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SUNEXPRESS, UÇAKLAR İÇİN DE TASARIM YAPACAKFAIRMONT QUASAR ISTANBUL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
NİCOLAS KIPPER ATANDI

İEİS’İN GENEL SEKRETERİ 
SAVAŞ MALKOÇ OLDUTürk Hava Yolları ve Alman 

Lutfh ansa Havayolları şirketleri 
ortaklığında kurulan Sunexpress 
Hava Yolları, uçaklar için tasarım 
da yapabilecek. SunExpress Genel 
Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, 
“Dünyanın beşinci, Türkiye’nin 
ise en iyi tatil havayolu şirketi olan 
SunExpress’in, havacılık tasarım 
ve sertifikasyon alanlarındaki 
mühendislik altyapısı ve yetkinliği, 
Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı 
(EASA) tarafından ‘Tasarım 
Organizasyonu Onayı (DOA)’ 
sertifikası ile tescillendi” dedi. 
 EASA tarafından bu alanda 
Türkiye’de yetkilendirilen ikinci 
havayolu olarak Türkiye’yi 
uluslararası havacılık sektöründe 
temsil etmek üzere yeni bir 

döneme hazırlandıklarını belirten 
Çalışkan, “SunExpress, filosunda 
bulunan uçaklar veya diğer ulusal 
veya uluslararası operatörlerin 
uçakları için belirli kategorilerde 
tasarım, tamir ve uçuş koşullarını 
onaylama hizmeti vermeye başladı” 
diye konuştu. Çalışkan, ‘’Artık 
yalnızca filo işleten bir havayolu 
değil aynı zamanda hem ulusal hem 
uluslararası operatörlerin uçakları 
için tamir ve modifikasyon hizmeti 
veren önemli bir havacılık ortağıyız. 
Bu başarı, havacılık tutkumuz 
ile birlikte Türk havacılığına, 
turizmine ve ekonomisine 
desteğimizi artırarak sürdürme 
çabalarımızın bir sonucudur’’ 
ifadelerini kullandı.   
FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Dünyanın öncü otel 
gruplarından Accor Otel 
Grubu çatısı altındaki 
Fairmont Quasar 
Istanbul’a genel müdür 
olarak Nicolas Kipper 
atandı. 1 Ekim’den 
itibaren yeni görevine 
başlayan Kipper, 
Strasbourg Üniversitesi 
Otel İşletmeciliği 
bölümünden mezun 
oldu. Kipper, Rusya ve Londra’daki 
birçok uluslararası lüks markanın 
genel müdürü olarak  uluslararası 
deneyim elde etti. Nicolas Kipper, 
Fairmont Quasar Istanbul’un 
faaliyetlerini Fairmont marka 
standartlarına uygun olarak 

denetlerken, bir 
yandan da finansal 
performansı ve misafir 
memnuniyetini 
güçlendirmekten 
sorumlu olacak. 
Kipper ayrıca Accor 
Otel Grubu’nun tüm 
dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs 
(COVID-19) salgınıyla 
mücadele kapsamında 

çalışanlarına, ortaklarına ve topluma 
destek vermek amacıyla oluşturduğu 
“ALL Heartist” fonuna katılımı ve 
fonun gelişimini de en üst düzeye 
çıkarmaya çalışacak. Nicolas Kipper, 
daha önce The Ritz Carlton Istanbul’da 
genel müdürlüğünü yürütüyordu.

Türkiye ilaç 
endüstrisinin öncü 
ve köklü kuruluşu 
İlaç Endüstrisi 
İşverenler 
Sendikası (İEİS) 
yönetiminde 
görev değişiklikleri 
yapıldı. Bu kapsamda 
İEİS Genel Sekreterliği 
görevine Savaş Malkoç atandı. Genel 
Sekreterlik görevine 1 Ekim’de başlayan Savaş 
Malkoç bu görev öncesinde en son Ticaret 
Bakanlığı’nda Risk Yönetimi, Tasfiye ve 
Döner Sermaye Genel Müdürü olarak görev 
yapıyordu. Öte taraftan, Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu Ruhsatlandırma eski Daire 
Başkanı Hacer Coşkun Çetintaş da İEİS’te 
Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı.

Matlı’dan D�yarbakır’a 
150 m�lyonluk yatırım
Yeni yatırım için Diyarbakır Orga-
nize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret eden 
Matlı Grup Genel Müdürü Önder 
Matlı, 80 ila 90 kişilik doğrudan is-
tihdam hedefl edikleri yeni fabrika 
için yaklaşık 150 milyon liralık ya-
tırım yapmayı planladıklarını söy-
ledi. OSB Yönetim Kurulu Başka-
nı Mustafa Fidan, Yönetim Kurulu 
Üyesi Fadıl Oğurlu, OSBÜK Yöne-
tim Kurulu Üyesi Ali İhsan Özdo-
ğan, OSB Müdürü Mehmet Özel 
ve diğer yetkililerle bir araya gelen 
Matlı, Diyarbakır’ın dahil olduğu 
6’ncı bölge teşvikleri konusunda 
bilgi aldı. 

Türkiye’de hayvancılığın son 20 
yıl içerisinde çok büyük bir mesa-
fe kat ettiğini vurgulayan Önder 
Matlı, 2002’de Türkiye’de 6 milyon 
ton civarında olan yem üretiminin 
bugün 25 milyon tona yükseldiği-
ni söyledi. Matlı, “Bu rakam Tür-
kiye’yi Avrupa’da yem üretimi  ko-
nusunda en büyük ülke konumuna 
getirdi. Türkiye’de hem nüfus artışı 
hem refah artışı ile beraber bundan 
sonraki süreçte hayvansal prote-
in dediğimiz tavuk, süt, et, yumur-
ta tüketimi artacak. Bu tüketimin 
artmasıyla beraber yem üretimi de 

artmaya devam edecek” değerlen-
dirmesini yaptı. 

Kent�n sosyoekonom�k 
kalkınmasına katkı sağlayacak
Türkiye’de hayvancılığın doğuda 
yeniden bir kalkınma ve şahlanma 
hareketi içerisinde olacağına inan-
dıklarına işaret eden Önder Matlı, 
yatırım için Diyarbakır’ı seçmele-
rinin nedenini şöyle aktardı: “Di-
yarbakır’ın bu anlamda tarımsal 
altyapısı, gücü ve hayvancılık nok-
tasındaki pozisyonu oldukça iyi. 
Bu potansiyelin harekete geçmesi 

noktasında dolaylı olarak dışarıda 
çiftliklerin artacağını, hayvancılık 
ticaretinin gelişeceğini ve ek istih-
damların da yaratılacağını söyle-
yebilirim. Fabrikamızın bölgenin 
sosyoekonomik kalkınmasına da 
katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 
Planlanan tesisin ileri teknoloji 
içereceğini de dile getiren Önder 
Matlı şu bilgileri verdi: “Şu anda da 
bölgeden aldığımız malı Gaziantep, 
Konya, Manisa ve Burdur’daki fab-
rikalarımıza götürüyoruz. Ama ar-
tık bu ürünler burada işlenip değer-
lenecek, katma değer olarak eko-

nomiye kazandırılacak. O yüzden 
Diyarbakır’a katma değer yarat-
mak noktasında da önemli bir ya-
tırım ve girişim olacağını düşünü-
yorum.”

İSO’nun ilk 500 şirket sırala-
masında 112’nci sırada yer alan 
Proyem firmasını da bünyesin-
de barındıran Matlı Grubu olarak 
bu yıl kuruluşlarının 32’nci yılı-
nı kutladıklarını belirten Önder 
Matlı, halihazırda 8 farklı ilde bü-
yükbaş, küçükbaş ve kanatlı yem 
üretimi yaptıklarına değindi. 

DİYARBAKIR-DÜNYA
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Pres Mak�ne, Avrupa’ya 
robot teknoloj�s�yle g�recek

ERAY Ş EN / HATAY

İhracata yönelik briket ve par-
ke taşı makineleri ile Afrika’da 
geniş bir pazar payına ulaşan 
Pres Makine, Avrupa pazarına 
girmek için, robot teknolojisine 
sahip yeni bir makine geliştirdi. 
Antakya Organize Sanayi Böl-
gesi’nde (AOSB) faaliyet gös-
teren şirketin yeni ürünü, aynı 
zamanda beton üretebiliyor ve 
benzerlerinden 8 kat fazla kapa-
siteye sahip.

Pres Makine Sana-
yi Ticaret A.Ş. Genel 
Müdür Yardımcısı 
Onur Bakır, ürünle-
rinin yüzde 100’ünü 
ihraç ettiklerini, bu-
güne kadar ağırlıklı 
olarak Afrika pazarına 
yönelik çalıştıklarını söyle-
di. Güney Afrika dışında kıtanın 
her yerine ürün gönderdikleri-
ni belirten Bakır, “Yeni dönem-
de Avrupa pazarına girmeye ça-
lışıyoruz. Buna yönelik olarak 
dünyada eşi benzeri olmayan 
bir prototip makine imal etme-
ye başladık. Ar-Ge’si dört yıldır 
sürüyor. Çalışmalarımız yıl so-
nuna kadar bitmiş olur” dedi. 
Ar-Ge sürecinde 1.5 milyon do-
larlık yatırım yaptıklarını akta-
ran Bakır, yeni makinenin özel-
liklerini şöyle anlattı: 

“Kapasitesi normal maki-
nelerin yaklaşık 8 katı. Parke 
taşı ve briket ile birlikte aynı 
zamanda beton üretebiliyor. 
Otomatik kalıp değiştirme mo-
dülleri var. En büyük avantajı 
bütün tesisi sadece üç kişi ça-

Tes�s� 20 m�lyon 
dolarlık yatırımla 
yen�led� 
Antakya OSB’de 2019’da tamam-

lanan yen� tes�s hakkında da 

b�lg� veren Bakır, “Yen� b�namız 

toplam 14 m�lyon dolarlık b�r ya-

tırım. Ayrıca 5 – 6 m�lyon dolarlık 

mak�ne yatırımı yaptık. Toplamda 

20 m�lyon dolara hem fabr�kayı, 

hem mak�ne parkını yen�led�k. 

Şu anda 18 dönümü 

kapalı, 26 dönüm 

üret�m alanımız var. 

Çalışan sayımız 

yaklaşık 60 k�ş�” 

ded�.  Türk�ye’de 

br�ket ve parke 

taşı mak�nes�nde 

ser� üret�m yapan tek 

f�rma olduklarını, beton 

santraller� ve taş kırma tes�sler� 

de ürett�kler�n� kaydeden Bakır, 

“Kapas�tem�z 100 mak�nen�n 

üzer�nde fakat ortalama 60 �le 80 

arasında üret�m yapıyoruz. Yen� 

tes�s normalde çok c�dd� b�r artı 

sağlayacaktı ama pandem� süre-

c�nden dolayı yurt dışı bağlantı-

larımızda aksama oldu. Pandem� 

dönem� geç�nce kapas�tem�z� 150 

mak�neye çıkartmayı hedefl �yo-

ruz” d�ye konuştu.

Türk�ye genel�nde 8 �ldek� 
tes�sler�nde büyükbaş, 

küçükbaş ve kanatlı yem 
üret�m� yapan Matlı, yen� 

yatırım �ç�n D�yarbakır’ı 
seçt�. Matlı Grup Genel 

Müdürü Önder Matlı, 150 
m�lyon l�ralık yem fabr�kası 

yatırımı �ç�n D�yarbakır’da 
araz� baktıklarını bel�rterek, 

“Türk�ye’de hayvancılığın 
doğuda yen�den b�r 

kalkınma ve şahlanma 
hareket� �çer�s�ne g�receğ�ne 

�nanıyoruz” ded�.
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MAPSİS Metal, yerl� dezenfeks�yon c�hazı ürett� 
KÜBRA OĞURLU / KOCAELİ 

MAPSİS Metal, ultraviyole tek-
nolojisi kullanarak virüs ve bakte-
rileri yok eden cihaz üretti. MAP-
SİS Metal Havacılık ve Savunma 
Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Filiz 
Akkaş, tamamı yerli ve milli üre-
tim olan, 150 metrekareye kadar 
etkili sanayi ve ev tipi olmak üzere 
bakterileri yok eden 2 adet ciha-
zın üretimini tamamlayarak satı-
şa sunduklarını kaydetti.

Pandemi döneminde üretimi 
durdurmadıklarını ifade eden Fi-
liz Akkaş, söz konusu cihazın seri 
üretimine de geçildiğini bildirdi. 

2010 yılında Gebze’de KOS-

GEB desteğiyle toplam 4 ça-
lışanla birlikte iş yolculuğu-
na başladığını ifade eden Ak-
kaş, “Avrupa Nükleer Araştırma 
Merkezi CERN’e parça üretimi-
ne başlayarak adımızı dünyaya 
duyurmuştuk. Firma olarak 7 ül-
keye ihracat yapmaktayız. Şimdi 
ise yerli ve milli dezenfeksiyon 
cihazımızı piyasaya sunmanın 
gururunu yaşıyoruz” dedi. 

Ev t�p� ve endüstr�yel 
alanlara uygun 
Uzak Doğu, İtalya ve İngilte-
re’den ithal edilen cihazı Geb-
ze’de fabrikalarında ürettikleri-
ni kaydeden Akkaş, “Dezenfeksi-

yon cihazımızı hem iş ortamına 
hem de ev ortamına uygun virü-
sü olarak ürettik. İki türlü ciha-
zımız var, biri endüstriyel orta-
ma diğeri ise ev tipi kullanıma 
uygun. Biri 150 metrekareye ka-
dar, diğeri ise 50 metreye kadar 
alanları temizleyebiliyor” bilgi-
sini verdi.

TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu ve Kocaeli Sanayi Oda-
sı Meclis Üyeliği de yapan Filiz 
Akkaş, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, başa-
rılı çalışmalarından ötürü ken-
dilerini tebrik ettiğini de sözle-
rine ekledi.

Pınar Su ve İçecek’e
COVID-19 Belgesi
Pınar Su ve İçecek, Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan 
kılavuzdaki kriterleri yerine getirerek, 
“COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni al-
maya hak kazandı. 

Pınar Su ve İçecek’in Sakarya Gökçea-
ğaç Tesisi, Aydın Madran Tesisi ve Bur-
sa Uludağ Tesisi’nde yapılan incelemeler 
sonucunda güvenli üretim belgesi aldık-
larını belirten Pınar Su ve İçecek Ope-
rasyonlar Direktörü Koral Kalpaklıoğlu, 
“Pandemi sürecinde COVID-19 ile müca-
delede, hijyen, kalite ve iş sağlığı konula-
rında aldığımız geniş önlemler ile üreti-
me kesintisiz devam ettik” dedi.
 İZMİR - DÜNYA

T S E  T E S C İ L L E D İ

lıştırıyor. Paketlemesine kadar 
bütün her şeyi robotlar ve ma-
kineler yapıyor. Rakiplerimiz 
8 saatte 35 bin briket üretirken, 
bizim makine 45 bin üretecek. 
Onlarda çalışan sayısı 10 civa-
rındayken, bizim makinede üç 
kişi olacak.”

Filiz 
Akkaş
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