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Başbakanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı  Sn. 
Angela Merkel Hanovver fuarında binmiş  oldukları Hattat Traktör’üne 
Avrupa kapılarını  açtılar.
 
Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Zafer Çağlayan’ın Polonya Varşova’ya yapmış oldukları 
ziyaret esnasında gerçekleştirdikleri temaslar sonucunda Hattat Tarım Makinaları 
A.Ş. , Polonya'ya ihracat anlaşması yapmıştı. 10 Aralık’da bu anlaşmanın ilk sevkiyatı 
gerçekleştirildi.

Hattat Holding bünyesinde 
faaliyet gösteren Hattat Tarım 
Makinaları A.Ş., Polonya’nın lider 
firmalarından Pol – Mot S.A ile 
anlaşma imzaladı..
 
Hattat Tarım Makinaları  A.Ş.’ nin 
Çerkezköy tesislerinde, Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Hattat ve 
Pol – Mot S.A. ‘nın yetkililerinin 
de katıldığı bir törenle Avrupa’ya 
yüzde yüz Türk üretimi olan 
Hattat Traktörleri’nin ihracatı 
başladı. Toplam 5000 tane 

traktörün ilk partisi törenle yola 
çıktı..
Hattat Tarım Makinaları  A.Ş. ‘nin 
Çerkezköy tesislerinde, tamamı 
Türk mühendisler tarafından 
tasarlanıp yüzde yüz Türk olma 
özelliğine sahip olan Hattat 
Traktörleri’nin başarısı ile bir Türk 
traktör markasına da Avrupa’nın 
kapıları açılmış oldu. Hannover 
Fuar’ında Almanya Başbakanı 
Angela Merkel ve Başbakan 
Recep Tayip Erdoğan’ın büyük 
ilgi gösterdikleri Hattat Traktörleri 

için Pol – Mot S.A. ve Hattat 
Tarım Makinaları A.Ş. arasında 
başlangıçta 150 Milyon Euroluk 
bir anlaşma Haziran 2009’da 
imzalanmıştı. Yapılan anlaşma 
gereği, Pol – Mot S.A., Hattat 
Tarım Makinaları A.Ş. tarafından 
üretilen ve Polonya pazarına 
satılacak olan Hattat A serisinin 
de Polonya distribitörlüğünü aldı. 
Yüzde yüz Türk üretimine sahip 
olan Hattat Traktörleri’nden 
Polonya’ya Hattat A serisi ihraç  
edilecek. Tamamen tasarımı ve 

"POLONYA’YA TRAKTÖR İHRACATI BAŞLADI"



teknik özellikleri yenilenen Hattat 
A serisinin, Hattat Traktör ürün 
yelpazesine eklenmesi ile Hattat 
A serisi 58 beygirden 100 beygire 
kadar farklı transmisyon ve aksesuar 
seçenekleri sunan en geniş yerli ürün 
gamına sahip marka olma özelliğini de 
taşımaktadır. Ayrıca Polonya’ya ihraç 

edilecek olan Hattat Traktörleri’ne yerleştirilecek olan kompanent ve sistemlerinde yine Hattat Holding 
bünyesinde faaliyet gösteren HEMA Endüstri A.Ş. ‘de üretilmesi de traktörlerin tamamen Türk üretimi olma 
özelliğinden ödün verilmediğini göstermektedir.
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Hattat Tarım Makinaları A.Ş. 
Genel Müdürü Sayın Abdullah 
AKKUŞ  traktör fabrikasının 
üretim kapasitesinin yıllık 20.000 
olduğunu ve bu yirmi binlik üretim 
hedefine 2014 yılında ulaşmayı 
planladıklarını belirtti. Daha 
sonra  Hattat Tarım Makinaları 
Ticari Genel Müdür yardımcısı 
Sn. Uygar Uşar konuşmasında 
şöyle dedi. Türkiye’den dünyaya 
kontrat üreticisi olan iki firmadan 
biriyiz. Yüzde yüz Türk sermayeli 
olan tek şirketiz. Sadece traktör 
değil traktörün bütün parçalarını 
da kardeş şirketimiz olan Hema 
Endüstri A.Ş. üretmektedir.

Pol - Mot S.A.  firması Pazarlama 
ve Satış direktörü  Sn.Ryszard 
CIURUS konuşmasında  buradan 
Polonya’ya dönerken gönül 
rahatlığı ile döneceğiz. Çünkü 
Hattat Tarım Makinaları A.Ş.’nin 
ne kadar başarılı ve büyük bir 
tesise sahip olduğunu gördük. 
Hattat Tarım Makinaları A.Ş. ile 
olan işbirliğimiz ilerleyen yıllarda 
artarak devam edecek dedi.

Hattat Tarım Makinaları A:Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
İbrahim Hattat 6 ay önce 
başlayan projenin Hema Endüstri 
A.Ş ve Hattat Tarım Makinaları 
A.Ş.’inin AR-GE departmanlarının 
özverili çalışmaları sayesinde  
büyük bir başarı örneği olarak çok 
hızlı bir şekilde  tamamladığını 
ve Pol-Mot S.A.firması için 
üretilen traktörlerin seri üretimine 
başlanarak ilk sevkiyatın 
gerçekleştirildiğini belirti.
Bize güvenerek daha ortada 

traktör yokken bizimle anlaşma 
imzalayan Pol-Mot S.A. firmasına 
bize duyduğu güvenden dolayı 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Hükümetimizin krizde otomobil 
fabrikalarına verdiği desteği 
traktör için vermemesi bizim için 
bir eksi oldu; oysaki otomobile 
verilen destek gibi traktörede en 
azından hurda teşviği verilebilirdi, 
böyle bir destek verilmiş olsaydı 
Türkiye’deki traktör satışları büyük 
derecede artarken ortalama 

200.000 eski traktör dolaşımdan 
çekilmiş olurdu dedi.

Daha sonra Polonya’ya gidecek 

traktörlerin ilk sevkiyatı temsili 
olarak verilen anahtar ve kesilen 
kurdeleden sonra gerçekleştirildi

"POLONYA’YA TRAKTÖR İHRACATI BAŞLADI"



Hema Endüstri A.Ş.'nin Batı Karadeniz Mega Enerji Üssü Projeleri hakkında  Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Sn. Nihat Ergün yatırımlar hakında bilgi verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Nihat Ergün ve beraberindeki heyet Hema Endüstri A.Ş.'nin kuyu açma çalışmalarını 
beraber yürütmekte olduğu Çinli Datong firmasının yetkilileri ile bazı görüşmelerde bulundu. Bu görüşmelerden 
sonra ise Hema Endüstri A.Ş.'nin metan gazı projesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Yeni Projeler Direktörü ve Hattat Air Genel Müdürü Tolga Tonguç, Türkiye'de bir ilk olan 8 metre çapında ve -800 
metre derinlikte üç adet kuyu açtıklarını ve kuyularda galeri inşaatının başladığını belirtti. Kuyular tamamlandığında 
bir kuyunun yıllık kapasitesinin 6.8 Milyon ton olacağını belirten Tonguç şu anda Amasra bölgesinde 800 kişi, 
Kandilli bölgesinde 1200 kişi olmak üzere Batı Karadeniz Mega Enerji Üssü Projelerinde çalışan sayısının 2000 
kişi civarında olduğunu ve son 2 aylık dönem içerisinde 100 kişinin daha işe alındığını, galeri çalışmalarının 
hızlanmasından sonra bir çok kişiye daha iş imkanı sağlanacağını belirtti. Galeri çalışmaları bittiğinde, kömür 
çıkarma işlemi başladığında ise madenlerde çalışan sayısının 8 bin civarında olacagını belirten Tolga Tonguç 
sözlerine söyle devam etti.

Hema olarak Batı Karadeniz Mega Enerji Üssü projesi tamamen hayata geçtiğinde 11 bin kişiye iş olanağı 
sağlanacak. İlerleyen yıllarda hep beraber göreceğiz ki Bartın, Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır.   

Kuracağımız enerji santralleri ile Türkiye'nin dışa bağımlılığını bir nebze azaltmaya çalışacağız. Öyle ki Türkiye şu 
anda ihtiyacı olan enerjinin %80'ini dışarıdan temin etmektedir.

"Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Hema'yı Ziyaret Etti" 
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Bizim kuracağımız enerji santralleri, Dünya'da 
kullanılmakta olan en son son teknooji 
kullanılarak yapılacak ve çevreye zarar 
vermeyen, insana ve çevreye duyarlı bir 
yatırım olacak. Hattat Holding olarak bütün 
yatırımlarımızda önce çevre diyen bir ilkemiz 
var. Bu ilkeler doğrultusunda Bartın'a pırıl pırıl 
bir yatırım gerçekleştireceğiz. Türkiye'de kurulu 
olan enerji santralleri ya linyit kömürü yada 
ithal kömür ile çalışmakta. Biz Hattat Holding 
olarak Amasra bölgesine büyük bir yatırım 
yapıyoruz. Biz kuracak olduğumuz enerji 
santralinde Amasara'dan çıkacak olan çevreye 
zarar vermeyecek, kükürt oranı düşük, çevreci 
taş kömürünü kullanacağız. Kurulacak olan 
baca gazı arıtma tesisleri, uçucu külleri %99,98 
oranında tutacak ve santralin bacasından 
sadece su buharı çıkacaktır. 

Kazanlarda yanan kömürün %10'u kül olarak 
çıkacak, bu külleri ise madenlerde kömür 
çıkartmış olduğumuz ayaklarda yangınla 
mücadele ve tasman oluşmaması için 
kullanacağız. Yani biz kullanmış olduğumuz 
kömürün külünü madenlerimize geri basarak 
çevreye en ufak bir zarar vermeyeceğiz. Baca 
gazı arıtma filtrelerinde tutulacak olan küller ise 
çok değerli küllerdir. Bu küller, çimento, asfalt 
ve dış cephe yalıtım malzemesi  vb., yerlerde 
ham madde olarak kullanılmaktadır. 

"Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Hema'yı Ziyaret Etti" 
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"İngiliz International Power ve 
Hattat Holding Basın Toplantısı Düzenledi"
Hattat Holding'in Batı Karadeniz Mega Enerji Üssü projeleri ile ilgili halkı 
bilgilendiren Hattat Air Genel Müdürü Tolga Tonguç; "Holding olarak Bartın 
bölgesinde enerji yatırımları yapmamızın en yegane nedeni Taş kömürünün 
burada olmasıdır. Allah bir nimet olarak taş kömürünü Zonguldak, Bartın ve 
birazda Kastamonu bölgesine vermiş."

"Yıllardan beri üzerinde oturduğumuz topraklarda çok değerli yer altı zenginliklerimiz olmasına rağmen bu güne 
kadar yapılan yatırımlar, yer altı zenginliklerimizi yer üstüne çıkarmaya yetmemiş. Hattat Holding olarak Türkiye'mizin 
yer altı zenginliklerine kalpten inanıyoruz. Artık zengin toprakların fakir bekçileri olmak istemiyoruz.

Soldan Sağa: Hattat Holding Enerji Grubu Başkan Yrd. Mustafa Vuruşkaner, International Power Türkiye Genel Müdürü Serdar 
Tüfekçi, International Power Türkiye Bölge Sorumlusu Chris Pett, Amasra Kaymakamı Mehmet Yıldız, Bartın Vali Yrd. Ali 
Bezirgan, Hattat Holding Yeni Projeler Direktörü Tolga Tonguç, Bartın Ticaret Odası Başkanı İsmail Toksöz
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Amasra bölgesinde bulunan 573 
milyon tonluk taş kömürü rezervini, 
8 metre çapında -800 metre 
derinlikte olan üç adet kuyumuzdan 
yer yüzüne çıkartacağız. Başlangıç 
olarak yılda 5 milyon ton 
çıkartacağımız taş kömürüne katma 
değer sağlayacak olan doğayla 
dost, en son teknolojiyle donatılmış 
pırıl pırıl bir enerji santrallerinde 
elektrik enerjisine çevirerek ülke 
ekonomisine kazandıracağız.

Hattat Holding, Kurumsal iletişim 
Departmanı olarak, bölge halkını ve 
sivil toplum örgütlerini bilgilendirme 
çalışmalarımız hızla devam etmekte. 
Bu bilgilendirmeler sayesinde Bartın 
bölgesinde olan bilgi kirliliğini yok 
etmeyi ve enerji santralinin çevreye 
zararlı bir etkisinin olmayacağını 
anlatıyoruz" dedi.

Hema'nın Çalışanlarını Bilgilendirme ToplantısıBölge Köy Muhtarlarını Bilgilendirme Toplantısı

Basını Bilgilendirme Toplantısı Bölge Esnafını Bilgilendirme Toplantısı 9



Yapılan bilgilendirmeler sırasında, kuyularımızı görmek 
isteyen misafirlerimizi kuyularımıza götürdük. -800 metre 
derinliğindeki kuyularımıza misafirlerimiz ile birlikte 
indik. Misafirlerimizin kuyulardan dışarıya çıktıklarında 
ilk söyledikleri söz "MUHTEŞEM" oldu. Bartın Ticaret 
Odası Başkanı İsmail Toksöz kuyuları inceledikten 
sonra yaptığı açıklamada şöyle dedi. Hattat Holding 
olarak muhteşem bir yatırıma imza attığınızı kendi 
gözümüzle gördük. Hattat Holding'in buraya ithal 
kömüre dayalı bir santral kuracağını söyleyenlerin, 
burayı gelip görmelerinde büyük fayda var. Hema 
olarak sizler buraya müthiş bir yatırım yapmışsınız. 
Bu yatırımdan sonra ithal kömür kullanmayacağınızı 
gördüm. Ülkeye böyle büyük bir yatırım yaptığı için 
Hattat Holding'e teşekkür ederim diye konuştu. 

International Power Türkiye sorumlusu Chris Pett 
ise kuyuları inceledikten sonra söyle dedi." Eşi 
benzeri olmayan bir yatırıma imza atıyorsunuz. 
Hema olarak yaptığınız çalışmalar bölgenin 

kalkınmasında önemli bir rol oynayacak. Kuyuları 
gördükten sonra Hema ile ortak kurmayı planladığımız 
Enerji Santraline buradan çıkacak kömürün yeteceğini 
gördüm. Hema'ya çalışmalarında başarılar diliyorum." 
diye konuştu. 
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-800 metre aşağıdaki, yer 
altındaki Atlatis'e indiler.



Hema Endüstri A.Ş.'nin 
Amasra tesislerinde, Bartın 
bölgesindeki birçok kuruluş, 
Hema'nın yatırımları hakkında 
bilgilendirildi. Bilgilendirme 
toplantılarında beyin fırtınası 
halinde geçti. Merak edilen 
sorulara cevaplar verildi. 
Rahmetli Uğur Mumcu'nun 
dediği gibi "Bilgi sahibi 
olmadan fikir sahibi olmayalım"
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Bartın Belediyesi 
Bilgilendirme Toplantısı



Hema Enüsrtri A.Ş.'nin 
yapmış olduğu çalışmaları 
yerinde görmek isteyen Bartın 
gazetecileri, Hema 1, Hema 
2 ve Hema 3 kuyularında 
incelemlerde bulundular. 
İncelemeler sonunda ortak 
görüş ise Hema Endüsri A.Ş.'nin 
yapmış olduğu çalışmalarla 
yörede bir ilk olan çok büyük 
bir yatırım yaptığı yönünde 

idi. Hema 1 kuyusuna inen gazetecilerin çok heyecanlı 
oldukları gözlemlendi. Kuyu tabanına (-800 metre) inildiğinde 
ise heyecan ve hayranlık ile kuyuyu inceleyen gazeteciler 
kuyunun tabanından hatıra olarak yanlarına bir miktar 
kömür alarak kuyudan ayrıldılar. Yerin altında yapılan Atlantis 
yatırımını gördükten sonra attıkları başlıklar aynen şöyle idi.
"BÜYÜLENDİK" Dört yıldır süren yatırımlarımızın basın 
tarafından takdir edilmesi bizleri onurlandırdı. Hattat Holding 
olarak ülkemizin  en büyük maden projesi olan bu projeyi  
gerçekleştirmek bizlere gurur veriyor.

Hema 1 Kuyusu -800 Metre
12

Basın -800 Metreye İndi
Atlantis'de Röportaj Yaptı.



Hattat Holding'e bağlı Hattat Tarım Makinaları A.Ş. ve Sırbistan'daki IMT firması ortak bir yatırım kararı aldı. Bu 
anlaşma gereğince Hattat Holding'e ait Hattat Tarım Makinaları A.Ş.ve IMT firması Sırbistan'da ortak traktör fabrikası 
yatırımı yapacaklar. 

Bunun yanısıra IMT firmasıyla,Hattat Holding'e bağlı Hema Endüstiri A.Ş. ile  komponent bazında Türkiye'den 
Sırbistan'a ihracat anlaşması da yapılmıştır. 

Yapılan bu yatırım anlaşmaları Türkiye ve Sırbistan Cumhurbaşkanlarının bulunduğu bir törenle imzalanmıştır.

Hattat Holding Sırbistan'a
Yatırım Yapıyor

T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah Gül ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Sn. Boris 
Tadiç, Hattat Holding'in Sırbistan'daki IMT firmasıyla yapmış olduğu yatırım 
konusunda, Hattat Air Genel Müdürü Tolga Tonguç'tan bilgi aldı.
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BASINDA HATTAT HOLDİNG
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Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
Maden Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Görevlileri Yrd. Doç. Dr. 
Ahmet Özaslan ile Melih Geniş 
ile birlikte RWTHAACHEN Teknik 
Üniversitesi Enstitü Müdürü Prof. 
Nicolai Martens ve 13 bölüm 
öğrenci Hema 1, 2 ve 3 no’lu 
kuyuları ziyaret ettiler.

Ziyarette şirketimiz teknik 
heyetinden bilgiler alan 
öğrenciler, metan gazı, doğalgaz, 
petrol arama çalışmaları ile 
kuyu kazı, inset, kuyular arası 
sürülecek galeri, kullanılan 
maden teknolojileri ekipmanları, 
rezerv çalışmaları ve bölgede 
yapılan kömür sondaj çalışmaları 
hakkında bilgiler aldılar.
 
Gezi ve İncelemeler sonrası 
açıklama yapan RWTHAACHEN 
Teknik Üniversitesi Enstitü 
Müdürü Prof. Nicolai Martens, 
Hema Endüstri A.Ş’ nin “ Batı 
Karadeniz Mega Enerji Üssü” 
Projesi ile Dünya’daki en büyük 
yeraltı kömür işletmeleri arasında 
ilk sıralarda yer alacağını belirtti.

Hema Endüstri A.Ş’ nin 

üretim öncesi ve sonrası 
kullandığı teknolojinin dünya 
standartlarında olduğuna dikkat 
çeken Prof. Nicolai Martens, 
projenin Türkiye’nin enerji 
ihtiyacının büyük bir kısmını 
karşılayacağını ve 570 Milyon ton 
taş kömürü projesinin büyüleyici 
ve çekici bir proje olduğunu dile 
getirirken, öğrencileri için eğitici 
ve yararlı olduğunu açıkladı. 

Projenin Dünya ülkeleri ve 
Türkiye için büyük bir maden 
projesi olduğuna dikkat çeken 
Prof. Nicolai Martens, Hema 
Endüstri A.Ş’ nin “Amasra B” 
Projesinde kısa zamanda çok 
büyük başarı gösterdiğini ve 
aynı anda 8 metre çap, 1000 
metre derinliğe sahip üç kuyu 
çalışmasının sürdürülmesi ile 
Dünya’da madencilik sektöründe 
bir ilke imza atıldığını vurguladı.

"ÖĞRENCİLER, BATI KARADENİZ 

MEGA ENERJİ ÜSSÜ’NÜ ZİYARET ETTİ"
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Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Maden Mühendisliği ile RWTHAACHEN Teknik 
Üniversitesi arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişim protokolü (ERASMUS) 
kapsamında ülkemizi ziyaret eden 13 öğrenci ve Enstitü Müdürü şirketimizi ziyaret ettiler.



Hema TRW kuruluşundan itibaren 
her yıl sürekli büyüyerek ve üretim 
kapasitesini sürekli artırarak bugüne 
kadar 5 milyon direksiyon üretti. Her 
yıl üretim rekoru kırdı. Eğer geçen 
yıl ekonomik kriz olmasaydı,  yılda 1 
milyon direksiyon üreterek başka bir 
rekor daha kıracaktı.
5 milyon direksiyon demek, bir o 
kadar gövde, bir o kadar kremayer 
ve pinyon demek. Yani bu başarının 
arkasında Hema ‘nın diğer fabrikaları 
var. Onların özverili çalışanları var. 
Takım atelyesi var, bakım bölümü 
var, otomasyon var, kalite var, 
finansman var ve satın alma var. 
Özetle arkasında Hattat Holding 
var. Bu nedenle bu başarı ve gurur 
tüm Hattat Holding çalışanlarınındır. 
Bugün aramızda olmayan ama 
emeği geçmiş eski yönetici ve 
çalışanlarımızı da burada saygıyla 
anıyorum.

Bu yıl yeni bir ürünün daha seri 
imalatına başladık. Renault’nun L38 
proje kodlu “Fluence” araçlarının 
direksiyonları Ekim ayında seriye 
geçti.

2009 yılında krize rağmen 700 
binin üzerinde direksiyon üretmiş 
olacağız. 2010 yılı için 685 bin 
adet hedefliyoruz. 2010 yılında 
kaybettiğimiz Doblo direksiyon 

işini tekrar kazanmak istiyoruz. Bu 
amaçla girişimlerimiz ve numune 

çalışmalarımız devam ediyor. Bunun 
yanı sıra önümüzdeki yıllarda  

Hema TRW'nin Üretim Hattında 
5.000.000 Direksiyon Üretildi!
Tarih:22 Mayıs 1996, Hema TRW şirketi kuruldu. İlk işi Tofaş’ın 131 
araçlarının direksiyonunu üretmekti.

Tarih: 16 Kasım 2009, Hema TRW 5.000.000'uncu direksiyonunu üretim 
hattından çıkardı.

Bu büyük gururu tüm Hattat Holding ailesiyle paylaşıyoruz. 
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devreye girecek araçların direksiyonlarını da almak için 
yoğun gayret gösteriyoruz. 

Otomotiv alanında yeni işler ve yeni müşteri arayışlarımız 
devam ediyor.2009 yılında ürün gamımıza kattığımız 
debriyaj silindirlerini öncelikle Ford Otosan İnönü’ye 
seri olarak sevketmeye başladık. Paralel olarak Hattat 
Otomotiv üzerinden yedek parça olarak da piyasada 
dolaşan Cargo kamyonlarının silindirleri Hema 
silindirleriyle değiştirilmektedir. Bunun yanında Otokar da 
debriyaj silindirimizi test etmektedir.

2010 yılında da Karsan hem alt hem de üst debriyaj 
silindirlerini bizden tedarik edecektir. 
Ford’un Q1 belgesini Hema Otomotiv şirketimize 
kazandırdık. Bunun yanı sıra Hema Otomotiv 
organizasyonunda bulunan döküm fabrikamızın ISO 
9001 ve ISO 14001 belgelerini aldık. 

TRW ile mevcut fabrikamızda fren üretmek için 
çalışmalarımız devam ediyor.

Yine diğer bir otomotiv ürünü olan CV jointlerini de 
Hema da üretmek için önemli mesafeler kaydettik.

Bu nedenle 2010 ve sonrasına ümitle ve heyecanla 
bakıyoruz. Arkamızda tüm Hattat camiasının gücünü 
hissediyoruz ve emin adımlarla geleceğe yürüyoruz.
Bu vesileyle, tüm Hattat Holding mensuplarının yeni yılını 
kutluyor, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum.
Nice yıllara, nice 5.000.000 direksiyonlara…

İbrahim Durmuş
Genel Müdür Yardımcısı
Hema Otomotiv Sis. A.Ş
Hema TRW Otomotiv Sis.A.Ş
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Çünkü en büyük varlığımız 
insandır. Geliştirilmesi, 
büyütülmesi, yüceltilmesi 
eğitim ile sağlanacağı için tüm 
mavi yakalı ve beyaz yakalı 
çalışanları kapsayacak şekilde 
iş güvenliği bilincini oluşturmak 
için iş güvenliği eğitmeleri 
planlayıp hazırladık. Gerçekten 
işimiz zordu. Zira “bir şey olmaz 
“düşüncesine savaş açmıştık, 
ön yargıları kırmak atomu 
parçalamaktan zordu.

2009 yılında 800 mavi yakalı 
personelle 2 saat/adam iş 
güvenliği eğitimi, Kişisel koruyucu 
kullanım eğitimi, forklift kullanıcı 
eğitimi, risk analizi eğitimi verdik.

Tüm bu kapsamlarda her bölüm 
ADEP(acil eylem planlarını)
i oluşturarak yangın söndürme, 
kurtarma, ilkyardım ekiplerini 
belirlemişlerdir. Bu ekiplere  
“yangın söndürme ve önleme 
eğitimi”  verdik.
İlkyardımcılarına eğitim 
sorumlumuz Sayın İlker Selvi 
’ nin planlayıp organize ettiği 
uygulamalı ilkyardım eğitimi 
verildi. Bu şekilde kazanılan bilgi 
ve tecrübe ile meydana gelen iş 
kazalarına yanlış müdahalenin 
de önüne geçilmiş olduğu 

gözlemlendi.

Hema Endüstri A.Ş ‘de kullanılan 
1700 tezgah dan 700 tanesinin 
risk analizleri yapılarak tespit 
edilen uygunsuzluklara karşı 

FMEA çalışması yürütülerek 
önleyici tedbirler alındı.

İşletmemize ,girişlerde temel 
iş güvenliği malzemesi olarak 
gözlük ve iş ayakkabısı olmayan 
personelin girişi de önlenerek 
adeta bir devrim gerçekleştirildi. 
Tüm alınan bu tedbirleri saha 

denetlemelerimizde; 
çalışanların 
benimsediğine 
şahit olduk, kişisel 
koruyucu eldiven 
gözlük kullanımı arttı 
ama oluşan bilinç 
ile bu malzemelerin 
sarfiyatında da ciddi 
azalma görüldü.

İşletmemizde 2007–
2009 iş kazaları 
istatistiklerine 

bakıldığında gerçekten ciddi 
bir düşüş olmuş dolayısıyla 
iş gücünde de bir kazanç 
sağlanmıştır. Hema Endüstri A.Ş 
olarak işin başından beri varmak 
istediğimiz nokta sıfır iş kazası ile 

işimizi sürdürmektedir.

2010 yılı hedefimiz OHSAS 
18001 yönetim sistemine sahip 
olmaktır.

Bu yolda desteklerini 
esirgemeyen tüm çalışanlarımıza 
teşekkürlerimi sunar, kazasız 
sağlıklı ve güvenli çalışmalarını 
temenni ederim.
Ekteki fotoğraflarda iş güvenliği 
eğitimi, yangın eğitimi, ilkyardım 
eğitiminden birkaç enstantane  
ve iş kazası istatistiki verileri 
bulunmaktadır.
Saygılarımla,

                                          
Sebahattin ÜNAL
Hema Endüstri A.Ş 
İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliğine , “önlemek ödemekten kolaydır “ sloganıyla,  önceliğimiz eğitim 
seferberliği diyerek başladık. 

"Önce  İş Güvenliği"
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İbrahim Kuru
 
İş güvenliğine önem vermeliyiz. İş 
kazaları her an karşımıza çıkabilir. 
İş kazaları sonucunda organlarımızı, 
sağlımızı ve hatta hayatımızı 
kaybedebiliriz. Bunun önlemini almak 
elimizde. Zaten firmamız iş güvenliği 
konusunda gerekli ekipmanları bize 
sağlamaktadır. Bize sadece biraz 
dikkat ve gerekli ekipmanı kullanmak 
kalıyor.
Kendimiz, 
sevdiklerimiz ve 
firmamız için bu 
konuya önem 
vermeliyiz.
Teşekkürler

Aykut Can
  
Firmamız 
İş güvenliği 
konusunda her türlü desteği veren 
bir firmadır.
İmalat içinde eksiklerimizi hemen 
çözüp çalışan operatörleri 
bilgilendirmede üst düzeydedir.
İş güvenliği malzemesi olarakta 
gözlük, ayakkabı, eldiven, maske ve 
her türlü araç  gereç her operatöre 
temin edilmiştir.

Eğitimler arttırılmış olup iş güvenliği 
konusunda daha da bilinçli hale 
gelinmiştir. İletişim panolarındaki 
görsel resimler de operatörler 
üzerinde daha da etkili olmuştur. İş 
kazaları bu eğitimler ve görsellerin 
sayesinde daha da azalmıştır.
Firmamıza ve iş güvenliği 
görevlilerine biz çalışanlara 
verdikleri desteklerinden dolayı 
teşekkürlerimizi sunarım.

Taner ETEŞ
  
Şirketimizin hızla büyümesinin 
göstergesinden biride; şirketimizin 
bize sağladığı iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgilenmesi ve bu konularda 
eğitimler verilmesi hem şirketimiz 
bakımından hemde bizim için 

son derece faydalı olduğunu iş 
kazalarındaki düşme ile görüyoruz. 
İş kazalarının önlenmesi bize verilen 
çelikli burunlu ayakkabı, iş eldiveni, 
iş gözlüğü, emniyet kemeri, baret gibi 
kişisel koruyucunun sağlanmasına 
duyarlı davranan yöneticilerimize 
teşekkür ediyorum. Unutmayalım 
ki iş kazalarının önlenmesinde en 
büyük görev bize düşmektedir. Biz 
duyarlı hareket edersek şirketimizin 
de bizlere İŞ ve AŞ sağlama imkanı 
o kadar fazla olur.

Günay KAHRAMAN
  
İşe başlarken koruyucu gözlük ve 
eldiven muhakkak takalım,çevrenin 
temiz olmasına ,tezgahların 
temizliğine çok önem verelim. Kesici 
takımların gerekli kontrollerine 
zamanında değiştirilmesine önem 
verelim.
İş kazalarına sebep verecek hal ve 
hareketlerden kaçınalım koruyucu 
gözlük ve eldiven giymeyen 
arkadaşlarımızı uyaralım.
                                  

Hema Endüstri A.Ş.'de Yapılan Yangın Eğitimi

İş Güvenliği Hakkında  Çalışanlarımızın Düşünceleri
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"İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI"

İlk olarak uygulama alanlarını tespit ettik.Direksiyon ve 
Dişli fabrikalarında gruplar kurduk .Grup elemanlarına 
“Çalışma Grubu Görev ve Sorumlulukları” hakkında 
eğitimler verdik.
Gruplar liderlerini açık oylama yöntemi ile belirlediler.
Alanlarındaki iyileştirme konularını kendileri tespit ettiler.

Grup lideri başkanlığında haftalık toplantılar yapmaya 
başladılar.Sebep-Sonuç Analizi,Kılçık Diyagramı v.b gibi 
problem çözme tekniklerini kullanarak ;kalite iyileştirme 
planlarını oluşturdular.Eğitim matrisi doğrultusunda,iç 
eğitmenlerimiz tarafından mesai saati haricinde eğitimler 
aldılar ve almaya da devam ediyorlar.

Tüm bu iyileştirme faaliyetlerini ; Çalışma Grupları 
Üretim Genel Müdür Yardımcımız Sn.Necati AKGÜÇ’ün 
başkanlığında yapılan toplantılarda sunuyorlar.
Krank,Pompa,Valf,Lift,Dişli ,Direksyon Fabrikaları 

ve Bakım bölümü dahil olmak üzere  kurulan 
gruplar  toplam 21 grup olup  215 çalışanımızı 
kapsamaktadır.06/01/2010 tarihinde Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn.İbrahim Hattat başkanlığında yapmış 
olduğumuz sunumda ,resimlerde görüldüğü gibi 2 
grubun sunumu yer almaktadır. Hedefimiz tüm mavi yaka  

çalışanlarımızı  bu gruplar içine dahil edilerek şirketimizi  
misyon ve vizyon  sahibi yapmaktır.

        
      Saygılarımla;
                                                                      
    İlknur ULUDAG
                                                
 Kalite Üretim Sistem Gelistirme Sorumlusu

Mart 2008 tarihinde FORD İnönü Fabrikasına yaptığımız ziyaret ;çalışma gruplarının 
kurulumunda ilk adım oldu.Ziyaret esnasında edindiğimiz izlenimleri,fabrikamıza 
uyarlayabilmemiz  için  neler yapmamız gerektiği konusunda çeşitli  toplantılar yaptık.
Bu süreçte üst yönetimimizin ve Sn.Genel Müdürümüz O.Tunç DOĞAN’ ın verdiği büyük 
destek; çalışmalarımızı hızlandırdı.

ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞUMU 

20



"HATTAT OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş.
3. GELENEKSEL BAYİ TOPLANTISI"

Hattat Otomotiv Pazarlama A.Ş. tarafından Antalya’da düzenlenen bayi toplantısı, otomobil 
ve hafif ticari araç, ağır 
ticari araç ve traktör yedek 
parça bayilerinin satış 
kadrolarının katılımıyla 
gerçekleştirildi. Hattat 
Holding ve grup şirketlerinin 
tanıtılması ve mamullerin 
pazardaki durumu, 
karşılaşılan sorunlar, satış 
sonrası hizmetler gibi 
konularda geri bildirim 
alımı sağlanması açısından 
hedefine ulaşan bir toplantı 

gerçekleştirildi. 80 kişilik organizasyon, 
tanışma ve kaynaşma açısından da çok 
yararlı oldu. 
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WIN FUARI’NDAYDIK!!!
25-28 Şubat 2010
Hattat Otomotiv olarak Hema Endüstri A.Ş. ile ortak katıldığımız fuar, ziyaretçilerin 
profesyonelliği ve yoğunluğu açısından oldukça verimli geçti. 200 metrekarelik standımızda, 
hem yurt içi hem de yurt dışından 700 kişi civarı misafir ağırlandı. 

Döküm gövdeli dişli pompalar, alüminyum gövdeli dişli pompalar, mobil valfler, hidrolik tork 
motorları, transaxle sistemler, mini güç üniteleri, hidrolik direksiyon üniteleri sergilediğimiz 
ürünler arasındaydı. Bu sayede ziyaretçilerimiz, ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu. 

 
Uzman kadromuz ile katıldığımız Win Fuarı, şirketimizi daha yakından tanımak isteyen 
ziyaretçilere bilgi sunumu yapabildiğimiz, yalnızca Türkiye’den değil, dünyanın pek çok 
yerinden müşterilerimizi ağırlayabildiğimiz bir etkinlik oldu.
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ALPER OTO A.Ş. / İZMİR

1983 yılında otomotiv yedek parça sektöründe 
hizmet vermek üzere Sn. Durmuş Alper tarafından 
İzmir 1.Sanayi sitesinde kurulan firma, 1990 yılında 
yeniden yapılanmaya giderek anonim şirket şeklinde 
kurumsallaşarak faaliyetlerine devam etmektedir. 
Kurulduğu günden itibaren üstün hizmet anlayışı 
ve müşteri odaklı çalışmaları ile sektörde aranan 
firmalar arasında yer alan Alper Oto A.Ş. 2006 yılında 
müşterilerine daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek 
amacıyla Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi’ndeki yeni işyeri ve 
depolarına taşınmıştır. 

Türkiye’nin önde gelen yedek parça markalarının 
bayiliklerine sahip olan firma, 1983 yılında Hattat 
Otomotiv Pazarlama A.Ş. bayiliğini alarak 27 yıldan 
beri Ağır ticari araç grubu Hema Hidrolik Direksiyon 
sistemleri yedek parça satışını yurtiçi piyasaya 
gerçekleştirmektedir.

2007 yılından itibaren Hattat Otomotiv Pazarlama 
A.Ş.’nin piyasaya sürdüğü Ağır Ticari araç grubu 
yedek parçaları olan Fren balataları, Hava ve Spin-on 
tip filtreler, Rot-rot başı-rot milleri, Devridaimler, Şaft 
askıları, Yakıt otomatikleri ve Kızdırma bujileri gibi 
ürünleri Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerine 
hızlı bir şekilde ulaştıran firma, deneyimli ve dinamik 
ekibi ile satış sonrası hizmetlere de gereken önemi 
göstermektedir.

Markalı ürünleri satabilme şansının bayilikten geçtiğini, 
Hattat Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin ana bayisi 
olduklarından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirten 
Alper Oto A.Ş. Genel Müdürü Sn. Önder Alper, Hattat 
Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin piyasaya çıkardığı her yeni 

ürünün özenle seçildiğini, bu tip hamlelerin iyi bir ekip 
tarafından yapıldığını bildiklerini, dolayısıyla piyasaya 
çıkan ve çıkacak olan her yeni ürüne desteklerinin 
artarak ve koşulsuz olarak devam edeceğini ifade 
etmektedir.

Pazardan kazandıkları deneyimleri firma prensipleri olan 
dürüstlük ile birleştirerek hizmet kalitelerini artırdıklarını 
belirten Sn. Önder Alper, Hattat Otomotiv Pazarlama A.Ş’ 
nin gücüne inanmakta ve bu güçten ilham alarak hizmet 
vermeye devam etmektedir.

KUMRULAR OTOMOTİV / İSTANBUL
1977 yılında İstanbul Sirkeci’de bir han odasında oto yedek parça satışına başlayan Kumrular Koll Şti, bugün oto 
yedek parçanın kalbi konumundaki İstanbul Yedpa Ticaret Merkezinde ticari faaliyetlerine devam etmektedir.

Ağır ticari araç grubunda tüm yerli marka araçların motor, şanzıman, diferansiyel, debriyaj, direksiyon ve fren 
ekipmanları gibi ürünlerini satan firmanın Hema Endüstri A.Ş. ile işbirliği 1983 yılına kadar uzanmaktadır. 

Firma, 27 yıldır satışına devam ettiği Hema Hidrolik 
direksiyon sistemi yedek parçalarının yanına son yıllarda 
Hema ürünü fren balataları, filtreler, rot başları, devir 
daimler, şaft askıları, yakıt otomatikleri ve  ısıtıcı buji 
ürünlerini de ekleyerek ürün gamını genişletmiştir. 

Sattığı ürünlerde önce kalite ilkesi ile hareket eden firmanın 
Hattat Otomotiv’e güveni sonsuzdur.

Kumrular Koll Şti bugün yurt çapında ve komşu ülkelerde 
700’e yakın müşterisine geniş ürün çeşidi ve kaliteli bir 
ticaret anlayışı ile hitap etmektedir.
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CEYLAN OTOMOTİV
İSTANBUL
Ceylan Motorlu Araçlar Tic. Ve San. A.Ş 
1971 yılında Ceylan grubu içerisinde 
4.000.000 $ kayıtlı sermaye ile kurulmuş 
olup, başta Massey Ferguson olmak 
üzere, Ford, Fiat, New Holland, John 
Deere, Case International, Steyr Traktörleri 
yedek parçaları ile Perkins Engine yedek 
parçalarının toptan satıcılığını ve ihracatını 
yapmaktadır.

Türkiye pazarının lider traktör parça 
şirketlerinden birisi olan firma; Hattat 
Otomotiv Paz.A.Ş. ‘den tedarik ettiği hidrolik 
pompa, krank mili,dişli grupları ve ayna mahrutiler,hidrostatik ve hidromekanik direksiyon setleri ile diğer yedek 
parçaları Türkiye çapında 1000 civarında perakendeciye, yurtdışı pazarında 40 ülkeye ulaştırarak hatırı sayılı bir 
müşteri portföyüne hizmet etmektedir. 65000 parça numarasının takip edildiği ve fiili olarak 5000 çeşit parçanın 
bulunduğu 6400m² kapalı, 1600m² açık alanda 2000 yılından beri kendi binalarında hizmet vermektedir.

Grubun ihraç organizasyonunu grup şirketlerinden Aksa Global Dış Tic. Ltd. Şti. üstlenmiş olup, bir diğer grup şirketi 
olan ve İstanbul Tuzla Deri Serbest bölgesinde faaliyet gösteren Eksper Dış Tic. Ltd. Şti’de uluslar arası ticarette 
aktif rol üstlenmiştir. 

DEMİR OTOMOTİV / İSTANBUL

Demir Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 1986 yılında Fiat traktör yedek parçalarının toptan satışını 
gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

Şirket geçen süre zarfında, Türkiye’deki orijinal malzeme tedarikçisi firmaların birçoğunun bayiliğini ve 
distribütörlüğünü alarak büyümüş ve Türkiye genelindeki traktör yedek parça sektörüne toptancı olarak hizmet 
vermeye devam etmektedir.

Hattat Otomotiv ile iş ortaklığının çok 
eskilere dayandığı Demir Otomotiv 
San.A.Ş.; Hema Endüstri’nin üretmiş 
veya ürettirmiş olduğu olduğu hidrolik 
pompaları, hidrolik kaldırıcı parçaları, 
hidrolik direksiyon setleri, motor 
krankları, biçerdöver pompaları, filtre, 
mazot otomatik, ayna mahruti ve 
müşir aksamlarını, gelişmiş dağıtım 
ve satış ağıyla Türkiye genelindeki 
traktör yedek parça sektörüne hizmet 
vermektedir.
 
Demir Otomotiv Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti. deneyimli ve uzman kadrosu 
ile bugün olduğu gibi bundan 
sonra da Hattat Otomotiv’in pazara 
sunduğu kaliteli ürünleri müşterilerine 
ulaştırmaya devam edecektir.
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ADIM HİDROLİK / İZMİR

1991 Yılında faaliyetine başlayan ADIM HİDROLİK-PNÖMATİK  
SİSTEMLER LTD.ŞTİ.   ,malzeme stoğunun bir bölümünün 
tutulduğu ek deposu hariç, yaklaşık 500 m2 alanı bulunan kendi 
binasında, endüstriyel hidrolik ve mobil hidrolik konularında 
deneyimli 5 mühendis,1 teknik öğretmen,1 teknikerden oluşan 
teknik ekibi dâhil toplam 11 kişi ile en yüksek kalitede hizmet 
vermektedir.

Adım Hidrolik firması, İzmir merkez olmak üzere Ege 
Bölgesi’nde, kurulduğu ilk günden bu yana Hema Endüstri 
hidrolik ürünlerinin tanıtım ve pazarlama çalışmalarını kesintisiz 
devam ettirmektedir.

Hattat Otomotiv Pazarlama vasıtasıyla tedarik edilen HEMA/
DBH ve HTT markalarının yanına tanınmış yerli ve yabancı 
markaların da katılımı ile bütüncül bir ürün çeşidi sağlanabilmiş 
ve hidrolik konusunda çözüm üretme kabiliyeti arttırılmıştır.

Ülke kalkınmasında bilgi birikimi ve deneyimin büyük öneme 
sahip olduğu düşüncesiyle,  hizmet verdiği kuruluşlara bilgi ve 
tecrübelerini aktararak gelişip büyümeği hedefleyen ADIM HİDROLİK, hizmet kalitesini daha da yükseltmek, etkinlik 
alanını daha geniş bir coğrafyaya yayarak hidrolik sektöründeki konumunu güçlendirmek için çalışmaktadır.

Hid-Tek 1988 yılında Bursa ‘da hidrolik ve pnömatik 
komponentlerin ;gerek makine imalatçılarına gerekse 
endüstriyel hidrolik parça satıcılarına mühendislik 
desteği ve ürün satışı amacı ile kurulmuştur.Kurulduğu 
zamandan beri HEMA Endüstri A.Ş. üretimi olan 
hidrolik dişli pompalar ve valflerinin bayiliğini başarı ile 
yürütmektedir. Firmamız Hidrolik Pnömatik Otomasyon 
ve Vakum teknolojileri üzerine 9 ülkeden  ithalat 
yapmakla birlikte kendi bünyesinde kurduğu  pnömatik 

silindir imalatı bulunmaktadır. Bu ürünleri yurt içinde 
Bursa (merkez), İstanbul ikitelli – İmes, Konya, İzmir 
şubeleri, diğer şehirlerde bulunan bayii ve satıcı ağı ile 
birlikte ülkemize satmakta Bulgaristan şubemizle birlikte 
13 ülkeye ihracatını  geniş bir mühendis ve  satış grubu 
ile sürdürmektedir.
HEMA ile olan 21 yıllık iyi ilişkilerimizin bundan sonra da 
uzun yıllar devam etmesi ümidiyle. . .

HİD-TEK MAKİNA SANAYİ / İSTANBUL 
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CANLI OTOMOTİV / İZMİR

Canlı Otomotiv 1986 yılında İzmir’de 
Avni PEKSAYGILI ve Ali İhsan 
MANAVCI tarafından kurulmuştur. 

1.Sanayi Sitesinde, kendi mülkü 
olan 1500 m2’lik kapalı alana sahip 
depomuzda, 14’ü satış elemanı 
olmak üzere toplam 35 personel 
ile Türkiye’nin 7 bölgesinde 
1500’den fazla müşterimize hizmet 

vermekteyiz.

CANLI Otomotiv, 2007 yılında DAS 
ISO 9001:2000 sertifikasını, 2009 
yılında da TS-HYYB (Hizmet Yeri 
Yeterlilik Belgesi) kalite belgelerini 
almıştır.

Canlı Otomotiv, başta HATTAT olmak 
üzere branşlarında Türkiye’nin en 

iyi üreticileri olan 120 yerli firmanın 
bayiliğini yapmaktadır.

HATTAT Otomotiv ile CANLI 
Otomotiv arasında ticari ilişkilerin 
her zaman en üst seviyede olması 
sayesinde, HATTAT ürünleri CANLI 
Otomotiv’in en iyi sattığı ürünler 
içerisinde yer almakta dolayısıyla, 
HATTAT markası CANLI Otomotiv ile 

özdeşleşmiş bir bayilik kalemidir.

Ayrıca her biri ISO 9001 ve/veya 
TS16949 belgelerine sahip olan 
yerli ve yabancı üreticilerden tedarik 
ettiğimiz ürünleri, marka tesciline 
sahip olduğumuz CNL markası 
altında, TSE’nin garanti koşulları 
çerçevesinde, CANLI Otomotiv 
güvencesinde satmaktadır.

1986 yılından bugüne, kaliteli hizmet 
sunarak müşteri memnuniyetini 
ön planda tutan Canlı Otomotiv’de 
2000’li yıllar ile birlikte ikinci 
kuşak yönetime geçmiştir. Genel 
Müdürlüğü Mutlu PEKSAYGILI, satın 
alma ve finansman müdürlüğünü de 
Tanju Manavcı yürütmektedir.

İkinci kuşağın yönetime geçmesi ile 
birlikte, teknolojiye yapılan yatırım 
çoğalmıştır. Böylece müşterilerimizin 
siparişlerini verebileceği, stoklarımızı 
ve cari hesaplarını görebileceği 
www.CANLI.com.tr internet sitemiz 
ve bilgisayarlarına yükleyebildikleri 
özel yazılımımız müşterilerimizin 
kullanımına sunulmuştur. Hafta 
içi her gün saat 17.00’ye kadar 
gelen siparişler, aynı gün içerisinde 
% 95’lik sipariş karşılama oranı 
ile gönderilmektedir. Ayrıca 
sevkiyatlarının tamamını barkot 
sistemi ile yaparak, sevkiyat 
esnasında olabilecek hataları da 
sıfıra indirmiştir. 

Canlı Otomotiv bugüne kadar olduğu 
gibi gelecekte de, Türkiye’deki araç 
parkına uygun stok çeşidi, hızlı ve 
eksiksiz sevkiyatı ile müşterilerine 
hizmet verecektir.
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Görüldüğü gibi işçi sağlığı 
hizmetlerinde bütün ağırlık, 
yapılan işin, işçinin sağlığını 
bozmasını önleyecek, onu sağlıklı 
bir şekilde çalışma hayatında 
koruyacak olan hizmetlerdedir.

Değerli arkadaşlar, 

Sizlerle tanışalı henüz 9 ay oldu. 
Ne mutlu bana ki sizlerle Hema 
sayesinde bir araya geldik ve 
güzel bir sinerji oluşturduk

Geçtiğimiz 9 ay içinde vizyon 
muayenelerini ilk defa olarak 
işyerimizde uygulama fırsatı 
bulduk, gürültülü ortamda 
çalışan personelimize işitme 
testleri uyguladık ve sonuçlarını 
çalışanlarımızla tek tek 
görüşmeler yaparak paylaştık.

İşyeri hekimliğinin olmazsa 
olmazı olan periyodik ve 
işe giriş muayenelerinde 
uygulanabilir standartlar koyduk 
ve çalışanlarımızda farkındalık 

gelişmesini sağladık. Bir 
açılım da çırak öğrencilerimize 
yönelik gerçekleştirdik ve 
yeni öğrencilerimizi işe giriş 
muayenesi ve tetanos aşısı 
uygulamasına tabi tuttuk.

Bu arada grip salgınını da 
atlamadık ve talepte bulunan 
çalışanlarımıza mevsimsel grip 
aşısını uyguladık.
En son Şubat 2010 ‘da 
işyerimizde 1300 çalışanımıza 
akciğer grafisi çektirdik.2010 yılı 

"İŞÇİ SAĞLIĞI"
Değerli  arkadaşlar,.

İşçi sağlığı denilince(diğer mesleklerden olan çalışma arkadaşlarım iş sağlığı dese de 
ben işçi sağlığı  terimini tercih ediyorum) çok defa,iş kazaları, ya da meslek hastalıkları 
veya sakatlıklar gibi çalışma hayatındaki insanın sağlığını aşırı bozan durumlar akla gelir.
Aslında günümüzde bu spektrum çok genişlemiştir ve artık işçi sağlığı denilince,yalnızca 
çalışma koşulları sonucu olan meslek hastalıkları ve iş kazaları ile yetinilmemektedir. 
Diğer bir deyişle,işçi sağlığı yalnızca mesleksel zararları önlemek değil,bunlardan başka 
ve daha ileri bir amaç olan çalışanların daha iyi bir sağlık kapasitesine kavuşmasını,insan 
ile iş arasında uyum sağlanmasını da kapsar.
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için başka projelerimiz de var. İlaç toplama kampanyası bunlardan biri. Evlerimizde bulunan kullanılabilir 
durumdaki ilaçları toplayacağız ve bunları sağlık merkezimize başvuran hastalarımız için kullanacağız.
Buradaki amacımız ilaç israfını önlemek elbette ama, bunun yanı sıra insanlarımızı ilaç kullanımına karşı 
bilinçlendirmek istiyoruz.Çantasında bir torba ilaçla yaşayan ve her geçen gün klasik ilaçlarının arasına 

yeni nesil vitaminleri katan (bu tansiyon 
hapım,bu kolesterol hapım,bu üzüm 
çekirdeği hapım, bu yarasa kanadı özü 
hapım,..vb.şeklinde)insanlara yardım 
etmemiz gerektiğini düşündük ve kolları 
sıvadık.Fabrikamız yemekhanesinde 
hipertansif ve diyabetik çalışanlarımız 
için alternatif menü uygulamamız 
olacak ve sanırım bunu bir kültür olarak 
yerleştireceğiz.

Sağlık Merkezimizde, hekimin ve 
hastanın birlikte karar verdiği,doktorun 
hastaları  ikna etmek ve onlara kendi 
doğrularını kabul ettirmek yerine,onları 
bilgilendiren,danışmanlık veren ve 
seçimi hastaların yapmasını sağlayan ve 
yaptıkları bu seçime de saygı duyan yeni 
bir hizmet felsefesi benimsedik..Hema ‘ya 

getirmiş olduğumuz bu yeni sağlık hizmeti anlayışına benimle birlikte inanan ve hiçbir zaman desteğini 
esirgemeyen kıymetli genel müdürümüz Sn.Tunç Doğan başta olmak üzere bütün İSG Kurulu üyesi 
arkadaşlarıma ve cansiperane gayret gösteren  personelime bu vesileyle teşekkür ediyorum.
Yeni sayıda görüşmek üzere.

Hoşça kalın.

Sağlıkla kalın.

Dr. Gül Elif Kozlar
Hema Endüstri A.Ş İşyeri Hekimi
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YENİ HATTAT A SERİSİ ve BAHÇE 
TRAKTÖRÜ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

 

Çerkezköy’de üretilen Yeni Hattat A Serisi Tarla ve Bahçe Traktörlerinin 
tanıtımının yapıldığı, Konya Tarım Fuarı törenle açıldı.

Konya Valisi Sn. Aydın Nezih DOĞAN Hattat Tarım Standını ziyaret etti.

Tecrübesi, Ar-Ge’si ve deneyimli iş gücüyle Türkiye’de traktör üretim üssü haline gelen Hattat Tarım yatırımlarıyla 
istihdam yaratıyor.

Hattat A ve A 60 Bahçe - Tarla traktörlerinin lansmanı yapıldı.

TÜGEM GENEL MÜDÜRÜ 
HATTAT TRAKTÖRÜNE 
BİNEREK TEST ETTİ

Konya Valisi Sn. Aydın Nezih 
DOĞAN, Konya Borsa Başkanı Sn. 
Mehmet Uğur KALELİ, TÜGEM 
GM. Sn. Ali KARACA ve Hattat 
Tarım Genel Müdür Yar. Uygar 
UŞAR ile birlikte gerçekleşen 
açılışta TÜGEM Genel Müdürü Sn. 
Ali KARACA A 60 4x4 tarla tipi 
traktöre binerek test etti.

 
HATTAT TARIM YATIRIMDA 
HIZ KESMİYOR
 
Konya Tarım Fuarında bulunan 
Hattat Tarım Ticari Genel 
Müdür  Yardımcısı Sn. Uygar 
UŞAR, şu sözlere yer verdi. 
”Faaliyetlerini Hattat Holding 
bünyesinde sürdüren Hattat 

Tarım Makineleri A.Ş. Tekirdağ Çerkezköy’deki 
fabrikalarında, Türk mühendis ve teknisyenlerinin 
titiz çalışmaları sonucu ürettiğimiz; Yeni Hattat 
A Serisi Traktörlerimizi Türk çiftçisinin hizmetine 
sunarak;  50 hp Bahçe - Tarla ve 70hp -110 hp ye 
kadar olan serimizi tamamladık. 

Türkiye’de traktör pazarında önemli yere sahip 
olan Hattat Tarım için çiftçilerimizin talepleri çok 
önemli. Elde edilen veriler dikkate alınıp yeni 
traktörlerimizi üretmeye hız kesmeden devam 
ediyoruz” dedi.
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1997 yılında İsmail Demirel’in babalarının 
adı konulan Abdullahoğulları Limited Şirketi 
kurularak ailenin ticari hayatı kurumsal bir 
niteliğe dönüştürülmüştür.

2007 yılında içinde ise aile soyadı ismi olan 
Demirel Otomotiv Limited Şirketi kurulmuştur. 
Bazı bayilikleri de bu şirket üzerinden 
sürdürmekteyiz.
Abdullahoğulları Ltd. Şti. olarak akaryakıt 
istasyonumuz ( Akpet Bayii ) parakende 
satışın yanı sıra resmi kurumların toptan 
akaryakıt ihtiyacını da karşılamaktadır. Iğdır 
ve çevresinde ihalelerle aldığımız epeyce 
inşaat, sürelerinde tamamlanarak teslim 
edilmiştir. Malumunuz üzere Hattat Tarım 
Makineleri bayiliğimizde devam etmektedir.

Iğdır'da şehir içinde tarım makinelerinin 
tanıtım ve satışını yaptığımız bir showrooma 
sahibiz. Bina kendi mülkümüzdür.
Akaryakıt istasyonumuz sahası içinde de traktörlerin tanıtımı ve parkı yapılmaktadır. 

Kars ilinde de bir tanıtım ve 
satış yerine sahibiz. Ağrı il 
ve ilçelerinde tanıtım amaçlı 
faaliyetlerimiz sürmektedir. 

2004 yılı itibariyle Hattat 
Tarım Makinelerinin yetkili 
satıcısı olarak faaliyetlerimizi 
sürdürmekteyiz.
                     

İyi dileklerimle.
                                                                                
                                                                                  
Volkan Demirel 

                                                                                                  

HATTAT TARIM MAKİNALARI A.Ş. IĞDIR BAYİİ

Ailemiz; Demirel soyadını taşıyan ailemiz,  Iğdır il olmadan önce Kars’ ilinin Iğdır ilçesinin 
Tacirli köyü nüfusundandır. Ailenin en büyüğü İsmail Demirel lise tahsillidir. Hayvancılık, 
tarım, ikinci el oto, traktör alım satımı gibi işlerle uzun yıllar uğraşmış; kardeşlerde bu 
uğraşının içinde belli görevler almışlardır.
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HATTAT TARIM MAKİNALARI A.Ş. SARAY BAYİİ

O günden bu yana verilen hizmetlerin 
kalitesi, ayrıntısına gösterdiğimiz 
özen ve titiz çalışmalarımız sayesinde 
müşteri portföyümüz giderek artış 
göstermiştir.

ALGUR ŞİRKETLER GRUBU olarak 
"yaptığımız işi önce kendimiz 
beğenmeliyiz" prensibinden yola 
çıkarak birçok önemli çalışmanın 
altına imza attık. Müşteri 
portföyümüzün artışı bunun 
göstergesidir.

Teknolojik gelişmelerin takibi 
çalışmalarımızda gösterdiğimiz 
titizlik zamanında teslimat 
sonrası servis hizmetlerimizi 
aksatmadan verebilmek en 
önemli özelliklerimizdendir. 
"'Koşulsuz müşteri memnuniyeti" 
vazgeçemediğimiz bir ilkemizdir.

Grup şirketlerimiz hizmet vermekte 
olduğumuz iş kollarına göre 
Trakya genelinde ayrı ayrı yerlerde 
çalışabilme imkânları sağlamaktadır.

Lüleburgaz da 10.000 m2 üzerine 
kurulu olan yerimizde YALÇINLAR 
OTOMOTİV olarak Hyundai satış-
servis, yedek parça hizmetleri ve 
Sigorta Acenteliği ile birlikte Total 

akaryakıt istasyonu, Goodyear, 
Sava marka lastiklerin satışı, 
lastik tamiri, rot ve balans ayarları 
hizmetleri vermekteyiz. 

Ayrıca Kırklareli'ndeki şubemizde 
de satış ve servis hizmetlerimiz 
sürdürülmektedir.

Yine Lüleburgaz’da 14.000 m2 
alanda ise, YAĞIZ OTOMOTİV 
olarak otobüs, midibüs, 
kamyon, kamyonet ve 

tüm diğer ağır vasıtalar, 
hafif ticari araçların 0 ve 
2.el satışlarının Aksam ve 
Otokar marka bayilikleri 
ile sürdürülmektedir. 
Gelibolu'daki şubemizde 
de kamyon, kamyonet 
ve ticari araç satışlarımız 
sürdürülmektedir.

Edirne de ise 5000 m2 
alanda kurulu yerimizde 
ALGURLAR OTOMOTİV 
olarak Hyundai satış, servis, yedek 
parça hizmetlerimizi Sigorta Acentelik 
Hizmetleri ile birlikte, ALGURLAR 
RENTA CAR firmamızda filo ve tek 
araç kiralama hizmetleri (rent a 
car) vermekteyiz. Keşan şubemizde 
de 0 ve 2. el araç satışlarımız 
sürdürülmektedir.

Saray ve Lüleburgaz başta 
olmak üzere tüm Trakya'da 
inşaat sektöründe YALÇINLAR 
İNŞAAT olarak yap-sat sistemi ile 
hizmetlerimiz devam etmektedir.

Sarayda tarımcılık sektöründe CEM 
OTOMOTİV olarak Hattat marka 
traktör satışı, tarım makineleri 
satışı,Hattat Tarım yedek parça 
bayiliği  ile 2. el otomotiv satışı 
ve Sigorta Acenteliği hizmetleri 
vermekteyiz.
Amacımız siz değerli dostlarımıza 
verdiğimiz hizmeti ve bize olan 

güveninizi sahip olduğumuz 
değerlerden ödün vermeden devam 
ettirmektir.

Cem Otomotiv
Yön.Krl.Bşk.
Mustafa ALGUR

ALGUR ŞİRKETLER GRUBU 1982 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa Sultançiftliğinde 
kereste ticareti ile faaliyetlerine başlamıştır. Halen otomotiv - sigorta - inşaat - akaryakıt 
satış - traktör ve tarım makineleri satışı hizmetlerini yürütmekteyiz.
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BARTINLI MUHTARLAR  ve 
ÇİFTÇİLER HEMA'YI ZİYARET ETTİ

Hattat Holding ve bağlı şirketlerinin Çerkezköy'de bulunan tesislerine, Hattat Tarım 
Makinaları A.Ş. Bartın bayisi Hakan Çöme'nin organize ettiği bir gezi düzenlendi.

Hattat Holding fabrikalarını gezen Bartın'lı 
muhtarların geziden çok memnun kaldıkları 
gözlendi. Önce Hema Endüstiri A.Ş.'nin fabrikalarını 
gezen muhtarlar daha sonra Hema döküm 
fabrikasını gezdiler. Öğle yemeğinden sonra ise 
Hattat Tarım Makinaları A.Ş.'nin HATTAT Marka 
traktörlerini üretmiş olduğu fabrikaları gezdiler.

Gezi grubunun içinde bulunan çifçiler ve muhtarlar, 

satın almış oldukları HATTAT marka traktörlerin 
üretim aşamasını bire bir yerinde inceleme fırsatı 
buldular.

Geziye katılan grubun ortak görüşü ise Hattat 
Holding'in fabrikalarında kullanmış olduğu teknoloji 
ve çevreye olan duyarlılıktı.
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İ.T.Ü  Makine  fakültesi  lisans, Berlin  
Teknik  Üniversitesi  yüksek  lisans  

eğitimleri sonrasında, 1987 Nisan  
ayında  o  zamanki  adı  ile  Hema  
Hidrolik  Çerkezköy  tesislerinde 
Üretim  mühendisi  olarak  göreve  
başladım. Üretim  hatlarının  farklı  
bölümlerinde  çalıştım. Yalın  yönetime  
geçiş  sonrası  oluşan  fabrikalarımızın 
çoğunda  fabrika  müdürlüklerinde  
bulundum. 2006  yılından  itibaren  
enerji  grubumuza  bağlı  kömür 
işletmelerine  destek  sağlamak  amacı  
ile  oluşturulan  maden  makineleri  ve  
ekipmanları  bölümünde proje  lideri 
olarak  hizmet  vermekteyim. 

Bilindiği  üzere  Hattat  Holding  enerji  
grubunun  ülkemizin  enerjide  dışa  
bağımlılığına   son  vermek  amacıyla  
hazırladığı  dev  projelerin  bir  ayağı 
da  Kandilli, Amasra, Tarlaağzı ve 
Ereğli  bölgelerinde  kömür  üretimini  
gerçekleştirmektir. 

Bizler  Hema  Endüstri  Çerkezköy  
tesislerinde  yukarıda  adı  geçen  
bölgelerde  faaliyet  gösteren  ve  
gösterecek  olan  kardeş  şirketlerimize  
ekipman  desteği  sağlamaktayız. Bu  
ekipmanların  başında da  Hidrolik  
Maden  Direkleri  üretimi  gelmektedir.

1982  yılından  beri  hidrolik  maden  
direkleri, kayan  tahkimatlar, yüksek  
basınç  merkezleri, monoray konveyör, 
yürüyen  tahkimat  gibi  çeşitli  maden  
makineleri  ve  teçhizat  ihtiyacının  
karşılanması  maksadıyla faaliyet  
gösteren  ve  1989  yılından  itibaren  
Hema  Maden  Mak.  Tic. Ve  San. A.Ş  

olarak  faaliyetlerine  daha  kapsamlı  
bir  şekilde  devam  eden  şirketimiz  
o  yıllarda  Dünya  Bankası  desteği  
ile  Türkiye  Taş Kömürü Kurumunun  
çeşitli  yörelerdeki  ocaklarına  
yukarda  belirtilen  ekipmanlarla  
birlikte  yaklaşık  30.000‘e  yakın 
hidrolik  maden  direği  sevkiyatları  
gerçekleştirmiştir. 

Bugün  çeşitli  vesileler  ile  
görüşmekte  olduğumuz  o  zamanlar  
T.T.K.'da  çalışmış  insanlar  Hema  
etiketli  Ekipmanlarımızın  hala  
problemsiz  bir  şekilde  çalıştıklarını  
söylemektedirler. Yaklaşık  20 – 
30  yıl  sonra  ürünlerimizin bu  
şekilde  anılıyor  olması  kalitemizin  
bir  göstergesi  olarak  bizleri  
onurlandırmaktadır. Yıllar  sonra  bu  
ekipmanların  Hattat  Holding  enerji  
grubuna  bağlı  şirketler  için  üretiliyor  
ve  kullanılıyor  olması da bizlere  ayrı  
bir  gurur  kaynağı  olmuştur.

O  yıllarda  ithal  edilen  bazı  
ürünlerin  şimdi  fabrikamızdaki  
gelişen  teknolojiye  paralel  olarak  
bünyemizde  yapılıyor  olması  
verimlilik  anlayışımızın  bir  sonucudur. 

Şu  andaki  desteğimiz  2007  yılından  
beri  Batı  Karadeniz  Enerji  Üssünün  
ilk  etabı  olan  Ereğli – Kandilli  kömür  
İşletmelerine  yapılmaktadır. Bartın 
– Amasra  bölgesindeki  çalışmaların  
ise  tüm  dünyanın  etkilendiği  krize  
rağmen  devam  ettiğini  heyecanla 
izliyoruz. Kandilli  bölgesinin  en  az  
üç  misli  büyüklüğünde  olacağı  
planlanan  bu  bölgemize de  ekipman  
desteğimiz  devam  edecektir.

En  uzun  vadeli  yer altı  
zenginliklerinden  biri  kabul  edilen  
kömürün  çıkartılıp  enerjiye  çevrilmesi  
konusunda  kararlı  adımlarına  devam  
eden  şirketlerimize  zincirin  bir  
halkası  olarak  hizmet  vermek  Hema  
Endüstri  Çerkezköy çalışanları  olarak  
bizleri  mutlu  etmektedir.

İş  hacmimizin  ve  destek  
verebileceğimiz  alanların  artması  
dileklerimle  sevgi  ve  saygılarımı  
sunuyorum. 

Ali  AYDUK 
Hid. Maden Mak. ve Ekipmanları
Proje  Lideri

"O  yıllarda  ithal  

edilen  bazı  

ürünlerin  şimdi  

fabrikamızdaki  

gelişen  

teknolojiye  

paralel  olarak  

bünyemizde  

yapılıyor  olması  

verimlilik  

anlayışımızın  bir  

sonucudur. "
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KARTEPE 
GEZİ PROGRAMI  2010 

Şirket çalışanları Kapsam 
içi ve Kapsam Dışı 
personelimiz ile samimi 
ve hoş bir hafta sonu 
geçirmek için düzenlemiş 
olduğumuz KARTEPE 
Gezi programına göstermiş 
olduğunuz ilgi için çok 
teşekkür ederiz.

Bu geziyi düzenleyiş 
amacımız hep birlikte 
eğlenmek, stresimizi 
atarak, güzel anılar 
bırakmaktı  ve bunu 

sağladığımızı düşünüyorum.

Sizlerden gelen çok güzel mailler ve telefonlardan sonra şirket yöneticilerimizin 
katkıları doğrultusunda yeni programlar da yapmak ve bu yeni programlarda 
tüm Hattat Holding çalışanları olarak buluşmak amacındayız. 

Sn.İbrahim HATTAT ve Sn.İpek HATTAT’ın gezi için yapmış olduğu 
katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz.

Saygılarımla;

Semra Yalçın
Hema Club Yöneticisi
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Amasra Kaymakamlığı tarafından 7- 21 Nisan 2010 tarihleri arasında Anadolu Otelcilik 
ve Turizm Meslek Lisesi kapalı spor salonunda düzenlenen “Kurumlar Arası Voleybol 
Turnuvasında” final karşılaşmasında Amasra Belediyesi’ni 3–2 yenen Hema Endüstri A.Ş 
birinci oldu.

A ve B grubunda 9 takımın karşılaştığı turnuvada birinci Hema Endüstri A.Ş, ikinci Amasra Belediyesi, 
üçüncü TTK Amasra Müessese Müdürlüğü oldu.
Yapılan son karşılaşmada Hema Endüstri A.Ş, Amasra Belediyesini 3-2 aldığı setlerle Kaymakamlık kupasını 
almaya hak kazandı.

Turnuvaya katılan takımlara kupaları Amasra Kaymakamı Mehmet Yıldız, Amasra Belediye Başkanı Emin 
Timur ve protokol üyeleri tarafından düzenlenen törenle verildi.

Şampiyon Hema Endüstri A.Ş.
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HOŞGEŞDİN 2010 
Hema Club Sosyal Tesislerinde 2010 Yılına yeni bir başlangıç yapmak için düzenlemiş 
olduğumuz yılbaşı yemeğine;  Hattat Holding çalışanlarından Değerli Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, Genel Müd. ve Gen.Müd.Yrd’larımız, Müdürlerimiz, Fabrika çalışanlarımız ve 

Değerli misafirlerimiz katılmıştır.

Bu yemeğin amacı hep birlikte eğlenmek, stresimizi atmak, ilişkilerimizi daha da 
güçlendirmek. 

Sn İbrahim HATTAT Bey’in yemek için yapmış olduğu hediye ve diğer katkılarından dolayı 
çok teşekkür ederiz.

2011 yeni yıl yemeğinde buluşmak üzere.

Saygılarımla;

Semra Yalçın
Hema Club Yöneticisi
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3D 2010 yılına damgasını 
vuracak mı?
2010 yılı gerçekten üçüncü boyutun yılı mı 
olacak? Gelin, bu sorunun cevabını birlikte 
bulalım...
Üç boyutlu görüntü oluşturmanın temel teknikleri 
neredeyse bir asırdır biliniyor. İlk 3D filmlerin sinemalarda 
gösterilmesi ise 1950'li yıllara dayanır. Ancak geçen o 
kadar zamana rağmen 3D görüntü teknolojileri bir türlü 
hayatımıza giremedi.

Tabii bunun arkasında teknik sebepler var, ancak tüm 
sorun bundan ibaret değil. Bu işle ilgilenenler 3D 
görüntü fikrini tüketiciye satmak konusunda pek başarılı 
olamadılar. İnsanlar televizyonlarında ya da sinemada 
3D görüntülerin yokluğunu hissetmediler, buna bir talep 
göstermediler.

Bunun en önemli sebeplerinden biri kullanılan 

teknolojilerin yetersiz olması, diğer ise 3D film çeken 
az sayıdaki yapımcının teknolojiyi gereğinden fazla 
abartmasıydı. Yıllar içinde yapılan 3D filmlerin hepsinin 
düştüğü ortak hata, bu teknolojiyi izleyicinin gözüne 
sokmaya çalışırken, temel izleme keyfinden ciddi ödün 
vermeleriydi. Ortada düzgün bir senaryo ya da aktörlük 
yoksa, seyrettiğiniz görüntünün kaç boyutlu olduğu 
gerçekten de çok farkeder mi?

Microsoft geleceğin haritasını çizdi
Microsoft da Apple'la birlikte. Herkes Flash'a karşı mı?
Yazılım devi geçtiğimiz  günlerde , Internet Explorer 9 sürümündeki 
HTML5 ve H.264 video desteklerini yineledi. Internet Explorer sorumlusu 
Dean Hachamovitch, IE blog sayfasına HTML5'in Web standardının 
geleceği olduğunu ve H.264 uzantılı video desteğinin bunu şu anda 
sadece IE9'da bulunduğunu açıkladı.

Hachamovitch, H.264 video dosyaları için gerekli 
çözücünün endüstri içerisinde zaten geniş bir 
donanım desteğiyle birlikte geldiğini açıkladı. İşletim 
sistemi bazında baktığımızda hem Windows 7, hem 
de Mac OS X'in bu formattaki videoları yerel ve 
çevrimiçi oynatabilecek düzeyde destekleri mevcut. 
Hachamovitch, bunun yerel ve çevrimiçi her iki tarafta da 
bir standart haline getirilmesi gerektiğini savunuyor.

Son olarak  Dean 
Hachamovitch, 
Flash'ın Web'de 
video iletimi 
yapmanın en yaygın formatı olduğunu belirtirken, 
güvenlik ve düzgün çalışmasıyla ilgili problemler 
olduğunu, bu tarz performans sorunlarının hepsinin de 
HTML5 ile giderilebileceğini açıkladı.

Avrupalı Havada Alo Diyebilecek
Ülkemizde de zaman zaman tartışma konusu olan uçaklarda cep telefonu 
kullanımı Avrupa Birliği ülkelerinde serbest bırakılıyor.
Ülkemizde de zaman zaman tartışma konusu olan 
uçaklarda cep telefonu kullanımı Avrupa Birliği 
ülkelerinde serbest bırakılıyor. Avrupa Komisyonu'nun 
aldığı karara göre uçuşu tehlikeye atmayacak şekilde 
uçakta cep telefonu kullanılmasına izin verilecek. Buna 
göre 1,800MHz bandını destekleyen telefonlar arama 
yapabilecek, SMS gönderebilecek. Ayrıca uçaktaki 
elektronik sistemin GSM dalgalarından etkilenmemesi 
için cep telefonları gerektiği takdirde pikosel sistemi 
ile çalışacak. Pikosel sistemi, sinyallerin düşük olduğu 
kapalı alanlarda daha sağlıklı mobil iletişim yapılabilmesi 
için kullanılıyor. Uçuş esnasında yapılacak cep telefonu 
konuşmalarının uçuş güvenliği için tehlike arz edip 

etmediğine ise kaptan pilot karar verecek. Kaptan 
pilot tehlike 
durumunda 
pikosel sistemini 
kapatabilecek. 
Cep telefonu 
şirketleri de 
uçakta kullanım 
için ekstra ücret 
talep edebilecek. 



Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık
Ayları Doğum Raporu
Bebekler, dünyadaki en güzel hediye ve hayatın anlamını daha iyi hissettiren 
en değerli varlıklarımız...

Hattat Holding olarak genç çiftlerimizi kutluyoruz, bebeklerini sağlıklı bir şekilde 
büyütmelerini temenni ediyor, çiftlerimize ömür boyu huzur ve mutluluk diliyoruz... 

ADI SOYADI   CİNSİYETİ  D.TARİHİ  İŞYERİ ÜNVANI
   
Sezer Palabıyık  Erkek   04.08.2009  Hema End.-İşçi
Ahmet Yeni   Kız   04.08.2009  Satınlama Sorumlusu
Garip Dilbilmez  Kız   06.08.2009  Hema End.-İşçi
Fatih Aydoğan   Erkek   11.08.2009  Hema End.-
Aşkın Esen   Kız   12.08.2009  Hema End.-İşçi
Bahattin Tarağan  Kız   16.08.2009  Hema End.-İşçi
Haldun Dursun  Kız   24.08.2009  Dişli Fab.Planlama Memuru
Levent Aydan   Erkek   24.08.2009  Hema End.-İşçi
Recai Ateş   Erkek   25.08.2009  Hema End.-İşçi
Aykan Aycan   Kız   26.08.2009  Hema End.-İşçi
Hasan Demirkıran  Kız   28.08.2009  Hema End.-İşçi
Erol Berberoğlu  Kız   28.08.2009  Hema End.-İşçi
Yılmaz Salar   Erkek   01.09.2009  Hema End.-İşçi
Adil Birgül    Kız   05.09.2009  Hema Otomotiv-İşçi
Şenol Şahin   Erkek   09.09.2009  Memur-İstanbul Büro
Soner Yılmaz   Kız   09.09.2009  Hema End.-İşçi
Adem Gezer   Kız   24.09.2009  Trw-İşçi
Serkan Güman  Erkek   02.10.2009  Trw-İşçi
Alican Sönmez  Erkek   02.10.2009  Trw-İşçi
Mehmet Karaman  Kız   02.10.2009  Trw-İşçi
Sancar Duran   Erkek   02.10.2009  Hema End.-İşçi
Özgür Kömür   Erkek   03.10.2009  Hema End.-Ürün Mühendisi
Fatih Anılmış   Kız   03.10.2009  Hattat Tarım-İşçi
Seyhan Mutlu   Kız   09.10.2009  Muhasebe Personeli
Akın Gündüz   Erkek   09.10.2009  Trw-İşçi
Harun Bayraktar  Erkek   14.10.2009  Hema End.-İşçi
Caner Albayrak  Erkek   15.10.2009  Hema End.-İşçi
Hakkı Irmak   Erkek   15.10.2009  Hattat Tarım-İşçi
Abdullah Semerci  Kız   20.10.2009  Hema End.-Otonom Bakım Müh.
Doğan Öcal   Kız   22.10.2009  Hema End.-Ürün Mühendisi
Kadri Tunçel   Erkek   24.10.2009  Hema End.-İşçi
Tolga Gülşen   Erkek   26.10.2009  Hema End.-İşçi
Nazmi Sözdinler  Erkek   27.10.2009  Trw-İşçi
Zafer Özkan   Kız   07.11.2009  Hema End.-İşçi
Murat Tekin   Kız   14.11.2009  Hema End-Satış Gen.Md.Yard.
Osman Yavaş   Kız   02.12.2009  Hema Oto. - İşçi
Mustafa Güler   Kız   04.12.2009  Hema End.- İşçi
Özkan Gündoğan  Kız   07.12.2009  Trw - İşçi
Ferhat Engin   Kız   04.12.2009  Hema End.- İşçi
Osman Barış   Kız   04.12.2009  Trw - İşçi
Özcan Durbak   Erkek   09.12.2009  Hema End.- İşçi
Harun Tekin    Erkek   23.12.2009  Hema End.- İşçi
Gökmen Kaya   Erkek   01/01/2010  Trw - İşçi
Nevzat Çolak    Erkek   06.01.2010  Trw-Teknik Ressam
Fatih Özübek   Kız   05.01.2010  Hema End.- İşçi
Ahmet Evirgen  Kız   14.01.2010  Hema End.- İşçi
Ertan Göksel   Erkek   15.01.2010  Hema End.- İşçi
Ethem Türe   Kız   21.01.2010  Hema End.- İşçi
Mustafa Tuna   Kız   29.01.2010  Hema End.- İşçi
Yasin Yöndem   Kız   29.01.2010  Trw - İşçi
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Evlilik birbirlerini seven ve hayatı iyi günde, kötü günde, sevgi ve saygı
çerçevesinde mutlu bir şekilde olmasını sağlayan kutsal bir müessesedir.

Hattat Holding olarak yeni evlenen çiftlerimizi kutluyor, hayatı iyi günde kötü
günde, sevgi ve saygı çerçevesi içinde geçirmenizi diliyoruz...

Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık
Ayları Evlenme Raporu

ADI SOYADI   EŞİNİN ADI  E.TARİHİ  İŞYERİ ÜNVANI

Aytek Acar   Yeşim Göl  02.08.2009  Hema End.-İşçi
Harun Çetintaş  Elif Balaban  04.08.2009  Hema End.-İşçi
İsmail Güler    Lale Kurt  05.08.2009  Hema End.-İşçi
Tahsin Vatansever  Hüsniye Mutlu  06.08.2009  Memur-Teknik Ressam
Gamze Tezoğlu  Sercan Çiftçi  07.08.2009  Memur-Satış Müd./Satış Sorumlusu
Ahmet Özkan   Fehime İşler  08.08.2009  Hema End.-İşçi
Hale Bican   Murat Dede  09.08.2009  Memur-Muhasebe Personeli
Sibel Polat   Mehmet Polat  09.08.2009  Hema Otomotiv-İşçi
Soner Eryılmaz  Burcu Bayraklı  16.08.2009  Trw-İşçi
Mehmet Kula   Pınar Kaplan  18.08.2009  Trw-İşçi
Remzi Özel   Fatma İnam  28.08.2009  Hema End.-İşçi
Yüksel Sağlam  Sedef Çan  09.09.2009  Hema End.-İşçi
Salim Tezcan   Çiğdem Tezcan 13.09.2009  Hema Otomotiv-İşçi
Taha Erdem Sönmez  Çiğdem Şahin  10.10.2009  Paz.,Satış/Satış Destek Uzmanı
Özden Öztürk   Ayça Özübir  11.10.2009  Trw-Lojistik Müh.
Olcay Özkan   Hasibe Menlik  21.11.2009  Hema Otomotiv-İşçi
Oğuz Güzel   Dilek Bulut  04.12.2009  Trw - İşçi
Samet Can   Nefise İlyaz  25.12.2009  Hema End./Kalite - İşçi
Altan Deniz   Emel Karşı  19/01/2010  Hema End./Kalite - İşçi
İnayet Küçük   Fatma Küçük  04.02.2010  Hema End. / Hidrolik Fab. - İşçi
Can Baki   Gizem Kosva  03.02.2010  Hema End. / Hidrolik Fab. - İşçi
Hakan Bayraktar  Sebahat Ömür  03.02.2010  Hema End. / Hidrolik Fab. - İşçi
Kenan Aslan    Fatma Aslan  03.04.2010  Hema Enerji / Sondaj İşçisi
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ADI SOYADI   CİNSİYETİ  D.TARİHİ  İŞYERİ ÜNVANI
   
Teyfik Orhan   Kız   26.02.2010  Hema End/ Bakım - İşçi
Saffet Kuzu   Kız   19.02.2010  Hema End./Dişli - İşçi
Selçuk Çakır   Erkek   17.02.2010  Hema End./Motor Blok - İşçi
Erdem Meriç   Kız   19.02.2010  Hema Otomotiv - İşçi
Köksal Akın   Erkek   17.02.2010  Ç.Köy İnşaat-İşçi
Veysel Keskin   Kız   15.02.2010  Hema End./Krank - İşçi
Erbil Elçin   Erkek   04.02.2010  Hema End/ Bakım - İşçi
Mehmet Yener   Erkek   13.02.2010  Hema End./Krank - İşçi
Nezir Cankurt   Erkek   05.02.2010  Hema Otomotiv - İşçi
Murat Türkmen  Kız   31.01.2010  Hema Otomotiv - İşçi
İlker Elmaz   Kız   01.02.2010  Hema End./Krank - İşçi
Yeşim Pamukçu  Kız   11.02.2010  Hema End./Muhasebe - Memur
Özcan Karaok   Erkek   29.04.2010  Hema Enerji / Yer Altı İşçisi
Erhan Sarı   Kız   13.04.2010  Hema Enerji /Jeoloji Mühendisi
Raif Sagay   Erkek   23.03.2010  Kaloriferci
Murat Bulduk   Kız    19.03.2010  Hema Enerji / Yer Altı İşçisi
Fatih Çevik   Erkek   16.03.2010  Hema Enerji / Lojistik Depo
Ferhat Erkan   Kız   21.03.2010  Hema Enerji / Şöför



Geçtiğimiz günlerde Çanakkale zaferinin 95. yıl dönümünü çoşku ile kutladık. Hattat 
Holding olarak bu şanlı tarihi yazan şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı 
İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara savaşlarıdır. İtilaf Devletleri; Osmanlı 
İmparatorluğu’nun başkenti konumundaki İstanbul’u alarak boğazların kontrolünü ele geçirmek, Rusya’yla 
güvenli bir tarımsal ve askeri ticaret yolu açmak, Alman müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak 
Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı’na girmişlerdir. Ancak saldırıları 
başarısız olacak, iki tarafın da çok ağır kayıplar vermesiyle İtilaf Devletleri geri çekileceklerdir.

Çanakkale Savaşları, ilgili bütün ulusları derinden etkilemiştir. Avustralya ve Yeni Zelanda’da Anzak Günü 
adıyla her yıl düzenli bir seramoni tekrarlanır. Ayrıca Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar o gün toplanarak 
Gelibolu Yarımadası’ndaki Anzakların (ANZAC: Australian and New Zeland Army Corps) çıkartma 
yaptıkları Anzak Koyu’na gelerek atalarının savaştıkları bu yeri ziyaret ederler.
Bu savaşlarda İtilaf subaylarının bile takdirini toplayarak yıldızı parlayan Mustafa Kemal, 8 yıl sonra 
Türk Kurtuluş Savaşı’nda milletine önderlik edecek, savaş sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
Cumhurbaşkanı olacaktır.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ
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Alışılmadık siluetiyle, 2011'de İstanbul'a kapılarını 
açacak olan 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


