Röportaj
Emsland Nişasta ve Kimya San. Tic. A.Ş.’nin Genel
Müdürü Ulaş Güray Kavas firmanın Ar-Ge çalışmaları,
ürün grupları ve hedefleri ile ilgili sorularımızı yanıtladı.
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Okurlarımıza kısaca kendinizden, eğitim durumunuzdan
ve sektördeki profesyonel özgeçmişinizden bahsedebilir
misiniz?
Emsland GMBH bünyesinde yer alan Emsland Nişasta ve
Kimya A.Ş. Genel Müdürüyüm. 1998 yılı Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü mezunuyum. Mezuniyetimden Emsland’a katıldığım döneme kadar Chr Hansen A/S
ve Frutarom İndustries firmalarının satış kadrolarında görev aldım. Emsland GMBH bünyesinde çalışmaya 2003 yılında Türk-Alman ortaklığı olan Farin Internasyonal Kimya San Tic A.Ş.’de Gıda Bölümü Satış Müdürü olarak başladım. 2006 yılı ortasında Emsland GmbH tarafından Emsland Asia Pacific Pte şirketinin Singapur ofisine Genel Müdür olarak atandım ve şirketin Uzak Doğu operasyonunu
yönettim. Bu arada yine aynı şirket grubu içinde 2008’de
Almanya’da kurulan ve ortağı olduğum Emtrade GmbH’in
operasyon kolu olan Emtrade LLP’nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım.
Singapur’da gecen 6 yılın sonunda Emsland GMBH’in Farin
İnternasyonal Kimya’yı tamamen satın alması ile kurulan
Emsland Nişasta’ya Orta Doğu - Afrika operasyonunu yönetmek üzere Türkiye’ye geri çağrıldım. 2012 Haziran ayından beri İzmir Kemalpaşa’daki lojistik merkezimizde görevime devam ediyorum. Bu hayatın bana hediyesi olan 2 ve
7 yaşında iki oğlum var.
Emsland Nişasta’nın kuruluşundan bugüne gelişim sürecinden bahsedebilir misiniz?
Öncelikle Emsland Group hakkında kısa bir bilgi vermekte fayda var. Emsland Group 1928 yılında patates unu ve
dekstrini üreten küçük bir üretim tesisi olarak Emlichheimer Kartoffelfabrik AG. adı altında kurulmuştur. 1950’lerin başında teknoloji modernizasyonu ile patates nişastası üretimine başlamış ve 1970’lerde Avrupa’daki nişasta
endüstrisinin dünyada ön plana cıkması ile rekor düzeyde
üretim ve yatırım hayata geçirilmiştir.
Bugün Emsland Staerke GmbH 500.000.000 Euro cirosu, bünyesinde bulundurduğu 18 firma, 1100 çalışanı,
300.000 ton patates nişastası üretimi ile Almanya’nın,
110.000 ton patates flakes ve granul üretimi ile dünyanın
en büyük üreticilerindendir. 2012 başında Grup bünyesine
daha öncesinde ortağı olduğu Mecklenburger Kartoffelveredlung GmbH’ı katarak markette dahada güçlenmiştir.

Emsland Nişasta ve Kimya aktif olarak Gıda, Tekstil, Kağıt , Tutkal, Su Arıtma ve Petrol Arama sektörlerine hizmet
vermektedir. Şirketimiz ürün portföyünde bulunan doğal
ve modifiye nişastalarla bahsi geçen sektörlerdeki riskli ve
pahalı kimyasal madde kullanımını azaltıp en doğal ve ekonomik çözümlerle markette yerini almıştır.
Emsland Nişasta’yı benzerlerinden bir adım öne çıkaran
özelliğinden bahsetmeden geçmemek gerekiyor. Her ne kadar Emsland Group patates nişastası ve türevleri konusunda dünya lideri konumunda olsa da Emsland Nişasta’nın
tüccar kimliği bölgedeki gücünü arttırmaktadır. Emsland
Nişasta patates bazlı kendi ürünlerinin yanında dünyanın
kendi sektörlerinde lider birçok firmanın bölge distribütörlüklerini yapmaktadır. Portföyümüzde öne çıkan firmalar
Solae LLC ( Soya Proteini), Ashland Inc (Su arıtma Kimyasalları), American textile (PVA), Rotterdam Biochemicals (Özel
Gıda Enzimleri), Campus Italy (Fonksiyonel Gıda Karışımları), Hasenosa (Kaplamalı Ürünler) ve son olarak gruba yeni
katılan Kartoffelveredlung GmbH sayılabilir.
Emsland Nişasta’yı ön plana çıkaran bir diğer yönü
Türkiye’deki en kapsamlı Endüstriyel Nişasta Karışım tesisine sahip olmasıdır. Bu üretim tesisinde ağırlıkla tekstil sektörüne yönelik nişasta karışımları yapılmaktadır.
Türkiye’nin dünya üzerinde tekstil marketindeki güçlü pozisyonuna müşterilerimize verdiğimiz teknik hizmet ve özel
nişasta karışımlarımızla destek vermekten büyük gurur
duymaktayız.
Ar-Ge çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?
Nişasta farkında olmasakta gündelik hayatımızda çeşitli formlarda karşımıza çıkan bir ürün. Tükettiğimiz hazır
gıda ürünlerinden, gardrobumuzdaki elbiselerimize, sabah
okuduğumuz gazetelerden, duvar kağıdımızı yapıştırmakta kullandığımız tutkala kadar geniş bir yelpazede karşımıza çıkıyor. Patates gibi içeriğindeki nişastası çok fonksiyonel olan bir ürün ile uğraşırken Ar-Ge çalışmaları sırasında
karşımıza çıkan yeni uygulama alanları bizi bile hala şaşırtabiliyor.

Emsland Nişasta aslında toplam 47 bölge ülkesini kapsayan, Alman teknolojisi ile Türk pazarlama gücünün çok iyi
bir kombinasyonudur. Şirket 2012’de kurulmuş olmasına rağmen Turkiye’deki ticari geçmişi 1980’li yılların başına dayanıyor. Farklı acentalar ve ortaklıklarla geçen 30
yıl sonunda 2012 yılı itibari ile Emsland Nişasta 100% Alman sermayesi ile Izmir Kemalpaşadaki 20.000 m2’lik lojistik merkezinden Doğu Avrupa , Orta Doğu ve Afrika marketlerine hizmet vermektedir.
Ürün ve ürün gruplarınız nelerdir? Hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz?
TURKCHEM

3

Röportaj
Yine Emsland GMBH ile başlamakta fayda görüyorum.
Daha önce de bahsettiğim gibi modifiye nişastalarımız endüstride kullanılan birçok kimyasal maddeyi ikame ederek
daha doğal, ekonomik ve sağlıklı son ürünler ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Emsland GmbH bu konuda fazlasıyla yaratıcı bir karakter taşıyor. Almanya’daki 6 ana lokasyondaki Ar-Ge merkezlerinde çalışan, konularında uzman
95 bilim insanı çevreye dost, insan sağlığını tehdit etmeyen doğal, innovatif modifikasyonlar için mesai harcıyor.
Tüm bu araştırma geliştirme çalışmaları endüstrinin ihtiyaçları ile teknolojinin bize tanıdığı imkanlar doğrultusunda oluşturuluyor. Her geçen gün bizi heyecanlandıran yeni
bir ürünle karşılaşabiliyoruz. Buna en iyi örnek son dönemde geliştirilen Hayvansal jelatini ikame eden Emden ESH
ürünümüz. Bu modifiye nişasta hepimizin çok hassas olduğu hayvansal menşeili ürünlerle ilgili bir soru işaretini ortadan kaldırıyor ve tamamen bitkisel bazlı üstelik çok ekonomik bir çözüm sunuyor.
Emsland Nişastanın ise en önemli Ar-Ge çalışması haşıllama nişastaları üzerine yapılmaktadır. Haşıllama kısaca ipliklerinin dokuma sırasında kopmaması için şişirilmiş nişastanın dispersiyonundan geçirilerek sağlamlaştırılmasıdır.
On iki yıldır, Almanya’daki ve Türkiye’deki state-of-art laboratuvarlarımızda endüstrinin en verimli ürünlerini geliştiriyor ve piyasaya sunuyoruz.
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Şu konu bizim için çok önemli, Türkiye’de üretilen bu tekstil karışımlarının %30’unu Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika pazarlarına ihraç ederek kendi içimizde bir ithalat ihracat dengesi kurup Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Her ne kadar kullandığımız ürünlerin orjini Almanya olsada karışımları “Made In Türkey” damgası altında bu
pazarlarda değer bulması ve talep edilmesi bize ayrı bir keyif veriyor.
Son dönemde giriştiğimiz diğer Ar-Ge projemiz ise gıda
sektörüne yönelik. Türkiye’deki üretici partnerimizle çeşitli
gıda son ürünlerine yönelik fonksiyonel karışımlar üretmeye başlıyoruz. Şu anda inşası devam eden pilot üretim tesisimizde farklı gıda segmentlerine hitap edecek formülleri
geliştirip 2013 sonbaharında bu karışımların üretimlerini
hayata geçirmek niyetindeyiz.
2012 yılı, firmanızın hedefleri için nasıl geçti?
Emsland Nişasta olarak farklı bir yapıda uzun yıllardır Türkiye pazarında hizmet veriyor olmamıza ek olarak, şirketimiz Emsland GmbH’in yeni bölgesel lojistik merkezi olarak
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2012 Ocak ayı itibari ile faaliyete geçmiştir. Çok kısa süredede olsa özellikle Arap yarımadasında, Doğu Avrupa’da
ve Kuzey Afrika’daki performansımız ile 2012 finansal yılını çok başarılı bir şekilde kapattık. Bunu özellikle Kuzey
Afrıka’da yaşanan karışıklıklara rağmen gerçekleştirebilmiş
olmaktan son derece mutluyuz.
2013 yılı için hedef ve öngörülerinizi öğrenebilir miyiz?
Yeni projeleriniz var mı?
2013 yılını kendimize ihracat yılı olarak belirledik.
Türkiye’de üretilen fonksiyonel tekstil nişastası karışımlarımızın ihracatını son dönemde özellikle ilgi gördüğümüz
Çin ve Hindistan’da arttırmak amacındayız. Bunun yanında
yavaşta olsa stabil hale gelmeye başlayan Kuzey Afrika pazarlarındaki varlığımızı güçlendirerek sürdürüyoruz. Satış
ve satış destek birimlerimizle içinde bulunduğumuz finansal yıldaki projelerimizi sırayla hayata geçiriyoruz.
Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?
Şirketi devir aldığım günden beri büyük özveri ile çalışan
tüm Emsland Personeline çok teşekkür ediyorum. Benim
ve Emsland GmbH’in tüm beklentilerini kusursuz şekilde ve
fazlasıyla yerine getirdiler. Benim icin en önemli unsur huzurlu bir çalışma ortamı ve mutlu çalışanlar. Başka bir deyişle bir işin yapılmasından ziyade, işin nasıl yapıldığı beni
daha cok ilgililendiriyor. Bu huzurlu ortamı yaratabilmek
için biz yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Umarım çalışanlarımızla daha güzel günlerde birlikte olacağız.
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