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Gürhan Bey, eğitiminizden kısaca 
bahseder misiniz?

Tarsus Amerikan Kolejini bitirdikten 
sonra Çukurova Üniversitesinde İşletme 
Eğitimimi tamamladım. Ardından  
Amerika Birleşik Devletlerinde NBA 
yaptım.

Bankacılık kariyerini bırakıp özel 
sektöre geçtiniz. Hattat grubundaki 
intibalarınızı öğrenebilir miyiz?

Bankacılık sektöründe toplam on altı 
yıl çalıştım bunun on iki yılı üst düzey 
yönetici olarak geçti. Bankacılıkta 
edindiğim tecrübelerin Hattat grubunda, 
özellikle finansal ve kurumsal yapılanma 
alanında çok faydalı olabileceğini 
düşünüyorum. Keza yönetim kurulu 
üyelerinin de bu konuda desteği ile  çok 
iyi ve hızlı bir şekilde yürüyebileceğimizi 
gördüm.  Beni en çok etkileyen konuların 
başında grubun inanılmaz büyüme 
potansiyeli ve bu potansiyel için  gerekli 
alt yapıların hazırlanmış olması idi.  
Bunun yanında beni heyecanlandıran 
diğer bir konu da bütün bu potansiyel 
için hak ettiğimiz yapıda olmadığımız 
idi. Söz konusu hak ettiğimiz yapı da, 
yani kurumsallaşma, yeniden finansal 
yapılanma ve iş kollarına ait şirketlerin 
bölünmelerinin hayata geçmesinde bu 
süreci yaşamam oldu.

Hattat Holding'de CFO görevini 
yürütmektesiniz, hedefleriniz 
nelerdir?

En büyük hedefim öncelikle mevcut 
şirketlerimizin en optimum  bilanço 
yapılarına kavuşarak sürdürülebilir 
büyüme hedeflerine uygun hale 
getirmek. En az bunun kadar da  
öncelik sahibi olan diğer hedefim 
sermayedarların azami menfaatlerini 
gözetecek şekilde enerji ve gayrimenkul 
projelerimizin hayata geçmesinde etkin 

rol almak.

Hattat Holdingde kariyeriniz nasıl bir 
şekil aldı?

Bir profesyonel için en değerli şeylerden 
biri de  sağlam temellere dayalı bir 
şekilde büyüme potansiyeli olan bir 
şirkette pozisyon sahibi olmaktır.  Ben 
de Hattat holdingde grup CFO’su olarak 
bunun gururunu yaşıyorum.,

Şirketin kurumsallaşması için nasıl 
bir yol izlenmeli, neler yapılmalı?

En kritik unsurlardan biri belirli iş 
birimlerinin başına yetkin, etkin ve 
dinamik insanların yerleştirilmesi ve 
bu konuda yönetim kurulunun da  
gerekli desteği vermesidir. Bunu biz 
hızla şirketler gurubu olarak yapmaya 

başladık. Sanırım bir yıl gibi kısa bir 
sürede kurumsallaşma konusunda bir 
hayli yol alacağımıza inanıyorum. Hızla 
oturtmaya devam ettiğimiz diğer bir konu 
da; her başarılı kurumun  sahip olduğu 
ekip çalışması kavramını oturtmaktır. 
“Kurumsallaşmada ben yoktur, biz 
vardır.” 

Hattat Holdingin önümüzdeki on yılda 
hedefleri nelerdir?

Bilindiği üzere üç ana  iş kolumuz olan 
Çerkezköy faaliyetleri,  gayrimenkul 
ve enerji alanlarında konsantremizi 
bozmadan büyümek. Bir yandan 
Çerkezköy’deki tesislerimiz 1 milyar 
dolarlık ciro hedeflerine koşarken, 
diğer yandan Amasra kömür madeni 
yatırırımızın iki sene içerisinde üretime 
başlaması ve termik santrallerimizin 
ilkinin dört buçuk yıl içinde operasyona 
geçmesidir.  Peşinde olduğumuz en 
büyük kazanım ise Hattat grubunun 
bir enerji devi olma yolunda attığı bu 
sağlam adımları stratejik bir ortakla 
gerçekleştirmektir.  Gayrimenkul 
tarafında ise; gözbebeğimiz olan 
Diamond of İstanbul’un da finansmanı 
için bankalar kapımızda; uygun 
olduğunu düşündüğümüz zaman 
inşaatla beraber finansmanını da 
hayata geçireceğiz. Bunlara ilk beş yılın 
hedefleri olarak bakacak olursak, kalan 
beş yılın hedefleri de yine mevcut enerji 
yatırımlarımızın  sinerji yaratacak şekilde 
büyütülmesidir. 

Sizce şu anki ülke ekonomisinin 
gidişatı iş dünyasını nasıl etkiliyor?
Dünya  ekonomisi alışıla geldiği üzere 
devamlı bir dalgalanma halindedir. Buda 

Hattat Holding CFO'su Gürhan KARTAL 
Hattat Holding CFO'su Gürhan Kartal ile Holdingin projeleri, hedefleri ve geleceği hakkında 
söyleşi yaptık.

"Türkiye’nin  bu ölçüde 
büyüme potansiyeli 
olan tek şirketler 
grubunun CFO’ su olmak 
ayrıcalığına sahip 
olduğunu bilmek nasıl 
enerji vermesin ki"



kaçınılmaz bir şekilde Türk ekonomisini doğrudan etkiler. 
Özellikle şu günlerde gerek bankacılık sektöründe, gerek 
yatırım yapan şirketler camiasında tedirginliğe doğru 
giden bir süreç içerisindeyiz. Ama tabi ki bu bir gün tekrar 
kendini olumlu havaya bırakacaktır. Önemli olan, bir 
şirketin buna karşı nasıl hazırlıklı olduğudur. Mutlulukla 
belirteyim ki biz Hattat gurubu olarak,  yumurtaları farklı 
sepetlere dağıtmış bir durumda yolumuzda ilerliyoruz. 
Örneğin ne olursa olsun her zaman enerji, gayrimenkul 
ve Çerkezköy faaliyetlerimizden biri en büyük kriz anında 
dahi bizi finanse edecektir.

Size göre iyi bir yöneticide olması gereken özellikler 
nelerdir?

İyi bir yönetici, hislerine kapılmadan adil davranan, 
ekip çalışması felsefesini benimseyen önceden de 
belirttiğim gibi ben değil biz diyebilen, toplantıları kısa 
ve öz tutan, mesajını son derece açık veren ve karşıdan 
da son derece açık talep eden, yöneticiliği yönettiği 
işin ve kişilerin ağası olarak değil, işin ve kişilerin iyi ve 
etkin yönetilmesinden mükellef olduğunu bilen kişi, iyi 
yöneticidir.

Bu yoğun tempoya dayanacak enerjiyi nereden 
buluyorsunuz?

Dahil olduğum bütün yatımlar, projeler, işlemler o kadar 
potansiyeli büyük işler ki bu heyecan da bana fazlasıyla 
enerji veriyor.  Türkiye’nin  bu ölçüde büyüme potansiyeli 
olan tek şirketler grubunun CFO’ su olmak ayrıcalığına 
sahip olduğunu bilmek nasıl enerji vermesin ki.

Kendinize zaman ayırabiliyor musunuz?

Şu sıralar pek değil. Ama şikayetçi de değilim. Yeri ve 
zamanı gelince nasıl olsa kendime fazlası ile      zaman 
ayıracağımı düşünüyorum.

Son olarak söylemek istediklerinizi alabilir miyiz?

Bu röportaj için teşekkür ederim. Kendimi ifade etmek 
için fırsat oldu. Son olarak söylemek   istediğim, 
kurumsallaşma ile ilgili alacağım aksiyonlar için bana 
grup çalışanlarının gerekli desteği vermesi. İçtenlikle 
inanıyorum ki bu desteğin karşılığını da hep beraber 
alacağız.
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Hattat Holding CFO'su Gürhan KARTAL 

"Peşinde olduğumuz en büyük 
kazanım ise Hattat grubunun bir 
enerji devi olma yolunda attığı 
bu sağlam adımları stratejik bir 
ortakla gerçekleştirmektir." 
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Arge merkezini 17 Ağustos 2009 tarihinde kurduk. Hidrolik Tasarım Müdürlüğü, Aktarma Organları (transmisyon, ön aks, dişliler) 
Tasarım Müdürlüğü, Otomotiv (fren, direksiyon) Tasarım Müdürlüğü, Uygulama Mühendislik Müdürlüğü ve Traktör mühendisliğini 

ihtiva eden arge merkezimiz 
64 araştırmacı ve 8 destek 
personeli olmak üzere 72 kişilik 
ekiple çalışmalarını sürdürüyor. 
Araştırmacı personelimizin 
1 i doktoralı, 8 i lisans üstü 
derecelerine sahip.

Arge Merkezleri Sanayi 
bakanlığı’na bağlı olan Arge genel 
müdürlüğü tarafından koordine 
edilmektedir. Bu birim her yıl 3 
ayrı hakem (öğretim görevlisi) ve 
3 ayrı komisyon üyesi atayarak 
firmalara göndermektedir. İlk 
kurulduğumuz yıl ve geçtiğimiz 
Ağustos ayında 6 kişilik heyet 
ayrı ayrı günlerde gelip argeyi 
denetlemiş ve denetimler başarıyla 
tamamlanmıştır. Yine geçtiğimiz 
faaliyet dönemine ait dosya 
hazırlanarak Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’na gönderilmiştir. Bu 
dosyadan bazı istatistiksel bilgileri 
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Faaliyet döneminde yapılan Ar-Ge projesi : 81
 • Faaliyet döneminde yapılan patent başvurusu : 9
 • Toplam faydalı model ve patent başvurusu : 42
 • Faaliyet döneminde başvurulan tübitak projesi : 3
 • Toplam teşvikli proje başvurusu : 21
 • Alınan Toplam teşvik miktarı (2009 dan bugüne): 1,144,340 TL
 • Santez Projesi : 1
 • 2010 yılı Ar-Ge harcaması : 4,298,000TL
Ciro içersindeki payı : %1,57

Aziz ASRAK
Ar-Ge Merkezi Yöneticisi
Genel Müdür Yardımcısı

26 Şubat 2011 Cumartesi günü Hema 
Endüstri için bir gurur kaynağı olarak 
kayıtlara geçti. Başbakan Sn. Recep Tayip 
Erdoğan Arge merkezi belgesini yönetim 
kurulu başkanımız Sn. İbrahim Hattat'a 
verdi. 87 kuruluşun firma sahiplerinin ve üst 
düzey yöneticilerinin katıldığı tören İstanbul 
Four Season Otelde yapıldı. Törende Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün yaptığı 
konuşmanın ardından sayın başbakan söz 
aldı ve Arge ye verdikleri desteği anlatan bir 
konuşma yaptı. Konuşmanın ardından firma 
sahiplerini davet etti ve Sn. İbrahim Hattat 
Hema Endüstri adına belgeyi teslim aldı.

Hema Endüstri A.Ş. Ar-Ge Merkezi Belgesini Aldı



Bütün bunlara ilave olarak Sanayi Bakanlığı aşağıdaki 
konuları da destek kapsamına almıştır.;

Arge indirimi,
Gelir vergisi stopaj teşviki,
Sigorta prim desteği.

Hema ENDÜSTRİ A.Ş. Ar-Ge Merkezi toplam 2.083 
m2’lik alan üzerinde yeralmakta olup, 3 Ar-Ge 
birimi’nden oluşmaktadır. Ar-Ge-1; Ar-Ge-2; Ar-Ge-
3’e ait ofis alanı toplam 970 m2’dir. Ar-Ge Merkezi 
bünyesinde farklı fonksiyon testlerinin yapıldığı 3 adet 
test laboratuarı bulunmaktadır. Bunlara ait yerleşim alanı 
ise 1.113 m2’dir.

Arge Merkezinde ileri düzey bilgisayar programları 
kullanılmakta olup katı modelleme programı olarak Pro-
engineer ve Catia kullanılmaktadır. Katı modellemesi 
yapılan parçalar çeşitli simülasyon programları ile 
mukavemet, akış dinamiği ve sistemsel fonksiyonları 
açısından teste tabi tutulmaktadır. Bu amaçla 
mukavemet analizleri için ANSYS, akış dinamiği için Cf-
Design, sistem simülasyonu için Amesim, matematiksel 
hesaplamalar için Matlab kullanılmaktadır.
 
Ar-Ge merkezimizde tasarlanan ürünlerin ömür 
testlerini yapmak üzere modern test cihazları devreye 
alınmaktadır. Pompa testleri için aynı anda 3lü pompayı 
test edebilecek, bilgisayar kontrollü test tezgahının 
yanı sıra yeni devreye girmiş olan transmisyon ve ön 
aks yapısal dayanım test tezgahı da birkaç firmanın 
elinde bulunan nadir cihazlardandır. Çok yakın zamanda 
transmisyon ve ön aks döner eleman ömür testi tezgahı 
da devreye alınacaktır. Bunlara ilaveten bu yıl içersinde 
yeni bir pompa test tezgahı ve gürültü ölçümü için yarı 

yankısız ses odası da devreye alınacaktır.

Son günlerde Inovasyon kavramı Türkçemize 
iyiden iyiye yerleşmeye başladı. “Inovation” 
kelimesinden dilimize entegre bu kelime için 
aslında “yenilik” veya “yenilikçilik” kelimeleri 
kullanılmalı. Ancak tam karşılığını vermek 
istiyorsak “inovation” kelimesinin açıklaması 
“ticarileşebilir yenilik” tir. İşte burada Ar-Ge 
devreye girmekte. Ar-Ge niz varsa ticarileşebilir 
yenilikler yapabilirsiniz. Devlet Ar-Ge 
faaliyetlerini sonuna kadar destekliyor, hatta 
desteklemekle kalmayıp takip ediyor, bize düşen 
de bu rüzgarı arkamıza almak, yeni projeler 
ortaya koymak ve el birliği ile bu projeleri 
ticarileşebilir çıktılar haline getirmektir.

Ar-Ge parayı bilgiye dönüştüren, yenilikçilik ise 
bilgiyi paraya dönüştüren süreçtir.
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2006 yılın başında traktör hidroliği 
pazarına girebilmek için elimizde 
sadece MV050 serisi dilimli valfler 
vardı. Bu valflerin yapısının dilimli 
olması, opsiyonlarının azlığı, David 
Brown lisansı ile üretilen valflerin debi 
geçirgenliğinin 120-450 lt/dak gibi çok 
yüksek değerlere sahip olması gibi 
sebeplerle traktör pazarına girmek pek 
mümkün değildi. 

Ekim 2005’de Ar-Ge bölümünün 
kurulması ile Mobil valfler konusunda 
Ar-Ge faaliyetleri büyük bir hız kazandı. 
İlk olarak 45 lt/dak’lık MV045 serisi 1 
sürgülü valfleri, arkasından da 2 sürgülü 

valfleri tasarladık. Bu valfler, 2007’den 
itibaren Türk Traktör firmasına satılmaya 
başlandı. Dünyanın en önemli traktör 
firmalarından John Deere’in mühendislik 
birimleri ile çalışılarak 37 HP ve 45 HP 
gücündeki traktörlerin yükleyicilerine 
takılmak üzere MV026 ve MV051 
serisi yükleyici valflerini tasarladık 
ve Amerika’ya 2008’den itibaren 
göndermeye başladık. 

2009’da Arge Merkezi olunması ile 
mobil valf konusunda Ar-ge faaliyetleri 
daha da arttı. Yükleyici valflerimizin 
performans/fiyat açısından bakıldığında 
üst seviyede olması sebebiyle John 

Ar-Ge çalışmaları ile mobil valf 
üretiminde 2010’da büyük sıçrayış 
yaşandı.

Hema Endüstri A.Ş.
Ar-Ge Çalışmaları

Taner DOĞRAMACI
Uzman Müh. ve Valf Tasarım 

Sorumlusu 
Makina Yüksek Mühendisi

AR-GE MERKEZİ
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Deere’in ihtiyaçlarına uygun 4 adet 
daha valf dizayn ederek 2010 itibariyle 
John Deere’e 6 çeşit valfi seri olarak 
üretiyor duruma geldik. Buradaki en 
önemli noktalardan biri, firmanın yıllardır 
kullandığı valf firmasını 
bırakıp Hema tasarımı 
valflere yönelmesiydi.  
2010 yılında toplam 
47,000 adet Hema 
tasarımı valf (81,000 
sürgü) üreterek 
bugüne kadar ki en 
yüksek valf üretimini 
gerçekleştirdik. Bu 
büyük başarı, sadece 
Ar-Ge’ye ait olmayıp 
tasarımcısından 
imalatçısına, satın 
almacısından 
montajcısına, 
testçisinden 
sevkiyatçısına kadar 
herkesin ortak çalışarak 
her türlü sorunu 
beraber çözmeye 
çalıştığı bir takım 
çalışmasının ürünüdür. 
Yapılan bu valflerin büyük bir kısmı 
için TEYDEB(1)’ten teşvik alınarak 
firmaya ekonomik katkı sağlamıştır. 
Ayrıca 2 adet patent başvurusu yapılmış 

olunup bir tanesi sonuçlanmış diğeri ise 
inceleme aşamasındadır.
Şu an John Deere, Türk Traktör, Valtra, 
Hattat Tarım gibi Traktör firmalarına 
mobil valfler üretmekteyiz. 2011’deki en 

önemli valf projemiz Kazıcı-yükleyiciler 
(Bekoloder) için 6 sürgülü kazıcı valfi, 
2 ve 3 sürgülü yükleyici valfleri ve 1 
sürgülü kırıcı valflerinden oluşan bir 
valf seti dizayn edilmesidir. Bu konuda 
Ar-Ge faaliyetleri ve tasarımı tüm hızıyla 
devam etmektedir. Ayrıca halen mevcut 
müşterilerin mühendislik birimleri ile 
sürekli temas halinde bulunup yeni 
traktör projelerinde kullanacakları 
valflerin Hema tarafından sağlanmasına 
çalışılmaktadır. Seçim yapılmasında 
en önemli konulardan biri de valf 
maliyetleridir.  Bu konuda da 6 sigma 
projeleri yapılıp maliyete etki eden 
faktörler bulunarak büyük miktarlarda 
maliyet düşümleri sağlanmıştır. 2008’de 
Ulusal Hidrolik-Pnömatik kongresinde 
vaflerle ilgili 1 adet bildiri sunulmuş 
ve 2011’de yapılacak aynı kongre 
içinde hazırlıklar devam etmekte olup 
vaflerle ilgili 2 adet bildiri sunulması 
planlanmaktadır. 

Mobil valflerinin tasarımında üç 
boyutlu katı model programı olarak 
Pro/Engineer Wildfire kullanılmakta, 
parçaların mukavemet analizleri ANYS 
Workbench ile yapılmaktadır. CfDesign 

ile valflerdeki tüm basınç kayıpları ve 
sürgü kuvvetleri ile ilgili simülasyonlar, 
LMS Image.Lab Amesim ile de valflerin 
hidrolik devre simülasyonları ve valflerin 
önemli özelliklerinden olan strok-debi 
eğrileri (metering curve) analizleri 
yapılmaktadır. Bu programlarla, üreterek 
deneme yanılma yapılmayıp neredeyse 
nokta atışı tasarımlar ile prototip sayısı 
çok büyük ölçüde azaltılarak tasarım 
maliyetleri azaltılmakta ve ürünün 
son halini alma süresi büyük ölçüde 
kısalmaktadır.

Taner DOĞRAMACI
Uzman Müh. ve Valf Tasarım Sorumlusu 
Makina Yüksek Mühendisi
AR-GE MERKEZİ
(1): TEYDEB: Teknoloji ve Yenilik Destek 
Programları Başkanlığı



27 Nisan 2011 tarihinde ÇTSO’ nda EKONOMİYE DEĞER KATANLAR ÖDÜL TÖRENİ, TOBB Genel 
Başkanı Sn. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, ÇTSO Başkanı Sn. Dursun TEVER, ÇOSB Yönetim Kurulu Üyeleri, 
yöre Belediye Başkanları, milletvekili ve milletvekili adayları, büyük bir sanayici topluluğunun katılımı ile 
gerçekleştirildi.

Ödül Töreninde Sn. Rıfat 
HİSARCIKLIOĞLU’ nun günün 
ekonomik önemini belirten 
konuşmasının ardından 
EKONOMİYE DEĞER KATANLAR 
Türkiye sıralamasında ilk 500’ e giren 
Bölgemiz sanayicilerine sırasıyla 
Sn. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU ve Sn. 
Dursun TEVER tarafından plaket ve 
çiçek takdim edilmiştir.

Ödül Törenine, Hema Endüstri A.Ş. 
HEMA TRW Direksiyon Sistemleri 
A.Ş. ve Hattat Tarım Mak. A.Ş. 
şirketlerimizi temsilen katılan Hema 
Endüstri A.Ş. Genel Müdürü Sn. Tunç 
DOĞAN, HEMA TRW Fb. Md. Sn. 
İskender ULUSAY ve Hema Endüstri 
A.Ş. Gn. Md. Danışmanı Sn. Cemil 
AŞNAZ şirketlerimiz adına plaket ve 
çiçekler ile ödüllendirilmişlerdir.

EKONOMİYE DEĞER KATANLAR ÖDÜL TÖRENİ
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HEMA'DAN ÇALIŞANLARA BATTANİYE DOPİNGİ
2010 yılı hedeflerini 
gerçekleştiren 
HEMA ENDÜSTRİ 
A.Ş. bu başarısının 
mutluluğunu tüm 
çalışanları ile 
paylaşmak adına 
battaniye dağıttı.

Tüm Hattat grubu 
çalışanları ve taşeron 
firma elemanları 
dahil olmak üzere 
5000 adet battaniye 
dağıtıldı.

Vietnamlı öğrenciler HEMA'yı ziyaret etti
Türk öğretmenleri Alper Aslan ile birlikte Vietnam'dan Çerkezköy'e gelen Vietnamlı öğrenciler HEMA 
Endüstri A.Ş. Fabrikası'nı ziyaret etti. Hema Endüstri A.Ş. Genel Müdürü Tunç Doğan ile sohbet eden 
öğrenciler, ardından da fabrikayı gezdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı'na katılmak üzere Bursa'ya 
gelen ve Bursa'daki programın 
ardından Çerkezköy'ü ziyaret eden 
Vietnamlı öğrenciler, ülkelerindeki Türk 
öğretmenleri Alper Aslan ve beraberinde 
Çerkezköylü iş adamları ile birlikte Hema 
Endüstri A.Ş. Fabrikası'nı ziyaret etti.

ŞAPKAYI TAKTI

Hema Endüstri A.Ş. Genel Müdürü 
Tunç Doğan, Vietnamlı çocukları Hema 
Endüstri A.Ş. Tesislerinde ağırladı. 
Çocuklarla yakından ilgilenen ve 
sundukları hediyeleri kabul eden Tunç 

Doğan, Vietnamlı Çocukların hediyesi olan geleneksel şapkayı da, tebessüm ederek 
taktı. Aynı şekilde kendisi de, öğrencilere hediyeler veren Tunç Doğan, şiddetin ve 
yokluğun olmadığı, barış dolu bir dünyada
Çocukların kardeşçe yaşamalarının en büyük amaç olması gerektiğini belirtti.

Doğan, "En değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza, mutlu ve aydınlık bir gelecek 
hazırlaya bilmek, sorunlarına cevap bulabilmek ve düşlerini gerçekleştirebilecek 
bir dünya oluşturabilmek, gelecek adına bugünden sunabileceğimiz en büyük 
armağanımız olacaktır." ifadelerini kullandı.
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Dünyanın en büyük fuarlarından 
biri olan IFPE (Uluslararası Güç 
Aktarım Fuarı ve Konferansı)  
fuarı Amerika Birleşik 
Devletlerinin Las Vegas şehrinde 
22-26 Mart tarihleri arasında 
gerçekleştirildi.

IFPE (Uluslararası Güç Aktarım Fuarı 
ve Konferansı) fuarı dünyanın her 
yerinden ziyaretçi akınına uğradı. 
Özellikle Kuzey ve Güney Amerika,Yeni 
Zellanda ve  Avusturalya'dan oldukca 
fazla ziyaretçi fuara ilgi gösterdi.

Hema Endüstri A.Ş. fuara birçok yeni 
ürünle katılım sağladı. Hema Endüstri 
A.Ş. adına fuara katılılan yetkililer, fuara 
olan ilgiden ve katılımdan çok memnun 
olduklarını ifade ederek. Hema Endüstri 
A.Ş.'nin yeni teknolji ürünlerine fuarda 

büyük ilgi olduğunu belirtiler.
10 gün içinde 150 bin kişinin ziyaret 

ettiği bu büyük fuarda bir çok yeni 
yüksek teknoljiye sahip ürün sergilendi.

ABD, Las Vegas
Hema Endüstri A.Ş. IFPE Fuarına Katıldı 
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Endüstriyel teknoloji alanında dünyanın önde gelen etkinliklerinden olan Hannover Messe Uluslararası 
Sanayi Fuarı 04 - 08 Nisan 2011 tarihleri arasında Almanya Hannover’de gerçekleştirildi.

Bu yıl “Akıllı Verimlilik” temasıyla düzenlenen fuara 
katılan 65 ülke arasında Türkiye; İtalya, Fransa ve Çin’in 
ardından en fazla katılımcıyla yer alan dördüncü, stand 
alanı bakımından ise ikinci ülke oldu.

Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanımız Zafer 
Çağlayan, Hannover Messe 2011 Sanayi Fuarı’nda 
Hema Endüstri A.Ş. standını ziyaret etti. Dış Ticaretten 
Sorumlu Devlet Bakanımız Zafer Çağlayan, Hema’nın 
faaliyetleri ve ürünleri hakkında bilgi aldı.
Bakan Çağlayan, başarılı çalışmalarından dolayı Hema 
Endüstri A.Ş.'nin yetkililerine tebriklerini iletti.

Hema Endüstri Hannover Messe Fuarına Katıldı
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Bolu Tüneli’nin 4 katı uzunluğundaki tünellerde yeraltında 500-700 metre derinliklerde, HATTAT ve DATONG işbirliği ile başlıyor

Hattat Holding’e bağlı Hema Endüstri A.Ş. ve Datong Coal Mine Group Foreign Trade Economic Cooperation Co. Ltd.  Bartın 
iline bağlı Amasra ilçesinde açılan 3 adet 8 metre çapında ve 700-1000 metre derinliğindeki kuyuları yeraltından birbirine 
bağlayarak taşkömürü üretimi yapacaklar. 

Bartın – Amasra bölgesinde dünyada eşi çok nadir görülen 
3 adet 8 metrelik çapa sahip, 700-1000’er metrelere ulaşan 
mega kuyular Hema Endüstri A.Ş. ve Datong ortak yapımı ile 
tamamlandı. 

Taraflar arasında, Sheraton Otelde 31 Mart 2011 Perşembe 
günü imzalanan anlaşmaya göre, taşkömürü üretimi için 
gerekli yer altı panoları, konveyor ve monoray sistemleri, 
havalandırma sistemleri, haberleşme sistemleri ve yeraltını 
patlayıcı metan gazlarından arındırmak için geliştirilen 
güvenlik sistemleri ÇİN ve TÜRK teknolojisinin ortak gücüyle 
yapılacak. İlk üretim hedefi olarak belirlenen yılda 5 milyon 
ton taşkömürü üretimi için tasarlanan mega kuyularda 24 
metre kare açıklığındaki tüneller birbirine bağlanacaktır.

40 tonluk vagonları taşıyan asansörlerle saniyede 16 metre 
hızla taşkömürleri yeryüzüne çıkarılacak

Bolu Tünelinden 4 misli daha uzun projelendirilen tünellerden 

AVRUPA’NIN VE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
TAŞKÖMÜRÜ MADENİ YATIRIMI HIZLA İLERLİYOR
HATTAT VE DATONG YER ALTI TÜNELLERİNİ AÇIYOR
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üretilecek olan taşkömürü 40 ton kapasiteli asansörlerle saniyede 16 metre hızla yeryüzüne çıkarılacaktır.

Günümüzde büyük şehirlerde 300-500 
metrelere ulaşan gökdelenleri inşa etmek 
artık marifet olarak görülmemektedir. 
Birçok bilinmezle yeraltında 700 ila 
1000 metre derinliklere inerken fay 
hatları, çeşitli gazlar, yeraltı suları, yer 
altı boşlukları ve mağaraları gibi birçok 
sürpriz ile karşılaşılmıştır. Bunlar çelik 
kullanılarak çimento enjeksiyonları ile 
emniyete alınmış, yeraltında 700 ila 1000 
metre’de binlerce personelin emniyetle 
çalışması temin edilmiş, adeta hikayelerde 
adı geçen Atlantis yeraltına kurulmuştur 
ve kurulmaya devam etmektedir.

Gerçekleştirilecek olan bu dev yatırımda 
ilk etapta 5 milyon ton/yıl olan üretimimiz 
takip eden yıllarda 10 milyon ton/yıl 
‘a çıkarılacaktır. Ülkemiz ortalama 25 
milyon ton taşkömürünü 31 farklı ülkeden 
maalesef ithal etmektedir. Bu şekilde 
dışa bağımlılığımız da bir nebze olsun 
azaltılmış olacak, kendi insanımızın 
ürettiği yer altı zenginliğimiz ekonomimize kazandırılıp binlerce kişiye istihdam sağlanacaktır.

Datong ve Hattat ortak çalışması ile açılacak bu tünellerden elde edilecek taşkömürü üretimi ile Bartın ve Zonguldak illerinde 
yapımı planlanan Enerji Santralleri beslenecektir. 

Hattat Holding enerji 
yatırımları projeksiyonuna 
gözatıldığında 11 bin kişilik 
devamlı istihdam olacağı 
öngörülmektedir. Tesislerin 
inşası döneminde bu sayı 
daha da yüksek olacaktır.

Yer altı zenginliklerimizin 
çıkarılarak ülke 
ekonomisine getireceği 
faydaların yanı sıra yöre 
halkının da refah seviyesi 
artmış olacaktır.

Bu projede kullanılan 
çimento, çelik vb 
malzemeler karşılaştırma 
yapıldığında İstanbul’a on 
adet boğaz köprüsü ya da 
İstanbul-Zonguldak arası 
yeni bir otoban yapabilecek 
miktardadır.

AVRUPA’NIN VE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
TAŞKÖMÜRÜ MADENİ YATIRIMI HIZLA İLERLİYOR
HATTAT VE DATONG YER ALTI TÜNELLERİNİ AÇIYOR
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, “Türkiye’ de yerli kaynaklarımızın 
kullanılması; gerek üretim amaçlı 
gerekse enerji amaçlı kullanımı 
açısından en önemli projelerinden bir 
tanesinde bulunuyoruz. Özel sektöre 
ait ve Türkiye Taş Kömürleri işletmesi 
tarafından ruhsatı verilmiş bir çalışmadır. 
-800 metre derinliğindeki ve 8 metre 
çapındaki bir kuyunun başındayız. 
Bu projeyi yerinde görmek için bizzat 
Çalışma Bakanımız ile birlikte geldik” 
açıklamalarında bulunan Sn. Yıldız, 
Hema Endüstri A.Ş.’ nin Amasra 
Bölgesi’nde yapmış olduğu enerji 
yatırımlarını yakından inceledi.
 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, enerjinin şu anda dünya 
üzerindeki öneminden ve çevre şartları 
ile üretimin, enerjinin aynı doğrultuda 
ve aynı değerle ilerlemesi gerektiğinden 
bahsetti ve sözlerine; “Enerji Bakanlığı 
olarak, Çevre Bakanlığı olarak bütün 
bakanlıklarla yaptığımız iş birliği gereği 
olarak çevre şartlarına ve ekolojik 
şartlara aykırı olmadan bir işlem 
yapılacaktır. Biz Enerji Bakanlığı’nda 
bu yatırımların artmasını isteyen, 
çoğalmasını isteyen kuruluş olarak, 

çevre şartlarına aykırı hiçbir çalışmaya 
biz de taraf olmayız” dedi. Daha sonra 
çevre ile yeraltı zenginliklerimizin uyum 
içerisinde olmasına değinerek sözlerine 
devam etti. “biliniz ki; Türkiye’ nin 
zenginlikleri çok fazla, yeşili de, çevresi 
de, kültür varlıkları da, tabiat varlıkları 
da, kıyı şeritleri de, enerji kaynakları 
da, kömürü de. Bu ülkenin yeşili bizim 
de kömürü başkasının mı? Kömürü de 
bizim, çevresi de bizim, yeşilide bizim. 
Ülkenin bütün zenginliklerini harekete 
geçirirsek biz daha fazla büyürüz. 
Şu ana kadar 
sağladığımız 8 - 9 
yıl içerisinde ki 
büyüme hızımızı 
daha çok arttırma 
içerisindeyiz. 
Türkiye ilk 
26 ekonomi 
arasından 17 
ekonomi arasına 
girmiştir. Türkiye 
Cumhuriyetinin 
kuruluşunun 
100. yıl dönümü 
olan 2023 yılında 
da Dünyada 
ilk 10 ekonomi 

arasına girecek. Nasıl girecek; enerji 
kaynaklarıyla beraber girecek, üretim 
merkezleriyle beraber girecek, yeşilini 
koruyarak girecek, suyunu koruyarak 
girecek. Yalnızca yeşile sahip çıkarak, 
enerji kaynaklarına karşı gelerek 
biz bunu yapamayız. Yalnızca enerji 
kaynaklarına sahip olarak, çevreyi 
ezerek biz bunu yapamayız. Hepsi bir 
bütün olacak ve Türkiye’ ye hepsini 
beraber kazandırmış olacağız. Bütün 
dengeleri gözeterek biz bu işlerin hepsini 
yapacağız.” sözleriyle Sn. Taner Yıldız 

İKİ BAKAN KUYULARIMIZDA 
Yıldız : “Yatırımcıya teşekkür ediyoruz, hükümet olarak bu 
yatırımı destekliyoruz”
“Batı Karadeniz Enerji Üssü Projeleri’’ faaliyetleri kapsamında yatırımını gerçekleştirmiş olduğumuz taş kömür projesi 
çalışmalarımızı T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, 
yerinde incelemelerde bulunarak görüşlerini dile getirdiler. 

İNCELEMELERDE BULUNDULAR
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çevre ile enerji ve yeraltı kaynaklarının 
aynı değerde ve aynı zenginlikte 
görülmesi gerektiğini dile getirdi.

ÇALIŞMALARIN DEVAMINI RİCA 
EDİYORUM

Bakan Sn. Taner Yıldız Amasra 
Bölgesinde bulunan kuyuları gezdikten 
ve çalışmaları yeraltında da inceledikten 
sonra izlenimlerini şu şekilde açıkladı. 
“Biz burada ülkemizin zenginliği 
olan kömürü tüm bu dağların altında 
olduğu için bir kez daha şükretmemiz 
gerektiğini anladık. Bir de yatırımcımıza 
teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel ve 
profesyonelce bir çalışma yapılmış. Hem 
TTK Genel Müdürümüze, hem teknisyen 
arkadaşlarımızla beraber aşağıya 
indik. Bu çalışmaların da ülkemiz için 
yararlı ve faydalı olduğunu bir kez daha 
vurgulamak istiyorum. Çalışmaların 
devamı aynı şekilde hem rica ediyorum 
hem de temenni ediyorum.’’ dedi.

BAKAN TANER YILDIZ: 
“HÜKÜMET OLARAK BU PROJEYİ 

DESTEKLİYORUZ”

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız  “Türkiye’ nin kaynaklarının, 
zenginliklerinin yeryüzüne çıkması 
lazım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanımızla beraber geldik. Bizler 
kamu olarak, hükümet olarak bu projeyi 
destekliyoruz.’’ sözleri ile hem enerji 
kaynakları hem de yeraltı zenginliklerinin 
değerlendirilmesi ve yeryüzüne 
çıkarılması gerektiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Ömer DİNÇER; “Bizim çalışmalarımız 
genellikle iki boyutlu. Bir tanesi uzun 
dönemli vizyona dayalı bir hedef 
belirleme yöntemidir. 2023 yılı adına 
da Türkiye için bir vizyon koyduk biz 
bakanlar kurulu olarak. Biz bu tür 
çalışmalarımızı adım adım geleceğe 
yönelik olarak atıyoruz. Herkes için 
hayırlı olur inşallah.’’ dedi.

KUYU ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN 
DEVAM EDİYOR

Bu süreç içerisinde yeraltındaki galeri 
çalışmalarımız devam etmektedir. 
Kuyuların son derinlikleri ise, Tarlaağzı 
HEMA 1 nolu kuyunun şu anki derinliği 
eksi 701, Kazpınar HEMA 2 nolu 
kuyunun şu anki son derinliği eksi 730 
ve Amasra HEMA 3 nolu kuyunun şu 
anki derinliği ise eksi 580 dir. Kuyulara 
yeni kafesler yerleştirildi. - 600 metreye 
kadar asansörle inilebiliyor. Eksi 510’ da 
galeriler sürülerek Tarlaağzı, Amasra ve 
Kazpınar kuyuları birleştirilecektir. Daha 
sonra kömüre gitmek için hazırlıklar 
yapılarak Almanya’ dan getirttiğimiz 
tavan tutucu denen yer altındaki yürüyen 
mekanizmamız bantlarla kömürü 
çıkartacaktır. Kömür otomatik kovalarla 
yer altındaki raylı sistemimizle kuyu 
başına gelerek boşaltılacak.  2 adet 
nihai vinç kuracak ve bunlar Türkiye’ 
nin en büyük vinçleri olacaktır. Şu anda 
bu vinçlerin kurulum hazırlıkları da 
başladı. Bu vinçlere 3 - 4 katlı kafesler 
uygulanarak bu kafeslerle aynı anda 200 
kişi birden aşağıya inebilecek. 

İNCELEMELERDE BULUNDULAR
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Bartın Amasra ilçesinde yapımı süren 
Batı Karadeniz Enerji Üssü Projelerinin 
sürdürüldüğü bölgeye, ülkemizin iki 
önemli bakanı 
T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız ve T.C. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Ömer Dinçer ziyaret 
ederek incelemelerde 
bulundu. Yönetim 
Kurulu Başkanımız 
Mehmet Hattat, 
Batı Karadeniz 
Enerji Üssü projesi 
kapsamında 
sürdürülen çalışmaları 
yerinde inceleyen 
Bakanlarımıza bilgiler 
verdi.

Tübitak tarafından 
yapılan araştırmalar 
neticesinde, 

Zonguldak Amasra ve Azdavay’da 
bulunan rezervlerin 620 milyar 
metreküp olduğu belirlenmiştir. Taş 

kömürünü olduğu gibi metan gazını 
da değerlendirerek ekonomiye 
kazandıracaklarını belirten Yönetim 

METAN GAZI ÇATLATMA
OPERASYONUNU BAKANLAR BAŞLATTI
Ülkemiz doğal gaz gibi önemli bir kaynak için maalesef dışa bağımlıdır. Hattat Holding var 
olan yeraltı zenginliklerimizi kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlamak çabası içindedir.



Kurulu Başkanımız Mehmet Hattat, 
Metan gazı çalışmalarının sürdürüldüğü 
bölgelerdeki çalışmalarla ilgili 
açıklamalarda bulundu.

Çalışmalarla ilgili olarak brifing alan 
Bakan Yıldız ve Dinçer, çalışmaları 
yerinde incelemek amacı ile şirketin 
Bostanlar Köyü mevkisindeki metan gazı 
arama sahasını gezdi. Şu ana kadar 

metan gazı projesi dahil 260 milyon 
Euro luk yatırım gerçekleştirdiklerini 
belirten Sn. Mehmet Hattat,  bölgedeki 
metan gazı rezervi doğrultusunda 
çatlatmalar yapıldığını belirterek 
kömür çıkarımı doğrultusunda metan 
pompalama makinelerini de devreye 
geçirerek çıkan gazı toplayıp ekonomiye 
kazandıracaklarını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız bir ton taş kömürü içerisinde 
35-36 metre küp civarında metan gazı 
bulunduğunu belirterek, metan gazının 
ekonomiye kazandırılması gerektiğini 
vurguladı ve bu projelerin Türkiye için 

önemli projeler olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin sekiz yıllık bir süreçte iyi 
bir büyüme hızını yakaladığını belirten 
Bakan Taner Yıldız, büyümenin 
ilerlemesi için yeraltı kaynaklarının 
değerlendirilmesi gerektiğini 
vurgulayarak, Türkiye’nin 2023 yılında 
yeraltı zenginlikleri kullanılarak dünya 
ekonomisi arasında en iyi on ülke 
arasına girebileceğini belirtti. 

Bakanlar, çalışmalar hakkında birçok 
bilgi alarak, ülke ve ülke ekonomisine 
katkı sağlayacak olan bu proje için 
Hattat Holding ailesine başarılar dilediler.
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Bilindiği gibi ülkemizde TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezi Yer Bilimleri Bölümü 1991 yılında 
kömür kökenli doğal gaz (Coalbed Methane) konusunda bir araştırma başlatmıştır. 

MTA Genel Müdürlüğü ve Türkiye Taşkömürü Kurumu işbirliği de sağlanarak Zonguldak Havzasındaki kömür kökenli doğal 
gazın oluşumu, göçü ve birikmesi araştırılmış ve sonuçta havzada gaz potansiyelinin varlığı ortaya konmuştur. Bu çalışma 
kapsamında Kozlu ve Gelik’te bir dizi sondaj yapılmıştır. Yapılan bu sondajların neticesinde Zonguldak, Amasra ve Azdavay’da 
bulunan gaz rezervinin 620 milyar m³ olduğu tahmin edilmiştir.

Bu çalışmaların sonucunda havzada 
kömürlü seriler içerisinde bulunan ve 
işletmecilik esnasında tehlike arz ettiği 
için ortamdan uzaklaştırılması gereken 
metan gazının üretimden önce dışarı 
alınması, ortamdan çekilen gazın 
kullanıma sunularak kuruma ve ülke 
ekonomisine katkıda bulunması amacıyla 
Kömür Kaynaklı Metan Gazı Araştırma ve 
İşletme Projesi ihale edilmiştir. 24.01.2005 
tarihinde yapılan ihaleyi Hema Endüstri 
A.Ş. kazanmış ve 08.03.2005 tarihinde 
sözleşme imzalanmıştır.
 
Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte 
havzanın jeolojisinin ve kömür rezervinin 
yoğun olduğu bölgelerin araştırılmasına 
başlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonrasında 

Amasra Bostanlar Köyünde tespit edilen ilk CBM sondajına 03.12.2006 
tarihinde başlanmıştır. Bugüne kadar tüm havzada metan gazı üretmek için 
10 adet derin rotary sondajı, kömür aramak içinde 55 adet karotlu sondaj 
tamamlanmıştır.

Kömürün diğer doğalgaz rezervuarlarına göre daha düşük permeabiliteye 

ÇATLATMA OPERASYONLARI
Hema Endüstri A.Ş. Metan Gazı arama ve çıkartma faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.
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(geçirgenlik) sahip olması ve 
bünyesindeki gazı tutmasından dolayı, 
açılan sondajlardan sonra kuyuda 
çeşitli operasyonlar açılmasına 
gereksinim vardır. Bilinen en önemli 
yöntemler çatlatma operasyonları ve 
yatay sondajlardır.

Metan gazı üretebilmek için Hema 
Doğal Enerji Kaynakları A.Ş. olarak 
açılmış olan CBM kuyularından 5 
tanesinde 6 kömür damarına çatlatma 
operasyonu yapılmasına karar verildi. 
Operasyonlar için Kanada-Alman 
ortaklı TACROM firması ile anlaşıldı 
ve ilk operasyona 03.01.2011 tarihinde 
başlandı.

Operasyonda amaç kömürün 
geçirgenliğini arttırarak bünyesindeki 
gazı rahatça alabilmektir. 
Operasyon sırasında kuyu içerisinden 
yüksek basınca dayalı özel silika 
kumu hazırlanan özel bir jel ile kömür 
damarına enjkekte edilmektedir.
Bu operasyonlar için yurtdışından 

3 adet Pompalama Ünitesi, 1 adet 
Hidrasyon Ünitesi, 1 adet Blender, 1 
adet Kum Tankı, 1 adet Coiled Tubing, 
1 adet Nitrojen Ünitesi ve 1 adet Data 
Van yurtdışından getirtilmiştir.
Tüm bu ekipmanlar ile birlikte 5 kuyuda 
6 kömür damarına kum ve jel yüzeyde 

karıştırılarak 3 adet pompalama 
ünitesiyle 4-5 m³ / dakika debi ve 250 
atmosfer basınç ile basılmıştır.

Operasyonlar sırasında her bir kömür 
damarına 180 m³ jel ve 32 ton yüksek 
basınca dayalı özel silika kumu enjekte 
edilmiştir. 

Tüm kuyularda, operasyonun 
tamamlanmasından sonra 24 saat jelin 
su haline dönüşmesi için beklendi. Kuyu 
başlarına yerleştirilen atbaşı pompalar 
ile çok düşük debiyle su üretimine 
başlandı. Şu anda da tüm kuyularda su 
üretimi devam etmektedir. Amaç kuyu 
içerisinde bulunan tüm suyu kömür 
damarında bulunan kum tanelerini 
yerinden oynatmadan almaktır. 
Kuyulardaki tüm su bitene kadar hergün 
kuyu içerinde biriken gaz yakılmaktadır.
 
Yakılan gaza ait tüm veriler flowmetreler 
aracılığıyla, atbaşı pompalar ile 
üretilen su miktarları günlük olarak 
kayıt altına alınmaktadır. Kuyudaki 
su tamamen bittiğinde kayıt altına 
alınan tüm veriler karşılaştırılarak 
kuyulardan üretilebilecek gazın 
hacmi ve devamlılığına yönelik testler 
yapılacaktır. 

Hema Endüstri A.Ş. Metan Gazı arama ve çıkartma faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.



Bartın ve Zonguldak'tan gelen 
gazeteciler eksi 400  metreye inerek 
çalışmaları görüntüledi.  
Hema Endüstri A.Ş. İşletme Müdürü 
Mustafa Suvar gazetecilere çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Basın toplantısına 
Hattat Holding Yeni Projeler Direktörü 

Tolga Tonguç, Nedim Özturan, Kurumsal 
İletişim Departmanı elemanları ve çok 
sayıda gazeteci katıldı.
 
İşletme Müdürü Mustafa Suvar 
gazetecilere şu bilgileri verdi: 
Üç bölgede işletme projesi yapılmış 
yaklaşık 105 milyon ton taşkömürü 
bulunuyor. Yeraltındaki bu serveti çıkarıp 
ülke ekonomisine katkıda bulunmak 
istiyoruz…

Havzada 1956-2000 yılları arasında 
sondajlı etütler de dahil yapılmış Ar-Ge 
çalışmaları var. Bunlara ilaveten Hema 
olarak çok kısa sürede 47 adet yaklaşık 
47 km, tamamı karotlu sondajlı etütler ile 
Ar-Ge çalışmalarına devam ettik. 
Bu çalışmalar sonucunda bugün 
3 bölgede yaklaşık 105 milyon ton 
işletilebilir taşkömürü rezervini tam 
mekanize kazı ve yılda 5 milyon 
ton üretim yapılabilecek şekilde 
projelendirdik.
 
Önemle vurgulamak istediğim bir nokta 

var. Ar-Ge çalışmalarımız bu gün de 
devam ediyor ve biz kömür üretimine 
başladığımız zaman da dahil olmak 
üzere tüm proje ömrü boyunca devam 
edecek. 
Havzadaki taşkömürü potansiyeli 
kapsamında rezerv her yöne doğru 

yayılım gösteriyor, mevcut rezervin daha 
da altında teknik yetersizlikler nedeniyle 
günümüze kadar araştırmaları tam 
yapılamamış olan damarlar var. 
Bütün bunlar dikkate alındığında 
yapılacak Ar-Ge çalışmalarına dayalı 
olarak işletilebilir taşkömürü rezervi 
artacaktır. Dolayısıyla artan işletilebilir 

rezerve bağlı olarak projenin hem 
yıllık üretimi artacak hem de ömrü 
uzayacaktır.
Bu durumda yıllık taşkömürü üretim 
miktarını ikiye katlamak yani yılda 
10 milyon ton taşkömürü üretmek 
mümkündür. Zaten hedefimiz budur.

Hema’nın ocaklarında metan gazı 
patlaması ve zehirlenmeler olmayacak
İşletme Müdürü Maden Mühendisi 
Mustafa Suvar, ocaklarda metan gazı 
olduğunu belirterek şöyle konuştu: 
Taşkömürlerimiz metan içeriyor. Bir 
başka ifade ile ocaklarımız grizulu 
ocaklar. Doğal gaz olarak bildiğimiz gaz 

Batı Karadeniz Enerji Üssü Projesi İçin Sıra Dışı Tanıtım
Eksi 400 Metrede Basın Toplantısı
Hema Endüstri AŞ’ nin, Batı Karadeniz' i enerji üssü yapmak üzere Bartın’ ın Amasra İlçesinde başlattığı 
çalışmalar kapsamında yürütülen Batı Karadeniz Enerji Üssü Projesi’ ni tanıtmak üzere  Hema 3 
kuyusunda eksi 400 metrede basın toplantısı düzenlendi. 
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aslında hacimce %80 ve üzerinde metan gazı içeren bir gaz 
konsantrasyonudur.

Hema olarak dünyanın bir çok ülkesinde ileri madencilik yapan 
firmalar ile görüşmeler yapıyoruz. Bu firmalar metan gazı içeren 
kömür havzalarında yüz yılı aşkın süredir madencilik yapıyorlar 
ve bu işi metan gazını kontrol altına alarak yapıyorlar. 
Buralarda metan gazı ile ilgili çalışmalar önce ocakların 
emniyeti (iş güvenliği) için başlatılmış. Metan gazını hem 
yer yüzünden hem de yeraltından sırasıyla hazırlık üretim 
ve üretim sonrası yapılan sondajlar ile emerek ocakların iş 
güvenliği sağlandıktan sonra ısı ve elektrik enerjisi üretmek 
için kullanarak ticari hale getirmişler. Örneğin Almanya Ruhr 

Havzasında bu şekilde ısı ve elektrik enerjisi 
üretimi yapılıyor.

Burada yani Hema Amasra Projesinde bu 
sistemle kömür üretirken metan gazı için 
Almanya’ nın yaptıklarının aynısını yaparak 
hem ocaklarımızın iş güvenliğini sağlayacağız 
hem de metanı atmosfere atmak yerine 
ülkemiz ekonomisine kazandıracağız.

Lavvar:
Kurulacak Lavvar Yıkama Tesisi ile birlikte 
yıllık 5 milyon tonluk kömürün yıkanacağı 
tesisin kurulmakta olduğunu ve bu tesisin 
çevreye hiçbir zararının olmayacağını belirten 
Mustafa Suvar şöyle devam etti: 

Tarlaağzında bulunan “Hema 1” kuyusunda 
kuracağımız yıkama tesisi (lavvar) ile yılda 5 
milyon ton taşkömürü yıkanacak. Bu tesisin 
çevreye hiçbir zararı olmayacaktır. Kömürün 
bünyesinden çıkan taşı tesislerimizde 
yeraltında dolgu için kullanacağız. Ne denize 
ne de çevreye hiçbir şey bırakmayacağız.”
 

Kuyu açma çalışmalarında Çinliler çalıştı

Hema Endüstri AŞ İşletme Müdürü Mustafa Suvar;  70 
mühendis olmak üzere havzada (Amasra ve Kandilli) toplam 
1220 personel çalıştırdıklarını belirtti. Bu sayının 333 ü Amasra’ 
ya aittir. Hema Amasra Projesinin ilerleyen aşamalarında 
istihdamımız artacaktır.
 
Hema Amasra Projesinde tamamen kendi mühendis ve 
ihtisaslaşmış işçilerimizle çalışacağız. Çalışmalarımızı şimdiye 
kadar %90 ı aşkın oranda bu bölgenin işgücünü kullanarak 
sürdürdük, bundan sonrada ayni düşünceyle sürdüreceğiz.
Hema Amasra Projesinin kuyularının açma çalışmalarında 
DTCG Firması ile işbirliği yaptık. 
Projenin bundan sonraki aşamalarında biz kendi iş gücü 
yapılanmamızı sağlayıncaya kadar yabancı firmalar ile yeni iş 
birlikleri yapabiliriz. Yani bundan sonra da şirketimizde yabancı 
işçiler çalışabilir, ama şu an 4 DTCG Firması elemanı dışında 
yabancı yok. 

Özetle; gazetecilerin sorularının da yanıtlandığı basın 
toplantısı, sondajlardan alınmış karotların saklandığı 
karot bankası, vinç odaları dahil kuyuların gezisi, Amasra 
Kuyusunda eksi 410 ana kat lağımı gezileri ile devam etti. 
Geziler süresince de gazetecilerin tüm sorularına en doğru 
kaynaklardan en doğru bilgiler verildi.

Batı Karadeniz Enerji Üssü Projesi İçin Sıra Dışı Tanıtım
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Hema Endüstri A.Ş. 
Metan Gazı Çatlatma 
Projesi Bostanlar köyü 
Metan gazı sondaj 
sahasında düzenlenen 
törenle start aldı. 
Hazırlanan törene 
Bartın Valisi İsa Küçük, 
Vali Yardımcısı Türker 
Öksüz, Bartın Belediye 
Başkanı Cemal Akın, 
Amasra Belediye 
Başkanı Emin Timur, 
TTK Genel Müdürü 
Burhan İnan ve 
Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet 
Hattat katıldı.

Bartın Valisi İsa Küçük, 
törende açıklamalarda 
bulundu, bu yatırımın 
Bartın için önemli bir adım 
olduğunu söyleyen Küçük, bu 
projelerin Dünya için küçük 
fakat ülke ve özellikle Bartın 
için çok önemli bir yatırım 
olduğunu belirterek, şirket 
olarak prensip edindiğimiz 
yeraltındaki uyuyan 
güzeli canlandırma adına 
yürüttüğümüz projemizin 
Ülkemize ve Bartın’ımıza 
hayırlı olmasını istedi.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Hattat, Vali İsa 
Küçük ve diğer misafirlerin 
yatırıma verdikleri destekten 
dolay teşekkürlerini sunarak, 
Bostanlar bölgesinde 
açılan kuyunun yalnızca bir 
tanesi olduğunu belirterek, 
bölgede binlerce kuyu 
açılacağını birçok çatlatmanın 
gerçekleştirileceğini belirtti.

Sonrasında Bartın Belediye 
Başkanı Cemal Akın da 
konuşmasında Doğal gazı 
ithal etmek yerine kendimiz 
çıkartmalıyız, dedi. Her 
şeyden önce yapılan 
çalışmaların başarılı olmasını 
diledi. Bartın Belediyesi 
olarak doğal gaza dönelim 
diye belediye meclisinden 

karar aldıklarını söyleyen 
Belediye Başkanı, yeraltında 
gizli olan bu zenginliğin 
yeryüzüne çıkmasını 
istiyoruz memleketimize 

kazandırılmasını istiyoruz 
diyerek Hattat Holding’e 
çalışmalarından dolayı 
teşekkür etti.

Ardından söz alan Amasra 
Belediye Başkanı Emin 
Timur, yapılan bu yatırımların 
gerçekleştirilen bu projelerin 
ülke ve ülke ekonomisine 

büyük katkı sağlayacağını 
belirterek, metan gazının 
yeryüzüne çıkması gereken 
önemli bir zenginlik olduğunu 
söyledi. Bu konuda Hattat 
Holding’i başarılarından 
dolayı tebrik ederek 
konuşmasına son verdi,  TTK 
Genel Müdürünün de yer 
aldığı ve yatırımlar hakkında 
bilgi aldığı tören Vali, Vali 
Yardımcısı ve Başkanların 
başarı dileklerinin ardından 
sona erdi.

Metan Gazının Önemini Vurguladılar 
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Hattat Traktör Genel Müdürü Abdullah Akkuş, Tarım fabrikalarında en son teknoloji kullanılarak 
yılda 20 bin traktör üretimi yaptıklarını belirterek, “Polonya’da yılın traktörü, İrlanda da ise Pulluk 
Şampiyonasında birinci traktör seçildi. Bugün Güney Amerika ve Şili’de bile rahatlıkla HATTAT 
markasına rastlayabilirsiniz.” dedi

Avrupa’da Yılın Ödüllü Yerli Traktörü Adana’da Satış Şubesi Açtı

YILIN TRAKTÖRÜ ADANA’DA

ADANA- Hattat Traktör 
Genel Müdürü Abdullah 
Akkuş, Tarım fabrikalarında 
en son teknoloji kullanılarak 
yılda 20 bin traktör üretimi 
yaptıklarını açıkladı. 
Akkuş, Hattat traktörün 
Avrupa’da yılın traktörü 
seçildiğini ifade ederek, 
“Hattat Traktör Polonya’da 
yılın traktörü, İrlanda’da ise 
Pulluk Şampiyonasında 
birinci traktör seçildi. Bugün 
Güney Amerika ve Şili’de bile 
rahatlıkla HATTAT markasına 
rastlayabilirsiniz.” dedi

Türkiye’nin en büyük Traktör 
üretim tesislerinden birine 
sahip olan HATTAT Tarım 
Makinaları Tuna Otomotiv’de 
Adana Şubesini açtı. Açılışta 
konuşan Hattat Tarım 
Makineleri A.Ş. Genel Müdürü 
Abdullah Akkuş, tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de 
tarımın ve çiftçinin gün 
geçtikçe önem kazanmaya 
devam ettiğini, tarımda 
üretimle teknolojiyi bir araya 
getiren Türkiye’nin sayılı 
işletmelerinden biri olduklarını 
söyledi.

Hattat Tarım Makinelerinin 
özellikle tarım traktörleri 
üretiminde büyük hamle 
yaptığını kaydeden Akkuş, 
Hattat Tarım olarak Türkiye’ 
deki tarımcılığın ihtiyaç 

duyduğu ekonomik ve güçlü, 
rekabet edilebilir derecede 
uygun fiyatlı yeni bir traktör 
serisinin üretiminin de 
çalışmalarını bitirerek 2011 
yılında 11 yeni modelle traktör 

satışına başladıklarını bildirdi.
Akkuş, traktör üretiminin 
Çerkezköy fabrikalarında 
tamamı Türk mühendisleri 
tarafından gerçekleştirildiğini 
belirterek şöyle konuştu:

“Hattat marka traktörlerin 
bu yönü ile de ülkemiz 
açısından büyük bir gurur 
kaynağı olmuştur. Hattat 
tarım traktörleri Türk 
mühendislerinin 5 yıllık 
Ar_ge çalışması sonucu 
ortaya çıkmış bir teknoloji 
ürünüdür. Hattat A serisi 
traktörleri son teknoloji 
kullanılarak Çerkezköy’deki 
fabrikalarımızda üretiliyor. 
Bu yerli traktörü, 2007 
yılında Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve Almanya 
Başbakanı Angela Merkel’in 
Hannover Messe Fuarı’nda 
tüm dünyaya tanıtmış olması 
ise ülkemizin üretimdeki 
başarısı açısından büyük 



önem arz etmektedir.

Çerkezköy’deki fabrikalar 
Hattat Traktörlerinin yanı sıra 
Valtra traktörlerinin üretimini 
gerçekleştirmekteyiz. 2008 
yılından itibaren Valtra A 
serisinin tüm dünyaya üretimi 
Çerkezköy fabrikasında 
yapılmaya başlandı. Valtra 
traktörlerinde dünyanın en 
uzun ömürlü sisu dizel( Volvo) 
motor kullanıyoruz. Hattat 
Tarım fabrikalarında, otomatik 
boyahane, robotlu montaj 
ve test makineleri ile en son 
teknoloji kullanılarak üretim 
yapılmaktadır. Yıllık 20.000 
traktör yapacak kapasitede 
bir tesise sahibiz. 50 beygir 
gücünden 102 beygir gücüne 
kadar traktörleri Türkiye’de 
yerli olarak yapmaktayız. 100 
beygir üstü seri halde traktör 
üreten tek yerli markayız. 

Üretmiş olduğumuz 
traktörler henüz daha yılını 
doldurmadan Polonya’da yılın 

traktörü İrlanda’da ise Pulluk 
Şampiyonasında birinci 
traktör seçilmiştir. Bugün 
Güney Amerika’da, Şili’de bile 
rahatlıkla HATTAT markasına 

rastlayabilirsiniz.” 

En son teknolojiyi kullanmayı 
felsefe edindiklerini kaydeden 
Akkuş, Türk mühendisliğinin 
başarısı olan “Hattat” marka 
traktörlerin başta Avrupa 
olmak üzere Dünya'da birçok 

ülkeye ihraç edildiğini de 
sözlerine ekledi.

Tuna Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı İskender 

Karakurumer, Hattat ve Valtra 
traktörü bayiliği yapmak 
istemelerinde özellikle 
firmanın yerli ve nitelikli 
mühendis kadrosunun 
etkili olduğunu söyledi. 
Karakurumer, ülkemizde 
bu büyüklükte tesisin 
varlığını gezdiğinde fark 
ettiğini, yerli sermayenin 
traktör sektöründe faaliyet 
göstermesinden gurur 
duyduğunu kaydetti.

Hattat Traktör Bayiliğine 
yapacak olan Tuna 
Otomotiv’in açılışına Hattat 
Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Hattat, 
Başkan yardımcısı İzzet 
Kalaycı, Genel Müdürü 
Abdullah Akkuş, Türkiye 
Satış Müdürü Ender Şutuna, 
Bölge Satış Müdürü Ümit 
Karademir, Bölge Teknik 
Sorumlusu Rüstem Karakış 
ve bölge bayileri katıldı.

Avrupa’da Yılın Ödüllü Yerli Traktörü Adana’da Satış Şubesi Açtı

"En son 
teknolojiyi 
kullanmayı 

felsefe 
edindiklerini 

kaydeden 
Akkuş, Türk 

mühendisliğinin 
başarısı olan 

“Hattat” marka 
traktörlerin 
başta Avrupa 
olmak üzere 

dünya da 
birçok ülkeye 
ihraç edildiğini 

de sözlerine 
ekledi."
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HATTAT TARIM HEDEF BÜYÜTTÜ!!!

Hatta Tarım Genel Müdürü Abdullah 
Akkuş açılış konuşmasında 2010 yılı 
içerisinde traktör pazarında gerçekleşen 
ciddi büyümeden bahsederken, Hattat 
Tarım’ın yeni modelleri ile traktör 
piyasasından ciddi bir pay alabileceğini 
aktardı.
Satış Müdürü Ender Sutuna’da Pazar 
durumu ve satış hedefleri konularında 
bayilere traktör sektöründe ki gelişmeler 
hakkında bilgi verdi. Satış sonrası 
müşteri memnuniyetine Hattat Tarım 
olarak verdiği öneme değinen Sutuna, 
yeni hizmete soktukları 444 777 3 nolu 
müşteri memnuniyet hattının devreye 
alındığını bildirdi.
Bu hattın bir anlamı olduğunu belirten 
Hattat Tarım İletişim Sorumlusu Fatih 
Büyükyahşi 444 777 3 nolu numaranın 
ayrıcalıklı bir anlamı olduğunu belirterek 
‘’Dört Dörtlük hizmet Türkiye’nin Yedi 
bölgesinde Satış, Servis ve Yedekparça 
Sloganı ile yola çıkarak, Mutlu 
Müşteri topluluğu yaratarak müşteri 
memnuniyetinde akla gelen ilk firma 
olmayı hedeflediklerini belirtti.

Ferrari traktörü Pazarlama Direktörü 
Abdelkbur El Mani ve Valtra traktör 
pazarlama Direktörü Kimmo Ruuti‘de 
toplantıda birer konuşma yaptılar. Dünya 
piyasasında Valtra ve Ferrari marka 
traktörlerin yerleri, üretimleri, kaliteleri 
hakkında bayilere bilgi verildi. Daha 
sonra soru 
cevap kısmında 
söz alan bayiler 
traktörlerin 
kullanıcısına 
daha 
fazla hitap 
edebilmesi 
amacı ile 
isteklerini 
Hattat Tarım 
ile paylaşarak 
görüş 
alışverişinde 
bulundular.

Aksam 
saatlerinde 
düzenlenen 

kokteyl sonrasında yapılan Gala 
yemeğinde 2010 yılı en başarılı bayiler 
ödül töreninde birinci olan bayi Cebeciler 
Otomotiv ortaklarından  Ferruh Cebeci 
plaketini Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Hattat’ın elinden aldı.

Bayileri ile güçlü bir iletişim ağı kurmak, geniş ürün yelpazesini daha fazla kitlelere 
ulaştırmak için bir araya gelen Hattat Tarım, 444 777 3 nolu mutlu müşteri hattının tanıtımını 
yaptı. 4-6 Şubat tarihleri arasında Antalya Limak Limra otelde yapılan bayi toplantısında 
tüm Hattat Tarım Traktör bayileri katıldı.



TARIMDA ÖNCÜLER BULUŞTU
RTS TARIM SABRİ GÜLEL

Şanlıurfa  bölgesinde tohumculuk ve tarımsal malzemeler 
konusunda 5 yıl önce başladığı faaliyetine çiftçimizin 
ihtiyacı olan zirai aletlerde yardımda bulunarak kısa sürede 
müşterilerinin güvenini kazanan, bölgesini zirai alanda 

modern mühendislik hizmeti ile ilk kez tanıştıran RTS TARIM, 
bu kez çiftçimizin en önemli yardımcısı ve masraf edilen en 
önemli kalemi olan traktör için bölgenin hizmetine HATTAT ve 
VALTRA traktörlerini sunmuştur.  
Plazasında traktör satışın yanı sıra yedek parça ve servis 
yapılanması, müşterilerine eksiksiz hizmet ve memnuniyet 
sunması ile bölgesinde örnek gösterilen RTS TARIM’ın 
bayilik aldıktan sonra  tarla tanıtımlarına yoğun ilgi gösteren 
çiftçilerimiz 
yeni bayimızin stoklarındaki tüm traktörleri alarak, HATTAT ve 

VALTRA traktörlere olan güvenini göstermiştir. 

RTS TARIM olarak genç, yenilikçi  ve kaliteye önem veren 
müşteri memnuniyeti odaklı bir anlayışla şimdiye kadar çalıştık 
ve çalışacağız. HATTAT TARIM firmasının da aynı paralelde 
faaliyet göstermesi müşterinin ihtiyacına göre şekillenen 
traktörleri özenle üreterek bir çok traktör fabrikasında olmayan 
test yöntemleri ile test ettikten sonra müşteriyle buluşturmaları 

, yenilikçi bir kadroya sahip olarak müşteri odaklı çalışan bir 
firma olması ve firmamız gibi kurumsal bir yapıya sahip olması 
HATTAT TARIM bayiliği almamız da etkili olmuştur.

Yöremdeki insanların uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri 
kullanmasında öncelik sağlanmasında yardımcı olan ve layık 
olduğumuz ileri teknoloji ile bizi tanıştırdığı için 2011 yılında 
yeni bayisi olduğumuz HATTAT TARIM ailesine teşekkürü bir 
borç biliriz.
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TUNA OTOMOTİV  
LTD. ŞTİ. 
1955 yılından beri ticaretle ile 
uğraşmaktayız. Hatay’ın Erzin İlçesinde 
ticarete  Otomotiv ile başladık. Aile 
büyüklerimiz den  devir aldığımız işimizi  
ticari ahlak ve bilgi birikimi ile 15 yıl önce 
Traktör satışına  da başladık. 

Tuna Otomotiv Ltd. Şti olarak Traktör, 
otomotiv, motosiklet ve sigorta hizmetleri 
konusunda faaliyet göstermekteyiz. 2010 
yılında Hattat Tarım Makinaları Hatay, 
Osmaniye, Adana illeri ve ilçeleri ile 
Gaziantep İslahiye ve Nurdağ ilçelerinde 
Traktör Satış, Servis, Yedekparça ve 
ikinci el traktör satışı olarak hizmet 
vermekteyiz. 

Uzman kadrolarımızla 7/24 her zaman 
müşterimizin yanında olmayı ilke 
edinmiş birisi olarak 

Hattat ve Valtra traktörü bayiliği almam 
da  özellikle firmanın yerli ve nitelikli 
mühendis ve çalışan kadrosu etkili 
olmuştur. Ülkemiz de bu büyüklükte bir 

üretim tesisinin 
olduğundan 
daha önce 
haberim yoktu. 
Hattat Holding 
A.Ş. tesislerini 
gezdiğimde bu 
büyüklükte bir 
yerli sermayenin 
traktör 
sektöründe 
faaliyet 
göstermesi ve 
hemen hemen 
her ürünü 
kendisi yaparak 
montajını 
yapmasını bu 
tesisi diğer tesislerden ayıran en büyük 
özellik olduğunu gördüm. HATTAT 
TARIM üreten ve ürettiğini kullanan bir 
tesis olarak Türkiye’nin en kaliteli yerli 
markası olduğuna kanaat getirdim. 

Ticari hayatımda kendim kullanmadığım 
ve beğenmediğim bir mamulü 
asla müşterilerime satmadım fakat 
buradaki yenilikçi ruh misafirperverlik 
ve teknolojiyi gördükten sonra Tük 

sanayisinin artık Avrupa’yı yakaladığını 
hatta geçtiğini gördüm.  Özellikle 
Avrupa'da Yılın traktörü ve tasarım 
ödülünü alması da benim bu görüşümü 
doğrulamaktadır. 

Üreten ve ürettiğini ihraç eden bir ülke 
için HATTAT ve VALTRA traktörleri 
bayiliğini almaktan dolayı çok mutlu ve 
huzurluyum. 

Saygılarımla
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TEZCAN TRAKTÖR VE 
EKİPMANLARI LİMİTED 
ŞİRKETİ
1977 yılında traktör yedek parçası satışı 
ile ticarete başladım.  1996 yılında 
Türkiye de ilk Valtra Traktörünü satın 
aldım.  Traktörümü 2007 yılında satıp 
üst model bir Valtra traktörle değiştirdim. 
Değiştirdiğim de 9000 saat de hiçbir 
parçası değişmemişti.  Yeni aldığım 
traktörden de müthiş memnunum.

2004 de yedek parça bayiliği aldıktan 
sonra 2007 yılında ise traktör bayiliği 
yapmak için müracaatımın kabul 
olmasıyla bayiliğe başladım.Tekirdağ 
ili merkezi, Şarköy, Muratlı, Hayrabolu 
ve Malkara ilçelerinde faaliyet 
göstermekteyim

Bayilik almam da traktörü kullandığım 
süre içerisinde sorun yaşamamam ve 
Türkiye de en büyük tesislerden biri olan 
Hattat Tarım ve Hema tesislerinin etkisi 
büyük olmuştur.

Valtra traktörünü kullanırken acaba 
diyordum bizim sanayicilerimiz de 
teknolojik açıdan yüksek modern bir 
traktör yapabilirlermi?diye kendi kendime 
soruyordum. 

Hattat 
tesislerini 
gezdiğimde 
ABD deki 
traktör 
fabrikalarından 
bir farkının 
olmadığını ve 
2005 yılında 
da Valtra 
traktörlerin 
artık Türkiye de 
bu tesislerde 
üretildiğini 
öğrendim. 
Teknoloji o 
kadar ileriydi ki 
yanı başımızda 
böyle bir 
tesis den 
çiftçilerinde haberdar olması için 
fabrikaya geziler düzenlemeye başladım.

2007 yılında Valtra traktör artık 
Türkiye den yurtdışına ihraç edilmeye 
başlamışdı. 2010 yılında ise HATTAT 
TARIM ın bir diğer markası Hattat 
traktörünün yurtdışına ihraç edilmeye 
başlandı. Trakya çiftçisinin isteklerine 
göre düzenlenmesini istediğimiz Yeni 
Hattat A Serisi 2010 yılında uygun 
fiyatı ve kalitesiyle 2011 yılında traktör 
piyasasına damgasını vuracağından 
şüphem bulunmamaktadır. Trakya 

çifçilerinin yönlendirmesiyle yapılmış 
olunan Hattat traktörü 2010 yılında 
Avrupada yılın traktörü ödülünü alan ilk 
yerli Türk traktörü olmuştur.

2010 yılında satış adetlerimizi artırarak, 
özellikle yüksek beygir gücünde 
çiftçilerimize  hizmet verdik. Bunun 
sonucu olarak da  2011 yılı Ciro birincisi 
ödülünü kazandığım için çok mutluyum. 
Bölgemde bu büyüklükte tesisin 
kurulmasına öncülük eden HATTAT 
ailesine çok teşekkür eder çiftçilerimize 
bol kazançlar dilerim. 

ÖRS TRAKTÖR
1976 yılından  beri traktör sektöründe 
faaliyet göstermekteyim. Sektörün 
deneyimli çalışanları ile birlikte 
hareket etmekte ve müşterilerime 
aynı zamanda danışman olarak da 
hizmet vermekteyim. 2010 yılında Yeni 

bayiliğini  almış olduğumuz Valtra ve 
Hattat traktörlerinin KONYA Merkezde 
ilçelerinde  Sarayönü, Kadınhanı, 
Seydişehir , Beyşehir , Karapınar ve  
Çumra da traktör satışını yapmaktayım.

Daha önce ithal traktör satış bayiliği de 
yapmamama rağmen ithal traktörlerin 
fiyatlarından hep sıkıntı çekmekteydim. 
Ülkemiz de üretilen traktörlerin ise 
eski teknoloji kullanıldığında dolayı 
fiyatı ucuz olmak da ama görüntü ve 
kalite bakımından yeterli olmadığını 
düşünüyordum. Bir çok traktör 
fabrikasının tesisini gezdim. 

Fakat seneler geçtikçe henüz 
yenilenmediğini hala eski düzenin 

devam ettiğini çevremde yıllar 
geçmesine rağmen traktör görüntülerinin 
hep aynı olduğunu  görüyordum. 

İnsanların önyargılarını değiştirmek 
zordur. Bende kişilik olarak zor fikir 
değiştiren biriyim. Hattat tesislerine 
ilk gittiğimde beklentim daha önceki 
fabrikalarda gördüğüm gibi eskimiş 
makineler ve atölye havasında bir 
imalathane bekliyordum. 

Ama  fabrikaları sabahtan akşama 
kadar ancak gezebildim, çok kaliteli 
olarak düşündüğüm tüm ithal traktörlerin 
parçalarının burada üretildiğini son 
model makinelerle durmaksızın 24 saat 
üretim yapıldığını gördüm.

Hattat ve Valtra  traktörlerin hemen 
hemen tüm 
parçalarının 
Hattat 
tesislerinde 
üretilerek monte 
edilmesi ,rekabet 
edilebilir düzeyde 
uygun fiyatla  
çiftçiye  modern 
traktörlerin  
Hattat Tarım 
tarafından 
sunulması ve 
fabrikadaki 
özverili 
çalışan Türk 
mühendisleri ile 
işçilerin gayretini 
gördüğümde 
artık Avrupa dan 
gelen pahalı 
traktörleri ve çağ 

dışı kalmış eski traktörleri kullanmanın 
yada bayiliğini yapmanın bir anlamı 
olmadığını düşünerek HATTAT bayiliği 
yapmaya karar verdim.

HATTAT ve VALTRA traktörlerin elinde 
bulundurduğu üstün teknoloji ile Türk 
çiftçisinin geleceğine ışık tutacağı 
ve Yerli marka olarak kısa zamanda 
Avrupa da isim yapacağından şüphem 
bulunmamaktadır.

Tüm çiftçilere buradan seslenerek 
tarımda değişimi ve geleceği HATTAT ile 
yakalamanın tam zamanıdır diyorum.

Saygılarımla, 
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Evet, içtiğimiz her sigara bize zarar 
verir. Sigara paketlerinin üzerindeki 
tabirle, sigara sağlığınıza zararlıdır. 
Buna karşılık bu ibare bizde ne gibi 
bir etki yaratır? Sağlığım mı var ki 
bozulsun şeklinde bir teslimiyet mi; 
sigara içen öldü de içmeyen ölmedi mi 
şeklinde bir zarar çürütme olayı mı; ya 
da sigara paketine bu cümleyi yazdıran uluslar arası sağlık 
örgütlerine karşı bir antipati mi?

Bilimsel çalışma sonuçlarına göre, 
dünyada her yıl beş milyon kişi sigara 
nedeniyle hayatını kaybederken, 
Türkiye’de bu rakam yüz binle ifade 
ediliyor.3 milyon KOAH(Kronik 
Obsturiktif Akciğer Hastalığı), 4 milyon 

da astımlı bulunan ülkemizde, yılda 
ortalama 50 bin Akciğer kanseri tanısı konuyor. 

Sigara yüzünden dünyada her 6,5 saniyede 1 kişi ölüyor ve 
sigaranın dünya ekonomisine zararı yılda 200 milyar doları 
buluyor.17 milyon kişinin kullanıcı olduğu tahmin edilen 
Türkiye’de yıllık sigara harcaması 6,5 milyar dolar.

Bütün bu rakamların ürkütücülüğü bile ne yazık ki 
hayatımızın her köşesine yerleşmiş olan bu alışkanlıktan bizi 
kurtaramamaktadır. Ne düşük doğum tartılı bebekler, ne kalp-
akciğer hastalıkları, ne genç yaşta konulan kanser tanıları 
bizi sigarayla yaşamaktan alıkoymamaktadır. Millet olarak 
üretimi konusunda çok başarılı olduğumuz mazeret bolluğu ve 
sigaranın etkilerinin akut değil de zaman içinde gerçekleşmesi 
tiryakileri yanıltmaktadır.
   
Hema Endüstri’de bu konuya dikkat çekmek için’’Sigaranızı 
Söndürün ‘’kampanyası başlattık. Bu amaçla bir eğitim 
toplantısı düzenledik ve iki adet pano oluşturduk. Siz değerli 
arkadaşlarımızın 1 saniye de olsa bu panolara göz atmalarını 
ve sigara yüzünden iflas etmiş olan kalp, akciğer, beyin 
fotoğraflarına bakmalarını istiyoruz.

Kimbilir, belki de o bir saniye, hayatınızı değiştirecek bir 
saniyedir.
Sağlıkla kalın.

Dr. Gül Elif Kozlar
Hema Endüstri İşyeri Hekimi

"Every cigarette is doing you damage"
"Her sigara size zarar verir"



32

2011 YILI BAYİ TOPLANTILARI
TRAKTÖR YEDEK PARÇA GRUBU

BAYİ TOPLANTISI

OTOMOTİV GRUBU SATIŞ EKİPLERİ
TOPLANTISI

HATTAT OTOMOTİV PAZARLAMA  A.Ş. 
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2011 YILI BAYİ TOPLANTILARI
TRAKTÖR YEDEK PARÇA GRUBU

BAYİ TOPLANTISI

HİDROLİK GRUBU
BAYİ TOPLANTISI
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MASPAR 
TİCARET
Maspar Ticaret 
1988 yılında 
başladığı Tarım 
Makinaları parça 
sektöründeki  
devam eden 
Maspar Ticaret 
13000 farklı ürün 
çeşidi ile Türkiye 
genelindeki 
1000’e yakın 
müşteri ve dünya 
üzerindeki 45 
farklı müşteriye 
4000 m2 kapalı 
alana sahip 

binasında hizmet vermektedir.

Hattat Otomotiv Pazarlama A.Ş’nin 
bayisi olarak Hattat Otomotiv ürünlerinin 
de satışını yapan firma Massey 
Ferguson traktörlerinin parçalarının 
satışını da gerçekleştirilmektedir.

Faaliyette olduğu traktör yedek parça 
sektöründe tecrübeli kadrosu,kaliteli 
ürünleri  ve müşteri memnuniyeti odaklı 
çalışmayı ilke edinen firma ürün grubunu 
sürekli geliştirmektedir.
2004 yılından itibaren Hattat Otomotiv 
bayiliğini sürdüren firma MF,Fiat,John 
Deere,Ford traktörlerinin yedek parça 
satışını yapmaktadır.

HATTAT OTOMOTİV PAZARLAMA  A.Ş. BAYİLERİ

HİDROAN

HİDROAN 1998 yılında Ankara’da 
kurulmuştur. Ülke sanayisinin ihtiyaçları 
doğrultusunda öncelikli olarak 
mühendislik hizmetleri sunan firmamız, 
gelişen teknolojiye paralel olarak sürekli 
kendini yenilemiş, bugün 138 çalışanı, 
3 şubesi ve tali bayilikleri ile sektöründe 
yoluna emin adımlarla devam 
etmektedir.
HİDROAN, endüstriyel hidrolik ve mobil 
hidrolik alanında faaliyet gösteren 
firmalara projelendirme, satış ve satış 
sonrası destek hizmeti vermektedir.

Projelere yönelik çalışmalar 
kapsamında teşkil edilen proje 
ofisimizde, konusunda uzman tecrübeli 
mühendislerimiz tarafından proje 
çalışmaları yapılmakta ve her türlü 
mühendislik hizmeti verilmektedir. 
Ayrıca firmamız globalleşen dünya 
şartlarında müşterilerinin daima bir 

adım önde olabilmesi 
için mühendislik 
hizmetlerinin yanı 
sıra, AR-GE desteği 
de vermektedir.
HİDROAN, sektör 
içinde dünya 
genelinde kabul 
görmüş, alanında 43 
firmanın temsilciliğini 
yapmaktadır.
Bunlardan en 
önemlilerinden biri 
Hattat Otomotiv 
Paz.A.Ş. dir.

HİDROAN hizmet ağını yurt içinde 
olduğu gibi yurt dışında da genişletmiş 
ve 15 ülkeye ihracat yapan bir kuruluş 
halini almıştır. Bu yolda hızlı ve emin 
adımlarla ilerleyen firmamız, yurtdışı 
müşteri portföyüne her geçen gün 
yenilerini eklemektedir.
Bütün bu özelliklerinin yanı sıra üretim 

hacmini genişletmek amacıyla Mart 
2011 itibari ile sektörün hizmetine 
sunulan fabrikamız, 8000m2 alan 
üzerine kurulmuş olup, imalata yönelik 
kapalı alan 5100  m2  dir. Fabrikamızda 
yaklaşık 100 personel istihdam 
edilmekte ve ağırlıklı olarak hidrolik 
silindir, hidrolik güç ünitesi ve hidrolik 
kontrol bloğu imalatı yapılmaktadır

MARTAŞ

Martaş Otomotiv, müşteri odaklı kalite 
anlayışı, güçlü kararlı ve istikrarlı yapısı 
ile 31. Yılında
Türkiye yedek parça sektörünün 
lider toptancı devleri arasında başı 
çekmektedir.

Binek ve hafif ticari araç gruplarında 
geniş ürün yelpazesi, uluslararası kalite 
standartlarının üzerindeki ürünleri, 
ileri teknoloji temelli iş sistemi ile;  
zamanında teslimatı, stoklu çalışmayı, 
hizmette müşteri memnuniyetini ilke 
edinen Martaş; Otomotiv yenileme 
pazarında güvenilir, yenilikçi kalite 
anlayışı ve istikrarın temsilcisi konumuna 
ulaşmıştır.
Martaş Otomotiv, Avrupa Birliği 
Kalite Standartlarında donatılmış, 
sektörün en modern ve önde gelen 

dağıtım merkezlerinden birine sahip 
olup, müşteri memnuniyeti esasını 
benimsemiş yöneticileri, akademik 

ve teknik uzmanları, deneyimli satış 
temsilcileri ve 100’e yakın nitelikli 

personeli ile güçlü, dev bir kadroyu 
bünyesinde bulundurmaktadır. 

200’ü aşkın markası, 
50000’in üzerinde 
referansı, sürekli 
geliştirdiği ürün grubu ve 
projeleriyle; Türkiye’nin her 
noktasına, Orta Asya ile 
Avrupa’nın birçok ülkesine; 
uluslararası kalite 
standartlarında hizmet 
sunan, güçlü ve geniş bir 
ağ ile ulaşıyor. Mevcut 
dağıtım ağının etkinliğini 
sürekli destekleyen 
Martaş, alternatif dağıtım 
kanallarına da yatırım 
yapmaya devam ederek 
müşteri memnuniyetinde 

pazardaki öncülüğünü sürdürüyor.



ASOTO YED.PAR.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Firmamız ticaret hayatına şirket kurucumuz Adnan 
SÜMBÜLOĞLU ile 1960 yılında başlamıştır. 35 
senelik perakendecilik safhasından sonra 1995 
yılından itibaren bayilik aldığı konularda toptancılık 
yapmaktadır.

Sürekli kendisini yenileyen firmamız Hattat Otomotiv 
mamulleri ile de müşterilerine en iyi hizmeti vermeye 
çalışmaktadır.

Amacımız “kazan, kazan” politikası ile hem bizi 
bayilik vererek onurlandıran işveren firmalarımıza, 
hem de bize güvenen müşterilerimize sürekli kazanç 
sağlamaktır.
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HATTAT OTOMOTİV 
ALMANYA BÜROMUZ AÇILDI

Hattat Otomotiv Pazarlama A.Ş. olarak 
Avrupa Birliği Ülkeleri başta olmak üzere 
satış organizasyonumuzu Almanya/Dortmund 
merkezli olarak başlattık. Hidrolik ve Otomotiv 
ürünlerinin satışını gerçekleştireceğimiz 
ofisimiz, grubumuza ihracat açısından büyük 
katkı sağlayacağına inanıyoruz.



HATTAT OTOMOTİV PAZARLAMA  A.Ş. 
FUARLAR
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Hattat Holding 
HEMA Endüstri A.Ş. 
Bartın – Amasra ve 
Zonguldak – Kandilli ‘de 
gerçekleştirmiş olduğu 
maden yatırımlarında 
iş güvenliği konusunda 
büyük hassasiyet 
gösteriyor. 

Hema Endüstri A.Ş. “ Batı 
Karadeniz Enerji Üssü Projeleri” 
kapsamında gerçekleştirdiği 
taşkömürü yatırımları 
çerçevesinde Zonguldak/
Kandilli’de TTK’dan rödevans 
karşılığı aldığı kuyularda yaptığı 
modernizasyon çalışmaları 
sonrası günlük 700 ton 
taşkömürü üretim yapmaktadır. 
Ayrıca Bartın/Amasra’da yer altı 
zenginliğimiz olan taşkömürünü çıkartmak için çalışmalarını sürdüren Hema Endüstri A.Ş. faaliyetleri sırasında kaza olasılığını 
kaynağında önleyerek oluşabilecek kazaları en aza indirmek hedefi ile Kandilli ile Amasra çalışma sahalarında kullanılmak üzere 
iki adet son teknoloji ile donatılmış ambulansları bünyesine kattı.  

Hema Endüstri A.Ş. İşci sağlığı ve iş güvenliği kapsamında yaşanabilecek kaza ve hastalıklara anında müdahale edebilmek için, 
son teknoloji ile donatılmış ambulanslarını satın alarak hem Kandilli hem de Amasra için çalışanlarının hizmetine sundu.

Hema Endüstri A.Ş. Enerji Grubu yetkilileri; iş güvenliğini en üst düzeyde önem verdiklerini, gerçekleştirilen bu çalışmalarda 
amacın hiçbir problem yaşamadan eksiksiz ve tam müdahaleyi gerçekleştirebilmek olduğu belirtirlerken “Bu da bizim işçi 
sağlığına verdiğimiz önemin bir göstergesidir” şeklinde açılmalarda bulundular.

HEMA ENDÜSTRİ A.Ş. ‘DEN 
İŞCİ SAĞLIĞINA ÖNEMLİ YATIRIM
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 “Devlet bir yere kadar yatırım 
yapabiliyor, bir yerden sonra yatırımcılar 
devreye girmeli…”

- Gökçe Bey, “Yahşi Batı”, “Aşk 
Tesadüfleri Sever” ve bir çok ödüllü 
filmin castını siz hazırladınız. Bize 
bu sektörü ve sektör içerisindeki 
görevinizden biraz bahseder misiniz?
 
Ajansların birinci işi ajans olmaktan 
daha ziyade ajansları prodüksiyonlara 
bağlama işidir. Casting ajans dediğimiz 
bölümde ise; referansla çalışıyoruz, 
sözleşme ile çalışıyoruz. Gerçekten bu 
işe gönlünü vermiş olan ve görüşmelerin 
hepsine gidebilecek olan önümüzde 
ki projelere dikkat edipte kendisine 
çeki düzen verip, eğitimini alıp, bu 
işi profesyonel bir şekilde yapmaya 
çalışacak olan kişileri de ajansın içine 
alabiliyoruz. Ama burada bir referans 
bekliyoruz. Yani sokaktan geçen bir 
insan, ben ajansınıza kayıt olmak 
istiyorum diye geldiğinde ajansımıza 
alamıyoruz. Çünkü etrafta örnekleri var. 
Üç bin beş bin kişiye sahip ajanslar var. 
Hiçbir tanesinin ne olduğunu bilmiyor. 
İşte yabacı dil mi biliyor, paten mi 
kayabiliyor, şarkı mı söyleyebiliyor, hangi 
yeteneğe sahip bunların hiçbir tanesinin 
bile farkında değiller. Bu nedenle tanıya 
tanıya bir şeyler yapmak gerekiyor 
o kişiyle. Hem bizi daha profesyonel 
kılıyor hem de karşı da insanı daha çok 
yüceltiyor. Hem böylece kimsenin rızkını 
yememiş oluyoruz. O nokta yüzünden de 
açıkçası böyle davranmak daha akıllıca 
geliyor. Yani kiminle dans ediyoruz 
onlar da bilsinler biz de bilelim. İşin 
bir tarafında psikopat oyuncu adayları 
olabilir, bir tarafında da psikopat yapımcı 
adayları da olabilir. Onun için ikisinin 
arasını dengelemeye çalışıyoruz. Yıllar 
içinde ki deneyim ile bu yapımcı hangi 
işlere imza atmış, bu oyuncu hangi işlere 
imza atmış, nerelerde eğitim almış. 
Bizler için bunları buluşturmak çok daha 
önemli. 

Eğitim aldığınız bölüm sosyoloji 
bölümü. Bunun işinize katkısı 
nedir? Size ve işinize ne gibi katkı 
sağlamaktadır?

Birincisi insanlara hitap etmesini 
öğreniyorsunuz. İnsanların hakkında 

sosyo - kültürel durumlarını 
değerlendirip, o kişilerin bu projeye nasıl 
oturacağını aslında kendi vizyonunuzla 
düşünürsünüz. Yani sosyoloji zaten bu 
vizyonun içinde birincil olarak katılıyor. 
Çok büyük bir katkı sağlıyor. Hangi 
kesime hitap ettiğiniz o reklâmın hangi 
kesime hitap ettiğini çözümleme de 
bana büyük katkısı olduğu kesindir. 
Bir diğer taraftan da yine sosyoloji 
insanlarla hangi dilde konuşacağınızı, 
nasıl hitap etmeniz gerektiğini, sokaktaki 
bir insandan tutunda;  kalkıp bir holding 
patronunun karşısına da geçirdiğinizde, 
nasıl hitap etmesi gerektiğini ve onlarla 
aynı dilde konuşabilmeyi öğretiyor. 

Biliyorsunuz ki; enerji bugün ülkeler 
içerisinde büyük bir güç konumuna 
gelmiş bulunuyor. Hattat Holding 
olarak ülkemizin yeraltı kaynaklarını 

enerjiye dönüştürerek, dışa 
bağımlılığımızı azaltacak projeler ve 

çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Milli 
servetimizi enerji alabilmek için hep 
dışarıya veriyoruz. Siz bu konuda 
neler düşünüyorsunuz?

Yıllardır, tamamen elimizde çok 
önemli enerji kaynakları olduğuna 
inanıyorum, Bu sadece taşkömürü 
de değildir. Doğada enerji üretmekte 
faydalanabileceğimiz birçok kaynak var. 
Bizim ülkemizde bu kaynaklar açısından 
oldukça zengin. Sizin bu işin bir 
yerlerinden başlamanız oldukça güzel. 
Diğer ülkelerde çöpten bile artı enerji 
üretilebiliyor. Fakat bizim ülkemizde 
bunların gerçekleştirilebilmesi için diğer 
ülkelerdeki yasaların değiştirilmesi 
gerekiyor. Taş kömürü tabiî ki bu 
kaynaktan da faydalanacağız. Tabi ki, 
onu çıkarmakta kullanılan insan gücü 
veya buna benzer güvenli ortamın 

Yahşi Batı ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmlerinin Yapımcısı
GÖKÇE DORUK ERTEN 
Hema Endustiri A.Ş.'nin Enerji Yatırımlarını Değerlendirdi

Ünlülerle Röportaj



39

sağlanması durumunda. Bu ortamında 
zaten sizin gibi özel şirketlerin bu işlerde 

yatırım yapması sonucunda 
olacağını düşünüyorum. 
İncelediğime göre metan 
çalışmalarınız var ve 
bunların da iş güvenliği 
açısından önemi büyük diye 
düşünüyorum. İşte böyle 
girişimleri ancak özel sektör 
yapar. Devlet bir yere kadar 
yatırım yapabiliyor. Bir 
yerden sonrasını yatırımcılar 
gerçekleştirmeli. 

Kısacası gerçekten yapılacak 
çok şey var. Enerji alanında 
yatırımlar ve yatırımcılar 
artarsa, biz de dünya da ülke 
olarak öne geçeceğiz. 

Yerli yabancı birçok 
projeleriniz var. Peki, 
ilerleyen zamanlardaki 
projeleriniz nelerdir?

Tabi ki duyduğunuz projelerde 
var çalışmalarımın arasında. 
En başta şu açıklamayı 
yapmak isterim. Reklâm biraz 
para kazandıran bir iştir. Yani 
o televizyon reklamları. On 
beş yıldan beri yapıyorum 
bu işi. Televizyonlarda ve 

sinema filmlerinde gördüğünüz birçok 
oyuncuyu buradan sağlıyoruz. Sinema 
filmi olarak “Yahşi Batı”yı da yine ben 
yaptım, yine şimdilerde gösterimde 
olan “Aşk Tesadüfleri Sever” filmi var. 
Onun dışında ama çok fazla insan 
bunu duymuyor; örneğin Berlin film 
festivaline katılan (23.19)  bir filmi var. 
Bu sene katıldı. Ödül almadı ama Berlin 
Film Festivalinde ki tek Türk yapımıydı 
oradaki. Bunun alt yapısını da ben 
yaptım. Yine bir tane de Hamburg 
film festivaline katılan Turkuaz diye 
yine bir proje daha var. İstanbul Film 
Festivali’nde yer alacak. Belçika ile 
Türk ortaklığı ile yapılan bir çalışmaydı. 
Mesela orada ünlülerden Binnaz 
Altınkaya oynadı. Daha sonra onun 
dışında Roma film festivalinde gösterilen 
‘’Flowers Of The Dans’’ projesi vardı. 
Bu İsviçre prodüksiyonuydu. Saddam 

Hüseyin rejiminde bir Romeo Juliet 
hikâyesini anlatmakta. Orda ki savaş 
esnasında bir aşk hikâyesi. Yine Avrupa 
Film Festivallerinde gösterilen filmlerde 
yaptık. Ama tabi ki bunlar daha az para 
getiren şeyler bize. Daha çok idealist 
işlerimiz. Bir reklam yapıp, reklamlardan 
para kazanıp, aslında biz işin idealist 
tarafında olarak sinema filmi yapma 
çabasındayız.

Bir diziye ya da sinema filmine 
oyuncu bulmakta gerçekten çok 

zorlandım dediğiniz bir proje oldu 
mu?
Bulamazsak zaten bu işi yapamayız. 
Açıkçası sinema filmlerin de olmadı 
öyle bir şey ama reklâm filmlerine 
oluyor açıkçası. Reklâm filmlerin de 
yaklaşık bir; on, on iki kişinin uyumunu 
seyirciye doğru mesajı aktarımını çok 
iyi yakalamanız lazım. Yönetmen var, 
yönetmen yardımcısı var, senaryoyu 
yazan bir ekip var, bunu görselleştiren 
bir yapımcı var. Yani sette bulduğunuz 
kişinin karaktere uymasıyla olmuyor, 
bir de bu kademelerin o oyuncuyu 
benimsemeleri gerekiyor. 

Sanıyorum sizi anneniz keşfetmiş. 
Bu konu hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

Estetik bilinçle bağlantılı olarak 
çocukluğumdan gelen bir şey var. 
Uzaktan bakıp, ne tatlı dede ya da ne 
tatlı teyze dediğim insanların aslında 
bakıldığın da gerçekten bir karizması 
olduğunu söylerdi annem ve hiç 
yanılmadığını dile getirirdi. Bir bebek 
beğenirmişim. Bütün bebekler tatlıdır 

ama benim beğendiğim bebeklerin 
gerçekten reklâm değeri oluyormuş. 
Gerçekten herkese karşı bir beğenim 
varmış fakat o insanlar arasından 
seçermişim. Herkes çocukluğundan 
gelen yeteneklerinin farkına varırsa, o 
doğrultuda kendini geliştirir. Ama kimi 
insan farkında olmuyor. Bir anne çekiyor 
bir tarafa, bir baba çekiyor bir tarafa. 
Kafanız karışıyor. Bu sırada kendi 
yeteneğinizin farkına varamıyorsunuz. 
Tamamen yanlış işlere başlıyorsunuz. 
Bence bu herkes için geçerli bir şey. Ben 
şanslıydım, farkına vardım. 

“Enerji alanında yatırımlar ve 
yatırımcılar artarsa, biz de Dünya'da 
ülke olarak öne geçeceğiz.”

Yahşi Batı ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmlerinin Yapımcısı
GÖKÇE DORUK ERTEN 
Hema Endustiri A.Ş.'nin Enerji Yatırımlarını Değerlendirdi
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Bize biraz özgeçmişinizden 
bahsedebilir misiniz? Eğitiminiz ile 
ilgili bizlere kısa bir bilgi verebilir 
misiniz?
 
Ben 1988 İzmir doğumluyum. İzmir 
Fatih Koleji mezunuyum. Şu anda da 
Yeditepe üniversitesinde Siyaset Bilim 
ve Uluslararası İlişkiler bölümünde 
okuyorum, son sınıf öğrencisiyim. 
Bunların dışında sunuculuk ve 
oyunculuk eğitimi aldım. Yaprak Dökümü 
dizisinde ise üç dört bölüm kadar Sibel 
karakterini canlandırdım. Hem modellik, 
hem oyunculuk, hem sunuculuk bazında 
ilerlemeye devam ediyorum. Yine bir 
tane dergi ile ilgileniyorum. Aslında o 
kadar yeni de değil 8, 9 aydır hazırlık 
sürecindeydik, fakat ilk sayımızı şubat 
sayısı olarak çıkarttık. Kapağımızda 
da Tolgahan SAYIŞMAN vardı. Şimdi 
ise dergimizin Martı sayısını çıkarttık. 
Dergimizle uğraşıyorum yoğun bir 
şekilde devam ediyorum. 
 
Derece aldığınız yarışmanın size ne 
gibi bir katkısı oldu?

Derecemi aldıktan sonra işimde 
profesyonelliğe ulaşmış oldum.  İnsanlar 
Türkiye de popülerliği farklı yönlerde 
elde etmeye çalışıyorlar özellikle 
modellerden bahsediyorum. Genelde 
aşk haberleriyle gündeme gelmeye 
çalışıyorlar veya verdikleri çok değişik 
pozlarla. Eğer bunu yapmazsanız da çok 
fazla gündem de olamıyorsunuz. Bana 
da diğer taraf ters geldiği için, benim 
yapamayacağım bir şey olduğu için 
yarışmaya katıldım. Zaten iyi bir model 
olduğumu biliyordum, ondan öncesinde 
başlamıştım defilelere çıkmaya. Bunun 
için de en doğru yolun benim için 
Türkiye’ de bir numaralı olan yarışma 
Best Model of Turkey yarışmasına 
katılmak olduğuna karar verdim ve 
ben bu şekilde adımı duyurmayı tercih 
ettim. Daha sonrasında da zaten dünya 
yarışmasına gittim. Ülkemi orada 
da temsil ettim ve Dünya üçüncüsü 
seçildim. O yüzden de mutluyum.

Hattat Holding Ailesi olarak 
yerli sermaye ile yerli yatırımlar 
gerçekleştiriyoruz. %80 dışa bağımlı 
olduğumuz şu günlerde bu konuyla 
ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Günümüzde ki bu problemin hepimiz 
farkındayız tabi ki dışa bağımlılığımızı 
azaltacak olan birçok yatırırım bizde 
arkasındayız bizde yanındayız. Kendi 
firmalarımız ile gerçekleştirilen bu 
yatırımlar ülkemizi daha ileri düzeylere 
götürmekte yardımcı olacaktır. Ülkemizi 
ileriye götürecek ve gelişmesini 
sağlayacak bu projeler için Hattat 
Holding ailesine teşekkürlerimiz 
sunuyorum.

Hem model olarak hem de oyuncu 
olarak eğitim aldığınızı söylemiştiniz 
şu anda belirlediğiniz çalışmalarınız 

var mıdır, hangi ünlü isimlerle 
çalışıyorsunuz?

Türkiye güzeli seçildiğimden beri zaten 
Cemil İPEKÇİ’ nin bütün defilelerinde 
varım, özellikle Cemil İPEKÇİ’ yi çok 
seviyorum. Yapmış olduğu kreasyonları 
da çok takdir ediyorum. Onun dışında 
Fashion Week’ lerde, Fashion Days’ 
lerde hepsinde varım aynı zamanda 
da hepsinin sunuculuklarını da 
yapıyorum. Emel ACAR’ ın Home Store 
defilelerini yine çok seviyorum aynı 
şekilde sunuculuğunu da yapıyorum. 
Onun dışında Cengiz ABAZOĞLU, 
Özlem SİYAR. Türkiye’ deki bütün iyi 
modacılarla çalışıyorum. 
 
Peki, Türkiye’deki ya da Yurt 
Dışındaki hangi modacının defilelerini 
ve kreasyonlarını beğeniyorsunuz? 

Roberto COVALLİ’ nin kreasyonlarını 
çok beğeniyorum, kendisiyle tanışma 
fırsatım da olmuştu İstanbul’ a geldiği 
zaman. İleride de kendisiyle çalışmayı 
mutlaka ve mutlaka çok isterim. Böyle 
çalışmalarımızda var bakalım inşallah. 
Yabancı olarak dediğim gibi Roberto 
COVALLİ’ yi beğeniyorum. Türkiye’ 
deki modacılarımızdan ise tabi ki Cemil 
İPEKÇİ başta olmak üzere yine Özlem 
SİYAR, Tolga ÇAM, Cengiz ABAZOĞLU 
yine bu isimleri çok beğeniyorum.  Aynı 

zamanda Tolga Çam’ın kreasyonunda 
yüzü de oldum. Dreams Of The 
Sultans (Sultanların Rüyası) adlı 

bir koleksiyondu. Çok güzel çok da 
başarılı bir defile oldu. 84 parçalık bir 
koleksiyon hazırlamış inanılmaz güzel 
bir koleksiyon. Kazanılan gelirin tamamı 
otizm derneğine bağışlanması beni çok 

“ENERJİ’DE DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTACAK OLAN 
HATTAT HOLDİNG YATIRIMLARINI DESTEKLİYORUZ”

TUĞÇE SARIKAYA

“İŞSİZLİĞİ VE AÇLIĞIN SINIRLARI ZORLADIĞI BU 
DÖNEMLERDE, HATTAT HOLDİNG ÇOK BÜYÜK BİR 
GÖREVİ ÜSTLENİYOR”

”ENERJİ BİR ÜLKENİN EN ÖNEMLİ STRATEJİK 
UNSURLARINDAN BİRİDİR”
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etkiledi. Defile esnasında çocukların 
çektikleri filmler de gösterildi. Hatta 
Erkan ÖZERMAN bizim yarışmamızın 
kurucusu olan kurucu başkanımızda 
hatta gelmişti. Dayanamadı orada otizmli 
çocukları izlerken. 
 
Bundan sonra da bu tür projelerde 
yer almak ister misiniz ya da daha 
önceden aldığınız projeler var mı?

Evet. Ben hayır projelerinde yer almayı 
kendime misyon olarak seçiyorum. 
Böyle projeler olduğu zaman ben 
reddetmiyorum açıkçası. Tabi ki para 
lazım. Parayla yaptığımız çok işler de 
var. Çok büyük defilelerden mutlaka 
alıyoruz ama hayır defilesi de olduğu 
zaman hayır ben bunu almıyorum 
çıkmam dediğim hiçbir şey olmadı hani 
onda da yer alırım. Keyifle yer alırım.

Amasra Zonguldak bölgesinde 
bulunan yer altı zenginliğimiz taş 
kömürünü yeryüzüne çıkartarak enerji 
üretmek amacındayız ülkemizde 
yanan 10 ampulden 8 inin elektriğini 
biz dışarıdan alıyoruz bu konudaki 
düşünceleriniz nelerdir?
 
Enerji bir ülkenin en önemli stratejik 
unsurlarından birisi olduğunu 
düşünüyorum. Bu konuda hepimiz 
dertliyiz ülkemizin dışa olan bu 
bağımlılığını azaltacak olan projelerin 
herbirimiz destekçisiyiz. Kendi 
elektriğimizi kendimiz üretme fikri, 
özellikle yer altı kaynaklarımız ile bu 
projeleri gerçekleştirmek ülkemizin 
içinde bulunduğu bu durumdan 
kurtaracak çok büyük bir etken.

Modellik dışında Tuğçe SARIKAYA 
kimdir?  Nelerden hoşlanır? Bizlere 
kısaca anlatabilir misiniz?

Tuğçe SARIKAYA 22 yaşındaki genç bir 
kız nasıl yaşıyorsa öyle inanın aynen 
öyle yaşıyor. Çok fazla süslenmek 
püslenmek benim çok fazla tarzım 
değil ama tabi ki bakımlı bayanları 
da çok beğeniyorum. Bende bakımlı 

olmaya çalışıyorum. Onun dışında ben 
çevremde ben modelim ben mankenim 
edasında hiçbir zaman öle de bir tarzım 
olmadı. Normal okuluna giden, çalışan 
bir genç kız nasıl yaşıyorsa, bende aynı 
şekilde yaşıyorum. Çok fazlada kendimi 
kaptırıp, çok da dejenere olmak da 
istemiyorum.

 
Peki, işinizdeki bu yoğunluk özel 
hayatınızı da etkiliyor mu? Olumsuz 
yönlerini buluyor musunuz?

Tabiî ki de oluyor. Çünkü çok fazla iş 
yapıyorum. Şaka gibi ama hem modellik 
sürüyor, hem sunuculuk sürüyor, hem 
de Kadınca dergisinin Halkla İlişkiler 
müdürüyüm. Zaten dergimiz her ay 
çıktığı için o çok yoğun bir şekilde 
sürüyor. Bu yüzden tabi ki özel hayatıma 
çok fazla zaman ayıramıyorum. Bir 
yandan da okulum var. Okuluma da 
çok fazla aksatmak zorunda kalıyorum 
işlerimden dolayı. Tabi hocalarım sağ 
olsunlar bazıları çok destek oluyorlar. 
Dediğim gibi özel hayatıma çok fazla 
vakit ayırabildiğim söylenemez. Ama ben 
memnunum böyle olmasından.

Enerji santralleri projelerimizin 
yanı sıra madencinin korkulu 
rüyası metan gazı projelerimizde 
var. Biliyorsunuz yaşanılan grizu 
patlamaları kömürün içerisindeki 
metangazından kaynaklanmaktadır. 
Dünya’da kullanılan en son 
teknoloji batı Karadeniz bölgesine 
getirilerek bu gazın kimseye zarar 
vermeden dışarıya çıkarılmasını için 
çalışmalarımız 2011 yılı başlarında 
başlamıştır. Ve en önemlisi de metan 
gazı, %98 doğalgazdır. Bu konu 
hakkındaki fikirlerinizi öğrenebilir 
miyiz?
 
İstanbul’da yaşıyoruz, evimize gelen 
doğal gaz faturalarını, Doğalgaz fiyatları 
ve bu kaynağı yurt dışından aldığımızı 
hepimiz biliyoruz. Doğalgazın neredeyse 
tamamına yakınını oluşturan bu metan 

gazı projelerinizin ülkemiz için çok büyük 
bir yatırım olduğunu düşünüyorum ve bu 
tür projelere destek verdiğimizi bilmenizi 
isterim.
 
Ülkemizde belirgin bir şekilde var 
olan işsizlik sorunu ile ilgili neler 
söylemek istersiniz?

 
Gözümüzün önünde bir çok insan aç 
geziyor, işsizliğin ve açlığın sınırları 
zorladığı bu günlerde, gerçekleştirdiniz 
yatırımlar ile bir çok insana istihdam 
sağladığınızı söylüyorsunuz, bence çok 
önemli bir görevi üstleniyorsunuz, bir 
çok insana iş imkanı sağladığınız bu 
projelerinizin devamlılığını diliyorum.
 
Hema Endüstri A.Ş. Mercedes, Ford, 
Bmc gibi birçok isim yapmış firmaya 
üretim yapmaktadır. Bir Türk firması 
olarak uzun yıllardır hiç hatasız bu 
üretimleri yapmaktan gurur duyuyoruz. 
 
Öncelikle mercedes marka arabaları 
çok sevdiğimi belirtmek isterim, dünyaca 
ünlü bu markalar ile Türk firmalarının 
birlikte çalışmasının çok büyük bir başarı 
olduğunu düşünüyorum yani tüm dünya 
tarafından tanınmış olan bu markaların 
parçalarının bir türk firması tarafından 
yapılıyor olması göğsümüzü kabartıyor.
  
Denizlerimizde petrol ve doğal gaz 
araması yapan ilk özel şirket biziz 
araştırmalarımız devam ediyor bu 
konudaki düşünceleriniz nelerdir?
 
Petrol doğal gaz gibi artık ülkelerin güç 
unsuru olan bu kaynakların Dışarıya bu 
konuda da bağlı olduğumuzu biliyoruz. 
Ülkemizde araştırmalarının yapılıyor 
olması gurur verici çünkü bu kaynakların 
ülkemizde var olduğunu fakat 
çıkartılamadığını biliyoruz bu konuda 
yaptığınız çalışmalarınızın devamını 
diliyoruz.

”ENERJİ BİR ÜLKENİN EN ÖNEMLİ STRATEJİK 
UNSURLARINDAN BİRİDİR”

“YERLİ TAŞKÖMÜR İLE ENERJİ ÜRETİLECEK… 
BU YATIRIMLAR ÜLKEMİZİ DAHA İLERİ DÜZEYE 
GÖTÜRECEKTİR”    
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Hema Endüstri A.Ş. Amasra 
HEMA Club Deniz Palace 
Misafirhanemiz çalışanlarına 
daha rahat ve konforlu bir 
yaşam sunmak adına 28 
Mayıs 2007 tarihinde 8 kişilik 
personeli ile hizmete açılmıştır. 

Hema Club Deniz Palace Misafirhanemiz 
1 toplantı salonu, 1 restaurant, iki suit 
ve 57 standart oda olmak üzere toplam 
59 yatak kapasitelidir. Misafirhanemiz 
; Hatat Holding bünyesine bağlı 
yöneticilere, şirketimizde çalışan 
üniversite mezunlarına, muhtemel 
firmalardan gelen misafirlerimize 
ve böyle eğitimli bir kadroya hizmet 
vermekten onur duyuyoruz. Bunların 
yanı sıra eğitim amacıyla şirketimize 

gelen eğitmenlere ve şirketimize 
katkısı olan firma veya kişilere hizmet 
verebilmektedir. Şirketimizde çalışmakta 
olan memur kadrosuna da öğle yemeği 
hizmeti vermekteyiz. 

Tabiki ilk hizmete başladığımızda eksik 
olan pekçok şey vardı. Ancak Hema 
Endüstri A.Ş.’nin projelerindeki hızlı 
ilerlemeleriyle beraber Hema Club Deniz 
Palace Misafirhanemizde  şimdi büyük 
bir lobi, şık bir retaurant ve güzel bir 
toplantı salonuna sahip. Misafirhanemize 
gelen misafir ve konuklarımıza güzel ve 
ev sıcaklığında bir hizmet verebilmek 
adına tüm Hema Club Deniz Palace  
çalışanlarımız ile birlikte bu ortamı 
yaratmaya çalışmaktayız.

Hema Club Deniz Palace Misafirhanesi 
sayesinde Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen kalifiye çalışanlarımız kendilerini 

ev konforunda hissedebilecek bir 
konaklama imkanı bulmaktadırlar ve 
bizlerde bu imkanı sağlamak adına 
çalışmalarımıza hizmet adına hız 
kazandırmaktayız. 

Misafirhanemizde birçok faaliyet 
gerçekleştirmekteyiz. Bunlardan 
bazıları Sivil Toplum Kuruluşlarına 
, Bakanlarımıza özel yemekler 

düzenlenip,toplantı salonumuzda 
yapmış olduğumuz ve yapacağımız 
yatırımlarla ilgili görsel sunumlar 
verilebilmekteyiz. Özel günlerde 
personelimizin motivasyonunu artırma 
ve kaynaşmasını sağlama amaçlı 
çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. 
Misafirhanemiz sayesinde yurtdışından 
gelen misafirlerimizi kendi bünyemizde 
ağırlama imkanı bulup, hem kendi 
kültürümüzün misafirperverliğini, hem de 
şirketimizin birçok farklı alanda hizmetler 
verdiğini göstermiş oluyoruz. Bu da 
bizlere gurur vermektedir. 

Bunlarla beraber projesi gerçekleşmiş 
ancak hizmete henüz açılmamış olan,1 
toplantı salonu, 6 suit, 38 standart 
olmak üzere 44 oda kapasiteli ve bir 
katı büro olarak kullanılacak olan bir 
misafirhanemizi daha bünyemizde 
barındırmaktayız. 

HEMA CLUB DENİZ PALACE
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BARTIN KURUMSAL İLETİŞİM DEPARTMANI 
TARAFINDAN BASIN’A ÇAY DAVETİ
Hema Endüstri A.Ş personeli tarafından yerel basın ve ulusal basın temsilcilerine özel çay daveti 
düzenlendi. Çok sayıda gazetecinin katıldığı toplantıya Hema Endüstri A.Ş Bartın Büro Kurumsal İletişim 
Departmanı çalışanları ev sahipliği yaptı.

Kurumsal İletişim bölümü çalışanları 
tarafından yapılan bilgilendirme sunumu 
ile basın mensupları kamuoyunda oluşan 
birçok soruya cevap bulduklarını söyleyerek 
bu toplantıların periyodik olarak yapılmasını 
istediler. 

Bartın iline milyarlarca euroluk yatırım 
yapan Hema Endüstri A.Ş. ‘yi Bartın’lı 
gençler olarak Bartın merkezinde temsil 
etmekten gurur duyduklarını ifade eden 
Kurumsal İletişim Yetkilileri kapılarımız tüm 
hemşerilerimize açık, yatırımlarımızla ilgili 
tüm sorulara cevap vermek için buradayız. 
Ayrıca Amasra’da bulunan ana ofisimizin 
merkezle olan bağlantısını güçlendirmek, 
çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek 
yatırımlarımız hakkında hemşehrilerimizi 
bilgilendirmek üzere çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz dediler. 

Karşılıklı yapılan soru cevap sonrasında hatıra fotoğrafı çektirilerek çay daveti sona erdi. 

Hema Endüstri A.Ş. ‘nin 
Amasra Bölgesindeki ilk 
çalışanlarından Selen İlhan :  
“Amasra’lı olarak ilk işe alındığım 
günü hatırlıyorum”
“Hema Endüstri A.Ş.’nin projelerine 
herkesin destek olması gerektiğini 
düşünüyorum”

HEMA Endüstri A.Ş. de 01.07.2005 
tarihinde işe başladım. İlk işe alındığım 
günü hatırlıyorum da 7 kişi çalışandık 
ve Amasra’da geçici olarak bir otelde 
tutulmuş olan büroda çalışıyorduk. 
Ona rağmen ne kadar büyük ve güçlü 
bir şirket bünyesinde bulunduğumun 
bilincindeydim. Şu anki büromuz tadilat 
aşamasındaydı. Büronun tadilattan 
önceki ve sonraki halini hatırlıyorum 
gerçekten büyük bir değişimdi ve 3 
ay gibi kısa bir sürede gerçekleşti. 
Bu kadar kısa zamanda büyük işler 
başaran Hattat Holding ailesinin ileride 
ki yatırımlarına da bu kadar büyük ve 
güvenli adımlarla başlayacağını ve bu 
şekilde ilerleyeceğinin bilincindeydik. 

İlk işe başladığımız dönemden bu 
zamana ne kadar büyüdüğümüzü 
görmemek mümkün değil. Şu anda 
yüzlerce çalışanımız var, bu durumdan 
dolayı hem kendi adıma, hem şirketimiz 
adına ve hem de Amasra adına çok 
mutlu ve gururluyum. Bartın Amasra’da 
istihdam sağlayan tek ve büyük şirket 
olmanın da her şeyden önce bir ayrıcalık 

olduğunu düşünüyorum. 
Geçmişten bugüne 
baktığımızda, önceden 
sadece sözle ifade edilen 
projeyi kendi gözümüzle 
görüyoruz ve hızlı bir 
şekilde ilerlemeye devam 
ediyoruz. Bugüne kadar 
bu büyük projede yetişmiş 
olan pek çok mühendis, 
memur, işçi v.s. çalışan 
var ve her geçen gün 
Amasra’ ya yapılan 
yatırımlar büyüdükçe 
bu sayı artmakta. Bu 
kadar büyük bir şirkette 
ve bu kadar büyük bir 
projede küçücükte olsa 
yer alabilen herkesin çok 
şanslı olduğunu düşünüyorum. 

Amasra ve Bartın bölgesinde esnafların 
kazançları her geçen gün azalmakta 
ve bu azalma yaşayışı olumsuz yönde 
etkilemekte idi. Amasra küçük bir 
kasabadır. Bu küçük kasaba da bir 
yeraltı zenginliği bulunmaktadır. Amasra’ 
ya bahşedilen bu zenginlik bu zamana 
kadar sadece yeraltı zenginliği olarak 
bilinmekteydi ve bu zamana kadar 
kullanılmamıştı. Şirketimiz sayesinde, 
bu bölgeye bahşedilen ülkemize 
kazandırılacaktır.  

İstihdam alanı kısıtlı olan bu küçük 
kasaba da dev bir şirket bulunmakta 
ve yatırım yapmaktadır. Hattat 
Holding bünyesinde Amasra ve Bartın 

bölgesinden insanlar çalıştırılmaktadır. 
Geçmişten bu güne kadar Amasra ve 
Bartın bölgesine bu kadar dev bir yatırım 
yapan şirket Hattat Holding’dir ve onun 
bünyesinde bulunan Hema Endüstri 
A.Ş.‘ dir. Bu sayede de hem Amasra’ da 
istihdam olanakları büyümekte hem de 
işsizlik oranı azalmaktadır. Durum bu 
şekilde iken Amasra ve Bartın halkının 
bu durumu düşünmesi ve çözümünü 
de büyük yatırımlar sonucunda 
çözüleceğinin bilincinde olmaları 
gerekmektedir. 

Hattat Holding bünyesindeki Hema 
Endüstri A.Ş.’ nin yapmış olduğu bu 
yatırımların Bartın ve yöresi için büyük 
bir kazanç olduğunu ve tüm halkın Hema 
Endüstri A.Ş.’ye tüm projelerinde destek 
vermesi gerektiğini düşünüyorum.



44

SOSYAL AKTİVİTELER 
ÇERÇEVESİNDE 2010 YILI 
2.Cİ YARISINDAN SONRA; 
YAPMIŞ OLDUĞUMUZ 
PROGRAMLARA HATTAT 
HOLDİNG ÇALIŞANLARI 
OLARAK  GÖSTERMİŞ 
OLDUĞUNUZ YOĞUN İLGİ 
İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
BOĞAZ (TEKNE TURU) , BÜYÜKADA 
VE REINA GEZİSİ 

03.07.2010 Cumartesi günü yapmış 
olduğumuz bu gezimize yaklaşık 150 kişi 
katılmıştır.

İstanbul’dan kiralamış olduğumuz 
tekne ile saat 10.00 gibi büyük adayda 
hareket edildi.  Öğlen Yemeğimizi 
teknede yedikten sonra ada’da motorlu 
taşıtlara izin verilmediği için Faytonlar 
ve bisikletler ile ada turları yapılmıştır.  

Grup halinde  Büyük Ada’nın en yüksek 
noktası olan  Aya Yorgi Manastırına 
çıkılarak dileklerde bulunulmuştur.  Daha 
sonra teknemiz boğaz turu için Anadolu 
Kavağına müzik eşliğinde hareket 
etti. Bu esnada boğazın güzelliklerini 
seyrederek akşam yemeğini teknemizde 
yedikten sonra; Anadolu Kavağına 
doğru hareket 
ettik. Dönüşte 
yine günün 
yorgunluğunu 
atabilmek için 
o güzel boğaz 
manzarası 
karşısında  
müzik ve 
oryantal 
eşliğinde şarkılar 
ve dans ederek 
boğaz gezimize 
devam ettik. 
Geziye katılan 
personelden 
gelen talep 
üzerine Sn. 
Mehmet Hattat 

bey’in yalısına tekne ile yanaşarak 
kendisine bu gezide bulunmuş olduğu 
katkılardan dolayı teşekkürlerimiz ilettik. 

Tekne turu sonrası eğlenmek isteyen 
arkadaşlarımız REİNA’da eğlence 
devam ettiler.

SOSYAL AKTİVİTELER ÇERÇEVESİNDE 2010 YILI 2.Cİ YARISINDAN SONRA; 
YAPMIŞ OLDUĞUMUZ PROGRAMLARA HATTAT HOLDİNG ÇALIŞANLARI OLARAK  
GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ YOĞUN İLGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. 
PRAG (ÇEK CUMHURİYETİ);  DRESTEN (ALMANYA)GEZİ PROGRAMI
                                                              
28/31.10.2010 Tarihleri arasında ( 3 gece 4 gün)  yapmış olduğumuz bu programımıza yaklaşık 44 kişi katılmıştır.

Sosyal Aktiviteler çerçevesinde 
Şirket çalışanlarından gelen talep 
doğrultusunda; Kapsam içi ve 
Kapsam Dışı personelimiz ile 
Ramazan Bayramında PRAG / 
DRESTEN’e  gezisi düzenlenmiştir. 

1. Gün : Çerkezköy’den Otobüs 
ile havaalanına gidilerek. Uçak ile 
PRAG’a hareket edilmiştir. PRAG’a 
vardığımızda otele yerleşerek 
bir saat dinlendikten sonra grup 
halinde Akşam üzeri Vlatava 
nehri üzerinde Yemekli Tekne 
Turu yapılmıştır. Turdan sonra 
grup halinde otele dönülmüştür. 
Eğlenmek isteyen kişiler gruplar 
halinde farklı programlara 
katılmışlardır.

2.Gün : Rehber eşliğinde Yarım 
Günlük PRAG Panoramik şehir 
turu yapılmıştır. Akşam Ortaçağ 
Gecesi Turu  ( Müzikli Eğlence) ye 
grup olarak katılınmıştır.  

3.Gün: ALMANYA / DRESDEN’e gidilerek,  DRESDEN’deki tarihi binalara gezilmiştir. Dönüşte PRAG’da değerli taşlardan 
yapılmış takılar, porselen ve kristal mağazaları gezilerek alışveriş yapılmıştır.

4.Gün : PRAG’dan grup halinde rehber eşliğinde KARLOVARİ’ye gidilmiştir.  Buradaki tarihi binalar gezilerek Mustafa Kemal 
ATATÜRK’Ün konakladığı otel ziyaret edilmiştir. Yenilen öğlen yemeğinden sonra dönüş için Havaalanına hareket edilmiştir.
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SOSYAL AKTİVİTELER ÇERÇEVESİNDE 2010 YILI 2.Cİ YARISINDAN SONRA; 
YAPMIŞ OLDUĞUMUZ PROGRAMLARA HATTAT HOLDİNG ÇALIŞANLARI OLARAK  
GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ YOĞUN İLGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
TARKAN KONSERİ VE İFTAR 
YEMEĞİ 

04.09.2010 Cumartesi akşamı 
yapmış olduğumuz bu programımıza 
yaklaşık 65 kişi katılmıştır.

Ramazan dolayısı ile konsere katılan 
personelimiz için Beyoğlu -  Çiçek 
Pasajında iftar yemeği verilmiştir.  
Yemek sonrası Grup halinde Cemil 
Topuzlu Açık Hava Sahnesinde 
yapılacak olan Tarkan konserine 
gidilmiştir. Konser biletleri çok çabuk 
satıldığı için fazla bilet alamadık. 
Gelmek isteyen bazı personelimizi 
bilet olmadığı için programa dahil 
edemedik.  2011 yılında başka 
konserlerde buluşmak üzere.

SOSYAL AKTİVİTELER ÇERÇEVESİNDE 2010 YILI 2.Cİ YARISINDAN SONRA; 
YAPMIŞ OLDUĞUMUZ PROGRAMLARA HATTAT HOLDİNG ÇALIŞANLARI OLARAK  
GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ YOĞUN İLGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

Bu programları düzenleyiş amacımız 
hep birlikte eğlenmek, stresimizi 
atarak, güzel anılar bırakmaktı ve bunu 
yaptığımızı düşünüyorum.

Sizlerden gelen çok güzel mail’ler 

ve telefonlardan sonra şirket 
yöneticilerimizin katkılar doğrultusunda 
2011 yılında yeni programlar yapmak ve 
bu yeni programlarda tüm Hattat Holding 
çalışanları olarak buluşmak dileği ile.. 

Sn.İbrahim HATTAT ‘a gezi için yapmış 
olduğu katkılarından dolayı çok teşekkür 
ederiz.



Eylül 2010- Mayıs 2011 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... 

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...

Eylül 2010- Mayıs 2011 Ayları Evlenme Raporu
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ADI SOYADI CİNSİYETİ D.TARİHİ  İŞYERİ
RECEP ARATMAK ERKEK 03.09.2010  Çerkezköy Hema
ALPER TEKİNSAV ERKEK 06.09.2010  Çerkezköy Hema
ALİ ÖZEL KIZ 06.09.2010  Çerkezköy Hema
NEDRET AZBAY ERKEK 10.09.2010  Çerkezköy Hema
KAYHAN DUĞAN KIZ 11.09.2010  Çerkezköy TRW
ÖZKAN AŞIK ERKEK 12.09.2010  Çerkezköy Hema
SONER ALKAN KIZ 16.09.2010  Çerkezköy Hema Otomotiv
ERSİN MENEKŞE KIZ 16.09.2010  Çerkezköy Hema
SERDAR İZGİ KIZ 17.09.2010  Çerkezköy TRW
COŞKUN YEŞİLYAPRAK KIZ 17.09.2010  Çerkezköy Hema
HÜSEYİN ARSLAN KIZ 18.09.2010  Çerkezköy Hema
MUSTAFA YAŞAR ERKEK 20.09.2010  Çerkezköy Hema Otomotiv
BAHTİYAR TUNA ERKEK 22.09.2010  Çerkezköy Hema
İBRAHİM GÖKMEN ERKEK 22.09.2010  Çerkezköy Hema
HÜSAMETTİN KAHRAMAN KIZ 25.09.2010  Çerkezköy Hema
TANER IRMAKOĞLU ERKEK 27.09.2010  Çerkezköy Hema
AYHAN MUTLU KIZ 28.09.2010  Çerkezköy Hema
ADEM KÜÇÜKYILDIRIM KIZ 01.10.2010  Çerkezköy Hema
SİNAN PEKTAŞ KIZ 02.10.2010  Çerkezköy Hema
NEDRET AYDIN ERKEK 05.10.2010  Çerkezköy Hema
ORHAN ÇETİN ERKEK 07.10.2010  Çerkezköy TRW
İLHAN BANÇO KIZ 07.10.2010  Çerkezköy TRW
RAFET ERMİŞ KIZ 07.10.2010  Çerkezköy Hema
KADİR YAVAŞOĞLU ERKEK 11.10.2010  Çerkezköy Hema
ERSOY GÜNSAN ERKEK 14.10.2010  Çerkezköy Hema
YASİN YURTKURAN ERKEK 18.10.2010  Çerkezköy Hema
MUSTAFA AKDENİZ ERKEK 21.10.2010  Çerkezköy Hema
ŞENOL İNAN KIZ 28.10.2010  Çerkezköy Hema
NİHAT ÜSTÜN ERKEK 30.10.2010  Çerkezköy Hema
ALİ KIRAN ERKEK 30.10.2010  Çerkezköy Hema
NİHAT ÜSTÜN ERKEK 30.10.2010  Çerkezköy Hema
ÖMER ÖNDER KIZ 01.11.2010  Çerkezköy Hema
ABDULLAH KOYUNCU KIZ 05.11.2010  Çerkezköy Hema
BİLGİN DENİZ KIZ 08.11.2010  Çerkezköy Hema
SAMET CAN KIZ 11.11.2010  Çerkezköy Hema
GÜRCAN KOCAYER ERKEK 11.11.2010  Çerkezköy Hema
MEHMET ALİ ÖZÇELİK ERKEK 14.11.2010  Çerkezköy Hema Otomotiv
EBUBEKİR OCAK ERKEK 21.11.2010  Çerkezköy Hema
UFUK ESEN KIZ 25.11.2010  Çerkezköy Hema
RUŞEN ŞENTÜRK ERKEK 26.11.2010  Çerkezköy Hema
HÜSAMETTİN KURT ERKEK 29.11.2010  Çerkezköy Hema
HASAN ATLI ERKEK 01.12.2010  Çerkezköy Hema
HAYRİ CELAYİR KIZ 01.12.2010  Çerkezköy Hema Otomotiv
ÖZGÜR TÜRKOĞLU ERKEK 02.12.2010  Çerkezköy Hema
ERHAN ÇİFTÇİ KIZ 05.12.2010  Çerkezköy Hema
AHMET TAŞARASI KIZ 06.12.2010  Çerkezköy Hema
FUAT ÖZEL KIZ 09.12.2010  Çerkezköy Hema
GÖKHAN YILMAZ KIZ 10.12.2010  Çerkezköy Hema Otomotiv
RUHAN ÇALIŞKAN KIZ 16.12.2010  Çerkezköy Hema
ERCAN BULDU ERKEK 17.12.2010  Çerkezköy Hema Otomotiv
MURAT BİNGÖL KIZ 24.12.2010  Çerkezköy Hema
AYTAÇ ALGIR ERKEK 27.12.2010  Çerkezköy Hema
TURGAY GERİŞ KIZ 29.12.2010  Çerkezköy Hema Otomotiv
ERSOY KİRAZ KIZ 01.01.2011  Çerkezköy Hema

ADI SOYADI CİNSİYETİ D.TARİHİ İŞYERİ
ŞENER AVKIRAN ERKEK 03.01.2011 Çerkezköy Hema 
REMZİ ÖZEL KIZ 11.01.2011 Çerkezköy Hema 
TANER DİRİL ERKEK 11.01.2011 Çerkezköy Hema 
ÖZGÜR ÜNAL ERKEK 11.01.2011 Çerkezköy Hema 
VOLKAN GÜZELERGENE KIZ 14.01.2011 Çerkezköy TRW 
ALİ KOPARAN KIZ 19.01.2011 Çerkezköy Hema 
NAZIM GÜNAYDI ERKEK 19.01.2011 Çerkezköy Hema 
MUSTAFA BALCI KIZ 20.01.2011 Çerkezköy Hema 
HAKAN TEKSES ERKEK 24.01.2011 İstanbul Hema 
MURAT BAHTİYAR ERKEK 31.01.2011 Çerkezköy Hema 
MUHARREM İÇÖZ ERKEK 04.02.2011 Çerkezköy Hema 
TURAN BOY KIZ 05.02.2011 Çerkezköy TRW 
GÖKHAN AYTEKİN ERKEK 07.02.2011 Çerkezköy Hema 
CEYHUN İLHAN ERKEK 08.02.2011 Çerkezköy Hema 
ÜMİT ESEN ERKEK 10.02.2011 Çerkezköy Tarım 
ALPER DURMUŞ KIZ 14.02.2011 Çerkezköy Hema 
HASAN AKSOY KIZ 15.02.2011 Çerkezköy Hema 
YÜKSEL SAĞLAM ERKEK 15.02.2011 Çerkezköy Hema 
HÜSEYİN IRKLI ERKEK 17.02.2011 Çerkezköy Hema 
TAHSİN VATANSEVER ERKEK 26.02.2011 Çerkezköy Hema 
ALPER İNAN ERKEK 27.02.2011 Çerkezköy TRW 
UFUK AKAR KIZ 28.02.2011 Çerkezköy Hema 
ÖZCAN GERİŞ ERKEK 01.03.2011 Çerkezköy Hema 
KÖKSAL ÖZDEMİR ERKEK 04.03.2011 Çerkezköy Hema 
ERSİN ORHAN KIZ 04.03.2011 Çerkezköy Hema 
REMZİ DARGIN ERKEK 16.03.2011 Çerkezköy Hema 
ERCÜMENT KAYA KIZ 17.03.2011 Çerkezköy Hema Otomotiv 
ALİ İHSAN ÇETİN KIZ 19.03.2011 Çerkezköy Hema 
AYTAÇ BUDAK KIZ 21.03.2011 Çerkezköy Hema 
TUNCAY CEYLAN ERKEK 22.03.2011 Çerkezköy Hema 
BERTAN AYDIN KIZ 23.03.2011 Çerkezköy Tarım 
ÇAĞLAR GÜNDOĞDU ERKEK 24.03.2011 Çerkezköy Hema 
G. ABDULLAH ÇORÇA KIZ 26.03.2011 Çerkezköy Tarım 
NAZMİ CANDAN ERKEK 29.03.2011 Çerkezköy Hema 
ALİ KAYA KIZ 29.03.2011 Çerkezköy Hema 
AVNİ AYDIN ERKEK 05.04.2011 Çerkezköy Hema 
SABRİ KOÇ ERKEK 07.04.2011 Çerkezköy TRW 
AYDIN DEMİRBAŞ ERKEK 09.04.2011 Çerkezköy Hema 
SADİ ÇETİNKAYA KIZ 18.04.2011 Çerkezköy Hema Otomotiv 
SERKAN ÇELİK KIZ 18.04.2011 Çerkezköy Hema Otomotiv 
KADİR ESEN KIZ 19.04.2011 Çerkezköy Hema 
HARUN UGUZ ERKEK 02.05.2011 Çerkezköy Hema 
ÖMER BALCI KIZ 03.05.2011 Çerkezköy Hema 
İLKAY KOYUNCU ERKEK 04.05.2011 Çerkezköy Hema 
MURAT ERGEN KIZ 04.05.2011 Çerkezköy Hema 
AHMET AKAY ERKEK 12.05.2011 Çerkezköy Tarım 
UFUK ERTEKİN KIZ 12.05.2011 Çerkezköy Hema 
SERKAN BÜYÜKBÜÇE ERKEK 15.05.2011 Çerkezköy Hema 
UFUK KÜÇÜK KIZ 16.05.2011 Çerkezköy Hema 
ENGİN TUBAN KIZ 19.05.2011 Çerkezköy Hema 
ERDİNÇ ALAK KIZ 24.05.2011 Çerkezköy Hema 
AHMET CÜR ERKEK 26.05.2011 Çerkezköy Hema 
MUFİD SEVİM KIZ 27.05.2011 Çerkezköy Hema 
ALİ OSMAN RUFİ ALİ KIZ 28.05.2011 Çerkezköy Hema Otomotiv 
GÖKMEN GÜNAY ERKEK 30.05.2011 Çerkezköy Hema

ADI SOYADI EŞİNİN ADI E.TARİHİ İŞYERİ
TAYFUN YANIK FATMA 27.07.2010 Çerkezköy Tarım
ERGİN AKI SEVİLAY 18.08.2010 Çerkezköy Hema
EMRE KIVANÇ POLAT YASEMİN 19.08.2010 Çerkezköy Hema
MUSTAFA ONAT EMİNE 10.09.2010 Çerkezköy Hema
TURGUT ÜNSAL CANAN 16.09.2010 Çerkezköy Hema
AVNİ AYDIN YURDAGÜL 19.09.2010 Çerkezköy Hema
HASAN KARAKOÇ ÖZLEM 21.09.2010 Çerkezköy Hema
ENGİN KARAER GÜLSÜM 25.09.2010 Çerkezköy Hema
ALİ HAYDAR ARSLAN NESRİYE 25.09.2010 Çerkezköy Hema
İBRAHİM TAM FATMA 01.10.2010 Çerkezköy Hema
MURAT DURSUN MÜRÜVVET 06.10.2010 Çerkezköy Hema
MURAT İL FİLİZ 10.10.2010 Çerkezköy Hema
GÜLSEN YÜKSEL SERKAN 17.10.2010 Çerkezköy TRW
REYHAN MUSAOĞLU FATMA 18.10.2010 Çerkezköy Hema
ERDAL ÇAN ATİLE 25.10.2010 Çerkezköy Tarım
AHMET BAYKURT NUR BANU 28.10.2010 Çerkezköy TRW
SELÇUK TABAK SEVİLAY 16.01.2011 Çerkezköy Hema
AHMET TURAN ELİF 21.01.2011 Çerkezköy Hema
OGÜN BOSTANCI NURCİYE 08.02.2011 Çerkezköy Hema
SEMRA ÇETİNKAYA MUSTAFA 14.02.2011 Çerkezköy Hema
OĞUZ GÜLMEZ AYŞE 16.02.2011 Çerkezköy Hema

ADI SOYADI EŞİNİN ADI E.TARİHİ İŞYERİ
OLCAY ÜNER İPEK 21.03.2011 Çerkezköy Hema
İBRAHİM ÖZKAN HATİCE 22.03.2011 Çerkezköy Hema
AYKUT ALİKOL CEYDA 01.04.2011 Çerkezköy Hema Otomotiv
SEMİH RUHUT AYŞE 09.04.2011 Çerkezköy Hema
COŞKUN EROĞLU MELİKE 12.04.2011 Çerkezköy Hema
LOKMAN ŞENGÜL SAİME 21.102.010 Çerkezköy Hema Otomotiv
SEBİLE ALBAYRAK RUJDİ 14.04.2011 Çerkezköy Hema
RUJDİ ÖZTÜRK SEBİLE 14.04.2011 Çerkezköy Hema
FATMA HATİPOĞLU CÜNEYT 20.04.2011 Çerkezköy Hema
HAKKI BURÇİN ATEŞ NİHAN 21.04.2011 Çerkezköy Hema
ABDÜLAZİZ ASRAK FATMA 24.04.2011 Çerkezköy Hema
ÜMİT AKÇAN MEHTAP 25.04.2011 Çerkezköy TRW
ADEM ARABACI BİRCAN 08.05.2011 Çerkezköy Hema
ERCAN DÜVENCİ ŞİRİN 17.05.2011 Çerkezköy Hema
EMRAH BOZKURT ELİF 18.05.2011 Çerkezköy Tarım
EMRAH KAYA NURSEFA 22.05.2011 Çerkezköy Hema
SEZİN YILMAZ ONUR 22.05.2011 İstanbul Hema
SALİH GÖBEL SEMRA 23.05.2011 Çerkezköy Hema
İSMAİL ÇİTİL TUBA 23.05.2011 Çerkezköy Tarım
LOKMAN ŞENGÜL SAİME 21.102.010 Çerkezköy Hema Otomotiv
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Galata Kulesi Osmanlı'nın ilk 
dönemlerinde Yeniçeriler tarafından 
kullanılıyordu. Kule 16. yy'da 
Kasımpaşa'daki donanmada tutsakların 
barındırıldığı yerdi. Galata Kulesi 1384 
yılında Galata denen Ceneviz kolonisinin 
surları arasındaki en yüksek noktaya 
yapıldı. 

II. Selim döneminde (1566-1574) Galata 
Kulesi asıl gözlemevi Pera'da olan 
Türk Astronomu Takiuddin tarafından 
yenilerek gözlemevi olarak kullanıldı. 
Daha sonraki yüzyılda II. Mustafa 
döneminde (1695-1703) Şeyhülislam 
Feyzullah Efendi bir Cizvit papazı ile 
birlikte Kulede bir gözlemevi kurmaya 
çalıştıysa da bu çabaları 1703 yılında 
öldürülmesiyle yarım kaldı. 

Galata Kulesi Osmanlı döneminde, 
çeşitli sebeplerle, fakat özellikle 1794 
yılındaki (III. Selim dönemi) büyük 
Galata yangını nedeniyle II. Mahmut 
tarafından 1832 de yeniden yaptırıldı. 

Kulenin konik tepesi. 1875 yılında 
bir fırtınada uçtu ve daha sonraki 
restorasyon sırasında yenilenmedi. 
Bundan sonra kule 1964 e kadar yangın 
kontrol istasyonu olarak kullanıldı 
ve 1967 de turistik hizmete açılana 
kadar restorasyon için kapalı kaldı. 

Bu restorasyon sırasında Osmanlı 
döneminde yapılan değişiklikler de göz 
önüne alınarak Cenevizliler dönemindeki 
yapıya daha uygun olması için konik 
tepe tekrar eklendi.

İstanbulun siluetinde dimdik yükselen 
Galata Kulesi, tarihi yüreğinde 
barındıran sessiz bir mücevher gibidir.

Galata Kulesi Tarihi : Önce Byzantium, 
sonra, Fetihe kadar Konstantinopolis 
adıyla bilinen İstanbul, güneyde 
Marmara denizi, doğu açıklarında 
Boğaz, kuzeyde ise Haliç’in çevrelediği 
tarihi yarımada üzerinde kurulmuştur.

Galata Kulesi, eski devirlerden beri 
‘Galata’ adıyla anılan bu mevkiin 
çevresinde Galata’yı korumak amacıyla 
yapılmış tahkimatın bir parçasıdır.

Fetih’ten sonra, depremler ve başka 
nedenlerle zaman zaman hasar gören 
kuleye bugünkü şekli 2. Mahmut 
döneminde yapılan onarımda verilmiştir.

14. Yüzyıl ortalarında, Cenevizliler’in 
savunma amaçlı olarak inşa ettikleri 
kule 16. Yüzyılda tersanede çalıştırılan 
esirlerin barınağı olarak kullanıldı. 18. 
Yüzyılda Galata Kulesi’ne, geceyarısını 
haber vermekle görevli bir Mehterhane 

Ocağı yerleştirildi. Kule, 1874’ten 
itibaren yangın gözetleme ve haber 
verme mevkii olarak kullanılmaya 
başlandı. 1967 yılında Belediye Başkanı 
Haşim İşcan tarafından tamir ettirilen 
kulenin üst katı lokanta ve lokal olarak 
kiraya verildi.

Galata Kulesinin iç çapı, zemin katında 
8,95 m’dir. Duvar kalınlığı 3,75 m. Olan 
kulenin zemin katında dış çapı ise 16,45 
metredir. Kulenin yüksekliği ise 60 m.’dir.

Fetih'e kadar iki yüz yılı aşkın bir süre 
boyunca hemen hemen bağımsız bir 
Ceneviz sömürge kenti olan Galata'nın 
birkaç kez büyütülen kentsel savunma 
sistemindeki yirmi dört kuleden ayakta 
kalabilen tek ve en anıtsal olanı bu 
kuledir.

1350'de II.Murad‘ın destek ve 
yardımı ile yapımı tamamlanabilen, 
Bizanslıların Megalos Pyrgos (Büyük 
Burç), Cenevizlilerin Torre di Cristo 
(İsa Kulesi) olarak adlandırdıkları dev 
boyutlardaki (165 m çap, 68 m yükseklik) 
Kule Osmanlı döneminde birkaç kez 
biçim değiştirmiştir. Günümüzde ise 
1830'larda aldığı biçimle korunulmaya 
çalışılmaktadır.



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.

KonutKonut

Otel

Ofis

Alışveriş Merkezi


