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Sevgili Okurlar Merhaba, 

Edindiğim deneyimlerden hangilerini sizlerle paylaşmalıyım  
diye  düşündüğümde, 24 yıllık iş hayatımda biriktirdiğim 
sayısız düşünceler ve edindiğim sayısız deneyimler 
olduğunu gördüm ve seçmekte zorlandım. 

Bana göre, deneyimlerimin hepsi tüm deneyimler gibi 
çok değerliydi, çünkü  hepsinin maddi ve manevi olarak 
bedeli tarafımızdan ödenmişti. Bizi bu deneyimler geliştirdi; 
firmamızı da büyüttü. Bu anlamda bu deneyimler edinme 
sürecinin de her zaman devam edeceği söylenebilir.

Yeni kurulan firmalar yeni doğan bebeklere 
benzerler. Tıpkı topraktan yeni çıkan taze bir 
filiz gibidirler yani. En küçük rüzgarda kırılacak 
gibi görünürler ama avantajları da vardır. 
Daha rüzgar ile tanışmamıştır ve büyümektir tek 
arzusu. En büyük gücü amatör ruhu, öğrenme 
ve başarma isteğidir.  Henüz tehlikelerden 
habersizdir, ancak, amatör ruhu ve başarma 
isteği öyle güçlüdür ki filizin; eğilir, zaman zaman 
kırılacak gibi olur ama yine de ayakta kalmayı 
başarır. Riskler de daha küçük olduğu için, onlara 
karşı dayanma güçleri de daha fazladır, yeni 
durumlara daha fazla esneklik gösterebilirler.

Büyür filiz, büyüyen bebeğin deneyimlerine 
benzer deneyimleriyle ve bunun için de yukarıda 
ifade ettiğim gibi maddi, manevi bedeller öder.  
Deneyimlerinden ders almışsa yeni deneyimlerle 
karşılaşır, almamışsa alması gereken eski 
dersler tekrar döner gelir karşısına, ta ki ders 
alıp, aldığı dersi bilincine geçirene kadar. Biz 
olumlu düşünüyoruz ve derslerimizi aldığımızı 
varsayıyoruz ama yine de hiç beklenmedik 
anlarda bazen hatalar yaptığımızı görüyor ve 
kaçırdığımız dersleri yeniden almaya çalışıyoruz. 

Yıllar geçer, başarılmıştır bazı şeyler her güçlüğe 
rağmen, dersler alınmış ve idraka geçirilmiştir, bu 
arada mali imkanlar da artmıştır hiç kuşkusuz. Bu 
başarı sarhoşluğu ve bazen de başarı hırsı başını 
döndürür insanların biraz daha….. biraz daha…. 
Kırılma noktası da bence burada başlar. Sürekli 
değişim yaşanan dünyamızda, ne yapmalıyız? 
İlk yola çıkış amacımız neydi,şimdi neredeyiz?  
Aynı yolda yürümeye devam mı edeceğiz, yoksa 
hırslarımızın kurbanı olup daha çok koşmaya 
daha çok yorulmaya mı başlayacağız? 

Dear Readers Hello,

When I think I should share with you what 
experiences I have, I have seen and 
selected numerous ideas and myriad 
experiences that I have accumulated in 
my 24 years business life.

To me, all of my experiences were 
as valuable as all the experiences, 
because all of them were paid by us 
both materially and spiritually. We have 
developed these experiences; We also 
enlarge our company. In this sense, it 
can be said that the process of acquiring 
these experiences will always continue.

Newly established companies are similar 
to newborn babies. They are like a fresh 
shoot just emerging from the ground. 
They seem to be broken in the smallest 
wind, but they also have advantages. I 
have not met with the wind and it is the 
only desire to grow. The greatest strength 
is the amateur spirit, the desire to learn 
and achieve. He is unaware of the 
danger yet, but the amateur spirit and 
the desire to achieve are so powerful 
that the spleen; It tends to be broken 
from time to time, but still succeeds in 
standing. Because the risks are smaller, 
they have more resistance to them and 
they can show more flexibility in new 
situations.

Growing sprouts, with the experiences 
similar to the experiences of the growing 
baby, and for this, as I have mentioned 
above, it costs material and spiritual 
value. If you have taken lessons from 
your experiences, you will be faced 
with new experiences, and if you have 
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Elbette yürümeye devam edeceğiz, ama bu kez 
adımlarımız daha kararlı, daha güvenli olacak. 
Başlangıçta sadece yaşamımızı idame ettirmek 
için kurduğumuz ve sadece bize ait olan 
firmalarımız artık sadece bizim olmaktan çıkmıştır. 
Çünkü firmamız, artık çalışanlarının ve onların 
ailelerinin de firmasıdır. Firmamızın piyasada bir 
adı, duruşu vardır. O zaman firmamızın amacı 
daha da derinleşmeli ve  çember daha da 
genişlemelidir. Unutmamak gerekir ki; bu süreç 
hiçbir zaman bitmeyecek ve hep devam 
edecektir. Buradan hareketle denilebilir ki; 
öğrenme süreci hiç bitmeyecektir, ulaşılacak bir 
son yoktur. Dürülür ve bir üste çıkılır (DÜRÜSTLÜK).  

Her son yeni bir başlangıçtır, varılan sonlar 
elde edilen deneyimler olarak hafızalarımızda 
yerini alır ve bir sonraki sona, yeni deneyimlere 
doğru yelken açılır. Önemli olan profesyonel 
deneyimlerimizi hiçbir zaman kaybetmememiz 
gereken amatör ruhumuzla birleştirebilmektir. 

Yola çıktığımız o ilk gün gibi amatör ruhlarımızı, 
öğrenme azmimizi kaybetmememiz dileğimle 
sevgilerimi sunuyorum….

Nursel VATANSEVER
Makina Mühendisi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

not, you will have to return to the old 
lessons until you have taken lessons and 
learned the lessons. We think positively 
and assume that we take our lessons, 
but still at some unexpected moment we 
sometimes see mistakes and try to get 
the lessons we missed.

Over the years, some things have been 
accomplished despite all the difficulties, 
the lessons have been learned and 
passed to the cognition, while financial 
possibilities have undoubtedly increased. 
This success is drunken, and sometimes 
the ambition of success is a little more... 
a little more... I think the breaking point 
starts here. In our constantly changing 
world, what should we do? What was the 
first way out, where are we now? Will we 
continue to walk in the same way, or will 
we start to get tired of running more and 
becoming a victim of our ambitions?

Of course we will continue to walk, but 
this time our steps will be more stable, 
safer. In the beginning, we only set up 
our lives to make ourselves idle, and our 
companies that belong only to us are no 
longer just ours. Because our company is 
now the company of its employees and 
their families. Our company has a name 
and a position in the market. Then the 
purpose of our firm has to deepen further 
and the circle has to expand further. It 
should not be forgotten; This process will 
never end and will always continue. 

From here it can be said that; the 
learning process will never end, there 
is no end to be reached.Drill and get 
over it (HONESTLY). Each last is a n ew 
beginning, the ending takes place in 
our memories as experiences, and the 
next son sails into new experiences. It is 
important to combine our professional 
experiences with our amateur spirit, 
which we should never lose.

I present my love to our amateur souls like 
our first day when we went to the end, I 
wish we could not lose our determination 
to learn...

Nursel VATANSEVER
Mechanical Engineer
Vice Chairman
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DEVAM EDEN PROJELERİMİZ / ONGOING PROJECTS

Dezega SP Güvenlik Ürünleri
Bina inşaat revizyonu ve fabrika mekaniği / VRF sistemi, havalandırma, 
basınçlı hava tesisatları ve montajı işleri
Kapalı alan: 1.500 m2  

Ege Serbest Bölge (ESBAŞ) - Gaziemir - İzmir / Başlangıç Yılı: 2016

Bayburt Grup
Golden Towers toplu konut mekaniği / Multi klima tesisatı ve montajı
Toplam kapalı alan: 27.000 m2  

Turgutlu - Manisa / Başlangıç Yılı: 2016

Bayburt Group
Golden Towers corporate housing mechanical / Multi air conditioning system and installion 

Total closed area: 27.000 m2

Turgutlu - Manisa / Start up Year: 2016

Dezega SP Security Equipments 
Factory construction renovation and installation of factory mechanical

VRF system, ventilation, pressure air and installation works 
Closed area: 1.500 m2

The Aegean Free Zone - Gaziemir - Izmir / Start up Year: 2016
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Gürsüt Gıda
Fabrika mekaniği / Proses ısıtma, soğutma, paslanmaz havalandırma kanalları, 
sıhhi tesisat, yangın tesisatı, paslanmaz proses boru hatları, doğalgaz tesisatları 
projelendirilmesi ve uygulamaları
Toplam alan 55.500 m2 : 32.500 m2  kapalı alan ve 23.000 m2  açık alan 
Tire OSB - Tire - İzmir / Başlangıç Yılı: 2015

Gursut
 Factory mechanical installation / Prosess heating, cooling, 

stainless ventilation channels, plumbing, fire system, stainless prosess pipe lines, 
installation project design and installation works 

Total area 55.500 m2 : 32.500 m2 closed area and 23.000 m2 open area
Tire OSB - Tire - Izmir / Start up Year: 2015

Projelerimiz / Our Projects

DEVAM EDEN PROJELERİMİZ / ONGOING PROJECTS

LM Wind Power Blades Türkiye
Proses için merkezi reçine sistemi montaj ve kurulumu (Reçine tankları imalatı, mekanik proje, 
otomasyon, montajı, test  ve devreye alma)
Toplam alan: 174.000 m2 : 159.500 m2 açık alan ve 14.500 m2 kapalı alan
BOSBİ - Bergama - İzmir / Başlangıç Yılı: 2017

LM Wind Power Blades Turkey
Assembly and installation of central resin system for process 

(Resin tanks manufacturing, mechanical project, automation, 
assembly, test  and commissioning)

Total area: 174.000 m2: 159.500 m2 open area 
and 14.500 m2 closed area

BOSBI - Bergama - Izmir / Start up Year: 2017



7

e - b ü l t e n Projelerimiz / Our Projects

DEVAM EDEN PROJELERİMİZ / ONGOING PROJECTS

Tirsan Kardan
Fabrika mekaniği / Isıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat, 
basınçlı hava ve yangın tesisatı ve uygulamaları
Toplam alan: 26.600 m2 = 25.000 m2 kapalı alan, 1.200 m2 idari bina, 400 m2 su deposu
Manisa OSB - Manisa / Başlangıç Yılı: 2016

Tirsan Kardan 
Installation of factory mechanic / Heating, cooling, ventilation, plumbing,

pressure air and fire systems and application
Total area: 26.600 m2 = 25.000 m2 closed area, 1.200 m2 administrative building,

400 m2 water storage 
Manisa OSB - Manisa / Start up Year: 2016
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TAMAMLANAN PROJELERİMİZ / COMPLETED PROJECTS

Projelerimiz / Our Projects

Baylan Ölçü Aletleri  
Fabrika mekanik projelendirme ve uygulaması / Yangın tesisatı, sıhhi tesisat, basınçlı hava tesisatı, 
ısıtma soğutma tesisatı, VRF sistemi, fabrika ortam havalandırması ve şartlandırılması
Toplam alan: 38.260 m2 = 34.860 m2 fabrika alanı ve 3.400 m2 idari bina
İAOSB - Çiğli - İzmir / Başlangıç-Bitiş Yılı: 2013

Çağ Plastik
Fabrika mekanik projelendirme ve uygulaması / Yangın tesisatı, proses soğutma tesisatı, 
havalandırma tesisatı, sıhhi tesisat
Toplam alan: 3.058 m2

İPOSB - Torbalı - İzmir / Başlangıç Yılı: 2014 Bitiş Yılı: 2015

Baylan Measuring Instruments 
Factory mechanical installation project design and installation works / Fire system, 

plumbing, pressure air installation, heating and cooling installation, VRF system, 
ventilation  and climatization of factory indoor

Total area: 38.260m2 = 34.860 m2 factory area and 3.400 m2 administrative building  
IAOSB - Çiğli - Izmir / Start up - Completed Year: 2013

Çağ Plastics 
Factory mechanical installation project design and installation works / Fire system,  prosess 

cooling installation, air conditioning installation and plumbing
Total area: 3.058 m2

IPOSB - Torbalı - Izmir / Start up Year: 2014 Completed Year: 2015
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Eltaş Transformatör
Fabrika mekanik tesisat projelendirilmesi ve uygulanması işleri / Isıtma, radyant ısıtma sistemi, VRF 
ve rooftop iklimlendirme uygulamaları, soğutma, havalandırma, basınçlı hava, sıhhi tesisat, kızgın 
yağ tesisatı, yangın tesisatı, doğalgaz tesisatları 
Toplam alan: ~46.000 m2

ALOSBİ - Aliağa - İzmir / Başlangıç-Bitiş Yılı: 2014

DB Tarımsal 
Gliserin ve metilester rafineri kurulumu, proses karıştırıcılı tank imalatları / 500 ton, 1000 ton, 2000 ton 
ve 3000 ton siyah sactan mamul tank imalatları, buhar tesisatı ve çelik konstrüksiyon işleri 
Torbalı - İzmir / Başlangıç Yılı: 2012 Bitiş Yılı: 2015

TAMAMLANAN PROJELERİMİZ / COMPLETED PROJECTS

DB Agriculture
Glycerine and methylester refinery installation, manufacturing of process mixer tank / 

Manufacturing of 500 tons, 1000 tons, 2000 tons and 3000 tons tanks made of black sack, 
steam piping and steel construction works

Torbalı - Izmir / Start up Year: 2012 Completed Year: 2015

 Eltaş Transformers
Factory mechanical project design and installation works / Heating, Radiant heating system, 

VRF and rooftop air conditioning applications, cooling, ventilation, pressure air, 
plumbing, hot oil boiler system, fire system, natural gas installations

Total area:  app. 46.000 m2

ALOSBI - Aliağa - Izmir / Start up-Completed Year: 2014
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TAMAMLANAN PROJELERİMİZ / COMPLETED PROJECTS

Projelerimiz / Our Projects

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBETON
600 ton/saat kapasiteli taş tırma eleme tesisi kuru toz tutma sistemi
Bornova - İzmir / Başlangıç-Bitiş Yılı: 2015

Izmir Metropolitan Municipality IZBETON 
Stone grinding sieving system with 600 tons / hour capacity dry dust holding system

Bornova - Izmir / Start up-Completed Year: 2015

Korsini Ambalaj
Fabrika mekaniği / Yangın tesisatı
Toplam alan: 2.500 m2

Ege Serbest Bölge (ESBAŞ) - Gaziemir - İzmir / Başlangıç-Bitiş Yılı: 2016

Korsini Packaging
 Factory mechanical installation / Fire system

Total area: 2.500 m2

The Aegean Free Zone - Gaziemir - Izmir / Start up-Completed Year: 2016
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Tariş Zeytin ve Zeytinyağları
4 adet 500 tonluk paslanmaz çelik tank imalatı, jet-groud tank temelleri saha betonu uygulamaları, 
çelik konstrüksiyon köprü ve bina uygulamaları, heat pump chiller ile 500 tonluk zeytinyağı 
tanklarının ısıtılması ve soğutulması 
İAOSB - Çiğli - İzmir / Başlangıç-Bitiş Yılı: 2013

Taris Olive and Olive Oils
Manufacturing of 4 pcs 500 tons stainless steel tank, field concrete application of 

jet-groud tanks foundation, steel construction bridge and building applications, 
heating and cooling of 500 tons of olive oil tanks with heat pump chiller 

IAOSB - Çigli - Izmir / Start up-Completed Year: 2013

Meba Reklamcılık
Fabrika mekaniği projelendirmesi ve uygulaması / Fabrika sıhhi tesisat, yangın ve klima tesisatları
Toplam kapalı alan: 2.500 m2

İMPİOSB - Menemen - İzmir / Başlangıç-Bitiş Yılı: 2016

Meba Advertasing
Factory mechanical installation project design and installation works / Factory plumbing,

 fire system and air conditioning installations
Total closed area: 2.500 m2

IMPIOSB - Menemen - Izmir / Start up-Completed Year: 2016

TAMAMLANAN PROJELERİMİZ / COMPLETED PROJECTS
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T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı 
Sayın Erdal ÇALIKOĞLU Ziyareti Gerçekleştirildi

T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı 
Sayın Erdal ÇALIKOĞLU Ziyareti Gerçekleştirildi

23 Mart 2017 tarihinde Ema Grup ve ENSİA 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin 
VATANSEVER, ENSİA Genel Sekreteri Sayın 
Zeliha ÜNAL SİLLELİ, EMA Enerji İş Geliştirme 
ve Proje Yöneticisi Sayın Servet GİRGİN’in 
katılımları ile T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür Yardımcısı Sayın Erdal 
ÇALIKOĞLU ziyaret edildi.

Yenilenebilir Enerji  imkanlarının görüşüldüğü 
toplantıda, güncel gelişmeler ve çalışmalar 
hakkında bilgi alışverişi gerçekleşmiştir.

23 Mart 2017 tarihinde Ema Grup ve ENSİA 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin 
VATANSEVER, ENSİA Genel Sekreteri Sayın 
Zeliha ÜNAL SİLLELİ, EMA Enerji İş Geliştirme 
ve Proje Yöneticisi Sayın Servet GİRGİN’in 
katılımları ile Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu Elektrik Piyasası  Dairesi Başkanı Sayın 
Hacı Ali ULUTAŞ  ziyaret edildi.

İlgili ziyarette, enerji piyasası ile ilgili güncel 
gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi 
alışverişi gerçekleşmiştir.

On 23th of  March,  Mr. Hüseyin VATANSEVER Chairman of Ema Group and ENSİA, ENSİA 
Secretary General  Mrs. Zeliha ÜNAL SİLLELİ, EMA Energy Business Development and Project 
Manager Miss  Servet GİRGİN  visited  Mr. Erdal ÇALIKOĞLU, Assistant General Manager of the 
General Directorate of Renewable Energy of the Ministry of Energy and Natural Resources.

On 23th of  March,  Mr. Hüseyin VATANSEVER Chairman of Ema Group and ENSİA, ENSİA 
Secretary General  Mrs. Zeliha ÜNAL SİLLELİ, EMA Energy Business Development and Project 
Manager Miss  Servet GİRGİN  visited  Mr. Hacı Ali ULUTAŞ , President of the Energy Market 
Regulatory Authority Electricity Market Department.
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Ruanda Büyükelçisi ile Ortak İş İmkanları Görüşüldü

23 Mart 2017 tarihinde Ema Grup ve ENSİA Yönetim Başkanı 
Sayın Hüseyin VATANSEVER, Ema Grup Şirket Avukatı Sayın 
Heval Savaş KAYA, ENSİA Genel Sekreteri Sayın Zeliha ÜNAL 
SİLLELİ, EMA Grup İş Geliştirme ve Proje Yöneticisi Sayın 
Servet GİRGİN’in katılımları ile Ruanda Cumhuriyeti’nin 
Ankara Büyükelçisi Sayın H.E. Williams NKURUNZIZA ziyaret 
edildi.

İzmir ile Ruanda arasındaki ortak iş imkanlarının görüşüldüğü, 
potansiyel üretim alanları ile pazar araştırması çalışmaları 
hakkında bilgi alışverişinin gerçekleştiği ziyarette EMA Grup 
faaliyet ve uygulama alanları hakkında bilgi verilmiştir. 

On March 23th, Ema Group and ENSİA Chairman 
Mr. Hüseyin VATANSEVER, Ema Group Company Lawyer 
Mr. Heval Savaş KAYA, General Secretary of ENSİA Mrs. 
Zeliha ÜNAL SİLLELİ, EMA Group Business Development 
and Project Manager Miss Servet GİRGİN visited Mr. H. E. 
Williams NKURUNZIZA, Ankara Ambassador of Rwandan 
Republic.
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ENSİA Tarafından UR-GE Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2010/8 sayılı tebliğ kapsamında desteklenen Uluslararası Rekabet 
Yeteneğinin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi ile ilgili ENSİA tarafından 27 Ocak 2017 tarihinde Tepekule 
Kongre Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Zobu Consulting Genel Müdürü Hakan 
ZOBU’nun sunumları ile gerçekleştirilen, ENSİA üyelerinin ve ESSİAD’ın katılımları ile gerçekleştirilen 
toplantıda; UR-GE Destekleri için hibe başvurusu yapabilecek İşbirliği Kuruluşlarının İhracatçı Birlikleri 
İl Sanayi / Ticaret Odaları TOBB, TİM, DEİK Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Organize Sanayi Bölgeleri 
Endüstri Bölgeleri Sektörel Üretici Dernekleri Sektörel Dış Ticaret Şirketleri İmalatçıların kurduğu 
dernek-birlik veya kooperatifler olduğunu bu sebeple de şirketlerin ENSİA gibi tabanı güçlü sivil 
toplum kuruluşlarına üyeliklerinin bu desteklerden faydalanmak adına önem arz ettiğini ifade etti.

Ema Grup ve ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
VATANSEVER ise UR-GE Projelerinin sağladığı 
istihdam desteği ile şirketlerde personel yapısının 
nitelikli personelden oluşturulması hususunda önemli 
olduğunu ve aynı zamanda da sivil toplum kuruluşlarına 
üyeliklerde bir motivasyon noktası oluşturduğunun 
altını çizdi. 

ESSİAD’ı temsilen EHİS 
LAB Proje Koordinatörü 
Ayeşgül SEVER MENKÜ 

tarafından yapılan sunumda, ESSİAD’ın UR-GE desteği kapsamında 
yürütmüş olduğu faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verildi. 
Özellikle uluslararası tanıtım ve heyet organizasyonları anlamında 
UR-GE desteklerinin çok kapsamlı ve faydalı olduğunu ifade eden 
Menkü, “UR-GE desteği olmadan bu tür faaliyetler gerek şirketler 
gerekse de bizim gibi dernekler adına mali anlamda büyük bir 
yük olacakken UR-GE Destekleri sayesinde belki de bu destekler 
olmadan hiç ihracat yapamayacak bir şirket ihracat yapmaya 
cesaretleniyor, personelini yurt dışına yolluyor, alım heyetleri 
organize ediyor ve hatta istihdam sağlıyor.” ifadelerine yer verdi.

UR-GE Support Information Meeting
In the event organized by ENSIA, informative presentations made by Hakan ZOBU, General 
Manager of Zobu Consulting, explained UR-GE (International Competition Development) 
Supports.

Haberler / News
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Ruanda Büyükelçisi İzmirli Sanayiciler ile Buluştu

Ruanda Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi 
Sayın Williams NKURUNZIZA, İzmir ile Ruanda 
arasındaki ortak iş imkanlarını araştırmak ve 
İzmirli sanayicileri ülkesine davet etmek üzere 
organizasyonu  gerçekleştirdiklerini söyledi. 
İzmirli sanayicileri ülkesine yatırım yapmaya 
davet eden Büyükelçi Nkurunziza, “Ruanda 
küçük bir ülke ama Doğu Afrika Birliği’ne üye 
olduğu için burada yatırım yapan firmalar, 
etrafındaki dört ülkeyi kapsayan 85 milyonluk 
nüfusa gümrüksüz bir şekilde mal satabilecek. 
Biz ülke olarak birçok ürünü ithal ediyoruz 
ve sizin iç piyasadaki ürünleriniz bizim ithal 

ettiğimiz ürünlerden çok daha ucuz. Ruanda’ya yatırıp yapıp orada üretim yaparsanız, hem siz 
kazanmış hem de biz kazanmış oluruz” dedi. Ülkesine yatırım yapacak sanayicilere ellerinden gelen 
her türlü desteği vereceklerini ifade eden Büyükelçi Nkurunzizaise, KAYSO’nun organizasyonunda 
Ruanda’ya düzenlenecek bir seyahatte de işadamlarına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet 
duyacaklarını sözlerine ekledi.

Güney Afrika  Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Sayın Tamer TAŞKIN, iş adamlarının  bu  kıtayı keşfetmesini 
ve mutlaka iş bağlantıları kurmasını önerdi.  Taşkın, “ bu ülkede çimento, seramik, mobilya, kapı  
herşey ithal ediliyor… Giden  kazanıyor. Özellikle Rwanda, bulunmaz hint  kumaşıdır.” diye  konuştu.
 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu  Sayman Üyesi Sayın Hüseyin VATANSEVER, İzmir  ile Ruanda 
arasında ki ortak iş fırsatları ve İzmirli sanayicilerin ülkede yatırım imkanlarından faydalanmaları 
gerektiğini vurguladı.

Mr. Williams  NKURUNZIZA, Ambassador of the Republic of Rwanda to Ankara, said that they 
organized the organization to investigate common business opportunities between Izmir and 
Rwanda and invite them to the country of İzmir industrialists. “Rwanda is a small country but 
because it is a member of the East African Union, companies investing here will be able to sell 
goods to the population of 85 million, including the four surrounding countries, in a duty-free 
manner. We are importing many products as a country and your products in your domestic 
market are much cheaper than the products we imported. If you invest in Rwanda and make 
a production there, you both win and we will win.” he said. Ambassador Nkurunziza stated that 
they would give any kind of support from their suppliers to invest in their country and added 
that they would be happy to host businessmen on a trip to Rwanda in KAYSO’s organization. The 
Honorary Consul of the Republic of South Africa, Mr. Tamer TAŞKIN, suggested that businessmen 
explore this continent and establish business connections. Flood, “in this country cement, 
ceramics, furniture, doors are imported everything is gaining outgoing. Especially Rwanda is 
indispensable Indian fabric, “he said.
 
Aegean Region Chamber of Industry Board Member Sayın Hüseyin VATANSEVER emphasized 
that the joint business opportunities between İzmir and Rwanda and İzmir industrialists should 
benefit from investment opportunities in the country.

Haberler / News
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Dezega SP Güvenlik Ürünleri  Proje  Yöneticisi  Alexander NİCKOLAENKO 
Ema Grup’u Ziyaret Etti

Dezega SP Güvenlik Ürünleri  Proje  Yöneticisi  
Alexander NİCKOLAENKO Ema Grup’u 24  Ocak 
2017  tarihinde ziyaret etti. Sektörün ekonomik 
durumunun değerlendirildiği toplantıda sektör 
çalışmaları ve günümüz pazar koşulları hakkında 
bilgi alışverişinde bulunuldu.

Visit of DEZEGA SP Security Equipments

Alexander NICKOLAENKO, Projet  Manager 
of  Dezega Sp Technologies, visited on 

24th January, 2017. They discussed on the 
economic situation of the sector, information 

and current conditions of market.

IV.Enerji Verimliliği Günleri’ne ENSİA Damgası

4.Enerji Verimliliği Günleri 19-20 Ocak 2017 
tarihlerinde Yaşar Üniversitesi Konferans 
Salonu`nda gerçekleştirildi. TMMOB Elektrik 
Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 
etkinlikte ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
VATANSEVER, ENSİA Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı Onur 
GÜNDURU  ve Akademik Üyemiz Yrd. Doç. 
Dr. Hacer ŞEKERCİ sunum gerçekleştirerek 
Ülkemizde ve Dünya enerji verimliliği konusunda 
gerçekleştirilen çalışmalardan bahsetmiştir. 
Enerji maliyetlerinin büyüklüğü, % 70 oranında 
dışa bağımlı olan enerji ihtiyacımız nedeniyle 
enerjinin verimli, doğru, etkin kullanımı ülkemiz 
için büyük önem arz etmekte. Bu anlamda 
temiz ve yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımı 
da büyük önem taşımaktadır. Fosil tabanlı enerji 
kaynaklarının yarattığı kirlilik ve bu kaynakların 
kısıtlı olması, nükleer enerjinin insan hayatını 
tehdit eden özellikleri nedeniyle yenilenebilir 
enerji karşımızda en önemli ve vazgeçilmez 
seçenek olarak durmaktadır. Bu çerçevede 
enerjinin verimli kullanılması ve yenilenebilir 
enerjiye  yönelik uygulamalar hakkında 
gelişmelerin izlenmesi, ülkemizin bu alanlardaki 
hedefleri ve politikasının değerlendirilmesi, 
meslek alanımızdaki gelişmelerin incelenmesi 
ve kamuoyu oluşturulması açısından EMO ve Yaşar Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen etkinlikte 
katılımcılar enerji verimliliğine ilişkin sorularına yanıt aradılar. 

IV. Energy Efficiency Days

4.Energy Efficiency Days “was held in Yaşar 
University Conference Hall between on 19-
20 January 2017. Our Chairman Hüseyin 
VATANSEVER, Chairman of Board of Directors 
and Chairman of Energy Efficiency Working 
Group Onur GÜNDURU and Academic Member 
Yrd.Doç. Dr. Hacer ŞEKERCİ made presentations 
and carried out studies related to energy 
efficiency in our country and the world.
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ESSİAD Onursal Başkanı Dr. Müh. Erol ERTAŞ Anısına Hazırlanan “Anı Kitabı” Yayınlandı

ESSİAD’ın 1992-1993 / 1993-1994 / 1996-1998 Dönemi 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Dr. Müh. Erol ERTAŞ, 
başkanlık görevini tamamladıktan vefatına kadar gerek 
ESSİAD olarak üyesi olarak gerek sektörel etkinliklerde birçok 
görevler üstlenmiş, 2009 yılından itibaren ise ESSİAD Onursal 
Başkanı olarak ESSİAD ve EHİS sektörü adına başarılı ve iz 
bırakan katkılar ile çalışmalarına devam etmiştir. Bilgi ve 
donanımı ile desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Erol ERTAŞ 
ile ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüseyin VATANSEVER 
bir çok başarılı çalışmaya imza atmıştır. 

ESSİAD Onursal Başkanı Dr. Müh. Erol ERTAŞ anısına; 14 
Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen ESSİAD Genel Kurul 
Toplantısında 2015-2017 Dönemi ESSİAD Yönetim Kurulu’nun 
katkıları ile anı kitabı hazırlanmıştır. İçerisinde Dr. Müh. Erol 
ERTAŞ ile ilgili Ema Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
VATANSEVER’in, ESSİAD Yüksek İstişare Üyelerinin, dernek 
üyelerinin, sektör temsilcilerinin görüşleri ve Ertaş’ın kendi 
hayatından kesitlerin yer aldığı anı kitabını ESSİAD’dan 
temin edebilirsiniz.

Devamını anı kitabında 
okuyabilirsiniz.

ESSİAD Honorary Chairman 
Erol ERTAŞ’s Memorial Book is 

published.

Please visit ESSİAD’s office for
Erol ERTAŞ’s memorial book

Haberler / News
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LM Wind Power, Wind Turbine Manufacturers, Opened  Excellence Training Centre
for Plant will be setup in Bergama.

 
Ben MALFIJT, Vice Chairman of the Board of Directors of the Danish wind turbine bladess  
producer LM Wind Power, said about on  Plant  will be setup in Bergama. that  they were 

happy to fulfill the promises  despite painful events in Turkey and in the world.

Rüzgar Türbini Kanat Üreticisi LM Wind Power’ın
 Bergama’da Kuracağı Tesis İçin Personel Eğitim Merkezi Açıldı

Danimarkalı rüzgar türbini kanat üreticisi LM Wind Power’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ben 
MALEFIJT, Bergama’da kuracakları tesisle ilgili 14 Temmuz’daki temel atma töreni sonrası Türkiye 
ve dünyada acı olayların yaşanmasına rağmen verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını belirtti.

Rüzgar türbini kanat üreticisi LM Wind Power’ın dünya genelindeki 14. üretim üssü olacak 
Bergama tesisinde çalışacak personelin eğitimi için Mükemmellik Mükemmellik Merkezi (Center of 
Excellence-CoE) açıldı. Açılışa, Ema Grup ve ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin VATANSEVER, 
Ema Grup CEO’su ve ENSİA Yönetim Kurulu Üyesi Erdem ÖZSOY ve Ema Grup Stratejik Planlama 
ve Proje Yöneticisi ve ENSİA Akademik Üyesi Servet GİRGİN’in yanı sıra Bergama Kaymakamı, 
Osman Nuri CANATAN, Bergama Belediye Başkanı Mehmet GÖNENÇ, LM Windpower Avrupa 
Operasyon Direktörü Jesper SORENSEN, LM Wind Power Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ben 
MALEFIJT, LM Wind Power Bergama Fabrika Direktörü Ozan MAMAY ve sektörden davetliler 
katıldı. LM Wind Power Türkiye Sorumlusu ve ENSİA Üyesi Recep Ali ETİ, gelen davetlileri büyük bir 
heyecanla karşıladı.
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Malefijt: “Söz Verdik, Verdiğimiz Sözleri Yerine Getiriyoruz”

İlçedeki eski bir tekstil fabrikasında hizmete giren merkezin açılış 
törenine katılarak konuşma yapan şirketin Başkan Yardımcısı 
Malefijt, Bergama yatırımının 14 Temmuz 2016’da temelini attıklarını 
ve o dönemde karşılıklı bazı sözler verdiklerini kaydetti.

O dönemde 12 ay içinde çalışacak bir fabrika kurma, ekibi tesis 
açılışı öncesinden işe alma konusunda sözler verdiklerini, yerel 
yönetimlerden ve tedarikçilerden de bazı sözler aldıklarını anlatan 
Malefijt, şöyle konuştu: “Tam bundan bir gün sonra Türkiye’nin 
hayatında çok büyük değişiklikler oldu. Geçtiğimiz 6 ayda hem 
Türkiye hem dünyada çok büyük değişiklikler oldu, acı olaylar 
yaşandı. Ekonomik anlamda beklentilerin değiştiğini gördük, Türk 
lirasının değer kaybettiğini gördük. Çok sayıda engelin karşımıza 

çıktığını gördük. İşlerini yerine getiremeyen, işten çıkarılan çok kişi olduğunu gördük. Tüm bunlar 
sözleri tutamadığımızın bir sebebi olarak gösterilebilirdi ama burada toplanan herkes 6 ay önce 
verilmiş sözlerin tamamını yerine getirmenin gururunu yaşıyor.”

LM Wind Power Avrupa Operasyon Direktörü Jesper SORENSEN de ekibe katılan Türk çalışanların 
şirkete bağlılığı ve çalışma heyecanlarından etkilendiğini belirterek, bunun başarıya olan inançlarını 
artırdığına dikkati çekti.

Fabrika Direktörü Ozan MAMAY ise yaklaşık 500 kişinin çalışacağı tesis için 40 mühendis ve uzmanın 
iş başı yaptığını, her ay 40 üretim operatörünün ekibe dahil edileceğini ifade ederek, “Ekibe katılan 
arkadaşlarımız Mükemmellik Eğitim Merkezi’nde 1 aylık teorik ve pratik eğitimden geçecek. 4-6 
ay süreyle grubun Polonya, İspanya ve Hindistan’daki değişik fabrikalarında uygulamalı eğitim 
görecekler.” dedi.

Mamay, Türkiye’deki rüzgar potansiyelinin umut verici olduğunu, 2023 yılında toplam enerji 
üretiminin %30’unun yenilenebilir enerjiden karşılanmasının öngörüldüğünü dile getirerek, şirketin 
bu hedefleri görerek pozisyon alma kararı verdiğine işaret etti.

“Dostlarımızı Unutmayız”

Bergama Belediye Başkanı Mehmet GÖNENÇ, fabrika yatırımından 
sonraki gün olan 15 Temmuz’da başka bir Türkiye’ye uyandıklarına 
dikkat çekerek “Hepimizin kafasında soru işaretleri, kaygılar vardı 
ama bu yatırımın devamı konusundaki kararlılık bizi hem mutlu etti 
hem de sorumluluklarımızı artırdı. Bu etik davranışları için çok teşekkür 
ediyoruz. Biz dostlarımızı unutmayız ama zor dönemde bu kararlılığı 
gösteren dostlarımızı hiç unutmayız. Yasal sınır ve yetkilerimiz içinde 
kendilerine elimizden gelen kolaylığı sağlayacağız.” dedi.

LM Wind Power’ın Bergama OSB’de inşaatı devam eden üretim 
tesislerinin temmuz ayında hizmete girmesi hedefleniyor.
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KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER (KOBİ)

1.1. KOBİ Tanımları

KOBİ terimi çok çeşitli tanımlar ve ölçümler 
kapsamaktadır. Tanımlar her bir ülke tarafından 
istatistiksel amaçlar için kullanılmaktadır. (OECD, 
1997: 20) KOBİ tanımlarında bir ortaklık yoktur. Bu 
nedenle farklı kurumlar belli özellikler kullanarak 
KOBİ’leri sınıflandırmaya çalışırlar. Bu özelliklerden 
en dikkat çekeni çalışan sayısı, çalışılan işkolu, 
satış hâsılatıdır. Bazı kurumların tanımları sadece 
imalat sektörüne yönelik olmakta bunun 
sonucunda diğer sektörlerde faaliyet gösteren 
tüm işletmeler kapsam dışında kalmakta ve 
hükümet teşviklerinden yararlanamamaktadır. 
Sonuçta AB ile uyumlaştırmak, gerekse de 
Basel II’nin yakın zamanda uygulanması 
sebebiyle 2005 yılında tebliğ yayımlanarak KOBİ 
tanımlamalarında birlik olması yolunda adım 
atılmıştır. Bu tebliğe göre işletmeler çalışan sayısı, 
bilanço büyüklüğü ve yıllık net satış gelirine göre 
ölçeklendirilmektedir.

Bakanlar Kurulu’nun 2005/9617 sayılı kararı 
ile kabul edilen “Küçük ve Orta Büyüklükteki 
İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması 
hakkında Yönetmelik” yayım tarihinden altı 
ay sonra yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 4. 
maddesine göre KOBİ; “İkiyüzelli kişiden az yıllık 
çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 
ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk 
Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro 
işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki 
işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca “KOBİ” 
olarak adlandırılan ekonomik birimleri ifade 
eder”. Yönetmelikte KOBİ sınıflandırması 
(Küçükyılmazlar, 2007: 11):

Kümelenme / Clustering

 Servet GİRGİN
servet.girgin@emagrup.com

İş Geliştirme ve Proje Yöneticisi
Ema Enerji End. Mak. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
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Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü

Öğretim Görevlisi

KÜME VE KÜMELENME

SMAL and MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
 
SME Definitions

The SME term covers a wide range of 
definitions and measurements. Definitions are 
used by each country for statistical purposes. 
(OECD, 1997: 20) There is no partnership in SME 
definitions. For this reason, different institutions 
try to classify SMEs using specific features.

•Micro-enterprise: very small-scale enterprises 
employing less than 10 employees per year 
and not having an annual net sales revenue 
or financial balance of more than 1,000,000TL
•Small Business: Enterprises that employ 
less than 50 employees per year and whose 
annual net sales revenue or financial balance 
does not exceed 5.000.000TL,
 
Medium Business: Enterprises employing fewer 
than 250 employees per year and having an 
annual net sales revenue or financial balance 
of not more than 25,000,000 TL. In addition 
to the existence of descriptive differences 
in our country, there is no unity in the world. 
Definitions are also different according to 
American, European countries, EU definition 
and Basel criterias. Despite this disparity, SMEs 
are well aware of the fact that it is the driving 
force of the industry, both employment and 
opportunities, and it also reveals creativity 
activities.
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•Mikro İşletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 
1.000.000TL ‘yi aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler,
•Küçük İşletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali 
bilançosu 5.000.000TL ‘yi aşmayan işletmeler,
•Orta Büyüklükteki İşletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden veyıllık net satış hasılatı ya da 
mali bilançosu 25.000.000TL ‘yi aşmayan
işletmeler.

Yönetmeliğe göre KOBİ’ler, çalışan sayıları veya mali bilgilerinin tespitine yönelik olarak; diğer 
işletmeler ile oran sermaye veya oy hakkı ilişkilerine göre(Küçükyılmazlar, 2007: 11–13):

•Bağımsız İşletme: başka bir işletmenin %25 veya daha fazlasına sahip değilse, herhangi bir tüzel 
kişi veya kamu kurum veya kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu 
işletmenin %25 veya daha fazla hissesine sahip değilse, konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa 
ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle 
bağlı bir işletme değilse “bağımsız işletme” kabul edilir.

•Ortak İşletme: Bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte hakim etki yaratmayacak 
şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin %25’inden fazlasına veya %50’sinden 
azına sahip olması, yahut kendisinin oy hakları veya sermayesinin %25’inden fazlasına veya 
%50’sinden azına başka bir işletmenin hakim etki yaratmayacak şekilde sahip olması durumudur.

•Bağlı İşletme: Başka bir işletmenin sermeye veya oy haklarının çoğunluğuna sahip olma, başka bir 
işletmenin yönetim, yürütme veya denetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu atama veya azletme 
yetkisine sahip olma, başka bir işletmenin hissedarı veya ortaklarıyla yaptığı anlaşma ile bunların 
oy haklarının çoğunluğunu tek başına kontrol etme hakkına sahip olma şartlarından en az birini 
taşıması halinde bağlı işletmedir. Ülkemizde tanımsal farklılıkların olmasının yanında dünyada da 
bir birlik yoktur. Amerika, Avrupa ülkeleri, AB tanımı ve Basel kriterlerine göre tanım da farklıdır. Bu 
farklılığa rağmen KOBİ’lerin sanayinin itici gücü olduğu, hem istihdama katkı hem de fırsatları iyi 
değerlendirdikleri, ayrıca yaratıcılık faaliyetleri ortaya çıkarır.

Tablo 1: KOBİ’lerin Bazı Seçilmiş Ekonomiler İçindeki Yerlerinin Karşılaştırılması
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Tabloda görüldüğü üzere, ABD, Almanya, Hindistan, Japonya, İngiltere, Güney Kore ve Türkiye gibi 
ülkelerde KOBİ’ler tüm ekonomi için hayati önem taşımaktadır. İstihdama katkısı da çok fazladır.
 
1.1.1. Türkiye’de KOBİ Tanımları

Diğer ülkelerde de olduğu gibi ülkemizde tek bir KOBİ tanımı yoktur. KOBİ’lerle ilişkisi olan kurum ve 
kuruluşlar farklı KOBİ tanımı yapmaktadırlar.

Tablo 2: Türkiye’de Kullanılan KOBİ Tanımları

Kümelenme / Clustering
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 Tablo 3: AB ile Uyumlaştırılan KOBİ Tanımları (Yönetmeliğe Göre)

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi AB ile uyumlaştırma amaçlı 2005 yılında çıkarılan 
yönetmelikteki tanıma göre, bir işletmenin KOBİ sayılması için 250 kişiden az çalışanı ve aynı 
zamanda bilanço büyüklüğünün veya yıllık satış gelirinin 25 milyon TL’den az olması ve bağlı firma 
şeklinde büyük bir şirketin grubu yer almaması gerekmektedir.•

Sosyal Haberler / Social News
Doğum Günü Kutlamaları / Birthday Celebrations

Değerli Çalışma Arkadaşımız / Dear Colleague;
Erdem ÖZSOY, 
Erkan KURT,
Atilla ÖZGÖNÜL
ve Onur KURUOĞLU, 

Ema Grup İnsan Kaynakları Departmanı ve Şirket Yönetimi olarak doğum gününüzü kutlar, 
sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam dileriz. Uzun yıllar aynı amaca ve hayale el ele yürümek 
dileklerimizle… As Ema Group’s Human Resources Department and Company Management, we 
celebrate your birthday and wish you a life full of health, happiness and success. For many years 
we wish to walk in the same way...

Ema Group
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05.12.1982 tarihinde İzmir’de doğdum. 1999 yılında Seyit Şanlı
Endüstri Meslek Lisesi Soğutma ve İklimlendirme Bölümü’nden
mezun oldum. Aynı yıl çalışma hayatına atıldım. Bugüne kadar
çalışma hayatımda karşılıklı olarak birbirimizin üzerinde izleri olan 
Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme firmalarında çalışmalarıma devam 
ettim. Aynı zamanda, evli ve bir erkek, bir kız çocuk babasıyım.

Çalışma hayatım boyunca, 2009 yılında görev almaya başladığım 
Ema Grup firması hem kişisel gelişimim hem de profesyonel iş hayatım 
için kilometre taşı olmuştur. Bugüne kadar firmamızda birçok farklı 
departmanda görev aldım. Teknik servis olarak başladığım göreve 
bireysel şantiyeler, müşteri memnuniyeti, keşif, satış sonrası hizmet 
ve endüstriyel şantiyeler alanlarında çeşitli çalışmalar ile devam 
ettim.

Ema ailesinde görev aldığım süre içerisinde birçok alanda kendimi geliştirme ve yeni ufuklar görme 
şansı yakaladım. Bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Ema ailesi içerisinde 
nice güzellik ve başarılara ulaşacağımızdan emin olarak başta Yönetim Kurulu üyelerimize bana 
bu şansı tanıdıkları için teşekkürlerimi sunar ve değerli çalışma arkadaşlarıma da bu süreçte bana 
destek oldukları için çok teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Ahmet ÜRŞEN

Ahmet ÜRŞEN / Site Responsible
 
I was born in İzmir on 05.12.1982. In 1999, I graduated Seyit Şanlı Industrial Vocational High 
School Refrigeration and Air Conditioning Department. In the same year I started working. 
Until today, working in my life mutually Heating, Cooling and Air Conditioning with traces on I 
continued working in the companies. At the same time, married and I have one boy and girl.
 
In the same year I started working. Until today, I continued to work in Heating-Refrigeration 
and Air Conditioning companies, le  aving traces in my life and mutually tracing each other.
At the same time, I am married and have 1 boy and 1 girl. During my working life, Ema Group 
company I started working in 2009. Has been a milestone for both personal development 
and professional business life.Until today, I have worked in many different departments in our 
company. I have started as a technical service relative and I have started to work in individual 
contracts, customer satisfaction, discovery after sales service. I continued with various studies 
in the fields of industrial contracting. During my time in the EMA family and I had a chance to 
see new horizons. I am happy and proud to be a part of this family.

We are very confident that we will achieve some nice beauty and success within the EMA 
family, and especially our Board members, thank you for giving me this chance, I would also 
like to thank my colleagues for supporting me in this process.

Best Regard, 

Ahmet ÜRŞEN 

Ahmet ÜRŞEN / Şantiye Sorumlusu


