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İÇİNDEKİLER

BAŞKAN’DAN 03

DEVAM EDEN PROJELERİMİZ 05

MİSAFİRLERİMİZ   14

EYS DENETIMIMIZ     11

KURUMSAL KATALOĞUMUZ   18

HABERLER   10



3

EMA olarak, 25’inci yılımızı geride bırakmaya 
hazırlanıyoruz. Gençlikten olgunluğa doğru hızlı adımlarla 
ilerleyen şirketimiz; “kalite” bilincinden ödün vermeden siz 
değerli paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmek 
için var gücü ile çalışıyor. 

Yaptığımız çalışmaları özetlediğimiz E-Bülten’imizi 
sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Sektörlerinde 
Türkiye’de söz sahibi şirketlerin endüstriyel yatırımları 
ve özel proses projelerinde çözüm ortağı olarak hizmet 
veren şirketimiz, dahil olduğu tüm projelere değer katma 
anlayışıyla görev yapıyor. 

Yeni yatırımlar, tevsii yatırımları, bakım faaliyetleri 
başlıklarında;  “proje hazırlığından devreye alma 
aşamasına kadar tüm süreçleri yönetme” imkân ve 
kabiliyetine sahip olan EMA, yetkin mühendis kadrosu ile 
ülkemizin gururu olan endüstriyel şirketlere hizmet veriyor. 
Müşterilerine her zaman en yeni, mimari estetiğe uygun, 
sanayinin ihtiyaçlarına kalıcı değerler yaratarak doğru 
çözümler sunan EMA; bu duyarlılığı paylaşan ve kendi 
alanlarında ülkemizde ve dünyada tanınan şirketler ile 
proje ortaklıkları yapıyor.

BAŞKAN’DAN…

“Durmayalım düşeriz” şiarı ile yılmadan, yorulmadan, odak 
noktamızı kaybetmeden hep daha iyiyi, daha yüksek katma 
değeri arayan insanların yuvası EMA… 

Bizi farklı kılan ise hiç kuşkusuz kurumsal yapımızın olmazsa 
olmaz unsuru olan ilke ve değerlerimiz… 

Projelere yaklaşımımız, iş yapış biçimimiz, yaptığımız iş 
ile ilgili ulusal ve uluslar arası kalite standartlarına olan 
hâkimiyetimiz; bizi farklı kılan diğer özelliklerimiz… 

***

Ülkemizin en önemli ve yapısal problemleri arasında yer 
alan işsizliğin çözümünün sanayi yatırımlarında olduğunu 
söylüyoruz sürekli. Daha çok ve katma değeri yüksek mal 
ve hizmetleri üretmeye ihtiyacımız var. Aksi halde, her sene 
işgücümüze katılan yaklaşık 1 Milyon gencimize iş ve aş 
sağlamada başarılı olmamız mümkün görünmüyor. 
Ve seçimler… 

Ülkemiz son dört yılda altı kez sandık başına gitti. Son üç 
aydır gündemimiz tamamıyla siyasi tartışmalarla meşgul 
oldu. 

Elbette sandıktan çıkan sonuca, son kararı veren milletimizin 
iradesine sonsuz saygımız var. 24 Haziran seçimlerinde 
seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve TBMM’ye seçilen her 
partiden milletvekillerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. 

Şimdi artık tüm dikkatlerin ekonomiye odaklanma zamanı…

Sadece döviz kurları kıpırdadığı zaman değil, her an 
gündemin ekomomi olması gerekiyor.

Neye ihtiyacımız olduğu çok belli… 

Önce özgüvene… 

Sonra reformcu bir ekonomi politikasına, güçlü ve bilimsel 
kurallara göre yönetilen kurumlara, sanayisi gelişmiş 
ülkelerle uyumlu ve entegre bir mesleki eğitime, iyi yönetilen 
bir dış politikaya, herkesin güvenebileceği bir yargı 
sistemine, güçlü bir hukuk devletine, özgürlük ortamına 
ve kutuplaşmadan bir arada yaşama becerisi gösteren 
topluma… 

Bu ihtiyaçların karşılandığı bir Türkiye’nin önünde kimsenin 
duramayacağına yürekten inanıyorum. 

Türkiye; yetişmiş işgücü, girişimcileri ve çalışkan insanları ile 
kaynakları sınırsız denebilecek bir ülke… Cumhuriyetimizin 
kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün isabetle 
belirttiği gibi “Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak…” 

Sevgi ve saygılarımla… 

Hüseyin Vatansever
Yönetim Kurulu Başkanı 

“Tek bir şeye 
ihtiyacımız var, 
çalışkan olmak…”
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EMA, 25’inci yılında
yatırım atağında

1
993 yılından bugüne 
endüstriyel tesislerin inşası 
ile özel proses projelerinde 
mühendislik ve taahhüt 
hizmetleri veren EMA Grubu 

25’inci yılını kutluyor. 

Endüstriyel mekanik taahhüt 
sektöründe kalite süreçlerine ilişkin 
farkındalığın hızla arttığına dikkat 
çeken Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Vatansever; sanayi 
kuruluşlarının iş süreçlerindeki tüm 
maliyetleri kontrol altına alabilmeleri 
için yüksek teknolojik standartlara 
uygun tesisler inşa edilmesi 
gerektiğine dikkat çekti. 

EMA Grubu bünyesinde yer alan 
EMA Endüstri A.Ş ile yenilenebilir 
enerji sektörüne yönelik ekipman 
üretimine hazırlandıklarını söyleyen 
Vatansever, “Pancar Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki parselimizde 5 bin 
metrekare kapalı alanda yapmayı 
planladığımız yatırımla, ülkemizin 
ihtiyacı olan katma değeri yüksek 
ürün ve ekipmanların üretimini 
yapmayı hedefliyoruz” dedi. 

Bu amaçla yerli ve yabancı pek çok 
şirketle görüşme halinde olduklarını 
kaydeden Vatansever, “Ülkemize 

yenilenebilir enerji yatırımlarının 
çekilmesi hayati önemde. Rüzgâr, 
güneş, jeotermal ve biyokütle 
gibi enerji kaynaklarımız yerli ama 
bu enerjileri üreten ekipmanları 
ithâl ediyoruz. EMA Grubu olarak 
yenilenebilir enerji sektörünü katma 
değeri yüksek bir yatırım alanı 
olarak görüyoruz. İş modelimiz 
dünyanın kendi alanında uzman bir 
şirketi ile ortak girişim temelinde 
olacak. Bu amaçla pek çok şirketle 
görüşmelerimizi sürdürüyoruz, özellikle 
Danimarkalı ve Alman şirketler 
ile temaslarımız var. Yerlileştirme 
temelinde katma değeri yüksek 
ürünler üretilmesini planladığımız 
bu yatırımın temelini bu yıl içinde 
atmayı ve gelecek yıl devreye almayı 
hedefliyoruz” dedi.

// “ENDÜSTRİYEL TERZİYİZ”
Enerjiyi verimli kullanmanın bir “kültür 
değişimi” olduğuna dikkat çeken 
Vatansever, bunun için stratejik 
planlama, mühendislik, eğitim 
ve teknolojiyi doğru kullanılması 
gerektiğine dikkat çekti. Vatansever, 
şu değerlendirmeyi yaptı: 

“EMA olarak biz tam bu noktada 
devreye giriyoruz. ‘Endüstriyel terzi’ 
olarak katma değeri ve teknolojisi 
yüksek yatırımlara imza atıyoruz. 
Yatırımcılarımızdaki kalite bilinci, bu 
alanda uzmanlaşan bizleri de aynı 
bilince sahip çıkmaya zorluyor. Çünkü 
doğru projelendirilmemiş tesisler, 
devreye alındıktan sonra yatırımcılarına 
büyük zarar verebiliyor. 

Endüstriyel taahhütte, kalite 
süreçlerini ödünsüz şekilde 
benimsemiş şirketlerin, Türkiye’yi 
Sanayi 4.0’a taşıyabileceğini biliyoruz. 
Yeni yatırımlar, tevsi yatırımları 
ve bakım faaliyetlerinde; proje 
hazırlığından devreye alma aşamasına 
kadar tüm süreçleri yönetme 
kabiliyetine sahibiz. EMA’nın İzmir’den 
yola çıkan bir marka olarak ülkemizin 
her noktasında iş yapabilecek 
yetkinliğe sahip olması, 25’inci 
yılımızda cesaretimizi artırıyor.” 

HABERLER
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DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

Sanayi devi Tirsan Kardan’a
değer katıyoruz… 

D
ünyanın en büyük otomotiv 
markalarına kardan şaftları 
ve direksiyon kolonları 
imal eden Tirsan Kardan’ın 
Manisa Organize Sanayi 

Bölgesi’nde inşa edilen üçüncü 
fabrikasının tüm fabrika mekaniği EMA 
Enerji tarafından gerçekleştiriliyor. 

25.000 metrekare kapalı alan, 1.200 
metrekare idari bina ve 400 metrekare 
su deposu olmak üzere toplam 26.600 

metrekare alanda uygulanan ve 
2016 yılında başlayan projemiz son 
aşamasına geldi.   

Ar-Ge Merkezi olarak da işlev 
yüklenecek Tirsan Kardan fabrika 
binasının ısıtma, soğutma, 
havalandırma, sıhhi tesisat, 
basınçlı hava ve yangın tesisatı 
uygulamalarının gerçekleştirildiği 
projemiz başarıyla tamamlanarak 
devreye alındı. 

Tirsan Kardan A.Ş.

› Fabrika Mekanik Tesisat  
Uygulaması / Yangın Tesisatı / 
Sıhhi Tesisat / Havalandırma 
Tesisatı / İklimlendirme Tesisatı / 
Basınçlı Hava Tesisatı
› Toplam alan: 26.600 m2 
(25.000 m2 kapalı alan, 1.200 m2 
idari bina, 400 m2 su deposu)
› Manisa Organize Sanayi 
Bölgesi- Manisa 
› Proje Uygulama: 2016-2018
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DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

Dönmez Debriyaj’ın yeni 
fabrikasına EMA imzası

1
986 yılında Mercedes 
otobüslerin debriyajları 
için disk ve baskı üretmek 
amacıyla kurulan Dönmez 
Debriyaj, otomotiv yan 

sanayisinde ülkemizin uluslararası 
ölçekte üterim yapan kuruluşlarının 
başında geliyor. Aralarında 
Mercedes, MAN, DAF, Maz, Kamaz 
ve Scania’nın da bulunduğu çok 

sayıda markanın hafif ve ağır ticari 
araçları için baskı,  disk ve rulman 
üreten Dönmez Debriyaj’ın İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
tesislerine ek olarak Bağyurdu 
Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa 
edilen yeni fabrikasının tüm mekanik 
projelendirme ve  mekanik tesisat  
uygulamaları EMA Enerji tarafından 
gerçekleştiriliyor.

Dönmez Debriyaj A.Ş

› Fabrika Mekanik Projelendirme 
ve  Mekanik Tesisat  Uygulaması 
/ Yangın Tesisatı / Sıhhi Tesisat 
/ Havalandırma Tesisatı / 
İklimlendirme Tesisatı / Basınçlı 
Hava Tesisatı
› Toplam Alan: 13.500 m²  
(Kapalı Alan: 10.000 m²)
› Bağyurdu Organize Sanayi 
Bölgesi-İzmir
› Proje Uygulama: 2017-2018
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DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

Tetsa Isı Teknolojileri, fabrika 
mekaniğinde EMA’yı tercih etti

1
976 yılında faaliyetlerine başlayan Tetsa Isı Teknolojileri şirketi; kanatlı 
borular, kanatlı borulu ısı değiştiricileri, gövde borulu ısı değiştiricileri 
ve hava soğutmalı ısı değiştiricilerinin üretimini yapıyor. Tetsa’nın 
Manisa-Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasının mekanik 
projelendirme ve  mekanik tesisat uygulamaları EMA Enerji tarafından 

gerçekleştiriliyor. 

Tetsa Isı Teknolojileri 
İmalatı San. ve Tic. Ltd. Şti

› Fabrika Mekanik Projelendirme 
ve  Mekanik Tesisat  Uygulaması  
› Toplam Alan: 5500 m² (Kapalı 
Alan: 3000 m²)  
› Turgutlu  Organize Sanayi 
Bölgesi - Manisa
› Proje Uygulama: 2017-2018
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EMA ile Ege Üniversitesi 
arasında işbirliği protokolü 

E
ge Üniversitesi (EÜ) ve 
EMA Enerji arasında işbirliği 
protokolü imzalandı. EMA 
ve Ege Üniversitesi’nin 
ilgili bölüm ve birimleriyle 

işbirliğinin geliştirilmesi, bu kapsamdaki 
çalışmaların etkin şekilde yürütülerek 
süreklilik kazandırılmasının amaçlandığı 
protokole  Ege Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr.  Canan Fisun Abay 
ve EMA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Vatansever imza koydu. 

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(EBİLTEM) Teknoloji Transfer Ofisi’nde 
düzenlenen imza töreninde konuşan 
Prof. Abay, Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin 
üniversitenin öncelikli projelerinden 
biri olduğuna dikkat çekerek, “Ege 
Üniversitesinin en güçlü olduğu alan 
da enerji alanıdır. Ege Üniversitesi 
olarak organize sanayilere ziyaretler 
gerçekleştiriyoruz ve sanayinin de ihtiyaç 
duyduğu öğretim görevlileriyle birlikte 
bir dinamik yaratma çabasındayız. Bu 
anlaşma, üniversitemizi daha ileriye 
götürmek için atılmış önemli bir adımdır” 
dedi.

Sektörlerinde Türkiye’de söz sahibi 
şirketlerin endüstriyel yatırımları ve özel 
proses çözüm ortağı olarak hizmet 
veren bir mühendislik ve taahhüt şirketi 
olan EMA Enerji ve Ege Üniversitesi 
arasında gerçekleştirilecek çalışmaların 
çerçevesini ve tarafların yükümlülüklerini 
kapsayan bu iş birliği protokolü ile 
Üniversite- Sanayi İşbirliği konularında 
önemli bir adım atılmış oldu. 

Bu anlaşma ile EMA Enerji ve 
Ege Üniversitesi ilgili bölüm ve 
birimleriyle iş birliğinin geliştirilmesi, 
iş birliği kapsamındaki çalışmaların 
etkin şekilde yürütülerek süreklilik 
kazandırılması amaçlanıyor.

İmza töreninde konuşan Prof. Dr. 
Abay “Üniversite sanayi iş birliği 
bizim öncelikli projelerimizden 
birisidir. EMA Enerji’nin bilime, 
teknolojiye ve ARGE’ye inanan bir 
firma olduğunu dile getiren Hüseyin 
Vatansever, “EMA Enerji olarak bir 
yandan da hizmet sektöründeyiz 
diyebiliriz. Bu bağlamda bir 
üniversite ile yaptığımız bu anlaşma 
bizi ilerletirken, hizmet ettiğimiz 
vatandaşlarımız için de faydalı 
olacaktır. Böyle bir anlaşma ile 
diğer üniversitelere de örnek teşkil 
etmeliyiz” dedi.

Sektörlerinde Türkiye’de 
söz sahibi şirketlerin 
endüstriyel yatırımları ve 
özel proses çözüm ortağı 
olarak hizmet veren bir 
mühendislik ve taahhüt 
şirketi olan EMA Enerji ve 
Ege Üniversitesi arasında 
gerçekleştirilecek 
çalışmaların 
çerçevesini ve tarafların 
yükümlülüklerini 
kapsayan bu iş birliği 
protokolü ile Üniversite- 
Sanayi İşbirliği 
konularında önemli bir 
adım atılmış oldu. 

İŞBİRLİKLERİMİZ

Prof. Dr. Fisun Abay - Hüseyin Vatansever 



9

ZİYARETLERİMİZ

Balıkesir ve Bursa’daki 
OSB yöneticilerini ziyaret ettik…

toplam 17 OSB’ye ev sahipliği yapan 
Bursa’nın en köklü OSB’lerinin başında 
gelen Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ni 
(DOSAB) ziyaret etti. DOSAB Bölge Müdürü 
Serhat Şengül’ü makamında ziyaret eden 
EMA ekibi, bölgede devam eden ve 
planlanan yeni yatırımlar hakkında bilgi aldı. 

1971 yılında Türk Otomobil Fabrikası 
AŞ’nin (TOFAŞ) faaliyete başlamasıyla 
temelleri atılan DOSAB’ın bugün 428 şirkete 
ve 41 bin istihdam rakamına ulaştığını 
anımsatan Vatansever, her türlü alt ve üst 
yapı yatırımlarını tamamlayan, DOSAB’ın 
Türkiye’deki OSB uygulamaları arasında 
en başarılı örneklerin başında geldiğini 
vurguladı. 

E
MA Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Vatansever ile İş 
Geliştirme ve Proje Yöneticisi 
Servet Girgin, Balıkesir ve 
Bursa’da bulunan bazı organize 

sanayi bölgelerinin yöneticilerini  ziyaret 
ederek, devam eden projeler hakkında 
görüş alışverişinde bulundu.

Balıkesir ziyaretleri kapsamında ilk 
olarak Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi 
Bölge Müdürü Mesut Eray’ı ziyaret 
eden Vatansever, köklü bir geçmişe 
sahip BALOSB’nin Kuzey Ege’nin en 
önemli üretim üslerinden biri olduğunu 
belirterek, EMA’nın gelişim planlarında 
Balıkesir’in önemli bir yer tuttuğunu 
söyledi. 

Daha sonra Balıkesir 2’inci Organize 
Sanayi Bölgesi’ni ziyaret eden EMA 
ekibi, Bölge Müdürü Koray Urgun ile bir 
araya geldi. EMA’nın yaptığı çalışmalar 
hakkında 2’inci OSB yönetimine bilgi 
veren Vatansever ve Girgin, şirketin 
hizmet alanları hakkında kapsamlı 
bilgilendirmede bulundu. 

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun bu yıl 
sonunda devreye alınması ile Balıkesir’in 
sanayi kenti haline geleceğine vurgu 
yapan Hüseyin Vatansever, “Halen 
dünyada yürüyen en büyük projelerden 
biri olan İstanbul-İzmir Otoyolu 
sayesinde Türkiye’nin sanayi yoğunluğu 
yavaş yavaş Ege’ye kayacak. Bu 
değişime Balıkesir’in de hazırlıklı olması, 
sanayi yatırımlarına doğaya, çevreye 
ve insana zarar vermeden ev sahipliği 
yapması gerekiyor” dedi. 
Hüseyin Vatansever ve Servet Girgin 

BALOSB Bölge Müdürü Mesut Eray, EMA 
ekibine ev sahipliği yaptı.

DOSAB Bölge Müdürü 
Serhat Şengül, Hüseyin 
Vatansever ve Servet Girgin 
ile birlikte… 
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“Geleceğin Dubai”sinde 
EMA’nın temasları… 

E
MA’nın yurtiçi ve yurt dışındaki 
yeni iş fırsatlarını değerlendirme 
çalışmaları sürüyor. Bu 
kapsamda, Aralık 2017 ayı içinde 
Katar’ın başkenti Doha’yı ziyaret 

eden İş Geliştirme ve Proje Yöneticimiz 
Servet Girgin, farklı sektörlerden şirketlerin 
yöneticileri ile bir araya geldi. 
EMA’ya yeni iş kanalları açılması 
hedefi kapsamında yaptıkları pazar 
araştırmasında Katar’ın özellikle bilişim, 
inşaat, turizm ve imalat sanayisi gibi 
sektörlerde potansiyel yatırım alanları 
bulunduğunu belirten Servet Girgin, 
başkent Doha’da kurulan “Yeni Doha” 
şehri ile üç yıl içinde kentin Dubai ile 
yarışır hale geleceğini söyledi. 

Katar ile Türkiye’nin siyasi ilişki üst 
seviyede olmasının yanında, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin ülkede askeri üs kurmasının 
da ikili ilişkilere yansıdığına dikkat çeken 
Girgin, ülkedeki potansiyel yatırım alanları 
hakkında şu bilgileri verdi:

“Doha; Dubai olma yolunda… Aklınıza 
gelebilecek her türlü yatırıma ihtiyaç 
var. AVM, hastane, yol gibi mühendislik 
birikimi gerektiren projelerde Türk 
şirketlerinin şansı çok yüksek. Gerek Katar 
hükümeti gerekse ülkedeki işadamlarının 

bizlere bakışı çok pozitif yönde. Bu 
sektörlerde halen İtalya, İngiltere, 
Almanya gibi Avrupa Birliği ülkeleri 
etkin.  İş gücü gerektiren işlerde 
ya da hizmet sektörlerinde ise 
Hindistan, Filipinler, Nepal, Ortadoğu 
ve Afrika ülkelerinden çalışanlar 
yoğunlukta. Katar’da hemen her 
şey ithal ediliyor, bu nedenle imalat 
sektörüne verilen önem çok fazla… 
MADEINQATAR Fuarı’nı ziyaret 
ederken, bu durumu yakından analiz 
etme imkânı bulabiliyorsunuz. Her 
türlü imalat alanına ihtiyaç olduğunu 
söyleyebilirim.”

HABERLER

EMA İş Geliştirme ve Proje 
Yöneticisi Servet Girgin 
(sağda) 
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Entegre Yönetim Sistemi (EYS) 
dış denetimimizi başarıyla 
tamamladık 

E
ntegre Yönetim Sistemi (EYS) 
kapsamında ISO 9001:2015 
Kalite Yönetim Sistemi, ISO 
14001:2015 Çevre Yönetim 
Sistemi ve BS OHSAS 

18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan 
EMA, süreçlerini sürekli gözden geçirerek 
dış denetim ile kalite çıtasını her geçen yıl 
yukarıya taşıyor. 

EMA’nın şantiyelerinde yapılan tüm 
uygulamalar ISO 9001 standardına göre 
yürütülürken, ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi şartları ile doğaya ve insana olan 
etkiler asgari düzeye indiriliyor. 

EMA’nın EYS kapsamındaki belgeleri, 
merkezi İtalya’da bulunan RİNA 
Grubu’nun Türkiye Ofisi tarafından 
denetlenerek güncellendi.  Stratejik 
Yönetim Planlama ve Kalite Sorumlusu 
Mihriban Aydın, şantiyelerde İş Sağlığı 
ve Güvenliği kurallarına uyulmasına 
büyük önem verdiklerini belirterek, EYS 
kapsamında şantiye sahalarında yapılan 
çalışmalarda sürekli iyileştirme çalışmaları 
yaptıklarını söyledi. 

Şirket bünyesinde yürütülen tüm 
faaliyetlerin Kalite Yönetim Sistemi’ndeki 
talimat, prosedür ve süreçler uygun 
olduğunu ve iş akışlarının buna göre 
planlandığını kaydeden Aydın, “EMA 
için çevreye ve insana saygı, bir maliyet 
unsuru değil, rekabetçi yapımızın asıl 
unsurları arasında yer alıyor. Bu konuda 
son derece hassas davranıyoruz. RİNA 
ile tamamladığımız uzun ve yorucu 
denetimde bu yönümüzün gücünü test 
etme imkânı bulduk.  

Şantiyelerimizdeki tüm atıklardan 
kullandığımız her türlü malzemenin 
çevreye olan etkileri ve boyutlarının 
irdelenmesine kadar kapsamlı bir 
süreç analizimiz var. Aynı hassasiyeti 
çalışanlarımızın sağlığı için de 
gösteriyoruz.” dedi. 

RİNA Türkiye tarafından tamamlanan 
EYS denetimi, EMA’nın sahip olduğu 
belgelerin başarıyla güncellenmesi ile 
tamamlandı. 

HABERLER

EMA’nın EYS 
kapsamındaki 
belgeleri, merkezi 
İtalya’da bulunan RİNA 
Grubu’nun Türkiye Ofisi 
tarafından denetlenerek 
güncellendi.  
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EMA Danimarka’da yenilenebilir
enerji yatırımcılarıyla buluştu 

Bu amaçla pek çok şirketle 
görüşmelerimizi sürdürüyoruz, 
özellikle Danimarkalı ve Alman şirketler 
ile temaslarımız var. Yerlileştirme 
temelinde katma değeri yüksek 
ürünler üretilmesini planladığımız 
bu yatırımın temelini bu yıl içinde 
atmayı ve gelecek yıl  devreye almayı 
hedefliyoruz” dedi.

Y
enilenebilir Enerji sektörüne 
ilişkin yatırım arayışlarını 
sürdüren EMA, 14-16 Mart 2018 
tarihleri arasında Danimarka’nın 
başkenti Kopenhag’da 

düzenlenen “Türkiye Rüzgar Enerjisi 
Pazarında Fırsatlar” başlıklı sempozyuma 
katıldı. 

EMA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Vatansever ile EMA İş Geliştirme ve 
Proje Yöneticisi Servet Girgin’in katıldığı 
sempozyumda Türkiye’ye yatırım yapmayı 
planlayan şirketlerin tepe yöneticileri 
Başbakanlık Tanıtım Ajansı ve İzmir 
Kalkınma Ajansı yöneticileri ile bir araya 
geldi. 19 Türk ve 20 Danimarkalı şirketin 
temsilcilerinin yanı sıra üç finans kuruluşu 
ve altı sivil toplum örgütü temsilcilerinin 
yer aldığı sempozyumda EMA yöneticileri 
Siemens-Gamesa, Quantec Signals, Arepa 
gibi tanınmış şirketlerin temsilcileri ile 
buluştu.

EMA’nın yenilenebilir enerji sektörünü 
katma değeri yüksek bir yatırım alanı olarak 
gördüğünü hatırlatan Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Vatansever, “İş modelimiz 
dünyanın kendi alanında uzman bir şirketi 
ile ortak girişim temelinde olacak. 

19 Türk ve 20 Danimarkalı 
şirketin temsilcilerinin yanı 
sıra üç finans kuruluşu 
ve altı sivil toplum örgütü 
temsilcilerinin yer aldığı 
sempozyumda EMA 
yöneticileri Siemens-Gamesa, 
Quantec Signals, Arepa 
gibi tanınmış şirketlerin 
temsilcileri ile buluştu.

ZİYARETLERİMİZ
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“İşletmelerde Finansal Yönetim 
ve Denetim Teknikleri” raflarda 
yerini aldı

K
üresel ve yerel ekonomik krizler, 
şirketlerin hem finansal hem de 
organizasyonel yönetimlerinde 
pek çok zorluğu beraberinde 
getiriyor.  “Bilançoda ne kadar 

stok taşınması gerekmektedir, stoklar 
yılda kaç kez döndürülmelidir, mevcut 
stoklar ne zaman elden çıkarılmalı ya 
da ne zaman stoklar arttırılmalıdır?”, 
“Tedarikçi yapımız rekabetçi midir?”, 
“Tedarikçilerden alım yapılırken vadeli 
alıp yapmak mı yapmak uygundur, yoksa 
peşin alım yapmak mı uygundur?”, 
“Satış yaparken vadeli satmak mı tercih 
edilmelidir, yoksa peşin satmak mı 
tercih edilmelidir?” gibi sorular şirket 
yönetimlerinin en sık sorduğu soruların 
başında geliyor. 

Üretim ve organizasyon yetenekleri 
gelişmemiş şirketlerin, krizlerde güvenilir 
limanlara ulaşmaları giderek zorlaşıyor. 
EMA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Nursel Vatansever ve 
Finansal Danışmanlık 

şirketi MİDA’nın kurucu 
ortaklarından Hakan 
Şakar’ın birlikte kaleme 
aldıkları “İşletmelerde 
Finansal Yönetim ve 

Denetim Teknikleri” kitabı 
raflarda yerini aldı. 

EMA’nın desteği 
ile yayınlanan 
kitapta Aktif 
Hesaplar, 

Menkul Kıymetler Hesap Grubu, Ticari 
Olan ve Olmayan Alacaklar Hesapları, 
Stok Hesapları, Ticari Borçlar, Bilanço 
Yönetimi gibi pek çok başlıkta işletme 
sahiplerine basit ve anlaşılır çözümler 
sunuluyor. 

Kitabı yayına almaktaki amaçlarının, 
basit ve anlaşılabilir anlatımla hesaplama 
teknikleri hakkında okurlara kılavuzluk 
edecek pratik bilgiler vermek olduğunu 
söyleyen Nursel Vatansever, “Bu ve 
benzeri soruları yanıtlamadan şirket 
yönetmek, alacakaranlıkta yön duygusu 
zayıflamışken yürümeye benzetilebilir ve 
ulaşılmak istenen yere varmak, başarılsa 
bile rastlantısaldır. 

Hangi büyüklükte olursa olsun, artık 
tüm işletmelerin bu ve benzeri soruları 
önce sormaları, ardından yanıtlamaları, 
buldukları yanıtlara göre yeni yönetim 
politikaları saptamaları ve uygulamaları 
gerekmektedir. 

Bu kitapçığın amacı, bu ve benzeri 
soruları oluşturmak ve yanıtlarını 
bulmaya çalışmak olacaktır. Kitapçık 
boyunca olabildiğince basit ve 
anlaşılabilir kalmaya gayret ettik, ancak 
bazı teknik konulara girmeden ve 
hesaplama tekniklerinden söz etmeden 
konuyu aktarmak mümkün olamadığı 
için zaman zaman okuyucularımızı 
yorabilecek bölümlerin olmasından da 
kaçınamadık.” 
dedi. 

Üretim ve organizasyon yetenekleri gelişmemiş şirketlerin, krizlerde güvenilir limanlara ulaşmaları giderek 
zorlaşıyor.  EMA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nursel Vatansever ve Finansal Danışmanlık şirketi 
MİDA’nın kurucu ortaklarından Hakan Şakar’ın birlikte kaleme aldıkları “İşletmelerde Finansal Yönetim ve 
Denetim Teknikleri” kitabı raflarda yerini aldı. 

KİTAP

Nursel VatanseverHakan Şakar
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Danimarka’nın İstanbul 
Başkonsolosu Jesper Kamp’ı 
EMA’da misafir ettik

İ
zmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) 
davetlisi olarak bazı temas 
ve incelemeler için İzmir’e 
gelen Danimarka’nın İstanbul 
Başkonsolosu Jesper Kamp, EMA’ya 

nezaket ziyaretinde bulundu. Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever’in 
ev sahipliği yaptığı ziyarette, şirketin 
çalışmaları hakkında bilgi alan Kamp, 
daha sonra LM Wind Power şirketi 
tarafından Bergama Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 50 Milyon Dolar yatırımla 
gerçekleştirilen rüzgâr türbini kanat 
fabrikasında incelemelerde bulundu.

Fabrika yöneticilerinden bilgi alan Kamp, 
“Danimarka, yenilenebilir enerjide 
dünyanın en başarılı örneklerinin başında 
geliyor. Hükümetimiz 2020 yılında 
ülkede tüketilen enerjinin yüzde 50’sini 
yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı 
hedefliyor. Başta Ege Bölgesi olmak 
üzere Türkiye’nin de Bu alanda çok 
önemli potansiyel taşıdığını biliyorum. 
ENSİA’nın, temiz enerji yatırımlarının 
Türkiye’ye kazandırılmasındaki çabasını 
izliyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret kapsamında Başkonsolos Jesper 
Kamp onuruna bir de akşam yemeği 
verildi. ENSİA Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
İZKA yöneticilerinin de hazır bulunduğu 

yemeğe, 30 yıl boyunca Danimarka’nın 
İzmir Fahri Konsolosluğu görevini 
yürüten duayen işadamı Dr. Ali Nail 
Kubalı da katıldı. 

Yemeğin sonunda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Hüseyin Vatansever, 
Başkonsolos Sayın Jesper Kamp’a, 
İzmir’i ziyaret anısına, plaket takdim 
etti.

MİSAFİRLERİMİZ

Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Vatansever’in ev 
sahipliği yaptığı ziyarette, 
şirketin çalışmaları 
hakkında bilgi alan Kamp, 
daha sonra LM Wind 
Power şirketi tarafından 
Bergama Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 50 
Milyon Dolar yatırımla 
gerçekleştirilen rüzgâr 
türbini kanat fabrikasında 
incelemelerde bulundu.
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Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza’dan
iade-i ziyaret 

A
frika kıtasının yıldızı giderek 
yükselen ülkelerinden 
Ruanda’nın Ankara 
Büyükelçisi Williams 
Nkurunziza İzmir temasları 

kapsamında Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hüseyin Vatansever’i ziyaret etti. 2017 
yılı Haziran ayında Ruanda’ya bir hafta 
süren iş ve inceleme gezisinden çok 
olumlu intibalarla döndüklerini belirten 
Vatansever, Büyükelçi Nkurunziza’yı 
İzmir’de ağırlamaktan mutluluk 
duyduğunu söyledi. 

Büyükelçi Williams da Ruanda ile 
kurulacak iş ortaklıkları ve Yenilenebilir 
Enerji sektöründeki potansiyel 
konusunda da bilgiler verdi. Ruanda’da 
değerlendirilmesi gereken bir jeotermal 
enerji potansiyeli olduğunu ifade eden 
Büyükelçi Nkurunziza, ülkesinin alanında 
deneyimli Türk firmalarının birikimlerine 
ihtiyaç duyduğunu söyledi. Hüseyin Vatansever- Williams Nkurunziza

MİSAFİRLERİMİZ



16

Siemens’in efsane genel 
müdürü Aykut Güsar’ı 
EMA’da ağırladık 

K
oç Holding’in kurucusu merhum 
Vehbi Koç’un en yakın çalışma 
arkadaşlarından, Siemens 
Eski Ege Bölge Müdürü Aykut 
Güsar, EMA’nın merkez binası 

ve şantiye ofislerini ziyaret ederek şirketin 
devam eden yatırım projeleri ve çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik 
Fakültesi’nden birincilikle mezun 
olduktan sonra 41 yıl süreyle Koç Grubu 
şirketlerinde tepe yöneticilik yapan 
Aykut Güsar, EMA çalışanlarına bilgi ve 
deneyimlerini de aktarma fırsatı buldu. 

İş Geliştirme ve Proje Yöneticimiz 
Servet Girgin’in şirket sunumundan 
sonra EMA’nın Manisa Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki Tirsan Kardan fabrikasındaki 
şantiyesini ziyaret eden Güsar, yatırım 
süreci hakkında Yönetim Kurulu 
Başkanımız Hüseyin Vatansever’den bilgi 
aldı. 

Sonrasında EMA’nın Pancar Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bulunan parselini 
gezen Aykut Güsar’ın ziyaretinin 
kendilerini çok mutlu ettiğini belirten 
Vatansever, mühendislerin duayeni olan 
Aykut Güsar’ın 78 yaşında olmasına 
rağmen ilk günkü mühendislik heyecanını 
koruduğuna dikkat çekti. Vatansever, şu 
değerlendirmeyi yaptı: 

“Kendisini ağırlarken, genç 
mühendislerimiz de onun tecrübelerinden 
yararlandılar.  Bugün kuşkusuz 50 
yıl öncesine göre kıyas bile kabul 
edilmeyecek ölçüde teknolojik 
olanaklardan yararlanıyoruz. Ama işin 
temelinde meslek aşkı ve öğrenmeye 

olan yönelim yatıyor. Aykut ağabey, 
yarım yüzyılı aşan meslek deneyimine 
sahip olmasına rağmen, ilk günkü 
meslek aşkını koruyor. Pancar OSB’yi 
ziyaretimizde yapı ruhsatımızı aldık. 
Bu güzel gelişmeye Aykut Ağabey ile 
birlikte tanıklık etmek mutluluğumuzu 
artırdı. Kendisine bizi onurlandırdığı 
için çok teşekkür ediyor, sağlıklı ve 
uzun ömürler diliyoruz.” 

(Soldan) İBA Stratejik 
İletişim Danışmanlığı 
Kurucusu Serkan Aksüyek, 
EMA İş Geliştirme ve Proje 
Yöneticisi Servet Girgin, 
Aykut Güsar, EMA Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin 
Vatansever

MİSAFİRLERİMİZ
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MCE Fuarı’ndaydık… 

İ
talya’nın Milano kentinde iki yılda bir 
düzenlenen MCE Mostra Convegno 
Expocomfort (Uluslararası Isıtma, 
Soğutma, Klima, Havalandırma, Sıhhi 
Tesisat ve Su Arıtma Teknolojileri Fuarı), 

13-16 Mart 2018 tarihleri arasında 41’inci 
kez gerçekleştirildi. 

Fuarı ziyaret eden EMA Teknik Uygulama 
ve SEÇ Yöneticisi Mustafa Başgezer, 
dünyada kullanılan en son ve güncel 
teknolojileri bu fuarda görme fırsatı 
bulduklarını belirterek, inovatif ürün 
örneklerini yerinde görmenin, EMA’nın 
projelerine de katma değer sağladığını 
söyledi.  

Özellikle yangın sistemleri, pompalar ve 
mekanik grupların EMA’nın projelerinde 
sıklıkla kullanıldığına dikkat çeken 
Başgezer, uluslararası ölçekteki şirketlerin 
standlarını ziyaret ederek, yöneticileri ile 
tanıştıklarını, motor ve yangın grup ürünleri 
hakkında son teknolojileri yerinde gözleme 
imkânı bulduklarını söyledi. 

FUAR

EMA Teknik Uygulama ve 
SEÇ Yöneticisi Mustafa 
Başgezer
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Kurumsal kataloğumuz
yeni yüzüyle güncellendi… 

EMA çalışanlarına 
“etkili iletişim” eğitimi  

HABERLER

E
MA’nın 25 yıllık birikimini 
yansıtan kurumsal kataloğu, 
yenilenerek müşterilerimizin 
beğenisine sunuldu. 
Şirketimizin Vizyon, Misyon ve 

Değerlerine ilişkin revizyonların yapıldığı 
kurumsal kimlik çalışmasıyla uyumlu 
hale getirilen EMA Kurumsal Kataloğuna, 
www.emagrup.com web sitesinden 
ulaşmak da mümkün. 

EMA’nın çeyrek asır boyunca değer 
kattığı bazı projelere ilişkin kapsamlı 
bilgilerin de yer aldığı kataloğun içerik ve 
tasarım çalışmaları İBA Stratejik İletişim 
Danışmanlığı tarafından gerçekleştirildi. 

Ş
irketlerin kurumsal 
gelişim başlıkları arasında 
çalışanlarına sundukları 
iletişim eğitimleri önemli bir 
yer tutuyor. Bu kapsamda İBA 

Stratejik İletişim Danışmanlığı Projeler 
Yöneticisi Serap Akyol tarafından EMA 
çalışanlarına “Etkili İletişim” eğitimi 
verildi. 17 Şubat 2018 Cumartesi günü 
gerçekleştirilen eğitim, eğlenceli anlara 
sahne olurken, şirket çalışanlarının 
birbirini daha yakından tanımalarına 
olanak sağladı.  Eğitimin sonunda 
oynanan oyunda dereceye giren EMA 
çalışanlarına Nüvit Osmay’ın İnsan 
Mühendisliği ve Don Miguel Ruiz’in Dört 
Anlaşma- Toltek Bilgelik Kitabı armağan 
edildi.
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KONFERANS

Yaşar Üniversitesi öğrencileri ile 
yenilenebilir enerji söyleşisi 

Y
aşar Üniversitesi tarafından 
düzenlenen 4’üncü Enerji 
Verimliliği Günleri kapsamında 
“Yenilenebilir Enerji Sektöründe 
Ekipman Üretimi ve Enerji 

Verimliliği” oturumunda, EMA Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever 
öğrencilerle bir araya  geldi.  

İşletmelerde Enerji Verimliliği 
departmanlarındaki çalışan sayısının 
azlığına dikkat çeken Vatansever, 
Yaşar Üniversitesi’nin Enerji Yönetimi 
Mühendisliği Bölümü’nü Türkiye’de ilk 
kuran üniversitelerin başında geldiğini 
söyledi. Gerçek bir enerji yönetimi ölçüm 
ve değerlendirmesi için büyük ölçekli 
şirketlerde en az 10-15 personel bulunması 
gerektiğini kaydeden Vatansever, Yaşar 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
öğrencilerine de önerilerde de bulundu. 
Türkiye’de her yıl 1 Milyona yakın 
gencin işgücüne katıldığını anımsatan 
Vatansever, gençlerin meslek seçimi 
yaparken, sanayinin gelecekte nerede 
konumlanacağını çok iyi analiz etmeleri 
gerektiğini vurguladı. 
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HABERLER

Yenilenebilir enerjide 25 Milyar Dolarlık 
ekipman pazarı kapımızda 

E
MA Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Vatansever, Enerji 
Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği (ENSİA) adına 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi 

Mezunlar Derneği tarafından Ankara’da 
düzenlenen “Enerji Ekipmanlarının Yerli 
İmalatı” başlıklı panelde konuştu. 

Başta yenilenebilir kaynaklar olmak 
üzere enerji yatırımlarında kullanılan 
makine ve ekipmanlarında ithalata 
bağımlılık oranı yüzde 72’ye ulaştığını 
hatırlatan Vatansever, bu ekipmanların 
yerli üretimine destek olunması halinde 
50 Milyar Doların üzerinde gerçekleşen 
olan cari açığın azalacağını söyledi.  

Türkiye’nin son on yılda bu alanda çok 
önemli başarıya imza attığına dikkat 
çeken Hüseyin Vatansever, bu başarıya 
rağmen 48.000 MW’lık rüzgâr enerjisi 
potansiyelinin ancak yüzde 15’nin 
kullanılabildiğini kaydetti. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
“toplam kurulu güç içinde yerli ve 
yenilenebilir enerji payının yüzde 
30’a ulaşması” vizyonunu gönülden 
desteklediklerini  sözlerine ekleyen 
Vatansever, şu değerlendirmeyi yaptı: 
“Bu hedef en az 25 milyar dolarlık bir 
ekipman pazarı anlamına gelmektedir. 

Dolayısıyla iç pazarda oluşacak ihtiyacın 
ithalat ile değil, ülkemiz sınırlarında 
yapılacak üretimle karşılanması ve ihraç 
edilmesi; hem cari açığın azalmasını 
hem de dövizimizin cebimizde 
kalmasını sağlayacaktır.  Kalkınma 
Bakanımız Sayın Lütfü Elvan’ın enerji 
ekipmanlarının yerli üretimine destek 
verilmesine yönelik açıklamalarını 
da memnuniyetle izlemekte ve 
gerçekleşmesini beklemekteyiz. 

Örneği pek çok gelişmiş ülkede 
görülen 100, 300, 500 KW ölçeğinde 
yapılacak Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları (YEKA) ihaleleri; hem 
yerli firmalarımızın potansiyellerini 
göstermeleri ve pastadan pay 
almalarında; hem de onlara makine, 
ekipman ve komponent üretimi yapan 
Kobi’lerimizin büyümelerinde etkisi 
olacak ve tekelleşmeyi önleyecektir”

Örneği pek çok gelişmiş 
ülkede görülen 100, 300, 
500 KW ölçeğinde yapılacak 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
(YEKA) ihaleleri; hem yerli 
firmalarımızın potansiyellerini 
göstermeleri ve pastadan 
pay almalarında; hem de 
onlara makine, ekipman ve 
komponent üretimi yapan 
Kobi’lerimizin büyümelerinde 
etkisi olacak ve tekelleşmeyi 
önleyecektir”
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TÜREK ve Bergama’da  
“yerli ekipman” vurgusu 

T
ürkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından 
düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nin 
(TÜREK) altıncısı  1-2 Kasım 2017 tarihleri 
arasında Ankara’da gerçekleştirildi. 

Konferans kapsamında düzenlenen “Yerli Ekipman” 
panelinde konuşan EMA Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Vatansever, yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarına olan farkındalık ve duyarlılığın her geçen gün 
arttığına dikkat çekerek, Türkiye’nin bu alanda son 10 yılda 
çok önemli başarılara imza attığını söyledi. 

Türkiye’nin rüzgâr potansiyelinden maksimum verim 
ve kapasitelerle yararlanılmasını desteklemediklerini 
kaydeden Vatansever, Türk RES pazarının ithalata asgari 
ölçüde bağımlı olmasını sağlamanın temel hedef olması 
gerektiğine dikkat çekti. 

Türk sanayisinin en önemli sorunu olan katma değerin 
anahtarının, yenilenebilir enerjide olduğuna dikkat çeken 
Hüseyin Vatansever, “Bu anahtarı verimli kullanabilmek için 
yerli üretimi sadece Ar-Ge ve yan sanayi bazında değil, 
ana sanayi bazında da çıkartmamız gerekiyor. 100 ila 500 
kilovat arasında değişen ve yerinde tüketimi özendirici 
YEKA’ların yapılması ile yerli istihdam olacak, orada 
çalışanlar yetişecek, sektörü bilecek, dünyayı tanıyacak. 
Ve hiç şüphemiz olmasın o insanlarımız arasından yeni 
girişimciler çıkacak, ülkemiz yenilenebilir enerji alanlarında 
dünyada söz sahibi olan yerli şirketleri içinden çıkaracak.” 
dedi.  

BAKIRÇAY RÜZGÂRIN MERKEZİ 
Bergama, Dikili, Kınık, Aliağa ve Menemen ilçelerini 
kapsayan Bakırçay Bölgesi, yenilenebilir enerjide 
dikkat çeken yatırımlara sahne oluyor. Bölgenin 
ekonomik gelişimine ışık tutması hedeflenen Bakırçay 
Ekonomi Zirvesi’nin üçüncüsü, 7 Aralık 2017 tarihinde 
Bergama Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. EMA 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerji Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Vatansever’in de konuşmacı olduğu zirvede, Bergama 
Organize Sanayi Bölgesi’nin “yenilenebilir enerji 
yatırımlarında ana ve yan sanayinin üretim üssü olma” 
vizyonunun, bölgenin geleceğinde çok önemli rol 
oynadığına dikkat çekildi. 
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Çin ile yenilenebilir enerji 
köprüsü için ilk adım atıldı 

2
017 yılı içinde biner megavatlık 
rüzgâr ve güneş enerjisi 
Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanları (YEKA) ihalelerinin 
tamamlanması, bu alandaki 

yatırımcılarının Türkiye’ye bakışlarını 
değiştirdi. Çinli firmalar da rüzgâr, güneş, 
jeotermal ve biyokütlede yatırım fırsatlarını 
ilgiyle izliyor. 

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
(ENSİA) Başkanı Hüseyin Vatansever 
ve Yönetim Kurulu üyeleri, Çin Halk 
Cumhuriyeti İzmir Başkonsolos Vekili 
Ni Xiaojing’i ziyaret ederek, Türkiye ve 
İzmir’in yenilenebilir enerji kaynaklarındaki 
potansiyeli hakkında bilgi verdi. 
Türkiye’nin temiz enerji kaynakları 
çok geç keşfeden bir ülke olmasına 
rağmen son 10 yılda yapılan yatırımlarla 
dünyanın dikkatini çektiğini vurgulayan 
Vatansever, Çinli firmaların özellikle temiz 
enerji yatırımlarına ilgi göstermelerini 
memnuniyetle izlediklerini söyledi. 

ENSİA’nın, ana ve yan sanayi 
yatırımlarında yerli katkıyı misyon olarak 
belirlediğini hatırlatan Vatansever, “Biz 
ülkemizde yatırım yapan her yatırımcıya 
‘yerli yatırımcı’ gözüyle bakıyoruz, buna 
Çinli şirketler de dahil. Çin ile dış ticaret 
dengemizde yıllardır aleyhimize gelişiyor. 
İthalat yaptığımız ülkeler arasında Çin ilk 
sırayı kimseye kaptırmıyor. 2016 yılında 
Çin’den 25 Milyar 500 Milyon Dolar 
ithalat yapmışız. Dış ticaret açığımızın 
kabaca dörtte biri Çin’den kaynaklanıyor. 
Yenilenebilir Enerji ekipmanlarında marka 
olmuş, patenti olan, Ar-Ge’si olan ve ölçek 
ekonomisinde dünya çapında pazar sahibi 
firmaların Türk firmalar ile üretime dönük 
yatırımlar yapmasını istiyoruz. Bu sektörün 
bir sivil toplum kuruluşu olarak Eylül ayı 
içinde Çin’deki iş fırsatlarını araştıran bir 
geziye dâhil olacağız. Olumlu sonuçlarla 
dönmeyi diliyoruz” dedi. 

// ÇİN HÜKÜMETİ DESTEKLİYOR
Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolos 
Vekili Ni Xiaojing ise, İzmir’deki yatırım 
olanaklarını dikkatle izlediklerini 
belirterek, ENSİA’nın çalışmalarına her 
türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını dile 
getirdi. Ülkesinin fosil kaynaklara dayalı 
enerji üretiminden yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dönüşümü desteklediği 
bilgisini veren Xiaojing, 
“Çin’de temiz enerji alanında faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşları ile 
ENSİA’nın ortak projeler ve yatırım 
olanaklarında buluşmaları için her türlü 
çabayı göstereceğiz. Hükümetimiz 
yenilenebilir enerji yatırımlarına büyük 
önem veriyor. Özellikle güneş enerjisinde 
Türkiye’nin çok büyük potansiyel 
taşıdığını biliyoruz. Keza hükümetimiz 
kömürden enerji üretimi sırasında ortaya 
çıkan emisyonu azaltacak teknolojileri 
geliştirmeye büyük önem veriyor. Bu 
teknolojileri üreten şirketleri destekliyor. 
Ülkemizdeki iş dünyası örgütleri ile 
temas kurarak Eylül ayında ülkemize 
gerçekleştireceğiniz ziyaretin başarılı ve 
verimli sonuçlar vermesi için çalışacağız” 
dedi.

Enerji Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği 
(ENSİA) Başkanı Hüseyin 
Vatansever ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, Çin 
Halk Cumhuriyeti İzmir 
Başkonsolos Vekili 
Ni Xiaojing’i ziyaret 
ederek, Türkiye ve 
İzmir’in yenilenebilir 
enerji kaynaklarındaki 
potansiyeli hakkında bilgi 
verdi. 

HABERLER

Hüseyin Vatansever - Ni Xiaojing
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ICCI 2018’e ENSİA 
damga vurdu 

E
nerji sektörünün Türkiye’deki 
en önemli buluşma noktalarının 
başında gelen 24’üncü 
Uluslararası Enerji ve Çevre 
Fuarı’nda (ICCI), enerji 

yatırımlarında yerli ekipman üretiminin 
taşıdığı önem masaya yatırıldı. 

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 
ICCI kapsamında Enerji Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği (ENSİA) tarafından 
düzenlenen “Yenilenebilir Enerji 
Sektöründe Yerli Ekipman Üretimi” başlıklı 
panel, sektör temsilcilerinden yoğun ilgi 
gördü. ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Vatansever’in yönettiği panelde 
İğrek Makine Yönetim Başkanı Orhan 
İğrek, Onur Enerji Yönetim Kurulu Başkanı 
Onur Günduru, MİMSAN Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Enver İlhan ve Ege Kule 
Fabrika Müdürü Emre Demirel birer 
konuşma yaptı.

// ENERJİ YERLİ, EKİPMAN İTHAL!
Panelin açılış konuşmasını yapan 
Vatansever, 5’inci Bölge teşvik kapsamına 
giren yenilenebilir enerji ekipmanlarının 
sadece türbin, jeneratör ve kanat 
imalatını kapsadığını hatırlattı. Vatansever, 
ENSİA’nın tüm kamu otoriteleri ile 
paylaştığı önerisinin, “Yenilenebilir 
enerji yatırımlarında kullanıldığının 
belgelendirilmesi ve takibini yapılması 
şartıyla Türkiye’de üretim yapan yan sanayi 
firmalarının da 5’inci Bölge teşviklerinden 
yararlanması” olduğunu vurguladı.   

Türkiye’de yenilenebilir enerji 
yatırımlarında kullanılan ürünleri üreten 
binlerce KOBİ bulunduğunu anımsatan 
Vatansever, bu firmaların ürettiği ürünlerin 
5.Bölge teşviklerinden faydalanan enerji 
yatırımlarında rahatlıkla kullanılabilecek 
kalite ve standartta olduğunu vurguladı. 

Hüseyin Vatansever, Kalkınma 
Bakanı Lütfü Elvan’ın enerji 
ekipmanlarının yerli üretimine destek 
verilmesine yönelik açıklamalarını 
da memnuniyetle karşıladıklarını 
ve gerçekleşmesini heyecanla 
beklediklerini sözlerine ekledi. 

Türkiye’de yenilenebilir 
enerji yatırımlarında 
kullanılan ürünleri üreten 
binlerce KOBİ bulunduğunu 
anımsatan Vatansever, bu 
firmaların ürettiği ürünlerin 
5.Bölge teşviklerinden 
faydalanan enerji 
yatırımlarında rahatlıkla 
kullanılabilecek kalite 
ve standartta olduğunu 
vurguladı. 

HABERLER
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ZİYARETLERİMİZ

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni 
Vahap Munyar ve işadamı Kenan Yavuz’u
İstanbul’da ziyaret ettik… 

üzere sanayimizin sorunlarına 
son derece vakıf bir işadamı. 
Petkim Genel Müdürü olarak çok 
başarılı olan kariyerini, özelleştirme 
sonrasında SOCAR Türkiye Başkanı 
olarak sürdürdü. İzmir ve Türkiye 
ekonomisine katkı sağlayacak 
çok başarılı işlere imza attı. Şimdi 
aile şirketlerinde aynı başarısını 
sürdürüyor. Ülkemizin kendisinden 
farklı alanlarda da yararlanmasını 
gönülden diliyorum.” dedi. 

E
MA Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Vatansever; Hürriyet 
Gazetesi’nin Genel Yayın 
Yönetmenliği’ne atanan 
Vahap Munyar ve İrfan Plastik 

Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Yavuz’u 
makamlarında ziyaret ederek başarılar 
diledi. 

Demirören Medya Grubu çatısı altına giren 
Hürriyet Gazetesi’nin Türk basınının amiral 
gemisi olduğunu hatırlatan Vatansever; 
ekonomi gazeteciliğinin duayenleri 
arasında yer alan Vahap Munyar’ın 
yeni görevine atanmasından mutluluk 
duyduğunu söyledi. Vatansever, “Türk 
ekonomisindeki ve reel sektördeki en 
güncel gelişmeleri ve kulis bilgilerini 
yıllardır Vahap Bey’in köşesinde okumaya 
alışmıştık. Genel Yayın Yönetmenliği’ne 
atanmasının ardından yazılarını okumaya 
devam etmemizden de ayrıca mutluyuz. 
Kendilerine yeni görevinde başarılar 
diliyoruz” dedi. 

Hüseyin Vatansever daha sonra SOCAR 
Türkiye ve Petkim’in eski CEO’su tanınmış 
işadamı Kenan Yavuz’u, Yönetim Kurulu 
Başkanı olduğu aile şirketi İrfan Plastik’te 
ziyaret etti. 

Kenan Yavuz ile Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nda aynı yönetimde çalışma 
mutluluğu yaşadığını ve kendisinden çok 
şey öğrendiğini vurgulayan Vatansever, 
“Kenan Bey, sadece başarılı bir yönetici 
değil, enerji sektörü başta olmak 

Hüseyin Vatansever – 
Kenan Yavuz 

Vahap Munyar - Hüseyin Vatansever
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Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı, 
Enerji Günlüğü ve Ulusal Kanal ile 
“yenilenebilir enerji” röportajları

E
MA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Vatansever; Anadolu Ajansı Ekonomi Muhabiri 
Yusuf Şahbaz, Ulusal Kanal İzmir Temsilcisi Ufuk 
Akkaya ve Enerji Günlüğü haber portalının Genel 
Yayın Yönetmeni Mehmet Kara ile özel söyleşiler 

gerçekleştirdi. 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelinden daha fazla 
yararlanılması için yapılması gerekenlerin yanında, İzmir 
ve Ege’ye yatırım çağrılarının da dile getirildiği söyleşiler 
ulusal ve yerel basında geniş yankı buldu. 

Son yıllarda Türk basının yenilenebilir enerjiye olan 
ilgisinde dikkat çekici oranda artış yaşandığına dikkat 
çeken Vatansever, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi 
adına yapılan tüm çalışmalarda basının sürükleyici 
etkisinin öneminin büyük olduğunu söyledi. 

Enerji sektöründe kullanılan ekipmanların Türkiye’de 
üretilmesiyle ilgili yeni bir anlayış birliği oluşmaya 
başladığını kaydeden Vatansever, “Bunu da şuradan 
anlıyoruz. Enerji ile ilgili son dönemde yapılan konferans, 
fuar ve seminer gibi etkinliklerin ana konu başlıklarından 
biri yerli ekipman üretimi ve kullanımı olmaya başladı. 
Basın kuruluşları ile yaptığımız söyleşilerde bu vurguyu 
sürekli dile getiriyoruz. Anadolu Ajansı, Doğan Haber 
Ajansı, Ulusal Kanal ve Enerji Günlüğü ile yaptığımız 
röportajlarda da bunu vurguladık.” dedi.  


