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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
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Değerli okuyucularımız,

Kobigündem Dergisi'nin 18. sayısıyla karşınızdayız. Özelikle son üç sa-
yımızda çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. Her geçen gün
Kobigündem Dergisi'nin bilinirliğinin artması yönünde büyük bir öz
veriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu da doğal olarak, okuyucu
profilimizi ve reklam veren portföyümüzü genişletmemizi sağlıyor. Bire
bir yürütmüş olduğumuz çalışmalardan kaynaklı, bir çok yeni işletmeyle
hem tanışma hem de haberlerini yaparak siz değerli okuyucularımıza
aktarma görevini yürütüyoruz. 

Özelikle bu son dönmelerde dikkatimizi çeken konu, KOBİ’lerdeki hare-
ketlenme oldu. Yeni yatırım yapan, yeniden yapılanma içerisine girerek
yatırımlarını tamamlayan işletmelerin sayısının giderek arttığını göz-
lemliyoruz. 

Komşu ülkelerde yaşanan iç karışıklıklara ve Avrupa'da halen devam
eden krize rağmen özellikle bölgemizdeki firmaların yeni yatırımlara
yönelmesi, ihracatlarını artırması sevindirici bir tablo olarak karşımıza
çıkıyor. Başta Afrika ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere firmalarımızın
ihracatta yeni pazarlara ulaşmaya başlaması, geleceğe yönelik olarak
gazeteci olarak bizleri umutlandırıyor. KOBİ’lerimizin dünyadaki krize
direnmelerini, ihracatlarını artırmalarını sağlayan değişim ve dönüşümlerini
sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 

Yine yeni sayımızda birbirinden değerli KOBİ’lerimizin haberlerini say-
falarımızda göreceksiniz. Bu sayımızda sektöründe öncü firma konumuna
ulaşmaya çalışan metal asma tavan üretimi yapan Panas Yapı, gıda sek-
töründe Anadolu Arı Çiftliği, ürünleriyle ulusal ve uluslar arası pazarlarda
güçlenen, bunu yanı sıra elektrik ve elektronik sektöründe dev fanlar
üreten Elektroser’in haberlerini göreceksiniz. Özelikle bölgemizdeki bu
gelişmeler, firmalarımızın başarılı girişimleri bizleri geleceğe dair umut-
landırıyor. Bu umutla çalışmalarımızı yürütürken, her yeni sayımızda
birbirinden değerli KOBİ’lerimizin faaliyetlerini yakından takip ederek
siz değerli okuyucularımıza aktarmayı sürdüreceğiz...

İstihdamın öncüsü
KOBİ’ler olacak

Hayati Çetinkaya
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A dana’dan giden heyeti kabul eden Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün, 3 müjdeli haber birden verdi.

Bakan Ergün, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri
Bölgesi’ne bu yıl içerisinde ilk kazmanın vurula-
cağını, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge-
si’nin (AHSOSB) genişletileceğini ve bilim mer-
kezi kurulacağını açıkladı.

OSB’DE 14 PARSEL KALDI
Bililm, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Er-

gün’ü ziyaret eden Adana heyetinde yer alan
Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, AH-
SOSB’de yeni açılan alanda 14 parsel kaldığını,
büyük yatırımcıya yer tahsisi yapılamadığını, bu
nedenle genişletilmesine ihtiyaç duyulduğunu
vurguladı. Karadağ, genişletilmesi ve yeni OSB
kurulması için il bazında yüzde 75, OSB bazında
yüzde 90 doluluk oranı şartı uygulamasının bü-
yük engel oluşturduğunu kaydetti.

GECİKME YAŞANIYOR
Kent sanayisi ve sorunları ile ilgili bilgi veren

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Sadi Sü-
renkök de Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölge-
si’nde yaşanan sorunları anlattı. Bölgede ka-
mulaştırma sorunu nedeniyle gecikme yaşan-
dığını, sorunun acil kamulaştırma kapsamında
çözülebileceğini vurgulayan Sürenkök, kente
sanayi müzesi kazandınılması için destek tale-
binde bulundu.

KARAR ÇIKARILDI
Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün,

Bakanlar Kurulu’ndan acil kamulaştırma kararı-
nın çıkarıldığını hatırlatarak, Ceyhan Enerji İhti-
sas Endüstri Bölgesi’nde mülkiyet sorununun
çözümlenmesi için acil kamulaştırma kararının
uygulanacağını, 2013 yılı içerisinde bölgeye ilk
kazmanın mutlaka vurulacağını bildirdi.

SANAYİCİ ÇEVRİLMEMELİ
AHSOSB’nin, Adana’nın ihtiyacını karşılaya-

cak şekilde genişletilmesi konusunda bakanlık
bürokratlarına talimat veren Bakan Ergün, “Ya-
tırım yapmak isteyen sanayici yer yok diye çev-
rilmemeli,  mutlaka yer temin edilmelidir. Ta-
lepte bulunun, Adana OSB’nin büyük yatırımcı-
ya yer verilecek şekilde genişlemesini sağlaya-
lım” diyerek, doluluk oranı kısıtlamasının Ada-
na için kaldırılacağını ifade etti.

MERKEZ İÇİN İŞBİRLİĞİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Er-

gün, sanayi müzesinin bir şekilde yapılabilece-
ğini, ancak Adana’ya öncelikli olarak bilim mer-
kezi kurulması gerektiğini söyledi. Bakan Ergün,
“Mekanı bulun, binayı yapın,  iç donanımı biz-
den” diyerek bilim merkezi kurulması ile ilgili
söz verdi. Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yük-
sel Karadağ ve ADASO Başkanı Sadi Süren-
kök’ün Bakan Nihat Ergün’ü ziyaretine, Adana
eski milletvekili Abdullah Çalışkan ile sanayici
Halil Kadıoğlu da katıldı.

Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Nihat

Ergün’ün Adana he-
yetine verdiği bilgiye
göre Ceyhan Enerji

Bölgesi’ne ilk kazma
vurulacak, OSB ge-

nişletilecek, bilim
merkezi kurulacak

Bakan Ergün Adana’ya
3 müjdeli haber verdi
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K ısa süre önce göreve gelen Kültür ve
Turizm Bakanı Ömer Çelik’e kutlama zi-
yaretinde bulunan Adana Ticaret Odası

(ATO) Sanayi Odası (ADASO) ve Ticaret Borsa-
sı (ATB) başkanları, Adana ve Çukurova’nın so-
runlarını ve çözüm yollarını görüştü.  ATO Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali Gizer, ADASO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sadi Sürenkök ve ATB Yö-
netim Kurulu Başkanı Muammer Çalışkan’dan
oluşan Adana heyeti, Adana’nın uzun yıllardan
sonra ilk kez Bakanlar Kurulu’nda temsilinin
kentte büyük sevinç yarattığına işaret etti. Baş-
kanlar, görüşme sırasında Adana’nın öncelikli
sorunlarını Çelik’e bir rapor halinde sundular.

SORUN LİSTESİ UZUN
Adana heyeti tarafından Bakan Çelik’e mad-

deler halinde sunulan raporda şu konulara de-
ğinildi:

-Adana Sanayi Müzesi: Adana Sanayi Tarihi
Kitabı beş yıllık bir araştırma sonucunda ya-
yımlanmış olup; Adana Sanayi Müzesi kurul-
masıyla ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi ve
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile işbirli-
ği konusunda mutabakat sağlanmıştır. Müze-
nin kurulacağı yerin en kısa sürede belirlenerek
tahsis edilmesi. 

-Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi: Ba-
kanlar Kurulu Kararıyla 2007 yılında kurulma-
sına karar verilen ancak Sayın Başbakanımızın
son Adana ziyaretinde gündeme getirilmesiyle
hareketlenen bölgede acil kamulaştırma kararı
alınmış ve kamulaştırma çalışmaları da halen
devam etmektedir. Bölgede,  yapılacak yatırım
konularında yan sanayi doğuracak, Adana eko-
nomisi ve istihdam yaratmasına katkı sağlaya-
cak sektörlere mutlaka öncelik tanınmalıdır.

-Seyhan Hidroelektrik Santrali: Özelleştirme
kapsamına alınan Seyhan Hidroelektrik santra-
linin Adana iş aleminin ortak olacağı bir şirkete
kiralanması, hem sanayicinin ucuz elektrik kul-
lanımı, hem de oluşacak karların protokol kap-

samında Adana’nın kültürel gelişimine katkı
sağlayacak sosyal sorumluluk projelerinde kul-
lanılması talebimizi arz ediyoruz.

-5084 Sayılı Teşvik Yasası: 5084 Sayılı Teş-
vik yasasında yer alan işçi sigorta primi işveren
hissesinin kamu tarafından karşılanmasına yö-
nelik sürenin uzatılması Adana ile birlikte kap-
sam dışında kalan 32 ilin ekonomisini olumsuz
etkileyecektir. 

-İşyerlerinde zorunlu Avukat istihdam edil-
mesi konusundaki Avukatlık Yasası’nın yeniden
düzenlenerek bu zorunluluğun kaldırılması ko-
nusunda yardımlarınızı talep ediyoruz.

-Güney Kuşağı Projesi, Tepebağ ve Turizm:
Adana kent trafiğini rahatlatacak en önemli ça-
lışma olan Güney Kuşağı Projesi’nin bir an önce
hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bunun ya-
nında Tarsus-Karataş sahil bandı da turizm teş-
viklerinden yararlandırılarak bölge ekonomisi-
ne kazandırılmalıdır.

-Adana’nın tarihi açısından büyük öneme
sahip olan Tepebağ Höyüğü konusundaki çalış-
maların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Bu proje, hem toprak altındaki tarihin gün yü-
züne çıkarılmasını hem de Adana’nın ekono-
mik potansiyelindeki turizmin payının daha da
artmasını sağlayacaktır.

DAHA SIK GÖRÜŞECEĞİZ
Adana heyetini dikkatle dinleyen Bakan

Ömer Çelik, kentin bundan sonraki süreçte so-
runlarına daha kısa sürede çözüm üreten, eko-
nomisi, kültürü ve sosyal yapısıyla sürekli geli-
şim gösteren bir kimliğe kavuşturulması için her
türlü çalışmanın yapılacağını ifade ederek, “Bun-
dan sonra daha sık bir araya geleceğiz. Kentimizi
eski parlak günlerine döndürmek için hepimiz
elimizi taşın altına koyacağız. Bu inanç ve işbirliği
sürecini en kısa sürede harekete geçirerek Ada-
na’yı her anlamda daha yaşanılabilir bir kente
dönüştüreceğimize inancım tamdır” diye konuştu.

Adana Ticaret Odası, Sa-
nayi Odası ve Ticaret Bor-
sası başkanlarından olu-

şan heyet, Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Ömer Çelik’i

Ankara’da ziyaret etti.

Oda başkanları bu kez
bakanlığa çıkarma yaptı
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A dana Hacı Sabancı Organize Sana-
yi Bölgesi’nde (AOSB) 2008’de
sektöre giriş yapan PANAS Yapı,

son teknolji ürünü makine ve donanım ile
metal asma tavan plakları üretimini ger-
çekleştiriyor. Konusunda deneyimli teknik
bir kadroya sahip olan PANAS Yapı Sis-
temleri LTD, bünyesinde yaklaşık 70 kişi-
ye istihdam sağlıyor. Metal asma tavan
sektöründe sürekli büyüme kaydeden fir-
ma, 5 yıllık bir süre içerisinde hem yurtiçi
pazarda, hemde yurtdışı pazarlarda ara-
nan bir marka konumuna geldi. PANAS
LTD., 2013 yılı başlarında Avrupa’da Top-
lam Kalite Yönetimi konusunda en iyi fir-
ma unvanını aldı. AOSB’de 18 bin 500
metrekarelik alan üzerinde oluşan 4 bin
metrekarelik kapalı alanda faaliyet yürü-
ten firma ihracatını sürekli artırıyor. 

5 YILDA 5 KAT BÜYÜDÜ
PANAS Yapı Sistemleri Mühendislik

LTD. Genel Müdürü Vahit Enç, alümin-
yum ve galvaniz sacdan istenilen renk,
ebat ve perforasyon seçenekleri ile metal
asma tavan sistemleri üretiminde plaka
ve taşıyıcı sistemlerini tamamen kendi
bünyelerinde ürettiklerini söyledi. Enç,
Kobigündem Dergisine açıklamalarını şu
şekilde sürdürdü: “ Kaliteyi öncelikli saya-
rak, metal asma tavan plakaların yanı sıra
gizli taşıyıcı sistem ve T-24 taşıyıcı sistem
üretiminde de önemli ölçüde büyüme
kaydettik .70 kişilik teknik bilgi ve tecrü-
beye sahip kadromuzla, geniş bir ürün
yelpazesiyle hizmet sunuyoruz. Modern
teknoloji ile donattığımız tesisimizde clip-
in (gizli taşıyıcılı), tegular (sarkmalı) flat
(oturmalı),hook on (kancalı), petek asma
tavan ve T-24 taşıyıcı sitem üretimiyle
ürün çeşidini artırma yolunda çalışmaları-
mızı başarıyla sürdürüyoruz. Bununla bir-
likte müşteri portföyümüzü daha da ge-

nişletmeye çalışıyoruz. Kurulduğumuz
günden bu yana pazarda ilk sıraları hedef-
ledik ve bu doğrultuda yürüttüğümüz ça-
lışmalarla da bunu başardığımıza inanıyo-
rum. 5 yıl gibi kısa bir sürede, dünyada ya-
şanan mali krize rağmen her alanda 5 kat
büyüdük” dedi.

KALİTE VE MEMNUNİYET
T-24 taşıyıcı sistemlerinin özelliklerine

ilişkin bilgi veren Vahit Enç, şu açıklama-
larda bulundu: “Yüksek yük taşıma kap-
asitesi ve sağlam yangın dayanım perfor-
mansı ile güvenli; kot farkı oluşturmayan
taşıyıcıların birleşme noktalarındaki özel
şekli ile de estetik görünümlü T24 profil-
leri, sıcak daldırma galvanize çelik malze-
meden, zengin RAL renk seçenekleriyle
üretiliyor Ar-Ge birimimizle araştırmaları-

Metal asma tavan plakları
üretiminde hızlı bir büyüme

kaydeden PANAS Yapı Sis-
temleri LTD., geniş ürün yel-

pazesiyle proje bazlı çalışma-
larına ağırlık veriyor. Firmanın
ihracatı her geçen gün artıyor

PANAS YAPI  dış pazarda
projeleriyle hızlı gelişiyor



mızı ve çalışmalarımızı sündürüyoruz.
Yaptığımız yeni yatırımlarla birlikte bütün
asma tavan tiplerini ve taşıyıcı sistemlerin
tamamını kendi bünyemizde ürete bilir bir
konuma getirdik. Son teknolojik makina-
larımızla standart ölçülerin dışında isteni-
len tüm ebatlarda üretim yapma kapasi-
tesine sahibiz.” 

Son teknoloji laminasyon preslerde ha-
zırlanan panelleri tam otomatik toz boya
ünitesinde el değmeden boyadıklarını ve
TSE , ISO ve CE kalite standartlarına uy-
gun olarak üretim yaptıklarını dile getiren
Enç, “Hedefimiz, kalite, çeşitlilik ve üre-
tim miktarı açısından, Türkiye pazarında
liderliğe  yerleşmek. Çalışmalarımızı da bu
doğrultuda sürdürüyoruz. Üretim ve pa-
zarlama teknikleri konusunda sürekli eği-

tilen, dinamik bir kadro ile hizmetlerimizin
yüksek kalitede olmasını sağlıyoruz. Bizim
için hizmet kalitesi kadar önemli olan bir
diğer ilke de müşteri memnuniyetidir”
diye konuştu.

AVRUPA’DA EN İYİ FİRMA SEÇİLDİ
Pazarda önde gelen oyuncular arasında

önemli bir yer aldıklarını ifade eden Enç,
amaçlarının PANAS markasını hem iç hem
de dış pazarda iyi bir noktaya taşımak ol-
duğunu belirtti. Metal asma tavan konu-
sunda yurtiçinde en büyük pazar payına
sahip olduklarını ve yurtdışı pazarlarda
projelerinin devam ettiğini açıklayan Va-
hit Enç şöyle devam etti: “Yurtdışı pazar-
da daha çok proje bazlı çalışmalarımızı yü-
rütmekteyiz. Uluslararası projeli işlerde

yer alarak ihracat yapıyoruz. Katar, Suudi
Arabistan, Mısır ve Kuzey Irak’ta projeleri-
miz devam etmektedir. Avrupa ülkeleri ve
ABD’de araştırmamalarımız devam edi-
yor. Özelikle büyük inşaat firmaları ve
uluslararası tanınmış firmaların, metal
asma tavan sektöründe tercih ettiği fir-
malar arasındayız. Bununla bağlantılı ola-
rak,2013 yılı başlarında Avrupa’da Top-
lam Kalite Yönetim’ini uygulayan en iyi
firma seçildik.118 farklı ülkenin temsilcile-
rinden oluşan, seçici kurul tarafından ya-
pılan değerlendirme sonucunda BID ödülü
firmamıza verildi.”
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PANAS Yapı 
Sistemleri 
Mühendislik LTD. 
Genel Müdürü
VAHİT ENÇ



C ukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA)
2013 yılı doğrudan faaliyet desteği
ilanını düzenlediği açılış toplantısıy-

la gerçekleştirdi. Adana Valiliği Toplantı Sa-
lonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Adana
Valisi ve Çukurova Kalkınma Ajansı Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Avni
COŞ,  Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Se-
kreteri Zekeriya Şarbak, Adana Emniyet
Müdürü Ahmet Zeki Gürkan, Adana Sanayi
Odası Başkanı Sadi Sürenkök, Mersin Tica-
ret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Çu-
kurova Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu
Başkanı Faik Burakgazi, mülki erkan ve çok
sayıda davetli katıldı.

BAŞVURU 2 BİNİ GEÇTİ
ÇKA Genel Sekreteri Zekeriya Şarbak’ın

sunumu ile başlayan toplantıda Şarbak,
ajansın kurulduğu yıldan bu yana  14 mali
destek programı  uyguladığını, 2012 yılı
mali destek programları 40 milyon liralık
kaynakla 4 Aralık 2012 tarihinde açıldığını,
başvuruların 1 Mart 2013 tarihinde tamam-
lanacağını ifade etti. ÇKA’nın projeli iş yap-
ma kültürünü yaygınlaştırdığı vurgulayan
Şarbak, bugüne kadar  2000’ den fazla kişi
ve kuruluşa proje hazırlama eğitimi verdik-
lerini, 2200 proje başvurusu aldıklarını,
400’ün üzerinde projeye ajans olarak des-
tek verdiklerini söyledi.

HEPSİ TAHSİS EDİLEMEDİ
2012 yılında ilk kez uygulanmaya başla-

nan doğrudan faaliyet desteği ile ilgili de-
taylar hakkında bilgi veren Zekeriya Şarbak,
geçen yıl 45 faaliyet teklifi alındığını, 9 faa-
liyete destek kararı verildiğini, geçen yıl
çerçeve oturtulamadığı için 1 milyon liralık

kaynağın hepsinin tahsis edilemediğini ifa-
de etti. Doğrudan faaliyet desteği kapsam-
ları ve bütçesi hakkında bilgi veren Şarbak,
“Program, bölge ekonomisine yönelik teh-
dit ve risklerin önlenmesi, sosyal ve ekono-
mik açıdan kritik öneme sahip araştırma ve
planlama çalışmaları yapmak, bölgenin ye-
nilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştir-
meye yönelik faaliyetlerde bulunmak iste-
yen, yerel yönetimleri, üniversiteleri, kamu
kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum kuru-
luşlarını, organize sanayi bölgelerini, küçük
sanayi siteleri ve kar amacı gütmeyen koo-
paritiflerini kapsayacaktır” dedi. Şarbak,
faaliyet alanına giren TR62 (Adana, Mer-
sin)bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü
açısından fırsatlardan yararlanılması ama-
cıyla açılan programın destek miktarının
500 bin lira olduğunu, bunların destek mik-
tarının asgari 25 bin lira ve azami 85 bin lira
olarak belirlendiğini; ancak yönetim kurulu
kararı ile bu miktarın 1 milyon liraya yüksel-
tilebileceğini söyledi.

SON BAŞVURU TARİHİ 29 KASIM
Doğrudan faaliyet desteğinde eş finans-

man zorunluluğu olmadığını, olursa artı
puan olabileceğini ifade eden Şarbak, de-
taylı bilginin ÇKA adresinden ve internetten
edinilebileceğini, programdan yararlanmak
isteyenler için son başvuru tarihinin 29 Ka-
sım 2013 saat 17.00 olarak belirlendiğini
sözlerine ekledi.

Adana Valisi ve Çukurova Kalkınma
Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Avni Coş ise yaptığı konuşmada, ajansın
265 milyon liralık kaynağı harekete geçire-
rek bölgemizin kalkınmasına yönelik faali-
yetleri hayata geçirdiğini söyledi.

Çukurova Kalkınma Ajansı’nın
doğrudan faaliyet desteği sürüyor

Çukurova Kalkınma Ajan-
sı’nın, bu yılın doğrudan

faaliyet desteği programı,
Adana Valiliği’nde düzen-

lenen toplantıyla açıklandı.
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1 980 Yılında sektöre giriş yaparak
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesinde faaliyet yürüten Sanpey

Gıda Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti, Anadolu
Arı çiftliği, markasıyla sektörde önemli
ilerleme kaydediyor. Geniş dağıtım ve
modern hizmet anlayışıyla, bünyesinde
oluşturduğu bölge müdürlükleri ve satış
organizasyonları ile Anadolu Arı Çiftliği,
ürünlerini tüketiciye sunmanın haklı guru-
runu yaşıyor. Diğer yandan yatırımlarına
aralıksız devam eden Anadolu Arı Çiftliği,
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Böl-
ge’sindeki mevcut 7 bin metrekarelik fab-
rika sahasındaki kapalı alanını, 5 bin met-
rekareye çıkarıyor. Yeni tesisle birlikte,
bünyesine katacağı lojistik depo merkezi
ve kontrol laboratuarıyla birlikte entegre
bir tesis konumuna ulaşıyor.

YENİ TESİS BİR MİLYON TL
Yeni tesisin Haziran sonuna kadar ta-

mamlanacağının bilgisini veren Anadolu Arı
Çiftliği Genel Müdürü Hasan Özkan, KOBİ-
GÜNDEM Dergisine açıklamalarını şu şekil-
de sürdürdü: “ Bal sektöründe binlerce yılık
bir mucizeye el değmeden Anadolu Arı
Çiftliği ürünlerini tüketiciye ulaştırıyoruz.
Müşteri memnuniyetini ve kaliteyi esas ala-
rak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu doğrul-
tuda yatırımlarımıza devam kararı aldık.
Geldiğimiz noktada Adana Hacı Sabancı
Organize Sanayi bölgesinde 7.bin metreka-
relik fabrika sahamıza kurulu olan 2 bin
metrekarelik kapalı alandan oluşan tesisi-
miz, artan iş hacmimiz nedeniyle yetersiz
kaldı. Buda bizi yeni tesis yatırımına yön-
lendirdi.2012 Yılı içerisinde başlamış oldu-
ğumuz yeni tesisi haziran ayı sonuna kadar

yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi bölgesindeki mevcut

tesisin yanı sıra, ek tesis yatırımı yapan Anadolu Bal, en kısa
sürede yeni tesisini devreye alarak, 7 bin metrekarelik fab-

rika sahasında ki kapalı alanını, 5 bin metrekareye çıkarıyor.

Anadolu Arı 
Çiftliği
Anadolu Arı 
Çiftliği

Anadolu
Arı Çiftliği
Genel Müdürü
HASAN ÖZKAN
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tamamlamayı amaçlıyoruz. Bir milyon TL
maliyetli yeni tesisimizle birlikte kapalı ala-
nımızı 5 bin metrekareye çıkarcağız. Lojistik
depolama merkezi ve kontrol laboratuarıy-
la birlikte tam entegre bir tesis konumuna
ulaşacağız. Haziran sonu yeni sezon alımla-
rını da bu tesisimizde yapacağız” dedi.

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ KURUYOR
TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim

sistemi ve BS EN ISO 22000:2005 Gıda
Güvenliği Yönetim sistemi belgeleriyle
üretim yapan Anadolu Arı Çiftliği, kalite-
nin yanı sıra, satış pazarlama ağını da ge-
nişleterek, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda
aranan bir marka oldu. Satış grafiğinin her
geçen gün daha da yükseldiğini dile geti-
ren Hasan Özkan, “Satış ve pazarlamaya
yönelik, Çukurova Bölge Müdürlüğünü
oluşturduk. Adana İş Merkezinde iki kat-
tan oluşan ofisimizde satış ve pazarlamaya
yönelik faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu gi-
rişimimizle özelikle bölgemizdeki satış faa-
liyetlerini hızlandırdık. Yine İzmir merkezli
Ege Bölgesi ve Ankara merkezli İç Anadolu
Bölgesi olmak üzere müdürlüklerimiz bu-
lunmaktadır. Önümüzde ki dönemde İs-
tanbul Bölge Müdürlüğünü oluşturma he-
defimizle birlikte, Anadolu Arı Çiftliği
ürünlerinin tüketiciye daha kolay ulaşma-
sını sağlayacağız” diye konuştu.

ALTIN ARI ÖDÜLÜ BAŞBAKAN’A
Bal sektöründe, balın tanıtımıyla ilgili

sosyal aktiviteler ve organizasyonlar içeri-
sinde de yer alan Hasan Özkan, İstanbul

Merkezli BALDERİN Yönetim kurulu üyesi
ve aynı zamanda Adana Merkezli Bal Tanı-
tım Derneği, Başkan yardımcılığı görevini
yürütmektedir. Bal Tanıtım Derneği faali-
yetlerine ilişkin de önemli bilgiler veren
Hasan Özkan, açıklamalarını şu şekilde
devam etti: “2009’dan bu yana her yıl ni-
san ayı içerisinde narenciye balı hasat şen-
liği ve altın arı ödül töreni düzenliyoruz.
Türkiye’de yılın ilk balı Adana’da çıkmak-
tadır. İlk hasada çıkan balı açık artırma
usulüyle katılımcılara sunmaktayız. Balın
her türlü tanıtım organizasyonunu yap-
maktayız. Dolayısı ile son üç yıldan bu
yana, balın önemi ve tanıtımıyla alakalı
katkı sağlayan kurum veya kişilere altın arı
ödülünü vermekteyiz. Bu yıl 2013 Altın Arı
ödülünü Başbakanımız Recep Tayip Erdo-
ğan’a takdim ettik” dedi.

MARKETLERDE 
ARANAN MARKA OLDU
Anadolu Arı Çiftliği, marketlerde aranan

bir marka olduğunu ifade eden Hasan Öz-
kan, “ Yurtiçi ve yurtdışı pazarda önemli
yol aldığımızı düşünüyoruz. Tanıtıma ağır-
lık vererek markamızı daha da güçlendire-
ceğiz. Geniş bir ürün yelpazesiyle tüketici-
ye, 15 gramdan 80 grama kadar piknik bal
gurubundan başlayarak, 225, 450, 850,
1000, 2000 grama kadar ambalajlarda üre-
tim yaparak tüketiciye sunuyoruz. Petekli
bal olarak 400, 700 gram ambalajlarda ve
yine çıtalı bal olarak da satış yapmaktayız.
Anadolu Arı Çiftliği ürünlerimizle artık
marketlerde aranan bir marka olduk” dedi.



T üm Sanayici ve İş Adamları
Derneği (TÜMSİAD) ile Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Ge-

liştirme ve Destekleme İdaresi Baş-
kanlığı (KOSGEB) arasında, esnaf ve
sanatkar adaylarına girişimcilik eği-
timleri verilmesi ve başarılı olan aday-
ların desteklenmesi amacıyla işbirliği
protokolü imzalandı. TÜMSİAD Ada-
na Şube Başkanı Deniz Köse, KOSGEB
Adana Merkez Müdürü Hamit Sucu-
nun katılımı ile gerçekleştirilen işbirli-
ği protokolü kapsamında, üyelerine ve
yakınlarına 'Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi' verilecek. Bu eğitimi tamam-
layıp kendi işini kuracak olan girişim-
cilere, KOSGEB tarafından sağlanan
'Yeni Girişimci Desteği'ne başvuru
yapmalarına olanak sağlanacak.

YENİ İŞLETMELER 
HAYATINDAN MEMNUN  
TÜMSİAD Adana Şube binası Dr.

Hasan Sert konferans salonunda ger-
çekleşen imza töreninde bir konuş-
ma yapan KOSGEB Merkez Müdürü
Hamit Sucu, bu anlaşma sayesinde
gençlerin iş sahibi olmalarının önü
açıldığını ifade etti.  2,5 yıldır bu işi
yaptıklarını söyleyen Sucu,  “Girişim-
ciler için alternatif bir istihdam alanı-
dır. Kendisi iş sahibi olduğu gibi baş-
kalarını da yanında çalıştırıyor. Eko-

nomiye katma değer sağlıyor. Kendi-
ne yaptığımız ödemelerin kat katını
kazanıyorlar. Bu sayede, Adana’da
300’ün üzerine işletme kuruldu ve
hepside başarılı. Bizden aldıklarından
daha fazlasından kazanarak yatırım
yapıyorlar, yeni makineler alıyorlar,
hepside hayatlarından oldukça
memnunlar. Biz bu programları çok
önemsiyoruz. Özellikle TÜMSİAD
gibi ulusal ciddi derneklerimizle çalı-
şarak girişimci adaylarımızı kazan-
mak istiyoruz” dedi. 

TÜMSİAD İSTİHDAM 
OLUŞTURMANIN PEŞİNDE 
TÜMSİAD Başkan Deniz Köse de,

amaçlarının girişimcilik kültürünü
yaygınlaştırmak, girişimcileri iş pla-
nın kavramı ile tanıştırarak başarılı
işletmelerin kurulmasını sağlamak
olduğunu söyledi. Başkan Köse,
KOSGEB’in kendilerini tercih etme-
sinden dolayı Hamit Sucuya teşek-
kür etti. Köse, “Sizlerle beraber hare-
ket etmekten ve bize sağladığınız
destekten dolayı çok memnunuz.
TÜMSİAD olarak iş arayan değil, is-
tihdam oluşturan insanlar yetiştir-
menin peşindeyiz. Kuruluş gayemiz-
de KOBİ’lere destek olmak, üyeleri-
mizi bilgilendirmek, gelişimlerine
katkıda bulunmaktır” diye konuştu. 

KOSGEB Adana Merkez Müdürü
Hamit Sucu, 'Uygulamalı Girişim-

cilik Eğitimi' sayesinde Adana’da
son 2,5 yıl içerisinde 300 işletme-

nin faaliyete geçtiğini belirterek,
“Şimdi bunlar, bizden aldıkların-

dan daha fazlasını kazanıyor” dedi.
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Adana’da
300’ün üzerinde
işletme kuruldu

KOSGEB Adana 
Merkez Müdürü

HAMİT SUCU

TÜMSİAD Adana 
Şube Başkanı
DENİZ KÖSE





A dana siyaseti, üst düzey büro-
kratlar ve iş dünyası, vergi re-
kortmeni olan ve Türkiye’nin

en büyükleri arasına giden şirketlerin
ödüllendirildiği törende bir araya gel-
di. Törene Kültür ve Turizm Bakanı
Ömer Çelik ile Gümrük ve Ticaret Ba-
kanı Hayati Yazıcı, milletvekilleri ve
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da
katıldı. Bakan Ömer Çelik “Adana’ya
Adanalıların yapacağı en büyük katkı,
Adana’da taş üstüne taş koyanların
moralini yüksek tutmak” dedi.

MÜZE HAZIRLIĞI VAR
Adana Vergi Dairesi, Ticaret Odası

(ATO), Sanayi Odası (ADASO), Ticaret
Borsası (ATB) ve TOBB’un işbirliğiyle
Seyhan Oteli’nde düzenlenen Adana
Rekortmenleri Ödül Töreni’ndeki ko-
nuşmasında Bakan Ömer Çelik, ra-
kamların Adana’nın iyiye gittiğini gös-
teridğini söyledi. Adana’da çok şeyin
değiştiğini kaydeden Çelik, “Bu top-
raklarda doğduk, bu topraklarda ma-
kam sahibi olduk. Dayanışma içinde
olmamak gibi bir lüksümüz yok” dedi.
Çelik, Adana’ya bir tarım ve sanayi
müzesi için hazırlık yapıldığını, çocuk-
lar ve gençlerin de ilgisini çekecek bir
tesis kuracaklarını söyledi.

HAYALLERİMİZ OLMALI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati

Yazıcı da Adana’nın potansiyeline dik-
kat çekti. Hükümet olarak sergiledik-
leri yönetim anlayışına da değinen Ya-
zıcı, “Hayali olmayanın, vizyonu yok-
tur. Hayalci olmadan hayal kurmak
zorundayız. 2023’te 500 milyar dolar
ihracat, kişi başına 25 bin dolar gelir
derken, bu mantıkla bakıyoruz” diye
konuştu. Adana Valisi Hüseyin Avni
Coş da konuşmasında Adana ekono-
misindeki büyümeye vurgu yaptı.

OKUL SÖZÜ VERDİ
Adana Büyükşehir Belediye Başkan

Vekili Zihni Aldırmaz ise yaptığı ko-
nuşmada “Bugün fabrikalar üreten
fabrikalar yapıyoruz. Adana, 1,5 saat-
lik mesafede 10 milyon nüfusun yaşa-
dığı bölgenin merkezi. İstanbul’dan
sonra 2’nci büyük merkez” dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da
Adana’nın zenginliğini, bankalardaki
mevduatlarla ilgili bir şaka yaparak
vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Gelirken
bankalara baktım. Çok şükür banka-
larda çok paranız var” dedi. Hisarcıklı-
oğlu, Adana’ya TOBB olarak büyük bir
eğitim tesisi yapma sözü de verdi.

Adana’da vergi rekortmeni ve en bü-
yükler arasındaki şirketler, Kültür ve

Turizm Bakanı, Gümrük ve Ticaret
Bakanı ve TOBB Başkanı’nın da ka-

tıldığı görkemli törenle ödüllendirildi
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ORTAK METİN 
OKUNDU
ATO, ADASO ve ATB 
adına hazırlanan ortak 
metni okuyan ADASO 
Başkanı Sadi Sürenkök 
konuşmasında, 5084 sayılı 
teşvik yasasının Adana’ya 
etkilerinin üzerinde durdu. 
Sürenkök, “2004 yılından 
bu yana düzenlenen 3 teşvik 
yasasından da Adana olumsuz 
etkilenmiştir. 2003 yılında 
sosyo-ekonomik gelişmişlik 
sıralamasında 8’inci sıradayken, 
2012 yılında Adana 16’ncı sıraya 
gerilemiştir. Marka şehir olma 
hedefindeki bir kent olan Adana 
sanayicileri olarak 5084 sayılı teş-
vik yasasından olumsuz etkilendiği-
mizi ve bu teşvikin uzatılmasının 
şehrimizin ekonomisinin kalkınma-
sına engel teşkil ettiğinin altını 
çizmek isteriz” diye konuştu.

Rekortmenlerin töreni
iki bakanla yapıldı
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Kurumlar Vergisi
1-Amylum Nişasta
2-Toroslar Elektrik
3-Adana Çimento
4-Bossa
5-Yapsan
6-Kulak İnşaat
7-Özmaya
8-Pionerr Tohumculuk
9-Oyka Kağıt
10-Ateş 
Gelir Vergisi
1-Şekip Karakaya
2-Damar Arıkoğlu
3-Bülent Özler
4-Niyazi Tarımer
5-Bülent Gizer
6-Adını açıklamak istemiyor
7-Ercan Gizer
8-Adını açıklama istemiyor
9-Şecattin Maraşlıoğlu
10-Adını açıklamak istemiyor
2011 Başarılı İhracatçılar
1-Temsa Global
2-Bossa
3-Sunar Pazarlama
4-Marsa Yağ
5-Özmaya
6-Gözek Tekstil

7-Oğuz Tekstil
8-Wavin Tr Plastik
9-Filpa Ambalaj
10-BTD Tekstil
İlk 500 sanayi kuruluşu
arasındaki Adana firmaları
1-Sasa Polyester (69)
2-Temsa Global (147)
3-Beyteks Tekstil (184)
4-Marsa Yağ (203)
5-Elita Gıda (223)
6-Artenius Türkpet (228)
7-Bossa (240)
8-Adana Çimento (251)
9-Güney Çelik Hasır (355)
10-Wavin Tr Plastik (429)
11-Özmaya (474)
İkinci 500 sanayi kuruluşu
arasındaki Adana firmaları
1-Karteks Tekstil (25)
2-Oyka Kağıt Amb. (41)
3-Akyem Adana (98)
4-Gülsoy Yem (165)
5-Oğuz Tekstil (167)
6-Abdioğulları Plastik (252)
7-Sunar Pazarlama (287)
8-Kıvanç Tekstil (288)
9-Kimteks Tekstil (325)
10-Meltem Kimya (332)

11-G.Ç.S. Metal (362)
12-Adana Besi ve Yem (388)
13-Sepaş Plastik (406)
14-Oğuz Gıda (407)
15-Zahit Alimünyum (429)
16-Koneks Boya (434)
17-Özgür Atermit (488)
ATB’de en çok tescil yaptıranlar
1-Marsa Yağ Sanayi

2-Amylum Nişasta
3-Sunar Mısır
4-Elita Gıda
5-Tat Nişasta
6-Şanlı Tarım Ürünleri
7-Pioneer Tohumculuk
8-Mat Agro Tarım Ürünleri
9-Altunbaşlar Un
10-Pakyağ

Törende, Adana’da 2011’e ilişkin verilere göre Kurumlar ve Gelir Vergisi rekortmenleri ile başarılı ihracatçılar, İstanbul Sanayi
Odası (İSO) ilk 500 ve ikinci 500 sanayi kuruluşu listesine girenler ve ATB’de en çok tescil yaptıranlara teşekkür plaketleri verildi



A dana Sanayici ve İşadamları Der-
neği, geleneksel salı toplantısı
Seyhan Oteli’nde düzenlendi.

Toplantıda iş güvenliği ve Nisan’da Ada-
na’da-Portakal Çiçeği Karnavalı ele alın-
dı. Toplantının açılışında konuşan ADSİ-
AD Başkanı Süleyman Sönmez, Türki-
ye’nin kanayan yarası haline gelen iş
sağlığı ve güvenliği konusunda artık
daha çok bilinçlenilmesi gereğine işaret
etti. Her yıl güvenlik sorunundan kay-
naklı can ve mal kayıpları yaşandığına
dikkat çeken Sönmez, “Günümüze kadar
yönetmeliklerle yürütülen iş sağlığı ve
güvenliğinin artık bir yasası var. Sağlığın
ve güvenliğin ön planda tutulmasına
olanak sağlayan yasanın cezai yaptırım-
ları da söz konusu. Yasa kapsamında işçi
sayısı ve tehlike sınıfına bakılmaksızın
tüm işyerlerinin risk değerlendirmesi
yapmaları ve bu değerlendirmelerin so-
nucunda gerekli önlemleri almaları zo-
runlu tutuluyor” dedi.

KARNAVALA DESTEK
13 Nisan’da Adana’da gerçekleştirile-

cek ‘Nisan’da Adana’ projesinin önemine
de değinen Sönmez, tarihi ve doğal güzel-
liklerinin yanı sıra sıcakkanlı insanların bu-
lunduğu Adana'nın dünya kentleri arasın-

da yer alması gerektiğini her fırsatta dile
getirdiklerine vurgu yaptı. Türk tarım ve
sanayisine hayat veren Adana’nın aynı
gün dört mevsimi yaşatan iklimiyle de
özel bir kent olduğunu vurgulayan Sön-
mez, Adana’daki güzelliklerin ülkemizin
diğer bölgelerine de yansımasını sağla-
mak üzere 'Nisan'da Adana' projesi ger-
çekleştirileceğine dikkat çekti ve projeye
destek olacaklarını söyledi.

TURİZM HAREKETİ BAŞLATACAĞIZ
ADSİAD Başkanı Sönmez’in ardından

kürsüye çıkan ‘Nisan'da Adana’ Projesi Yü-
rütme Komitesi üyesi İlhami Günsel ise
projenin kamuoyuna duyurulmasının ar-
dından ilk somut desteği ADSİAD’ın sun-
duğuna dikkat çekti. Konuyla ilgili daha
önce düzenlenen basın toplantısından
sonra kamu kurum ve kuruluşları ile özel
kurumların projeyi sahiplendiğini belirten
Günsel, “Sadece Adana’yı sevdiğimiz için
bu işe vakit ve emek harcıyoruz. Adana dı-
şından binlerce insan da bu konuya merak
saldı ve inanılmaz destekler alıyoruz. Ada-
na’da turizm hareketi başlatmak istiyoruz.
Adana üzülerek söylüyorum ki kentsel ha-
reketlilik olgusundan biraz uzak kalıyor.
Turizm hareketi dediğimiz kentsel hareket-
liliğin yoğunlaşması gerekiyor” dedi.

RİSK ANALİZİNE DİKKAT
1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe gi-

ren İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ile
ilgili ADSİAD ailesine bilgiler veren Ma-
kine Mühendisi Mahmut Teberik ise
yeni yasada herhangi bir ayrım yapıl-
madan işverenlerin işyerinde iş sağlığı
ve güvenliği konusunda gerekli her türlü
önlemi almak zorunda olduğunu vurgu-
ladı. İşletmelerin araç ve gereçleri nok-
sansız bulundurmak, uygunsuzlukları
gidermek, işçileri mesleki riskler, alın-
ması gerekli tedbirler, yasal hak ve so-
rumlulukları konusunda bilgilendirmek-
le yükümlü olduğunu ifade eden Tebe-
rik, şunları söyledi: “İşçiler de iş sağlığı
konusunda alınan her türlü önleme uy-
mak zorundadır. Yeni kanuna göre işve-
renler risk değerlendirmesi yapar veya
yaptırır, çalışana görev verirken çalışa-
nın sağlık ve güvenlik yönünden işe uy-
gunluğunu kontrol eder, iş sağlığı gü-
venliğinin tedbirlerinin maliyetini çalı-
şanlara yansıtamaz, risklerle kaynağın-
da mücadele eder. İşveren risk değer-
lendirmesi yapmak zorunda. Risk değer-
lendirmesi olmayan işverenler aylık 4
bin 500 liraya kadar cezaya maruz kala-
cak. İşyerlerindeki risklerden baştan
sona tüm çalışanlar sorumlu olacak.”

Adana Sanayici ve İş adamları Derneği geleneksel salı toplantılarında 
iş güvenliği ve Nisan’da Adana’da-Portakal Çiçeği Karnavalı konuları masaya yatırıldı

20 MART - NİSAN 2013 www.kobigundem.comkobigundem@kobigundem.com

ADSiAD’ın gündeminde
iş güvenliği ve karnaval vardı
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S ektörde 25 yıllık bir tecrübeye sahip
olan Serdar Çelik’in 2002’de Ada-
na’da kurduğu ELEKTROSER Makine

Motor Trafo Bobinaj Mühendislik Taahhüt
İnşaat Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, elektrik-
elektronik sektöründe tanınmış ulusal ve
uluslararası markaların ürün satışının yanı
sıra kendi ürünleriyle de adından söz ettiri-
yor. ELEKTROSER, sanayi kuruluşları, kamu

kuruluşları, tarım işletmeleri, evler ve ofis-
lere hizmet veriyor. Elektrik motorları ve
LED aydınlatma sistemlerinde tasarruf uy-
gulamaları gerçekleştiren firmanın en çok
ilgi gören ürünlerinden biri de dev fanlar.
ELEKTROSER’in fanları, geniş mekanların
serinletilmesinde kullanılıyor ve talep sü-
rekli artıyor.

TÜRKİYE’YE YAYILIYOR
Çukurova'da 40 dereceyi bulan sıcakla-

ra karşı, tamamıyla doğal hava ve su so-
ğutmalı sistemle çalışan dev fanları üret-
tiklerini belirten Serdar Çelik,  şunları söy-
ledi: “AR-GE çalışmalarımız neticesinde
üretimini yapmış olduğumuz dev sulu fan-
ları daha da geliştirdik. Doğal su soğutmalı
fanlarımızda, sıcaklara karşı yüzde yüz ba-
şarı elde ettik. Sistemimiz çevreye oldukça
duyarlı bir sistem olup, normal klimalarda
açığa çıkan sıcak hava ve gaz gibi dış etken-
ler bulunmamaktadır. Buda doğal sistemle
çalışan fanlarımıza ilgiyi artırmaya başladı.
Son dönemlerde gelen taleplerle birlikte
dev fan satışında önemli bir yol aldık.. Açık
hava fanları ve sanayi tipi fanlarımız,1.50
metre, 2 metre ve 3 metre ebatlarında ol-
mak üzere üretim yapıyoruz. Dev fanları-
mız, sanayi kuruluşları,Kobiler, oteller, açık
havada hizmet veren restoran ve lokanta-
lar, çay bahçelerinden fabrikalara kadar
birçok işletmenin talep ettiği bir ürün hali-
ne geldi. Fanlarımızı Türkiye’nin her nokta-

Elektrik-elektronik sektörünün
önemli rmalarından Elektroser’in

ürettiği dev fanlar yoğun talep alı-
yor. Geniş mekanların serinletil-

mesinde tercih edilen fanlar, resto-
ranlardan fabrikalara kadar farklı

alanlardan iş yerlerinde kullanılıyor.

ELEKTROSER’in dev fanları
piyasadan yoğun talep alıyor

ELEKTROSER Makine 
Motor Trafo Bobinaj Müh. 
Taah. İnş. San. İç ve Dış Tic. 
Ltd. Şti. Genel Müdürü
SERDAR ÇELİK
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sına göndermeye başladık. Özelikli sanayi
kuruluşları içerisinde çok büyük işletmele-
re fan satışlarımız oldu. Yine sahil kenarları
turizm işletmelerine de büyük oranda sulu
fan sattık” diye konuştu.

YÜZDE 80 TASARRUF SAĞLIYOR
ELEKTROSER olarak, yeni nesil enerji

tasarruflu elektrik motorları (hıgh effi ci-
ency) son teknolojisiyle işletmelere ciddi
anlamda enerji tasarrufu sağladıklarını da
dile getiren Serdar Çelik şöyle devam etti:
“Günümüz koşullarında enerji tasarrufu
büyük işletmeler açısından çok büyük
önem arz ediyor. Buna paralel olarak,
enerji tasarruflu yeni nesil motorların satı-
şının yanı sıra, yeni bir iş koluna daha gir-
miş olduk. Enerji tasarruflu LED aydınlat-
ma sistemlerine de başlamış olduk. Bu sis-
temde öncelikle yüzde 80’e varan ciddi bir
enerji tasarrufu sağlamış oluyoruz. LED ay-
dınlatma sitemiyle, çevre aydınlatma, fab-
rika depo aydınlatmaları, ofis aydınlatma-
ları, mimari ve dekorasyon aydınlatmaları
olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet
vermeye başladık. LED Sistemleri, tama-
men çevreye duyarlı. LED teknolojisi şu an
dünyada hızla yükselen bir sistem olup,
Amerika ve Avrupa’nın öncülüğünde paza-

rı gelişiyor. Ülkemizde ise devletin, enerji
tasarrufunda vermiş olduğu teşviklerle bir-
likte yükselmeye başlayacaktır. Biz de bu
sistemi, var olan güçlü alt yapımızla birlik-
te, projelendirip tüketiciye en kısa yollar-
dan sunmaya çalışacağız. Bu sistemde
dünyanın önde gelen, Amerikan (Mean-
well) ve Alman (Orsam) firmalarının ürün-
lerini kullanmaktayız. LED Sistemine geçiş-
le birlikte, kullanımına geçişle ilk gelen fa-
turada enerji tasarrufunun net şekilde sağ-
landığı görülüyor” dedi.

ÜRÜN YELPAZESİ ÇOK GENİŞ
Sektörde isim yapmış markalarla ürün

gurubunun çok çeşitli olduğunu ifade eden
Çelik, ürün gurubuyla ilgili şu bilgileri verdi.
“Elektrik motorları, elektrik motor sarımı,
elektrik motor yedek parçaları, elektrik
motor bobinaj malzemeleri, vibrasyon mo-
torları, redüktörler, su motorları, ex-proof
motorlar, ex-proof fanlar, aksiyal fanlar,
salyangoz fanlar, dev fanlar, inverter (hız
kontrol cihazları), elektrik panoları, ex-pro-
of panoları, kompanzasyon panoları, şalt
malzeme gurubu, paratoner, paratoner
malzemeleri, bakır bara ve bakır mamülleri,
topraklama sistemleri, elektrik kabloları,
sinyal kabloları, elektrik kabloları ek malze-

meleri, armatür grubu, gaz deşarjlı ampul-
ler, tasarruf ampulleri, sinyal ikaz ve yön-
lendirme lambaları, ışıklı ve sesli sirenler ve
dijital analog ölçü aletleri olmak üzere ana
başlıklar adı altında, geniş ürün yelpaze-
mizle hizmet vermekteyiz” dedi.
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C in’in Ankara Büyükelçi Yardımcısı
Wang Xiaoning, Ticaret ve Ekonomi
Müsteşarı Zhu Ghiangyao, Türk-Çin

İpek Yolu Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Der-
neği (TÜÇİDER) Başkanı Prof.Dr. Zeyneş İs-
mail ve Başkan Yardımcısı Demokan Eren,
Adana Sanayi Odası’nda Meclis Başkanı Ah-
met Kardeşler, Yönetim Kurulu Başkanı Sadi
Sürenkök ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir
araya gelerek, iki ülke arasındaki işbirliği ve
ortak yatırım imkanlarını anlattı.

POTANSİYALİMİZ BULUNMAKTADIR
ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Sü-

renkök, Adana’nın sanayi ve tarımda önemli
üretim potansiyeline sahip bulunduğunu
belirterek, makine, tekstil ve gıda sektörleri-
nin çok gelişmiş durumda ve modern enteg-
re tesislerin yanısıra, yurtdışına komple fab-
rikalar kuran tesisler olduğunu vurguladı. Zi-
yaretin ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine
katkı sağlayacağına inandığını, Adana Sana-
yi Odası olarak her türlü katkı ve desteği
vermeye hazır olduklarını ifade eden Süren-
kök,  “İşbirlikleri, yatırım ortaklıkları ve tica-
ri ilişkilerinin geliştirilmesi iki ülkenin de
menfaatine olacak” dedi.

GİRİŞİMLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ
Çin Büyükelçi Yardımcısı Wang Xiaoning

de, iki ülke işadamlarını ortak yatırım alan-
larında buluşturmayı hedeflediklerini belir-
terek,  ticari ilişkilerin kapsamlı ve çoklu bir
şekilde geliştiğini bildirdi. Xiaoning, “Türk
işadamlarının Çin’e gidip, Çinli işadamları-
mızın da buraya gelip yatırım ve ticaret yap-
maları için girişimlerimizi sürdürüyoruz”
diye konuştu. TÜÇİDER Yönetim Kurulu
Başkanı Zeyneş İsmail,  Çin'in dünyanın ikin-
ci, Türkiye'nin ise 16. büyük ekonomisine sa-
hip olduğunu, iki ülke arasında İpek Yolu ne-
deniyle yüzyıllara dayanan bir işbirliği ve
dostluğun süre geldiğini ifade etti. İsmail,
“Önemli olan iki ülkenin menfaatidir ve
dostlukla birlikte iş ilişkilerinin geliştirilme-
sidir” görüşünü dile getirdi.Çin Heyeti’nin zi-
yaretinde, Adana Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Sayman Üyesi Ercan Karakaya, Yöne-
tim Kurulu üyeleri Civan Serintürk, Fırat Ka-
ralı, Kamerhan Dıblan, Kurtuluş Kaynak ve
Mahir Alev ile Genel Sekreter Gazi Yılmaz
hazır bulundu.

Adana Sanayi Oda-
sı’nı ziyaret eden Çinli

heyet, ülkelerinde iş
fırsatlarını anlata-

rak işbirliği ve yatırım
çağrısında bulundu.

Çin’den işbirliği
ve yatırım çağrısı
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TOBB Adana İl Genç Girişimciler Ku-
rulu tarafından düzenlenen konuş-
macı olarak Ahmet Şerif İzgören’in

katıldığı, “At şu adımı" adlı girişimcilik,
mücadele ruhu, bilgi, proje yönetimi ve li-
derlik semineri ATO Meclis salonunda ger-
çekleştirildi. Seminerin açılışında konuşan
ATO Başkanı Ali Gizer, bir yaşam biçimi
olarak değerlendirdiği girişimciliğin, geniş
vizyonuyla sürekli bir şeyleri araştıran ve
yeni değerler yaratan insanları ifade ettiği-
ni söyledi. Gizer, günümüz pazarında artık
piyasalara girişimcilerin yön verdiğini, ülke
kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde
kullanımını sağlayıp istihdam yaratarak,
ekonomiye hareket kazandıran, iş fikirleri-
ni hayata geçiren, ardından da geliştirerek
dünya şirketlerini oluşturan girişimcilerin
öneminin gün geçtikçe artttığını vurguladı.

GİRİŞİMCLİK RUHUNU 
GÖSTERİYOR
Gizer sözlerini şöyle sürdürdü: “Günü-

müz ticaretinde işletmelerin sürekliliği de-
ğişimden, girişimcilik ruhundan geçmekte-

dir. Günümüze kadar uzanan asırlık kuru-
luşlar, varlıklarını girişimcilik ve yenilikçilik
ilkesiyle sürdürmüş ve büyütmüşlerdir.
Ülke ekonomilerinin büyüklüğü, girişimci
sayısıyla doğru orantılıdır. Türkiye’de, ya-

kın zamana kadar girişimciliğin teşviki hat-
ta varlığı bile tartışılır durumdaydı. Oysa
bugün, dünyanın uzak köşelerinde bile
elinde bilgisayarları ve çantalarıyla ticaret
yapmaya çalışan vatandaşlarımızla karşıla-
şabiliyoruz. Bu tablo, ülkemizin girişimcilik
ruhunun çok önemli bir göstergesidir.”

GENLERİMİZDE VAR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Adana Genç Girişimciler Kurulu
Başkanı M. Tansel Ün de konuşmasında,
girişimcinin risk alarak yenilik yapan,
kendisini elindeki kaynaklarla sınırlama-
yan, fırsatları gözleyen ve bulduğunda
riskleri hesaplayıp gerçekleştirmeye çalı-
şan kişi olarak tanımlanabileceğini belir-
tirken, “Global dünyada büyük ekonomili
ülkelere baktığımızda; Çin ekonomisinin
yükselişinde ucuz işgücünün, ABD eko-
nomisinin kalkınmasında birikmiş serma-
ye avantajının önemi ön plana çıkıyorsa,
Türkiye ekonomisinin üzerinde yükseldi-
ği temel direk de, Türk insanının genle-
rinde olan girişimci ruhun başarısıdır”
dedi. Konuşmaların ardından, Ahmet Şe-
rif İzgören’in semineri başladı. ATO Mec-
lisi salonunun tamamen dolduğu ve yak-
laşık 1,5 saat süren sunumunda katılımcı-
ları esprileriyle coşturan İzgören, girişim-
cilik ruhuyla başarının doğru orantılı ol-
duğunu belirterek, fark yaratanların ba-
şarıyı da yakalayacaklarını vurguladı.

Girişimcilik ve liderlik konusunda Türkiye’nin en popüler isimlerinden olan Ahmet Şerif İzgören, 
TOBB Adana Genç Girişimciler Kurulu’ndaki “At şu adımı” başlıklı seminerinde yine hayranlık topladı.

Atılacak adımı İzgören anlattı





T ürkiye Genç İşadamları Konfederas-
yonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan
Güral ve beraberindeki heyet, 13

Mart 2013 Çarşamba günü Diyarbakır’ı zi-
yaret etti.  Heyet, çözüm süreci sonrasına
ilişkin iş dünyasının atacağı adımlara yöne-
lik fikir alışverişinde bulunmak hedefiyle
üst düzey çeşitli temaslar gerçekleştirdi.
Heyette TÜGİK Genel Başkanı Erkan Gü-
ral’ın yanı sıra TÜGİK Yönetim Kurulu üye-
leri, TÜGİK Dernek Başkanları, Güneydoğu
Genç İşadamları Derneği (GÜNGİAD) Baş-
kanı Hakan Akbal ve GÜNGİAD Yönetim
Kurulu üyeleri yer aldı. TÜGİK üyeleri Di-
yarbakır’a gelirken çözüm sürecine verdik-
leri desteği temsilen yakalarına beyaz men-
dil taktılar ve barışa nazar değmemesi dile-
ğiyle getirdikleri nazar boncuklarını temas-
larda bulundukları yetkililere hediye ettiler.

SOMUT ADIMLAR ATILIYOR
TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral yaptı-

ğı açıklamada “İlerlemekte olan bir çözüm
süreci var. Bu çerçevede iş dünyasının hare-
ket biçimi ve süreç sonrasına yönelik ataca-
ğı adımların çok büyük önem taşıdığını dü-
şünüyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının da
bunun dışında kalmaması gerektiğine inanı-
yoruz. TÜGİK olarak Diyarbakır’a yaptığı-
mız bu geniş kapsamlı ziyaretin çok büyük
önem taşıdığına inanıyoruz, çünkü Türki-
ye’de ilk kez çok büyük ve ülke çapında faa-
liyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu çö-
züm süreci ve sonrasına ilişkin somut adım-
lar atmaya başlamış bulunuyor” dedi.

FİKİR GELİŞTİRİYORUZ
Güral şöyle devam etti: “TÜGİK olarak,

süreç sonrasındaki dönemde üyelerimizle
birlikte Diyarbakır ve Güneydoğu Anado-

lu Bölgesi’nde ekonomiyi geliştirmek ve
istihdamı yükseltmek için ne tür çalışma-
lar yapabileceğimize yönelik planlamalar
yapıyor, fikir geliştiriyoruz. Bölgeye nasıl
destek verebileceğimizi, ne gibi çalışmalar
yürütebileceğimize ilişkin çalışmalar içeri-
sindeyiz. Bölgeye yapılan her türlü katkı,
ülkeye yapılmış olacaktır. Bu nedenle, çö-
züm süreci sonrasında iş dünyasının at-
ması gereken adımlara ilişkin fikir alışveri-
şi yapmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz
bu ziyaret, TÜGİK açısından yapıcı bir ça-
lışma süreci ortaya koymak adına önemli
bir başlangıç. Oluşturmayı hedeflediğimiz
hareket planı için Diyarbakır’daki temas-
larımızın son derece önemli ve belirleyici
olacağına inanıyorum. İlerleyen günlerde
Van, Mardin, Muş, Batman ve Bitlis’i ziya-
ret ederek temaslarımızı ve çalışmalarımı-
zı sürdüreceğiz.” 

BUGÜNDEN BAŞLAMALIYIZ
Güneydoğu Genç İşadamları Derneği

Başkanı Hakan Akbal da “TÜGİK cesur bir
adım atarak çözüm süreci ve sonrasına
ilişkin kararlılığını ve desteğini ortaya koy-
du” dedi. Hakan Akbal sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Herkesi çözüme destek vermeye
ve sağduyulu olmaya çağırıyoruz. Çözüm
süreci sonrasında bölgenin eksiklerini gi-
dermek ve yenilikleri hayata geçirmek için
bugünden çalışmaya, düşünmeye ve plan-
lamaya başlamamız gerekiyor. Ülkemizin
batısındaki, doğusundaki ve dört bir yanın-
daki şehirlerden gelen işadamlarını bir
araya getiriyoruz bu çalışmalarımızla. Böl-
gede paneller, sempozyumlar gerçekleşti-
recek, iş dünyasına yönelik toplantılar dü-
zenleyecek ve hazırlıklarımızı sağlam
adımlarla hayata geçireceğiz.”

Türkiye Genç İşadamları
Konfederasyonu ve Güneydo-
ğu Genç İşadamları Derneği

terör sorununun çözümü sü-
recinin başarıyla tamamlan-
masının ardından yapılacak-
lar için çalışmalara başladı.

TÜGİK ve GÜNGİAD’dan
‘çözüm sonrası’ hazırlığı
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İŞKAD’ın projesi sürüyor
A dana İş Kadınları Derneği’nin (İŞKAD)

Türkiye'deki kadın girişimciliğinin artı-
rılması için başlatığı "Kızlarımız Giri-

şimci Olsun" projesinin 8’inci buluşması Çu-
kurova Piri Reis Anadolu Lisesi’nin kız öğrenci-
leriyle gerçekleşti. Estemania Güzellik Merke-
zi’nin sahibi Dr. Gül Fennibilek iş yaşamında
başarılı olmak için tecrübe, sabır ve istikrara
ihtiyaç olduğunu söylerken, Proje Koordina-
törü Ayfer Köni, Türkiye’nin istihdam yaratan
işkadınlarına ihtiyacı olduğunu belirtti.

TECRÜBE, SABIR VE İSTİKRAR
Çukurova Piri Reis Anadolu Lisesi’nin

toplantı salonundaki buluşmanın açılış ko-
nuşmasını yapan Proje Koordinatörü Ayfer
Köni, girişimcilik konusunda öğrencileri bil-
gilendirdi. Kadın girişimciliğinin önemini an-
latan Köni, kadınların iş yaşamında yer al-
masının çok önemli olduğunu vurguladı. Es-
temania Güzellik Merkezi’nin sahibi Dr. Gül

Fennibilek de iş yaşamında başarılı olmanın
tecrübe, sabır ve istikrardan geçtiğini ifade
etti. Çocukluk hayalini gerçekleştirebilmek
için devlet memurluğundan istifa ettiğini
anlatan Dr. Fennibilek, insanların işlerini
sevmesi gerektiğini söyledi. 

KENDİNİZİ GELİŞTİRİN
Dr. Fennibilek, “Hayatta tecrübeler çok

önemli. Hayallerinize doğru giderken sabırlı ol-
malısınız. Sadece eğitim hayallerin gerçekleş-
mesi için yeterli değil. Gelişmelere açık olmalı-
sınız. Çok çalışmalı, işinizi severek ve isteyerek
yapmalısınız. Kendinizi sürekli geliştirmelisiniz.
Her zaman örnek bir kişilik olmanızı öneririm”
dedi. Seminerin soru-cevap bölümünde ise öğ-
renciler iş yaşamıyla ilgili merak ettikleri soru-
ları İŞKAD’lılara sordular. Seminere İŞKAD Baş-
kan Yardımcısı Belgin Özçelik, Yönetim Kurulu
Üyesi Ayfer Köni ve Demet Nazik, İŞKAD üyesi
Hülya Acemoğlu da katıldı.

Adana İş Kadınları
Derneği’nin “Kızları-
mız Girişimci Olsun”

projesi ara verme-
den devam ediyor
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Estemania Güzellik Merkezi Sahibi Dr. GÜL FENNİBİLEK “Kızlarımız Girişimci Olsun” Proje Koordinatörü AYFER KÖNİ





A dana Sanayi Odası (ADASO), Türk
Ekonomi Bankası (TEB) ve Dış Ekono-
mik İlişkiler Kurulu (DEİK)  işbirliğiyle

“Afrika Uzak Değil” başlıklı seminere ev sa-
hipliği yaptı. Seminerde konuşan DEİK Afrika
İş Konseyleri Başkan Yardımcısı Zuhal Mans-
field, Afrika’nın hızla kalkındığını, kıtadaki ti-
cari hareketlilikten Adana iş dünyasının da
yararlanması gerektiğini vurguladı.

ARTIK BAŞKA ŞEYLER OLUYOR
Bundan 20 yıl sonra Afrika kıtasında eko-

nominin büyüklüğünün 2,7 tril-
yon dolara ulaşmasının beklen-
diğini kaydeden Zulah Mansfi-
eld şöyle devam etti: “1 milyar
nüfuslu Afrika kıtasında,
ABD’den daha çok İngilizce ko-
nuşan, Fransa’dan daha çok
Fransa konuşan insan yaşıyor.
Artık Afrika’da çok ciddi bir
ekonomik var. Biz de iş dünyası
olarak bu pastadan pay almalı-
yız. Afrika’da artık başka şeyler
oluyor. Dışişleri Bakanlığımız 31

ülkeye ulaştı bu kıtada. Ulaştırma Bakanlığı-
mız, THY olarak her yere uçuyor. Ekonomi
Bakanlığımızın ticari müşavirlikleri canavar
gibi çalışıyor. Artık ezberlerin bozulma zama-
nı geldi.”

DÜNYA İLGİ GÖSTERİYOR
ADASO Başkanı Sadi Sürenkök de konuş-

masında da ekonomik verileri hakkında bilgi
verdiği Afrika’nın potansiyeline dikkat çekti.
Kıtanın toplam gayri safi yurt için hasılasının
1,73 trilyon dolar olduğunu belirten Sürenkök,

nüfus ortalamasının da çok düşük
olduğuna vurgu yaptı. Sürenkök,
dünyanın Afrika’ya gösterdiği ilgiyi
anlatırken, “Çinlileri Afrika’nın her
yerinde görüyorsunuz. Çin’in Afrika
ile ticaret hacmi 160 milyar dolara
ulaştı. Bizim de Türkiye olarak he-
defimiz 150 milyar dolara ulaşmak”
dedi. Toplantıda, TEB, BNP Paribas
ve Eximbank yetkilileri de Afrika’yla
yapılabilecek ticari bağlantılar ve
bankaların sunduğu kredi olanakları
hakkında ayrıntılı bilgi verdi.
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DEİK Afrika İş Konseyleri Başkan 
Yardımcısı ZUHAL MANSFIELD

Adana’da düzenlenen
seminerde konuşan Dış
Ekonomik İlişkiler Ku-

rulu Afrika İş Konseyleri
Başkan Yardımcısı Zu-

hal Manseld, Afri-
ka’nın hızla kalkındığını,
fırsatların değerlendiril-
mesi gerektiğini söyledi.

Afrika’nın gelişimi
fırsatlar doğuruyor

ADASO Yönetim Kurulu 
Başkanı SADİ SÜRENKÖK





34 MART - NİSAN 2013 www.kobigundem.comkobigundem@kobigundem.com

A nadolu Girişimci İşadamları’nın
(AGİD) geleneksel olarak düzenle-
diği ‘Ufku Zorlayanlar’ Programına

konuk olan Sunar Grup Yönetim Kurulu
Üyesi ve Genel Müdürü Hüseyin Çomu,
Türkiye’nin ihracat yapmaktan başka şansı
olmadığını söyledi. Avrupa ülkelerine satı-
labilecek fazla bir şeyin olmadığını da söy-
leyen Çomu, “Ürünlerinizi Çin ve Hindis-
tan’a rahatlıkla satabilirsiniz. 2 milyar nü-
fuslu bir Çin’de ürününüzü satacak mutlaka
birilerini bulabilirsiniz. Bunun yanında kat-
ma değerli ürünler üreterek, pazar şansınızı
artırabilirsiniz. Türkiye’nin ihracat hedefini
yakalaması için dış pazarı daha fazla zorla-
malıyız.” diye konuştu. Ürettiğinizi yurt içi-
ne satarak büyümenin mümkün olmadığını
da söyleyen Hüseyin Çomu, “70 milyon in-
san bizi kısıtlıyor. 7 milyar insanla uğraş-
mak istiyoruz.” dedi.

SATIŞLAR YÜZDE 21 ARTTI
Türkiye’de işlenen mısırözünün yüzde

35’inin, Çukurova’da işlenen ayçekirdeğinin
ise yüzde 30’unun Sunar Grup bünyesindeki
şirketler tarafından işlendiğini de kaydeden
Hüseyin Çomu, Türkiye glikoz ihracatının
yüzde 27’sini, Türkiye nişasta ihracatının

yüzde 59,11’ini, Türkiye mısırözü yağı ihra-
catının yüzde 25’ini, Türkiye ayçiçek yağı ih-
racatının yüzde 7’sini ve Türkiye margarin
ihracatının yüzde 12’sini gerçekleştirdikleri-
ni söyledi. SUNAR Grup’un 2012 yılı satışla-
rının, 2011 yılına göre yüzde 21 arttığını
söyleyen Çomu, “72 farklı ülkeye satış yap-
tıklarını söyledi. 84 bin ton ihracat gerçek-
leştirdiklerini söyleyen Çomu, “120 milyon
dolar toplam satış yaptık. 15 uluslararası
fuara katılarak, 42 ülkeye ticari ziyarette
bulunduk” şeklinde konuştu.

‘YURTDIŞI GEZİLERİNE
ÖNEM VERİYORUZ’
Dernek olarak yurt dışı gezilerine önem

verdiklerini söyleyen Anadolu Girişimci İşa-
damları Derneği (AGİD) Başkanı Seyfettin
Alpat da TUSKON’un 2005 yılında kurul-
duğunu ifade ederek, bugüne kadar Türkiye
genelinde 45 bin üyesi ile en büyük konfe-
derasyon konumunda olduğunu belirtti.
AGİD’in, 750 üyesi ile Adana’nın en büyük
sivil toplum kuruluşu olduğunu da söyle-
yen Başkan Alpat, “Üyelerimize ayrıcalıkla-
rını hissettirmek için sürekli etkinlikler dü-
zenliyoruz. Yurtdışı gezilerine önem veriyo-
ruz. Son altı ayda Filipinler, Kongo ve Ken-
ya’ya ticari geziler düzenledik” dedi. Etkin-
likte daha sonra, AGİD Platin Markalar’da
yer alan firma temsilcilerine de katkıların-
dan dolayı plaketlerini Adana Vali Yardım-
cısı Mustafa Yüksel Karadal verdi. Hüseyin
Çomu’nun plaketini ise AK Parti Adana Mil-
letvekili Fatoş Gürkan verdi. Programın so-
nunda; AGİD’in KOSGEB ile ortak organize
ettiği girişimcilik eğitimini tamamlayan
kursiyerlere de sertifikaları verildi.

SUNAR Grup Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Genel Mü-

dürü Hüseyin Çomu, “Tür-
kiye’nin ihracat yapmak-

tan başka şansı yok” dedi

Türkiye’nin tek şansı
ihracat yapmak

AGİD Başkanı SEYFETTİN ALPAT

Sunar Grup 
Genel Müdürü 

HÜSEYİN ÇOMU
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Adana Şubesi tarafından "Türki-
ye’nin Enerji Görünümü-2013" ko-

nulu söyleşi düzenlendi. Seyhan Oteli’nde
yapılan toplantıda konuşan MMO Adana
Şube Başkanı Hüseyin Atıcı, enerjinin birik-
miş yaşam olarak da adlandırılabileceğini
belirterek, "Her canlı farklı bir enerji biçimi
ve birikimidir. Tüm canlılar bir yandan ken-
di yaşamını sürdürmek için değişik yön-
temlerle enerji toplarlar. Bir yandan da
edinilen enerjiyi farklı enerji biçimlerine
dönüştürürler. Doğada bunun örneğine her
yerde rastlayabiliriz.Yaşamın sürdürülebil-
mesinin temel gereği olan enerji, besin zin-
cirinin tepesinde bulunan insan için de
hem fiziki bir ihtiyaçtır, hem de toplumsal-
ekonomik yaşamın sürdürülebilmesinin ol-
mazsa olmazıdır." dedi.

EN BÜYÜK PAY DOĞALGAZ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Enerji Çalışma Grubu Başkanı, Dünya Ener-
ji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Ku-
rulu Üyesi Oğuz Türkyılmaz, dünyada
enerji talebi en fazla ülkeler arasında Türki-
ye’nin yer aldığını, enerjide dışa bağımlılı-
ğın yüzde 72 olduğunu ve ithalatının dört-
te birinin enerjiye gittiğini söyledi. Türki-
ye’nin yıllık enerji talep artışının:1990’dan
itibaren yüzde 4,6 olduğuna dikkat çeken
Türyılmaz, Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rulu (EPDK)’nun 2010-2030 dönemi için
elektrik sektöründe gerekli yatırım ihtiya-
cını 225 - 280 Milyar dolar olarak tahmin
ettiğini söyledi. Oğuz Türkyılmaz, 2011 yılı
verilerine göre Türkiye’nin enerji tüketimi-
nin en büyük bölümünü doğalgaz oluştur-
duğuna dikkat çekerek, “Enerji tüketimimi-

zin yüzde 32.3’ünü doğalgaz, yüzde
26.7’ünü petrol, yüzde 17’sini kömür ve
yüzde 4.4’ünü ise linyitten, yüzde 3.1’ini
ise odun-çöpten karşılıyoruz” dedi.

60 MİLYAR DOLAR İTHALAT
Enerjide dışa bağımlılığın her geçen yıl

arttığına da değinen Oğuz Türkyılmaz,
şöyle konuştu: “Türkiye’nin en önemli so-
runlarının başında enerjide dışa bağımlılık-
tır.2011'de toplam 54 milyar dolara ulaşan
enerji girdileri ithalatı , 2012'de, 60 milyar
dolara varmıştır. İthal kömür ve doğal gaz
gibi fosil yakıtların bu denli yüksek kullanı-
mı, önümüzdeki yıllarda karbon salımları-
na yönelik gündeme gelebilecek cezai eko-
nomik yaptırımlara da yol açabilecektir. Si-
yasi iktidar, bir yandan dış ticaret açığının
en büyük sorumlusu olarak enerji girdileri-
ni gösterse de, izlediği politikalarla bu fa-
turayı katlayacak adımlar atarak, enerji gir-
dileri ithalatının 100 milyar doları aşması-
na neden olabilecektir. Son 20 yılda, ye-
terli sayıda santral yapılmadığı ve linyit
üretimi %57 arttığı için, elektrikte 2010
değerine göre %17 daha dışa bağımlılığı-
mız artmıştır. Yerli kömürün elektrikteki
payı 1990’da %35 iken, 2009’da %22,
2010’da %18’e gerilemiştir.”

Dünya Enerji Konseyi Türk
Milli Komitesi Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve  Makina Mü-

hendisleri Odası Enerji Ça-
lışma Grubu Başkanı Oğuz

Türkyılmaz, Türkiye’nin
enerjide dışa bağımlılığının

yüzde 72 olduğunu ve ithalat
harcamasının dörtte birinin
enerjiye yapıladığını söyledi.

Tükettiğimiz enerjinin
yüzde 72’si dışarıdan

TMMOB Makine 
Mühendisleri Odası Enerji 

Çalışma Grubu Başkanı
OĞUZ TÜRKYILMAZ

MMO Adana Şube Başkanı
HÜSEYİN ATICI





A dana, Kazakistan Sağlık Bakanlığı ile
ülkede hizmet veren özel sağlık kuru-
luşlarından National Medical Holding

ve Hemogens firmalarından yetkilileri, karşı-
lıklı işbirliği için ağırladı. Ekipte 6 doktor ile 1
eczacı yer aldı. Adana’daki hastanelerde ince-
leme yapıp sağlık olanaklarını yerinde gören
Kazak hekimler, “Adana sağlıkta önemli bir
merkez. Bölgede kimse tedavi için başka bir
yere gitmek zorunda kalmıyor. Bu nedenle
hem tıbbi hem de idari alandaki deneyimleri-
nizi ülkemize taşımak istiyoruz” dedi.

BİRLİKTE ÇÖZEBİLİRİZ
Kazak sağlık ekibi, ziyaretlerinin ilk günü

Adana sağlık sektörü temsilcileriyle Park Zirve
Restoran’da Vali Yardımcısı Fikret Deniz’in de
katıldığı toplantıda bir araya geldi. Toplantıda,
Hemogens Medikal Danışmanı ve Adana Sağlık
Turizmi Derneği (ASTD) Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Turgut Arpacı, Kazak konuklara Türkiye’nin
ve Adana’nın sağlıkta geldiği nokta hakkında
bilgi verdi. National Medical Holding Yönetim
Kurulu Başkan Danışmanı Dr. Bolat Myrzaliyev
de konuşmasında, ülkesinin hızla kalkındığını
ancak sağlıkta büyük eksikleri olduğunu, bunu
da Adana’yla işbirliği yaparak aşabileceklerini
söyledi. Kazak heyet daha sonra 3 gün sürecek
hastane ziyaretlerine başladı.

Adana’nın sağlık deneyimi
Kazakistan’a taşınacak
Adana’daki hastane
ve hekimlerin dene-

yimleriyle ilgili bilgi
almak isteyen, Ka-
zakistan Sağlık Ba-

kanlığı ve özel sağlık
kuruluşlarından 7

kişilik bir heyet kent-
te inceleme yaptı
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Sektörünün lider kuruluşu olan Adana Çimento, üniversite-
lerde verilen teorik bilgilerin, pratiğe dönüşümünü gösterme
imkanı tanımak amacıyla “teknik gezi” taleplerini kabul ediyor.
Firma Mart ayında da Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mi-
marlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Adana Meslek
Yüksek Okulu İnşaat Bölümü öğrencilerini ağırladı. Öğrencilere
öncelikle fabrika bölgesinde bulunan hammadde sahaları gez-
dirilerek, çimentonun ana hammaddesi olan kalker ve kilin

elde edilmesine ilişkin teknik bilgiler paylaşıldı. Hammadde
sahasında yapılan bilgilendirmenin ardından, üretimin ilk aşa-
ması olan hammadde kırıcısından başlayarak, nihai ürünün
elde edildiği son nokta olan çimento değirmenlerine kadar
olan üretim prosesi yerinde tetkik edildi. Ürünün standartlara
uygunluğunun sağlandığı yer olan kalite kontrol laboratuvar-
ları ve prosesin kontrol-takibinin yapıldığı merkezi kumanda
odasında sistemin işleyişi hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Üniversitelilerin ikinci adresi Adana Çimento tesisleri





C ukurova Genç İşadamları Derneği (Çu-
kurova GİAD) Başkanı Ömer Faruk Sa-
karya, Adana'nın birçok şeye ihtiyacı

bulunmasına karşılık, birçok kurumda bunu
sağlayacak yeterli irade veya hizmet isteğinin
bulunmadığını, böyle bir durum içerisinde
Adana'da güçlü sivil toplum örgütlerine ihti-
yaç duyulduğunu söyledi. 

MALİ GENEL KURUL
Çukurova GİAD'ın Ömer Faruk Sakarya

başkanlığındaki 11'inci dönem yönetim yöne-
timinin hizmette bir yılı geride bırakması ne-
deniyle yapılan olağan mali genel kurul top-
lantısı dernek merkezinde üyelerin katılımıyla
gerçekleşti. Çukurova GİAD 10'uncu Dönem
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çelik'in divan
başkanlığını, Kahraman Özer Canbulan ve
Murat Töle'nin divan üyeliklerini yaptığı genel
kurulda faaliyet raporu, denetleme raporu ve

mali raporlar okunduktan sonra oylamaya su-
nuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

STK’LAR ÇOK ÖNEMLİ
Genel kurulda üyelere hitap eden Çukuro-

va GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, Ada-
na'da sivil toplum örgütlerinin etkinliğinin çok
önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Adana'mızda sivil toplum örgütlerinin etkin-
liği çok önemli. Çünkü, Adana'nın birçok şeye
ihtiyacı var. Fakat ne yazık ki ihtiyacı olan bu
kadar çok şeyi sağlayabilecek, birçok kurumda
yeterli irade ya da yeterli istek bulunmamak-
ta. Böyle bir durum içerisinde de sivil toplum
örgütlerinin gücü önemi daha da ortaya çıkı-
yor. Adana'daki sivil toplum örgütleri ne ka-
dar güçlü olurlarsa, ne kadar önemli işler ya-
parlarsa içinde bulunduğumuz ortamda Ada-
na'mız için, kentimiz için, bizler için, çocukları-
mız için çok büyük fayda sağlayacaktır"

Adana’nın ihtiyacı güçlü STK’lar
Çukurova Genç İşa-

damları Derneği Baş-
kanı Ömer Faruk Sa-
karya, Adana’nın ihti-
yaçlarının giderilmesi
için güçlü sivil toplum

örgütlerine ihtiyaç bu-
lunduğunu söyledi.

40 MART - NİSAN 2013 www.kobigundem.comkobigundem@kobigundem.com

A nadolu Girişimci İşadamları Der-
neği’nin (AGİD) düzenlediği prog-
ramda konuşan  Çukurova Üni-

versitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Mustafa Çeker ‘Türk Ticaret Kanunu’, En-
düstri Mühendisi-İş Güvenliği Uzmanı Baş
Denetçi Erhan Ariş ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’
konusunda bilgi verdi. Avrupa Birliği (AB)
hukuku ile entegrasyonu gerçekleştirmek,
uluslar arası ticaret toplumunda Türk iş-

letmelerin güvenirliliğini sağlamak ve dü-
rüst ticaretin kurallarını uygulamak ama-
cıyla çıkarılan Türk Ticaret Kanunu hak-
kında konuşan Prof. Dr. Mustafa Çeker,
uygulamada ortaya çıkan gelişmeleri dik-
kate alarak kanunun günün şartlarına
uyarlandığını ifade etti.

TEK ORTAK ARTIK MÜMKÜN
Yeni Ticaret Kanunu ile birlikte Türki-

ye’deki şirket sayıları hakkında bilgiler de
veren Prof. Dr. Çeken, faal olmayan şir-
ketlerin tasfiyesinin nasıl olacağı konusu-
na da değindi. Yeni kanunda anonim ve li-
mited şirketlerin tek ortakla kurulmasına
olanak sağlandığını da ifade eden Prof.
Dr. Çeken, “Mevcut şirketlerin tek ortaklı
hale getirilmesi de mümkün. Bir şirkette
pay sahibi sonradan bire düşerse, durum
tescil ve ilan edilmelidir. Aksi halde doğa-
cak zarardan, bildirimde bulunmayan pay
sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yöne-
tim kurulu sorumludur.” dedi.

AGİD üyelerine çifte konferans
Anadolu Girişimci İşadamları Derneği (AGİD), üyeleri için Türk Ticaret Kanunu ve İş Güvenliği semineri düzenledi.

Çukurova
GİAD Başkanı
ÖMER FARUK

SAKARYA





2 013-2015 Sürdürülebilir Ekonomiye
Geçiş Programı çerçevesinde, Türki-
ye Cumhuriyeti tarafından sağlanan

kaynak ile KKTC’de Kısmi Hibe Destek Yar-
dım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin
İşbirliği Protokolü kapsamındaki ‘2013 Yılı
Kısmı Hibe Destek Programları’  KKTC Baş-
bakanlık Şeref Salonunda kamuoyuna ilan
edildi. Toplantıda, KKTC Başbakanı İrsen
Küçük, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ha-
lil İbrahim Akça, KKTC Tarım ve Doğal
Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu,
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat
Atun ve Çukurova Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Zekeriya Şarbak hazır bulundu.

28 MİLYONLUK KATMA DEĞER
Toplantıda konuşma yapan Çukurova

Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri
Zekeriya Şarbak, program detayları ile  il-
gili şu açıklamalarda bulundu: “Geçen yıl
ilk kez uygulanan Kısmi Hibe Progra-
mı’nda projelerin yüzde 50’lik kısmı hibe
edilirken, geriye kalan yüzde 50’lik kısım
proje sahibi tarafından karşılanıyor. Yaka-
lanan başarı nedeniyle programa bu yıl da
devam etme kararı alındı. İlk olarak ta-
rımla başlayan ve daha sonra turizm ve

sanayi sektörünü de kapsayacak şekilde
genişletilen programla, 2012 yılında top-
lam 9,7 milyon liralık yarım hibe, eş fi-
nansmanla birlikte toplam 19 milyon lira-
lık katma değer yaratıldı. Bu yıl  tarım, tu-
rizm ve sanayi sektörlerine toplamda 14
milyon lira yarı hibe sağlayacak progra-
mın, proje sahiplerinin eş finansmanlarıy-
la birlikte  28 milyon liralık  katma değer
yaratması öngörülüyor. Yarı Hibe Destek
Programı’na, geçen yıldan farklı olarak bu
yıl bilişim sektörü de dahil edildi.”

TARIM VE TURİZM DE KATILDI
KKTC  Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat

Atun ise konuşmasında, 2012 yılında sa-
nayi  sektöründe başlayan hibe projeleri-
ne tarım ve turizmin de katıldığını anlattı.
Bakan Atun, 2012’de sanayi alanında 26
firmanın 4 milyon 200 bin lira hibe deste-
ğinden faydalandığını söyledi. Atun,
2012’de tarımsal alanda 18 üreticinin 2
milyon 500 bin lira, turizmde ise 14 firma
ve 5 kar gütmeyen kuruluşun 3 milyon li-
ralık bir hacimden faydalandığını belirte-
rek, tüm bunların kendi eş finansmanla-
rıyla meydana getirdiği katma değerin ise
19 milyon lira tutarına eş olduğunu ifade

etti. Bakan Atun, 2013’te verilecek kısmi
hibe destek tutarlarını da açıkladı. Atun,
bu yıl sanayi, turizm ve tarım alanlarında
bu hibe projelerini devam ettirdiklerini
kaydederek, bu yıl sanayi alanında 4 Mil-
yon lira, tarım alanında ve turizm alnında
da 5’er milyon liralık, toplam 14 Milyon li-
ralık bir hacimle hibe programının başlatı-
lacağını söyledi.

TÜRKİYE’NİN KATKISI 
3,3 MİLYAR LİRA
Toplantıda konuşan  KKTC Başbakanı

İrsen Küçük de, amaçlarının KKTC ekono-
misini daha da güçlü hale getirmek oldu-
ğuna dikkat çekti. Cari harcamaların azalır
bir şekilde sürdürülmesi ve artan kaynak-
ların ekonomiye kanalize edilmesini ön-
gören bu çalışmaların önemli olduğunu
söyleyen Başbakan, önümüzdeki 3 yıl içe-
risinde anavatan Türkiye’nin öngördüğü
katkının 3 milyar 300 milyon lira olduğu-
nu kaydetti. Başbakan, KKTC’nin küçük
bir ülke olması ve bazı izolasyonlar altında
bulunmasına rağmen, rekabet edebilmesi
gerektiğini dile getirerek, Türkiye’nin ve
Büyükelçiliğin KKTC’ye yaptığı yatırımlar-
dan dolayı teşekkür etti.

Ajans’tan Yavru Vatan’a
14 milyon lira destek
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