaştığını 
ve bir Türkiye rekoruna imza atıldı-
ğını belirten İpek Hattat, “Bu çaba ve 
çalışmayı elbette ödüllendireceğiz. 
Yeraltında yoğun çalışan işçi kardeş-
lerimize bugün dağıtacağımız teşek-
kür primi onlara olan minnetimizin 
göstergesidir” dedi.

Dünya’nın taşkömürü madeni konu-
sundaki en ileri teknolojisine sahip 
Çinli Datong Firması ile en çevreci, 
güvenli ve son teknolojide açılan ma-
den ocaklarının ardından, planlanan 

termik santral projesi ile de bölgeye 
11 bin yeni istihdam yaratılacağını 
3,5 milyar Euro yatırım yapılacağının 
altını çizdi. 
Hattat, şu aşamada Dünya’da uz-
manlıklarından dolayı kuyuda ça-
lışan Çinli işcilerimizle birlikte Türk 
işcilerimizin de olduğunu, bu çalış-
malardan elde edilen bilgilerin Türk 
mühendis ve işçilere aktarılarak Türk 
işçi istihdamının artırılacağını belirte-
rek, “Hedef tüm çalışanların Türk işçi 
ve mühendislerden
oluşması” dedi.  

Törende konuşan Hattat Holding Yö-
netim Kurulu Üyesi İpek Hattat ay-
rıca emeği geçen herkese teşekkür 
etti ve şunları kaydetti: “Hattat Hol-
ding olarak bugün çok gururluyuz. 
Biz büyük bir hayal ile yola çıktık. 
Batı Karadeniz Mega Enerji Üssü 

Projemiz ile yalnızca Karadeniz’e 
değil, Türkiye’ye çok büyük bir enerji 
üssü kurmaya hazırlanıyoruz. Bu ha-
yalimizi gerçekleştirmek için Yönetim 
Kurulu Başkanımızdan, burada ödül 
almaya hak kazanan çalışanlarımıza 
kadar hepimiz büyük özveri ile çalışı-
yor, emek harcıyoruz. Biz bu projeye 
inandık… İşte bu inanç ile çok önem-
li bir başarıya imza attık. Bu başarı 
işçilerin, mühendislerin, Amasra’da 
çalışan bütün ekibin büyük özverisi 
ve inancıyla gerçekleşti.

9 Şubat Cumartesi Günü düzenle-
nen kutlamalarda işçilere teşekkür 
edilirken teşvik ödülü hediyesi de 
sunuldu. Hattat Enerji’nin taşkömürü 
ocaklarında çalışan Çinli işçiler ise 
hem prim kavramını ilk kez duydular, 
hem de hayatlarında ilk kez prim al-
manın büyük şaşkınlığını yaşadılar.

Yıllık 5 milyon ton taşkömürü üretimi sağlayacak olan bu kuyular,
proje tamamlandığında ilerleyen yıllarda 10 milyon ton taşkömürü

kapasitesine sahip olacak.
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TUNÇ DOĞAN

SÖYLEŞİ

HEMA, MERCEDES İLE AVRUPA’YA
direksiyon ihracatına başladı
Hema Endüstri Genel Müdürü Tunç Doğan, Hema’nın 2012 yılını

nasıl geçirdiğini ve 2013 hedeflerini ilk kez anlattı. Avrupa’lı
dev marka Mercedes ile direksiyon ihracatına başladıklarını ve

Dünya’daki 3. büyük ticari araç direksiyon üreticisi olmayı
hedeflediklerini belirtti.

HEMA Endüstri olarak 2012 yılını 
nasıl bir tablo ile kapatmayı plan-
lıyorsunuz? Toplam ciro, toplam 
ihracat, aktif büyüklük, toplam is-
tihdam rakamlarınız neler?
HEMA Endüstri olarak 2012 yılını 
cirosal anlamda 2011 yılı ile hemen 
hemen aynı seviyede kapatmayı 
planlıyoruz. Diğer bir deyişle 2011 
yılında yaşanan büyüme, 2012 yılın-
da aynı oranda gerçekleşmemiştir. 
Bunun enbüyük sebebi olarak Avru-
pa pazarındayaşanan krizi ve yurtiçi 
tarım makineleri sektöründeki daral-
mayı gösterebiliriz. Bu olumsuz et-
kilere rağmen ciro ve karlılık göster-
gelerinde bir önceki yıla göre önemli 
derecede bir farklılık olmaması bizim 
için önemlidir. Yukarıda bahsettiği-
miz olumsuz etkenlerin Hema En-
düstri üzerinde minimum ölçekte etki 
yaratmasının altında ürün gamımızın 
çeşitliliği ve farklı pazarlara hizmet 
etmemiz yatmaktadır. Böylece belli 
pazarlara ve belli ürünlere bağlı kal-
mamanın ne kadar önemli olduğu 
bir kez daha görülmektedir. 2012 yılı 
rakamlarına göz atacak olursak yak-
laşık olarak toplam ciromuzun 380 
milyon TL, toplam ihracatımızın 200 
milyon TL olduğunu söyleyebiliriz. 

Hema Endüstri olarak 2013 yılına 
hangi hedefler ile girmeyi planlı-
yorsunuz? İhracat, üretim yeni ya-
tırım hedefleriniz neler?
HEMA Endüstri olarak 2013 yılı he-
deflerimiz arasında daha yüksek 
ciroyu, aynı istihdam ve modernize 

edilmiş makine parkı ile gerçekleş-
tirmek vardır. Dolayısıyla verimliliği 
arttırarak süreçlerdeki tüm kayıpları 
minimize etmeyi hedefliyoruz. Daha 
geniş bir perspektiften bakacak olur-
sak hedeflerimiz arasında süreç-
lerdeki kayıplarıminimize etmenin 
yanı sıra bu iyileştirmeve verimliliği 
sürdürülebilir ve kalıcı hale getirmek 
bulunmaktadır. Ayrıca Ar-Ge yete-
neklerimizi ön plana çıkararak ürün 
gamımızı genişletmekamacındayız. 
Bunun sonucu olarak mevcut pa-
zar payımızı arttırmayı ve yeni pa-
zarlara girmeyi hedefliyoruz. Ticari 

araç direksiyon üretimi konusunda-
özellikle Mercedes ile başladığımız 
Avrupa’ya direksiyon ihracatına ek 
olarak Volvo’yu da dahil ederek ulus-
lar arası arenadaki rolümüzü arttır-
mak hedeflerimiz arasındadır. Bu he-
defi gerçekleştirmek için Avrupa’dan 
bir direksiyon üretim fabrikası sa-
tın alınmıştır. Bu fabrikanın Hema 
Endüstri’ye transferi Ocak 2013 tari-
hinde başlayacak ve üretim kapasi-
temizde önemli bir artış gerçekleştir-
miş olacağız. Döküm fabrikamızda 2. 
bir hat devreye alınacak olup bunun 
sayesinde döküm kapasitesinin %70 

HEMA, dünyadaki 3. büyük ticari araç 
direksiyon üreticisi olacak.
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arttırılması sağlanacaktır. Bu vesi-
leyle dışarıdan tedarik edilen döküm 
parçalarının oranında önemli bir dü-
şüş gerçekleşecektir. Bunun yanın-
da kapasite artışına paralel olarak 
gerek yurtiçi, gerek yurtdışı müşteri 
portföyünde artış sağlanacaktır. Yeni 
yatırım çalışmalarımızdan bir diğeri 
ise Ursus-Polonya traktörlerine veri-
lecek olan transaxle ve önaks proje-
lerimizdir. Transaxle ürünlerimiz nor-
mal duty ve heavy duty olmak üzere 
2 ayrı tipte hazırlanmış olup Kasım 
2012’de müşteriye sevk edilmiştir. 
Transaxle’lara ek olarak 4WD ön aks 
sevkiyatları da gerçekleştirerek Ur-
sus traktörlerine set olarak ürün sevk 

edilecektir. 2013 yılı için 1000 setlik 
bir anlaşma yapılmış olup söz konu-
su sevkiyatlar Şubat ayında başlaya-
caktır.

“HEMA, DÜNYADAKİ 3. BÜYÜK 
TİCARİ ARAÇ DİREKSİYON  
ÜRETİCİSİ OLACAK”

HEMA Endüstri olarak Avrupa’da 
alınan bir fabrika ile yeni bir üre-
tim sistemine gireceği açıklandı. 
Bize bu fabrikadan ve yeni yatırı-
mından bahseder misiniz? Bu fab-
rikanın satın alınması ile üretimi-
nizde ne kadarlık bir artış olacak. 
Yeni üretim yatırımınız ne kadar? 
Bu yatırım ne zaman tamamlana-
cak? Bu yatırım sonucunda nasıl 
bir ihracat ve gelir hedefi belirle-
diniz?
Hema Endüstri, 2012 yılında başla-
yıp 2013 yılında tamamlayacağı bu 
yatırımla, dünyadaki 3. büyük ticari  

araç direksiyon üreticisi olacaktır. şu 
andaki mevcut kapasitesini 4 kat art-
tırarak tüm dünyadaki kamyon üre-
ticilerine kalite, maliyet ve sevkiyat 
avantajlarını beraberinde taşıyan, 
ticari araç direksiyon üniteleri sağla-
yacaktır. Yatırımının toplam miktarı 
yaklaşık 20 Milyon Euro dolayında 
olacaktır. 

2013 yılında patent konusunda 
Hema endüstri nasıl bir çalışma 
yapacak? 2012 yılında aldığınız 
patentler neler?
HEMA Endüstri olarak Ar-Ge çalış-
malarına ayrı bir önem vermekteyiz. 
Bu çalışmalardan biri de patent alma 
konusunda yapılan çalışmalardır. 
Daha önce Türk Patent Enstitüsü’ne 
(TPE) yapılmış olan 45 patent / 
faydalı model başvurumuz vardı. 
2012’yi de eklersek şu tarih itibarıy-
la toplam 58 adet patent başvurusu 
yapılmıştır.

PATENT 
BAŞVURU NO

İÇERİK BAŞVURU
TARİHİ

91/400    Deveboynunda yenilik        30072012

143/629   Treyler veya dorse gibi araçların platform yapısında yenilik   30072012

39/173    Tarassut yükseltisi        31072012

157/698   Treyler veya dorse gibi araçların rampa ayaklarında yenilik   1082012

2012-07593   Kuyruk Milinin Ters Yönde Dönmesine Olanak Veren Bir irtibatlandırma  29062012

2012-07578   Mekanik Kontrollü Bir Hidrolik Kaldırma Sistemi     29062012

2012-07578   Hidrolik Dişli Pompasında Yenilik      29062012

37/140 Hidro  lik Pompa Adaptörü        29062012

2012-07618   Çabuk Sökülebilir Kaplin       29062012

2012-07602   Ağırlığı Azaltılmış ve Dişli Sisteminin Basıncını Dengeleyen Burç  29062012

222/841   Basınçlandırma Valfi        29062012

327/955   Kampana fren merkezleme aparatı      21052012

1/6    Akış bölücü içeren kontrol valfi sistemlerinde silindir hattına   19102012
   basınçlı yağ kaçağını önleyen sistem
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HATTAT TARIM

GÜNDEM

Hattat Traktör 2012’yi
25 Milyon EURO’luk
İHRACATLA KAPATTI

Hattat markası ile Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede
ihracatını hızla artıran Hattat Tarım, geçen yıl 10 milyon Euro

olan ihracatını, 2012 yılının 9 ayında ikiye katladı.

Hattat Holding Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı İbrahim Hattat, trak-
törde yerli marka olarak en fazla 
ihracatı kendilerinin yaptıklarını be-
lirterek, “Hattat’ markası ile Avrupa 
başta olmak üzere birçok ülkede ih-
racatımızı arttırıyoruz. Geçen sene 
yaklaşık 10 milyon Euro ihracatımız 
olmuştu. 9 ayda ihracatımızı ikiye 
katladık. Bu seneyi 25 milyon Euro 
ihracat ile kapatmayı planlıyoruz” 
dedi. Tekirdağ’a bağlı Çerkezköy’de 
üretim merkezleri bulunduğunu 
hatırlatan Hattat Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim 
Hattat, Hema Endüstri A.Ş. bünye-

sinde faaliyet gösterdiklerini ve gru-
bun otomotiv, traktör, iş makineleri, 
havacılık, savunma sanayi ve enerji 
sektöründe faaliyet gösterdiğini ifa-
de eden Hattat, traktör alanında ça-
lışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü 
kaydetti. Tarım makinelerinde yeni 
bir şirket olduklarına dikkat çeken 
Hattat, Türkiye’de kökleşmiş ve bili-
nen markalarla rekabet içinde olduk-
larını kaydetti. Her sene pazar payını 
arttırarak piyasadaki yerini sağlam-
laştırdığını belirten İbrahim Hattat, 
“Her sene yeni modeller çıkartıyoruz. 
Özellikle bu sene yaptığımız atak ile 
yeni modellerimiz oldukça beğenildi, 

tutuldu. Her geçen sene yeni bayi 
teşkilatı, servisi güçleniyor. Önümüz-
deki yıllarda Hattat Tarım’dan çok 
daha önemli hamleler bekliyoruz” 
diye konuştu.
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Hattat Traktör
AVRUPA’DAN SONRA

SENEGAL’LE AFRİKA’DA
Hattat Holding bünyesinde 2002 
yılında traktör yatırımına start ve-
ren Hattat Tarım, Türkiye ve Av-
rupa’daki hızlı yükselişini sürdürü-
yor. Avrupa’dan Latin Amerika’ya 
Asya’dan Ortadoğu’ya 34 ülkeye 
yaptığı ihracat ile yerli traktör yatırı-
mında ihracat şampiyonu olan Hattat 
Tarım, Afrika pazarına Senegal ile 
gerçekleştirdiği anlaşmayla hızlı bir 
giriş yapıyor.

HATTAT TARIM MAKİNALARI,
SENEGAL’DEN SONRA
PORTEKİZ VE İSPANYA
PAZARINA GİRECEK

Hattat Tarım Genel Müdürü Abdullah 
Akkuş, traktörde yerli marka olarak 
en fazla ihracatı kendilerinin yaptık-
larını belirterek, “Hattat’ markası ile 
Avrupa başta olmak üzere birçok ül-

kede ihracatımızı arttırıyoruz. Geçen 
sene yaklaşık 10 milyon Euro ihra-
catımız olmuştu. 9 ayda ihracatımızı 
ikiye katladık. Bu seneyi 25 milyon 
Euro ihracat ile kapatmayı planlıyo-
ruz” dedi. 
Ayrıca Senegal ile gerçekleştirilen 
anlaşması sonrasında Akkuş, “Türk 
markası olarak birçok firma dünya 
genelinde ciddi ihracat yapıyor ama 
yerli bir marka olarak Türkiye’de en 
fazla ihracatı gerçekleştiren firmayız. 
Hattat markası ile Avrupa başta ol-
mak üzere birçok ülkede ihracatımızı 
arttırıyoruz. Son olarak Senegal ile 
gerçekleştirdiğimiz anlaşma ile Af-
rika pazarına giriş yaptık ve ihracat 
yaptığımız ülke sayısını 34’e yük-
selttik. Avrupa’daki hızlı büyümemizi 
İspanya ve Portekiz pazarına girerek 
sürdüreceğiz.” dedi. 

Çerkezköy’de 200 bin m2’lik tesisler-
de ürkiye’nin en büyük otomotiv yan 
sanayi fabrikası Hema Endüstri A.Ş 
ile birlikte traktör üretimi gerçekleşti-
ren Hattat Tarım, 2007’de de kendi 
ismi ile Hattat Traktör markasının 
üretimini başlattı. 
Otomatik boyahane, robotlu montaj 
ve test makineleri ile yüksek tekno-
loji kullanılarak üretim yapabilen 20 
bin kapasiteli fabrikada, 50 beygir 
gücünden 102 beygir gücüne kadar 
tüm opsiyonları ile birlikte 209 model 
traktör üretiliyor.
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SUAT ÖLMEZ

BİZDEN BİRİ

İşçilerin Suat babası

HEMA’YI ANLATIYOR
Dergimizin bu  
sayısında, 2006  
yılından beri  
HEMA Enerji’de  
çalışan ve İşçilerin  
“Suat Babası” olarak  
bilinen
HEMA Endüstri  
İşletme Müdür  
Yardımcısı Maden  
Mühendisi  
Suat Ölmez’i  
daha yakından
tanıyacağız.

Meslek hayatına nerede başladınız bize çalışma hayatınızı anlatır mısı-
nız?
Meslek hayatıma, üniversiteden önce işçi olarak başladım ve uzun süre bu 
şekilde devam ettim. Önce dayımın şirketinde kamyon şoförlüğü, oto tamir-
ciliği, daha sonrada 1977 yılında EKı’ de (şimdiki TTK’ da. Türkiye Taş Kö-
mürleri Kurumu) işçi olarak çalışmaya başladım. 1979 yılında askere gittim. 
Dönüşte tekrar EKı ‘de işe girdim. Bu arada yeniden üniversite sınavlarına 
girip Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Maden Mühen-
disliğini kazanıp üniversite eğitimime başladım. Bakmakla yükümlü olduğum 
eşim ve çocuğum olduğu için gündüz üniversiteye devam ediyor, akşam ise 
işe gidiyordum. Okulum bitinceye kadar bu şekilde devam ettim. Kadro alıp 
ilk mühendisliğe başlamam, Karadon Müessesesine bağlı Gelik’ te kuyu kazı 
çalışması oldu. 2006 yılına kadar Çin’de yerleşik CITIC Firması ile beraber, 
kuyu nihai vinçlerinin motajı, kulenin yerde kurulumu, bir bütün olarak kaldı-
rılması ve hizmete alınması projelerinde görev aldım.

Şimdi HEMA Enerji’de hangi pozisyonda bulunuyorsunuz?
2006 yılında TTK’ dan emekli olup HEMA Amasra’da kuyular sorumlusu ola-
rak çalışmaya başladım. HEMA’daki ilk işimde de yine Çin’e kuyu kazı işleri 
için çalışmaya gittim ve DATONG Firması ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma 
sonrasında Türkiye’ye geri döndüm. Galeri kazıları için halen Çin’li Firma 
DATONG ve yerli Firma DENFA ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şuan 
HEMA Amasra’daki görevime İşletme Müdür Yardımcısı olarak devam edi-
yorum. 

Bir taşkömürü ocağında çalışmak 
nasıl bir görev ve duygu getiriyor?
İlk defa işe aldığımız elemanlara yer 
altı uyum kursu verildikten sonra bir 
süre yer üstünde çalıştırıp tecrübe 
kazandırıyoruz. Daha sonra mesleki 
eğitim aldırıp yeraltında görevlen-
diriyoruz. Onlarla çalışırken yanlış 
yaptıkları her şey için uyarmak, zarar 
vermeyecek ortamı hazırlamak ta-
mamen bizim sorumluluğumuzdadır.

Hema Enerji’de çalışmayı bize an-
latır mısınız?
HEMA enerjide altı senem bitti. Bu 
süre zarfında çalıştığımız yeri hem 
yaşanabilir hale getirmek, hem de 
modern bir görüntüye kavuşturmak 
öncelikli işlerimizden biridir. Gerek 
yöre halkı gerekse devletin bütün 
kurum çalışanları ile bir bütünlük 
içersinde dostça ve iyi ilişkilerimizi 
muhafaza ederek çalışmalarımıza 
hız vermekteyiz. Çalışan eleman-
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Çalışma arkadaşlarıma biraz daha fazla zaman ayırıyor,  
ailevi sorunlarını dinliyorum.

larımız ile çeşitli spor etkinliklerinde 
bulunmak, moral yemekleri vermek, 
gezi düzenlemek gibi aktivitelerimize 
her zaman devam ediyoruz. HEMA’ 
da haftanın yedi günü yirmi dört saat 
çalışmalar devam etmektedir. 

Size işçilerin “Suat Babası” deni-
yormuş bu konuda neler söyler-
siniz? Çalışanlarla aranızdaki bu 
gönül bağı nasıl oluştu?
Çalışanlarımızın sadece işle ilgili 
değil ailevi sorunlarına da diğer ku-
ruluşlardan biraz daha fazla zaman 
ayırıyorum. Çalışanlarımızdan so-
runlarını benimle paylaşanlara elim-
den geldiği kadar yardım etmeyi ken-
dime görev addediyorum. Bir takım 
nedenlerden dolayı eşi ile ayrılmış 
ya da ayrılma noktasına gelmiş veya 
ailesi ile problemleri olan elemanları-
mızla konuşup dertlerine çare olma-
ya çalışıyorum. Kafası rahat olmayan 
kişinin işinde de başarılı olamayaca-
ğı bilinmelidir. Benim telefonlarım 
yirmi dört saat açıktır. Bana ulaşmak 
isteyen her zaman arayabilir, sorun-
larını benimle rahatlıkla paylaşabilir. 
Bu yüzden yaşımın da onlara göre 
epey fazla olması bazılarının bir ağa-
bey, bazılarının da bir baba gibi beni 
görmelerine neden olmaktadır. 

Bugüne kadar çalışırken başınıza 

gelmiş en ilginç hikâye nedir?
Şöyle bir hikayemi paylaşmak iste-
rim. Bir keresinde iş güvenliği konu-
sunda maden nezaretçime güvendim 
onda da kısmi metan patlamasına 
neden oldum. TTK’ da Gelik İşlet-
mesine bağlı şimdiki Cumhuriyet Ku-
yusunu 1992 yılında kazarken, -360 
inset inşasında oksijen ile kesim yap-
mamız gerekiyordu. İnsettavanında 
kömürlü formasyon var ve kazı aşa-
masında da bu kısım yaklaşık olarak 
altı, yedi metre göçmüştü. Bu kısma 
ağaç tahkimat yapılmış ve tekrar 
göçmesi engellenmişti. Ancak ağaç 
tahkimat aralarında boşluklar olup, 
havalandırma yapılmasına rağmen 
buralara metangazı dolması kuvvet-
le muhtemeldi. Oksijen kaynağını 
açtırmadan önce şimdi rahmetli olan 
nezaretçime buranın metan oranını 
ölçmesini istedim. Ölçtükten sonra 
bana, metanın sıfır olduğunu söyle-
di. Kendisine havalandırma vantüpü 
altında aleti sıfırlamasını ve tekrar 
istediğim yerde ölçüm yapmasını 
söyledim. Bu işleri yaptıktan sonra 
bana dönerek Suat Bey metan yok 

tertemiz görünüyor dedi. Bende ke-
sime müsaade ettim. Oksijen lamba-
sını yakar yakmaz yıldırımdan çıkan 
kıvılcım gibi ateş gitti ve bu boşlukta 
bulunan metanın patlamasına neden 
oldu. Hala patlama anı ile kovaya 
gidiş anı arasındaki zamanı hatır-
layamamışımdır. Sonradan anladık 
ki, kullandığımız rikken aletler %10 
metandan sonra skalayı tamamen 
temizlediğinden nezaretçimiz bunu 
anlayamamıştır. Daha öncede böy-
lesine yüksek metanla karşılaşmadı-
ğında bu konuda tecrübe kazanama-
mıştır. Bu bize büyük bir ders olmuş 
ve her defasında elemanlarımıza bu 
konuda uyarmayı öncelik saymışız-
dır. Allah kimseye böyle küçük de 
olsa bir olayı yaşatmasın.

Suat Bey, aynı zamanda hız ve 
motosiklet tutkunu!
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HATTAT TRAKTÖR

Avrupa’da pazar liderliğine
gözünü dikti

Türkiye’nin lider yerli traktör üreticisi Hattat Traktör, Avrupa
pazarında hızlı büyümesini sürdürüyor.

2002 yılında traktör yatırımına start 
veren Hattat Tarım, Avrupa’dan Latin 
Amerika’ya Asya’dan Ortadoğu’ya 
22 ülkeye yaptığı ihracat ile yerli 
traktör yatırımında ihracat şampiyo-
nu olan Hattat Tarım, Avrupa’da arka 
arkaya ödüller kazanıyor. “Yılın Trak-
törü ve Yılın Tasarımı” ödülünü alan 
A110 Serisi Traktörü, Avrupa’nın 
Macaristan’da düzenlenen en önemli 
fuarı “Szekkuttas Fuarı”nda da görü-
cüye çıktı. 

150 binden fazla Avrupalı çiftçinin ka-
tıldığı ve uluslararası markaların yer 
aldığı fuara katılan Hattat Traktör, 
düzenlediği tanıtım gösterisi ve çiftçi-
lerle bire bir yaptığı deneme sürüşle-
rinden yine tam not aldı. 2010 yılında 
Avrupa’da yılın Traktör ve Tasarım 
Ödülü, 2011 yılında da ırlanda da 
Pulluk şampiyonu olan Hattat Trak-
tör Macaristan’dan da yine birincilikle 
döndü. Hattat Tarım, 2007 yılında 
Hattat markasıyla ve tamamen 
yerli üretimiyle traktör sektö-
rüne girdi. Ekonomik krize 
rağmen 5 yıl gibi kısa sürede 
19 farklı model çıkartarak 
traktör sektöründe bir ilke 
imza atan Hattat Tarım, 
Hattat Traktör’ün yanı sıra 
Valtra ve Ferrari markaları 
ile çiftçilere ulaşıyor. 2009 
yılından bu yana ihracat ya-

pan Hattat Traktör, Avrupa’ya ise Hattat, HTT ve Pol-
Mot marka traktörlerin satış yapıyor. Çerkezköy’de 200 
bin m2’lik tesislerde Türkiye’nin en büyük otomotiv yan 

sanayi fabrikası Hema Endüstri A.Ş ile birlikte traktör 
üretimi gerçekleştiren Hattat Ta-

rım, 2007’de de kendi ismi 
ile Hattat Traktör markasının 
üretimini başlattı.
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Türkiye’nin lider yerli traktör üreticisi Hattat Traktör, kalitesine
güvenini bir kez daha gösteriyor. Hattat Traktör ürünlerine güvenen

tüm çiftçilerin güvenlerine karşılık olarak, 2010 yılı Ocak
ayından itibaren satışı gerçekleştirilen tüm traktörlere geriye

dönük olarak 3 yıl garanti hizmeti başlattı.
Türkiye’nin ihracat ve üretim lide-
ri yerli traktör üreticisi Hattat Tarım 
Makinaları, her geçen gün büyüyen 
servis ağı, uygun yedek parça fiyatı 
ve garantisiyle Türk çiftçisine verdiği 
hizmetin gücünü arttırıyor. 2010 yı-
lından bu yana satılan Hattat A se-
risi ve Valtra A Serisi Traktör’lerde 
mevcut olan 2 yıl garanti süresini 3 
yıla çıkarttı. Türkiye’de ilk kez 2012 
model traktörlerin yanı sıra geriye 
dönük olarak da uygulanacak olan 
garanti süresi ile Hattat Traktör, üret-
tiği traktörlerin sağlamlığı ve gücüne 
olan güvenini de bir kez daha göster-
miş oldu.

“BİZE GÜVENMEYE  
DEVAM EDİN!”
2010 yılında Avrupa’da yılın Traktör 
ve Tasarım Ödülü’nü, 2011 Yılında 
da İrlanda da Pulluk şampiyonluğu 
ve 2012 yılında da Macaristan Szek-
kuttas Fuarı”nda birincilik alan Hattat 
Traktör, Türk çiftçileri tarafından da 
tam not alıyor. Hattat Tarım Makina-
ları da Türk çiftçisinin markaya olan 
güven ve sadakatine karşılık 3 yıl ga-
ranti hizmeti vererek teşekkür ediyor. 
Sektördeki yenilikleri çok yakından 

takip ettiklerini belirten Hattat Tarım 
Genel Müdürü Abdullah Akkuş, “Hat-
tat Tarım Makinaları olarak ürünleri-
mize sonsuz güveniyoruz. Kalitemi-
ze ve markamıza güvenen, bizimle 
birlikte büyüyen çiftçilerimize des-
teğimizi onlardan hiçbir zaman esir-
gemediğimizi göstermek adına 2010 
yılı Ocak ayı itibari ile satışını ger-
çekleştirdiğimiz tüm traktörlerimize 3 
yıl garanti veriyoruz. Kaliteli ürünleri-
mizi uygun fiyata su manın yanı sıra 
gezici servislerimiz ve 270’ten fazla 
yetkili servisimizle Türkiye’nin dört 
bir yanında çiftçilerimizin tüm ihtiyaç-

larına cevap veriyoruz. Çiftçilerimize 
her zaman ‘Bize güvenmeye devam 
edin’ dedik. Onlar da bize güvendiler. 
Bu hizmet bizim onlara bir anlamda 
teşekkürümüzdür.” diye konuştu.

Yerli üretimiyle 2007 yılından itiba-
ren Hattat markasıyla sektörde yeri-
ni alan Hattat Tarım, 5 yıl gibi kısa 
sürede 19 farklı model çıkartarak 
traktör sektöründe bir ilke imza attı. 
Hattat Tarım, Hattat Traktör’ün yanı 
sıra Valtra ve Ferrari markaları ile de 
çiftçilere ulaşıyor. 2009 yılından bu 
yana ihracat yapan Hattat Traktör; 
Polonya, Romanya, Bulgaristan, Hır-
vatistan, Makedonya, İrlanda Cum-
huriyeti, Sırbistan, Macaristan, Öz-
bekistan, Irak, Vietnam, Küba, Fas, 
Şili, Sudan, Tunus, Cezayir, Slovak-
ya, Çek Cumhuriyeti, Avustralya, Le-
tonya, Estonya, Litvanya, Etiyopya, 
Gürcistan, KKTC, Moldova, Sırbis-
tan-Karadağ, Bosna-Hersek, Kuzey 
İrlanda Cumhuriyeti, Portekiz, Kırgı-
zistan ve Tacikistan olmak üzere 34 
ülkeye Hattat ve HTT marka traktör-
lerin satışını yapıyor.

Hattat Traktör’den Türkiye’de bir ilk:
Geriye dönük garanti

HATTAT TRAKTÖR’DEN
ÇİFTÇİLERİN GÜVENİNE TEŞEKKÜR
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Hattat Holding bünyesinde yer alan Hema Otomotiv ekibi, ilköğretim ve lise 
dengi okullara “Çevre Bilinci” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi vererek daha 

bilinçli bir nesil yetiştirmek için kolları sıvadı.

Hema Otomotiv ve Hema TRW Oto-
motiv Direksiyon Sistemleri, daha 
bilinçli ve duyarlı bir gelecek yetiş-
tirmek amacıyla ilk aşamada Trak-
ya bölgesi okullarında olmak üzere 
“Çevre Bilinci” ve “ış Sağlığı ve Gü-
venliği” Eğitimi Projesi iş başlattı. 

Tekirdağ Safaalan 75. Yıl Mehmet 
Uygun Ortaokulu’nda verilen ilk eği-
timle start alan proje kapsamında 
verilecek eğitimler Hattat Holding’in 
faaliyette bulunduğu tüm illerde yay-
gınlaştırılacak. Hema TRW Otomotiv 
Direksiyon Sistemleri A.Ş. firması 
Çevre Mühendisi Lütfiye Yıldız Taşe-
li ve Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş. 
ISG Uzmanı Emre Türker, yapılan 
eğitimlerin sürekliliğini sağlayacak-

larını ve bu bilinci Türkiye genelinde 
paylaşarak yaygınlaştıracaklarını be-
lirttiler.
Gerçekleştirdikleri bu eğitimlerle, 
amaçlarının gelecek nesilleri bilgilen-
direrek daha temiz ve daha güvenli 
bir ortamda yaşamalarını sağlamak 
olduğunu söyleyen Hema Otomotiv 
Sistemleri A.Ş. I  SG Uzmanı Emre 

Türker, “Bilgilerimizi öğrencilerle 
paylaşarak; çevrenin korunması, 
doğal kaynakların verimli kullanıl-
ması, atıkların geri dönüştürülmesi, 
yangın, güvenlik gibi birçok konuda 
eğitim veriyoruz. Hedefimiz daha 
fazla kişiye ulaşıp Çevre ve İş sağlığı 
güvenliği konularında bilinçli bireyler 
yetişmesine katkı sağlamak” dedi.

HATTAT HOLDİNG GENÇLERE ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI

EĞİTİMİ İÇİN KOLLARI SIVADI
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Hema Endüstri, Türkiye Kalite Derneği KalDer’in Avrupa Kalite
Yönetimi Vakfı EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında,
Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Ödülü’nün sahibi oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin ve İstanbul Büyük 
Şehir Belediye Başkanı Kadir Top-
baş’ında katıldığı Lütfi Kırdar’da 
gerçekleştirilen törende, Hema En-
düstri adına Mükemmellikte Yetkin-
lik 5 Yıldız Ödülü’nü Hema Endüstri 
Genel Müdürü Tunç Doğan aldı. 

2011 yılında KalDer ile karşılıklı 
“Ulusal Kalite Hareketi ıyi Niyet Bil-
dirgesi” imzalanması ile başladığı 
mükemmellik yolculuğuna tüm pay-
daşları ile birlikte yön veren Hema 
Endüstri, 2012 yılının Genel Müdü-
rü Tunç Doğan tarafından “Toplam 
Kalite Yılı” olarak ilan edilmesiyle 
bu yolculuktaki başarısını ve karar-
lılığını Mükemmellikte Yetkinlik 5 
Yıldız ile taçlandırdı.

SÜREÇ YÖNETİMİ

Hema Endüstri Genel Müdürü Tunç 
Doğan ödülle ilgili olarak; “Sürdü-
rebilir performansın güvence altına 
alınmasına yönelik 2003 yılında bu 
yana uyguladığımız “Süreç Yöne-
timi Yaklaşımı”mızı sürekli gelişti-
riyoruz. Yalın Yönetim, Altı Sigma, 
Hema Üretim Sistemi ve EFQM 
Mükemmellik Modeli uygulamala-
rımızı gerek Holding şirketlerine 
gerekse Türkiye otomotiv sektörü-
ne referans olabilecek seviyeye çı-
kartmayı başardık. Hema Endüstri 
olarak 2000’in üzerindeki tecrübeli 
ve eğitimli ekibimizin tüm üyeleri-
ne teşekkürlerimi sunuyor, birlikte 
mükemmellik yolcuğuna kararlılıkla 
devam edeceğimize inanıyorum.” 
dedi.

2011 yılında Kal-

Der ile karşılıklı 

“Ulusal Kalite 

Hareketi İyi 

Niyet Bildirgesi” 

imzalanması 

ile baş ladığı 

mükemmellik 

yolculuğuna tüm 

paydaşları ile 

birlikte yön veren 

Hema Endüstri, 

2012 yılının Ge-

nel Müdürü

Tunç Doğan ta-

rafından “Toplam 

Kalite Yılı” olarak 

ilan edildi.

KalDer’den Hema Endüstri’ye

“5 YILDIZLI ÖDÜL”
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Türkiye’nin lider yüzde yüz yerli traktör üreticisi Hattat Traktör,
8-11 Kasım tarihleri arasında Isparta’da 8. Tarım ve Hayvancılık
Fuarı’nda ve Manisa’da 6. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nda

gerçekleştirdiği Türkiye’nin en büyük tarım ve hayvancılık fuarlarına renkli 
şovları ile damgasını vurdu.

HATTAT TRAKTÖR

Isparta ve Manisa
fuarlarına damgasını vurdu

Hattat Tarım Makinaları’nın ödüllü 
traktörlerinin yer aldığı stantları ziya-
ret eden çiftçiler, Hattat Bahçe Seri-
si A50B- A80B ve Hattat çok amaçlı 
tarla traktör modelleri ile Valtra A se-
risi ürünlerini yakından inceleyebilme 
fırsatlarının yanı sıra sürpriz hediye-
lerle de karşılaştılar. 

Valtra A serisi, üstün performansı ile 
çiftçilerin en büyük yardımcısı olur-
ken teknoloji ve kalitesi ile bilinen 
Sisu Diesel motorların kullanıldığı 
seride maksimum performans ile ya-
kıt tasarrufu da sağlanıyor. 

Ayrıca A Serisi geniş vites seçenek-
leri ile en uygun hız aralığını yaka-
lamanızda da yardımcınız oluyor. 

Hattat Bahçe Serisi traktörler, farklı 
vites seçenekleri ile ‘12 ileri 12 Geri 
Valtra Transmiyon’ özelliğine ek ola-
rak Valtra transmisyonu birleşik tip 
şanzıman yapısına sahip olmasıy-
la da motorun üretmiş olduğu gücü 
minimum kayıplarla işe uygulayabi-
liyor. Çiftçilerin tüm ihtiyaçlarını kar-
şılamak için tasarlanan Hattat Çok 
Amaçlı Serisi, yüksek performansı 
ve boyutları ile hem tarla hem de 
bahçede çalışmak için ideal. Maksi-
mum peformansı düşük yakıt tüke-
timi ile birleştiren Perkins motorları 
mükemmel çekiş sunarken, geniş 
hız aralığı ile tarımsal faaliyetleri ve 
nakliye uygulamalarının daha kısa 
sürede tamamlamasını sağlıyor.
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SPOR

GÜNDEM

Batı Karadeniz’de  Atletizmin ismi HATTAT

Amatör Kulübe tek seferde yapılan en büyük sponsorluk

Hattat Holding, Batı Karadeniz 
bölgesinde uzun yıllar Atletizm 
branşında uzun mesafeli koşu ve 
maratonlarda ulusal ve uluslara-
rası yarışmalarda bölgeyi temsil 
eden Emre Aşkar’a sponsor oldu. 
Ünlü atlet Emre Aşkar, bu yıl 11 
Kasım 2012 tarihinde İstanbul’da 
yapılacak olan Kıtalar Arası Av-
rasya Maratonu, 6 Eylül 2012 ta-
rihinde yapılan ‹s mail Akçay Yol 
Koşus u ve Uluslararası Büyük 
Atatürk Koşusunda Hattat Holding 
ana sponsorluğunda Batı Kara-
deniz Bölgesi’ni temsil edecek. 
Sporun gelişimi ve genç yetenek-
leri desteklemeyi kendisine mis-
yon edinen Hattat Holding, Batı 
Karadeniz’in ünlü koşucusu Emre 
Aşkar’a sponsor oldu. Son 10 yıldır 
Batı Karadeniz bölgesinde yapılan 

50’ye yakın maratonda birinci olan 
Aşkar, 2011 ve 2012 yıllarında 
uluslararası Alanya Atatürk Yarı 
Maratonu’nda 2 yıl ikincilik kazan-
dı. Uluslararası Atatürk Kupası 
600 sporcu arasında ilk 10’a giren 

Aşkar, 3 Haziran 2012 tarihinde 
yapılan ‹stanbul Başakşehir 10000 
metre yol koşusunda 1200 sporcu 
arasında 7.’lik kazandı.

Hattat Holding, Bölgesel Amatör 
Lig’de mücadele eden Bartınspor 
ile sponsorluk anlaşması yapa-
rak kulübe 250 bin TL’lik destekle 
bugüne kadar Bölgesel Amatör 
Lig’de Anadolu takımlarına veri-
len en büyük sponsorluk bedeline 
imza atmış oldu. 
Hattat Holding İş Geliştirme Direk-
törü Tolga Tonguç, Hattat Holding 
olarak spora büyük önem verdik-
lerinin altını çizerek, “Bartınlılara 
olan gönül borcumuz ve Türkiye’de 
sporun daha da gelişmesi için yap-
tığımız çalışmalar çerçevesinde 
Bartınspor’a destek olmaya karar 

verdik. Amacımız Bartınspor’u 
Hattat Holding’in desteğiyle önce 
3. Lige, daha sonra da üst liglere 

taşımak. Anadolu’daki kulüplerin 
bizim gibi büyük şirketlerin deste-
ğine çok ihtiyaçları var” dedi.
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SAFRANBOLU

GEZELİM

Tarihi Dokusu ve Eşsiz Güzellikleriyle

Safranbolu
Safranbolu, Karabük ilinin en büyük ve gelişmiş ilçesi.

Konumu yaklaşık olarak Ankara’nın 200 km kuzeyinde ve Karadeniz’in
100 km güneyinde. Karabük ilçe merkezinin de 8 km kuzeyinde bulunuyor.

Yıllara meydan okumuş şirin evle-
ri, sıcacık insanları, Safranbolu ya-
şamını, müzeleri, sıcak konaklama 
imkânları ve şirin çarşısıyla sıcacık 
bir ilçe Safranbolu. Adını dünyanın 
çok az bölgelerinde yetiştirilebilinen 
ve oldukça kıymetli olan ve bölge-
de yetişen safran bitkisinden alan 
Safranbolu’da safranın çay, sabun 
gibi çok çeşitli kullanımını bulmak 
mümkün. Safranbolu’da dolaşmak 
oldukça eğlenceli. Küçük gezi araç-
larıyla ilçeyi oturduğunuz yerden do-
laşmak mümkün. 

Safranbolu’daki tarihi eserler say-
makla bitmeyecek kadar çok. Ancak 
aralarında belki de en ilgi çekici olan 
kaya mezarlar. MS 1. yüzyılda yapıl-
dığı düşünülen bu kaya mezarlar So-
ğanlı Çayı boyundaki, Hacılarobası, 
Sarıyan (Gündoğan), Ilbarıt (Üçbö-
lük), Çavuşlar köylerinde bulunmak-
ta. En önemlilerinden Çatalin kaya 
mezarı Hacılarobası köyünde bulu-
nuyor. Buradaki anıt mezar oldukça 
heybetli ve aristokrat bir kişinin gö-
müsünü barındırmaktadır. Tüm bun-
lar Safranbolu’nun sadece bazı gü-
zellikleri elbette. İlçenin 8 kilometre 
kuzeybatısındaki Bulak köyünde bu-
lunan Bulak Mağarası tam bir doğa 
harikası. 3 katlı bir oluşum olan ma-
ğaranın toplam uzunluğu 6042 met-
re. Mağara, içine girenleri ilk anda 
ferahlatıcı serinlikle karşılıyor. Ana 
galeriye ulaşılmasından sonra da 
muhteşem renk cümbüşünün hâkim 

NASIL GİDİLİR?
İstanbul’dan çıkanlar Bolu’yu geçip Ankara-İstanbul karayolunun 

Gerede kesiminden ayrılarak Karabük’e gelen 82 km’lik yolu 8 km 
daha devam ederek Safranbolu’ya ulaşabiliyorlar.

olduğu küçük yeraltı nehri, bir şelale 
ve iki ayrı göl, doğal yapılanmasıyla 
kendine hayran bırakıyor. Ağzıkara 
mağarası, Düzce kanyonu, Sakara-
lan kanyonu da ilçenin doğal güzel-
liklerinden. Tüm bu doğa harikalarına 
ulaşımınız Safranbolu merkezinde 
haritalarla anlatılıyor ve 1-2 saatte 
bu inanılmaz yerleri görme imkanına 
sahip oluyorsunuz.  Taş ve ahşabın 
dayanılmaz çekiciliği Kentin ününü 
oluşturan Safranbolu Evleri 18.ve 
19.yy. Türk hayatının geçmişini, kül-
türünü, ekonomisini, teknolojisini ve 
yaşama biçimini yansıtan mükem-
mel mimarlık bilgisi ile yapılmışlardır. 

Yaklaşık 2000 geleneksel Türk evi 
bulunmaktadır. Bu evlerin 800 kadarı 
yasal koruma altındadır. Safranbolu 
geleneksel Türk toplum yaşantısını 
yansıtan ve uzun tarihi geçmişinde 
yarattığı kültürel mirası çevresel do-
kusu içinde koruyan örnek bir kenttir. 
Sahip olduğu zengin kültürel mirası 
kent ölçeğinde korumadaki başarısı 
Safranbolu’yu “Dünya Kenti” ününe 
kavuşturmuş ve UNESCO tarafından 
“Dünya Miras Listesi”ne alınmıştır. 
Tüm ülkede bulunan yaklaşık 50 bin 
kadar korunması gerekli Kültür ve 
Tabiat varlığının 1131’i Safranbolu’ 
dadır.
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İNSAN KAYNAKLARI

DUYURU

ENDÜSTR‹ ‹L‹ŞK‹LER‹ S‹STEM‹M‹ZDE
yeni bir kanunumuz oldu

2821 ve 2822 Sayılı Kanunlarla 
düzenlenmiş bulunan Sendikaların 
kuruluş ve işleyişi ile ve Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt uygu-
lamaları bundan böyle 07.11.2012 
Tarihli Resmi Gazetede yayınla-
narak yürürlüğe giren 6356 Sayılı 
SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZ-
LEŞMESİ KANUNU ile düzenlen-
mektedir.

Türkiye’nin ILO’ya üye olduğu 1932 
yılından bu güne dek sendikal hak-
lar ve özgürlükler ile serbest toplu 
pazarlık ve toplu iş uyuşmazlık-
larındaki uygulamalar ve çözüm 
yolları, Türkiye ile ILO ilişkilerinde 
önemli bir rol oynamıştır. Özellikle 
1980 sonrasındaki düzenlemeler 
nedeniyle Türkiye, ILO’nun denetim 
mekanizmalarının etkisiyle ulusla-
rarasında hak etmediği tutum ve 
davranışlarla,tenkitlerle karşı kar-
şıya kalmıştır. Bu nedenlerle 87 
ve 98 No.lu ILO Sözleşmeleri göz 
önüne alınarak düzenlenen yeni 
Kanun bu haksız eleştirileri ve hak-
sız muameleleri ortadan kaldırma-
yı amaçlamıştır.Kanunda, Avrupa 
Sosyal şartının 5. Maddesi (Örgüt-
lenme Hakkı)ve 6. Maddesi(Toplu 
iş sözleşmesi ve Grev Hakkı) de 
göz önüne alınmıştır. 07.11.2012 
tarihli ve 28460 sayılı Resmi Gaze-
te’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş 
Sözleşmesi Kanunu ile sendikal 
hakların ayrı, toplu pazarlık, grev 
ve lokavt haklarının ayrı bir yasa 
ile düzenlenmesine son verilmiştir. 
Çünkü sendikal haklarla toplu pa-
zarlık hakları birbirini tamamlayan 
haklardır. Birçok Avrupa ülkesinde 
bu haklar aynı yasalar içinde dü-
zenlenmiştir. 

6356 sayılı Kanun 12 Bölüm ve 83 

maddeden oluşmaktadır. 
A) 1.ve 6. Bölüm ve 1-32 Maddede 
Sendikaların kuruluşu, organları, 
faaliyetleri ve işleyişlerini düzen-
lemek suretiyle eski 2821 sayılı 
kanun kapsamını ele almış ancak 
2821 sayılı kanundan farklı olarak 
sendikaların kuruluş ve faaliyetleri-
ni düzenlemelerinde kendi iç işle-
yişlerine, sendikaların tüzüklerine 
bırakmıştır. 

Kanunda işçi, işveren ve işyeri ta-
nımları iş Kanunundaki tanımlara 
uygun hale getirilmiş ve tanım birliği 
sağlanmıştır. 

Sendika kuruculuğunda Türk-
çe okur-yazar ve Türk vatandaşı 
olma koşulu çıkarılarak sendikal 
örgütlenmenin önündeki engeller 
kaldırılmıştır. Böylece ILO sözleş-
melerine de uyum sağlanmıştır. 
Kanun ile dünya uygulamaları dik-
kate alınarak 28 olan işkolu sayısı 
20’ye indirilmiştir. İşçi sendikasına 
üyelik ve üyelikten ayrılmada noter 
koşulu aranmasından vazgeçile-
rek e-Devlet kapısı üzerinden bu 
işlemlerin gerçekleşebilmesi yolu 
açılmıştır. İşçi sendikasına üyelik 
yaşı 4857 sayılı Kanun ile belir-
lenen asgari çalışma yaşı olan 15 
yaş olarak belirlenerek bir paralellik 
kurulmuştur. Aynı işkolunda ve aynı 
zamanda farklı işyerlerinde çalışan 
işçilerin birden çok sendikaya üye 
olabilmesine imkân sağlanmıştır. 
(Kısmi süreli çalışanlar için)

B) 7. ve 11. Bölüm ve 33-75 Mad-
dede ise Toplu iş Sözleşmeleri ve 
Grev ve Lokavt alanındaki düzen-
lemeler ile eski 2822 sayılı kanun 
kapsamını ele almış ancak 2822 
sayılı kanundan farklı olarak çer-
çeve sözleşme ve grup toplu iş 

sözleşmelerini Türk Endüstri ‹lişki-
leri sistemi içinde tanımlamış ve yer 
vermiştir. Türkiye’yi sürekli olarak 
ILO gündemine getiren Sendikala-
rın toplu sözleşme yapabilmesi için 
var olan %10’luk işkolu barajı %3’e 
indirilmiş ve geçiş süreleri düzenle-
nerek sendikaların bu sürece uyum 
sağlamaları kolaylaştırılmıştır. İş-
letme düzeyinde ise %40’a indir-
miştir. Ancak işletmede birden çok 
sendikanın %40 veya fazla üyesinin 
bulunması halinde başvuru tarihi 
esas alınarak en fazla üyeye sahip 
olan sendikanın toplu iş sözleşmesi 
yapma hakkı olduğunu belirlemiştir. 
Grev ve Lokavtın yasak olduğu işler 
ve yerler ILO’nun da isteği dikkate 
alınarak sınırlandırılmıştır. 

Grev ve Lokavt uygulaması yeni-
den düzenlenerek Grev başlama-
dan önce üretilen ürünlerin satılma-
sına ve işyeri dışına çıkartılmasına 
engel olunamayacağını açıklıkla 
belirterek Yüksek mahkemenin bu 
yöndeki farklı kararlarının da önüne 
geçecek bir düzenlemeye gidilmiş-
tir. 
C) 12.Bölüm ve 76-83 Maddede 
ise Çeflitli ve Son Hükümler başlı-
ğı altında Ceza,Yürürlükten kaldı-
rılan hükümler, Yürürlük ve Geçici 
Madde ile de geçiş hükümlerini dü-
zenlemiştir. 6356 Sayılı Sendikalar 
ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu ile 
yeni bir dönem başlamakta olup ka-
nunun öngördüğü yönetmeliklerin 
de hazırlanması ile yasanın Türk 
Endüstri Sistemini ne ölçüde geliş-
tirdiğini hep birlikte görece-ğiz.Her 
şeye rağmen 6356 Sayılı Yasanın 
Türk Endüstri ‹liflkileri Sistemine 
Barış ve Huzur getireceği inancı ile 
Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.
Semih BAYMAN
İnsan Kaynakları Müdürü
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KIŞ HASTALIKLARI

SAĞLIK

KIŞ HASTALIKLARINDAN
Korunma Yolları

Hattat Holding Doktoru Gül Elif Kozlar, sonbahar ve kış
mevsiminde hastalıklardan korunmak için neler yapılması

gerektiği konusunda bilgi verdi. Kışın gelmesiyle soğuyan hava
nedeniyle grip ve nezle gibi basit hastalıklara daha sık
yakalanıldığını kaydeden Kozlar, kışın en çok görülen

hastalıkların neler olduğunu anlattı.

Uzun ve sıcak bir yazı daha geride 
bıraktık. Havaların iyice soğuduğu 
şu günlerde kış kendini hissettirme-
ye başladı. Tabii kış ile birlikte has-
talı klar da kapımızı çaldı. Özellikle 
soğuk algınlığı, grip, larenjit, sinüzit, 
orta kulak iltihabı, bronşit ve pnömo-
ni gibi hastalıkların görülme sıklığı da 
arttı. 

Kış enfeksiyonları çocukları, yaşlıla-
rı,
hamileleri ve kronik hastalığı olanları 

daha çok etkiliyor, daha çok zarar ve-
riyor. Özellikle akciğerin akut ve kro-
nik hastaları, kalp hastaları by-pass 
geçirenler ayrıca dikkatli olmalılar.

Kışın çok görülen bazı hastalıklar
şöyle; 

PNÖMONİ

Akciğerin iltihabi hastalığıdır. Akci-
ğerlerde bulunan hava kesecikleri 
iltihabi sıvıyla dolar, oksijen alışverişi 

bozulur. Kanda oksijen düzeyi hızla 
azalır. Bakteriyel veya viral olabilir. 
Alkolikler, post operasyon hastalar, 
kronik kalp akciğer hastalığı olanlar 
ve immün sistemi zayıflamış kişi-
ler pnömoniye daha kolay yakala-
nır. Grip virüsü ağır pnömoniye yol 
açar,altta yatan kalp akciğer hastalı-
ğı veya gebelik gibi bir durum ölüm 
nedeni bile olabilir. 

GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI

Yeri gelmişken, grip ve soğuk algınlı-
ğı birbirlerinden farklıdır. Grip 38- 39 
derece yüksek ateş, üşüme, titreme, 
vücutta kırgınlık sırta kol ve bacak-
larda oluşan şiddeti ağrılarla karak-
terize viral bir hastalıktır. 

Soğuk algınlığında öksürük çok şid-
detli, gripte ise nadiren görülür. So-
ğuk algınlığında burun tıkanıklığı, 
geniz akıntısı, ateş fazla görülmez, 
hafif kırgınlık aksırma gibi şikâyetler 
daha ön plandadır. Çok halsizliğe yol 
açmadan ayakta geçirilebilir. Gripte 
ise muhakkak yatak istirahati gerekir. 

KIŞ HASTALIKLARINDAN
NASIL KORUNABİLİRİZ?

Kışın arasıra yüzünü gösteren gü-
neşten faydalanmayı ihmal etmeme-
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liyiz. Yaşadığımız mekanları sık sık havalandırmalıyız. 
Bir gripli hasta hapşırdığında virüs 5 saat süreyle hava-
da asılı kalabiliyor. Temiz havanın içeri dolmasıyla bir-
likte hastanın tedavisinin daha kolay olacağını ve başka 
hastalara bulaşmasının önlenebileceğini unutmamalıyız. 
Oda havası ayrıca nemli tutulmalıdır. Nemli hava ağız ve 
boğaz kuruluğunun giderilmesine, kuru öksürüğün daha 
rahat çıkarılmasına sebep olur. Soğuk havalarda hava 
şartlarına uygun kıyafet seçmeyi unutmamalıyız.

Bu mevsimde tokalaşmaktan, özellikle öpüşmekten ka-
çınmalı, mümkünse uzaktan selamlaşmayı tercih etme-
liyiz.

Kış ve soğuk diye fazla enerji almak iyi olur. Ancak aşırı 
yağlı yemek ve az hareket, kilo almaya neden olur. Bu 
yüzden öğünler muntazam yenilmeli. 

Sabah kahvaltılarına ve enerji verecek mevsim meyve ve 
sebzelerine de ağırlık verilmeli. Soğukta özelikle hamile-
ler mevsim hastalıklarına yakalanmamaya özen göster-
meli, toplu yerlerden uzak durmalı, maske ile korunmalı.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
• Kalp hastalığı olanların çok soğukta yürümemelerini öneriyoruz
• Yüksek tansiyonu olanların da ilaçlarını titizlikle kullanmaları, direnç artsın diye diyeti
bozmamaları, tuzlu yememeleri büyük önem taşıyor.
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CAN GÜRZAP

LİFE STYLE

HER ŞEY‹N BAŞI EĞ‹T‹M...

EĞ‹T‹M‹ KÜLTÜR VE SANATLA
AMA EĞ‹T‹M TEK BAŞINA YETMEZ,

YOĞURMAK LAZIM!

Can Bey, biraz kendinizden bahse-
der misiniz?
İlk tiyatro eğitimimi, benim gibi sanat-
çı olan babam Reşit Gürzap’tan al-
dım. 1962’de Kadıköy Maarif Koleji’ni 
tamamladıktan sonra Ankara Devlet 
Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bi-
tirdim ve Londra’da Central School 
of Speech and Drama’da eğitim gör-
düm. TRT’de radyoya birçok radyo 
tiyatrosu hazırladım. 1978’de ‹stan-

bul Devlet Tiyatrosu kurucu müdü-
rü oldum. Çevirmenlik ve senaryo 
yazarlığı da yaptım, halen kurucusu 
olduğum Dialog Anlatım İletişim’de 
eğitimciliğimi sürdürmekteyim.

Tiyatro sizin için ne ifade ediyor?
Benim hayatımın her şeyim tiyatro. 
Zaten öyle olmazsa, bu konuda ba-
şarılı olamazsınız. Mesleğinizde ba-
şarılı olmak istiyorsanız onunla yatıp, 

onunla kalkacaksınız. 

Babanız bir tiyatro oyuncusuydu, 
sizin tiyatrocu olmanızda babanı-
zın etkisi oldu mu?
Muhakkak var. Aslında ben sinemacı 
olmak istiyordum fakat babam ısrarla 
bu işin okuluna gitmemi istedi. Bu işin 
eğitimi o zamanlar Türkiye’de yoktu, 
yurtdışına gitmem gerekiyordu ama 
babamın maddi imkanları yetmedi 
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ben de tiyatrocu olayım dedim. Tiyat-
royu çok seviyordum, insan gözünü 
bir yerde açtığı zaman ve bu gözü-
nüzü açtığınız yer tiyatro olunca ona 
ilgi duymamanız imkansız.

Türk tiyatrosunun geldiği noktayı 
değerlendirebilir misiniz? Türkiye 
tiyatro sahnelerinin yeterli sayıda 
olduğunu düşünüyor musunuz?
Türk tiyatrosunun durumu şuan çok 
kötü ve sahneler yetersiz. Tiyatro bi-
namız yok. Yerleşik bir tiyatro yok. İs-
tanbul, 2012 Avrupa Kültür Başkenti 
seçilmesine rağmen opera sahnesi 
yok. Bol parayla, yeni yatırımlarla 
ülkemizde tiyatro geliştirilebilir. Tiyat-
ro geleneğimiz çok geçmişe dayan-
mıyor, çok zayıf. Onu güçlendirmek 
için kültür ve sanata verilen değer ve 
yatırım arttırılmalıdır. Özel tiyatrolara 
ve devlet tiyatrolarına devlet destek 
verilmelidir. Tiyatro ucuz iş değildir, 
pahalı bir iştir.

“TİYATRO BAMBAŞKA BİR
DÜNYA, MÜTHİŞ BİR
YARATICILIĞI VAR.”

Sizce özellikle iş hayatında insan-
lar birer oyuncu mu? Ya da insan-
ların gerçek hayatta rol yapıp yap-
madığını siz bir tiyatrocu olarak 
nasıl gözlemliyorsunuz?
William Shakespeare’ın bir sözü var-
dır; “ Bütün dünya bir sahnedir ve 
bütün erkekler ve kadınlar yalnızca 
birer oyuncu: Çıkışları ve girişleri 
vardır hepsinin; ve bir insan haya-
tı boyunca birçok rolde oynar.” Bu 
söz özetler aslında sorunun cevabı-
nı. Hepimiz bu Dünya üzerinde birer 
oyuncuyuz ve her oyuncunun ken-
dine has bir yaşam öyküsü vardır. 
Hepimizin bir kamusal alanı vardır, 
o dramatik alanda kendimizi gösteri-
riz. Örneğin bir aktör; sahnedeyken 
sanat aktörü, sahneden indiği zaman 
ise yaşam aktörüdür. Evdeyken iste-
diğiniz gibi saçlarınız da-ğınık, mak-
yajsız, pijamalı ayağınızda
terlikler, nasıl isterseniz öyle olabi-
lirsiniz ama sokağa bu şekilde çık-

mazsınız. Kamusal alana çıkarken 
makyajınızı yapacaksınız en güzel 
giysilerinizi seçeceksiniz, ondan 
sonra konuşmanız müşterilerinizle, 
patronunuzla konuşurken farklılık 
ve dikkat azletmektedir. Konuşurken 
bedeninizin durumu, tavrınız, mimik-
lerinizin hepsi bir bütün oluşturmalı 
ve sizi karşınızdakine en iyi şekilde 
ifade etmelidir.

Sizi daha çok tiyatrocu kimli-ğiniz-
le tanıyoruz, eğitimci kimliğiniz-
den de biraz bahseder misiniz?
Yurt dışındaki yüksek öğrenimimden 
sonra çok genç yaşta hocalığa baş-
ladım, 26 yaşındaydım. Benim haya-
tımın vazgeçilmez tutkusu eğitimdir. 
Tüm yaşamı boyunca başı-
mıza ne geliyorsa eğitim sorunundan
geliyor. Eğitim temelinde olması ge-
reken şey ister doktor ister avukat 
ister iletişimci olsun eğitimi yoğur-
mak için harmanlamak için kültür ve 
sanata önem vermek gerekir. Eğitim 
tek başına yeterli olmaz. Eğitimi kül-
tür ve sanatla harmanlamamı z ve 
yorumlamanız gerekir. Bir roman de-
mek bir yaşamın öyküsü demek, bir 
roman içerisinde bir yaşam, dersler, 
sonuçlar çıkartır.

Dialog Anlatım İletişim’in öyküsü-
nü bize anlatabilir misiniz? Ne tür 
eğitimler veriyorsunuz? 
Dialog, 22 yıl önce kuruldu, o za-
man iki amaç söz konusuydu. Ben 
bir oyunculuk okulu açmak istiyor-
dum fakat o zamanlar maddi açıdan 
bu işi yapmak çok zordu. Dörtbeş 
arkadaş bir arada, uzmanı olduğu-
muz konuşma üzerine böyle bir okul 

kurduk. “Biz konuşmayı bilmiyor 
muyuz, bize konuşmayı mı öğrete-
ceksin?” diyenler vardı, 22. yılımız 
itibariyle onlara gerekli cevabı ver-
miş olduk. O zamanlar özel televiz-
yonlar yeni oluşuyordu, Ankara TRT 
Genel Müdürlüğü’nden elemanlar 
İstanbul’a geldi ama gelenlerin
pek azı spikerdi. Özel televizyon 
yöneticileri de spikerleri mankenler-
den buldular, eli yüzü düzgün, genç 
insanları aldılar. Haklı olarak konuş-
ma, kendimizi ifade etme okullarda 
öğretilmiyor pek çok şey öğretilmesi-
ne rağmen. Dialog Anlatım ve ‹leti-
şim o dönemde sektörün önemli bir 
ihtiyacını karşıladı.
Sonra diğer bölümler de kuruldu. Bi-
reysel eğitimler içerisinde sunuculuk, 
spikerlik, seslendirme, spor spikerli-
ği, oyunculuk gibi mesleki eğitimler 
ve bireysel gelişim amaçlı eğitimler 
var. Bir de kişiye özel tasarlanmış 
eğitimlerimiz var; danışmanlık, koç-
luk bunlara dahil.

“Sağlıktan kozmetiğe,
teknolojiden otomotive,
tekstilden perakendeye
çok farklı sektörler ve

en iye markalar kurumsal
eğitim için bize başvuruyor”
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SERBEST KÜRSÜ

Çalışanlarımızdan Okurlarımıza

Öncü Hema İyi Düşünün
Bir ışıksın sen ; Amasra’nın yeni doğan güneşi,
Umudusun emekçinin , geleceğini aydınlatan işçinin.
Ülkemin parlayan yıldızı,yarınlarımın teminatı,
Sanayinin lokomotifi, kalitenin simgesi...

Seninle çıktık yola, baş koyduk onurlu yolculuğa,
Yerdelenlerle yeraltında, Çinlilerle memleket Amasra’da.
Hedefe doğru giden o anlamlı davada,
Suradışı bir öyküdür, Amasra’da ÖNCÜ HEMA!!!

Madencilik yolumuz, madenci yoldaşımız,
En seçkin kadrolarla , incimiz Amasra’dayız.
Gelin canlar bir olalım.
HEMA’nın gölgesinde buluşalım.

Mühendisi, teknikeri; işçisi, bekçisi,
Kuralım ayakları, üretelim madenleri,
Yapalım HEMA’yı;
Dünyanın en büyük MADENCİ DEVİ...

Murat PİR / Maden Mühendisi
HEMA Endüstri A.Ş. Amasra 3 nolu kuyu

Sizlerin köşesi olan “Serbest Kürsü” sayfamızda yer almasını arzu ettiğiniz 
metinleri kurumsaliletisim@hattat.com.tr adresine gönderebilirsiniz, yazı-
larınızı merakla bekliyoruz.

İyi düşünün, bu yılınızı iyi geçirdiniz mi?
Sağlıklı olduğunuz için hiç sevindiniz mi?
Bu yıl hiç gün ışığı ile uyandınız mı?
Kaç kez güneşin doğuşunu izlediniz?
Bir neden yokken kaç kişiye hediye aldınız?
... Kaç sabah yolda bir kediyi okşadınız?
Bu yıl yeni doğmuş bir bebek parmağınızı sıkıca tuttu mu 
hiç?
Ve siz onu hiç kokladınız mı?
Yaz gecelerinde ne çok yıldız olduğuna hiç şaşırdınız mı?
Kendinize bu yıl kaç oyuncak aldınız?
Kaç kez gözlerinizden yaş gelinceye kadar güldünüz?
Yaşlı bir ağaca sarıldınız mı bu yıl?
Çimlere uzandığınız oldu mu?
Çocukluğunuzdan kalan bir şarkıyı söylediniz mi hiç?
Hiç suda taş kaydırdınız mı bu yıl?
Kaç kez kuşlara yem attınız?
Bir çiçeği dalındayken kokladınız mı?
Bu yıl kaç kez gökkuşağı gördünüz?
Ya da hediye alan bir çocuğun gözlerindeki ışığı?
Kaç kez mektup aldınız bu yıl?
Eski bir dostunuzu aradınız mı hiç?
Kimseyle barıştınız mı bu yıl?
Aslında mutlu olduğunuzu kaç kez farkettiniz bu yıl?
İyi bir yılın, bunlar gibi birçok “küçük şeye”
Bağlı olduğunu hiç düşündünüz mü bu yıl?
Yayılın çimenlerin üzerine... acele edin...
Er veya geç... çimenler yayılacak üzerinize...

Şiir: CAN DÜNDAR
Taner DOĞRAMACI / Valf-Pompa Proje Yöneticisi
HEMA Endüstri A.Ş. AR-GE Bölümü
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DİSİPLİN

GÜNDEM
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DİSİPLİN

GÜNDEM

Alışılmadık siluetiyle Diamond Of İstanbul; 5 yıldızlı 
otel, residence, a tipi ofis, 1500 kişilik konferans 
salonu, alışveriş merkezi ve doğal yaşam alanlarıyla 
günümüzün modern yapılanmasına bambaşka bir 
anlam kazandırıyor. Dünyanın son yıllarda kullandığı 
'Akıllı Bina' deyimi Diamond Of İstanbul'u tasvir 
etmekte yetersiz kalıyor. Diamond Of İstanbul 
yeryüzünde insanoğlu tarafından geliştirilmiş en 
son teknolojiyle donatılacağı gibi, müşterilerine en 
mükemmel servisi vermeyi misyon edilen yaşayan bir 
bina olacak.

Her şey rahatınız için size özel olarak tasarlandı... 
Concierge, resepsiyon, catering, araba kiralama 
hizmeti, çocuk bakım ünitesi ve görevli hizmetleri 
Diamond güvencesi ve kalitesiyle buluşarak 21. 
yüzyılın exclusive yaşam tasarısı olarak hazırlandı...

Güzellik ve rahatlığın lüksle buluştuğu nokta... İçeri 
girdiğiniz anda hissedeceğiniz 5 yıldızlı servis kalitesi 
sizi evinizde hissettirmek için tasarlandı. 4200 m2lik 
yaşam alanı ve 1500 kişilik konferans kompleksiyle 
Diamond of İstanbul, size unutamayacağınız bir 
konaklama sunuyor.

Siz işinizin başındayken ayrıntıları bize bırakın... 
Kullanıma hazır telefon - internet bağlantısı, a / c 
sistem Diamond kalitesiyle birleşti ve ihtiyacınız 
olan her şeyi ayağınıza kadar getirdi, A kalite ofis 
alanlarında rahatlığınız bizim için her şeyden önce 
gelir.

Şehirdeki en iyi alışveriş deneyimini Diamond’da 
yaşayın... Yerli ve yabancı markaların mükemmel 
uyumunu sergileyen mağazacılık anlayışı, sinemalar, 
eğlence kompleksleri ve her damak tadına hitap 
etmeyi amaçlayan restaurantlar her yaştan kalite ve 
orijinalliği arayan insanların ortak beğenilerine sunuldu. 
Diamond’da alışveriş yaşam stilinizi yansıtır.

Konut

Otel

Ofis

Alışveriş Merkezi


