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İnsanlar, ülkeler arasında seyahat ederken 

pasaport ve vizeye ihtiyaç duyar. Mal ticaretinde de 

benzeri bir durum yaşanır ve eşyalar ilgili gümrüklerde 

vergisel işleme tabi tutulur. Bununla birlikte sermayenin 

hiçbir engeli yoktur ve eğer ilgili para konvertıbl 

(çevrilebilir) ise uluslararası piyasalarda serbestçe 

dolaşabilir.

Yerli paramız Türk Lirası da konvertıbl olduğu 

için rahatlıkla seyahat edebilir. Bu durum, ülke 

ekonomimiz için hayati önem taşıyan döviz kuru 

seviyelerindeki değişimin temel belirleyicisidir. 

Yerli paraya uygulanan faizler, ülke içerisindeki 

enflasyon, politik risk, seçim gibi hadiseler yabancı 

paralar ile yerli paramız arasında oluşacak münasebetin 

seyrini belirler. Örneğin, T.C. Merkez Bankası diğer ülke 

merkez bankalarına göre daha yüksek faiz veriyor ve 

döviz kuru seviyeleri fazla dalgalanmıyorsa, yabancı 

paranın ülkemize sıcak sermaye olarak akın ettiğini 

görürüz. Tersi bir örnek olarak ülkemizde enflasyon, 

uygulanan politika faizinden düşük ise ve yerli paradaki 

kazançlar paranın zaman değerine yenik düşüyorsa 

yabancı paranın uzaklaştığına şahit oluruz.

Bizim ülkemiz de dahil olmak üzere tüm 

ülkeler, ekonomiye dair hamlelerini içerideki şartlara 

göre gerçekleştirirler. Eğer tamamen ihracatı 

güçlendirmek adına değersiz para pol i t ikası 

uygulanmıyorsa, döviz kurunu öncelikli hale getirmezler 

ve iç dinamiklere, varılmak istenen hedeflere göre 

kararlar verilir. Örneğin, şu an ülkemizde uygulanan yerli 

ve milli para politikasına göre öncelik, yatırımların 

arttırılmasıyla birlikte üretim arzını yükseltmek, bu 

sayede hem enflasyonu düşürmek hem de enflasyonu 

dizginlemektir.

Belirli dönemlerde alınan kararlar temel bir 

mantık çerçevesine dayanmakla birl ikte, dış 

ekonomilerde yaşanan birtakım gelişmeler, ekonomiye 

dair alınan kararların uygulanmasını sekteye uğratabilir. 

Üstelik yerli para birimi dış ekonomiler ile birebir 

münasebet halindeyse yaşanan aleyhte ve lehte 

gelişmeler oldukça sert etkiler yaratabilir.

Bugünlerde özellikle dış ekonomilerde 

yaşanan hadiselerin ülke ekonomimize önemli etkilerine 

şahit olmaktayız. Bu hadiselerden en önemli olanları, 

Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez 

Bankası (ECB)'nın  kararları ile Rusya-Ukrayna 

arasındaki savaştır. 

Türk Ekonomisi Önemli Sınavlardan Geçiyor
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FED ve ECB yükselmekte olan enflasyonu 

dizginlemek adına faizleri artırma niyetindedir. Belki Avrupa 

bölgesi faizleri artırmak için bu seneyi pas geçebilir fakat 

FED, Amerika'da son 30 yılın en yüksek enflasyon seviyelerini 

aşağı çekmek adına kararlı  bir şekilde faizlerin 

yükseltileceğini mesaj olarak piyasa ile paylaşmaktadır. 

Ukrayna'da yaşanan savaştan dolayı Mart ayı toplantısında 

faiz artışı belki pas geçilir ama ilerleyen aylarda faiz artışı 

yapılacağı aşikardır. Halihazırda sıfır faiz politikası 

uygulayan FED, bu sene sonuna kadar faizleri 1,75-2,00 

aralığına getirecek ve bu artışın etkilerini gözlemleyecektir.

FED cephesinde yaşanacağı aşikar olan bu 

gelişmeler, içeride Türk Lirası'nın ve gram altının değerini 

yakından ilgilendirmektedir. Ekonomi yönetimimiz Türk 

Lirası'nın gücünü arttırmaya ve yerli parayı cazip kılmaya 

dönük kararlar alıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi TL'den 

dövize dönüşün önüne geçilmek isteniyor. Eğer FED kararları 

sonucu Amerikan Doları'na uygulanan mevduat faizi artış 

gösterirse, yerli yatırımcının döviz tercihi hızlanabilir. Şu 

sıralar, artan emtia fiyatları sebebiyle ithalat faturalarının 

artışı dolayısıyla bankalardaki döviz seviyesi de oldukça 

düşük seyrediyor ve henüz FED faizleri artırmadan bile dolar 

mevduat faizleri yüzde 3'lere yaklaştı. Bir de üstüne faiz 

artışları yaşanırsa oranlar %5-6 seviyelerine ulaşabilir. 

FED kararları, TL açısından kritik öneme sahip olsa 

da şu sıralar düşük yabancı yatırımcı seviyelerinde olmamız, 

ülke ekonomimiz açısından olumlu bir hadisedir. Dolayısıyla 

geçmiş yıllardaki FED kararlarının sebep olduğu yerli 

paradaki yüksek değer kaybı, bu sene yaşanmayabilir. Bu 

noktada ekonomi yöneticilerimizin TL'yi cazip kılmaya dönük 

adımlar atmasını bekleriz. Örneğin, oldukça rağbet gören kur 

korumalı mevduat ürününde vadeler kısaltılabilir ve 

uygulanan mevduat faiz oranı arttırılabilir.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan yıkıcı savaş 

ortamı ise FED kararlarının aksine, ilk gününden bu yana 

ülkemizdeki mevcut ekonomik gidişatı olumsuz yönde 

etkilemektedir. Yüksek enflasyon seviyeleri, savaşla birlikte 

yaşanan emtia fiyat artışlarıyla birlikte daha da yükselme 

eğilimine girmiş bulunmaktadır. 

Uluslararası piyasalarda değeri belirlenen altın, 

petrol, doğalgaz, kömür, nikel, bakır, paladyum, buğday, arpa 

ve daha birçok emtia dünya üretiminde önemli payı bulunan 

Rusya'nın eylemleriyle birlikte adeta uçuşa geçti. Ülkemiz, 

bu emtia gruplarının birçoğunda net ithalatçı olduğu için, 

yaşanan fiyat artışları enflasyon hedeflerini tutturmamızı 

imkansız hale getiriyor. 

Emtia fiyat artışlarının haricinde, cari açığın 

kısılmasında önemli payı bulunan turizm sektörünün toplam 

müşterisinin beşte biri Rusya ve Ukrayna bölgesinden olması 

sebebiyle, savaş sona ermezse yaşanması muhtemel 

sektörel daralma, ülkemiz için oldukça ağır sonuçlara 

sebebiyet verecek. Bu sonuçların en önemlisi, artan cari açık 

ve cari açık finansmanında gerekli olan dövizin ülkemizde 

çok az bulunması durumudur. Dövizin kıymetlenmesi 

enflasyonun daha da artmasına sebebiyet verecek, ülke 

refah seviyemizin gerilemesine yol açacaktır.
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Emtia ve turizm cephesindeki olumsuzluklara ilave 

olarak müteahhitlik, hazır giyim ve yaş sebze - meyve 

sektörlerinde yaşanması muhtemel ihracat kayıpları da ülke 

ekonomimiz açısından önemli riskler arasındadır.

Özetleyecek olursak; ithal hammaddeye muhtaç ve 

uluslararası piyasalarda doğrudan ve dolaylı ilişki içerisinde 

olan yerli ekonomimiz, yabancı merkez bankalarının alacağı 

kararlar ve Karadeniz'e komşu ülkelerde yaşanan savaş 

dolayısıyla önemli bir sınavdan geçmektedir. Yabancı merkez 

bankalarının kararları çetrefilli bir problem sayılmazken eğer 

barış, ateşkes ya da uzlaşma bir an önce sağlanmazsa 

yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı 2022 yılının ülkemiz 

ekonomisi açısından önemli bir oranda refah kaybına 

sebebiyet vermesine sebep olacaktır.

Son söz olarak şunu belirtmeliyiz ki; 

dünyanın neresinde olursa olsun, masum canların 

ö l d ü r ü l m e s i ,  t ü m  m a d d i  k a y ı p la r,  r e f a h 

problemlerinden ziyade üzerinde durulması ve çözüm 

bulunması gereken bir mevzudur. Hem Ukrayna 

savaşının hem de dünya üzerinde mazlumların acı 

çektiği diğer insanlık dramlarının bir an önce son 

bulması gerekir. Savaşa dahil olmayan tüm ülkelerin 

diş göstermek yerine barışa katkı sağlamaları en 

içten dileğimizdir. 

Hikmet GÜMÜŞER
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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 Kahramanmaraş ilinin ekonomik 
yapısı Cumhuriyet'in kuruluşundan 1980'li 
yıllara değin tarım, hayvancılık ve küçük el 
sanat larına dayalı olarak gelişme 
göstermiştir. 1980'li yıllarda başlayan 
ihracata dayalı büyüme stratejisinden en 
iyi şekilde yararlanan iller arasında yer 
alan Kahramanmaraş, “ihracata dayalı” 
yeni ekonomi politikalarına hızlı bir şekilde 
uyum göstermeyi başarmıştır.

G e ç m i ş t e n  g e l e n  k ü ç ü k  e l 
s a n a t l a r ı n d a n  b a k ı r c ı l ı k  v e 
alüminyumculuğun uzantısı olarak metal 
mu t fak  e şya la r ı  sek tö rü  de  ayn ı 
sanayileşme eğiliminden payını oldukça 
önemli ölçüde almıştır. KMTSO 2021 yılı 
verilerine göre, yaklaşık 2.000 sanayi 
işletmesinin bulunduğu kentte 160'a yakın 

firma metal mutfak eşyası sektöründe 
faaliyet göstermekte ve yaklaşık 15.000 
kişi bu sektörde istihdam edilmektedir.

Türkiye'ye mutfak eşyası yani çelik tencere, 
çaydanlık, vb. ürünlerin üretiminde 
kullanılmak üzere giren hammaddenin 
yaklaşık %50'si Kahramanmaraş'ta 
işlenmektedir. Kent, metal mutfak eşyası 
sektörü ihracatında önemli bir pazara 
sahiptir. Başta Avrupa olmak üzere birçok 
ülkeye satış yapan Kahramanmaraşlı metal 
mutfak eşyası üreticilerinin, 2020 yılında 
144 milyon dolar olan ihracatı, 2021 
yılında %22 artarak 175 milyon dolara 
ulaşmıştır (KMTSO, 2022) + (100 den 
fazla ülkeye ihracat).

Metal Mutfak Eşyası
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 Kahramanmaraş'ta, metal mutfak 
eşyalarında 160 firma ile paslanmaz çelik 
tencere ve tavalar, çaydanlıklar, düdüklü 
tencere ler ,  cezveler  ve yapışmaz 
kaplamalı alüminyum pişirme gereçleri ile 
yurt içi ve dünya çapında yurt dışı 
pazarlara üretim yapılmaktadır.

Türkiye Koronavirüs salgınına 
rağmen 2021'de 225 milyar dolarlık 
ihracatla rekor kırmıştır. 2022 ihracat 
hedefinin de 250 milyar dolar olduğu 
açıklanmıştır. Ancak; devam eden 
Koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna savaşı 
gibi nedenlerle özellikle hammadde 
fiyatlarında büyük artışlar yaşanmaktadır. 
Yaşanan bu durum nedeniyle sanayiciler 

ve ihracatçılar bir hayli zorlanmaktadır. Ev 
ve mutfak eşyaları sektörü olarak ise 
2021'i 3.4 milyar dolar ihracat yaparak 
kapatmış ve çok ciddi bir büyüme 
göstermiştir. 2022 hedefimiz ise 4 milyar 
dolar ihracattır. Bu potansiyele sahibiz 
ancak şu an yaşanan hammadde 
sıkıntıları, yaklaşık 10 gün boyunca nikel 
borsasının kapalı olması, çelik üretimini 
durma seviyesine getirmiştir. Ayrıca, 
alüminyum fiyatlarında yükselişin devam 
etmesi yanmaz yapışmaz ürün gruplarında 
da pazarı daraltmaktadır.

İsmail DİNÇEER
GENÇ KASİAD Baaşkanı



 Derneğimiz yönetim kurulu eski 
üyelerinden, Metan Danışmanlık Enerji ve 
Ticaret A.Ş. yönetim kurulu başkanı Medine 
TANIŞ derneğimize ziyarette bulundu.

 Şehrimizin ve iş dünyasının çeşitli 
sorunlarının görüşüldüğü ziyarette TANIŞ; 
“Daha önce yönetim kurulu üyeliğinde 
bulunduğum Kahramanmaraş Sanayici ve 
İşinsanları Derneği’nin Başkanı Sn. Mikail 
UTLU’nun ve beraber görev yaptığımız 
arkadaşlarımın başarıl ı çalışmalarının 
devamını diliyorum.” dedi. Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mikail UTLU ise; “Sayın TANIŞ’a 
bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek 
yeni iş hayatında başarılar dilediğini” belirtti.
 Çok samimi bir atmosfer içerisinde 
geçen ziyaret sırasında, Metan Danışmanlık 
Enerji ve Ticaret A.Ş. Ticaret Müdürü Mehmet 
Hanefi GÖZEK ve Genel Sekreterimiz Ahmet 
GÖRGÜLÜ de hazır bulundu.

MEDİNE TANIŞ DERNEĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

 Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm 
Müdürü  Sn.  Seydihan KÜÇÜKDAĞLI 
derneğimize ziyarette bulundu.
 Kentimizin kültür ve turizm konusundaki 
çeşitli sorunlarının da görüşüldüğü ziyarette 
KÜÇÜKDAĞLI; “Kahramanmaraş Sanayici ve 
İşinsanları Derneği’nin Başkanı Sn. Mikail 
UTLU’nun şahsında yönetim kurulu üyelerine 
çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mikail UTLU ise; 

“ S a y ı n  K Ü Ç Ü K D A Ğ L I ’ y a  b u  n a z i k 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek 
başarılarının devamını dilediğini” belirtti.
 Çok s ıcak bir  or tam içer is inde 
gerçekleşen ziyaret esnasında; İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü İnşaat Yük. Mühendisi 
Uygar GÜNDEŞLİ, Yönetim Kurulu Üyemiz 
Sefa ÖNGEL ile Genel Sekreterimiz Ahmet 
GÖRGÜLÜ de hazır bulundu.

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ SEYDİHAN 
KÜÇÜKDAĞLI’DAN DERNEĞİMİZE ZİYARET
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 Derneğimiz üyelerinden KİPAŞ Holding 
bünyes inde kuru lan Ba t ı  K ipaş  Kağı t 
Fabrikasının açılış töreni Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın teşrifleriyle 
gerçekleşti.
 Aydın-Söke OSB’de yapımı tamamlanan 
ve 2 etap halinde planlanan yatırımın ilk etabı 
550 milyon dolara mal oldu. Tesis, 450 milyon 
dolarlık 2. etap yatırımın bitmesiyle birlikte 
Avrupa’nın en büyük kağıt üretim merkezi haline 
gelecek. Açılış töreninde konuşan KİPAŞ 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet 
Hanefi ÖKSÜZ, “Birinci etabı, 550 milyon dolar 
maliyetle tamamladık ve devreye soktuk, ikinci 
etap ise 450 milyon dolar, bunun da yüzde 
40’ını tamamladık. Sıfır atık sistemine göre 
yapılmış, çok çevreci bir fabrika burası. Bir 
miktar hurda kağıt, biraz selüloz kullanıyoruz. 
Kağıdın içinden çıkan atıkların tamamı, özel bir 
kazanda bertaraf ediliyor. Toplam proje 
bedelimiz 1 milyar dolar” dedi.
 Fabrikanın açılışını gerçekleştiren 
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan konuşmasına, 
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük üretim tesisi 
olan yatırımı ülkeye kazandıran KİPAŞ 
Holding'in yöneticileri ile projeye destek veren 
kurumları tebrik ederek başladı. Sn. Erdoğan, 
faaliyete geçen tesisin kağıt alanında ülkenin 
büyük bir ihtiyacını gidereceğini ve cari açığın 
azaltılmasına önemli katkılar sunacağını da 

bel i r t t i .  Erdoğan ayrıca, “Fabrikamız, 
Türkiye’nin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını 
sonlandıracak, aynı zamanda 200 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirecek. Tesisimiz 
böylece, toplam 450 milyon dolar civarında cari 
açığın kapanmasına katkı verecektir. Tesisin 
faaliyete geçmesiyle, ilk etapta 800 kişilik 
i s t i h d a m  s a ğ l a n a c a k ,  i k i n c i  e t a b ı n 
tamamlanmasıyla da 600 ek istihdam daha 
yaratılacak ve böylece toplam 1400 kardeşimiz 
buradan evine ekmek götürecek. Son teknolojiye 
sahip makinelerle donatılan tesiste yüzde 100 
geri dönüşümlü atık kağıttan üretim yapılacak. 
Sahip olduğu i leri teknoloji sayesinde 
fabrikamız, ilk etabıyla yılda 12 milyon ağacın, 
ikinci etabıyla 21 milyon ağacın kesilmesinin 
önüne geçecektir” dedi.
 Açılış törenine katılan Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Mikail UTLU, “KASİAD olarak, 
ülke ekonomisine sunmuş olduğu katkı 
dolayısıyla derneğimiz üyelerinden KİPAŞ 
Holding’i tebrik ediyor ve daha da büyük nice 
yatırımlar yolunda başarılarının devamını 
diliyoruz” dedi.

DERNEĞİMİZ ÜYESİ KİPAŞ HOLDİNG’TEN DEV YATIRIM
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 Tü rk i ye  Genç l i k  Vak f ı  ( TÜGVA) 
Kahramanmaraş İl Temsilciliği derneğimizi 
ziyaret etti.
 TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi 
Furkan SEYİTHANOĞLU, Ünivers i te ler 
Koordinatörü Ali ZORLU, 
L i s e l e r  K o o r d i n a t ö r ü 
Abdurrahman SAFSÖZ ve 
Ortaokul lar Koordinatörü 
Hüseyin ZORLU’dan oluşan 
h e y e t  t a r a f ı n d a n 
gerçekleştiri len ziyarette; 
ü lkemiz le,  şehr imiz le ve 
eğitimle ilgili çeşitli sorunlara 
da değini lmiş t i r .  TÜGVA 
Kahramanmaraş İl Temsilcisi 
Sayın SEYİTHANOĞLU vakıfla 
ilgili çeşitli bilgiler verdikten 
sonra TÜGVA tarafından 
K a h r a m a n m a r a ş ’ t a 
gerçekleştirilen faaliyetler 
hakk ında aç ık lamalarda 
bulundular. Yönetim Kurulu 

Başkanımız Sayın UTLU ise, 
TÜGVA Kahramanmaraş İ l 
T e m s i l c i l i ğ i  t a r a f ı n d a n 
gerçekleştirilen nazik ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti; “KASİAD 
olarak geleceğimizin teminatı 
olan gençlere mutlaka sahip 
ç ı k ı l m a s ı  g e r e k t i ğ i n i 
düşünmekteyiz. Bu bağlamda, 
TÜGVA’nın gerek şehrimiz 
gerekse de Türkiye çapında 
g e r ç e k l e ş t i r d i ğ i  b a ş a r ı l ı 
faaliyetlerinden dolayı oldukça 
memnunuz ve başarılarının 
devamını diliyoruz.” ifadeleriyle 
dile getirmiştir.
 Çok samimi bir ortamda 
gerçekleşen ziyaret sırasında 

Başkan Yardımcımız Hikmet GÜMÜŞER, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Sefa ÖNGEL ve Genel 
Sekreterimiz Ahmet GÖRGÜLÜ de hazır 
bulundular.

TÜGVA KAHRAMANMARAŞ İL 
TEMSİLCİLİĞİ’NDEN DERNEĞİMİZE ZİYARET
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TÜMKİAD KAHRAMANMARAŞ 
İL BAŞKANLIĞI’NDAN DERNEĞİMİZE ZİYARET

 Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları 
Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Yönetim 
Kurulu derneğimizi ziyaret etti.
 Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet 
ELİAÇIK, İl Başkan Vekili Lütfi KALAKENGER, 
Eğitim ve Dijitalizim Komisyonu Başkanı Ahmet 
Yalçın DEDE ile Tanıtım ve Medya Komisyonu 
Başkanı Erhan ARICI’dan oluşan heyet 
tarafından gerçekleştirilen ziyarette; ülkemizle, 
şehrimizle ve iş dünyasıyla ilgili çeşitli sorunlara 
da değinilmiştir. Kahramanmaraş İl Başkanı 
Sayın ELİAÇIK dernekle ilgili çeşitli bilgiler 
verdikten sonra; “Ekonomik, teknolojik, kültürel 
ve sosyal alanlarda Türkiye’nin gelişimine 
katkıda bulunmaya çalışan TÜMKİAD, Türk 
İslam geleneği olan ‘Ahilik Kültürü’nü yeni 
dünya düzeni ile harmanlayarak günümüzde 

de yaşatmaya ve iş dünyasına yeni bir bakış 
açısı kazandırmaya çalışmaktadır. En büyük 
amacımız, yerelde iş insanlarıyla bir araya 
gelerek yeni fikirler üretmek, markalaşmak ve 
şehrimizin markalarının dünyada tanıtılmasını 
sağlamaktır.” şeklinde açıklamalarda bulundu. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın UTLU ise, 
TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanlığı 
tarafından gerçekleştirilen nazik ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti; “Yeni kurulan bir dernek 
olan TÜMKİAD’a öncelikle hayırlı olsun 
dileklerimizi sunuyoruz. Bizler, şehrimizin öncü 
sanayicilerinin ve iş insanlarının üye olduğu bir 
dernek olan KASİAD olarak, sizin gibi esnaflara 
ve KOBİ’lere hitap eden bir dernek olan 
TÜMKİAD gibi derneklerle birlikte hareket 
edersek şehrimizi layık olduğu yerlere 
getirebiliriz düşüncesindeyiz. Bu bağlamda 
sizlere gerçekleştirmeyi düşündüğünüz 
çalışmalarda başarılar diliyoruz” ifadeleriyle 
dile getirmiştir.
 Çok sıcak bir atmosferde gerçekleşen 
ziyaret sonrasında günün anısına, TÜMKİAD 
Başkanı Sayın ELİAÇIK tarafından Başkanımız 
Sn. UTLU’ya plaket takdim edilmiştir. 
Toplantıda Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. 
Merve ÇELEBİ ve Sn. Sefa ÖNGEL ile Genel 
Sekreterimiz Ahmet GÖRGÜLÜ de hazır 
bulundular.
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 Y ö n e t i m  v e  G e n ç 
KASİAD Kurulumuz 9 Mart 
2022 tarihinde gerçekleşen 
yemekli toplantıda hizmet 
binamızda buluştu.
 Genel kuruldan bugüne 
kadar Genç KASİAD kurulu 
tarafından düzenlenen çeşitli 
etkinliklerin değerlendirildiği 
yemekte, 2022 yılı Mart-
H a z i r a n  d ö n e m i  i ç i n 
tasarlanan etkinlik programı 
da görüşülmüştür.
 Ç o k  s a m i m i  b i r 
ortamda gerçekleşen yemekli 
toplantıya; Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mikail UTLU, 
Yöne t im  Ku ru l u  Başkan 
Ya rd ımc ı la r ım ız  H i kme t 
GÜMÜŞER ve Burak Orhan 
ARİFİOĞLU, Yönetim Kurulu 
Üyelerimizden Merve ÇELEBİ, 
S e f a  Ö N G E L ,  İ s m a i l 
NOHUTLU, İsmail KURTUL, 
Halil KAÇMAZ, Ali Onur 
PARLAKYİĞİT katılmıştır.
 G e n ç  K A S İ A D 
Kurulu’ndan ise; Başkan İsmail 
DİNÇER, Genç KASİAD Kurulu 
Başkan Yardımcıları Oğuzhan 
GÜMÜŞER  v e  Çağa t a y 
EMİRMAHMUTOĞLU ile Genç 
KASİAD Kurulu Üyelerinden 
Elvin ŞENEL, Hatice Zeynep 
EMİRMAHMUTOĞLU, Osman 
ARIKAN, Aykut BALCIOĞLU, 
A b d u l l a h  D E M İ R ,  A l i 
Y Ü R Ü R D U R M A Z  i ş t i r a k 
etmiştir.

DERNEĞİMİZ YÖNETİM VE 
GENÇ KASİAD KURULU BİR ARAYA GELDİ

Derneğimiz Yönetim Kurulu 
tarafından düzenlenen ve 
Av. Veysel Onur KAYNAR 
tarafından sunumu yapılmış 
olan "Şirket  Bir leşme-
Devralma Süreçlerinde 
Temel Yaklaşımlar" konulu 
bilgilendirme toplantısı, 14 
Mart 2022 Pazartesi günü 
saat 17.30’da derneğimiz 
h i z m e t  b i n a s ı n d a 
gerçekleştirilmiştir
. Yaklaşık iki saat 
süren ve çeşitli üye 
fi r m a l a r ı m ı z ı n 
yetkililerinin de 
b u l u n d u ğ u 
toplantıya katılan 
Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn. 

M i k a i l  U T L U ,  S n . 
K A Y N A R ’ a  v e r d i ğ i 
b i l g i l e r d e n  d o l a y ı 
teşekkürlerini iletmiştir. Sn. 
KAYNAR ise; “Bilgilerimi 
paylaşma imkanı bulduğum 
KASİAD üyeleriyle bir 
a raya  ge lmek ten  he r 
z a m a n  m e m n u n i y e t 
d u y a c a ğ ı m ”  d i y e r e k 
düşüncelerini belirtti.

AVUKAT VEYSEL ONUR KAYNAR 
DERNEĞİMİZE KONUK OLDU
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 Derneğimiz Yönetim Kurulu DOĞAKA 
Genel Sekreteri Sayın Oğuz ALİBEKİROĞLU’nu 
makamında ziyaret etti.
 Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mikail 
UTLU ile Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Sefa 
ÖNGEL ile Sn. Halil KAÇMAZ’ın da bulunduğu 
heyet 26.07.2021 tarihinde DOĞAKA Genel 
S e k r e t e r l i ğ i  g ö r e v i n e  g e t i r i l e n  S n . 
ALİBEKİROĞLU’na hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Ülkemiz, bölgemiz ve şehrimizin çeşitli 
sorunlarının da görüşüldüğü ziyarette Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sn. UTLU, DOĞAKA Genel 
Sekreteri Sn. ALİBEKİROĞLU’na; “Yeni 
görevinizde size başarılar diliyorum. KASİAD 
olarak DOĞAKA ile beraber güzel çalışmalara 
imza atacağımızı düşünüyorum” dedi.
 Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Sn. ALİBEKİROĞLU ise; “Öncelikle bu 
nazik ziyaretinizden dolayı sizlere çok teşekkür 
ediyorum. Yeni bir çağa girdiğimiz böyle bir 
dönemde doğal olarak yatırım iklimi çok 

değişken ve hiç hesapta olmayan durumlar 
ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla böyle bir 
dönemde KASİAD gibi kıymetli sanayici ve iş 
insanlarıyla uyum içerisinde çalışmak çok daha 
önemli bir hale gelmiş olup gayet uyumlu bir 
şekilde projeler geliştirerek bölgemize ve 
ülkemize katma değer üreteceğimizden hiç 
kuşkum yok” ifadelerini kullandı.

DOĞAKA GENEL SEKRETERLİĞİ’NE ZİYARET
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 Derneğimiz Yönetim Kurulu Hatay 
Sanayici ve İşinsanları Derneği (HASİAD)’a 
ziyarette bulundu.
 Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mikail 
UTLU ile Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Sefa 
ÖNGEL ile Sn. Halil KAÇMAZ’ın da bulunduğu 
heyet tarafından gerçekleştirilen ziyarette; 
ülkemizle, bölgemizle ve iş dünyasıyla ilgili 
çeşitli sorunlara da değinilmiştir. Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn. UTLU derneğimizle ilgili çeşitli 
bilgiler verdikten sonra; “KASİAD olarak yeni 
yönetiminize başarılar diliyoruz. Hatay hem 
komşumuz hem de DOĞAKA çatısı altında 
beraber bulunduğumuz bir şehir. Dolayısıyla iki 
şehrin birbirini tamamlayıcı unsurlarını ön plana 
çıkararak uyumlu bir biçimde faaliyetlerde 
bulunması önemli. Misafirperverliğiniz için 
teşekkür ediyor en kısa zamanda biz de sizleri 
Kahramanmaraş’ta ağırlamak istiyoruz” 
şeklinde açıklamalarda bulundu.
 HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
Murat HAYZARAN ise yönetim kurulu üyeleri ve 
faaliyetlerle ilgili bilgiler verdikten sonra 

derneğimiz yönet im kurulu taraf ından 
ge r çe k l e ş t i r i l e n  z i ya r e t t e n  duyduğu 
memnuniyeti; “Bu nazik ziyaretinizden dolayı 
sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hatay tarıma 
dayalı sanayiye önem veren bir kent. 
Kahramanmaraş gibi pek çok sektörde sanayisi 
önemli bir konuma gelmiş bir şehirle birlikte 
faaliyetlerde bulunmamız gerek bölgemiz 
gerekse de ülkemiz için çok faydalı olacaktır. 
HASİAD olarak çalışmalarınızda başarılar 
diliyoruz” ifadeleriyle dile getirmiştir.

DERNEĞİMİZ’DEN HATAY SANAYİCİ VE İŞİNSANLARI 
DERNEĞİ’NE ZİYARET
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 Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mikail UTLU 
ile Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Sefa ÖNGEL 
ve Sn. Halil KAÇMAZ’dan oluşan heyet İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Sn. Seydihan KÜÇÜKDAĞLI’yı 
makamında ziyaret etti.
 Şehrimizin kültür ve turizm konusundaki 
çeşitli sorunlarının da görüşüldüğü ziyarette Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sn. UTLU; “Bu şehrin insanları 
olarak bizlere düşen görev şehrimizi dışarıya en iyi 
şekilde anlatmak. Sizin de İl Kültür ve Turizm Müdürü 
olarak şehrimizi en iyi şekilde tanıtmaya, anlatmaya 
çalıştığınızdan hiç şüphem yok. Bu açıdan, 
çalışmalarınızda sizlere kolaylıklar ve başarılar 
diliyorum” dedi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sn. 
KÜÇÜKDAĞL I  i s e ;  “KAS İAD’a  bu  naz i k 
ziyaretlerinden dolayı öncelikle çok teşekkür 
ediyorum. KASİAD kentimizin iş insanlarının büyük 
çoğunluğunun bir arada olduğu çok güçlü bir 

kuruluş. KASİAD olarak gerçekleştirdiğiniz 
f aa l i y e t l e r l e  ş eh r im i z i n  s e s i n i  d ı şa r ı ya 
duyu r u yo r s unuz .  Bu  bağ l amda ,  i l e r i d e 
gerçekleştireceğiniz faaliyetlerde sizlere başarılar 
diliyorum” ifadelerini kullandı.

DERNEĞİMİZDEN İL KÜLTÜR VE TURİZM 
MÜDÜRLÜĞÜ’NE İADE-İ ZİYARET

 K O S G E B 
K a h r a m a n m a r a ş  İ l 
Müdürü Sayın Yasin 
YÜKSEK derneğimizi 
ziyaret etti.
K a h r a m a n m a r a ş  İ l 
M ü d ü r ü  S n .  Y a s i n 
YÜKSEK ile İ l  KOBİ 
Uzman Yardımcısı Sn. 
Ökkeş YÜCEL tarafından 
gerçekleştirilen ziyarette 
ülkemiz, şehrimiz ve 
s a n a y i n i n  ç e ş i t l i 
sorunlarına da değinildi. 
KOSGEB’in şehrimizdeki faaliyetleriyle ilgili çeşitli 
bilgiler veren ve sonrasında şeref defterini 
imzalayan Sn. YÜKSEK, “Ülkemizin dünyanın en 
büyük ilk yirmi ekonomisine girmesinde en büyük 
etken üretimde sağlanan büyümedir. Bu bağlamda, 
büyümenin devam etmesi bakımından KASİAD 
üyeleri gibi değerli sanayici ve iş insanlarının 
katkıları çok önemli.” dedi.

 Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Y ö n e t i m  K u r u l u 
Başkanımız Sayın UTLU 
ise; “Öncelikle bu nazik 
ziyaretinizden dolayı 
çok teşekkür ediyorum. 
K O S G E B ’ i n 
şehrimizdeki küçük ve 
orta ölçekli işletmeleri 
des tek lemesi  büyük 
hacimli üretim yapan 
s anay i c i l e r i n  i ş i n i 
k o l a y l a ş t ı r m a s ı 

açısından fevkalade mühim bir konumdadır. Bu 
bakımdan, sizlere çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum” ifadelerini kullandı.
 Çok samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret 
sırasında; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Merve 
ÇELEBİ, Sn. Sefa ÖNGEL, Sn. Halil KAÇMAZ, Genç 
KASİAD Kurulu Başkanı Sn. İsmail DİNÇER ile Genel 
Sekreterimiz Ahmet GÖRGÜLÜ de hazır bulundular.

KOSGEB KAHRAMANMARAŞ İL MÜDÜRÜ 
YASİN YÜKSEK’TEN DERNEĞİMİZE İADE-İ ZİYARET
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KASİAD HATIRA ORMANI PROJESİ’NDE 
FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

 Karbon ayak izi miktarının azaltılması, 
doğal ekosistemin korunarak insan sağlığının 
iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 
Orman Gene l  Müdür lüğü ta ra f ından 
yürütülmekte olan ağaçlandırma faaliyetlerine 
bir nebze olsun katkıda bulunmak ve sosyal 
sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla 
2021 yılı Ocak Ayında Yönetim Kurulumuz 
tarafından başlatılan “KASİAD Hatıra Ormanı” 
projesi 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 
16.00‘da Eski Kayseri Yolu Üzerindeki Andırın 
Yol Kavşağı’nda Orman İşletme Müdürlüğü ile 
müştereken düzenlenen fidan dikme etkinliğiyle 
gerçekleşti.
 Proje kapsamında geçtiğimiz yıl orman 
yangınlarında kaybedilen ağaçların yerini 
alabilmesi amacıyla binlerce fidanın toprakla 
buluştuğu fidan dikme törenine; Yönetim Kurulu 

Başkanımız Sn. Mikail UTLU, 9 – 12’nci dönem 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ali EMİROĞLU, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sn. Orhan 
ARİFİOĞLU, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. 
Sefa ÖNGEL, Sn. İsmail NOHUTLU, Sn. İsmail 
KURTUL, Genç KASİAD Kurulu Başkanımız Sn. 
İsmail DİNÇER, Genel Sekreterimiz Sn. Ahmet 
GÖRGÜLÜ ve Orman Bölge Müdür V. Sn. 
Hakan DOĞAN, Orman Bölge Müdürlüğü 
Ağaçlandırma Şube Müdürü Sn. Hüseyin 
AKÇAY, Onikişubat Orman İşletme Müdürü Sn. 
Mustafa KAVAK ile İlçe Müdürlüğü ekipleri de 
katıldı.
 Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. UTLU, 
“Sn. Ali EMİROĞLU’nun döneminde başlayan 
bir projemizi üyelerimizin ve Orman Bölge 
Müdürlüğümüzün desteğiyle bugün hayata 
geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje 

“KASİAD Hatıra Ormanı” 
Projesi
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sayesinde geleceğe bir nebze nefes olabilirsek 
ne mutlu bize diyoruz. Bu etkinliğimizin bir 
sosyal sorumluluk projesi olarak diğer Sivil 
Toplum Kuruluşlarına da örnek olmasını 

temenni ediyor, geleceğe daha yeşil ve daha 
temiz bir çevre bırakmak istiyoruz. Bu 
bağlamda tüm üyelerimize, Orman Bölge 
Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese çok 
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teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.
 Derneğimizin 9 – 12’nci dönemlerinde 
Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Sn. Ali 
EMİROĞLU ise, “Bir önceki dönemde kararını 
aldığımız KASİAD Hatıra Ormanı projesini 
gerçekleştirmek, hava şartları ve pandemi şartları 
nedeniyle, bugüne nasip oldu. Bizler bilhassa 
sanayiciler olarak her ne kadar çevreye karşı 
duyarlı olsak da tabiata ve bu tabiatı emanet 
edeceğimiz çocuklarımıza borcumuz var. Böyle bir 
etkinlikte yer alarak gerek ülkemize gerekse de 
gelecek nesillerimize bu borcu ödeme imkanı 
bulduğumuz için çok mutluyuz. Emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.
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 Onikişubat Orman İşletme Müdürü Sn. 
Mustafa KAVAK ise, “KASİAD sayesinde 
bulunduğumuz bölgeye 12 bin fidan dikimi 
gerçekleştirerek ülkemizde geçen yıl çıkan 
orman yangınlarının izlerini hep beraber 
sileceğiz inşallah. Bu bakımdan KASİAD’a 

sergilediği örnek davranıştan dolayı çok 
teşekkür ediyoruz.” dedi.
 Katılımcıların beyanatlarından sonra 
fidan dikme aşamasına geçilerek hazırlanan 
fidelerin toprakla buluşmasının ardından 
etkinlik sona erdi.



20NİSAN 2022 e-bülten Sayı:5www.kasiad.org.tr

e-bülten

“Girişimcilik Konferansı” serisi kapsamında 
Genç KASİAD Kurulu Başkanı Sn. İsmail 
DİNÇER tarafından organize edilen ve 
sunumunu Sn. İlker SÖZDİNLER'in yaptığı 
“Start-Up Yatırım Süreci ve Stratejileri: Birleşik 
Ödeme” konulu etkinlik 1 Nisan 2022 Cuma 
günü Saat 14.00’de Zoom üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 20 kişinin katıldığı 
programda, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para A.Ş. CEO’su Sn. SÖZDİNLER 
yapmış olduğu bir saatlik sunumdan sonra 
katılımcıların sorularını cevaplayarak programı 
tamamlamıştır.

GENÇ KASİAD KURULUNDAN YENİ BİR ETKİNLİK: 
İLKER SÖZDİNLER BİZİMLE

 Yönetim ve Genç KASİAD Kurulumuz 11 Nisan 
2022 tarihinde Başkonuş Yaylası’nda gerçekleşen iftarda 
buluştu.
 Yönetim Kurulumuzun Nisan Ayı ikinci 
toplantısının akabinde yapılan iftardan sonra Genç 
KASİAD Kurulumuzun da katıldığı müşterek toplantıda 
“19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı” etkinliği ile Haziran ayı 
ve sonrasında gerçekleştirilmesi 
p l a n l a n a n  e t k i n l i k l e r 
görüşülmüştür.
 Çok sıcak bir atmosferde 
gerçekleşen iftara; Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mikail UTLU, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılarımız 
Hikmet GÜMÜŞER ve Burak 
Orhan ARİFİOĞLU ile Yönetim 
Kurulu Üyelerimizden Merve 
ÇELEBİ, İsmail NOHUTLU, İsmail 
KURTUL, Halil KAÇMAZ ve Ali 
Onur PARLAKYİĞİT katılmıştır.
Genç KASİAD Kurulu’ndan ise; 
Başkan İsmail DİNÇER, Genç 

KASİAD Kurulu Başkan Yardımcıları Oğuzhan GÜMÜŞER 
ve Çağatay EMİRMAHMUTOĞLU ile Genç KASİAD 
Kurulu Üyelerinden Ruşen TOPÇUOĞLU, Elvin ŞENEL, 
Emre SEZAL, Aziz NOHUTLU, Osman ARIKAN ve 
Abdullah DEMİR iştirak etmiştir.

DERNEĞİMİZ YÖNETİM VE GENÇ KASİAD KURULU 
BAŞKONUŞ’TA İFTARDA TOPLANDI
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