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KAMAS Galvaniz
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150 tonluk kantar
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İkinci 500’de
17 Adanalı

10’DA

Ekonomide
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Bilişim devi IBM
Adana’da os açtı
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Hedeeri
patron olmak

6’DA

22’DE

Aslanlar Alüminyum
rma sahibi

MEHMET
ASLAN

ASSOLAR Vakum cam tüpü
Aslanlar’ın
yeni ürünü
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Kobigündem Reklamcılık ve Yayıncılık kuruluşu olan 

Kobigündem Dergisi, basın meslek ilkelerine uymaya söz 
vermiştir. Gazetemiz ve eklerinde yayımlanan yazı, haber ve 
fotoğrafların her türlü telif hakkı Kobigündem Reklamcılık 
ve Yayıncılık’a aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Yaygın, süreli yayın.
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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

15’inci sayımızla KOBİ’lerin gündemini oluşturmaya ve siz değerli oku-
yucularımız başta olmak üzere kamuoyuna aktarmaya devam ediyoruz.
Son dönemlerde yatırım yapan ve yeni tesis kurulumu gerçekleştiren fir-
maları kapak konusu işleyerek gündeme taşıdık. Bununla birlikte
istihdama ve ekonomiye olan katkılarını anlatmaya çalıştık. Yeni sayı
çalışmalarımızı sürdürürken yine Organize Sanayi Bölgesi ve diğer
sanayi sitelerimizdeki yeni yatırımlar dikkatimizi çekiyor. Bizler de bu
KOBİ’lerin yatırımlarını takip ederek siz değerli okuyucularımızın
dikkatine sunmaya devam edeceğiz.

Özellikle son dönemlerde bölgemizde faaliyet yürüten KOBİ’lerde hare-
ketlilik dikkat çekiyor. Yaptığımız çalışmalarda bunları gözlemleyebiliyoruz.
Son birkaç yıl içerisinde gerçekleştirilen KOBİ’lerin yatırımlarında
gözle görülür bir hareketlilik olduğunu söylemek mümkün. Bölgemizdeki
bu yatırımların daha da çoğalması arzumuzdur. Bizler de imkan ve ola-
naklarımız dahilinde bu yatırımları yerinde gözlemleyerek okuyucularımıza
aktarmaya çalışacağız.

Son birkaç yıl içerisinde yatırımlarını tamamlayarak yeni tesislerinde
üretime geçen  birçok KOBİ’nin yeni ve ek tesisler kurulumu gerçekleş-
tirdiklerini daha önceki sayılarımızda gündeme taşıdık. Yine üretimde
kapasite artıran ve yurt içi, yurt dışı pazarda büyüyerek önemli markalar
yaratan KOBİ’lerimizde yine büyümelerini sürdürüyor. Tüm bu gelişmeler
karşısında bizlerin de umudu artıyor. İçinde bulunduğumuz olumsuz
koşullar ve sıkıntılara rağmen KOBİ’lerimizin bu yatırımları böylesi bir
süreçte çok büyük önem arz ediyor. Başta istihdama ve ekonomiye olan
katkıları gerçekten umut verici. 

Diğer bir taraftan İstanbul Sanayi Odası tarafından “Türkiye’nin İkinci
500 Büyük Sanayi Kuruluşu”arasında yer alan Adana firmalarının sa-
yısındaki artış da dikkat çekti. İkinci 500’de yer alan sanayi firmalarımızın
13’ten 17’ye yükselmesi bizleri sevindirdi. Yeni sanayi firmalarımızın
yer alması, önümüzdeki dönemlerde bu sayıların katlanarak çoğalması
en büyük arzumuzdur. Türkiye’nin Birinci ve İkinci 500 Sanayi Kuruluşu
arasında yer alan Adana sanayi firma sayısının toplamda 29’a yükseldiğini
görmekteyiz. Tekstil, gıda,  metal, makine, demir-çelik gibi sektörlerde
faaliyet gösteren firmaların göstermiş olduğu başarı, hepimize moral
veriyor. Umudumuz, bu tür listelerdeki Adanalı firma sayısının artması.

Kobi’ler
yatırımlarına
devam ediyor
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T ÜMSİAD Adana Şubesinde verilen eğitime, çeşit-
li iş fikirleri olan aralarında kadınlarında bulun-
duğu 60 girişimci katıldı. 60 saat süren eğitimde;

şirket kurma, temel girişimcilik kavramları, iş fikri geliş-
tirme ve yaratıcılık egzersizleri, pazar araştırma, pazar-
lama, üretim, yönetim, iş planı yazılması, finansal plan
ve dış ticaret gibi konularda bilgiler verildi. Sertifika tö-
reninde konuşan TÜMSİAD Adana Şube Başkanı Deniz
Köse, “Bizler girişimciliği insanlara ve hayata aşılamak
istiyoruz. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Hükümetimizin
koyduğu 2023 hedefine ulaşmamızda girişimcilerin eği-
tilmesi de önemli bir katkı sağlayacaktır” dedi.

SİZDEN BAŞARI BEKLİYORUZ 
AK Parti Adana Milletvekili Fatoş Gürkan da “İnşal-

lah sizler de dünya markası olan parlak işler yaparak
başarıya ulaşır çok para kazanır daha iyi yerlere gelirsi-
niz. Türkiye’de iş adamlarımız tarih yazıyor ve onlarla
gurur duyuyoruz. Sizlerle de duyacağız. Dünyada inşaat
sektöründe Çin’den sonra ikinciyiz. Tarımda ise Avrupa
da birinci Dünyada ise yedinci sırada olan bir ülkeyiz.
Bunlar sizler gibi girişimci iş adamlarımızın cesareti ve
azmiyle başarı sağlamışlardır. Bu tür başarılarıda sizler-
den de bekliyoruz” diye konuştu. 

BALIK TUTMAYI ÖĞRENDİLER
Eğitimin önemine vurgu yapan Adana Valisi Hüseyin

Avni Coş ise kursiyerlere verilen eğitimle balık tutulma-
sının öğretildiğini söyledi. Vali Coş, “İş kurarak işletme-
lerinizi faaliyete geçirerek kendi ayakları üzerinde dura-
rak ülkemize hizmet edeceksiniz. İnşallah hayal ettiği-
niz işleri kurarak özleminizi gidersiniz. Kabiliyetiniz ve
kapasitenizle de ekonomiye katkı sağlarsınız. İnşallah
topluma yararlı, takdirle yapacağınız çalışmalarınızı ha-
yata geçirirsiniz. Daha sağlam ve eminli bilinçli adımlar
atabilmenizi temenni ve tavsiye ediyorum” dedi. TÜM-
SİAD binasında düzenlenen sertifika törenine Adana
KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürü Hamit Sucu, TÜMSİ-
AD Adana Şubesi yönetim kurulu üyeleri, TÜMSİAD
Hatay Şube Başkanı Hasan Ertürk, Eğitmen Bülent
Yüce, kursiyerler ve aileleri hazır bulundu.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD)
Adana Şubesi ve KOSGEB’in birlikte düzenlediği

“Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programına” katılan
60 genç girişimcinin sertikaları törenle dağıtıldı.

Hedeeri patron olmak
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T ÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek
Programları Başkanlığı’nın (TEY-
DEB) “Özel Sektöre Yönelik Ar-Ge

ve Yenilik Destekleri”, Adana Sanayi Oda-
sı’nda düzenlenen toplantıda iş dünyası
temsilcilerine tanıtıldı. ADASO Başkanı
Sadi Sürenkök toplantının açılışında yaptı-
ğı konuşmada, Türkiye’deki ar-ge ve ino-
vasyon çalışmalarının istenilen seviyede
olmadığını, ayrılan kaynağın ise gelişmiş
ülkelerin çok gerisinde kaldığını belirterek,
mutlaka artırılması gerektiğini söyledi.

TEKNOLOJİ İHRAÇ ETMELİYİZ
Dünyanın ilk 10 büyük ekonomi arasına

2023 yılında girilmesinin hedeflendiğine
dikkat çeken Sürenkök, kaynakların iyi kul-
lanılarak daha çok katma değeri yüksek ve
teknoloji içeren ürünlerin üretilerek ihraç
edilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin,
143 ülke arasında küresel rekabetçilik en-
deksinde 43., inovasyon kapasitesinde 55.
iş kolaylığında 71., matematik ve fen bilim-
lerinde 103., refah kapasitesinde 75. sırada
yer aldığına dikkati çeken Sürenkök, “İlk 10
hedefine girmek istiyorsak bu endekslerde
ilk 10 olmasa bile ilk 20 içerisinde olmalıyız.
Bunları düzeltmeden ekonominin tek başına
düzelmesi mümkün değil. Bu nedenle ar-ge
ve inovasyona önem verilmelidir” dedi.

300 MİLYON LİRA VERİLECEK
TEYDEB Başkanı Fatih Yülek de bugüne

kadar 8 bin 371 ar-ge ve yenilik projesine 2,5

milyar lira destek verildiğini, bu yıl içerisinde
2 binin üzerinde proje başvurusu olduğunu,
yıl sonuna kadar 300 milyon lira hibe veril-
mesinin planlandığını bildirdi. Tanıtım ve eği-
tim çalışmalarıyla hibe desteğine talebin ar-
tırılmasını amaçladıklarını belirten  Yülek,
başvuran her projenin titizlikle değerlendiril-
diğini belirtti. Küçük veya büyük firma ayırı-
mı yapılmadığını ifade eden Yülek, “Ar-ge ve
yenilik çalışmalarına her türlü desteği ver-
meye hazırız. Gelin başvurunuzu yapın ve
desteğimizi alın. Başvurmaktan bıkmayın,
yılmayın. Başvurunuz ilkin kabul edilmese
de ret gerekçesini göz önünde bulundurup
revizyon yapıp tekrar gönderin, projenizin
sonuna kadar takipçisi olun” diye konuştu. 

ADANA’DA POTANSİYEL VAR
Destek programları ile ilgili bilgi veren Bi-

limsel Programlar Uzmanı Metin Tosunoğlu
ise desteklenen proje firmaların yüzde
90’ını KOBİ’lerin oluşturduğunu bildirdi. Ar-
ge ve yenilik desteğinden potansiyeli büyük
olmasına karşın Adana’nın yeterince yarar-
lanamadığını belirten Tosunoğlu, 203 proje
başvurusundan 60 firmanın 111 projesine
20.6 milyon lira hibe alan Adana’nın Akde-
niz Bölgesi’nde birinci, Türkiye genelinde ise
10. sırada yer aldığını kaydetti.Adana Sana-
yi Odası Meclis Başkanı Ahmet Kardeşler,
Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer
Çalışkan, MÜSİAD Adana Şube Başkanı Bilal
Nadir Gök’ün de izlediği toplantıda, ADA-

SO Başkanı Sadi Sürenkök tarafından TEY-
DEB Başkanı Fatih Yülek’e Adana Sanayi Ta-
rihi kitabı hediye edildi.

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), özel sektöre
Ar-Ge ve İnovasyon yatırımlarında bu yıl sonuna kadar 300 milyon lira hibe vermeyi planlıyor

Ar-Ge ve inovasyon yapana
TÜBİTAK’tan büyük destek

TEYDEB
Başkanı
FATİH
YÜLEK

ADASO
Yönetim 
Kurulu 
Başkanı 
SADİ
SÜRENKÖK
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Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2011 Yılı
Araştırma Raporu sonuçlarına göre, Adana sanayi
firmaları Karteks Tekstil 25., Oyka Kağıt Ambalaj

41.,, Akyem 98., Gürsoy Yem 165., Oğuz Tekstil 167., Ab-
dioğulları Plastik 252., Sunar Pazarlama ve Dış Ticaret  287.
, Kıvanç Tekstil 288., Kimteks Tekstil 325., Meltem Kimya
332., G.Ç.S. Metal 362., Adana Besi Yem 388., Sepaş Plas-
tik 406., Oğuz Gıda 407., Zahit Alüminyum 429., Koneks
Boya 434. ve Özgür Atermit 488. oldu. Adana Sanayi Oda-
sı (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Sürenkök, geçen
yıl 13 firma ile sıralamada yer alan Adana sanayi firması sa-
yısının 17’ye yükseldiğini, bunun Adana sanayisi adına se-
vindirici ve gurur verici olduğunu söyledi. Türkiye’nin Birinci
ve İkinci 500 Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Adana sa-
nayi firması sayısının 29’a yükseldiğine dikkat çeken ADA-
SO Başkanı Sadi Sürenkök,  tekstil, gıda, otomotiv, metal,
makine, demir-çelik gibi sektörlerde faaliyet gösteren fir-
maların Adana ekonomisinin ve ihracatının lokomotifi ol-
duğunu belirtti. Sürenkök, “Adana tekstil sanayisinde çok
gelişmiş, modern entegre tesisler, gıda sanayisinde Türkiye
markaları, makine imalat sanayisinde ise yurtdışına komple
fabrikalar kuran tesisler bulunmaktadır” diye konuştu.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıkla-
nan “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu” arasında yer alan Adana sa-
nayi rması sayısı 13’ten 17’ye yükseldi.

İKİNCİ 500’DE
17 ADANALI

ADASO
Yönetim 
Kurulu 
Başkanı 
SADİ
SÜRENKÖK





İ ŞKAD ile Adana Güney Rotary Kulübü işbir-
liği ve KOSGEB desteğiyle kadınlara yöne-
lik planlanan “Uygulamalı Girişimcilik Eğiti-

mi” başladı. Adana Ticaret Odası (ATO) Eğitim
Salonu'ndaki eğitime katılan kadın adayların gi-
rişimcilik heyecanları yüzlerine yansıdı. Eğitim
öncesi açılış konuşmasını gerçekleştiren İŞKAD
Genel Sekreteri ve Adana Güney Rotary Kulü-
bü Üyesi Canan Onatça Dolmuş,  İŞKAD'ın ku-
ruluş ve varoluş amaçlarından birinin de iş ya-
şamına atılabilecek kadınlara bilgi, tecrübe ve
eğitim desteği sağlayarak iş kadını sayısını ar-
tırmak olduğunu söyledi.

2023’E EL ELE
Projenin Adana'da çalışan, üreten, girişimci

ve kalifiye kadın sayısını artıracağına inandığını
kaydeden Canan Onatça Dolmuş, "Projeye
başlarken Adana'da 30 kişiyi bulabilmenin en-
dişesini taşıdık. Fakat başvuru sayısının 200'ü
geçmesi bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımı-
zın kanıtı oldu. Kadın girişimci sayısının artma-
sı bizi her zaman heyecanlandıracak ve mutlu
edecek. Bizler de çalışmalarımızı, projelerimizi
bu yönde geliştireceğiz. Haydi kadınlar, 2023’e
elele" dedi.

KALKINMANIN ÖNCÜLERİ OLACAĞIZ
30 kadın girişimci adayına hitap eden İŞ-

KAD Başkanı Elif Doğan Türkmen ise "En ve-
rimli yaşlardaki kadın ve kızlarımızın evde hiç
bir iş yapmadan oturmalarına gönlümüz razı
değil. Hedefimiz Adana'da kadın girişimci sayı-
sını olabildiğince artırmak olacak" diye konuş-
tu. Türkiye'de işyeri sahibi olan kadınlara şid-
detle ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Av.
Türkmen,  "Kursa katılan girişimci kadınlarımızı
kurs sonunda İŞKAD'da yeni üyeler olarak gör-
mek istiyoruz. Kadınların kalkınmadığı bir ül-
kede topyekün kalkınmadan söz edilemez. Biz-
ler, hep birlikte kalkınmanın öncüleri olacağız.
Kadınlarımızın kurtuluşu yine kadınlarımızla
gerçekleşecektir" diye konuştu.

YENİ NEFERLER GELİYOR
Adana Güney Rotary Kulübü Başkanı Dilem

Nadir Kuzucu da kursiyerleri başarılı birer işka-
dını olarak görmenin kendisine büyük bir heye-
can ve gurur vereceğini söyledi. Kuzucu, 30 ka-
dının sıkı bir arkadaş olmasının da önemini
vurguladı. İş Geliştirme Uzmanı ve Girişimcilik
Eğitmeni Filiz Basmacı ise "Adana'ya yeni ne-
ferler, yeni iş kadınları geliyor. İŞKAD ve Adana

Güney Rotary Kulübü sayesinde çorbaya bir
tutam tuz atmak bana büyük mutluluk vere-
cek" dedi. Eğitimin ilk gününde İŞKAD ve Ada-
na Güney Rotary Kulübü Yönetim Kurulu üye-
leri de hazır bulundu. Eğitimleri başarıyla ta-
mamlayarak kendi işini kuran girişimciler 30
bin TL geri ödemesiz, 70 bin TL geri ödemeli sı-
fır faizle 3 yıl vadeli destekten oluşan "KOS-
GEB Yeni Girişimci Desteğine" başvurabilecek.

Kadınlar atak yaptı
Adana İşkadınları Derneği
Başkanı Elif Doğan Türk-
men ve Adana Güney Ro-

tary Kulübü Başkanı Di-
lem Nadir Kuzucu 'Giri-

şimcilik Kursu'nu başlattı
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İŞKAD Genel Sekreteri ve 
Adana Güney Rotary Kulübü Üyesi 
CANAN ONATÇA DOLMUŞ

Adana Güney Rotary Kulübü Başkanı 
DİLEM NADİR KUZUCU

İŞKAD Başkanı
ELİF DOĞAN TÜRKMEN
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S ektörde 27 yılık bir tecrübe
ile elektronik tartı aletleri
üretimi yapan Özkanlar

Baskül, yeni ürünlere imza atarak
AHSOSB’deki tesisinde bölgenin
en yüksek kapasitesine sahip 150
tonluk kantarı, imalatını yaparak
devreye aldı. 1985’den itibaren
sektörde faaliyet yürüten firma,
büyük araç kantarları başta olmak
üzere, geniş bir ürün çeşidiyle bir
çok sektöre hizmet veriyor. Ada-
na’da bin 600 metrekarelik alanda
üretim yapan firma, AHSOSB’deki
yeni tesisinde birinci üretim ünite-
sini de yıl sonuna kadar tamamla-
mayı hedefliyor.

PLAKAYI OKUYABİLİYOR
Özkanlar Baskül LTD. Müdürü İs-

mail Hakkı Özkan, şu bilgileri verdi:
“Yeni tesisimiz toplam 9 bin metre-
karelik bir alandan oluşmaktadır.
Yeni tesisimizde bölgenin en yüksek
kapasitesine sahip, 150 ton kapasi-
teli ve 18 metre uzunluğundaki kan-
tarımızı devreye aldık. Gelen tüm
talepleri karşılayabilecek kapasiteye
sahip yüksek çeker kantarımızla üc-
retli tartım hizmetlerine başlamış
bulunmaktayız. Tam otomatik, ışık
levhalı, trafik bariyerli, plaka okuyu-
cu ve sesli karşılama sistemi ile mo-
dern ve teknik tüm donanımlara sa-
hip olan kantarımızla müşterileri-
mize hizmet veriyoruz.”

ROBOT TEKNOLOJİSİYLE 
ÜRETECEK
AHSOSB’deki yeni tesiste çalış-

malara hız verdiklerini söyleyen İs-
mail Hakkı Özakan, “Büyük ölçüde
enerjimizi bu yönde kullanarak yatı-
rımımızı en kısa sürede tamamla-
maya gayret gösteriyoruz. Yeni te-
siste seri üretime geçeceğiz. Yıl so-

nuna kadar birinci üretim ünitesini
tamamlamış olarak devreye alcağız.
Son teknoloji ürünü makinelerin
yanı sıra robot kaynaklarla startımı-
zı vereceğiz. Bu da ilk etapta üretim
kapasitemizde yüzde yüz bir artış
sağlayacak. Aylık 10 adet yüksek
çeker baskül üretimi gerçekleştire-
ceğiz. Tesisimizin diğer üretim hat-
larını devreye aldığımızda, yüzde
500 gibi bir kapasite artırımına gir-

miş olacağız. Projemizin tüm aşa-
malarını üç yıllık bir süre içerisinde
tamamlamayı hedefimize almış bu-
lunmaktayız.”

İHRACAT HIZLA ARTIYOR
Türkiye pazarının her noktasına

hizmet verdiklerini ve ihracatında
hızla artığını ifade eden İsmail Hak-
kı Özkan, şöyle devam etti. “Yurt

içinde hemen, hemen her noktada
varız. Yurt dışı pazarda hızlı bir bü-
yüme sürecine girdik. Yaklaşık
20’ye yakın ülkeye ihracat gerçek-
leştiriyoruz. Şu an itibarı ile üretimi-
mizin yüzde 30’unu yurtdışına gön-
deriyoruz. Ortadoğu ülkelerinin ne-
redeyse tamamına ihracat yapıyo-
ruz. Yeni modellerimizle Afrika pa-
zarına da girmiş bulunmaktayız.
Önümüzdeki dönemlerde Avrupa

ülkelerini de ihracat yapmayı amaç-
lıyoruz. Bu yönde çalışmalarımız
devam ediyor. Yurtdışındaki satış
temsilciliklerimiz kanalıyla girişim-
lerimiz sürüyor. Yakın bir dönem
içerisinde ihracat payımızı yüzde
50’ye çıkarmayı hedefliyoruz.”

ÜRÜN GURUBU GENİŞ
Konteynır tartım sistemi ve

transpalet baskülü olmak üzere ge-
niş bir ürün gurubu ile hizmet veren
Özkanlar Baskül LTD.,ürün grupları
elektronik taşıt kantarı, endüstriyel
tartım sistemleri, transpalet kanta-
rı, mermer kantarı, demirci baskülü,
bant kantarı, monoray tartım sis-
temleri, endüstriyel çözümler, be-
ton santrali, otomasyon yem do-
lum makinesi, sıvı-katı dolum sis-
temleri, paket sayım sistemleri,
PLC-SCADA uygulamaları, dozajla-
ma sistemleri, vagon kantarı, dina-
mik tarım sistemleri, kepçe kantarı,
ekskavatör kantarı, araç üstü tartım
sistemleri, forklift kantarları ve
uzaktan kontrollü tartım sistemleri
gibi geniş bir ürün yelpazesiyle  faa-
liyet yürütüyor.Ayrıca bünyesinde
bulundurduğu kalibrasyon aracıyla
fabrikalardaki kantarların, kalibras-
yon (ölçümleme) ve yasal doğrula-
ma hizmetini de veriyor.

KOSGEB 
DESTEKLERİ ÖNEMLİ
Yatırımlarının devam edeceğini

vurgulayan İsmail Hakkı Özkan,
özelikle KOSGEB, desteklerini çok
önemsediğini belirterek açıklama-
larını şu şekilde tamamladı: “Yatı-
rımlarımızın tüm aşamalarında
KOSGEB’ desteklerinden yarar-
landık. Bu teşvikler ve destekler
biz sanayicileri yatırım yapmaya
teşvik ediyor .O nedenle KOS-
GEB,desteklerini çok önemsiyo-
ruz. Bu desteklerin devam etmesi
ülkemiz ekonominsin büyümesin-
de önemli avantajlar sağladığının
kanısındayız. Bu doğrultuda yatı-
rımlarımıza devam ederek, sek-
törde firmamızı ulusal ve uluslar
arası pazarlarda güçlendiremeye
devam edeceğiz.” diye konuştu.

Özkanlar
Baskül’den

150 
tonluk 
KANTAR

Adana Hacı Sabancı Organize

Sanayi Bölgesi’nde yeni tesis

kuran Özkanlar Baskül, 150

tonluk ve 18 metre uzunluğun-

daki son teknoloji ürünü yüksek

çeker kantarını devreye aldı.

Özkanlar Baskül 
LTD. Müdürü

HAKKI ÖZKAN





1 993 Yılında sektöre giriş yapan
KAMAS Galvaniz Kaplama San. ve
Tic. Ltd. Şti. 2004 yılında 3 bin

metrekarelik bir alandan oluşan ikinci
fabrikasını kurarak, kapasitede yüzde
yüz artış sağladı. Artan iş hacmi ve gelen
yoğun talepler doğrultusunda yatırımla-
rına devam kararı alan firma,2011 Yılın-
da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesinde 8 bin metrekarelik bir alan-
dan oluşacak, üçüncü fabrikasının teme-
lini atarak büyümesini sürdürüyor.

ÜRETİMDE SON TEKNOLOJİ
Elektro Galvaniz kaplamda son tek-

noloji, full otomatik PLC kontrollü ma-
kine parkuru ve laboratuar X-RAY öl-
çüm cihazı ile faaliyet yürüttüklerini
söyleyen KAMAS Galvaniz LTD. Genel
Müdürü Alican Kabakçı, “ Firmamız
teknik alt yapısı ve tüm donanımlara
sahip konusunda deneyimli kadrosu ile
çok kısa bir zaman içerisinde müşteri-
nin istediği kalite ve nitelikte standart-
lara uygun bir şeklide üretim gerçek-
leştiriyoruz. Mevcut durumumuzla ay-
lık 450-750 ton arası üretim yapma
kapasitesine sahibiz. Yatırımlarımızla
üretim kapasitesinde yüzde yüz bir ar-

tış yaptık. Kaplama yatırım maliyeti
yüksek olan bir iş kolu, bunun yanı sıra,
nitelikli personel ve nitelikli bilgi iste-
yen bir sektör. Yaklaşık 30 kişiden olu-
şan, teknik bir ekiple hizmet veriyoruz.
Yeni tesisimizi devreye aldığımızda, is-
tihdam da önemli bir artış olacak. Bu
doğrultuda yeni yatırımlarımıza devam
ederek, bölge ve ülke ekonominse kat-
kılarımızı sürdüreceğiz.”

YENİ TESİS 2013’TE
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi

Bölgesindeki yeni tesis yatırımıyla ilgili
de, açıklamalarını sürdüren Alican Ka-
bakçı, şu bilgileri verdi. “ Yeni tesis yatı-
rımımız 8 bin metre karelik bir alandan
oluşmaktadır. Çalışmalarımız hali hazır-
da devam ediyor. Tesisimiz üç üretim
ünitesinden oluşacaktır. Birinci ünite
üretim hattımızı, 2013 Mart ayı içeri-
sinde devreye almayı planlıyoruz. Bura-
da en son teknolojiyi kullanacağız.
Daha gelişmiş ve tam otomatik makine
ve ekipmanla faaliyete başlayacağız.
Ürün yelpazesinde çeşit artırımına gi-
deceğiz. Kaplama çeşitlerini artıracağız.
Dolayısı ile bölgemizdeki otomotiv sa-
nayi ve diğer yan sanayilerden gelen
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KAMAS GALVANİZ
kapasite arttırdı

Adana merkezde 
faaliyet yürüten 

KAMAS Galvaniz LTD, 
yeni yatırımlarla birlikte 

kapasitede yüzde yüz 
bir artış sağladı.

KAMAS Galvaniz LTD. Genel Müdürü
ALİCAN KABAKÇI
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tüm standartlara uygun çeşitli kaplama
standartlarını, çok rahat bir şekilde vere bi-
lecek konumda olacağız. Buda bölgemizde-
ki otomotiv ve diğer sanayide
kaplama standartlarında,
yaşanan sıkıntıları gi-
dermiş olacak. Böl-
gemizdeki sana-
yicilerin bu ta-
leplerini karşı-
layarak, ulu-
sal ve ulusalar
arası pazarlara
girmesine de
bir anlamda ola-
nak sağlamış ola-
cağız. Bu doğrultuda
yeni tesisimizde daha ge-
lişmiş, en son teknoloji makine
ve ekipmanla üretim yapaca-
ğız.Gelen talepler doğrul-
tusunda, bölgemiz-
deki otomotiv sa-
nayi ve yan sa-
nayi olmak
üzere, diğer
sektörlerden
gelen çeşitli
kaplama stan-
dartlarında
üretim yapmayı,
hedefimize almış
olmaktayız.”

KAPLAMA ÇEŞİTLERİ
Kaplama çeşidiyle ilgili de geniş bir yel-

pazede faaliyet yürüttüklerini ifade eden
Alican Kabakçı, açıklamalarını şu şeklide
sürdürdü: “Çinko Kaplama, Çinko Nikel
Alaşım Kaplama, Çinko Demir Alaşım Kap-
lama, Gümüş Kaplama, Pirinç Kaplama,

Bakır Kaplama, Kalay Kaplama, Çinko Fos-
fat Kaplama, Mangan Fosfat Kaplama,
Krom Nikel Kaplama, Cr+3 pasivasyon uy-

gulamaları, Sealer (Mühürleme)
uygulamaları ve isteni-

len korozyon diren-
cine göre kapla-

ma ve pasivas-
yon uygula-
maları ol-
mak üzere
geniş bir
yelpazede

üretim yapı-
yoruz. Üreti-

mimizin yüzde
40’ının yurtdışına

ihraç edildiğini söyleye-
bilirim. Yurtdışından firmalar
geliyor. Adana veya çevre iller-

de birtakım imalatlar
yaptırtıyor. Gerekli

standartları ya-
kaladığında

kaplaması
için bize ge-
liyorlar. Te-
sisimizi ge-
zip, yerinde

birtakım göz-
lemlerde bulu-

nuyorlar. Gerekli
standartlara uygun

ve üretim kapasitesine
sahip olduğumuzu yerinde gö-

rüyorlar. Biz de kaplamasını yapıyoruz ve il-
gili ülkeye ihracatı gerçekleştiriliyor. Bu da
doğal olarak dolaylı ihracat yaptığımız an-
lamına geliyor. İç pazarda, ağırlıklı olarak
bölgeye hizmet veriyoruz. Yurt genelinde
de pazar payımız her geçen gün artıyor.”
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Kurye sektöründe gerçekleştirdiği değişim
ve gelişimle Adana'da öncü olan Sera Dağı-

tım, genç işsizlere yeni iş kapısı aralıyor. 
T ürkiye İş Kurumu, Adana İl

Müdürlüğü ile yaptığı proto-
kol gereği firmada yeni istih-

dam alanı oluşturacak olan Sera
Dağıtım sahibi Sıdıka Uğurlugün-
gör, şehir içi dağıtım personeli
(kurye) yetiştirmek üzere, İş Kuru-
mu ile birlikte 3.5 aylık kurs düzen-
leyeceklerini ve kursa katılan işsiz-
lerin en az yüzde 50'sinin Sera Da-
ğıtım'da işbaşı yapacağını vurgula-
dı. Uğurlugüngör, "İşsiz gençlere is-
tihdam alanı oluşturabilmek bana
gurur verir" dedi.

SERTİFİKA ALACAKLAR
Sera Dağıtım bünyesinde çalışa-

cak yeni gençlerin belirleneceği ilk
adım olan imza töreninde Türkiye
İş Kurumu Adana İl Müdürü Haşim
Meydan ile bir araya gelen Uğurlu-
güngör, 18 yıllık bilgi ve birikimle
Adana'da hemen her sektörün da-
ğıtım firması haline geldiklerini,
Adana'da Ulaştırma Bakanlığı'nın
verdiği yetki belgeli tek firma ünva-
nını koruduklarını vurguladı Eylül
ayı içerisinde başlayan kursa,  katı-
lanlardan başarılı olanların kalifiye
eleman olduklarına dair sertifika
alacağını söyleyen Adana Sanayici
ve İşadamları Derneği (ADSİAD)
Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Kadın-
ları Derneği (İŞKAD) üyesi Sıdıka

Uğurlugüngör, Türkiye İş Kurumu
Adana İl Müdürü Haşim Meydan ve
ekibine desteklerinden dolayı te-
şekkür etti.

İKİNCİ KEZ YİNE 
SIDIKA UĞURLUGÜNGÖR
Geçtiğimiz yıl kurye ve dağıtım

sektöründe bir ilki gerçekleştirerek
'İşgücü Yetiştirme Kursları'ndan ya-
rarlanarak genç işsizlere iş olanağı
sağlayan Sera Dağıtım sahibi Sıdıka
Uğurlugüngör'ün bu yıl ikinci kez
aynı duyarlılığı göstermesinin öne-
mine işaret eden Türkiye İş Kuru-
mu Adana İl Müdürü Haşim Mey-
dan ise Sıdıka Uğurlugüngör'e gü-
vendiğini belirtti.İl Müdürlüğü'nün
kursiyerlerin günlük harçlıklarını
karşılayacağını, amaçlarının Ada-
na'da girişimci sayısını artırmak ol-
duğunu vurgulayan Meydan, şunla-
rı söyledi:"Her sektöre mensup iş
insanlarının Sıdıka Hanım gibi giri-
şimci, pozitif olması, sayının çoğal-
ması işsizliği asgari düzeye indirge-
memizi sağlayacaktır. Her patro-
nun 10 kişiye işbaşı yaptırması de-
mek Adana'da işsizliğin minimum
seviyeye inmesi demektir." Türkiye
İş Kurumu Adana İl Müdürlü-
ğü'ndeki imza törenine İl Müdür
Yardımcısı Nursen Akbulut ve Eği-
tim Şefi Bedriye Candan da katıldı.

Sera Dağıtım LTD’den
örnek girişimcilik

Sera Dağıtım LTD. sahibi SIDIKA UĞURLUGÜNGÖR, Türkiye İş Kurumu Adana İl Müdürü HAŞİM MEYDAN ile bir araya gelerek protokol imzaladı.





A dana, 27-30 Eylül tarihleri arasında
eş zamanlı gerçekleşen Çukurova
Tıp ve Adana Sağlık Kurumları ve

Turizmi fuarlarına evsahipliği yaptı. Yerli ve
yabancı 80 firmanın katılımıyla TÜYAP ta-
rafından düzenlenen fuarlar, Sağlık Bakan-
lığı Bakan Yardımcısı Agah Kafkas’ın da ka-
tıldığı törenle açıldı. 

YÜZDE 90 İTHAL GELİYOR
Sağlık sektöründe Türkiye’nin vardığı

noktayı sayılarla açıklayan Bakan Yardımcı-
sı Agah Kafkas, “Eksik olduğumuz tek alan
tıbbi cihazlar. 3 milyar dolarlık yıllık tıbbi ci-
haz ihtiyacımızın yüzde 90’ını yurt dışından
sağlıyoruz. O nedenle bu alana destek ver-
mek zorundayız” dedi. AK Parti Adana Mil-
letvekili Necdet Ünüvar da konuşmasında
dünyada sağlık turizminin büyüdüğünü, bu-
nun da nüfusun yaşlanmasından kaynak-
landığını söyledi. Ünüvar “İnsanlar artık
daha kaliteli sağlık hizmeti, daha az maliyet
istiyorlar. Bunun yanında, tedavi görürken
yeni yerler görmek istiyorlar. Adana da tüm
bunlar açısından sağlık turizmi için bütün
olanaklara sahip” diye konuştu. Adana Bü-
yükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldır-

maz da kentte son yıllarda sağlık ve turizm
alanındaki gelişmelere dikkat çekti. Aldır-
maz, altyapı ve tanıtım açısından sağlık tu-
rizmi için üzerlerine düşeni yapmaya hazır
olduklarını söyledi. Adana Sağlık Turizmi
Derneği (ASTD) Başkanı Hüseyin Çelik ise
kişi başı harcama açısından diğer turizm
türlerinin 10 katı gelir getiren sağlık turiz-
minde Türkiye’nin 2015 hedefinin 5 milyar
dolar olduğunu söyledi. Çelik, sağlık turizmi
sektörünün diğer turizm alanlarında yapılan
‘fiyat rekabeti’ hatasına düşmeyip, kaliteyle
rekabet yapması gerektiğini vurguladı.

15 BİN ZİYARETÇİ GELDİ
Adana Fuar ve Kongre Merkezi’nde ger-

çekleşen fuarlarda tıbbi cihazlar, tıbbi
ürünler, hastane donanımları ve malzeme-
leri, laboratuvar teknolojisi ve ekipmanları
üretim ve pazarlaması yapan firmalar ile
hastaneler, tıp merkezleri ve sektörle ilgili
kamu kurumları ürün ve hizmetlerini tanıt-
tı. Sağlık fotoğrafları sergisi ile Dr. Ekrem
Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
hastalarının yaptığı çalışmalardan oluşan
sergi de etkinlikler arasında yer aldı. Fuara
bu yıl 15 bin profesyonel ziyaretçi geldi. 

Sağlık sektörü buluştu
Adana’da düzenlenen Çukurova Tıp ve Adana Sağlık Kurum-
ları ve Turizmi fuarları, sektör temsilcilerini bir araya getirdi
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A lüminyum ve profil sektöründe faaliyet
yürüten Aslanlar Alüminyum Sanayi ve
Tic Ltd.Şti, yatırımlarını sürdürerek AS-

SOLAR markalı vakum cam tüp tesisini kurdu.
Firma, üçüncü üretim tesisini devreye aldı. Yeni
tesisinde aylık 900 ton hammadde tüketimi ya-
parak günlük 14 bin ASSOLAR markalı vakum
cam tüpü üretimi yapan firma, alüminyum pro-
fil üretiminde ise aylık 850 ton üretim gerçek-
leştiriyor. Aslanlar Alüminyum, aynı zamanda
yine kendi markası olan Winas markasıyla aylık
600 bin metre pvc profil üretiyor. Bunun yanı
sıra düzlemsel güneş enerjisi imalatı da günde
700 adet.  Aslanlar Alüminyum tesisleri toplam
60 bin metrekarelik bir alandan oluşmaktadır.

14 MİLYON DOLAR YATIRDIK
Sektörde Türkiye’nin en yüksek kapasitesine

sahip olduklarını ifade eden Aslanlar Alümin-
yum’un sahibi Mehmet Aslan, yeni tesisleri için
şunları söyledi: “Kazancımızı yatırıma dönüştü-
rüyoruz. Önemli bir yatırımımızı tamamlayarak
ASSOLAR markalı vakum cam tüpü üretim tesi-

sini devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu
yatırımı yaklaşık bir yıl gibi bir süre içerisinde ta-
mamlamış olduk. 14 milyon dolarlık yatırımla
Türkiye’nin en yüksek kapasitesine sahip bir te-
sis devreye almış bulunmaktayız. Yatırım esna-
sında hiçbir şekilde maliyet kısıtlamasına gitme-
den en teknolojik makine ve ekipmanla yatırı-
mımızı tamamlamış olduk. Tesisimizin  kurulum
aşmasında, yurtdışından getirmiş olduğumuz
özel, teknik ve uzman bir ekiple tam entegras-
yon bir tesisi gerçekleştirerek vakum cam tüpü
üretimine başladık.”

GÜNLÜK KAPASİTE 14 BİN
Yeni tesis de aylık 900 ton hammadde tüke-

timi yapacaklarını söyleyen Mehmet Aslan,
“Aylık 900 ton hammadde tüketimi yaparak,

Adana Hacı 
Sabancı Organize 

Sanayi Bölgesi’nde üçüncü yeni 
tesisini devreye alan Aslanlar Alüminyum,

ASSOLAR Vakum cam tüpü üretimine başladı.

Aslanlar’ın yeni ürünüvakum cam tüpü

Aslanlar Alüminyum sahibi MEHMET ASLAN
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günlük 14 bin addet vakum cam tüpü üretimi
yapacağız. Bu ürünü hassas bir üretimle ger-
çekleştiriyoruz. Yurtdışından gelen teknik
ekiple yapmış olduğumuz vakum cam tüpü
üretimin de istenilen kaliteyi verimliliği aldık.
Yaptığımız üretim de bunları net bir şekilde
görebildik. ASSOLAR markamızla üretimini
yaptığımız vakum cam tüpü, bakır aşamalı ve
sellektif kaplama ile tüm dünyada geçerli
normlara uygun olarak kaliteyi göz önünde
bulundurarak üretim yapmaktayız. Hammad-
deden vakum cam tüpüne kadar, müşteri
memnuniyetini de öncelikli hedefimize alarak,
tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olduk.”

PAZARDA GÜÇLENECEĞİZ
Uzun yılların birikimi ve deneyimi ile gerek

yurtiçinde ve gerekse yurtdışında oluşturmuş
olduğu satış temsilcilikleri ve bayi ağları ile AS-
SOLAR Vakum Cam Tüpü pazara sunacakları-
nın bilgisini veren Mehmet Aslan şöyle devam
etti: “Alüminyum profil sektöründe yaklaşık
30 yıllık bir birikimimiz var. Yine Kendi bünye-
mizde yaratmış olduğumuz Winas markamızla
pvc profil sektöründe lider kuruluşlardan biri-
yiz. Winas olarak gerek yurtiçinde ve gerkse

yurtdışında çok önemli mesafeler aldık. Dola-
yısı ile yurtiçinde yaygın bir bayi ağına sahibiz.
Yurtdışında da satış temsilciliklerimiz kanalıyla
önemli ölçüde ihracat gerçekleştirmekteyiz.
Oluşturmuş olduğumuz satış alt yapımızla AS-
SOLAR Vakum Cam Tüpü ürünümüzü yurtiçi
ve yurtdışı pazara bu kanallarımız aracılığı ile
satışa sunacağız.”

EKONOMİYE VE İSTİHDAMA 
KATKI SAĞLIYOR
Alüminyum profil sektöründe lider bir ko-

numa sahip olan Aslanlar Alüminyum, ahşap
desenli alüminyum profil, elektrostatik boyalı
profil, eleksallı profil, sanayi profilleri, doğra-
ma profilleri, ısı yalıtım profilleri, dış cephe
profilleri olmak üzere geniş bir yelpazede üre-
tim gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra, Winas
pvc kapı ve pencere üretiminde önemli mesafe
aldıklarını dile getiren Mehmet Aslan, “Tesisle-
rimizde aylık 850 ton alüminyum profil, Winas
pvc profil ürteimi aylık 600 bin metre olarak
üretim gerçekleştirmekteyiz. Yatırımlarımızla
öncelikle istihdama,bölge ve Türkiye ekono-
misine önemli katkılar sunmaya devam ede-
ceğiz” diye konuştu.  

WİNAS MARKASI HER YERDE
2008’de PVC kapı ve pencere üretimine

başlayan Aslanlar Alüminyum’un yine kendi
bünyesinde Winas markasını oluşturduğunu
kaydeden Mehmet Aslan şu bilgileri verdi:
“Winas markasıyla kapı ve pencere imalatını
yapıyoruz. PVC sektöründe Winas markası ile
önemli bir mesafe aldık. Yurtiçindeki ve yurt-
dışındaki yaygın bayi ağımız sayesinde Winas
olarak artık her yerdeyiz. Dünya standartları-
nın yakalayamadığı bir beyazlığı ve parlaklığı
yakaladık. Winas PVC profilleri, hiçbir zaman
boya ve cila gerektirmeden uzun yıllar boyun-
ca inanılmaz beyazlıklarını koruyarak evlerin
her zaman estetik görünmesine olanak sağlı-
yor. Winas PVC PROFİL üretiminin yüzde 50’si
yurt içi, yüzde 50’de yurt dışında satışa sunul-
maktadır” diye konuştu.



A nadolu Girişimci İşadamları Derne-
ği’ne (AGİD) konuk olan Eti Madenle-
ri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu

Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, Adanalı işadamla-
rına ‘Enerji ve Önemi’ konulu bir sunum ya-
parak borun enerji sektörüne etkilerini anlat-
tı. Yeni bir işe daha kalkıştıklarını söyleyen
Dr. Yılmaz, “1990 yılından itibaren uhdemiz-
de bulunmasına rağmen faaliyette olmayan
nadir toprak elementleri sahamızda da üreti-
me başlıyoruz. Sadece bu işten 1 milyar dolar
kar edeceğiz. Bu kar, Türkiye’nin ikinci büyük
holdingin karına eş değer olacak. 2-3 senelik
bir zaman diliminde bu üretime geçtiğimiz
zaman Türkiye’nin birinci büyük holdinginin
karını da geçeceğiz. Türkiye’nin en büyük ih-
racatçısı biziz. İthalatımız yok. 900 milyar do-
larlık ihracat yapıyoruz. 2023’te 2.5 milyar
dolar ihracat hedefimiz var. Nadir toprak ele-
mentlerinden gelen parayı da saymıyoruz.
Geçen yıl Türkiye’nin kar eden dördüncü bü-

yük kuruluşu olduk. Alternatif enerji kaynak-
larına eğilim arttıkça kurumun karı da artıyor.
2005’te bu kurumun karı sadece 50 milyon-
du. Şimdi 842 milyon” dedi.

KÖKLÜ BİR KURULUŞ
‘ETİ Madeni İşletmeleri’nin, işi her ne ka-

dar maden işletmesi olarak anılıyorsa, ham-
maddesinin maden ama ürettiği kimyasal
olan bir kuruluş olduğunu söyleyen Dr. Yıl-
maz, “ETİ, 1935’de, Türkiye’nin madenlerinin
hemen hemen tamamını kullanmak üzere
kurulmuştur. 2004’den bu yana sadece Bor
sektöründe faaliyet göstermektedir. Parasal
olarak eskiye göre çok büyük mesafe kat et-
tik. Eskiden, faaliyet alanlarımız krom, bakır,
alimünyum, gümüş, bor gibi aklınıza ne kadar
maden geliyorsa işletirken, 1935’ten 2004’e
kadar devlete ne kadar para verdiyse,
2004’den 2011’e kadar devlete verdiği para
bunun tam 10 katıdır.” dedi.

BOR BİR KATKI MADDESİ
“Falanca ürün bordan yapıldı, LCD ekran

bordan yapıldı deriz” diye konuşmasını sür-
düren Dr. Yılmaz, “Ama, dünyada yalnız bor-
dan yapılan hiçbir şey yoktur. Bor, bütün sek-
törlerde tabiri caizse katkı maddesidir. Bor
olmadan yapılamayan hiçbir şey yoktur. Bo-
run enerji ile ilişkisi nedir? Bor kimyasalları
enerji tüketimini azaltır. Örneğin, cam sanayi.
Eğer cam sanayiinde bor kimyasalları kullan-
mazsanız daha yüksek ısılarda camlaşma
operasyonunu yaparsanız. Örneğin, seramik,
meteoroloji sektörü. Buralarda bor kimyasal-
ları kullanmazsanız çok daha fazla enerji tü-
ketirsiniz.” diye konuştu.

BOR MADENİMİZ 700 YIL YETER
2005’ten itibaren dünyanın en büyük bor

üreticisi konumunda olduklarını da iddia
eden Dr. Yılmaz, “Bora dayalı sanayii var. İzo-
lasyon sanayi, cam yünü, cam elyafı gibi.
Cam yünü elektronik devrelere kadar giden
bir süreci anlatır. LDC ekran üretimi son za-
manlarda artmasıyla bor kimyasalları bu sek-
törde çok fazla tüketilmeye başladı. Bunların
hepsinin ortak noktası camlaşma olayını
daha düşük ısılarda oluşmasını sağlamak.
Dünyadaki bor madeninin yüzde 72’si bizde
var. Dünyaya bin yıl yetecek kadar rezerv var.
Sektörün 4 milyar ton rezervi 4 milyon ton
tüketimi var. Bunun 700 yılını tek başına biz
sağlıyoruz. Bu sektörün en büyük handikapı
tüketim alanının kısır olmasıdır. Son 7-8 yılda
çok ciddi tüketim sahaları oluşturarak çok
büyüdük. Batı Anadolu’nun hemen hemen
tamamında bor madeni var. Dünyadaki 4
milyar ton bor rezervinin 3 milyar tonu Türki-
ye’de bulunuyor” dedi.

Nadir elementlerden
yılda 1 milyar dolar
ETİ Madenleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Or-
han Yılmaz, nadir toprak elementleri üretimine başlayacaklarını ve
bu sektörden yılda 1 milyar dolar kâr edecekleri müjdesini verdi.
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A dana Sanayi Odası (ADASO) Meclis
Başkanı Ahmet Kardeşler ve Yönetim
Kurulu Başkanı Sadi Sürenkök, Adana

Ticaret Odası Meclis Başkanı Behiç Pakyürek
ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gizer ile görü-
şen Büyükelçi Pohl, ekonomi günleri ile fırsat
yaratarak işadamlarının bir araya gelmesinin
sağlandığını, iki ülke arasında ki ilişkilerin art-
ması için,  işbirliği ortamı yaratıldığını söyledi.

KOLAYLIK SAĞLANMALI
ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Sü-

kenkök, Türkiye’nin en çok dış ticaretini Avru-
pa Birliği ülkelerine yaptığını, AB ülkeleri  içe-
risinde en büyük ticaret  partnerinin Almanya
olduğunu bildirdi. Sürenkök, “ iki ülke arasın-
da uzun yıllardır dostluk ve kardeşlik bağı ol-
ması ve Almanya’da 3 milyonu aşkın Türk va-
tandaşının bulunması nedeniyle ilişkilerin
daha da ileriye taşınması gerektiğine inanıyo-
ruz”. Avrupa Birliği ile ilişkiler de en büyük so-
runun vize olduğunu ve büyük sıkıntı çekildi-
ğini ifade eden Sürenkök, özellikle işadamla-
rına vize konusunda yardımcı olunmasını ve
kolaylık sağlanması gerektiğini vurguladı. 

İLİŞKİLERE KATKI SAĞLAR
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gizer de

Adana’nın İstanbul’dan sonra Türkiye’nin
ikinci büyük metropolü olmaya aday kent ol-
duğunu ve Mersin’den Van’a kadar bölgenin
ticaret merkezi konumunda bulunduğunu be-
lirterek,  Dünyanın üç büyük ve verimli ova-

sından birinin Çukurova olduğunu, bu neden-
le Adana’nın gıda deposu olma özelliğini taşı-
dığını vurguladı. Adana’nın tekstil ve makine
yedek parça sektörlerinde ön plana çıktığını
ifade eden Gizer, Adana’da da ekonomi gün-
leri düzenlenmesinin yararlı olacağını ve iki
ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine
katkı sağlayacağını kaydetti.

REFERANS SİSTEMİ VAR
Bunun üzerine Alman Büyükelçi Eberhard

Pohl, Türkiye’de her yıl ortalama 140 bin
adet vize verildiğini, bu vizelerin yüzde 96’sını
işadamlarına verilen vizelerin oluşturduğunu
bildirdi. İş adamlarına yönelik vizede önemli
kolaylıklar sağladıklarını ve Fahri Konsolosla-
rın referans sistemini uygulamaya koydukla-
rını belirten Büyükelçi Pohl, “Referans sistemi
ile başvurun ve en az 5 yıllık vize talebinde
bulunun. Vize işlemleri daha kısa sürede ve
daha az belge ve işlemle sonuçlandırılmakta-
dır” diye konuştu.

Alman büyükelçiye
vize için sitem vardı

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl, iş dünyası temsilcileriyle bir 
araya geldiği Adana Sanayi Odası’nı ziyaretine, “Vize yakınması” damgasını vurdu
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A TO AB Bilgi Merkezi’nin 2012 yılı
faaliyetleri kapsamında İl Gıda Ta-
rım Ve Hayvancılık Müdürlüğü ile

işbirliği içerisinde düzenlenen “İyi Tarım
Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı”
ATO Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Top-
lantıda konuşan ATO Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Atila Menevşe,  Ceyhan ve
Seyhan nehirlerinin meydana getirdiği Çu-
kurova'nın merkezinde yer alan ve yüzölçü-
münün yüzde 38.5’i tarıma uygun toprak-
lardan oluşan Adana’nın Türkiye’de çok
özel bir konuma sahip olduğunu belirterek
şöyle konuştu: 

“İlimiz, yüzölçümünün yaklaşık yarısıyla
tarım yapılabilen tek il olma özelliğinin
yanı sıra, pek çok tarım ürününde, ülke ih-
tiyaçlarını tek başına karşılayabilecek po-
tansiyele sahiptir. Seyhan ve Ceyhan ır-
maklarının getirdiği zengin alüvyon toprak
sayesinde çok çeşitli ürünler elde edilebil-
mektedir. Ayrıca ilimizin sulama problemi-
nin de olmaması, ürün miktarında ve kali-
tesinde artış sağlamaktadır. Bütün bunları

üst üste koyduğumuzda, Adana’nın müthiş
bir tarımsal üretim potansiyeli olduğu orta-
ya çıkmaktadır. Bölgemizin bu avantajı, en
kısa zamanda iyi tarım uygulamalarıyla ha-
yata geçirilmelidir.”

FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLMELİ
İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürü

Hamit Aygül de tüm dünyada hızla gelişen
iyi tarım uygulamalarının, Adana’nın mev-
cut tarım potansiyelini en üst seviyeye çı-
karabilmesi için fırsat olarak değerlendiril-
mesi gerektiğini ifade ederek, “Bakanlığı-
mızın bu konudaki uygulama ve teşvikleri
iyi izlenmelidir. Bu tür bilgilendirme top-
lantıları, çiftçimizin iyi tarım uygulamaları-
nı daha iyi anlamasını sağlayacak” dedi.
Toplantıda, İyi Tarım Uygulamaları ve Or-
ganik Tarım Danışmanı Halil Güven, “Tarı-
mın geçmişi, Yeşil Devrim Tarım Süreci,
Yeşil Devrimin Etkileri ve İyi Tarıma Geçiş
ve Tarımda Ürün belgelendirme ve farklı
belgelendirme sistemleri” ile “İyi Tarım Ör-
nekleri ve Başarı Hikâyeleri” , İl Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve
Tarımsal Veriler Şube Müdürü Birsen Ergün,
“Organik ve İyi Tarım Nedir, Bakanlığın Or-
ganik Tarım ve İyi Tarıma Bakışı ve Destek-
leri”, “İyi Tarım ve Organik Tarım Uygula-
maları Kontrolörü Murat Drahor da, “İyi
Tarım Uygulamaları ve Global GAP Sertifi-
kalandırma Süreci” başlıklı sunum yaptılar.

Adana Ticaret Odası (ATO)
Başkan Yardımcısı Atila Me-

nevşe, tarımda yeni bir açılım
olarak kabul edilen iyi tarım

uygulamasının Çukurova çift-
çisi tarafından iyi değerlendi-

rilmesi gerektiğini söyledi

İyi tarım uygulamaları için
Çukurova’da potansiyel var





Adana’nın kalitesini
birlikte yükselteceğiz

A dana’nın, Çukurova Bölgesi’nin kalite mer-
kezi olabilme hedefine hızla ilerlediğini
belirten Türk Standartları Enstitüsü Çuku-

rova Bölge Koordinatörü M. Uğur Özdeniz, “Önü-
müzdeki dönemde başta kalibrasyon ve helal gıda
belgelendirilmesi ve yurtdışında çözüm ortaklığı
konusunda gerçekleştireceğimiz çalışmalarla böl-
genin ihtiyaçlarına yerinde çözüm getirmeyi he-
defliyoruz” dedi.

DANIŞMA KURULU HAZIRLIĞI
Özdeniz, Adana Ticaret Odası’nı ziyaretinde,

Meclis Başkanı Behiç Pakyürek, Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Gizer ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer
Küpeli’ye önümüzdeki dönemde gerçekleştire-
cekleri çalışma ve yeniliklerle ilgili bilgi sunumun-
da bulundu. Kısa süre önce faaliyetlerine başlayan
TSE Koordinatörlüğünün, Adana’nın kalite ve
standartlar konusunda önemli atılımlar yapmasını
sağlayacağını belirten Özdeniz, “Öncelikle
TOBB’ne bağlı odalar, belediyeler, üniversiteler ve
sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan
bir Danışma Kurulu oluşturacağız. Bu kurul Ada-
na’nın gereksinimlerini belirleyecek. Biz de, belir-
lenen hizmetleri önceliklerine göre ele alacak ve
başta Adana olmak üzere tüm Çukurova’nın daha
kaliteli ürün ve hizmet üretmesini sağlayacağız”
diye konuştu.

YENİLİKLER YAPILACAK
TSE olarak önümüzdeki dönemde kalibrasyon,

belgelendirme, test ve deney hizmetleri konula-
rında  yeniliğe gideceklerini ifade eden konuşma-
sını şöyle sürdürdü: “Şu anda TSE’nin Kalibrasyon
Hizmeti, merkez birimleri olan Ankara ve Kayse-
ri’de veriliyor. Bu durum da, kalibrasyon hizmetin-
den yararlanmak isteyen bu illere uzak yerleşim
birimlerine hem zaman kaybı, hem de maliyet ar-
tışı olarak yansıyordu. Önümüzdeki dönemde,
Adana’da da bir kalibrasyon birimi oluşturacağız.
Bunun dışında, başta İslam ülkeleri olmak üzere
dünyanın çeşitli yerlerinde büyük önem kazanan
helal gıda belgelendirilmesi konusundaki çalışma-
larımız devam etmektedir. Çalışma kapsamında
yurtdışına ihraç edilecek gıda ürünlerinin helal
gıda belgesi için Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapı-
lan protokol çerçevesinde Çukurova Bölge Koordi-
natörlüğü olarak Adana’daki takipçisi biz olacağız.
Böylece ürünün kabul görmemesi gibi en önemli
sorunu ortadan kaldırmış olacağız. Ayrıca, özellik-
le gümrüklerde uzun zaman kaybına neden olan
ithal makina ve ekipmanları gibi ithal ürünlerde
yaşanan kalite belgesi sorununu da, -Çözüm orta-
ğı- çalışmasıyla aşacağız. TSE tarafından gerekli
koşulları sağlayan firmalara çözüm ortağı yetkisini
vereceğiz ve ithal edilen ürün Türkiye’ye girmeden
kalite belgesi sorunu çözülmüş olacak.”

Türk Standartları
Enstitüsü (TSE)
Çukurova Bölge
Koordinatörü M.

Uğur Özdeniz, böl-
genin kalite mer-
kezi olabilme he-

dene doğru hızla
ilerlediğini söyledi.
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A dana Sanayici ve İşadamları Derne-
ği (ADSİAD) ‘Geleneksel Salı Top-
lantısı’nda Türkiye ve bölge iş dün-

yasını Adana’da buluşturdu. Seyhan
Otel’de gerçekleşen ve 1 Eylül’de TÜR-
KONFED Başkanlığı’na seçilen Süleyman
Onatça ile Katar Yatırım Bankası Yöneticisi
Emre Anlar’ın konuşmacı olarak katıldığı
toplantıda ADSİAD ve 5 Ocak Rotary Kulü-
bü işbirliğiyle yürütülen “Engelli Eğitimi ve
Sağlanacak İş İmkanları” konulu proje de
görüşüldü.

RAKİP OLMAMALIYIZ
Toplantının açılış konuşmasını

gerçekleştiren ADSİAD Başkanı
Süleyman Sönmez, TÜRKONFED
Başkanlığı’na seçilen Süleyman
Onatça’nın Adana ve bölge için
büyük bir şans olduğunu söyledi.
Adana’nın yıllardır icracı bir ba-
kanlığa sahip olmak için uğraştı-
ğını ancak bu konuda başarılı ola-
madığını vurgulayan Sönmez,
“ADSİAD’ın ve Adana’nın bağrın-
dan çıkan Süleyman Onatça sa-
yesinde sesimiz Toroslar’ın ötesinde daha
gür çıkacak. Adana ve Mersin olarak hedef-
lerimizi ortak belirlemek zorundayız. Çuku-
rova’nın merkezindeki Adana, başta Mer-
sin, Osmaniye ve Hatay olmak üzere kom-
şu kentlerle asla rakip olmamalıdır” dedi.

ONATÇA’DAN UYARILAR
Katılımcıların alkışlarıyla kürsüye çıkan

ve ADSİAD’da önceki yıllar uzun süre baş-
kanlık yapan TÜRKONFED Başkanı Süley-
man Onatça ise TÜRKONFED başkanlığın-
dan sonra ilk konuşmayı ‘yuvam’ dediği
ADSİAD’da ve Adana’da gerçekleştirmenin
onurunu yaşadığını söyledi. “Önce Adana,
sonra bölgem ve daha sonra ülkem için en
iyisini yapmaya çalışacağım” diyen Onatça,
önemli uyarı ve önerilerde bulunmayı ih-
mal etmedi. Türkiye’nin en büyük bağımsız

ve gönüllü iş dünyası örgütünün başkanlığı-
nı yürütmekle görevlendirilmenin büyük
bir onur olduğunu söyleyen Onatça, ülke-
mizin gerçekten çok nazik, çok zorlu bir dö-
nemden geçtiğini vurguladı.

SURİYE’DEKİ OLAYLAR
“İç talep toparlansa bile, ihracata hala

ihtiyacımız olacak ve küresel ekonomik
tablo, önümüzdeki dönemde dış talep ko-
nusunda ciddi sıkıntı çekebileceğimizi söy-
lüyor” diyen Onatça, şu görüşlere yer verdi:

“Suriye’nin içinde bulunduğu vahim du-
rum, bölgemiz ekonomisini mahvetti. Ka-
rayolu ile yapılan ihracat tamamen durdu.
Deniz yoluna dönerek fiyat taahhütlerini
yerine getirmek mümkün değil. Bunca
emek, bunca çaba boşa gidiyor. Özellikle
Adana, Hatay, Mersin gibi illerimiz, bu ge-
lişmelerden son derece olumsuz bir şekilde
etkileniyor. Bu illerimizde, gerek ticaret,
gerek ulaşım ve taşımacılık, gerek turizm,
gerekse emlak sektöründe ciddi kayıplar
yaşanıyor. Buradan bütün Türkiye’ye ses-
lenmek istiyorum. Yakında bölgede işsizlik
oranlarının artışına ve zincirleme iflaslara
tanık olabiliriz. Böyle bir gelişme beklen-
medik sosyal patlamalarla sonuçlanabilir.
Bu da son zamanlarda içinde bulunduğu-
muz tansiyonu biraz daha yükseltir. Yaşadı-
ğımız bu günlerde, Başımızda yeterince

dert varken, bütün bunlar,  görmek isteye-
ceğimiz en son şeylerdir.”

“KATAR, YATIRIMCIYA BÜYÜK 
OLANAKLAR SAĞLIYOR”
Toplantıda Körfez ülkelerinden Katar’da

yatırım yapmak isteyen ADSİAD üyelerine
tanınan olanakları anlatmak üzere Adana’da
bulunan Katar Yatırım Bankası Yöneticisi
Emre Anlar da bir sunum gerçekleştirdi. AD-
SİAD Genel Sekreteri A.Kenan Akçay’ın yü-
rüttüğü proje kapsamında konuşan ve Ka-

tar’ın kişi başına düşen milli ge-
lirde dünyanın en zengin ülkesi
olduğunu söyleyen Anlar, “Ka-
tar’ın parası boldur. Tarım ve
sanayide yatırıma elverişli bir
yerdir ve vergiler oldukça dü-
şüktür” dedi. Bir milyon 700 bin
nüfuslu Katar’ın son zamanlar-
da yaptığı hamlelerle dünya si-
yaset ve ekonomisinde önemli
bir yere geldiğini belirten Anlar,
“2022 Dünya Kupası’na ev sa-
hipliği yapacak olan Katar,
2022’ye kadar 300 milyar dolar

harcama yapmayı planlıyor. Katar, ana üre-
tim girdilerinde yatırımcıya elektrik, doğal-
gaz, otomobil yakıtı, arazi ve işçilik maliyet-
lerinde büyük kolaylıklar sağlıyor” dedi.

ENGELLİLERE İŞ VERİN
ADSİAD’ın Türkiye ve bölge iş dünyasını

buluşturduğu toplantıda derneğin engelli-
lere yönelik projesi de açıklandı. ADSİAD
Başkan Yardımcısı ve Üst Kuruluşlar ve
Temsilcilikler Çalışma Grubu Başkanı Ve-
dat Gizer “Engelli Eğitimi ve Sağlanacak İş
İmkanları” projesinin koordinatörü olarak
yaptığı açıklamada fiziksel engelli gençlere
bir fırsat sunulması gerektiğini vurguladı.
Projeye iş dünyasının destek vermesini is-
teyen Gizer, “Engelli kardeşlerimizin kendi-
lerine sunulan iş imkanını en iyi şekilde de-
ğerlendireceklerine inanıyorum” dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Onatça, Suriye gelişme-
lere karşı önlem alınmaması durumunda bölgemizde zincirleme iaslara tanık olunabileceğini belirtti.

Ekonomide Suriye çanları



A dana Sanayici ve İşadamları Derneği
(ADSİAD) ailesi, Sena ve Göktuğ
çiftinin mutlu gününde bir araya

geldi. ADSİAD üyesi Süleyman-Hülya Sön-
mezler'in kızı Sena ile Muhittin-Fatma
Genç'in oğlu Göktuğ, kır düğünüyle evlendi.
Kaktüs Kent'in Turgut Özal Bulvarı'ndaki
tesislerinde dünya evine giren genç çiftin
nikahını Çukurova Belediye Başkanı Yıldıray
Arıkan kıydı. Güzel gelin Sena'nın şahitliğini
isim babası da olan Orman Eski Bakanı Arif
Sezer, yakışıklı damat Göktuğ'un şahitliğini
de Orhan Genç üstlendi. Nikah defterini
gelin hanıma vermeden önce kısa bir ko-
nuşma yapan Arif Sezer, "Gelinimiz doğdu-
ğunda ismini kulağına ben söylemiştim. Da-
madın işi zor çünkü gelinin diğer babası da
benim" dedi ve salondan büyük alkış aldı.

ADSİAD AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI
Gelin ve damadın yanı sıra davetlilerin

gece boyunca pistten inmediği düğüne,
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu

(TÜRKONFED) Başkanı ve ADSİAD Yüksek
İstişare Kurulu Üyesi Süleyman Onatça ile
ADSİAD Başkanvekili Mehmet Erel, Orga-
nize Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği
(OSİAD) Başkanı ve ADSİAD üyesi Mustafa
Akalın, ADSİAD Saymanı Oktay Özbiçer,
ADSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Meh-
met Pehlivan, ADSİAD üyesi Recai Onatça
ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜR-
SAB) Adana Bölgesel Yürütme Kurulu Baş-
kanı Nesrin Göçhan da eşleriyle katıldı. 

SÖNMEZLER'DEN TEŞEKKÜR
İstanbul'daki toplantısı nedeniyle düğü-

ne katılamayan ADSİAD Başkanı Süleyman
Sönmez genç çiftleri telefonla arayarak
mutluluklar diledi. İşadamı Süleyman Sön-
mezler ise Sönmezler Tarım Makinaları Sa-
tış Destek Birimi'nde çalışan kızı Sena ile
Yüreğir Kaymakamlığı'nda memurluk gör-
evini yürüten Göktuğ'un evlilik töreninde
kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostları-
na ve ADSİAD ailesine teşekkür etti.
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ADSİAD ailesi düğünde buluştu



A çılış nedeniyle HiltonSA’da düzenle-
nen etkinliğe IBM Türk Çözüm Or-
takları Müdürü Nedim Nazlı, IBM

Türk Ankara Bölge Müdürü Metin Eskicioğlu,
IBM Türk Bölge Satış Yöneticisi Orkun Ekin-
ci, Adana Sanayi Odası Başkanı Sadi Süren-
kök ile çok sayıda konuk katıldı. Türkiye’deki
5’inci IBM ofisi için Adana’nın tercih edilmesi
büyük memnuniyet yaratırken, IBM’den ya-
pılan yazılı açıklamada, “Ülke genelinde
daha iyi hizmet verebilmek, çözümleri yerin-
de ve daha etkili bir şekilde aktarabilmek,
bu sayede daha verimli bir çalışma ortamı
kurabilmek için İstanbul, Ankara, İzmir ve
Bursa’dan sonra 5’inci IBM Türk ofisi için
Adana tercih edildi” denildi. 

YERİNDE VE DAHA ETKİLİ
Ofisin Adana’da hizmete girdiğinin açık-

landığı toplantıda söz alan IBM Türk Ankara
Bölge Müdürü Metin Eskicioğlu da şunları
söyledi: “Türkiye’de kurumların gerek çalışma
biçimlerini dönüştürmek, gerekse daha ‘akıllı’
hale getirmek için gelişmiş teknolojilere ve
süreçlere yatırım yapmaya başladıklarını gö-
rüyoruz. Adana bu anlamda Türkiye’nin önde
gelen şehirlerindendir. Dolayısıyla IBM Türk,

Adana ve çevresinde daha iyi hizmet verebil-
mek amacıyla 5. ofisi için Adana’yı tercih et-
miştir. Yakın dönemdeki hedefimiz, bu ofisi-
miz aracılığıyla IBM çözümlerini yerinde ve
daha etkili bir şekilde aktararak, karşı tarafa
katma değeri yüksek hizmet sunabilmektir.”

SORUNLARI İLACI FRENLEME
Adana Sanayi Odası Başkanı Sadi Süren-

kök ise basit bilgiden bilişime uzanan binler-
ce yıllık insanlık öyküsünden kesitler sundu
ve Türkiye’nin teknoloji üreten ülkeler arası-
na girmesi gerektiğini söyledi. Sürenkök,
IBM yöneticilerine, 5. ofisleri için Adana’yı
tercih etmelerinden ötürü teşekkür ettiği
konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Tekno-
lojimizi ilerletmedikçe, teknoloji üreteme-
dikçe dış ticaret ve cari işlem açıkları verme-
miz kaçınılmaz. Bunun sonucu da belli; so-
runlarımızın birçoğunun ilacı olan ekonomik
büyümemizin frenlenmesi.” Konuşmaların
ardından kokteyl alanına geçildi ve açılış
kutlandı. IBM Türk Adana Ofisi Ankara’ya
bağlı çalışacak. Adana Bürosu; Gaziantep,
Hatay ve Mersin’i de temsil edecek. IBM
Türk Adana Ofisi, Günep Panaroma İş Mer-
kezi B Blok’ta faaliyet gösterecek.

Cirosu 110 milyar do-
lar olan, dünyanın en
büyük kurumsal bili-
şim teknolojisi şirketi

IBM, Türkiye’deki 5’inci
osini Adana’da açtı. 
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Bilişim devi IBM
Adana’da os açtı
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Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tara-
fından geçtiğimiz temmuz ayı içinde yapı-
lan Kalkınma Kurulu Toplantısı’nda oluştu-
rulan çalışma komisyonları Adana ve Mer-
sin’de bir araya gelerek ilk çalışmalarını
gerçekleştirdi. 13’üncü Kalkınma Kurulu
toplantısında Kurul’un yetkilendirmesiyle
Kalkınma Kurulu Başkanlığı tarafından
oluşturulan çalışma komisyonları 28 Ağus-
tos günü Adana’da bir araya gelirken, 29
Ağustos tarihinde de Mersin’de toplandı.
Adana ve Mersin’den çeşitli kamu kurum
ve kuruluş, oda ve borsalar ile üniversiteler-
den temsilcilerin katıldığı her iki toplantıda
da öncelikle Ajans tarafından hazırlanan ve
bir sunumla açıklanan 2013 Yılı Proje Teklif

Çağrıları taslağı üzerinde görüş alışverişin-
de bulunuldu. 

ÇKA Kalkınma Kurulu Başkanı Faik Bu-
rakgazi koordinasyonunda gerçekleştirilen
toplantılarda teklif çağrıları taslağının yanı
sıra, ikinci gündem maddesi olan 10. Kal-
kınma Planı üzerine de tartışıldı. Bu çerçe-
vede, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazır-
lanan plan kapsamında Türkiye ve Çukuro-
va bölgesinin öncelik ve stratejileri iki ilde
oluşturulan çalışma komisyonlarınca de-
ğerlendirildi.  Değerlendirmelerin ardından
ÇKA tarafından hazırlıkları başlatılan 2014-
2018 Çukurova Bölge Planı çalışmaları es-
nasında izlenecek yöntem konusunda ko-
misyon üyeleri değerlendirmelerini paylaştı.

Komisyonlar bir araya geldi
Çukurova Kalkınma
Ajansı (ÇKA) bünye-
sindeki çalışma ko-

misyonları, Adana ve
Mersin’de toplandı
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T ürkiye’nin en büyük insan kaynakları
platformu Kariyer.net, teşvik uygulama-
ları kapsamında 6 bölgeye ayrılan Türki-

ye’nin “teşvik bölgeleri istihdam haritasını” çı-
kardı.  Kariyer.net veri tabanındaki bilgiler teşvik
bölgelerindeki istihdam rakamları ile harmanla-
narak, 2011-2012 ilk 6 ayına göre karşılaştırmalı
olarak incelendi.

Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz, teşvik
sisteminin yenilendiği son dönemde, tüm Türki-
ye’nin teşvik sistemine dahil edildiğini belirte-
rek, Kariyer.net veri tabanından edinilen bilgiler
ışığında bölgelerdeki istihdam durumunu çıkar-
dıklarını söyledi. 2012 yılı ilk 6 ayının baz alındı-
ğını ve bir önceki yılın ilk 6 ayı ile karşılaştırmalı
analizin yapıldığına dikkat çeken Azoz, yatırım-
ların başlamasıyla bölgelerde istihdamın daha
da hareketleneceğini söyledi. Yapılan analizin
yatırım öncesi istihdam durumunu ortaya koy-
duğunu dile getiren Azoz, teşviklerin başlama-
sıyla birlikte gelecek dönemde gerçekleşecek
hareketlenmeyi de sağlıklı bir şekilde gözlemle-
yebileceklerini dile getirdi. Azoz, Türkiye geneli-
ne baktığımızda teşvik bölgelerinde en çok is-
tihdamın İstanbul’da olduğunu gördüklerini be-
lirterek, yapı sektörünün lokomotif sektör oldu-
ğuna dikkat çekti. İstihdamda genel çerçeveye
bakıldığında ise en çok satış elemanı ihtiyacının
gözlendiğini belirtti. 

Teşvik bölgelerinde 1. Bölge’nin 
istihdam şampiyonu Kocaeli
Kariyer.net veri tabanından yapılan araştır-

maya göre 1. Bölge’de yer alan İstanbul, Ankara,
İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Muğla ve Eskişe-
hir illerinde en çok istihdam artışı 2012 yılı ilk 6
ayında yüzde 85 ile Kocaeli oldu. Kocaeli’ni yüz-
de 60 artış ile Muğla takip etti. Üçüncü sırada
ise Eskişehir yerini aldı.

1.Bölge’nin 2012’nin ilk 6 ayında en çok ele-
man aranan iş alanı sırasıyla satış, pazarlama,
mühendislik, üretim/ imalat ve bilgi işlem olur-
ken, bu iş alanları toplam istihdam arayışının
yüzde 62’sini oluşturdu. Bölge’nin en çok istih-
dam sağlayan sektörleri ise ilk 3 sektörde teks-
til, yapı ve bilişim olurken, bu sektörleri sağlık ve
hizmet takip etti. 2012 yılının ilk 6 ayında
2011’in aynı dönemine göre en çok istihdam ar-
tışı gösteren sektör ise yapı oldu. Bunu yüzde
39 ile tekstil, yüzde 37 ile hizmet sektörleri ta-
kip etti. 

Kırklareli eleman aramada geçen 
yıla göre yüzde 75 artış gösterdi
Adana, Tekirdağ, Konya, Kayseri, Sakarya,

Denizli, Aydın, Edirne, Kırklareli, Çanakkale,
Bolu, Yalova ve Isparta illerini kapsayan 2. Teş-
vik Bölgesi’nde en çok istihdam sağlayan il Ada-
na olurken, onu Tekirdağ ve Konya takip etti.
Kırklareli ise 2011 yılının ilk 6 aylık dönemi kar-
şılaştırıldığında yüzde 75 istihdam artışı ile en
çok artış gösteren il oldu. Kırklareli’yi yüzde 59
ile Edirne takip etti. 

2012 ilk 6 ayında 2.Bölge’nin en çok aranan
iş alanları ise sırasıyla satış, pazarlama,
üretim/imalat, mühendislik ve müşteri ilişkileri
oldu. Bu 5 iş alanı toplam istihdam arayışının
yüzde 81’ni oluşturuyor. Bölgede bu yılın ilk 6
ayında en çok ilan yayınlanan ilk 3 sektörü teks-
til, enerji ve yapı olurken, bu sektörleri
üretim/endüstriyel ürünler ve sağlık sektörleri
takip etti. Enerji sektörü 2011 yılının ilk 6 ayına
göre yüzde 220 artış göstererek, bölgede en
çok istihdam yaratan sektör arasında yerini aldı. 

Gaziantep istihdamın gözdesi 
olmaya devam ediyor
3.Teşvik Bölgesi’nde istihdamın gözde ili Ga-

ziantep oldu. 2012 yılının ilk 6 ayında 1.250 iş
ilanı yayınlanan Gaziantep, bir önceki yılın aynı
dönemine göre de yüzde 13 artış gösterdi.
3.Bölge’de Gaziantep, Mersin, Manisa, Samsun,
Balıkesir, Trabzon, Zonguldak, Bilecik, Uşak, Ka-
rabük, Karaman ve Burdur illeri yer alıyor.
3.Bölge’de 2012 yılının ilk 6 ayı bir önceki yılın
aynı dönemi ile karşılaştırıldığında eleman ara-
mada en çok artış gösteren il ise yüzde 78 ile
Karabük oldu. Bunu yüzde 45 ile Manisa, yüzde
31 ile Zonguldak takip etti. 

Bölgede üretim/endüstriyel ürünler sektö-
ründe eleman arayışı 2011 yılının ilk 6 ayına
göre yüzde 128 artış gösterdi. Yapı sektörü yine
aynı dönemde yüzde 91, tekstil ise yüzde 34
artış gösterdi. Bölgenin en çok eleman aradığı
ilk 5 iş alanı ise sırasıyla, satış, pazarlama, mü-
hendislik, üretim/imalat ve sağlık olurken, bu
alanlar toplam eleman arayanların yüzde
79’unu oluşturuyor. 3.Bölge’de en çok istihdam
yaratan sektörler sırasıyla yapı, tekstil ve sağlık
oldu.

4.Bölge’nin istihdam yıldızı Hatay
4.Bölge kapsamında yer alan illere bakıldı-

ğında Hatay, Afyon, Malatya, Kütahya, Düzce,

Sivas, Elazığ, Çorum, Kastamonu, Nevşehir, Er-
zincan, Amasya, Rize, Kırıkkale, Kırşehir, Artvin
ve Bartın illeri görülüyor. Kastamonu, ilan sayı-
larında bir önceki yılın ilk 6 ayına göre yüzde 74
artış gösterirken, bunu yüzde 49 ile Artvin, yüz-
de 47 ile Kırıkkale takip ediyor. 2012 yılının ilk 6
ayında en çok istihdam yaratan il ise 473 ilan
sayısı ile Hatay oldu.

En çok istihdam yaratan ilk 3 sektör yapı,
sağlık ve tekstil olurken, bu sektörleri hizmet ve
üretim/endüstriyel ürünler takip etti. Geçen yıla
göre en çok artış gösteren sektör ise yüzde 156
artışla üretim/endüstriyel ürünler sektörü oldu.
Satış, mühendislik, pazarlama, üretim/imalat ve
müşteri ilişkileri ise en çok elaman aranan iş
alanları olarak yer aldı. Bu iş alanları toplam is-
tihdamın yüzde 81’ini oluşturuyor. 

5.Bölge’de satış elemanı 
en çok aranan alan 
5.Bölgede yer alan Erzurum, Kahramanma-

raş, Aksaray, Ordu, Niğde, Osmaniye, Adıya-
man, Tokat, Giresun, Yozgat, Çankırı, Sinop,
Gümüşhane, Bayburt, Kilis ve Tunceli illeri ara-
sından Erzurum 2012 yılının ilk 6 ayında en çok
istihdam yaratan il oldu. Erzurum’u Kahraman-
maraş ve Aksaray takip etti. İstihdam yaratma-
da en çok artış gösteren il ise yüzde 103 artış ile
Niğde oldu. Bölgede en çok istihdam sağlayan
ilk üç sektör yapı, sağlık ve tekstil olurken, bu
sektörleri hizmet ve telekomünikasyon takip
ediyor. Yapı sektörü, yılın ilk 6 ayında en çok ar-
tış gösteren sektör oldu. Bir önceki yıla göre ar-
tış oranı yüzde 123. Bunu yüzde 115 ile hizmet,
yüzde 51 ile tekstil takip ediyor.

6.Bölge’de yapı sektörü hız kesmiyor
Önemli teşviklerin sağlandığı 6. Bölge’de Di-

yarbakır, Van, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt,
Ağrı, Muş, Kars, Bitlis, Şırnak, Iğdır, Hakkari, Ar-
dahan ve Bingöl illerini kapsıyor. 6.Bölge’de
2012 yılının en çok istihdam yaratan ili Diyarba-
kır olurken, bunu Van ve Mardin takip etti. Mar-
din, bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıl-
dığında istihdam yaratmada yüzde 57 artış gös-
tererek ilk sırada yerini aldı. 

Bölgede 2012 yılının ilk 6 ayında en çok ele-
man aranan sektörler yapı, sağlık ve hizmet
olurken, bu sektörleri tekstil ve telekomünikas-
yon takip etti. Yapı sektöründe geçen yılın aynı
dönemine göre eleman arayışında yüzde 93 ar-
tış görüldü.

Kariyer.net, Türkiye’nin teşvik
bölgelerinin istihdam karnesini çıkardı
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Bu yıl 19’uncu kez düzenlenen Ulus-
lararası Adana Altın Koza Film Fes-
tivali’nin 19’uncusu, film gösterim-

leri, atölye çalışmaları, konferanslar, ya-
rışmalar ve çeşitli etkinliklerle gerçekleş-
ti. Sanatçıların havaalanında karşılanma-
sıyla başlayan festivalde, sinema oyun-
cuları Ediz Hun ve Perihan Savaş ile ya-
pımcı Abdurrahman Keskiner’e onur ödü-
lü verildi. Festivalde 230 film ücretsiz
gösterildi, toplam 838 bin lira para ödülü
dağıtıldı. Festivalin yarışma bölümünün
büyük ödül töreni TÜYAP Uluslararası
Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

ONUR KONUĞU TÜRKAN ŞORAY
Tören için özel olarak hazırlanan mer-

kezde, her yer kırmızı halıyla kapatılır-
ken, yaklaşık 2 bin 500 kişilik salonun ta-
vanları da beyaz perdeyle dekore edildi.
Törende usta oyuncu Türkan Şoray, Onur
Konuğu olarak ağırlandı. Büyük ödül tö-
reninde ilk olarak Ulusal Öğrenci Filmleri
Yarışması ve Akdeniz Ülkeleri Kısa Film
Yarışması’nda derece alan filmlerin yö-
netmenlerine, Altın Koza heykelciği veril-
di. Jürinin değerlendirmesine göre, Orhan
Eskiköy ve Zeynel Doğan’ın yönettiği ’Ba-

bamın Sesi’ filmi ’En İyi Film’ seçildi. Ya-
rışmada verilen diğer ödüller şöyle:

Yılmaz Güney Ödülü: Şimdiki Zaman
Adana İzleyici Ödülü: Lal Gece
Jüri Özel Ödülü: Siirt’in Sırrı
SİYAD En İyi Film Ödülü: Şimdiki Za-

man (Belmin Söylemez)
Film-Yön En İyi Film Ödülü: Şimdiki

Zaman (Belmin Söylemez) ve Yük (Erden
Kıral)

En İyi Yönetmen Ödülü: Pelin Esmer
(Gözetleme Kulesi)

En İyi Senaryo Ödülü: Orhan Eskiköy
(Babamın Sesi)

Jüri Özendirme Ödülü: Evin Demirhan
(Siirt’in Sırrı)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Öz-
gür Eken (Gözetleme Kulesi)

En İyi Müzik Ödülü: Jüri ödüle değer
eser bulamadı

Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödü-
lü: Neslihan Atagül (Araf)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödü-
lü: Barış Hacıhan (Araf)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Nilay Er-
dönmez (Gözetleme Kulesi)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: İlyas Sal-
man (Lal Gece), Engin Günaydın (Yer
Altı)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü:
Laçin Ceylan (Gözetleme Kulesi), Nihal
Yalçın (Araf)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü:
Menderes Samancılar (Gözetleme Kulesi)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Osman
Özcan (Araf)

En İyi Kurgu Ödülü: Öner Biberkökü
(Siirt’in Sırrı)

Adana 19’uncu Uluslar-
arası Altın Koza Film

Festivali yine görkemli
geçti. En İyi Film Ödü-

lü’nü, Orhan Eskiköy ve
Zeynel Doğan’ın yönettiği
’Babamın Sesi’ lmi aldı.
Jüri, En İyi Müzik ödülü-
ne değer lm bulamadı.

Koza yine açtı



4 0 ülkede 8 binden fazla üst düzey giri-
şimcinin yer aldığı dinamik ve global
bir girişimcilik ağı olan Dünya Girişim-

ciler Organizasyonu’nun (Entrepreneurs’ Or-
ganization – EO) ülkemizdeki temsilcisi olan
EO Türkiye, faaliyetlerine başladı. EO Türkiye,
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölge-
si’ndeki başarılı girişimcileri bir araya getiren
merkez ofis olarak çalışmalarını sürdürecek. 

8 BİNDEN FAZLA ÜYESİ VAR
Merkezi ABD’nin başkenti Washington

DC’de bulunan EO’nun 1987 yılında kuruldu-
ğunu ve üyelerinin kendilerini geliştirmelerini
ve birbirlerine destek olmalarını sağlayan bir
platform olduğunu vurgulayan EO Türkiye
Başkanı ve Mobilera Holding CEO’su Ferda
Kertmelioğlu şu bilgileri verdi: “Dünyanın en
etkili girişimci birliğini oluşturmak vizyonu ile
25 yıl önce kurulan EO, bugün 65 çalışanı ve
40 ülkenin 121 şehrinde 8 binden fazla üyesi ile
çalışmalarını sürdürüyor. Girişimcileri öğrenme
ve büyüme olgularıyla tanıştırma misyonuyla
hareket eden bir organizasyonuz. Küresel çap-
taki en büyük üç iş ağından biri olan EO, verdiği
eğitimlerle girişimcilere hiç durmaksızın yol
gösteriyor ve girişimcilerin birbirlerinden öğre-
nerek daha büyük başarılara imza atmalarını
sağlamayı hedefliyor. Bu hedefler doğrultunda

hayata geçirilen EO Türkiye ile de sadece ülke-
mizdeki değil, EMEA Bölgesi’ndeki girişimcileri
bir araya getiren; iş hayatının yanı sıra sosyal ve
aile hayatlarında da üyelerimize destek olan
bir sivil toplum kuruluşu olmayı amaçlıyoruz.”

DEĞERLER YARATILACAK
EO Türkiye’nin, EO’nun küresel çaptaki gi-

rişimcilik bilgi birikiminin ve deneyimlerinin
Türkiye’deki girişimcilere aktarılmasında kilit
rol oynayacağına inandıklarını kaydeden
Kertmelioğlu, “Elbette ülkemizin başarılı giri-
şimcilerinin deneyimlerinin küresel EO ağı ile
paylaşılması da öncelikli amaçlarımız arasın-
da yer alıyor. Bu sayede, hem yurtdışındaki
girişimcilere Türkiye’nin bu alandaki potansi-
yelini direkt olarak aktarabilmeyi hem de ül-
kemizdeki girişimcilik kültürüne yönelik değer
yaratılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.
Kertmelioğlu, “EO’nun 25. yıl kutlamaları
kapsamında 19-23 Eylül 2012 tarihleri arasın-
da İstanbul’da önemli bir organizasyon ger-
çekleştiriyoruz. Farklı ülkelerden 700’den faz-
la etkili karar verici girişimciyi İstanbul’da bu-
luşturacak olan 2012 EO University Event İs-
tanbul Organizasyonu’nun hem Türkiye’deki
girişimcilik ikliminin duyurulması hem de ül-
kemizin tanıtımı anlamında önemli ve etkin
bir rol üstleneceğine inanıyorum” dedi.

Türkiye, EMEA Bölgesi’nin
girişimcilik merkezi oluyor

Dünyanın en büyük
üç iş ağı arasında yer

alan, merkezi ABD’de
bulunan Dünya Giri-

şimciler Organizasyo-
nu’nun (Entreprene-

urs’ Organization)
Türkiye osi açıldı.
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K ırklareli’nin Vize ilçesinde, Türkiye’nin
ilk İhtisas Plastik Organize Sanayi Böl-
gesi olarak faaliyete geçecek ve sanayi

yapılaşmasına büyük katkı sağlayacak olan
PAOSB, Çorlu ve İstanbul Atatürk Havalima-
nı; Tekirdağ ve Ambarlı limanları; Alpullu, Du-
rak istasyonları ile E5, TEM ve Kapıkule gibi
bölgenin önemli havalimanı, karayolu, liman
ve istasyonlarına, gümrük kapısına yakınlığı ile
de lojistik olarak büyük kolaylıklar sunuyor.

TEŞVİK KAPSAMINDA
PAOSB, Plastik İhtisas OSB olarak yapılan-

dırıldığı için yeni Teşvik Yasası’ndan da (2 B
ekinde yer alan 1 no’lu dipnota göre bölgesel
destekler kapsamında değerlendirilecek) ya-
rarlanacak. Referans değer olarak verilen yüz-
de 50 yatırım teşvik destek miktarı, yeni is-
tihdam edilecek personel sayısı ve yatırım fi-
nansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına
göre değişiklik gösterecek.  Ayrıca, OSB'de
yapılan inşaatlar, inşaatın bitim tarihini takip
eden bütçe yılından itibaren 5 yıl emlak vergi-
sinden ve merkezi atıksu arıtma tesisi işleten
bölgelerdeki işletmeler atıksu bedelinden
muaf olacak. Organize Sanayi Bölgelerindeki
yapı ve tesisler, bina inşaat harcı ve yapı kul-

lanma izni harcından da müstesna olacak. 

SIKINTILARA ÇÖZÜM OLACAK
Türkiye’nin ilk özel OSB’si olan PAGDER &

ASLAN OSB yatırımı ile ilgili olarak PAGDER
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Semerci,
plastik sanayi alanında faaliyet gösteren fir-
maları bir araya getirmeyi hedeflediklerini
açıklayarak, ülkemizdeki sanayi sektörünün
gelişimi için, sanayicilerin çalışmalarını dar ve
dağınık alanlarda yapmanın getirdiği sıkıntı-
lardan kurtarılmaları gerektiğine dikkat çekti.
Semerci, “Ülke ekonomisine yüksek katkılar
sağlayan, global arenada bizleri başarıyla
temsil eden sanayicilerimiz, Türk Plastik Sa-
nayi üreticilerimiz için özel ve çağa uygun,
modern organize sanayi bölgeleri yaratılma-
lı… Bu bölgelerin oluşturulabilmesi için de,
arsa ve arazilerin belli kriterler dahilinde uy-
gun fiyatlarla, çok uzun vadeli hatta bedelsiz
olarak sanayicilerin kullanımına sunulması ge-
rektiğinin sürekli altını çiziyoruz. Ancak, ne ya-
zık ki büyük şehirler ve yakın çevresindeki sa-
nayi yerleşim alanları büyük servetler karşılı-
ğında el değiştiriyor. Bu konuda çözümleyici
adımların atılmasını bekliyoruz.” dedi. 

Plastik 
sektörüne
özel OSB
kuruluyor

Plastik Sanayicile-
ri Derneği’nin sek-
törü bir araya ge-

tirmek için Kırkla-
reli Vize’de yakla-
şık 600 milyon lira

yatırımla hayata
geçireceği PAGDER

& ASLAN OSB
sektörün önemli

adresi olacak.

PAGDER 
Yönetim 
Kurulu 
Başkanı 
HÜSEYİN 
SEMERCİ



Nitelikli iş gücü sorunu
2015’te kapıya dayanacak

D ünyanın lider insan kaynakları da-
nışmanlık şirketlerinden Randstad,
“Global iş dünyası eğilimleri” rapo-

runun üçüncüsünü yayınlandı. 32 ülkede 18-
65 yaş aralığındaki binlerce çalışan ile yapı-
lan Workmonitor araştırmasına göre, önü-
müzdeki 3 yıl tüm dünyada nitelikli çalışan
bulma sorunu yaşanacak. Rapora göre, küre-
sel olarak araştırmaya katılanların % 60’ı
doğru kişiyi bulmakta zorluk çekiyor ve önü-
müzdeki yıllarda bu sıkıntı artacak. Listede
Brezilya yüzde 71’lik oranla ilk sırada yer alır-
ken, araştırmada işverenlerin de yaklaşık ya-
rısının yüksek nitelikli eleman bulma sorunu
olduğunu ortaya koydu. Halen yüksek eği-
timli yeteneklerin çok sayıda var olduğu Yu-
nanistan, İtalya, İspanya ve Danimarka’da bu
sorunla işverenlerin yalnızca üçte biri karşıla-
şıyor. Rapordaki diğer önemli bir bulgu ise
Çin, Malezya ve Japonya’daki işverenlerin az
beceriye sahip çalışan bulma konusunda da
zorlanma başladığını belirtmesi oldu.

ÖNÜMÜZDEKİ 3 YIL ÇOK ÖNEMLİ 
Randstad Türkiye Genel Müdürü Altuğ

Yaka, “Son yıllarda yüksek niteliklere sahip
çalışan bulma konusunda güçlükler yaşanı-
yordu. 3’üncü Workmonitor araştırmamız-
da dünyada genelindeki çalışanların ortala-
ma yüzde 47’si önümüzdeki üç yıl yüksek
nitelikli çalışan sayısında azalmanın artaca-
ğına dikkat çekti. Başta bilişim ve mühen-

dislik olmak üzere önümüzdeki 3 yıl boyun-
ca şirketlerin yüksek nitelikli çalışan istih-
damı konusunda sıkıntı yaşanacağını göz-
lemliyoruz. Bunun başlıca nedeni özellikle
gelişmiş ülkelerde doğum oranlarının son
yıllardaki düşüşü. Emekli olanların sayısın-
daki artış, yeni kuşağın eğitim tercihlerinde-
ki farklılaşma nitelikli çalışan istihdamını
kronik sorun haline getirdi. Rapora göre
önümüzdeki üç yılda Hong Kong başta ol-
mak üzere Çin, Hindistan ve Malezya’da
yüksek nitelikli eleman ihtiyacının yüzde
70’lere ulaşması öngörülüyor. Çek Cumhu-
riyeti, Hollanda ve Danimarka’da bu oranlar
yüzde 30’larda seyrederken, yine Çin, Ma-
lezya, Hong Kong ve Hindistan’da yüksek
nitelikli çalışan ihtiyacında olduğu kadar az
beceriye sahip çalışan bulma konusunda da
zorluklar yaşanmaya başlanmış durumda.
Türkiye’de ise işverenlerin üçte ikisi bazı po-
zisyonlar için doğru insan kaynağını bul-
makta güçlük çektiklerini belirtiyor. Özel-
likle ihtiyaç duyulan iş pozisyonuna göre ni-
telikli çalışan bulmanın, niteliksiz çalışana
daha zor olduğunu düşünüyor. Araştırmaya
katılan çalışanlarının yarısı ise önümüzdeki
yıllarda kalifiye insan sıkıntısı yaşanacağını
belirtiyor. Tüm dünyadaki bu gelişmelere
paralel olarak son dönemdeki eğilimlere
baktığımızda birçok şirket kendi insan kay-
naklarını yetiştirmek için şimdiden yoğun
çalışmalara başladı” açıklamasını yaptı.

İnsan kaynakları da-
nışmanlık şirketleri-

nin öncülerinden
Randstad’ın raporuna

göre önümüzdeki 3
yılda dünya genelinde,
nitelikli çalışan bulma

sorunu yaşanacak.
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B irçok sektörde bilgi teknolojileri alanın-
da  hizmet veren Maya ICT, ülkemizdeki
2012 yılı ilk 8 aylık BT yatırımlarını, aka-

demik çerçevede gerçekleşen bir araştırma eşli-
ğinde değerlendirdi. Yerli şirketlerin genel ola-
rak altyapı yatırımlarına yöneldiğini ortaya ko-
yan Maya ICT, global şirketlerin ise stratejik
avantajlar sunan teknolojilerin peşinden koştu-
ğunu açıkladı. Şirketlerin BT yatırımlarını, artık
maliyetleri düşürmek ya da verimlilik artışı ya-
kalamak için değil, stratejik üstünlük elde et-
mek için gerçekleştirdiğini ortaya çıkartan araş-
tırmasıyla Maya, özellikle telekom, finans ve
sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar-
da BT yatırımını tetikleyen en önemli unsurun
da yasal zorunluluklar olduğunu gün ışığına çı-
kardı. Maya ICT, bu yıl en çok tercih edilen tek-
nolojilerin ise veri güvenliği, felaket kurtarma
ve sanallaştırma çözümleri olduğunu açıkladı.

BİLİŞİM YATIRIMLARI SÜRÜYOR
Maya ICT Kurucu Ortağı Selçuk Özdoğan

ve Maya ICT Satış Öncesi Hizmetler Yöneticisi
Sinan Osman Turhan, krizin izlerinin iyiden iyi-
ye silindiği ülkemizde şirketlerin sanallaştır-
madan güvenliğe, felaket kurtarmadan kanun
ve regülasyonlara 2012 yılında yatırımlara hiç
ara vermediğine dikkat çekiyor ve bu doneleri
araştırmayla da destekleyerek sektördeki tüm
oyunculara ışık tutuyor. Sinan Osman Tur-
han’ın bizzat akademik çerçevede gerçekleş-
tirdiği “Türkiye’de BT yatırımları” konulu araş-
tırmasına katılan CIO’ların yüzde 95’inin son 1
yıl içerisinde en az bir BT projesi bitirdiğini be-
lirtmesi de Maya ICT müşterilerinin tamamına
yakınının yatırımlarını sürdürmesi de bu duru-
mu doğruluyor. Ülkemizdeki ilk 500 firmanın
BT yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen
araştırma, global firmaların BT yatırımlarını
tetikleyen unsurlar arasında altyapı ihtiyaçla-

rının yüzde 20’de kaldığını, ancak bu oranın
yerel firmalarda yüzde 42’nin üzerine çıktığını
ortaya koyuyor. Maya ICT Kurucu Ortağı Sel-
çuk Özdoğan, bu altyapı yatırımlarının başın-
da ise sanallaştırma ve güvenliğin geldiğini
söylüyor: “Ancak bundan önceki dönemlerden
farklı olarak bu yıl sıfırdan sanallaştırmaya ge-
çenlerden ziyade, şirketlerin mevcut sanallaş-
tırma altyapısını geliştirmeye gidilmesi dikkat
çekiyor. Bu da sanallaştırma teknolojisinin ül-
kemizde çok yaygınlaştığını ve bu teknolojiye
duyulan güvenin şirketler bazında arttığını
gösteriyor.” 

GÜVENLİK ÖN PLANDA 
Veri sızıntısının şirketlere öngörülemeyecek

mali kayıplar ve itibar kaybı olarak geri döne-
ceğini fark eden kurumların, 2012’de bu yön-
deki eksiklerini tamamlama yoluna gittiğini
söylüyor. Geçtiğimiz yılın ortalarında vizyoner
bir bakış açısıyla konuşulmaya başlanan bu
yatırımlar 2012’nin başından itibaren hayata
geçmeye başladı. Hem yerli hem de yabancı
şirketler için önemli bir ihtiyaç olan bu yatırı-
ma özellikle yabancı şirketlerin ilgisi daha bü-
yük. Maya ICT Kurucu Ortağı Selçuk Özdoğan,
özellikle banka, aracı kurum ve halka açık şir-
ketler için hayati önem taşıyan veri sızıntısı
önleme yazılımlarına çok ağır rekabet altında
bulunan ve patent sahibi şirketlerle özel for-
mülleri olan gıda firmaları ve inşaat şirketleri-
nin büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Özdoğan,
“İlk çıktığında, 2011 yılı başında daha çok belli
başlı finans kuruluşlarınca talep ediliyordu.
2012 yılı başından bu yana büyük ölçekli ku-
rumsal firmalar talep ediyor. Şu anda bu yatı-
rımı o kadar fazla önemsemeseler de güvenlik
yazılımlarının önümüzdeki dönemde küçük ve
orta ölçekli şirketlere de sıçrayarak daha da
yaygınlaşmasını bekliyoruz,” dedi.

Bilişim yatırımlarının nedeni
alt yapı ve stratejik avantaj

Bilişimin önde gelen
markalarından Maya
ICT’nin yaptığı araş-
tırmaya göre rma-
lar bilişim teknoloji-

lerine, alt yapılarını
güçlendirmek ve

stratejik avantajlar
sağlamak için yöneli-
yor. Verimlilik ve ma-
liyet ise sanılanın ak-

sine, asıl amaçlar
arasında yer almıyor.
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