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Kobigündem Dergisi, basın meslek ilkelerine uymaya söz 
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Hayati ÇETİNKAYA
Kobigündem Dergisi
İmtiyaz Sahibi

h a y a t i . c e t i n k a y a @ k o b i g u n d e m . c o m

Kobigündem Dergisinin 14’üncü sayısıyla sizlerin karşısındayız. Baş-
ladığımız günden bu yana başta KOBİ’leri barındıran sanayi sitelerini
büyük bir titizlikle takip etmeye çalıştık. Bu sitelerin ekonomiye,
istihdama ve kent ekonomisine çok önemli katkı sunduğunu düşünüyoruz.
Bu nedenle KOBİ’lerden oluşan sanayi sitelerine bir anlamda dikkat
çekmeyi de bir sorumluluk ve görev olarak bilmekteyim…

Adana Seyhan Orta Ölçekli Sanayi Sitesi de her geçen gün dikkat
çeken sanayi sitelerinden biri. Kuruluşu 2008’de tamamlanan Adana
Seyhan Sanayi Sitesi, ekonomiye ve bölgede istihdama önemli katkılar
sunuyor. 196 işletmeden oluşan sitede her bir işletme bin 500 metrekare
kapalı alandan oluşuyor. Sitede 80’e yakın işletmenin aktif olarak
faaliyet yürüttüğü siteye her geçen gün ilgi artıyor. Kendi bünyelerinde
site yönetimini de oluşturan sitenin başkanlığını Mehmet Başpınar ve
Başkan Yardımcılığını da Feydaş Makine Genel Müdürü Gökhan
Yoldaş yürütüyor.

YÖNETİM SIKI ÇALIŞIYOR
Başkan Yardımcısı Gökhan Yoldaş’la yaptığımız sohbette siteyle ilgili
bir çok bilgiyi aldık.Siz değerli okuyucularımızla da paylaşmak istedik.
Sitede faaliyet yürüten her bir işletme ortalama 25-40 kişiyi istihdam
ediyor. Bu da toplamda 2 bin kişiye tekabül ediyor. Tam kapasite
olarak devreye geçtiğinde bu rakam çok daha üst seviyelerde olacak
gibi görünüyor. Bu nedenle başta Site Başkanı ve Başkan Yardımcısı,
site ile ilgili tüm çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Alt yapı ça-
lışmalarının tamamlanabilmesi için gerekli görüşmelere hız verdikleri
anlaşılıyor.

Sitede imalat ağırlıkta faaliyet yürüten işletmeler aynı zamanda ihracat
yapıyor. Dünyanın bir çok ülkesine ihracat gerçekleştiriliyor. Feydaş
Makine başta olmak üzere Yepar Makine, Haran Plastik, Hak Plastik,
Çekmez Plastik, Msetaş Teknik, Astaş Işıl İşlem gibi sektörde isim
yapmış firmaların bulunduğu sitede bilgisayarlı metal işleme ve
teknolojik buluşlarıyla seri üretim yapan firmaların olduğunu da be-
lirtmemiz gerekli. Ayrıca işletmelerin kaliteli üretimleri, insan eğitimleri
konusunda da bir hayli mesafe aldıklarını da görmüş olduk. Bölgemizdeki
bu gibi sanayi sitelerine gereken önemin verilmesi, bölgemiz ve
ülkemizin ekonomisinde önemli kazançları beraberinde getirecektir.

Ekonominin
istihdam merkezleri:
Sanayi siteleri
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A dana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Gizer, kentteki istihdam ve üretim soru-
nun aşılabilmesine yönelik çalışmalara ağırlık

verdiklerini belirterek, “Şu ana kadar KOSGEB ve ABİ-
GEM ile birlikte 400 girişimciyi Adana ekonomisine ka-
zandırdık. Hedefimiz, yıl sonuna kadar bu rakamı bine
yükseltmektir” dedi. 

Adana Ticaret Odası, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme-
leri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOS-
GEB) Adana Hizmet Merkez Müdürlüğü ve Avrupa Birli-
ği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) işbirliğiyle dört etap-
ta düzenlenen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”ni başa-
rıyla tamamlayan 114 kursiyer, düzenlenen törenle ser-
tifikasını aldı. ATO Meclisi salonunda gerçekleşen tö-
rende konuşan KOSGEB Adana Hizmet Merkezi Müdürü
Hamit Sucu, düzenlenen girişimcilik eğitimleri ile yeni
istihdam olanakları sağlamak ve bu amaçla kendi işini
kurmak isteyen girişimcilere destek vermeyi hedefle-
diklerini belirterek, “Girişimcilere kendi işlerini kurabil-
meleri için gereken hukuki işlemler, işletmeciliğin hassas
noktaları, satış, pazarlama, muhasebe ve girişimcilikle
ilgili kapsamlı bilgilerin verildiği eğitimi başarıyla ta-
mamlayan 114 girişimci adayından uygun iş planı hazır-
layanların, KOSGEB'in 27 bin liraya ulaşan geri ödeme-
siz maddi desteklerinden ve 70 bin liraya varan faizsiz
krediden yararlanabileceklerdir” dedi.

ESKİ GÜNLER İÇİN…
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gizer de Adana

ekonomisinin eski güçlü günlerini tekrar yaşayabilmesi
için girişimci sayısının mutlaka artırılması gerektiğini
söyledi. 2012 yılındaki hedeflerinin, KOSGEB ve ABİ-
GEM işbirliğiyle düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eği-
timi’ne katılarak başarı sağlayanların sayısını 1000’e çı-
karmak olduğunu ifade eden Ali Gizer, “Türk ekonomi-
sinin en önemli hedeflerinden birinin girişimcilik ruhu-
nun her kesime yayılmasıdır. Bu hedefe ulaşmak için
her kurum ve kuruluşun mutlaka işbirliği içerisine gir-
mesi gerekmektedir. Adana Ticaret Odası olarak KOS-
GEB ve ABİGEM ile birlikte bugün Adana ekonomisine
114 girişimci kazandırdık. Ancak bu sertifika, bir süre
sonra yeterli olmayacak. Çünkü burada sertifika ile baş-
layan süreç, girişimcilerimizi daha da büyük düşünmeye
itecek. Bu tür eğitimler, projesi olan yeni iş fikirleri üre-
tebilen girişimciler için büyük bir fırsattır” diye konuştu.

Adana Ticaret Odası Başkanı Ali Gizer, KOSGEB 
ve ABİGEM’le birlikte 400 girişimciyi Adana ekono-

misine kazandırdıklarını, hedeerinin yıl sonuna
kadar bu sayıyı bine ulaştırmak olduğunu söyledi

Girişimcilik kurslarında
hedef bin kişiye ulaşmak
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2 8 Mayıs 2012’de oybirliğiyle seçilen
Adana Hacı Sabancı Organize Sana-
yi Bölgesi’nin (AOSB) yeni yönetim

kurulu göreve başladı. Göreve ikinci kez
gelen Bekir Sütcü başkanlığındaki AOSB
Yönetim Kurulu, yönetim binasındaki top-
lantı salonunda medya mensuplarıyla bir
araya geldi. Yeni yönetim kurulunun gün-
deminde üst sıralarda 2 bin hektarlık yeni
alanı sanayiciye açma, sanayiciye kolaylık
sağlamak için gümrük bölgesi oluşturma,
noter ve SGK bürosu açma hazırlığı yer alı-
yor. Yönetim kurulu ayrıca yeni süreçte
AOSB’nin yeşillendirilmesine yönelik çalış-
malar da yapacak.

YOLLAR AÇILDI, SIRA ALTYAPIDA
AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir

Sütcü, toplantıdaki konuşmasında şu anda
bölgenin bin 225 hektar arazisinin doldu-
ğunu, 365 hektarlık tevsi alanının yüzde

80’inin de tahsis edildiğini söyledi. Tevsi
alanında yolların açıldığını, bundan sonra
da enerji ve altyapı gibi çalışmaların yapı-
lacağını kaydeden Sütcü, “Ayrıca 2 bin
hektar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin
imar planına işlenmiş tevsi alanı var. He-
defimiz burayı da OSB’ye katmak” diye
konuştu. AOSB’deki içme suyu sorunun
çözümlenmek üzere olduğunu da kayde-
den Başkan Sütcü, Büyükşehir Belediye-
si’nin bunun için çalışmaya başladığını, bir-
kaç ay içinde çalışmaların sona ereceğini
belirtti. Sütcü öte yandan sanayicinin ihra-
cat ve ithalat işlemlerini hızlıca yapabil-
mesi için AOSB içinde bir gümrük bölgesi
oluşturmak ve gümrükleme şirketleri ile
diğer ilgili kuruluşları burada bir araya ge-
tirmeyi hedeflediklerini söyledi. Sütcü’nün
gündem maddeleri arasında sıraladığı bir
başka konu ise SGK’nın bir şubesini ve bir
noteri AOSB içinde faaliyete sokmak oldu.

330 BACA TÜTÜYOR
Büyüklük, kapasite, doluluk
ve alt yapısıyla Türkiye’nin ilk
10 OSB’si arasında bulunan
AOSB’de 19 ana sektör ve alt
sektörlerinden 330 tesis faali-
yet gösteriyor. Ayrıca 25 fab-
rikanın inşaatı, 73’ünün proje
çalışması sürüyor. Tesislerin
yüzde 21’ini tekstil, yüzde
16’sını metal, yüzde 9,6’sını
ise plastik sektörünün temsil-
cileri oluşturuyor. AOSB’deki
fabrikalarda toplam 30 bin
208 kişi istihdam ediliyor.

Yenilenen Adana Hacı Sabancı Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nin (AOSB) Yönetim
Kurulu, öncelikli olarak alanı genişlet-
mek, gümrük bölgesi oluşturmak, no-
ter ve SGK bürosu açmak için çalışıyor

AOSB’nin
yeni yönetimi
yoğun mesai yapıyor

AOSB 
Yönetim 
Kurulu 

Başkanı 
BEKİR 
SÜTCÜ
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A dana Sanayi Odası ve Akdeniz İhracatçı Bir-
likleri bünyesinde faaliyet gösteren AKİB
Akademi işbirliğiyle düzenlenen “İş Hayatı-

na Etkileri ve İhracatçılar Açısından Yeni Türk Tica-
ret Kanunu” konulu seminerin açılışında konuşan
ADASO Başkanı Sadi Sürenkök, kayıt dışılığın ülke-
mizde en önemli sorunlardan olduğunu, bunun ka-
muya vergi kaybı, özel sektöre ise haksız rekabet
olarak zarar verdiğini bildirdi. Kanunun asıl amaçla-
rından birinin kayıt dışılığın önlenmesi olduğunu
vurgulayan Sürenkök, “Kanunla ticari hayatla ilgili
ve kayıt dışılığın önlenmesine yönelik önemli dü-
zenlemeler gerçekleştirilmiştir. Yeni hükümler bu
mücadeleye büyük katkı ve yarar sağlayacaktır”
dedi.

ŞEFFAFLIK FIRSATI
Yeni kanunun şirketlerin kurumsallaşması, sürdü-

rülebilirliği, rekabet gücünün artırılması ve şeffaflık
açısından önemli fırsat yarattığını ve zemin hazırla-
dığını bildiren Sürenkök, yeni kanun yürürlüğe gir-
meden önce iş dünyasının önemli endişelerinin yüz-
de 90’lık bölümünün giderildiğini kaydetti. Toplan-
tıda daha sonra Mersin Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası Başkanı Dursun Göktaş,  “İş Haya-
tına Etkileri ve İhracatçılar Açısından Yeni Türk Tica-
ret Kanunu” hakkında bilgi verdi. Kanunun 1 Tem-
muz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini
hatırlatan Göktaş, ilgili yönetmelik ve tebliğlerin
yayınlanmadığını, bu nedenle değişikliklerin uygu-
lanmasıyla ilgili iş dünyasının sıkıntılar yaşadığını
bildirdi.  Göktaş, uygulamaya ilişkin yönetmelik ve
tebliğlerin acilen yayınlanması gerektiğini ifade etti.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Sadi Süren-
kök, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) kayıt dışılı-

ğın önlenmesine katkı ve yarar sağlayacağını söyledi.

Yeni TTK sayesinde
kayıt dışılık azalacak

ADASO Yönetim Kurulu
Başkanı SADİ SÜRENKÖK

Mersin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşa-
virler Odası Başkanı DURSUN GÖKTAŞ





Y oung, Bosch Hükümet ve Dış İlişkiler
Direktörü Ferit Sünneli, Bosch De-
partman personeli Galip Kurban ve

Özka Kaynak Sanayi Yönetim Kurulu Başka-
nı Kadir Ekren’le birlikte Adana Sanayici ve
İşadamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süley-
man Sönmez’le görüş alışverişinde bulundu.

125 yıllık Bosch’un dünya genelinde 52
milyar avro ciroya sahip olduğunu ve 300
bin kişiye istihdam sağladığını belirten Yo-
ung, otomotiv, beyaz eşya ve sanayi tekno-
lojileri iş kolunda çalışmalarını sürdürdükleri-
ni vurguladı. Türkiye’de 10 bin 250 çalışanla
2 milyar avroluk bir ciroya sahip olduklarını

kaydeden Young, ”Türkiye’de 1.2 milyar av-
roluk ihracatla ekonomiye önemli katkı su-
nuyoruz. Türkiye’nin 2023 hedefine ulaşma-
sı için yeni teknolojik yatırımlar gerekiyor. Biz
de beyaz eşya, otomotiv ve ısı teknolojileri
alanındaki yatırımlarımızla bu hedefin içeri-
sinde yer almak istiyoruz. AR-GE merkezleri-
mize büyük yatırımlar yapıyoruz ve bu alan-
da da ihracat yapıyoruz” dedi. Bosh’un im-
kanlarıyla Türkiye’nin imkanlarını birleştir-
mek istediklerini ve yatırım planına 3 yeni ili
dahil ettiklerini belirten Young, Adana’nın bu
illerin başında geldiğini söyledi. 

ADSİAD’DAN TAM DESTEK
ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez ise

yatırım için tüm altyapı çalışmalarına destek
vereceklerini belirtti. Adana’nın yatırıma el-
verişli bir kent olduğunu her platformda dile
getirdiklerini dile getiren Sönmez, ”Kentimiz
suyu, iklimi, tarım ve sanayi kültürü ile kali-
teli bir kenttir. Bunun yanı sıra enerji havzası
olma özelliğiyle öne çıkmaktadır. Ulaşım ve
istihdamda da bir sorunumuz yok. Adana’ya
yatırım yapacak şirketler büyük avantaj sağ-
lar” dedi. Bosch’un Adana ekonomisine katkı
sunmak istemesinin Adanalılar için bir onur
olacağını vurgulayan Sönmez, ”Adana’daki
çalışmalarınızda tüm altyapı hazırlıklarınıza
tam destek vermeye hazırız. Derneğimizin
akademik danışmanları ile birlikte uzun va-
deli bir çalışma yürütebiliriz.” diye konuştu.

Dünya devi Bosch’dan
Adana’ya yatırım geliyor

Alman’yanın dünyaca ünlü
teknoloji ve hizmet sağlayı-
cılarından Bosh, Adana’ya
yatırım yapacak. Gaziantep
ve Trabzon’la birlikte Ada-

na’yı yatırım kapsamına al-
dıklarını belirten Bosch

Türkiye Temsilcisi Steven
Young, bu kapsamda Adana

temaslarına başladı.
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ADSİAD Başkanı 
SÜLEYMAN SÖNMEZ

Bosch Türkiye Temsilcisi
STEVEN YOUNG
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Sağlık turizmine teşvik im-
kanları getiren tebliğin Eko-

nomi Bakanlığı’nca yayınlan-
ması, sektörün öncüsü du-

rumundaki Adana’daki geliş-
meyi hızlandıracak. Bir araya

gelen sektör temsilcileri,
teşvikler sayesinde Çukuro-

va’nın sağlık sektörünün
merkezi olacağını düşünüyor.

Ö zellikle son 5 yıldır ciddi bir atak ya-
pan sağlık turizmi sektörü, beklenen
teşviklere sonunda kavuştu. 25 Ha-

ziran’da Ekonomi Bakanlığı’nın yayınladığı
2012/4 sayılı tebliğle, sağlık turizminin geliş-
mesi için önemli teşvikler sağlanıyor. e Ada-
na Sağlık Turizmi Derneği’nin (ASTD), tebli-
ğin yayınlanması nedeniyle düzenlediği top-
lantıda konuşan sektör temsilcileri, teşvikler
sayesinde Adana ve Çukurova’nın sağlık tu-
rizminde daha farklı bir noktaya geleceğini
söyledi. ASTD Başkanı Hüseyin Çelik, son yıl-
larda teknoloji ve bilgi yoğun yatırımlarla Çu-
kurova’nın dünyayla rekabet edebilecek du-
rumda olduğunu belirtti.

BU DESTEKLER KAÇMAZ
ASTD yönetim kurulu üyeleri ile sağlık ve

turizm sektör temsilcilerinin katıldığı ve Sey-
han Oteli’nde düzenlenen toplantıda konu-
şan Başkan Hüseyin Çelik, tebliğin getirdiği
teşvikler hakkında bilgi verdi. Çelik, “Yayınla-
nan tebliğ ile sağlık turizmi şirketlerine yurt
dışı pazarlarına girebilmesine olanak sağlaya-
cak raporları satın almalarında fuar, kongre,
konferans ve bağımsız tanıtım programların-
da gerçekleşecek sponsorluk, reklam, tanı-
tım, danışmanlık, katılım ve organizasyon gi-
derlerine, fuar, kongre ve konferanslara ilişkin
katılım maliyetlerine, internet arama motor-
larında yapılacak arama ağı reklamları dahil
olmak üzere reklam ve tanıtım giderlerine,
yurtdışında kendilerine ait kurulacak birimle-
rinin kira giderlerine ve danışmanlık destek-
lerine belirli süre ve oranlar ile destekler veri-
liyor” dedi.

BAKAN AĞIRLANACAK
Acıbadem Adana Hastanesi’nin Direktörü

de olan ASTD Başkanı Hüseyin Çelik, yayın-
lanan tebliğdeki fırsatların anlatılması için
dernek olarak Ekonomi Bakanı Zafer Çağla-
yan’ın da katıldığı bir sempozyum düzenleye-
ceklerini de söyledi. Çelik “Yakın bir zaman-
da, Valilik, Çukurova Kalkınma Ajansı, Büyük-
şehir Belediyesi, Ticaret Odası ve ASTD işbir-
liğiyle, Ekonomi Bakanımız Zafer Çağlayan’ın
da katılacağı ‘Çukurova’nın Hizmet Sektörü
İhracat Potansiyeli ve Ekonomi Bakanlığı Teş-
vikleri” başlıklı bir sempozyum gerçekleştire-
ceğiz. Amacımız, bölgedeki fırsatları ortaya

çıkarmak ve bakanlığın teşviklerini sektöre
anlatmak” diye konuştu. Yaptığı sunumda
sağlık turizminin dünyadaki durumu ve Türki-
ye’nin payını da vurgulayan Hüseyin Çelik,
artık bu sektörün gelişmesinin hükümet pla-
nında olduğuna vurgu yaptı. Çelik, “Dünyada
100 milyar dolarlık yıllık cirosu olan sağlık tu-
rizmi sektörü, Türkiye’de 2011 yılında 2,5
milyar dolar ile hareket etti. Hedefimiz 2015
yılında 5 milyar dolar ve 2023’te 20 milyar
dolara ulaşmak” diye konuştu. 

Toplantıda ASTD Yönetim Kurulu üyeleri
olan Levent Erginkaya, Dr. Aytekin Kemik,
Osman Arık, Prof. Dr. Behnan Alper ve Tay-
yar Zaimoğlu ile TÜRSAB Bölgesel Yürütme
Kurulu Başkanı Nesrin Göçhan kısa birer ko-
nuşma yaptılar. Sektör temsilcileri, Ada-
na’nın zaten diğer illerden daha önde olduğu
sağlık turizminde teşviklerle çok daha iyi
noktalara taşınacağını belirtti.

Sağlık turizmine teşvik
Adana’ya yol açacak

Adana Sağlık Turizmi 
Derneği Başkanı
HÜSEYİN ÇELİK

300 BİN DOLARI BULUYOR
Yeni teşvikle sağlık turizmine yönelik ça-
lışmalarda devlet, giderlerin yüzde 70’ine
varan oranda ve 300 bin doları bulan
miktarlarda destekliyor. Teşvik kapsa-
mında pazara giriş desteği, yurtdışından
gelen hastaların uçuş giderleri, yurtdışı
tanıtım masrafları, çalışanların yurtdışın-
da katıldığı toplantılar, dijital çalışmalar,
yurtdışında sağlık turizmine ilişkin şirket,
hastane, ofis açma ve uluslararası akredi-
tasyon çalışmaları yer alıyor.

Sağlık turizmiyle ilgili olarak bir
başka önemli adımı da Çukurova Kal-
kınma Ajansı (ÇKA) attı. ÇKA, Adana
Sağlık Turizm Derneği (ASTD) işbirli-
ğiyle yürütülen “Sağlık Turizm Küme-
si Stratejik Yol Haritası” çalışmaları
kapsamında düzenlenen çalıştayların
ilki Adana HiltonSA Otel’de sektör
paydaşlarının katılımıyla gerçekleştir-
di. Sağlık turizmine ilişkin sorunları
masaya yatıran ilgili paydaşlar, çalış-
tay süresince katılımcı stratejik plan-
lama ve mantıksal çerçeve yaklaşımı
kapsamında sorun ve hedef analizi
yaptı. Sektörde tanıtım ve altyapı ek-
sikliklerinin giderilmesi gerektiği fik-
rinde buluşan katılımcılar; bununla
birlikte sağlık turizminde strateji
oluşturulması, bu alanda teşvik ve
desteklerin artırılması gerektiğine yö-
nelik değerlendirmelerini paylaştı.
Paydaşlar arası işbirliğinin geliştiril-
mesi ve mevzuat düzenlemesi ihtiya-
cının gündeme geldiği çalıştayda; he-
def pazarların net olarak belirlenmesi,
lobi faaliyetlerinin hız kazanması ve
Adana’dan direkt uçuşların koordine
edilmesi gibi konular da ele alındı.





Ö ZKA A.Ş.  Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü Kadir Ekren kay-
nak sektöründe uzun yıllar üst dü-

zey yönetici olarak geçirdiği deneyimler ile
sektöre adım attıklarını belirterek şunları
söyledi: “Yöneticilik ile birlikte 30 yılı bulan
tecrübeyle, vizyonumuz ‘kalite’ ve ‘istikrar’
oldu. Zengin ürün yelpazemizde bulunan
Böhler – Geka kaynak Elektrodları, Geka-
mac Kaynak Makinaları, Geka Gazaltı-Toz-
altı Kaynak Telleri ve Tozları, Binzel-Trafi-
met - Hüner Torc Ve Sarf Malzemeleri,
Bosch Elektrikli El Aletleri, Makita Elektrikli
El Aletleri, Karbosan-Egesan-Bosch-Son-
nenflex – As Kaynak Aşındırıcı Diskleri, Ta-
naka-Yıldız-Gedik-Harris Gaz Armatürleri,
Bıo Chem-Best-Beta Sıvı Kaynak Kimyasal-
ları, Özmen-Lavor Endüstriyel Yıkama Ma-
kinaları, Hytronik Kaynak Makinaları, Exp-
resweld Kaynak Makinaları, İş güvenliği
Teçhizat malzemeleri, YDS İş ayakkabıları,
Matsan-Axu Kaynak Penseleri, Ceta - Profel

16 TEMMUZ - AĞUSTOS 2012 www.kobigundem.comkobigundem@kobigundem.com

ÖZKA A.Ş. kaynak
ve ekipmanlarında

dünya markalarıyla
çözüm üretiyor

ÖZKA A.Ş. kaynak ve
kaynak ekipmanların-

da müşterilerine dünya
markalarıyla çözüm

üretiyor. Sektöre Özka
Kaynak Ltd. Şti. olarak

adım atan ve kısa süre-
de önemli atılımlar ger-

çekleştiren Özka A.Ş.,
her geçen gün bünyesi-
ne eklediği dünya mar-

kalarıyla, kaynak ve
kaynak ekipmanların-

da sanayiciye sınırsız
seçenek sunuyor.

ÖZKA A.Ş. 
Yönetim Kurulu 

Başkanı 
KADİR EKREN



El Aletleri, Rothenberger Tesisat Alet ve Ma-
kineleri, İto-Kale Kapı Kilitleri, Fimer kaynak
makinaları, Cutmaster Plazma Kesme maki-
nelerini Güney ve Güneydoğu Anadolu Böl-
gesi ve İç Anadolu Bölgesi’ne ulaştırıyoruz.
Ayrıca bu bölgelerde her tür Kaynak makine-
lerinin teknik servis hizmetini de yürütmek-
teyiz. Şirketimiz Metal Sanayi Sitesi’nde ku-
rulu olması nedeniyle önemli bir avantaja
sahip konumda. Biz de Adana’da Sanayi iş-
letmeleri ile iç içe olmanın avantajını kullanı-
yoruz. Sanayicilerimize kaynakla ilgili her
türlü teknik hizmeti sunuyoruz. KOBİ’lere
kaynakla ilgili yeni gelişen teknolojileri anla-
tıyor, onlara sektörle ilgili yapılması gere-
kenler konusunda yol gösteriyoruz. Yolumu-
za bundan sonrada daha iyi hizmet ve kalite
anlayışı ile devam edeceğiz.” 

DEVLET GELİŞİME DESTEK OLMALI
Türkiye’de trafo kaynak makinelerinden,

yeni değişimle redresör ve gazaltı mig/mag
kaynak makinelerine geçiş olduğunu belirten
Kadir Erken, bundan sonraki değişimin ise si-
nerjik makinelere doğru olacağını söyledi.
Devletin, küçük işletmelerin değişimine des-
tek olması gerektiğini vurgulayan ÖZKA  A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ek-
ren şöyle devam etti: “Türkiye özellikle kay-
nak teknolojisi alanındaki değişimleri yeni

yeni izlemeye başladı. Dünyada kaynakta geli-
şen teknolojileri yakından takip etmek gereki-
yor. Gelişmiş ülkeler kaynakta en son tekno-
lojileri kullanıyorlar, ülkemizde ise yeni yeni

değişim süreci başladı. Kaynak makinelerinde
gelişmiş ülkeler inverter tip sinerjik mig/mag,
inverter tip AC/DC tig kaynak makineleri, toz-
altı kaynak makinelerini kullanmakta. Bu ma-
kinelerin kullanımının sayısız avantajları var.
Bunlar özetle, kaynak kalitesinin artması, gü-
zel kaynak görünümü, elektrik sarfiyatının
daha az olması, zamandan tasarruf şeklinde
sıralanabilir. Türkiye’de trafo kaynak makine-
lerinden yeni değişimle redresör ve gazaltı
mig/mag kaynak makinelerine geçiş var. Bun-
dan sonraki değişimin ise sinerjik makinelere
doğru, olacağına inanıyoruz. Eski teknoloji
trafo kaynak makinelerinin, elektrik sarfiyat
giderlerini arttırıyor. Kaynakta estetik ve
fonksiyonelliği engelliyor. Devletimizin küçük
işletmelerin kaynak makinelerinin yenilenme-
sini teşvik etmesi gerektiğine ve bu alanda ya-
pılacak yenilemelerde destek kredilerin önü-
nün açılmasının yararlı olacağına inanıyoruz.”
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A dana  Sosyal Güvenlik İl Müdürü
(SGK) Muhammet Gerçek ile Köylü
ve Çiftçi Lobisi Derneği (KÖYÇİL) Yö-

netim Kurulu Üyeleri, Adana Organize Sanayi
Bölgesi (AOSB) Genel Sekreterliğine getirilen
Mustafa Keskin’e ‘Hayırlı Olsun’ ziyaretinde
bulundu. SGK İl Müdürü Muhammet Gerçek,
eski meslektaşına yeni görevinde başarı diler-
ken, “Sayın Keskin’in kentimiz için başarılı hiz-
metler yapacağından kuşkumuz yok ” dedi. 

AOSB ÖNEMLİ 
Mustafa Keskin’den övgüyle bahseden

KÖYÇİL Başkanı Nihat Ceylan’da  “Keskin,
Adana için bir şans” diye konuştu. Başkan
Ceylan ziyarette yaptığı konuşmada Adana
OSB’nin birinci sınıf tarım arazilerini kurtardı-
ğını belirtti. Ceylan, “OSB’nin varlığı 16 Bin
dönüm alan üzerine kurulu olan verimli tarım
arazilerini veba olmaktan kurtarmıştır. Bu
yüzden  birinci sınıf tarım arazilerini kurtaran
Organize Sanayi Kurucularına, Başkanına ve

Yönetim Kuruluna çok teşekkür ederiz. Keşke,
AOSB 1984 öncesi kurulsaydı da yol kenarın-
daki  kurumlar bugün  sanayinini içerisinde
yer alsalardı. OSB’leri bu yüzden önemsiyo-
ruz” dedi.

ADANA’DA OLMAKTAN MUTLUYUM 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dil geti-

ren AOSB Genel Sekreterİ Mustafa Keskin’ de
Memleketi Adana için bu kez özel sektörde
hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade
ederek ziyaretcilerine teşekkür etti. Samimi
geçen ziyarette Keskin, “Beni onurlandırdınız,
memnun ettiniz” şeklinde konuştu. 

Kamunun en başarılı bürokratlarından biri
olarak gösterilen Mustafa Keskin, bilindiği
üzere İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde-
ki uygulamalı, disiplinli çalışmalarıyla dikkat
çekmişti. Keskin, hizmet kalitesini, hızını, si-
gortalı memnuniyetini artıran projeleri SGK
tarafından örnek alınıp Türkiye geneline yay-
gınlaştırmakla tanınıyordu.

‘AOSB tarım arazilerini
heba olmaktan kurtardı’

SGK İl Müdürü Muham-
met Gerçek ve KÖYÇİL,
AOSB Genel Sekreteri

Mustafa Keskin’i maka-
mında ziyaret ederek yeni
görevinde başarı dilediler. 
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A dana’da düzenlenen en başarılı fu-
arlardan olan Tarım Fuarı (Tarım,
Hayvancılık ve Seracılık, Bahçecilik

Fuarı) kent ekonomisinin yanı sıra bölgeye
de ciddi bir hareketlilik getiriyor. Tohum-
dan gübreye, fidandan tarım makinelerine,
sulama ekipmanlarından yeme kadar yüz-
lerce alandan firmaların ürünlerini tanıttığı
fuarda, özellikle traktör firmalarının stant-
ları büyük ilgi görüyor. Sektörle ilgili birçok
etkinliğin ve yarışmaların düzenlendiği fua-
ra,100 binden fazla ziyaretçi giriş çıkış yapı-
yor. Artık bir marka haline gelen ve Adana
Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde
Adana Tarım Fuarı sektörün tüm unsurları-
nı çiftçilerle bir araya getirerek, yeni tekno-
loji ve uygulamaların doğrudan tanıtımına,
böylece daha yüksek verim ve daha düşük
maliyetle üretime önemli katkıda bulunu-
yor. Fuarın katılımcı ve ziyaretçi sayısı her
geçen yıl biraz daha artıyor. 

TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. organizas-
yonuyla gerçekleşen Adana Tarım Fuarı, bu
yıl 6’ncı kez kapılarını ziyaretçilere açacak.
Bu yıl 14-18 Kasım tarihleri arasında dü-
zenlenecek fuar hakkında KOBİGÜNDEM
Dergisi’ne bilgi veren TÜYAP Adana Fuarcı-
lık A.Ş. Bölge Proje Grup Müdürü M. Erdal
Aysan, bu yıl yine 100 binden fazla ziyaret-
çi beklediklerini söyledi. Erdal Aysan, “11
yıldan bu yana TÜYAP Adana Bölge Mü-
dürlüğü’nde görev yapmaktayım. Bu süre
içerisinde birçok projelere imza attık.
2006’da TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş.bün-
yesinde tüm hızıyla fuarlarımızı sürdürüyo-

ruz. Tarım ve Sera Bahçe Fuarı’nda her yıl
neredeyse yüzde 50 büyüme sağlayarak
bölgede marka fuar olmanın gururunu ya-
şıyoruz. Geçen yıl 30 bin metrekarelik bir
alanda gerçekleştirdiğimiz tarım fuarını, bu
yıl 40 bin metrekarelik bir alanda gerçek-
leştireceğiz. Her yıl olduğu gibi, yurtiçi ve
yurtdışından ziyaretçiler getireceğiz” dedi.

Adana Tarım Fuarı’nda
GERi SAYIM BAŞLADI

TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş.’nin Kasım ayında 6’ncısını düzenleye-
ceği Tarım, Hayvancılık ve Seracılık, Bahçecilik Fuarı için şimdi-
den yoğun bir hazırlık yapılıyor. Sektörün en büyük fuarlarından

biri olan organizasyonda yine 100 binden fazla ziyaretçi bekleniyor

TÜYAP Adana 
Fuarcılık A.Ş. 
Bölge Proje 
Grup Müdürü 
M. ERDAL AYSAN



21TEMMUZ - AĞUSTOS 2012www.kobigundem.com kobigundem@kobigundem.com

BİN OTOBÜSLE 
ZİYARETÇİ GETİRİLECEK
Bölgede yapılan üretimi göz önünde bu-

lundurarak bir satış politikası izlediklerini
ve sonuç odaklı çalıştıkları bilgisini veren
M. Erdal Aysan “Çiftçilerimizden gelen ta-
lebi değerlendirerek geçen yıl 600 olan
otobüs sayısını bu yıl bin otobüse çıkarma-
yı ön görüyoruz. Şimdiden bölgedeki bir-
çok köyde görüşmeler yaparak, ziyaretçi
sayısında rekor artışı hedefimize almış bu-
lunmaktayız. Ayrıca bölgemizdeki büyük
üretici çiftçilerimize özel davetler yapaca-
ğız” dedi. Yurtdışı bağlantılarının da devam
ettiği bilgisini veren M. Erdal Aysan şöyle
devam etti: “Birçok Ortadoğu ülkesinde te-
maslarımızı sürdürüyoruz. Doğal olarak
yurtdışından da ziyaretçilerimiz olacak.
Ekonomi Bakanlığı destekli, Akdeniz İhra-
catçıları Birliği’yle 14 ayrı ülkeyle satın
alma heyeti organizasyonu oluşturacağız.
Buradaki amacımız katılımcı firmalarımızın
satış yapma bağlantılarını güçlendirmek
olacak. Yani bir anlamda nokta vuruşu ya-
pacağız. Ayrıca fuar süresince farklı birçok
etkinlik yapacağız. Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık İl Müdürlüğü, üniversite ve sektörel
birliklerle tarım sektöründeki yeni trendleri
üreticilerimize sunmak için çeşitli etkinlik-

ler düzenleyeceğiz. Ayrıca geçen dönem
yapmış olduğumuz buzağı, düve ve inek ya-
rışmaları gibi yarışmalar düzenleyeceğiz.”

500 FİRMA TANITIM YAPACAK
Tarım, Hayvancılık ve Seracılık, Bahçeci-

lik, Fidancılık, Tohumculuk ve Teknolojileri

Fuarı’na büyük bir talep olduğunu söyleyen
M. Erdal Aysan şunları söyledi: “Geçen yıl
350 firma ve firma temsilciliğinin katılımı
ile gerçekleştirdiğimiz Tarım Fuarı’nı bu yıl
500 firma olarak gerçekleştirmeyi hedefli-
yoruz. Şimdiden katılımcı firma sayısında
yüzde 80’i yakalamış durumdayız. Bu da
tarım fuarına yoğun bir ilginin olduğunun
göstergesidir. Yine geçen yılki verilere bak-
tığımızda 22 ayrı ülkeden ve yurtiçinden
toplam 43 ilden ziyaretçilerin geldiği tespit
edildi. Üreticilerin özelikle TÜYAP tarafın-
dan düzenlenen fuarlara ilgi göstermesi ka-
tılım oranını artırıyor. Ayrıca aldığımız du-
yumlara göre bölgemizdeki üretici firmalar,
araç gereç, tohum gibi ihtiyaçlarını daha
çok fuarda gideriyorlar. Bu da her yıl fuara,
daha çok yoğun bir ilginin olmasına katkı
sağlıyor. Doğal olarak her yıl olduğu gibi bu
yıl da yüzde 50 bir büyüme öngörüyoruz.
Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor.”
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A dana’da 1987’den bu yana inşaat, nal-
buriye ve hırdavat sektöründe faaliyet
gösteren ALTEK E Yapı Market Ltd.,

yatırımlarını tamamlayarak Türkiye’nin en bü-
yük endüstriyel yapı marketini kurdu. Hizmet
alanını endüstriyel yapı marketle genişleten
ALTEK,  Adana-Ceyhan karayolu üzerindeki
endüstriyel yapı marketinde binlerce çeşit
ürün gurubu ile geniş bir alana hizmet vermeyi
amaçlıyor. Tüm alt yapı çalışmaları tamamla-
nan yapı marketinin geniş bir park alanı da bu-
lunuyor. Gelen müşterilerin rahatlıkla aracını
park edebileceği, alışverişini güven içerisinde
yapabileceği ALTEK Endüstriyel Yapı Market,
gerek mimari yapısı ve gerekse iç yapısı ile mo-
dern ve entegre bir tesis konumundadır.

KURUMSAL HAREKET ETTİK
Başından bu yana hep kurumsal hareket et-

tiklerini ifade eden ALTEK LTD. Genel Müdürü
Ömer Tekdemir, müşterilerine daha ferah ve
güvenli bir ortam sağlamak için, konusunda
deneyimli danışman ve kurumsal firmalarla
yeni yatırımlarını tamamladıklarını dile getirdi.
Her detayın düşünüldüğünü ve en ince nokta-

sına kadar ele alındığını söyleyen Ömer Tek-
demir sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin en
büyük endüstriyel yapı marketini oluşturduk.
İdari işler, halkla ilişkiler, satış pazarlama ve
tüm birimleri oluşturarak, mal kabulünden,
malın müşteriye ulaşmasına kadar yazılı kayıtlı
süreçleri takip edecek ve kontrolünü sağlaya-
rak en kaliteli hizmeti sunacağız.Endüstriyel
Yapı marketimizi oluştururken başından bu
yana, her detayı en ince ayrıntısına kadar ele
alıp çözüm ürettik. Buradaki amacımız müşte-
rilerimize en kaliteli hizmeti sunmak. Bu doğ-
rultuda tüm çalışmalarımızı yürüttük.Endüs-
triyel Yapı marketimiz dış mimari yapısı, iç ya-
pısı ve ürün çeşitliliği ile gelen tüm talepleri
karşılaya bilecek durumda. Müşterilerimizin
aracını güvenle park edip, alış verişini yapa bi-
leceği bir yapıya kavuşturduk. Bu vesileyle
başta Adana’ya ve bölgemize önemli bir yatı-
rım kazandırmış olduk” dedi.

120 BİN ÜRÜN ÇEŞİDİ
120 bin ürün çeşidi ile gelen tüm talepleri

karşılayabilecek durumda olduklarını ifade
eden Ömer Tekdemir şunları söyledi: “Ürün

ALTEK Ltd’nin Adana-Ceyhan
yolu üzerindeki endüstriyel

yapı marketi faaliyete başladı.
Kapalı alanı 10 bin metrekare

olan endüstriyel yapı markette
binlerce çeşit ürün bulunuyor

ALTEK’ten Adana’ya
dev endüstriyel yapı market
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guruplarında çeşitliliği artırdık. Endüstriyel Yapı
marketimize gelen müşterilerimizin aramak is-
tediği her şeyi, marketimizden temin ede bile-
cek bir yapıya kavuşturduk. Praktiker, Koçtaş,
Tekzen, Beahouse ve Baumaks yapı marketleri
tarzının yanı sıra, daha farklı bir konseptte tüm
kesimlere hitap edebilecek geniş bir ürün yel-
pazesi ile bir yapı marketi dizayn ettik. Mağaza-
mızda kaliteli ürün ve uygun fiyat politikası ile
satışlarımızı sürdüreceğiz. Müşteri memnuni-
yetini dikkate alarak, pek çok konuda yenilikler
yaparak, rahat ve nezih bir ortamda alışveriş
yapmalarını sağlamış olacağız. Araç park prob-
lemi olmayan tesisimizde, müşterilerimizin ai-
lece alışveriş yapabilecekleri bir yapıyı, düşüne-
rek çalışmalarımızı yürüttük. Tesisimizin mima-
ri yapısı, iç ve dış dekorasyonu ile Adana’da ve
bölgede yeni bir konsept olarak, örnek teşkil
edecek bir yatırım olarak görüyoruz. Yapı mar-
ketimizde ağır sanayi, endüstri guruplarının ta-
mamına hitap edebilecek bir yapıyı hazırlamış
olduk.  Bu doğrultuda çalışmalarının hızlı bir
şekilde devam ettirdik. Geniş bir ürün yelpazesi
ile hizmet vereceğiz. Ürün guruplarımız dünya-
da marklaşmış ürünlerden oluşmaktadır. Yak-

laşık 120 bin ürün çeşidi ile hizmet vereceğiz.
Ana hatları ile belirtirsek kaliteli el aletleri, in-
şaat makineleri, her türlü inşaat malzemelerini
kapsamaktadır. Bunun yanı sıra ağır sanayi ve
endüstriye yönelik geniş bir yelpazede tüm ke-
simlere hizmet vereceğiz” dedi.

YURT GENELİNE HİZMET VERCEK
Türkiye’nin en büyük endüstriyel yapı mar-

ketini devreye aldıklarını söyleyen Ömer Tek-
demir, başta bölgeye ve Türkiye’nin dört bir
yanına hitap edeceklerini kaydetti. Ömer Tek-
demir, “Başta Adana olmak üzere, Mersin,
Osemaniye, İskenderun, Hatay, K.Maraş, Gazi-
antep, Diyarbakır, Ankara, Konya, Kayseri ve
tüm yurt geneline hizmet vererek geniş bir ala-
na hitap edeceğiz. Tüm hazırlıklarımızı ve alt
yapımızı buna göre hazırladık. İnsan kaynakları
ve personel alımı başta olmak üzere, eğitimi
konusunda objektif kriterleri göz önünde bu-
lundurarak profösyonel bir süreç izledik. En-
düstriyel Yapı marketimizle birlikte istihdamda
da önemli bir artış sağladık. Yaklaşık 50 kişilik

yeni bir istihdam sağlamış olduk. Özelikle çalı-
şan memnuniyeti ve müşteri memnuniyetini
ön planda tutacak bir şekilde tüm aşmaları ta-
mamlamış olduk. O nedenle konusunda uz-
man ve deneyimli bir kadroyla geniş bir alana
hizmet vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

YAPI MARKETLER ZİNCİRİ 
Yatırımlarının devam edeceğini ve Ar-Ge

çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile ge-
tiren Ömer Tekdemir, “Ar-Ge çalışmalarına
devam ettirerek, yeni projeler geliştirmeyi ön-
celikli hedeflerimiz arasına alacağız. Buna pa-
ralel olarak Türkiye, geneli şubeleşme çalışma-
larına ağırlık vereceğiz. Yapı marketleri zinciri
oluşturmayı hedefimize alarak alt yapı çalış-
malarına başlamış bulunmaktayız. TSE, CE,
ISO 9001,ISO 14001 kalite yönetim sistemi
belgeleri ile her geçen gün kurumsallaşmamızı
güçlendirerek sektördeki lider konumumuzu,
daha üst noktalara taşıyacağız. Bu doğrultuda
çalışmalarımıza büyük ölçüde hız vererek, yatı-
rımlarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

ALTEK LTD. Genel Müdürü
ÖMER TEKDEMİR



A dana Ticaret Odası (ATO), Çalışma ve
İş Kurumu (İşkur) Adana İl Müdürü Ha-
şim Meydan ve kurumda göreve başla-

yan 94 danışmanı ağırladı. Meydan ve danış-
manlar, Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Gizer, Yardımcısı Mehmet Şahbaz,
Yönetim Kurulu üyeleri Tarkan Kulak, Ömer
Küpeli, Naci Heybeli ve Gürsel Tanrıver’le bir
araya geldi. ATO Meclis Salonu’ndaki toplantı-
da konuşan ATO Başkanı Ali Gizer, İŞKUR bün-
yesinde çalışmaya başlayan 94 danışmanın,
bugüne kadar her platformda özdeşleşen,
“Adana ve İşsizlik” deyimine son verecek çok
önemli bir çalışma olduğunu belirterek, “Kenti-
mizdeki işsizlik rakamlarının yüksek olmasında-
ki en büyük etken, işveren ile işsizler arasındaki
koordinasyon yetersizliğidir. Adana genelinde
faaliyet gösterecek olan uzmanlar, işsizin eğiti-
lip vasıflı hale getirilmesinden, işletmelerin
aradığı elemana en sağlıklı yoldan ulaşması gibi
bir çok sorunu ortadan kaldıracak. Çünkü Çalış-
ma ve İş Kurumu Müdürlüğü’nün bu alandaki
destekleri, her iki taraf adına katma değer ya-
ratılmasına yöneliktir” diye konuştu.

UYGUN İŞE UYGUN ELEMAN
Toplantıda konuşan İŞKUR İl Müdürü Haşim

Meydan da, kurumun son dönemde atılan
adımlarla ciddi boyutta kabuk değiştirdiğini,
kamu kurumu niteliğinden sıyrılıp hem işsize,
hem de işverene özel danışmanlık sunan kuru-
luşa dönüştüğünü söyledi. Sistemin tamamen
değiştiğini ifade eden İl Müdürü Meydan, “Eli-
mizde her türlü imkan ve kaynak mevcut. 94
danışmanın çalışmaya başlaması, hem işsizleri-
mizi, hem de işletmelerimizi en uygun plat-
formda buluşturarak ekonomiye kazandırılma-
sına yönelik tarihi bir adımdır. Danışmanlık,
doğru işe doğru kişinin yerleştirilmesini sağla-

mak amacıyla işsize ve işverene destek olma
sürecidir. Bu süreçte; kişilerin özellikleri ile işin
gerektirdiği nitelik ve şartları karşılaştırarak, bi-
reyin istek ve durumuna en uygun işe yönlendi-
rilmesi; gerektiğinde kişinin mesleki niteliğinin
artırılması için ilgili eğitim imkânlarından yarar-
landırılması, işe yerleştirilmesi, işe uyumunun
sağlanması; işverenlerin beklentilerine uygun
eşleştirmenin yapılması esastır. Çalışma ve İş
Kurumu olarak işverene her zaman daha kaliteli
hizmet sunmak, iş yükünü hafifletmek, istihda-
mın artması için her zaman işbirliği içinde bu-
lunmak temel görevimizdir. Kısacası her işlet-
me için danışmanlarımız, işyerlerindeki istih-
dam süreçleriyle birebir ilgilenecek ve mevcut
hizmetlerimizin başta ücretsiz olmak üzere tü-
münden haberdar olmaları sağlanacaktır” dedi.

İŞKUR DESTEKLERİ GENİŞ
İşkur Adana İl Müdürü Haşim Meydan yap-

tığı sunumda kurumun son dönemde atılan
adımlarla ciddi boyutta kabuk değiştirdiğini
söyledi. Meydan, işsizlerin yerleştirildiği işyerin-
de kalifiye eleman oluncaya kadarki süreçte al-
mış olduğu eğitimlerin tüm giderlerinin tama-
mının, sigorta primlerinin işveren hisselerinin
belirli süre kendileri tarafından karşılandığını
ifade ederek, kurumun işveren ve işsizlere sun-
duğu destekleri şöyle sıraladı: “Eleman ihtiya-
cınızı işe alma sürecinde hızlı bir şekilde karşıla-
manız konusunda uzman danışman desteği ve-
rilmesi, işgücü taleplerinizi internet sayfamızda
yayımlaması,  karşılanamayan açık işleriniz için
yapacağımız özel çalışmayla aradığınız işgücü-
ne ulaşılması, işyerinizdeki mevcut açık işlerini-
ze alınacak olan elemanı nitelikli şekilde işyeri-
nizde eğitim düzenleyerek yetiştirilmesi (Eğiti-
min tüm maliyetlerini Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü üstleniyor), ihtiyacınız olan perso-

neli işbaşı eğitimlerle yetiştirmenizin sağlan-
ması, zor zamanlarınızda kısa çalışma ödeneği
ve ücret garanti fonundan yararlanmanızın sağ-
lanması.”

SİGORTA PRİMİ İŞKUR’DAN
Haşim Meydan, İşkur’un en en önemli hiz-

metlerinden birinin de yeni işçilerin sigorta
primlerinin işveren payını ödemek olduğunu
belirtti. Meydan bu konuda şu bilgileri verdi:
31.12.2015 tarihine kadar; yeni işe aldığınız iş-
çilerin sigorta primlerinin işveren hisselerini biz
ödüyoruz. İşverenlerimizin teşviklerden yarar-
lanması artık çok daha kolay. Yeni işe aldığınız
işçiyi sahip olduğu nitelik ve mesleki belgeye
uygun çalıştırmanız koşuluyla;

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük er-
kekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

a. Mesleki yeterlilik belgesine sahip olanla-
rın 48 ay,

b. Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar
veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerin 36
ay,

c. Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayan-
ların 24 ay, 29 yaşından büyük olan erkekler-
den; mesleki belge veya niteliğe sahip olanların
24 ay,

d. Yukarıdaki maddelerden sayılan nitelikle-
re sahip olan bu işçilerin Çalışma ve İş Kuru-
mu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları
halinde ilave olarak 6 ay, 

e. Çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten sonra mesleki belge veya niteli-
ğe sahip olanların 12 ay,

f. 18 yaşından büyüklerden; hiçbir mesleki
belge veya niteliğe sahip olmayanların Çalışma
ve İş Kurumu ’na kayıtlı işsizler arasından işe
alınmaları halinde ise 6 ay, sigorta primlerinin
işveren hisselerini biz kurum olarak ödüyoruz.”

İŞKUR’un 94 danışmanı sayesinde
artık işsizlik kader olmayacak

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Ali Gizer, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) 
İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya başlayan 94 danışmanın, bugüne kadar her platformda 

özdeşleşen, “Adana ve İşsizlik” deyimine son verecek çok önemli bir çalışma olduğunu söyledi
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Adana Sanayici ve İşadamları Derneği
(ADSİAD) ailesine mensup Türkiye'nin
en büyük sanayi kuruluşları, gelir ve

kurumlar vergisi rekortmenleri ile en çok ih-
racat yapan firmalar Adana protokolünün ha-
zır bulunduğu toplantıda ödüllendirildi. Sey-
han Oteli’nde gerçekleşen Adana buluşması-
nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Adana
Valisi Hüseyin Avni Coş, Adana’ya geldiği
günden bu yana ADSİAD’ın birlik ve beraber-
lik duygusunu pekiştirmek için güzel çalışma-
lar yürüttüğüne tanık olduğunu söyledi. AD-
SİAD’ın Adana Demirspor’un final maçındaki
organizasyonunun örnek teşkil ettiğini belir-
ten Vali Coş, ADSİAD Başkanı Süleyman Sön-
mez ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür
etti. “

KENTİN MORALE İHTİYACI VAR
Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili

Zihni Aldırmaz ise Adana’nın morale ihtiyacı
olduğunu vurguladı. ADSİAD’ın yüzde 25’e
tekabül eden üyelerinin Adana ve Türkiye ge-
nelinde şampiyonlar arasına girmesinin bü-
yük bir moral olduğunu belirten Aldırmaz,
“Bu yüzdenin önümüzdeki yıllarda artacağına
inanıyorum. Ayrıca Vergi Rekortmeni olan

ADSİAD üyesi Şekip Karakaya’ya dışarıda ka-
zanıp vergisini Adana’da ödediği için teşekkür
ediyorum. Vergilerini Adana’da yatıran iş in-
sanlarımız belediyelerimize de büyük katkı
sunuyor” dedi.

KAYITDIŞININ ÖNÜNE GEÇİYORUZ
Adana Vergi Dairesi Başkanı Serdar Aksoy

da özellikle uluslararası ticaretin gelişmesiyle
birlikte günümüzde her alanda uzmanlaşma
gerektiğini hatırlattı. Mevzuat düzenlemeleri-
ne paralel olarak yapısal değişimlerin bu an-
lamda gelişen ve daima ilerleyen ülkemiz için
önemli olduğunu belirten Aksoy, vergi yasa-
larının daha etkin ve verimli bir şekilde uygu-
lanabildiğini, vergilendirilmeyen kayıtdışı
alanların vergilendirilmesinde kısa sürede
önemli mesafeler alındığını ve mükellefe
daha nitelikli hizmet sunumunun gerçekleşti-
ğini belirtti. Aksoy, vergisini sürekli ödeyen,
yatırım yapan, istihdama önemli katkısı olan
işadamlarına, sanayicilere ve tüm mükellefle-
re teşekkür etti.

ADANALILIK RUHU
ADSİAD ailesinde yer alan en büyük sana-

yi kuruluşları, gelir ve kurumlar vergisi rekort-

Şampiyonlar
ödüllendirildi
Adana Sanayici ve İşadamları Derneği’nin gelir ve
kurumlar vergisi rekortmenleri ile en büyük sanayi
kuruluşları ve ihracat şampiyonları ödüllerini aldı

İŞTE ÖDÜL ALANLAR
Konuşmaların ardından Gelir Vergi-
si’nde Adana birincisi olan Şekip Ka-
rakaya ile ilk 100 sıralamasına giren
Fatma Semra Büyüknisan, Mehmet
Kahyalar, Canan Onatça Dolmuş,
Vedat Gizer, Mehmet Can Özboz-
doğanlı, Naci Keskin, Sefa Noyaner,
Muzaffer Emin Yumuşak, Kurumlar
Vergisi rekortmenleri; Bossa, Kulak
İnşaat, Kimteks, Bilici Yatırım, Kı-
vanç Tekstil, Groseri, Teknik Metal,
Kambeton, Bürosan, Onatça Mo-
torlu Araçlar, Gizerler Motorlu
Araçlar, Türkiye’nin En Büyük Sana-
yi Kuruluşları arasında yer alan
Sasa, Bossa, Adana Çimento, Kı-
vanç Tekstil, Oğuz Gıda, Kimteks,
Zahit Alüminyum ve Abdioğulları
ile Adana’dan En Çok İhracat Yapan
Sasa Polyester, Bossa, Gözek Teks-
til ve Filpa Ambalaj temsilcilerine
teşekkür plaketi sunuldu. ADSİAD
Başkanı Süleyman Sönmez yılın va-
lisi seçilen Adana Valisi Hüseyin
Avni Coş’a teşekkür plaketi sunar-
ken, geceye katılan Vali Coş’un kızı
Tuba Coş’a da çiçek verdi.

Adana Valisi
H. AVNİ COŞ

ADSİAD
Başkanı

SÜLEYMAN
SÖNMEZ

Adana 
Vergi

Dairesi 
Başkanı

SERDAR
AKSOY

Adana 
Büyükşehir 

Belediye 
Başkan Vekili

ZİHNİ 
ALDIRMAZ

ŞEKİP 
KARAKAYA
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menleri ile en çok ihracat yapan firmalarla
gurur duyduklarını belirten ADSİAD Başkanı
Süleyman Sönmez ise gecede yaptığı konuş-
mada ADSİAD üyelerinin yüzde 25’inin Türki-
ye ve Adana ekonomisindeki sıralamalarda
yer bulduğuna dikkat çekti.  Adana’nın yatı-
rım için en cazip bölgelerin başında geldiğini
belirten Sönmez, “Adana’da özellikle girişim-
ciliğin artmasını sağlamalı, kentimizde geç-
mişi değil geleceği konuşmalıyız” dedi. ADSİ-
AD’ın ısrarla ve önemle üzerinde durduğu
Adanalılık ruhunun gelişmesine işaret eden
Sönmez, “Adana’nın geleceği için doğru
adımlar atmalıyız. Bu adımları atarken kişisel
değil kent adına doğru tercihler yapmak zo-
rundayız. Son yıllarda gelişmekte olan şehir-

lerin yükselişinin ana etkenleri dış ticaret ele-
manlarının yetiştirilmesi, yabancı dil eğitimi-
nin verilmesi, markalaşma, inovasyon ve ih-
racatta hedef ülke ilkelerinin belirlenmesi
olarak göze çarpmaktadır” diye konuştu.

ADANA’DAN FEYZ ALDIM
Gecede ‘Küçük Bir İşletmeden, Marka Bir İş-

letmeye, Kurumsallaşma ve Markalaşma Süre-
ci’ ile ‘Akıllı Kentler Konsepti Vizyonu’ konula-
rında davetlileri bilgilendiren ADSİAD’ın Adana
vergi rekortmeni üyesi Şekip Karakaya da Ada-
na’da doğduğu için feyz aldığını, kentin Türkiye
ve dünyanın sayılı illeri arasında yer almasını
istediğini vurgulayan Karakaya, Adana’nın eko-
nomik gelişimiyle ilgili bir özetleme yaptı.

KİMLER KATILDI?
ADSİAD’ın ödül gecesine İl Emniyet
Müdürü Mehmet Avcı, Bilim ve Tek-
noloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Adem Ersoy, Çukurova Kaymakamı
Abdulhamid Erguvan, Ceyhan Beledi-
ye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Sa-
nayi Odası (ADASO) Başkanı Sadi Sü-
renkök, ADASO Meclis Başkanı Ah-
met Kardeşler, Adana Defterdarı Ta-
mer Utkucu, Adana Ticaret Borsası
Meclis Başkanı Şahin Bilgiç, Çukurova
Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekre-
teri Zekeriya Şarbak, Adana Hacı Sa-
bancı Organize Sanayi Bölgesi (AH-
SOSB) Başkanı Bekir Sütcü, Doğu Ak-
deniz Sanayici ve İşadamları Dernek-
leri Federasyonu (DASİFED) Başkan-
vekili Mustafa Güler, Eski Milletvekil-
leri Kemal Sağ ve Mehmet Ali Bilici, İş
Kadınları Derneği  (İŞKAD) Başkanı
Elif Doğan Türkmen, Çukurova Genç
İşadamları Derneği (ÇUKUROVA
GİAD) Başkanı Ömer Faruk Sakarya,
Adana Genç İşadamları Derneği (AGİ-
AD) Başkanı Tamer Gülcan, Adana
Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAM-
DER) Başkanı Murtaza Kılçık, Kazakis-
tan Fahri Konsolosu ve Adana Rotary
Kulübü Başkanı Tarkan Kulak, ADSİ-
AD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı
Cahit Sınmaz, ADSİAD Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, ADSİAD üyeleri ve çok
sayıda davetli katıldı.
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İ stanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2011’de
yapılan üretimden satışlara göre hazır-
ladığı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu liste-

sine, Adana’dan 12, Hatay’dan 10, Kahra-
manmaraş’tan 6, Mersin’den 2 ve Osmani-
ye’den 1 olmak üzere bölgemizden 31 fir-
ma girdi. Listeye göre Doğu Akdeniz’de
2011’de üretimden satışı en yüksek firma,
5 milyar 99 milyon 690 bin lirayla İskende-
run Demir ve Çelik A.Ş. oldu. Hemen arka-
sından ise 2 milyar 117 milyon 270 bin li-
rayla Tosçelik ve 1 milyar 459 milyon 684
bin lirayla Yolbulan Baştuğ Metalurji geldi.
Geçen yıl ilk 500’de bulunmayan Yolbulan
Baştuğ Metalurji, bu yıl 1 milyar 459 mil-
yon 684 bin liralık üretimden satışlar liste-
ye 39’uncu sıradan girdi. 

YÜKSELENLER… DÜŞENLER…
Doğu Akdeniz bölgesinden ISO 500 lis-

tesine giren 31 firma sektörler bazında in-
celendiğinde 11’inin demir-çelik ve metal,
10’unun tekstil, 3’ünün çimento sektörle-
rinden oluştuğu görüldü. Diğer sektörler-
den ise 7 firma listede Doğu Akdeniz’i
temsil etti. Listeye giren bölge firmalarının
çoğunun, sıralamadaki yerlerini bir önceki
yıla göre gerilettiği de dikkat çekti. Listede-
ki 31 firmanın 15’i bir önceki yıla göre sıra-
lamada gerilerken, 15’i sıralamasını yük-
seltti. Sıralama yükselten firmaların çoğu-
nun listenin üst sıralarındakilerden oluş-
ması da göze çarptı. İsminin açıklanmasını
istemeyen bir firmanın geçen yılki sırala-
ması ise bilinmiyor. 

İstanbul Sanayi Odası’nın
(İSO) üretimden satışlara

göre “500 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu” listesine Doğu Akde-
niz bölgesinden bu yıl 31 r-
ma girdi. Bölgenin en büyük
sanayi kuruluşu, 5 milyar 99

milyon 690 bin liralık üretim-
den satışla İskenderun De-

mir Çelik A.Ş. (İSDEMİR) oldu

Devler listesinde bölgeden
bu yıl 31 rma girdi

Sırası
Firma

İli Üretimden satışı 
2011/2010 Adı

İlçesi
(TL)

8 10 İskenderun Demir Çelik A.Ş. İskenderun 5.099.690.583
25 28 Tosçelik Profil ve Sac A.Ş. İskenderun 2.117.270.315
39 - Yolbulan Baştuğ Metalurji A.Ş. Osmaniye 1.459.684.176
61 58 Nursan Metalurji Endüstri A.Ş. Dörtyol 1.049.503.617
69 77 Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Adana 938.875.419
78 318 MMK Metalurji Sanayi Liman A.Ş. Dörtyol 797.676.998
84 75 ÇİMSA Çimento A.Ş. Mersin 769.814.180
134 96 Nursan Çelik Sanayi A.Ş. Dörtyol 544.819.471
147 149 Temsa Global A.Ş. Adana 514.677.385
151 132 Tosyalı Demir-Çelik A.Ş. İskenderun 474.767.393
184 251 Beyteks Tekstil A.Ş. Adana 408.408.586
191 285 Baştuğ Çelik A.Ş. Dörtyol 397.637.901
194 222 İlhanlar Haddecilik A.Ş. Dörtyol 393.248.863
203 - Marsa Yağ Sanayi A.Ş. Adana 373.908.789
223 471 Elita Gıda Sanayi LTD. Adana 347.515.530
228 204 Artenius Turkpet Kimyevi Mad. A.Ş. Adana 343.441.211
240 192 Bossa Sanayi T.A.Ş. Adana 326.530 798
251 203 Adana Çimento T.A.Ş. Adana 305.869.814
256 - İsminin açıklanmasını istemiyor Adana

-
284 248 Matesa Tekstil A.Ş. K. Maraş 278.377.471
293 286 Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. K. Maraş 272.635.350
311 278 Mem Tekstil Sanayi A.Ş. K. Maraş 253.993.199
355 346 Güney Çelik Hasır A.Ş. Adana 223.999.464
369 358 Erdem Tekstil Sanayi A.Ş. K. Maraş 212.202.626
381 403 KÇS Çimento Beton Madencilik A.Ş. K. Maraş 202.659.384
394 351 Kipaş Denim A.Ş. K. Maraş 197.590.575
429 339 Wavin TR Plastik A.Ş. Adana 183.559.770
432 - Başhan Tarımsal Ürünleri Paz. A.Ş. Mersin 183.015.997
472 - Koç Haddecilik Tekstil İnş. A.Ş. Dörtyol 167.777.907
474 371 Özmaya Sanayi A.Ş. Adana 166.575.913
485 262 Yolbulan Metal Sanayi A.Ş. Dörtyol 165.111.520

TABLO SEVİNDİRİCİ
Adana Sanayi Odası (ADASO)
Başkanı Sadi Sürenkök, Ada-
na’dan bu yıl da 12 sanayi firma-
sının 500 büyük sanayi kuruluşu
arasına girmesinin sevindirici ol-
duğunu söyledi. Sürenkök, “Bu
da Adana sanayisinde istikrarın
devam ettiğini göstermektedir.
Firmalarımızı kutluyor, başarıları-
nın devamını diliyorum” dedi.

ADASO
Yönetim
Kurulu

Başkanı
SADİ

SÜRENKÖK





Ekonomideki durgunluk
inşaat sektörüyle aşılır
A dana’da Ticaret Odası (ATO) Başkanı Ali

Gizer, Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Sadi
Sürenkök ve Ticaret Borsası (ATB) Başkanı

Muammer Çalışkan ortak açıklama yaparak, yaşa-
nan ekonomik durgunluğun en önemli nedenlerin-
den birinin arsa üretimi sıkıntısına bağlı olarak in-
şaat sektöründe yaşanan daralma olduğunu, yerel
yönetimlerin imar planlarını düzenli kentleşme ve
rantabl yönde kullanmalarının ekonomik hareket-
liliği de beraberinde getireceğini vurguladı.

KUZEYDE SORUN SÜRÜYOR
İnşaat sektörünün 200 farklı sektörü birden

etkilediğini kaydeden Gizer, Sürenkök ve Çalış-
kan, “İnşaat sektörü son dokuz aylık dönemde
yüzde 12,7 oranında büyürken, Türkiye'nin
GSYİH'sı da buna paralel olarak yüzde 9,6 ora-
nında büyümüştür. Sadece bu rakamlar bile inşa-
at sektörünün ne denli önemli olduğunu ortaya
koymaktadır. İnşaatlar kentlerin yüzüdür. İnşaat
sektörünün durumu da sağlıklı işleyen ekonomi-
nin göstergesidir ancak Adana’nın bu avantajdan
yeterince yararlanamamasının üzüntüsünü yaşı-
yoruz” dediler. Kentin kuzey bölümünün uzun
süredir “Doğal Hayatı Koruma” uygulaması çer-
çevesinde yapılaşmaya kapalı olduğunu, geçtiği-
miz günlerde ise bu sorunun aşılma noktasına
gelinmesinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini
vurgulayan başkanlar, sektörde yaşanan sıkıntı-
ları dile getirdiler. Son zamanlarda hazırlanan
imar planlarının çeşitli nedenlerden dolayı uygu-
lanamamasının kent ekonomisine olumsuz yan-
sıdığını ifade eden başkanlar, “Adana’da arsa
üretiminde yaşanan sorunların kent ekonomisini
atılım yapmak yerine durgunluğa ittiğini” belir-
terek, “Kentteki tüm unsurların bu olumsuz tab-
loyu katma değere dönüştürmeleri için işbirliği

yapmaları gerektiğini” savundular. 

EN BÜYÜK GÖREV ALDIRMAZ’IN
Adana’da, özellikle inşaat yapacak arsa konu-

sunda önemli sıkıntılar yaşandığını, mevcut arsa-
ların ise ya imarlarının uygun olmadığını ya da
planlarının iptal edildiğini bildiren Gizer, Sürenkök
ve Çalışkan, “Yeni yapılan 1/25 binlik İmar Planı da
yapılan itirazdan dolayı dava konusu olmuştur.
Bölge İdare Mahkemesi’nden çıkan karar gereğin-
ce kentin en gözde yerlerinden Kabasakal ve Şam-
bayadı bölgesi itirazlar nedeniyle yıllardır imara
açılamadığından inşaat yapılamaz hale gelmiş ve
sonuçta kentin gelişimi durmuştur” dediler. Gizer,
Sürenkök ve Çalışkan tarafından yapılan ortak
açıklamada daha sonra şu görüşlere yer verildi:
“Adana’nın hak ettiği noktalara gelemeyişindeki
en önemli etkenlerden biri, başta yerel yönetimler
olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarının koor-
dinasyon gerektiren bir çalışma içerisinde olma-
yışlarıdır. İnşaat, tek başına bir il, bölge, hatta ül-
keyi kalkındırabilecek önemli bir katma değere sa-
hip bir sektör olmasına rağmen, Adana, ne yazık ki
bu değerden yeterince yararlanamamıştır. Bunun
en önemli nedeni ise kentsel arsa üretme yetkisi-
ne sahip kurumların arsa üretimine yönelik uygu-
lamaları ile yerel yönetimlerin plan ve uygulama-
larının örtüşmemesidir. Kurumlar arası eşgüdü-
mün ve bilgi paylaşımının sağlanması yönünde
çözüm önerileri geliştirilmesi zorunluluktur. Çün-
kü yerel yönetimler, kendi sınırları içerisinde kal-
mış, Adana’yı tek parça olarak değerlendireme-
mişlerdir. Adana’yı tek parça düşünmek yerine il-
çeler bazında değerlendirdiklerinden yeterince
arsa üretilememiştir. Bu anlamda en büyük görev,
başta Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni
Aldırmaz ile ilçe belediyelerimize düşmektedir.”

Adana’da Ticaret
Odası, Sanayi

Odası ve Ticaret
Borsası yönetimi,

kentteki ekono-
mik durgunluğun

temel nedenle-
rinden birinin,

arsa üretimi sı-
kıntısı yüzünden

inşaat sektöründe
yaşanan daralma
olduğunu belirtti.
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Bölge Planı fırsat olabilir
Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Kalkınma Ku-

rulu, Faik Burakgazi başkanlığında Adana Ticaret
Odası Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı (ATOSEV)
Tesisleri’nde toplandı. Kalkınma Kurulu Başkanı
Faik Burakgazi yaptığı açılış konuşmasında; “Çuku-
rova Kalkınma Ajansı olarak, Çukurova’nın 2014 –
2018 Bölge Planı’nın hazırlıklarına başlıyoruz.
Ajansın hazırlayacağı Bölge Planı çalışmalarını bu
işin başlangıcı olarak görmeli, planı Çukurova’nın
geleceğini kurgulamak için önemli bir fırsat say-
malıyız. Tarihin hiçbir döneminde iki kente böyle-
sine şans tanınmamıştır. Çukurovalılar bu rüyayı
gerçek kılmanın eşiğindeler. Yola koyulmanın tam
da zamanıdır” diye konuştu.  

ORTAK HEDEFLER
TR62 Çukurova Bölgesi’nin 2010 – 2013 döne-

mine ilişkin vizyonunun ‘Stratejik konumu ve zen-

gin kaynaklarını değere dönüştüren, Doğu Akde-
niz’in lider bölgesi olmak’ olarak belirlendiğini ha-
tırlatan Burakgazi, açıklamalarını şu sözlerle sür-
dürdü: “2014 – 2018 Bölge Planı’nı hazırlarken,
bugün karşı karşıya kaldığımız koşulları çok iyi de-
ğerlendirmeliyiz. Ve bilmeliyiz ki içinde bulunulan
şartlar bazen kişileri, kurumları, kentleri ortak he-
defler doğrultusunda bir araya gelmeyi zorunlu
kılar. İşte şu anda Adana ve Mersin’in durumu da
böyle. Son üç yılda çokça konuşulan havaalanı
meselesine itiraz eden kalmadı gibi. Varsa da ha-
valimanının devreye girmesiyle onlar da son bula-
cak. Yapılacak Uluslararası Hava Limanı’nın sade-
ce iki kente değil, Doğu Akdeniz havzasında yer
alan ülkelere de hizmet vereceği ve dünyaya bağ-
layacağı gerçeğini herkes kavramış durumda.”

HER NOKTAYI İŞLEMELİYİZ
Konuşmasında Kazanlı–Seyhan turizm projesi-

nin bile Adana ve Mersin’i ortak bir kaderde bu-
luşturması bakımından dikkat çekici olduğuna de-
ğinen Burakgazi, “Mersin Kazanlı’dan başlayarak
kıyı boyunca Tarsus, Karataş’ı içine alacak ve orta
vadede Yumurtalık’a kadar uzanacak 100 km
uzunluğunda bir sahil ve bu sahilde doğacak yeni
turizm bölgesi her iki kentin bir başka ortak po-
tansiyelini ortaya koyuyor. Arıtma tesislerinden
tarım alanlarına, sulama projelerinden korunması
gereken havzalara, ulaşımdan lojistik üslere kadar
bölgenin her noktasını ilmek ilmek işleyerek he-
defe tek yürek koşmak zorundayız” şeklinde ko-
nuştu. Açılış konuşmasının ardından söz alan kurul
üyeleri gündemle ilgili değerlendirmelerini pay-
laştı. Gündem konuşmalarını takiben 2013 Yılı
Proje Teklif Çağrısı çalışmaları için komisyon ku-
rulması, 2010-2014 Çukurova Bölge Planı ve 10.
Kalkınma Planı çalışmaları için komite kurulması;
gelecek toplantının yer, zaman ve gündeminin be-
lirlenmesi için Kalkınma Kurulu Başkanlığı’na yetki
verilmesi oybirliğiyle kararlaştırıldı. 

Çukurova Kalkın-
ma Ajansı (ÇKA)

Kalkınma Kurulu
Başkanı Faik Bu-
rakgazi, hazırlığı-

na başlanan Bölge
Planı’nın, Çukuro-
va’nın geleceği için

fırsat sayılması
gerektiğini söyledi.
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Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), bölgede öne çıkan
mobilya sektörü için ‘Mobilya İmalatı Sektörel Analiz
Çalışması’ başlattı. Çalışma kapsamında Çukurova’da
mobilya imalatı sektöründe üretim değeri, katma de-
ğer, kapasite kullanımı, işyeri sayısı, istihdam, Ar-Ge
harcaması, dış ticaret ve sektörel sorunlar gibi alt baş-
lıklarda özetlenebilecek bir araştırma yürütüldüğünü
bildiren Genel Sekreter Zekeriya Şarbak, bu çerçevede
ortaya bir değerlendirme raporu çıkarılmasının amaç-
landığını söyledi.

ANKET VE SAHA ÇALIŞMASI
Sektörel araştırma çalışması kapsamında, Türkiye

İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü tara-
fından bir anket ve saha çalışması gerçekleştirileceğini
aktaran ÇKA Genel Sekreteri Zekeriya Şarbak, “Yapılan
anket sonuçları ise Ajans tarafından analiz edilerek ra-
porlanacak. Çalışmada, en güncel iş kayıtları verisine
göre il ve bölge bazında mobilya sektörüne ait girişim
sayısı bilgileri kullanılacak. Bu girişim sayısı bilgilerinden
hareketle, mobilya imalatı sektöründe faaliyet gösteren
tüm işletmelerle gerçekleştirilecek yüz yüze anketler
sonucu sektöre ilişkin en güncel ve sağlıklı bilginin top-
lanması, analiz edilmesi ve sektörel bir değerlendirme
raporunun ortaya konulması hedefleniyor” diye konuş-
tu.

FİRMALARLA GÖRÜŞÜLDÜ
Adana’da faaliyet gösteren mobilyacılarla, Adana

Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı ön-
cülüğünde bir araya gelerek sektörün beklenti ve ihti-
yaçlarını ilk ağızdan dinlediklerini hatırlatan Şarbak;
planlama, tanıtım ve markalaşma gibi konularda mobil-
ya ve diğer sektörlere de ajans tarafından destek sağla-
nabileceğini ifade etti. Şarbak, açıklamalarını şu sözlerle
sürdürdü: “Hazırlayacağımız ‘Mobilya İmalatı Sektörel
Analizi’ ile Adana’da bu sektörde karşılaşılan sorunları
ve eksikleri belirleyip; bu sorunların çözümüne yönelik
neler yapılabileceğini araştıracağız. Mobilya sektörünün
daha iyi organize olması ile sektöre markalaşma ve pa-
zarlama konularında destek sağlamak istiyoruz.”

Çukurova 
mobilyacılarına

ajanstan 
analjiz

çalışması
Adana ve Mersin’deki mobilya
imalatçıları için Çukurova Kal-
kınma Ajansı (ÇKA), sektörel

analize yönelik çalışma başlattı

ÇKA 
Genel 
Sekreteri 
ZEKERİYA 
ŞARBAK



T ürk-Amerikan Kültür Derneği Eski Başkanı,
Halkla İlişkiler Uzmanı Fethiye Atıl, TÜM-
SİAD Adana Şubesini ziyaret ederek der-

nek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Atıl, Adana is-
minin dünyaya duyurulması için Uluslararası Na-
renciye Festivali yapılması gerektiğini söyledi.
Adana’nın markalaşması hususunda çalışma yap-
tığını belirten Atıl, konu ile ilgili bir çok kurum ve
STK’larla görüştüğünü ifade etti. Hedeflerinin
Uluslararası Narenciye Festivali yapmak olduğu-
nu dile getiren Atıl, “Eskiden pamuk denildiğinde
Adana akla gelirdi. Ancak, pamuğa sahip çıkama-
dık. Narenciye denildiğinde de artık ilk akla gelen
Adana olmalıdır. Bunun için kentimizin ismini el
birliğiyle duyurmalıyız” şeklinde konuştu. 

ULUSLAR ARASI FESTİVAL ŞART 
TÜMSİAD Adana Şube Başkanı Deniz Köse de,

festivalin organizasyonel yapısından, kurumsal
kimliğine, marka çalışmasından festival sırasında
yapılacak etkinliklere kadar hazırlanan bir dizi ça-
lışma yapan Fethiye Atıl’ı kutladı. Başkan Köse,
Adana ile ilgili yapılacak her türlü çalışmada,
TÜMSİAD olarak destek vereceklerini söyledi.
Adana’nın yıllardır ihmal edildiğini vurgulayan
Köse, Adana’nın markalaşmasına katkı amacıyla

TÜMSİAD olarak hazırlattıkları ‘İlklerin Teklerin
ve Enlerin Şehri Uyuyan Dev Adana’ isimli kitabı
da Fethiye Atıl’a takdim ederken, “Umarım bu
proje kısa zamanda uygulamaya geçer. Biz TÜM-
SİAD olarak sizin yanınızdayız. Ancak, narenciye
kenti Adana’mızı tanıtmak için yeni kapsamlı bir
çalışma yapılması şart” dedi.  Köse, daha sonra
Fethiye Atıl'a ziyaretinden duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek teşekkür etti.

Tüm Sanayici ve İş
Adamları Derneği
(TÜMSİAD) Adana
Şube Başkanı De-

niz Köse,  Ada-
na’nın yıllardır ih-
mal edildiğini vur-
gularken, tanıtımı
için kapsamlı ça-

lışma yapmak ge-
rektiğini vurguladı.  

TÜMSİAD Başkanı Deniz Köse, Adana’yı tanıtmak için kapsamlı çalışma yapılması gerektiğini belirtti:

Adana ihmal ediliyor TÜMSİAD 
Adana Şube 
Başkanı
DENİZ KÖSE

A dana vergi rekortmeni ve SAMPAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Şekip Karakaya, Akdeniz Tel-
evizyonu’nda Emine Gürcan’ın sunduğu “Pat-

ronlar kulübü” adlı programla konuk oldu. Program-
da önemli açıklamalarda bulunan Karakaya, bundan
10 yıl önce devletin bilişimin farkında olamadığını
söyledi. Programın başında Karakaya şirketinin tarih-
çesini ve işe başlama sürecini izleyenlerle paylaşarak
yaşadığı zorlukları anlattı. 31 yıllık bir şirketi yönetti-
ğini belirten Şekip Karakaya, “Türkiye’de 31 yıl önce
kurulmuş ve ayakta kalan 4 şirketten birini yönetiyo-
rum. Bilişim gibi sürekli kendisini yenileyen, sürekli
yenilikle tanışmaya çalışan bir sektördür ve bu sek-
törde ayakta kalmak zor bir iştir. Ben de şirketi iyi
yönetiyorum ve bunu demeye hakkım var.”

DEZAVANTAJLAR ORTADAN KALKAR
Aynı zamanda Türkiye Bilişim İşverenleri Sendikası

Kurucu Başkanı olan SAMPAŞ Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şekip Karakaya, 10 yıl önce devletin bilişimin
farkında olmadığını söyledi. Karakaya,”Türkiye eğer
bilgi toplumuna geçebilirse, sanayi devrimini ıskala-
manın bütün dezavantajlarını ortadan kaldıracaktır”
diyen Şekip Karakaya “Türkiye bilgiyi günlük hayatın-
da kullanarak dijital uçurumun üzerinde yer alacak
ya da bunları kullanamayan  devletlerin arasında yer
alarak dijital uçurumun dibine düşecektir” şeklinde
konuştu. Bilişim şirketlerinin tek görevinin ticaret
yapmak olmadığını belirten SAMPAŞ Yönetim Kuru-
lu Başkanı Şekip Karakaya sözlerine şöyle devam etti:
“Bilişim şirketlerinin asıl görevi toplumsal kalkınma-
ya katkıda bulunmaktır. Bilişimle, bilgiyle yükselebi-
leceği bir yapının kurulmasına katkıda bulunmaktır.
Siz böyle bir şey yaptınız mı diye sorarsanız evet yap-
tım 16 yıl önce adana güç birliği vakfını kurdum.”

Devlet bilişimin
farkında değildi
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2 5 Haziran 2012 tarihinde Resmi Ga-
zete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
tebliğ kapsamında, devlet, sağlık tu-

rizmine önemli teşvikler getirdi. Tebliği de-
ğerlendiren Acıbadem Adana Hastanesi Di-
rektörü ve Adana Sağlık Turizmi Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çelik;  gü-
nümüzde pek çok ülkede, yaşam alanların-
daki tıbbi teknoloji eksikliği, teşhis - tedavi
masraflarının yüksekliği ve bekleme sürele-
rinin uzunluğu gibi nedenlerle hastaların
başka bölgelere gitme ihtiyacı duymasının,
sağlık turizmini dünyada hızla yükselen bir
trend haline getirdiğini bildirdi. Çelik, “teş-
vikler sayesinde sağlık turizminde Çukuro-
va cazibe merkezi haline geldi” dedi.

Sağlık turizmine önemli teşvikler getiren
tebliğ yayınlandı. Tebliğ, pazara giriş deste-
ği, yurtdışından gelen hastaların uçuş gi-
derleri, yurtdışı tanıtımları, çalışanların
yurtdışında katıldığı toplantılar, dijital pa-
zarlama faaliyetleri, yurtdışında hastane-
ofis açma ve uluslararası akreditasyon gi-
derlerini kapsıyor. Yeni teşvikler sayesinde
sağlık turizminde Çukurova cazibe merkezi
haline gelecek. 

Tebliğin Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girmesi nedeniyle Adana Sağlık
Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri,
Hüseyin Çelik, Tayyar Zaimoğlu, Levent Er-
ginkaya, Dr. Aytekin Kemik, Osman Arık,
Prof. Dr. Behnan Alper ve Nesrin Göçhan
tarafından  basın toplantısı düzenledi. 

Seyhan Otel’de düzenlenen toplantıda
konuşan Acıbadem Adana Hastanesi Direk-
törü ve Adana Sağlık Turizmi Derneği Yö-
netim Kurulu Başkanı Hüseyin Çelik, son
yıllarda yapılan teknoloji ve bilgi yoğun ya-
tırımlarla Çukurova Bölgesi’nin sağlık ala-
nında dünya ile rekabet edebilecek konu-
ma geldiğini vurguladı. 

SEYAHAT ACENTELERİ SAĞLIK 
TURİZMİNİN AKINCI KUVVETLERİ
Adana Sağlık Turizmi Derneği Yönetim

Kurulu Başkanı Hüseyin Çelik seyahat
acentelerini sağlık turizminin “akıncı kuv-
vetleri” olarak nitelendirdi. 

Yayınlanan bu tebliğ ile ilk defa yurtdı-
şından gelen hastalara rehberlik, danış-
manlık ve organizasyon hizmetleri sunan
Sağlık Turizmi şirketlerinin konu edinildiğini
bildiren Çelik, “bu şirketlerin yurtdışı pazar-
larına girebilmesine olanak sağlayacak ra-
porları satın almalarında, Fuar, Kongre,
Konferans ve Bağımsız Tanıtım Programla-
rında gerçekleşecek, sponsorluk, Reklam,
Tanıtım, Danışmanlık, Katılım ve Organi-
zasyon giderlerine, Fuar, Kongre ve Konfe-
ranslara ilişkin katılım maliyetlerine, İnter-
net arama motorlarında yapılacak arama
ağı reklamları dahil olmak üzere reklam ve
tanıtım giderlerine, Yurtdışında, kendileri-
ne ait kurulacak birimlerinin kira giderleri-
ne ve danışmanlık desteklerine belirli süre
ve oranlar ile destekler verilmektedir”
dedi.

ÇELİK: BAKAN ZAFER 
ÇAĞLAYAN’IN KATILIMLARI İLE 
SEMPOZYUM PLANLIYORUZ
Türkiye’deki döviz kazandırıcı hizmet ge-

lirlerinin arttırılması ve hizmet sektörleri-
nin uluslararası rekabet gücünün geliştiril-
mesi için yayınlanan tebliğdeki fırsatların
anlatılması için Ekonomi Bakanı Zafer Çağ-
layan’ın da katılacağı bir toplantı organize
etmeyi hedeflediklerini duyuran Çelik şöy-
le konuştu;

“Yakın bir zamanda Adana Valiliği, Çu-
kurova Kalkınma Ajansı, Adana Büyükşehir
Belediyesi, Adana Ticaret Odası ve Adana
Sağlık Turizmi Derneği işbirliğiyle, Ekonomi
Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan’ın katılı-
mıyla “Çukurova’nın Hizmet Sektörü İhra-
cat Potansiyeli Ve Ekonomi Bakanlığı Teş-
vikleri Sempozyumu” gerçekleştirmeyi

planlamaktayız. Amacımız, Çukurova Böl-
gesi’nde hizmet sektöründe fırsatları orta-
ya çıkarmak ve Bakanlığınızın teşvik politi-
kalarını sektör temsilcilerine anlatmak. Çu-
kurova Bölgesi, tarihi, kültürel ve ekonomik
özellikleri açısından bir çok sektörün başla-
ması ve kalkınması için sonsuz imkan sun-
maktadır. Henüz bölgemizde yeteri kadar
gelişmemiş ve hizmet sektörünün büyük
aktörleri olan Eğitim, Yazılım ve Film sek-
törleri temsilcileri de harekete geçerek, ça-
lışmalarına hız kazandırdıkları takdirde Çu-
kurova’nın kalkınmasında büyük etki yara-
tacağı inancındayız. 

SAĞLIK TURİZMİ ÖNEMLİ 
BİR DÖVİZ KAYNAĞI OLDU
Türkiye’nin her alanda olduğu gibi son

10 yılda sağlık sektöründe önemli bir deği-
şim ve dönüşüm yaşadığını, özel sağlık ala-
nında hastaya kendi hastanesini seçme öz-
gürlüğünün tanınmasıyla önemli bir atılım
gerçekleştirildiğinin altını çizen Hüseyin
Çelik, tebliğin yayınlanmasında etkili olan
faktörler hakkında şu bilgileri verdi: “Tüm

bu yapılan düzenlemelerle vatandaşımızın
aldığı sağlık hizmetinin kalitesi arttı, hasta-
neye ulaşımı kolaylaştı, hasta memnuniye-
tinde önemli bir artış meydana geldi. Bun-
da hem hükümetin uyguladığı politikalar
hem özel sektörün bu konudaki güçlü yapı-
sı, uyum yeteneği ve yatırımcı gücü önemli
rol oynadı. Türkiye’deki özel sağlık kuruluş-
larının altyapısı ve ölçeğinin büyümesiyle
birlikte kullandıkları teknoloji, hekimlerin
tıbbi yetkinlikleri ve hekimlerin özellikle
Batı tıbbına olan hakimiyetleri, çok iyi uy-
gulamaları nedeniyle ülkemiz, tüm dünya-
da önemli bir sağlık destinasyonu olarak
öne çıkmaya başladı. Hükümet ve ilgili ba-
kanlıklarla yaptığımız görüşmelerde öneri-
lerimiz ilgi gördü. İlk defa bir hükümetin
programında sağlık turizmi konusu yer al-
mış oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık

turizmi konusunda özel bir koordinasyon
birimi kuruldu. Bu tebliğle, çok önemli bir
aşamaya geldik. 2010 yılında pazara giriş
kapsamında desteklenen sağlık turizmi ar-
tık birçok cephede ülkenin önemli bir döviz
kaynağı haline geldi.”

TÜRKİYE’NİN 2023 SAĞLIK TURİZMİ 
HEDEFİ 20 MİLYAR DOLAR 
Sağlık Turizminin her geçen gün önemi-

nin arttığına dikkat çeken Çelik, Türkiye’de
sağlık turizminin geliştirilmesinin hükümet
planında olduğunu kaydetti. Çelik konuş-
masını şöyle sürdürdü: Ekonomi Bakanlığı
tarafından çıkarılan teşvik ve destek tebliğ-
leri ile hükümet, Sağlık Turizmine verdiği
önemi ortaya koymuştur. Dünyada 100
Milyar dolarlık cirosu olan sağlık turizmi
sektörü Türkiye’de 2011 yılında 2,5 milyar
dolar ile hareket etmiştir. Sektör için yapı-
lan planlamalar sonrasında, Türkiye için he-
defimiz, 2015 yılında 5 Milyar Dolar ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin doğumunun 100.
Yaşının kutlanacağı 2023 yılında ise 20 Mil-
yar dolar olacaktır.

“Çukurova sağlık turizminde
cazibe merkezi haline geldi!”
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T ürkiye’nin 2023 hedefine kadınların
ortak edilmemesi halinde başarısızlı-
ğın kesinleşeceğini öne süren Av.

Türkmen, Atatürk’ten sonra kadınların ihmal
edildiğinin altını çizdi. İŞKAD Başkanı Av.
Türkmen, “Sabiha Gökçen’i pilot yetiştirdiği-
miz yıllardaki gibi kadın erkek eşitliğine
önem vermiş olsaydık bugün gerçekten
100’ncü yıl hedefimiz bambaşka olabilirdi”
dedi. TÜRKONFED’e kadın kotası uygulan-
ması çağrısında bulunan Av. Türkmen, kadın
derneklerinin lider kadın yetiştirmesi gerek-
tiğini belirtti.

HEDEFİMİZ FARKLI OLABİLİRDİ
Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) ve

TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyo-
nu’nun İzmir Hilton Oteli’nde düzenlediği “İş
Dünyasında Kadın” toplantısına İŞKAD Baş-
kan Yardımcısı Belgin Özçelik ile birlikte katı-
lan ve panelistler arasında yer alan İŞKAD
Başkanı Av. Türkmen, Türkiye’nin geçen yıl
772 milyar dolar Gayri Safi Yurt içi Hasıla
(GSYİH) yaratarak dünyanın 17’nci büyük
ekonomisi olduğunu anımsattı. Bu tablonun
erkek egemen iş dünyasıyla gerçekleştirildi-
ğini ifade eden Türkmen, “Kadınlarını da iş
yaşamına aynı oranda katabilen bir Türkiye
bugün 1.6 trilyon dolarla  ilk 10 büyük eko-
nominin içerisinde yer alacaktı. Cumhuri-
yet’in 100’üncü yılındaki hedefimiz ilk 10 bü-
yük ekonomi arasına girmek değil belki ilk 5
arasına girmek  olacaktı” diye konuştu.

"ATATÜRK'TEN SONRA 
KADINLAR İHMAL EDİLDİ"
Bunun örneğini Güney Kore gerçekleştir-

diğini dile getiren Av. Türkmen, 1980’li yıllar-

da Türkiye ile Güney Kore’nin ekonomi tab-
lolarının çok benzediğini, bugün ise Güney
Kore’nin GSYH’da 1 trilyon doları aşarak
14’ncü büyük ekonomi durumuna geldiğini
vurguladı. Güney Kore’nin bu başarısının tek
nedeninin kadınlarla erkeklerin birlikte çalışı-
yor olmasından kaynaklandığını savunan Av.
Türkmen, “İtiraf edelim, Cumhuriyetimizin
kurucusu Ulu Önder Atatürk’ten sonra kadın
ihmal edildi. Eğer biz, 1930’lu yıllardaki gibi
hani Sabiha Gökçen’i  pilot yetiştirdiğimiz
yıllardaki gibi kadın erkek eşitliğine önem
vermiş olsaydık bugün gerçekten 100’ncü yıl
hedefimiz bambaşka olabilirdi” şeklinde ko-
nuştu.

"KADIN TEMSİL ORANI ÇOK DÜŞÜK"
2011 genel seçimlerinde TBMM’ye seçilen

550 milletvekilinden 78’inin kadın olduğunu
hatırlatan Av. Türkmen, Adana’da il genel ve
belediye meclis üyeleri arasında kadınların
yok denecek kadar az olduğunu, Adana bele-
diyelerinin hiçbirinde başkan, başkanvekili ya
da belediye başkan yardımcılığı görevinde
kadınlara yer verilmediğini ifade etti. Adana
Ticaret Odası Meclisi'nin 105 üyesi arasında
3 kadın üyenin bulunduğunu buna karşılık 47
üyeli Adana Sanayi Odası Meclisi'nde ve 14
üyeli Adana Ticaret Borsası Meclisi'nde tek
bir kadın üyenin olmadığına dikkati çeken
Av. Türkmen, “Aynı tablo iş dünyasının oluş-
turduğu  dernekler ve onların çatı örgütle-
rinde de farklı değil. Bizim de bu sorunları
çözmemizin yolu her alanda kadınlara pozitif
ayrımcılık uygulanmasını yasalarla sağla-
maktan geçmekte. Bu nedenle bugünden
başlamak üzere  önce kendi evimizin önünü
süpürelim” şeklinde konuştu.

Kadınlar ekonomiye katılsın
2023 hede ilk 5 olsun

Adana İşkadınları Derneği Baş-
kanı Av. Elif Doğan Türkmen,

kadınların erkeklerle aynı oran-
da iş yaşamına katılması duru-
munda Cumhuriyetin 100’üncü
yılında Türkiye’nin hedenin ilk

10 değil ilk 5 büyük ekonomi ara-
sına girmek olacağını savundu.

İŞKAD Başkanı Av.
ELİF DOĞAN TÜRKMEN

İŞKAD Bşk. Yrd.
BELGİN ÖZÇELİK
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A dana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
(BTÜ) yönetimi, hazırlığını yaptığı Tu-
rizm Fakültesi için bir araya getirdiği

sektör temsilcilerinden, hangi nitelikte işgücü-
ne ihtiyaç duyulduğu konusunda görüş aldı.
Turizmciler, öğrencilerin mezun olmadan önce
turizm tesislerinde deneyim kazanmasının ve
iyi derecede dil öğrenmelerinin önemine dik-
kat çekerken, fakültenin eğitimine destek ver-
meye de söz verdi. Seyhan Oteli’nde düzenle-
nen toplantıya başkanlık eden Adana Valisi
Hüseyin Avni Coş, üniversite eğitiminde stajın,
Ar-Ge’nin ve akademisyenlerin mesleklerine
duydukları aşkın önemine dikkat çekti. Vali
Coş, “ Türkiye’de üniversite mezunları, okul-
dan hemen sonra işbaşı yapabilecek şekilde
yetiştirilmiyor. Bizim üniversitelerimizde bıra-
kın ürün geliştirmeyi, mevcut ürünleri ürete-
cek elemanlar bile yetiştiremiyoruz. Öte yan-
dan üniversite eğitiminde işine aşık olan hoca-
ların önemi çok büyük” dedi.

İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ
Ev sahibi BTÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Ersoy

da özel sektörle işbirliği yapmaya, Ar-Ge’ye

önem vermeye, mezunlarının kolayca iş bulabi-
leceği bir üniversite oluşturmaya, öğrenci sayı-
sını 10 yıl sonra 8-10 bin arasında tutmaya ça-
lışacaklarını belirtti. Rektör Prof. Dr. Ersoy,
“Kendimiz çalıp kendimiz oynamayacağız. Tu-
rizm Fakültemizde de turizm işletmeleriyle iş-
birliği yapacağız. İyi derecede İngilizce ve ikinci
dil eğitimi vereceğiz. En az 2’nci sınıftan itiba-
ren öğrencilerimizi staj için tesislere göndere-
ceğiz. Tüm bunlar için sürekli sektörle irtibat
halinde olacağız” diye konuştu. Daha sonra söz
alan sektör temsilcileri ise turizm eğitimiyle il-
gili taleplerini şöyle sıraladı: “Fakültenin yanı
sıra ara eleman ihtiyacı için 2 yıllık eğitim veren
meslek yüksekokulu da olmalı. Otel işletmeci-
leri derslere girmeli. Bu olmuyorsa, bilgilerini
ve deneyimlerini paylaşabilecekleri ortamlar
yaratılmalı. Yabancı dilde pratik konuşma eği-
timi çok iyi verilmeli. Yabancı dil için bölgenin
ihtiyaçlarına ve potansiyeline yönelik diller ter-
cih edilmeli. Seçmeli ders olarak, bölgedeki po-
tansiyele yönelik olarak sağlık turizmi eğitimi
olmalı. Öğrencilere turizm sektöründe bir anda
yönetici olunamayacağı, en alttan başlanması
gerektiği hocalar tarafından iyi anlatılmalı.

Turizm fakültesi hazırlığına
sektör temsilcileri de katıldı

Adana Bilim ve Tek-
noloji Üniversitesi
(BTÜ) bünyesinde

kurulacak Turizm Fa-
kültesi için rektörlük,
sektör temsilcileri ve
akademisyenleri bir

araya getirdi. Turizm-
ciler üniversite yöne-
ticilerine, mezunlar-
da ihtiyaç duydukları

konuları aktardı.

T ürkTraktör, Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğü (TİGEM) tarafından açılan
“173 Traktör İhalesi”ni, kazandı. İhale

sonucunda TürkTraktör, 173 adet New Hol-
land TD90D model traktörünün TİGEM’e satı-
şını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen filo satışı,
TİGEM’in bugüne kadar bir seferde aldığı en
yüksek traktör adedini ve Türkiye’de bir sefer-
de gerçekleştirilmiş en fazla satış adedini tem-
sil ediyor. TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir konuyla ilgili
yaptığı açıklamada; “Türkiye’nin dört bir ya-
nında çalışacak olan traktörlerimizin; dünyanın
sayılı  tarım işletmelerinden biri  olan Şanlıur-

fa, Ceylanpınar’da kullanılacak olması bizi ay-
rıca mutlu ediyor. Türk çiftçisi tarafından en
çok tercih edilen modellerimizden New Hol-
land TD90D; maksimum dayanıklılık, güç ve
yüksek performans sunarak; beklentileri en iyi
şekilde karşılıyor” dedi. Türkiye'nin değişik
yerlerindeki 37 işletmesinde toplam 3 mil-
yondan fazla dekar arazi varlığı olan TİGEM’in
aralarında yine Türkiye’nin ve dünyanın en bü-
yük işletmesi olan Şanlıurfa Ceylanpınar’ın da
bulunduğu 14 işletmesinde New Holland trak-
törleri çalışacak. İhale sonrasında TİGEM’in
traktör parkında bulunan New Holland trak-
törlerinin sayısı 331’e yükselmiş oluyor.

TİGEM ihalesini TürkTraktör aldı
TürkTraktör, Tarım İş-

letmeleri Genel Mü-
dürlüğü’nün açtığı

ihaleyi kazandı. Satışı
gerçekleştirilen 173

adet New Holland
TD90D model traktör,
TİGEM’in 14 işletme-

sinde kullanılacak. 
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Breaking Barriers-Peer Learning
Groups for Dyslexics başlıklı ve
Çukurova Üniversitesi’nin ortak

olduğu AB projesi kapsamında ilköğre-
tim müdürleri, müdür yardımcıları ve
özel eğitim kurumlarında çalışan uz-
manlara disleksi (okuma problemi) ko-
nusunda farkındalık kazandırmak ama-
cıyla eğitim düzenlendi. Proje uygula-
nırken ortaya çıkan dernekleşme fikri
hayata geçirildi ve Disleksi Destek Der-
neği (3D) kuruldu.

ALTI ÜLKE KATILDI
Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dekan Yardım-

cısı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kutlu, derneğin

faaliyete başlaması nedeniyle düzenle-
nen toplantıdaki konuşmasında Ulusal
Ajans destekli projenin başarıyla yürü-
tülmesinden dolayı fakülte olarak gu-
rur duyduklarını ifade etti. Proje Koor-
dinatörü Yrd. Doç. Dr. Cavidan Çöltü
İmren ise altı ülkenin katıldığı projeyle
dislektik bireylere yönelik çeşitli eğit-
sel müdahalelerin, özellikle akran eğiti-
mi yönteminin kazandırıldığını, bununla
birlikte bu projeyle ortaya çıkan dernek
kurma fikrinin hayata geçirildiğini ve
Disleksi Destek Derneği’nin (3D) kurul-
duğunu söyledi.

ÇOK BAŞARILI OLABİLİYORLAR
Disleksi Destek Derneği (3D) Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kırdök de yaptığı
sunumda disleksinin en çok rastlanan
özel eğitim problemi olduğunu, her on
öğrenciden birinde görüldüğünü vurgu-
layarak, disleksinin temel özelliklerini
açıkladı. Yrd. Doç. Dr. Kırdök, disleksi-
nin bir özgül öğrenme güçlüğü türü ol-
duğunu ve özellikle bazı harflerin yanlış
okunması, yanlış yazılması ve akıcı oku-
yamamak olarak kendini gösterdiğini
belirtti. Okullarda dislektik bireylerin
engelli olarak zihinsel gerilik olarak ta-
nılanması ve dışlanmasının büyük bir
kayıp olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr.
Kırdök, bu öğrencilerin uygun eğitim ve
psikolojik destekle çok başarılı olabile-
ceklerini hatta birer dislektik olan Leo-
nardo Da Vinci veya Einstein gibi üstün
başarılar da gösterebileceğini ifade etti.

Disleksi projesiyle Adana
yeni bir dernek kazandı

‘Okuma güçlüğü’ üzeri-
ne hazırlanan ve Çuku-

rova Üniversitesi (ÇÜ)
Eğitim Fakültesi’nin or-

tak olduğu Disleksi
Projesi sonunda, bu ko-
nuyla ilgili Türkiye’deki
ikinci dernek kuruldu
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BIZCON, SAP Türkiye tarafından düzen-
lenen ‘Türkiye’yi Geleceğe Taşıyacak Şirket-
ler’ zirvesinin Gaziantep ayağında sanayici ve
işadamlarına gelişen ve değişen ekonomide
performans odaklı bütçe yönetimi hakkında
bilgi verdi. Gaziantep’te, The Anatolian Ho-
tel’de gerçekleştirilen etkinlikte BIZCON İş

Analitikleri Direktörü Özgür Yavuzkara katı-
lımcılara yeni ekonomi düzeninde, piyasa
şartları değiştikçe bütçesini yenileyebilen ve
hedef projeksiyonlarını değiştirebilen şirket-
lerin başarılı olabildiklerini aktardı. Yaşanan
küresel mali krizlerin ve finansal skandalların
şirketlerde bütçe, planlama ve karar verme

mekanizmalarının yeniden gözden geçiril-
mesi ve yenilenmesine neden olduğunun al-
tını çizen Özgür Yavuzkara, bu süreçte orta-
ya çıkan yeni yöntem ve araçlar ile ilgili bilgi-
ler sunarak SAP BPC - Bütçe Planlama ve
Konsolidasyon ve SAP SSM – Strateji Yöneti-
mi ürünlerinin sağladığı avantajlardan bah-
setti. Özellikle bütçe hazırlama sürecinde
veri toplama ve veri konsolide etmeye ayrı-
lan sürenin kısaltılmasını sağlayan uygula-
ma; tasarruf edilen zamanı karar verme,
strateji geliştirme ve uygulama kısımlarına
aktararak şirketlerin rekabet şartlarında öne
geçmelerini sağlıyor. Mobil cihazların kulla-
nımının gün geçtikçe artması, yöneticilerin
de aktif olarak fiili sonuçlara mobil çözümler
sayesinde ulaşabilmesini sağladığından bah-
seden Özgür Yavuzkara, bu şekilde fiili de-
ğerlerin anlık görüntülenebildiğini, gerçeğe
daha yakın tahminler ile bütçenin hızlıca re-
vize edildiğini ve böylece planlamanın başa-
rısının katlandığının altını çizdi.

BIZCON Gaziantep’te iş adamlarıyla buluştu

A BD’de 6 üniversitenin ortaklığıyla kuru-
lan ve uzaktan öğrenim imkanı sunan
eğitim kurumu eduKan, 15 milyon dolar-

lık yatırımla Tarsus’a eğitim kompleksi kuracak.
eduKan’ın, Özbek köyü yakınlarındaki 108 dö-
nümlük araziye kuracağı ve ilköğretim birinci sı-
nıftan lise son sınıfı kapsayacak şekilde eğitim ve-
recek kompleksinde, her öğrenciye öğrenme şek-
line özel eğitim uygulanacak. Öğrenciler İngilizce-
nin yanı sıra Çinceyi de öğrenecek.  Okul hakkın-
da bilgi veren Proje CEO’su Ahmet Uyan, 2013-
2014 döneminde eğitime başlanacağını söyledi. 

TÜRK ORTAK HASAN KALYONCU
Okulun 1’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar top-

lam bin 200 öğrenciye eğitim vereceğini kayde-
den Uyan, eduKan’ın Türkiye hedefinin 10 yıl
içinde 30 kampus kurup 30-50 bin öğrenciye
ulaşmak olduğunu belirtti. Ahmet Uyan, okul
için 2 ayrı proje hazırlandığını, birinin seçileceği-
ni söyledi. eduKan’ın Türkiye ortağının, Kalyon-
cu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ha-
san Kalyoncu olduğunu belirten Proje CEO’su
Ahmet Uyan şunları söyledi: “Okulumuz 4-5 yıl

sonra yatılı olarak da eğitim vermeye başlaya-
cak. Kampus, 3-5 dönüm yeşillik ve 5 katlı bina
şeklindeki klasik eğitim kurumları gibi olmaya-
cak. Gerçek anlamda yeşil bir kampus oluşturu-
lacak. Her öğrencinin kendi hobi bahçesi ola-
cak. Ayrıca spora yönelik açık-kapalı yüzme ha-
vuzları, diğer branşlar için modern tesisler, so-
kak oyunları alanı gibi bölümler bulunacak.
Spor ve sanata özel önem verilecek.”

YENİ BİR YÖNTEM UYGULANACAK
Kısa sürede inşaat çalışmaları başlayacak

olan eğitim kompleksinde çok farklı ve çağdaş
eğitim modeli uygulanacağını belirten Ahmet
Uyan şöyle devam etti: “ABD’de yeni uygula-
nan bir yöntemde, her çocuğun öğrenme şekli-
ne özel uygulama yapılıyor. Bir öğrencinin ba-
şarısız olduğu ders için o öğrencinin o konuyu
nasıl öğreneceği belirlenip ona göre bir sistem
uygulanıyor. Tarsus’a kurulacak okulda işte bu
model uygulanacak. Ayrıca çocuklar üniversite-
ye değil hayata hazırlanacak. Lise döneminden
itibaren Avrupa’daki kardeş okullarda bir yıl
eğitim görme imkanı bulacaklar.”

eduKan’dan Tarsus’a 15 milyonluk okul
ABD’li eğitim kurumu

eduKan, Mersin’in
Tarsus ilçesine açaca-
ğı okul kompleksi için
15 milyon dolar yatı-

racak. Okulda öğren-
ciye özel eğitim siste-

mi uygulanacak.

Proje CEO’su AHMET UYAN



39TEMMUZ - AĞUSTOS 2012www.kobigundem.com kobigundem@kobigundem.com

A nadolu Girişimci İşadamları Derne-
ği’nin, (AGİD) geleneksel hale getirdiği
‘Ufku Zorlayanlar Programı’nın davet-

lisi Naksan Plastik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Naksan Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman
Nakıboğlu oldu. İlkokul ve orta okul yıllarında,
okuldan çıkınca doğru basının yanına çalışma-
ya gittiğini söyleyen Nakıboğlu, ne öğrendiyse
babasının yanında öğrendiğini belirtti. Ticare-
tin içinde yetiştiğini kaydeden Nakıboğlu, ge-
riye dönüp baktığında işletme fakültesinde
hiçbir şey öğrenmediğini gördüğünü de iddia
etti. Terörden dolayı derslerin yüzde 80’ine
katılamadıklarını ifade eden Nakıboğlu, ancak
yıl sonunda bitirme imtihanlarına girebildikle-
rini belirtti. Okumak için Adana’ya gelen Kay-
serili ve Gaziantepli 30-35 öğrenci grubunun,
daha önce 2 yıllık ODTÜ eğitiminin olması ve-
silesiyle ağabeyi sayıldığını söyleyen Nakıboğ-
lu, “Bu yüzden yürüyüşlere ve olaylara katıl-
mazdık. Evlerimize sürekli baskın olduğundan
şehir merkezindeki bir otelin teras katında
ders çalışabiliyorduk. Eğitimimizi engellemek
için her türlü baskıyı uyguluyorlardı.” dedi.

FABRİKASINDAN UZAK DURAN
İŞÇİSİNİ YÖNETEMEZ
‘İnsan bildiği işi severek yapmalı’ diye de

uyarılarda bulunan Nakıboğlu, “Her sektörde
para kazanılır. Bir çöpçü dahi çöpçülüğünü bi-
linçli yaparsa, çöpleri ayrıştırırken çok şeyler
kazanabilir. Karlılık ayrıntıda yatar. Her sektö-
rün duayeni vardır” şeklinde konuştu. Fabrika-
sından uzak dura, işiyle ilgilenmeyen hiç kim-

senin başarılı olamayacağını da ifade eden Na-
kıboğlu, “Yavaş yavaş büyüyün. Adımlarınızı
hızlı atmayın. Birden bire büyüyerek her şeye
sahip olmaya çalışmak hatadır. Sermayenin
büyüklüğü tecrübenizdir. Yarın ne olacağınızı
Allah bilir. Her zaman adımlarınızı sağlam adın.
Bir noktada profesyonel yöneticilere güvenin
ama işinize de sahip olun. Hiç kimse fabrika-
sından uzak durup da işçisini yönetemez.” diye
konuştu. İşadamlarına ‘duygusal olun’ diye de
tavsiyelerde bulunan Osman Nakıboğlu, tasar-
rufa da her zaman önem vermelerini istedi.

ADANA’NIN ÇOK BÜYÜK 
ÜRETİM GÜCÜ VAR
Adana Vali Yardımcısı Fikret Deniz, Yüreğir

Kaymakamı Abdullah Dölek, Yüreğir Belediye
Başkanı Mahmut Çelikcan, Adana Emniyet
Müdürü Mehmet Avcı ve Defterdar Tamer Ut-
kucu’nun da katıldığı programın açılış konuş-
masını yapan AGİD Başkanı Ahmet Coşkun,
TUSKON’un kurucu üye derneklerinden biri
olduğunu söyledi. TUSKON çatısı altında 7 fe-
derasyon, 172 iş hayatı derneği ve 45 bin kişi
ile 100 bin şirketin temsil edildiğini belirten
Başkan Coşkun, “TUSKON, son dönemde Tür-
kiye’nin en hızlı gelişen ve en büyük sivil top-
lum kuruluşu. TUSKON’un bu yıl yurtdışından
gelen ve yurtdışına seyehat sayısı 800’ü aşı-
yor. Bu ciddi bir rakam. Tamamı çok seviyeli
programlar. Gittiğimiz ülkelerde bakan seviye-
sinde, bazılarında başbakan ve cumhurbaşkanı
seviyesinde karşılanıyoruz. Dünya Ticaret Zir-
vesi isimli programlarla Afrika’ya inanılmaz
büyüklükte ticaretler yapıyoruz” dedi.

Aranızdan çıkan yarı Adanalıyım
Adana Çukurova

Üniversitesi İktisadi
ve Ticari Bilimler

Akademisi İşletme
Bölümü’nden me-
zun olduğunu söy-
leyen Naksan Hol-

ding Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardım-

cısı Osman Nakı-
boğlu, “Sizlerin ara-

sından çıkan yarı
Adanalıyım” dedi. 

AGİD Başkanı AHMET COŞKUN

Yüreğir Belediye Başkanı 
MAHMUT ÇELİKCAN

Naksan Plastik Enerji 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Naksan Holding 

Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı

OSMAN NAKIBOĞLU



“Birlikte oldukça aşamayacağımız engel yok”

Z ihni Aldırmaz, “Adana kabuğunu kırdı
ve yükselişe geçti. Biz Türkiye’de bu
sorunları herkesten önce çözecek

güçteyiz. Birlikte oldukça aşamayacağımız
engel yok” dedi. Toplantıda gösterilen, “en-
gelsiz yaşamı destekliyoruz” konulu kısa
film büyük beğeni topladı. Engelsiz yaşamı
destekliyoruz konulu toplantıda konuşan
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni
Aldırmaz, “Birlikte oldukça aşamayacağımız
engel yok” ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonu’nda
yapılan ve Vali yardımcısı İbrahim Avcı’nın
da katıldığı toplantıda önce Ergun Özfırın-
cı’nın yapımcısı olduğu, Serkan Özyumu-
şak’ın yönettiği ve Celal Karadoğan’ın oyna-
dığı kısa film gösterildi. Büyük beğeni topla-
yan kısa filmin son bölümünde Büyükşehir
Belediyesi Başkan Vekili Zihni aldırmaz,
Adana Ticaret Odası Başkanı Ali Gizer, Ada-
na Sanayi Odası Başkanı Sadi Sürenkök,
Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer
Çalışkan, Ortadoğu Hastanesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Halis Bayrak ve filmin sponsoru
Riga Boya’nın Onursal Başkanı Mahmut
Tuncel’in engelsiz yaşamı destekleyen me-
sajları yer aldı. Kısa filmin ardından sahneye
çıkan ve tekerlekli sandalyeye oturan Bü-
yükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Al-
dırmaz, engelsiz kent için yapılan çalışmaları
anlattı. Filmin yapımında emeği geçenlere
teşekkür eden Zihni Aldırmaz, “Adana kabu-
ğunu kırdı. Adana artık yükselişte. tüm oda
başkanları, dernek başkanları burada. sayın
valimiz burada. bu birliktelik oldukça adana
olarak aşamayacağımız engel yok. Biz Türki-
ye’de bu işi herkesten önce çözecek güçte-
yiz” dedi. Zihni Aldırmaz, Ramazan ayı do-
laysı ile, tüm camilerin engelsiz hale getiril-
mesi çağrısında bulundu. okullar açılmadan
önce aynı çalışmanın okullarda da yapılma-

sını isteyen Zihni Aldırmaz, “Büyükşehir ola-
rak yol, kaldırım ve ışıklarda çalışmalar yap-
mayı görev edindik. Hep beraber binalarda-
ki, işyerlerindeki engelleri birlikte kaldıralım.
Engelleri kaldırmayan işyerlerine ‘bu işyeri
engellidir’ tabelası asacağız. Engelleri kaldır-
dığı zaman ‘bu işyeri engelsizdir. Teşekkür
ederiz’ tabelası asacağız. Ben engellilerin
kullanamadığı hiçbir şeyi kullanmıyorum.
Hedefimiz engelsiz bir kent yaratmak.Birlik-
ten kuvvet doğar, ortak akıl,ortak başarı bir-
liktelikle olur” şeklinde konuştu.

Zihni Aldırmaz, kısa vadede tüm belediye
otobüslerini engelsiz hale getirmek amacında
olduklarını da sözlerine ekledi. Toplantıda
Adana Ticaret Odası Başkanı Ali Gizer, Adana
Sanayi Odası Başkanı Sadi Sürenkök, Adana
Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan,
Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı
Halis bayrak ve Riga Boya Onursal Başkanı
MahmutTuncel, engelsiz yaşam ile ilgili gö-
rüşlerini ve çalışmalarını anlattı.

Toplantıya ayrıca Kent Konseyi Engelliler
Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya, Türkiye
sakatlar derneği adana şube başkanı Halis
Kassap, çukurova özürlüler derneği başkanı
Ahmet Ataş, engelli dernekleri yöneticileri,
engelli vatandaşlar katıldı. Toplantının so-
nunda Riga Boya tarafından engellilere 20
tekerlekli sandalye hediye edildi.
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“Engelsiz yaşamı destekliyo-
ruz” konulu toplantıya katılan

Büyükşehir Belediyesi Başkan
Vekili Zihni Aldırmaz, tekerlekli
sandalyeye oturarak, “engelsiz
Adana” için yapılanları anlattı.



A dana Sanayici ve İşadamları Derneği
(ADSİAD) personeli ve Gazete ADSİ-
AD Reklam Koordinatörü Hüseyin Cö-

mertpay, öğretmen Seçil (Çalışkanyürek) Cö-
mertpay ile dünya evine girdi.

Adana Oskar Müzikhol'de gerçekleşen dü-
ğün töreninde salonu dolduran davetliler genç
çiftleri gece boyunca pistten indirmedi. Güzel
gelin Seçil ve yakışıklı damat Hüseyin, ilk
danslarıyla başlattıkları törende nikah memu-
runun uzattığı mikrofona gür sesleriyle 'Evet'
yanıtı verdi. Genç çiftlere ömür boyu çıktıkları
bu anlamlı yolda Adana Sanayi Odası (ADA-
SO) ve ADSİAD Başkan Yardımcısı Süleyman
Gerdan ile  Gülten Orak şahitlik yaptı. Öğret-
men gelinin annesi Nurten ve babası Necmi
Çalışkanyürek ile ADSİAD'ın gözde personeli
damat Hüseyin'in annesi Fatma ve babası Ali
Cömertpay ise geceye katılan tüm misafirlere
teşekkür etti. Seçil-Hüseyin'i bu önemli günle-
rinde yalnız bırakmayan Doğu Akdeniz Sana-
yici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu
(DASİFED) Başkanı Süleyman Onatça, ADSİ-
AD Başkanı Süleyman Sönmez, Yönetim Ku-

rulu Üyesi Mustafa Öncül ve eşleri de genç
çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.

ADSİAD’da düğün heyecanı
Adana Sanayici ve

İşadamları Derne-
ği’nin (ADSİAD) genç

personeli Hüseyin
Cömertpay, öğretmen

Seçil Çalışkanyürek
ile dünya evine girdi
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