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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

KOBİGÜNDEM Dergisi olarak 3’üncü yaşımızı geride bırakmanın gu-
rurunu, heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. İki ayda bir düzenli olarak
hazırlamış olduğumuz KOBİGÜNDEM Dergisi 19’uncu yeni sayısıyla
siz değerli KOBİ’lerin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Her geçen
yıl ve her yeni sayı ile daha fazla tanınmak, daha fazla okunmak ilkesiyle
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geldiğimiz noktada iş dünyasının artan
ilgisi, bizleri güçlendirerek yolumuza devam etmemizi sağlamış oldu.
Hedefimiz bu doğrultuda kendimizi geliştirerek en iyi hizmeti sunma
gayreti içerisinde olarak KOBİ’lerle olan iş birliğimizi devam ettirmek.  

Ekonominin motor gücü olarak gördüğümüz KOBİ’lere ve onları
ilgilendiren her konuya özel bir ilgi göstermeye özen göstermeye
çalışıyoruz. KOBİGÜNDEM Dergisi adından anlaşıldığı ve sizlerin de
gördüğü üzere KOBİ’lerimize yönelik bir çalışmadır. Bu çerçevede
gereken hassasiyeti göstererek KOBİ’lerimizle olan iş birliğimizi
sürdürmeye çalışıyoruz.  Esnek üretim yapılarıyla, yarattıkları istihdamla,
ihracatlarıyla, dinamiklikleriyle ve yaratıcılıklarıyla ekonominin motor
gücünü oluşturmaktadırlar. Bölge ve ülke ekonomisine çok ciddi katkıları
bulunmaktadır. Çalışmalarımızı sürdürürken KOBİ’lerimizin yatırımlarını
büyük bir titizlikle dikkate alarak yürütmeye çalışıyoruz. Bölgede yatırım
yapan, mevcut durumunu geliştiren, istihdam yaratan, ar-ge yaparak
yeni ürünler üreten, markasını güçlendiren, pazar payını artıran ve dış
pazarlarda ihracatta önemli yol alan yüzlerce KOBİ’lerimizle birlikte
var olmaya çalışıyoruz. Tüm bu gelişmeleri gururla sevinçle sayfalarımıza
taşıyarak siz değerli okuyucularımızla paylaşmaya çalışıyoruz. 

Yine yeni sayımızda birbirinden değerli firmalarımızın haberlerini ve
reklamlarını göreceksiniz. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
ve hemen bitişiğinde yer alan Doğu Sanayi Sitesi ve Orta ölçekli Sanayi
Sitesi olmak üzere bölgede faaliyet yürüten KOBİ’lerimizin haberlerini
sayfalarımıza taşıyarak sizlere aktarmanın sevincini yaşıyoruz.

Onların ne ürettiklerini, kaç kişiye istihdam sağladıklarını, projelerini, he-
deflerini, yeni yatırımlarını, ihracat çalışmalarını ve pazar arayışlarını her
yeni sayımızla siz değerli okuyucularımıza aktarmaya devam edeceğiz.

Üçüncü yaş
sevincini
yaşıyoruz

Hayati Çetinkaya
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C ukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA),
2012 Mali Destek Programları  De-
ğerlendirme Sonuçlarını Kültür ve

Turizm Bakanı Ömer Çelik’in teşrifleri ile
ilan etti. Adana İbis Otel’de gerçekleştiri-
len tören Çukurova Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Zekeriya Şarbak’ın sunumu ile
başladı. Şarbak, mali desteklerin sunul-
masında temel alınan unsurlar hakkında
katılımcıları bilgilendirerek, 2012 yılı mali
destek programları kapsamında hibe al-
maya hak kazanan projeleri sundu. 2008
yılından beri Çukurova Kalkınma Ajansı 16
program açarak toplam 541 projeye bu se-
neki projeler ile birlikte 135,4 milyon TL
hibe desteği sağladığına dikkat çeken Şar-
bak, proje sahiplerinin eş finansmanı ile
birlikte 282,4 milyon TL’lik kaynağın hare-
kete geçirileceğini ifade etti. 

KAYNAĞIN DAĞILIMI
Destek verilecek alanlar ve faaliyetlerle

ilgili katılımcıları bilgilendiren Zekeriya Şar-
bak şu açıklamalar bulundu: “3 ana başlık-
ta açılan programlara toplam 343 proje
başvurusu yapılmış, bunlardan 115 proje
destek almaya hak kazanmıştır. Rekabetçi-
lik ve Yenilik Mali Destek Programı için 86
projeye destek sağlayarak 28,9 milyon TL,
İş Koşulları ve Yaşam Kalitesinin İyileştiril-
mesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek
Programı için 20 projeye destek sağlanarak
8,2 milyon TL, Kadın İstihdamının Artırıl-
ması ve Mesleki Eğitimi Mali Destek Prog-
ramı için 9 projeye 1,2 milyon TL bütçe
tahsis edilmiştir. Ayrıca Şarbak sunumu sı-

rasında finansmanı Türkiye Cumhuriyeti
hükümeti tarafından sağlanmak koşulu ile
KKTC’de şimdiye kadar 6 program açıldığı-
na, bu zamana kadar 25 milyon TL’nin
KKTC tarafından kullanılmasında ÇKA’nın
teknik destek verdiğine de dikkat çekti. 

KADINLAR İŞ HAYATINDA OLMALI
Adana Valisi ve Çukurova Kalkınma

Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Avni Coş yaptığı konuşmada, Ajans olarak
bundan sonra amaç doğrultusunda hibe
desteklerinin kullanımını en iyi şekilde ta-
kip edeceklerini ifade etti. Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Ömer Çelik ise, destek verilen
programların önemine dikkat çekerek, Ka-
dın İstihdamının Arttırılması ve Mesleki
Eğitimi Mali Destek Programının  ayrıca bir
öneme sahip olduğunu, bu programın ye-
rinde bir program olduğunu söyledi. Kadın
istihdamının arttırılmasının sadece istih-
dam değil medeniyet meselesi olduğunu
vurgulayan Çelik, kadınlarımız sosyal ha-
yatın iş hayatının içinde ne kadar yer alır-
larsa hayatın verimliliğin arttırılması konu-
sunda diğer alanlarda açılan programlarda
daha iyi mesafe almış olurlar dedi. Politik
vizyonun yerel operasyonel ayağının Kal-
kınma Ajansları olduğuna değinen Çelik,
verilen desteklerin önemine dikkat çekti.
Çelik, Çukurova Kalkınma Ajansı’na, proje
sahiplerine yapmış oldukları çalışmaların-
da ötürü tebriklerini ileterek,  devletin ka-
sasındaki parayı harcamak için daha çok
proje getirilmesi gerektiği çağrısında bulu-
narak sözlerine son verdi.

Çukurova Kalkınma
Ajansı, 2012 Mali Destek
Programları kapsamında
projelere 38,3 milyon lira

destek verecek.

Kültür ve Turizm Bakanı
ÖMER ÇELİK

ÇKA Genel Sekreteri
ZEKERİYA ŞARBAK

Ajans’tan bölgeye 38,3 milyon lira





8 MAYIS - HAZİRAN 2013 www.kobigundem.comkobigundem@kobigundem.com

C ukurova Genç İşadamları
Derneği’nin geçtiğimiz
Aralık ayında duyurusu-

nu yaptığı “Hayalimdeki Adana”
başlıklı proje yarışmasında dere-
ceye girenlere ödülleri törenle
verildi. Yarışmada, mimar Erdem
Dokuzer ile meslektaşı Heysem
Sühan Beyaztaş’ın hazırladığı “Su
Adana” projesi 1’inci oldu. Ödül
törenine, sunucu Behzat Uy-
gur’un esprileri damgasını vurdu.

BAŞVURU YÜKSEK OLDU
Toplumun her kesiminden

Adanalıların kente ilişkin hayal-
lerini, beklentilerini ve projeleri-
ni ortaya koyabilmeleri amacıy-
la düzenlenen yarışmaya 206
başvuru yapıldı. Jürinin değer-
lendirmesi sonucu belirlenen ilk
5 proje için Seyhan Oteli’nde
ödül töreni düzenlendi. Yarış-
mada mimar Erdem Dokuzer ile
meslektaşı Heysem Sühan Be-
yaztaş’ın hazırladığı, Seyhan Ba-
raj Gölü ve Seyhan Nehri’nin
Adana’nın ekonomik ve sosyal
hayatına kazandırılmasını amaç-
layan, çeşitli tesisleri kapsayan
“Su Adana” projesi 1’inci oldu.

GENÇ TASARIMCI
Yarışmada ikincilik ödülünü

ise Bilkent Üniversitesi öğrencisi
İrfan Gökçe Özer, “Göle Akan
Sokak” projesiyle aldı. Özer pro-
jesinde, Turgut Özal Bulvarı ile
Adnan Menderes Bulvar arasın-
da çeşitli sosyal etkinliklerin de
düzenleneceği trafiğe kapalı bir
sokak tasarladı. Üçüncülük ödü-

lü alan proje ise Mehmet Alper
Berber’in hazırladığı “Sugözü
Termik Santrali Atık Sıcak Suyu-
nun Kullanımı” projesi oldu. Pro-
jede Mehmet Alper Berber,
santralin atık sularıyla seraların
ısıtılmasını öngördü. Törende,
Seyhan Baraj Gölü’nde bir mari-
nayı içeren “ADAmariNA” proje-
siyle Orhan Tosun dördüncü,
“Açıkhava Müzesi” projesiyle ise
Ali Rıza Ander beşinci oldu.

UYGUR FAHRİ ÜYE OLDU
Adana Vali Yardımcısı Dur-

muş Gencer, Büyükşehir Beledi-
ye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz,
iş dünyasından temsilcilerin ka-
tıldığı törende sunuculuk yapan
ünlü tiyatrocu Behzat Uygur, es-
prileriyle salonu kahkahalara
boğdu. Uygur, para ödüllerinin
miktarından, ödül vermek için
sahneye çıkan Vergi Dairesi Baş-
kanı Serdar Aksoy’un yakışıklılı-

ğına kadar yaptığı şakalarla töre-
ni renklendirdi. Çukurova GİAD’a
üye olmak istediğini söyleyen
Uygur’a dernek rozeti takılıp
fahri üye yapıldı. Çukurova GİAD
Başkanı Ömer Faruk Sakarya,
düzenledikleri yarışmayla ilk kez
sokaktaki Adanalının fikrinin so-
rulduğunu belirterek, “Başvuru-
da bulunulan 50 projeyi kitaplaş-
tırıp Başbakan dahil Adana hak-
kında tasarruf yetkisi bulunan
herkese göndereceğiz” dedi.

Çukurova Genç İşadamları Derneği’nin düzenlediği ‘Hayalimdeki Adana’ başlıklı proje
yarışmasının ödülleri verildi. İki mimarın hazırladığı “Su Adana” projesi birinci oldu
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Çukurova 
GİAD Başkanı
ÖMER FARUK

SAKARYA
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1 986 yılından bu yana sektörde
oluşan birikim ve tecrübesiyle
kendi işletmesini kuran İbrahim

Kamışcı, 1995 yılında şirketleşmeye gi-
derek KAVSAN Kauçuk San. Ve Tic. Ltd.
Şti.’yi kuruyor. PVC boru contaları üreti-
mi yapan KAVSAN Kauçuk, yatırıma yö-
nelerek, mevcut makine parkuruna altı
addet ileri teknoloji makinesi ilave ede-
rek, kapasitesini artırdı. KAVSAN Kau-
çuk markasıyla PVC Boru contaları üre-
timi yapan firma, birçok çeşit, farklı

ebat ve çaplarda PVC boru contaları
imalatı yapıyor. KAVSAN Kauçuk Ltd.,
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi, Doğu Sanayi Sitesinde modern
görüntüsü ve teknik alt yapısıyla bin
yedi yüz elli metrekare kapalı alanda
faaliyet yürütüyor. Sürekli yeni yatırım-
lar yapan firma, yine Adana Hacı Saban-
cı Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 5
bin metrekarelik alandan oluşan ikinci
tesis yatırımı yaparak, sektörde lider ko-
numunu güçlendirmeye çalışıyor.

KAVSAN Kauçuk Ltd.
yatırımlarla büyüyor

PVC boru contaları üreten KAVSAN Kauçuk, mevcut makine parkına 
6 adet ileri teknoloji makine yatırımı gerçekleştirerek 
büyümesini sürdürüyor.

Kavsan Kauçuk Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı
İBRAHİM KAMIŞÇI
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PVC BORU CONTALARI ÜRETİYOR
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi

Bölgesi, Doğu Sanayi Sitesindeki modern
tesisinde son teknoloji makinelerle plas-
tik kauçuk conta üretimi yaptıklarını ifa-
de eden Kavsan Kauçuk Ltd. Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Kamışcı, Kobi-
gündem Dergisi’ne şöyle konuştu: “İşlet-
memizde son teknoloji makine ve ekip-
manla üretim yapıyoruz.1986 yılından bu
yana sektördeki birikim ve tecrübeleri-
mizle çalışmalarımızı yürütmekteyiz.
ISO, TS, TSE belgeleriyle üretimde kalite-
mizi en üst noktalara çıkardık. Yeraltı
içme su borularının sızdırmazlık lastik
ekipmanları, yerüstü yağmurlama conta-
ları, arazide kullanılan yağmurlama boru-
larının sızdırmazlık lastik elemanlarını
üretiyoruz. Özet olarak belirtirsek plastik
PVC boru imalatlarının yedek parçasını
yapıyoruz. Ana hatlarıyla belirtirsek, yağ-
murlama contaları,Temiz su contaları,
makine yedek parçaları gurubu ve gıda
tekstil gurubu olmak üzere her nevi yüz-
lerce çeşit plastik kauçuk conta üretimi
yapıyoruz. 50 santimetreden 400 çapa
kadar üretim kapasitesine sahibiz.”

MAKİNE PARKINI GENİŞLETTİ
Kurulduğu günden bu yana  sürekli

yatırım ilkesiyle çalışmalarını hızlandır-
dıklarını dile getiren İbrahim Kamışcı
şöyle devam etti: “Ar-Ge birimimizle
yaptığımız çalışmalarda sürekli yenilen-
me kararı aldık. Ham maddeden tam
mamule kadar ileri teknoloji makine ya-
tırımları yaptık. Mevcut makine parkuru-
muza altı adet yeni makine ilave ettik.
Bir milyon dolar maliyetli yeni yatırımı-
mızla hem üretim kapasitesinde hem de
kalitede önemli yol aldığımızı düşünüyo-
ruz. Yine bünyemizde oluşturduğumuz
ar-ge laboratuarımızda ürünün, tüm
aşamalarını ve kalite kontrol testlerini

kendi bünyemizde yapıyoruz. Kendi dalı-
mızda Türkiye’nin en modern ve tam do-
nanımlı kaliteli üretim yapan, teknik bir
tesise sahip olduğumuzu söyleye bilirim.
Zamanında ve kaliteli üretim ilkesiyle
faaliyet yürütüyoruz. Bölgede ve Türkiye
geneli müşteri gurubumuz içerisinde bir-
çok ülkeye ihracat yapan firmalar bulun-
maktadır. Dolaylı ihracatın yanı sıra, yurt
içinde önemli bir pazar payına sahibiz.
Yine önümüzde ki dönemlerde yurtdışı
pazar araştırmalarımız olacak. Bununla
birlikte ihracata ağırlık vereceğiz.”

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK
Sürekli artan bir hacmine sahip ol-

duklarını söyleyen İbrahim Kamışcı, ku-
rumsallaşma yolunda önemli adımlar
atıklarını ifade etti. İbrahim Kamışcı,
açıklamalarını şu şekilde tamamladı:
“Öncelikle kendi içimizde branşlaşmaya
gittik. Finans,işletme,satış ve pazarlama
birimlerini oluşturduk. Selçuk Kamşcı,
Finans Müdürü, Sergen Kamışcı İşletme

Müdürü, satış ve pazarlama departmanı
ve Ar-Ge departmanı olmak üzere, ala-
nında profösyonel kendi sorumlulukları
bilincinde hareket eden bir ekiple faali-
yet yürütüyoruz. Bu doğrultuda artan ve
büyüyen iş hacmimiz bizi yatırım yap-
maya zorladı. Buna paralel olarak yine

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi içerisinde 5.bin metrekarelik
ikinci bir tesis yatırımımız oldu. Hali ha-
zırda devam eden ikinci tesis çalışmala-
rımız devam ediyor. Önümüzdeki dö-
nemlerde ikinci tesisimizi devreye alaca-
ğız. Böylelikle başta istihdama ve ülke
ekonomisine önemli katkılar sunmaya
devam edeceğiz.” dedi.
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A dana Sanayi Oda-
sı’nda düzenlenen
zirve toplantısının

açılışında konuşan TSE Çuku-
rova Bölge Koordinatörü
Uğur Özdeniz, son yıllarda
TSE’nin bölgede ilk kez 15
gün süreyle eğitim etkinlikle-
ri düzenlediğini, Adana, Mer-
sin, Osmaniye ve Hatay’da
eğitimler sonucu bin 500 ki-
şiye sertifika verildiğini bil-
dirdi. Özdeniz, etkinliklere
destek sağlayan kurum ve
kuruluşlara teşekkür etti.
Adana Sanayi Odası Başkanı
Sadi Sürenkök, standardizas-
yon ve kalitenin, başarının iki
önemli anahtarı olduğunu
belirterek, “Rekabetin dünya
düzenine yön verdiği çağı-

mızda, tüketim olgusu ulusal
sınırları aşmış, üretilen ürünle-
rin ülke sınırları dışında tüketil-
mesi, firmalar ve ülkeler için
önemli gelir kaynakları haline
gelmiştir. Bu durumda da üre-
timde kalite ve standart anla-
yışına bağlı kalınması zorunlu-
luk haline gelmiştir. Standart-
lara ulaşmanın ve korumanın
en temel yolu da öncelikle bu
konularda yetkin personeller
barındırmaktır” dedi. Adana Ti-
caret Borsası Meclis Başkanı
Şahin Bilgiç de TSE’nin bölge-
nin kalite konusunda önemli ih-
tiyacının karşılanması için çaba
harcadığını vurguladı, standart
eğitimleri ile ilgili önemli çalış-
malar yapmasından duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.

Türk Standartları Ens-
titüsü Adana Bölge Ko-

ordinatörlüğü tarafın-
dan “Çukurova’da Kali-
te Günleri”  kapsamın-

da düzenlenen eğitim
etkinlikleri zirve top-

lantısı ile tamamlandı.

Kalite Günleri zirveyle sona erdi
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A staş Isıl İşlem Mühendislik Meta-
lurji San.Tic Ltd Şti., 1989 yılında
bölgedeki makine imalat sanayi-

nin ısıl işlem problemlerine çözüm ol-
mak amacıyla, Yüksek Metalurji Mühen-
disi Rıfkı Bayram ve Hasan Ayazseven
tarafından Çukurova bölgesinin ilk ısıl iş-
lem tesisi olarak kuruldu. Adana Orta
Ölçekli Sanayi Sitesi’nde, son teknoloji-
ye sahip ısıl işlem merkezinde, yıllık 2
bin beş yüz ton ısıl işlem kapasitesine sa-
hip olan firma, bin beş yüz metrekarelik
kapalı alandan oluşan tesisinde faaliyet
yürütüyor. İndüksiyonla yüzey sertleştir-
me ve yüksek kapasiteli atmosfer kont-
rollü fırınlarla bölgenin ısıl işlem merkezi
olarak sanayiciye hizmet veriyor.

YATIRIMLAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Astaş tesislerinde, indüksiyon sert-

leştirme tezgahı ile 3 bin milimetre bo-
yunda ve 3 bin milimetre çapında par-
çaların tek seferde yüzey setleştirme iş-
lemini kısa zamanda yapıyor. Ayrıca at-
mosfer kontrollü ısıl işlem yatırımlarıy-
la birlikte firma, bölgenin en büyük ısıl
işlem tesisine sahip oldu. Atmosfer
kontrollü fırınlarda 2100 x 1100 x 600
ebatlarında ısıl işlem yapma kapasitesi-
ne sahip olduklarını söyleyen Astaş Isıl
İşlem Ltd. Şirket Müdürü Hasan Ayaz-

seven, Kobigündem Dergisi’ne açıklama
yaparken şöyle konuştu: “Özelikle son
dönemlerde önemli yatırımlar yaptık.
150 KVA gücünde orta frekanslı İGBT
teknolojisiyle çalışan PLC kontrol sis-
tem son teknoloji indüksiyon sertleştir-
me makinesini bölgedeki sanayicinin
hizmetine sunduk. Sertleştirme tesisiy-
le 4000 x 300 boylarında milleri, yü-
zeysel olarak sertleştirme işlemlerinin
yanı sıra, 3.bin beş yüz çaplarına kadar
dişli ve makaraların da indiksiyon ile
yüzeysel sertleştirmesini yapıyoruz. İn-
ductotherm firması dünyada bilinirliği
olan ve alanında bir numara olan indük-
siyon makine üreticisidir. Bu teknolojiyi
başta Adana olmak üzere bölgedeki sa-
nayicilerin hizmetine sunmuş bulun-
maktayız. Bu teknolojiyle işlenmiş par-
çaların yüzey sertleşmesini yaparak,
ürünün uzun süre dayanmasını sağlamış
oluyoruz.” 

SANAYİNİN MOTOR GÜCÜ
Atmosfer kontrollü ısıl işlem yatırım-

larıyla bölgenin en büyük ısıl işlem fırın
kapasitesine sahip olduklarını bildiren
Şirket Müdürü Hasan Ayazseven, “Yıllık
2 bin 500 ton ısıl işlem kapasitemizle,
bölgemizdeki makine yan sanayinin ge-
lişmesinde motor rolünü üstlenmekte-

Merkezi Adana’da bu-
lunan Astaş Isıl İşlem,

yaptığı yeni teknoloji
makine yatırımlarıyla

birlikte, sektördeki bü-
yümesini sürdürüyor.

Astaş Isıl İşlem büyümeyi
sürdürüyor
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yiz. Tesisimizde atmosfer kontrollü fırın-
larda sementasyon, ıslah normalizasyon,
gerilim giderme, yaşlandırma ve komple
sertleştirme işlemlerini yapmaktayız.
Konusunda uzman iki metalurji mühen-
disi, uzman teknisyenler ve kalifiye per-
sonelimizle büyük bir titizlikle çalışmala-
rımızı günün 24 saati sürdürüyoruz. Yine
soğuk ve sıcak iş takımı çelikleri, sade
karbonlu çelikler, alaşımlı çelikler, se-
mentasyon çelikleri, mangan çelikleri,
paslanmaz çelikler, büyük haddahane
dişlileri, cıvata, saplama pernopim gibi
yedek parçların ısıl işlemini yapmakta-
yız. Isıl işlem yaptığımız ürünlerin büyük
bir bölümü, ilgili firmalar tarafından ih-
raç edilmektedir” dedi.

KALİTE ÖN PLANDA
“Güç ve dayanıklılık bizim işimizdir”

diyen Şirket Müdürü Hasan Ayazseven
şunları söyledi: “ISO 9001:2000 kalite

sistemiyle üretim yapmaktayız. Isıl işlem
fırınları bilgisayar kontrollü olup,proses
ve kontrol sonuçları sürekli olarak her
aşması kayıt altına alınmaktadır. Kaliteyi
ve müşteri memnuniyetini hep ön plan-
da tutarız. Bu doğrultuda kendi bünye-
mizde oluşturduğumuz metalurji labara-
turımızda ısıl işlem görmüş metal parça-
ların mikro yapısına bakılmaktadır. Mik-
ro sertlikleri, vikers v.b. mikro sertlikleri
ölçülüp resimleri çekilebilmektedir. Çe-
kilen resimler müşteriye mail olarak
gönderilmektedir. Yine Isıl işlemde sı-
caklık kontrolü, atmosfer kontrolü ve
tüm ıslı işlem prosesi LCD kontrol pane-
linde veya bilgisayardan programlana-
rak, prosesin tüm aşmaları izlenip kay-
dedile bilmektedir. Dolaysıyla müşteri-
lerimiz ısıl işlemde yaptığımız tüm aş-
maları internetten izleye bilecek duruma
gelecektir. Yaşamın her alanında kullanı-
lan birçok makine de Astaş Isıl İşlem, ta-

rafından kalitesi yükseltilmiş bir veya
daha fazla makine elemanı mevcuttur.
Bu doğrultuda faaliyetlerimizle endüs-
triye olan katkılarımızı gerek yurt içinde
ve gerekse yurt dışında artırarak devam
ettirmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

Astaş 
Isıl İşlem Ltd. 
Şirket 
Müdürü
HASAN 
AYAZSEVEN
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A dana Ticaret Odası (ATO) seçim-
lerinde Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğı görevine getirilen Atilla Me-

nevşe, mazbatasını Seyhan 2’nci İlçe Se-
çim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya’dan al-

dıktan sonra bir açıklama yaparak birlik
ve beraberlik mesajı verdi. ATO’nun geri-
de bıraktığı seçim sürecinin, yeni hizmet-
ler için taze kan kazanması olarak değer-
lendirilmesi gerektiğini belirten Atila Me-

nevşe, “Seçimin kazanan ve kaybeden ta-
rafı yoktur. En önemli gerçek Adana Tica-
ret Odası’nın seçimlerden güçlenerek çık-
tığıdır. ATO Meclisi olarak bundan böyle
tam bir birlik ve beraberlik ruhu ve hiz-
met aşkıyla Adana ve bölgemizin gelişimi
için tek bir vücut gibi çalışacağız” dedi.

VAZGEÇİLMEZ BİR KURUM
Menevşe, kurulduğu 1894 yılından

bu yana geçen 119 yıl süresince Adana,
Çukurova ve ülke ekonomisine önemli
kazanımlar sağladığı gibi, sosyal ve kül-
türel hizmetlere de imza atarak yörenin
vazgeçilmez bir kurumu kimliğini kaza-
nan Adana Ticaret Odası’nın seçim süre-
cinin, tarihi bir katılım yaşanmasına kar-
şın adına ve tarihine yakışan olgunlukta,
sakin, seviyeli ve demokratik bir ortam-
da tamamlanmasından büyük mutluluk
duyduklarını söyledi. ATO’da hizmetle-
rin devamı bakımından şeklen yönetim
değişimi yaşandığını, uzun yıllar Meclis
Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi ve Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak
hizmet verdiği Adana Ticaret Odası’nda
önümüzdeki süreçte de Yönetim Kurulu
Başkanı sıfatıyla görev yapacak olmanın
gururunu ve heyecanını yaşadığını belir-
ten Atila Menevşe, bu sürecin, “Hizmet
bayrağının el değiştirmesi” olarak kabul
görmesi gerektiğini ifade etti.

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, mazbatasını alarak göreve başlamasının
ardından yaptığı açıklamada “Birlik ve beraberlik ruhuyla kent ekonomisini yükselteceğiz” dedi

Menevşe seçilir seçilmez
beraberlik mesajı verdi

Adana Ticaret 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı
ATİLA MENEVŞE

Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD)
Yönetim Kurulu ve üyeleri, dernek üyesii
işyerlerini de ziyaret ederek dayanışma
örneği gösteriyor. İŞKAD Başkanı Elif Do-
ğan Türkmen, yönetim kurulu üyeleri ve
İŞKAD üyeleriyle birlikte Banu İkincisoy’u
sahibi olduğu NG STYLE mağazasında zi-
yaret ettiler. Ziyapaşa Bulvarı üzerinde
faaliyet gösteren NG STYLE’ın sahibi
Banu İkincisoy misafirperverlik örneği
gösterip konuklarıyla tek tek ilgilendi.
İkincisoy, İŞKAD’lıların ziyaretinden duy-
duğu memnuniyeti dile getirirken İŞKAD
Başkanı Türkmen, İŞKAD’ın, üye işyeri zi-
yaretlerinin üyeler arasındaki dayanış-
mayı ve kaynaşmayı sağlayan önemli bir
unsur olduğunu vurguladı. İŞKAD Başka-
nı Türkmen, “İŞKAD, kuruluş misyonuna
uygun olarak Türkiye’ye örnek olan pro-
jeleri yaşama geçiriyor. Son olarak kadın

girişimciliğini artması için Adana’daki li-
selerde ‘Kızlarımız Girişimci Olsun’ proje-
siyle iş yaşamında başarılı olmuş İŞ-

KAD’lılar deneyimlerini kız öğrencilere
aktararak onların girişimci olmalarını teş-
vik ediyor” dedi.

İŞKAD’DAN ÖRNEK DAYANIŞMA
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L imak Holding kuruluşu olan Limkon
Gıda San. A.Ş., 2007 yılında Adana
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üre-

tim tesisini bölge üreticisinin hizmetine
sunuyor. 40 bin metrekarelik bir alan
üzerinde oluşan 14 bin metrekarelik ka-
palı alanda faaliyet yürütüyor. Son sis-
tem teknolojiyle donatılmış modern te-
sisinde meyve suyu konsantresi, meyve
püresi, taze sıkılmış portakal suyu ve do-
mates salçası üretimi yapıyor. Üretiminin
büyük bir bölümünü yurtdışı pazarlarda
tüketiciye sunan Limkon Gıda, aynı za-
manda yurtiçi pazarda meyve suyu sek-
töründe, ulusal ve uluslar arası pazarlar-
da isim yapmış markalara meyve suyu
konsantresi hazırlıyor. Bünyesinde yakla-
şık 92 kişiyi istihdam eden firma, sezon

başlangıçlarında ise istihdam sayısını 130
kişiye kadar çıkarabiliyor.

YILIK 100 BİN TON KAPASİTELİ
Türkiye’nin en büyük narenciye suyu

konsantresi üretim kapasitesine sahip
olduklarını söyleyen Limkon Gıda San
A.Ş.Fabrika Müdürü Şükrü Yılmaz, Kobi-
gündem Dergisi’ne yaptığı açıklamaya
şu şekilde devam etti: “Türkiye’nin önde
gelen kuruluşları içerisinde yer alan Li-
mak Holding, gıda gurubuna bağlıyız.
Kendi alanımızda Türkiye’nin en modern
ve son teknolojiyle donatılmış üretim
kapasitesine sahip olmaktayız. Yılık 100
bin ton meyve işleme kapasitesine sahi-
biz. Çukurova Bölgesinde ki meyve sebze
üreticilerine hizmet vermekteyiz. Bölge-
de ki çiftçilerin arpa, buğday ve mısır gibi
mamullerin yetiştiriciliğin yanı sıra, sa-
nayi domatesi ve meyve sebze yetiştiri-
ciliği içinde bölgedeki çiftçilerimizi teşvik
etmekteyiz. Bünyemizdeki ziraat ekibi-
mizle bu yönde çalışmalarımızı yürütü-
yoruz. Ayrıca bölgede kendi bünyemizde
meyve ve sebze ekimi yaparak bahçeleri-
mizi de oluşturduk. Yetiştirdiğimiz salça-
lık domates türlerini Japonlarla birlikte
çalışarak yapıyoruz. Sanayi tipi domates
yetiştiriciliği konusunda bölgemizde ki
çiftçilerimize örnek teşkil ederek dikkat-
lerini bu yöne çekmiş olduk.”

ÜRETİMİN YÜZDE 65’İ YURTDIŞINA
Özet olarak, meyve suyu konsantresi,

meyve püresi ve domates salçası üretimi
yaptıklarını söyleyen Şükrü Yılmaz,

Adana Hacı Sabancı Organize
Sanayi Bölgesi’nde, meyve

suyu konsantresi ve domates
salçası üreten Limkon Gıda, 32
ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Limkon Gıda A.Ş.’den
32 ülkeye ihracat

Limkon 
Gıda San. A.Ş. 
Fabrika Müdürü
ŞÜKRÜ YILMAZ
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“Meyve suyu konsantresi üretiminin yüz-
de 65’ini ihraç ediyoruz. Domates salçası
üretiminin ise yüzde doksanını yurtdışı-
na gönderiyoruz. Özelikle domates sal-
çasını Japonya ve Arap ülkelerine gönde-
riyoruz.Meyve suyu konsantresini de
Amerika Birleşik Devletleri, Japonya,
tüm Avrupa ülkeleri, Arap ülkeleri, Kore,
İngiltere ve Rusya olmak üzere, yaklaşık
32 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.
Türkiye’de ise tüm meyve suyu fabrika-
larının ham madde ihtiyacını karşılıyo-
ruz. Coca Cola, Pınar, Dimes, Aytaç, Tat,
Pepsi, Tamek, Yörsan, Sek, Daren, Doğa-
nay ve Kilikya gibi bir çok markanın ham
madde ihtiyacını gideriyoruz” dedi.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK
Türkiye’nin tarım politikalarına uygun

olarak oluşturacakları plantasyonlarla
meyve suyu sanayiye yönelik yatırımları-
na devam edeceklerinin bilgisini veren
Şükrü Yılmaz şunları söyledi: “Gıda guru-
bumuzun, meyve ve sebze üreticilerinin
daha çok olduğu Denizli ilinde 200 dö-
nüm bir arazi üzerine ikinci bir tesis kur-

ma hedefleri var. Önümüzdeki dönemde
kurulacak olan ikinci tesis yılık 150 bin
ton meyve sebze işleme kapasiteli ola-
cak. Gıda gurubumuz, aynı zamanda
meyve suyu sanayiye yönelik meyve zi-
raatını geliştirmeye yönelik çalışmalarda
yoğunlaşarak kaliteli ürünler üreten ve
insan sağlığına önem gösteren bir çizgide
müşteri tercih ve istekleri doğrultusunda
faaliyet yürütmektedir. Firmamız, ISO
9001 ISO 22000 HELAL GIDA, BRC ve
IFS gıda güvenliği yönetim sistemlerine
uygun bir şekilde son teknoloji ekipman-
la yaptığı üretimde meyve suyu sanayide
büyümesini sürdürecektir.”
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Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA)
desteğiyle Mersin’de kurulan ‘Tedarik
Zinciri Akredite Test ve Ar-ge Merkezi’
yoğun katılımla açıldı.

Çukurova Kalkınma Ajansı’nın (ÇKA)
2010 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali
Destek Programı kapsamında Mersin Ti-
caret ve Sanayi Odası’nın proje sahibi
olduğu Tırmıl Sanayi Sitesi içerisinde
oluşturulan ‘Mersin Tedarik Zinciri-Ak-
redite Test ve Ar-Ge Merkezi’ 9 Nisan’da
Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekre-
teri Zekeriya Şarbak’ın katılımıyla açıldı. 

ÇOK DEĞERLİ BİR PROJE
Açılış törenine Mersin Valisi ve Çuku-

rova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu
Başkan V. Hasan Basri Güzeloğlu, Toros
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayyar
Şen, Mersin Ticaret ve Sanayi Odas Yö-
netim Kurulu Başkanı Şeraffettin Aşut
ve Meclis Başkanı Faik Burakgazi ile çok
sayıda davetli katıldı. Zekeriya Şarbak
yaptığı konuşmada, “Bu tür projeler
imalat sanayinin gerçek ihtiyaçları. Proje
test ve akreditasyon merkezi olması se-
bebiyle çok değerli. Ajans olarak bundan

sonra bu tür projeleri destekleyeceğiz.
Gerek sanayi sitesinden gerekse ticaret
ve sanayi odalarında talebimiz bunların
burada kalmaması, geliştirilerek sürdü-
rülebilmenin sağlanmasıdır” dedi. Mer-
sin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şerafettin Aşut ve Mersin
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun konuş-
malarının ardından   Zekeriya Şarbak ve
merkezin yapımına katkı koyan kişilere
plaket verildi. Plaket merasiminden son-
ra ‘Tedarik Zinciri-Akredite Test ve Ar-
Ge Merkezi’nin açılış kurdelesi kesildi.

Ajans’tan Mersin’e AR-GE merkezi

Finansbank üst yönetimi, Adana,
Mersin ve İskenderun’daki kurumsal
müşterileriyle Adana HiltonSA Ote-
li’nde yemekli toplantıda bir araya
geldi. Finansbank Kurumsal Bankacılık
Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan,
Başekonomist İlhan Demir, Bölge Mü-
dürü Serdar Yusuf Deveci ve bölge yö-
neticileri, Adana, Mersin ve İskende-
run’daki kurumsal müşterileriyle bu-
luştu. Adana HiltonSA Oteli’ndeki ye-
mekli toplantıya, bölgedeki Finans-
bank müşterisi şirketlerin yöneticileri
katıldı. Adana Ticaret Odası (ATO)
Başkanı Ali Gizer, Müteahhitler Birliği
Başkanı Sedat Teoman Gürsesli ve işa-
damı Bülent Özülkü de Finansbank’ın
konukları arasındaydı. Kurumsal Ban-
kacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür
Tan, toplantıdaki konuşmasında, böl-
geye verdikleri önemi vurgulamak,
müşterilerinin sorunlarını bire bir gö-
rüşüp öğrenmek için böyle bir buluşma
organize ettiklerini söyledi. Tan, “Bu
bölgede 5,2 milyon nüfus var. Gayrisa-

fi milli hasılaya bölgenin katkısı yıllık
yaklaşık 80 milyar dolar. Ciddi yatı-
rımlar yapılıyor. Bu yatırımlarda Fi-
nansbank olarak rol almak istiyoruz”

dedi. Başekononomist İlhan Demir de
konuşmasında Türkiye ve dünya eko-
nomisini değerlendirip geleceğe yöne-
lik öngörülerini davetlilerle paylaştı.

Finansbank’tan kurumsal buluşma
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B undan iki yıl önce Ebru Özkayaba-
şı ve M. Caner Abbak ortaklığında
Adana Metal Sanayi Sitesi’nde ku-

rulan Lider Sac Ltd. Şti. 2 yıl gibi bir süre
içerisinde önemli bir aşama kaydederek
yatırımlarını tamamlamanın gururunu
yaşıyor. Firma, Adana Orta Ölçekli Sana-
yi, Fuat Yağmurcu Sitesi’ndeki bin metre
karelik kapalı alandan oluşan yeni işlet-
mesini devreye aldı.  Sac kesme ve levha
satışını yapan firma, imalat ayağında
yüzde 40 kapasitesini artırdı. Kısa bir sü-
rede hızlı bir büyüme gösteren firmanın
ortaklarından Ebru Özkayabaşı, bundan
iki yıl önce giriş yaptıkları sektörde plan-
ladıkları hedeflere yaklaştıklarının sevin-
cini yaşadıklarını belirtiyor. Firma ortak-
ları, yatırımlarının aralıksız süreceğini ve
yakalamış oldukları ivmeyi daha da güç-
lendirecekleri bilgisini veriyorlar.  

İŞ HACMİ SÜREKLİ BÜYÜYOR
Adana ve ilçeleri başta olmak üzere

bölgede geniş bir alanda müşteri portfö-
yüne sahip olduklarını ifade eden, firma
ortaklarından Ebru Özkayabaşı, açıkla-
malarını şu şekilde sürdürdü: “3.000 x
12.000 ebatlarında 260 amper CNC
plazma tezgahıyla sac kesme işlemlerini
yürütüyoruz. Bunun yanı sıra sac levha
satışlarımız da olmaktadır. Sürekli büyü-
yen iş hacmimiz ve müşteri portföyümüz
bizi yatırım yapmaya yönlendirdi. Buna
paralel olarak Adana Orta ölçekli sana-
yi,Fuat Yağmurcu sitesindeki yatırımımı-
zı tamamlayarak yeni  işletmemizi dev-
reye aldık. Bununla birlikte imalat bölü-
mümüzde, üretimde çeşitliliğe gitmeyi
esas aldık. Kendi alanında başarılı ve pro-
fesyonel bir kadroyla hizmet vermekte-
yiz. En büyük gücümüz ise ortağımla bir-

Adana’da faaliyet gösteren 
Lider Sac, yeni yatırımlarını ta-
mamlayarak yeni işletmesinde
faaliyete başladı. CNC sac kes-
me makinesiyle sac kesme ve
levha satışı yapan rma, üre-
timde yüzde 40 artış sağladı.

Lider Sac LTD, yeni
tesisini devreye aldı

Lider Sac 
Firma Ortağı
EBRU ÖZKAYABAŞI
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birimize olan güvenimizdir. Sektörde ve
iş dünyasında bilinirliği olan kişileriz. Bu
da bizi hep bir adım önde götürmenin
yolunu açmış oluyor.”dedi.

YÜZDE 40 KAPASİTE ARTIRDI
İmalat ve işletmeden sorumlu firma

ortağı M. Caner Abbak ise, yeni işletmeyle
alakalı süreci tamamladıklarını ve imalat
ayağında yüzde 40 artış sağladıklarını ifa-
de etti. Ürün guruplarında çeşitlenmeye
gittiklerini söyleyen Caner Abbak, imala-
tını yaptıkları ürünlerle ilgili de şu bilgileri
verdi: “Sac kesimi ve levha satışının yanı
sıra, imalat ayağında ürün çeşitlemesine
gittik. Buna paralel olarak rediksiyon, flaşt
ve tüm çelik ek parçalarının da imalatına
başladık. Yine bununla birlikte aşınma
plakaları olmak üzere, (hardoks, xar vs.)
gibi mamullerin de satışına başladık. Aşın-
ma plakaları, iş makinelerinin kovaları ve
bıçakları gibi birçok alanda kullanılmakta-
dır. Ayrıca demir çelik fabrikalarında aşın-
ma gösteren yerlerde kullanılıyor.” 

PAZAR PAYINI 
GÜN GEÇTİKÇE ARTIRIYOR
Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun

Gaziantep ve Kahramanmaraş bölgele-
rinde yurtiçine ve yurt dışına çok ciddi
anlamda iş yapan firmalarla çalıştıklarını
vurgulayan M. Caner Abbak, “Geldiğimiz
noktada pazar payımızı artırmayı amaçlı-
yoruz. Yeni yerimizde buna yönelik alt
yapı çalışmalarımızı tamamladık. Bünye-
mizde finans bölümü, teknik üretim bö-
lümü ve satış ve pazarlama birimlerini
oluşturarak, daha profesyonelce çalışma-
larımızı yürütüyoruz. Yurt içi ve Yurt dı-
şında pazar payımızı artırmayı ön görü-
yoruz. Yakın bir dönem içerisinde yurtdışı
bağlantılarımızı sonuçlandırarak ihracat
yapmayı da amaçlıyoruz. Dolayısıyla işini
başarıyla yürütebilen her işletme bizim
açımızdan bir devdir. Buna ilişkin tekno-
lojiyi yakından takip ederek, sürekli yeni-
lenme içerisinde yatırımlarımıza devam
ederek faaliyetlerimizde yoğunlaşmaya
gayret göstereceğiz.” diye konuştu.

Lider Sac 
Firma Ortağı
M. CANER 

ABBAK
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Arda Makine Torna ihracata başladı
Adana Hacı Sabancı Organize
Sanayi Bölgesi girişinde torna
ve makine sektöründe faaliyet

yürüten Arda Makine Torna,
ilk ihracatını Almanya’ya yaptı.

S ektörde 1999 yılında ticari haya-
tına başlayan firma, uzun yılların
deneyimi olan Serkan Çetiner

tarafından büyümeyi sürdürüyor ger-
çekleştiriyor. 14 yıllık
geçen zaman içerisin-
de teknik alt yapısını
güçlendiren Arda Ma-
kine Torna, ilk ihracatı-
nı Almanya’ya gerçek-
leştiriyor. Firma, Ada-
na Hacı Sabancı Orga-
nize Sanayi Bölgesi
(AOSB) girişinde bulu-
nan bin 250 metrekare
kapalı alandan oluşan
tesiste çalışmalarını
yürütüyor. Son tekno-
loji CNN tezgahlarda
başta tekstil gurubu
makineleri olmak üze-
re, geniş bir yelpazede
makine yedek parça
imalatını yapıyor.

MAKİNE PARKI 
ÇOK GÜÇLÜ
Tekstil sektöründe

kullanılan RAM makine-
lerinin yedek parça imalatını yaptıklarını
söyleyen Arda Makine Torna İşletme Sa-
hibi ve Müdürü Serkan Çetiner şu bilgile-

ri verdi: “Tüm tekstil makinelerinin ye-
dek parçalarını, dışarıya bağımlı olma-
dan tamamını kendi bünyemizde üreti-
yoruz. Yine kendi bünyemizde enjeksi-

yon kalıpları ve boru
çizgi makineleri ima-
latını yapıyoruz. Sek-
törde deneyimi olan
14 kişilik bir ekibimiz-
le ve güçlü makine
parkurumuzla sanayi-
ciye hizmet veriyo-
ruz. Son model dik iş-
lem merkezli CNC
tezgahımız başta ol-
mak üzere, metal en-
jeksiyon, plastik en-
jeksiyon, eksentirik
presler, kalıp perzele-
ri, tornalar, vibrasyon
kapak açma mekine-
leri ve soğuk punto
kaynak makinesiyle
imalatlarımızı yapıyo-
ruz. İSO, TSE ve CE
belgeleriyle de kalite-
mizi yüksek seviyele-
re çıkarmış bulun-
maktayız. Geldiğimiz

noktada tekstil makinelerinde kullanılan
yağsız zincir burçları ve kızak kömürleri-
nin tamamını bünyemizde üretiyoruz.”

Arda Makine 
Torna İşletme 

Sahibi ve Müdürü
SERKAN ÇETİNER



SEKTÖRDE PAYIMIZ ARTIYOR
Bölgede ve Türkiye genelinde özelikle

tekstil sektöründe müşteri portfeyine
sahip olduklarını dile getiren Serkan Çe-
tiner, “Sektörümüzde pazar payımız sü-
rekli artıyor.Özelikle bölgemizde tekstil
sektöründe kendi alanında çok büyük iş-
letmelere hizmet veriyoruz.Bunun yanı
sıra yurt genelinde İstanbul, Bursa, De-
nizli, Uşak, Çorlu, Tekirdağ, Kahraman-
maaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa
gibi illerde ciddi anlamda bir müşteri
portföyümüz bulunmaktadır. Yurtdışı
pazarda ise yakın dönem
içerisinde ilk ihracatımı-
zı Almanya’gerçekleştir-
dik. Yurtdışı pazar ara-
yışlarımızı ve çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. Ya-
pacağımız bağlantılarla
birlikte, amacımız Avru-
pa ülkelerine ihracatımı-
zı artırmaktır” dedi.

KALIPLARI DA KENDİ 
BÜNYESİNDE YAPIYOR
Üretimini yapmış oldukları tüm ma-

mullerin kalıplarını da kendi bünyelerin-
de yaptıklarını ifade eden Serkan Çetiner

şöyle devam etti: “Torna ve
makine sektöründe yılların
deneyimi olan ustalarımız ve
teknik bir ekiple üretim yapı-
yoruz. Sayısızca imalatını
yaptığımız metal (krom, çe-
lik, alimünyum, döküm, sarı,

bronz v.s) ve derlin ve plastikten oluşan
ürünlerimizin yanı sıra, üretimini yapmış
olduğumuz makine yedek parçaların tüm
kalıplarını bünyemizde kendimiz yapıyo-
ruz. Bu çerçevede işimiz gereği teknoloji-
yi yakından takip ediyoruz. Günümüz ko-
şullarına uygun en iyi hizmeti vermek
için, sürekli yenilenmeyle faaliyetlerimizi
sürdüreceğiz. Mühendislik çalışmaları-
mızla hassas, ciddi, yenilikçi, kaliteli hiz-
met sunarak, imalat ve onarım sektörün-
de yoğunlaşmaya devam edeceğiz.”
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T amamen yerli ürünler kullanarak ve Tür-
kiye’nin çeşitli bölgelerinde tesisler kura-
rak yılda 350 milyon litre üretim yapan

Doğanay Gıda, yeni yatırımları ile Türkiye eko-
nomisine katkısını büyütüyor. Bugün 50 bin
metrekare açık ve 40 bin metrekare kapalı alana
sahip Doğanay, Adana Organize Sanayi Bölge-
si’nde kurmakta olduğu yeni fabrikasıyla kapalı
üretim alanını 56 bin metrekareye çıkarıyor.

İNSANA VE DOĞAYA SAYGILI
Çağımızın gerektirdiği tempolu yaşamla bir-

likte, artan gelir düzeyi ve eğitim seviyesi, gü-
venli gıda tüketiminin ve sağlıklı ürünlere yönel-
menin önemini de arttırdı. Tüketiciler başta ta-
rımsal ürünler olmak üzere, satın aldıkları tüm
gıda ürünlerinde gıda güvenliği kriterlerini ve iç-
eriğinde katkı maddesi, renklendirici, koruyucu
madde olmayan ürünleri talep eder hale geldi.
Gıda güvenliği konusunu üretiminde başlıca kıs-
tas olarak belirleyen Doğanay Gıda, insan sağlı-
ğı ve doğaya saygılı misyonunu, dürüst ve ilkeli
çalışma sistemiyle birleştirdi. Bugün Türkiye’de
sektörün lokomotifi olduğu şalgam suyunun ya-
nında çeşitli sosların üretimini de gerçekleştiren
Doğanay, özellikle yeni yatırımıyla birlikte son
zamanlarda daralan asitli ve gazlı içecek pazarı-
na alternatif olacak, insan sağlığına son derece
faydalı niş ürünler üretmeye başlayacak.

YENİ ÜRÜNLER YENİ FABRİKADA
Doğanay Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Rafet

Doğanay yaptığı açıklamada, Adana Hacı Ömer
Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde bin 300
metrekare alanda başladıkları şalgam suyu üre-
timinde bugün Türkiye pazarının yüzde 95’ine
sahip olduklarını söyledi. Rafet Doğanay şöyle
devam etti: “Yaklaşık 40 bin metrekare kapalı
alanda üretim yapıyoruz. Bugünlerde yine Ada-
na OSB’de kurmakta olduğumuz fabrikamız ile
bu alanı 56 bin metrekareye çıkarıyoruz. İlki gibi
en son teknolojiye sahip makine ve araçlarla
birlikte kurmakta olduğumuz ikinci fabrikamızın
gurur ve heyecanını yaşıyoruz. İlk fabrikamızda
tamamen şalgam suyuna odaklanıp yeni fabri-
kamızda inovatif ürünlerimizi üreteceğiz. Bu sa-
yede şalgam suyu üretimimizi dolayısıyla da ih-
racat yaptığımız ülke sayısını artıracağız. Anti-
oksidan olması, soğuk algınlığına iyi gelmesi,
mide ve hazım sorunlarına iyi gelmesi gibi sağlı-
ğa sayısız faydası olan şalgam ülkemizde olduğu
kadar yurt dışında da her geçen gün daha fazla
ilgi görüyor. Ayrıca içecek sektöründe olay ya-
ratacak, asitli ve gazlı içecek pazarına alternatif
olacak farklı ve yeni ürünlerimizi de yeni fabri-
kamızda üreteceğiz. Doğanay olarak biz bu top-

raklardan kazandıklarımızı, yine bu topraklara
yatırarak, inanç, azim ve heyecanla yolumuza
devam etmekteyiz.”

ÜRÜN ÇEŞİDİ ZENGİN
1997 yılında Adana Hacı Sabancı Organize

Sanayi Bölgesi’nde kurulan fabrikasında şalgam
suyu üretimiyle çalışmalarına başlayan Doğa-
nay, bugün 38 bin metrekare kapalı alanda hiz-
met vermektedir. Ürün portföyünde acılı acısız
seçenekleriyle sunulan şalgam suyu dışında
sade-naneli ve şekersiz limonata, yüzde 100
üzüm sirkesi, yüzde 100 elma sirkesi, balsemik

sirke, limon sosu, yüzde 100 limon suyu, yüzde
100 nar ekşisi  ve nar ekşisi sosları bulunan Do-
ğanay, tesislerinde gerçekleştirdiği teknolojik
devrimlerle yıllık üretimini 350 bin litreye çıkar-
dı. Türkiye’de 81 ilde yaygın dağıtım ağına sahip
distribütörleriyle tüm uluslararası, ulusal ve ye-
rel müşterilere en hızlı şekilde ve maximum
müşteri memnuniyetini hedefleyerek ürünlerini
ulaştırmanın yanı sıra, toplam üretiminin yüzde
35ini dünyanın tüm kıtalarında 30’un üzerinde
ülkeye ihraç etmekte ve ülkemizin şalgam suyu
tüketiminin de yüzde 93’ünü üretmekte. Doğa-
nay Gıda,  İyi Tarım Uygulamaları Denetim ve
Belgelendirme, FAO(Birleşmiş Milletler Dünya
Gıda Örgütü) ödülü, ISO 220000, ISO 9001,
HACCP, TSE, gibi sahip olduğu belgelerle de ka-
liteye verdiği önemi gösteriyor.

Adana’nın önemli rma-
larından Doğanay Gıda,

yeni fabrikayla birlikte ka-
palı üretim alanını 56 bin

metrekareye çıkarıyor.

’DAN YENi YATIRIM

Doğanay Gıda
Yönetim
Kurulu
Başkanı
RAFET
DOĞANAY
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Çukurova Gıda-Tek, Ambalaj, Matbaa ve
Reklamcılık fuarları Adana’da ziyaretçilerini
ağırlamaya başladı. TÜYAP’ın organizasyo-
nuyla Adana Uluslararası Fuar ve Kongre
Merkezi’nde düzenlenen fuarlarda 160 firma
ürün ve hizmetlerini tanıtıyor. Toplam 10
bin metrekare alanda gerçekleşen ve 40 bin
ziyaretçinin beklendiği organizasyonlardan
en renklisi ise bu yıl 7’nci kez düzenlenen
Gıda/Gıda-Tek Fuarı. Bu kapsamdaki firma-
lar, helvadan sucuğa, tavuk dönerden cezer-
yeye, isot kremasından yer fıstığı ürünlerine,
alabalıktan köfteye kadar birbirinden lezzetli
ürünleri ziyaretçilere ikram ediyor.

BOYOZLA SONRADAN BARIŞTI
Stantlarda peynir, zeytin, zeytinyağı, bak-

lava, zahter, bal, ekmek, yumurta, ayran,
slush, menengiç kahvesi, gibi ürünlerin tadı-
mı da yapılıyor. Geçmiş yıllara göre özel ta-
sarım stant sayısındaki artışın dikkat çektiği
fuarın Gıda-Tek bölümünde gıda firmalarına
yönelik makine ve donanım satan firmalar
ürünlerini tanıtıyor. Bu bölümde pişirme ve
karıştırma makineleri ön plana çıkıyor. Or-
ganizasyonda Ambalaj ile Matbaa ve Rek-
lamcılık fuarlarında da ağırlıklı olarak gıda
sektörüne hizmet veren firmalar yer alıyor.

STRATEJİK BİR SEKTÖR
Fuarların açılış töreninde konuşan Adana

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hamit

Aygül, gıda sektörünün son yıllarda stratejik
bir alan haline geldiğini, gıda güvenliğinin ön
plana çıktığını söyledi. Aygül, bu nedenle de-
netimlerin sıklaştırıldığını belirtti. Fuarların açı-
lış kurdelesi Adana Büyükşehir Belediye Baş-
kan Vekili Zihni Aldırmaz, Çukurova Kaymaka-
mı Abdülhamit Erguvan, Adana Ticaret Odası
Başkanı Ali Gizer, Sanayi Odası Başkanı Sadi
Sürenkök ve fuar yetkilileri tarafından kesildi.

Adana’da başlayan Çuku-
rova Gıda/Gıda-Tek Fua-

rı’nda rmalar ürünlerini
ziyaretçilere ikram ederek
adeta lezzet yarışı yapıyor

Firmalar lezzette yarıştı

Çelik sektöründen dört ayda 5,1 milyar dolarlık ihracat
Çelik İhracatçıları Birliği’nin 2013 yılı-

nın ilk dört aylık verilerine göre Türki-
ye’nin çelik ihracatı 5,1 milyar dolar
oldu. Çelik ihracatçılarının Ortadoğu,
Avrupa Birliği ve Kuzey Afrika pazarla-
rındaki yükselişi devam ediyor. Çelik İh-
racatçıları Birliği’nin 2013 yılının ilk dört
aylık verilerine göre Türkiye’nin çelik ih-
racatı 5,1 milyar dolar oldu. Çelik ma-
mulleri ihracatı miktar bazında geçen yı-
lın aynı dönemine oranla yüzde 5,67 ar-
tarak 6,87 milyon tona yükseldi.

DEĞER AÇISINDAN AZALDI
Çelik İhracatçıları Birliği’nin 2013 yılı

ilk dört aylık verilerine göre, geçen yılın
aynı dönemine kıyasla çelik mamulleri
ihracatı miktar açısından yüzde 5,67 ar-
tışla 6,87 milyon tona ulaştı. Ancak
dünya emtia fiyatlarındaki genel düşüş-
ten etkilenen sektör, aynı dönemde de-
ğer açısından yüzde 2,68 azalışla 5,1
milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İç
pazarda üretim maliyetlerini etkileyen
katkı payı ve vergi gibi yükler de çelik
sektörünün rekabet gücünü azaltan bir
faktör olarak ortaya çıkıyor. Bu durum
sektörün ihracatını olumsuz etkilerken,
çelik ithalatını da artırıyor.

ORTADOĞU İLK SIRADA
Çelik sektörünün direkt ihracatına

diğer birliklerin faaliyet alanına giren
demir çelik ürünleri de eklendiğinde
Türkiye’nin toplam çelik ihracatı, miktar
bazında 7,11 milyon ton; değer bazında
ise 5,76 milyar dolara ulaştı. Aynı dö-
nemde bölgeler bazında ilk sırayı 2,72
milyon tonluk ihracat ile Ortadoğu alır-
ken, bu bölgeyi 1,14 milyon ton ile Av-

rupa Birliği ve 736 bin ton ile Kuzey Af-
rika izledi. Geçen yılın aynı dönemi ile
karşılaştırıldığında ilk dört aydaki çelik
ihracatında en fazla artışın yaşandığı
bölgeler ise Avrupa Birliği, Ortadoğu ve
Asya ülkeleri oldu. En çok ihraç edilen
ürünler sıralamasında 2,93 milyon ton-
la çubuk, 925 bin tonla kütük, 697 bin
tonla sıcak yassı, 605 bin tonla boru ve
536 bin tonla profil yer aldı.





30 MAYIS - HAZİRAN 2013 www.kobigundem.comkobigundem@kobigundem.com

Mülkiye mezunu olduğu halde, Türki-
ye’nin büyük bölümünün bilgisayarı sa-
dece filmlerde gördüğü 1981 yılında

Sampaş Bilişim ve İletişim Sistemleri A.Ş.’yi kuran
Şekip Karakaya, Gelir Vergisi’nde 3’üncü kez üst
üste Adana şampiyonu oldu. Karakaya, 2012’ye
ilişkin bu yıl verilecek Gelir Vergisi beyanıyla üst
üste 3’üncü kez Adana 1’incisi oldu. Firmasını,
sektöründe dünya devi haline getirmesine rağ-
men memleketi Adana’dan taşımayan Karakaya,
“Var olduğum sürece Adana’ya hizmet edeceğim.
Bir yere gitmem. Dünyanın dört bir yanında ka-
zandığımın vergisini Adana’da ödeyeceğim” dedi.

İLK 100 LİSTESİ HAZIR
Adana Vergi Dairesi Başkanı Serdar Aksoy, dü-

zenlediği toplantıyla 2012’ye ilişkin beyanname-
leriyle il genelinde Gelir Vergisi rekortmeni olan
ilk 100 ismi açıkladı. Aksoy’un verdiği bilgiye göre
5 milyon 219 bin 237 liralık matrah ve 1 milyon
819 bin 842 Gelir Vergisi tahakkuku ile Sampaş
Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya, üst üste
3’üncü kez şampiyon oldu. Karakaya’yı 1 milyon
806 bin 154 lira tahakkukla Bülent Özler, 860 bin
870 lira tahakkukla Orhan Gizer, 576 bin lirayla
Mehmet Ali Akgül takip etti. Adana Gelir Vergisi il
5’incisi ise isminin açıklanmasını istemedi.

ÜRETMEK BİR ONUR
2011 ve 2010 yıllarına ilişkin Gelir Vergisi be-

yanlarıyla da il 1’incisi olan ve bu yılki başarısıyla

hat-trick yapan Şekip Karakaya, “Mükiye’yi bitirip,
Sabancı Holding’de geçen 1,5 yılın ardından Ada-
na’da kendi ofisimi kurdum. Henüz elemanım yok-
ken dahi, geleceğe dair kurumsallaşma çalışmala-
rından vazgeçmedim. Benim için çalışmak ve üret-
mek bir onurdur. Vergi rekortmeni olmak, doğup
büyüdüğüm topraklara katkı koymak bana ola-
ğanüstü haz veriyor. SAMPAŞ’ın merkezi hep Ada-
na’da kalacak. Vergimiz de bizi oluşturan toprakla-
ra, topluma akacak. Harcadığım enerjinin, başar-
dıklarımızın Adana’ya artı değer olarak dönmesin-
den beni daha çok mutlu edecek ne olabilir ki?”

GELECEĞİN ŞEHİRLERİ
Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehirler

önemlidir ve gelecek şehirlerle olacaktır. Kentle-
rin her konuyla ilgili envanterinin çıkarılması ve
ardından planlamayla doğru adımların atılması
gerekiyor. Hayat, hayal etmekle alakalıdır. Ada-
na'da 6 buçuk metrekarelik bir bürodan, Türki-
ye'nin dört bir yanında modern ofislere sahip bir
şirket oluştu. SAMPAŞ olarak 1 kişiyken 600’e ya-
kın kişinin çalıştığı, 70 kişilik Ar-Ge bölümü bulu-
nan bir kuruluş haline geldik. Yurt dışına uzandık.
Sampaş, ‘21. Yüzyılın Akıllı Kentleri Platformu’
üyeleriyle  ‘Akıllı Kent Otomasyon Sistemi’ni
(AKOS) geliştirmiştir. Akıllı Kent Otomasyon Sis-
temi (AKOS) projesi, Türkiye’de ‘Akıllı Kent’ ismi-
ni bir marka yapmış ve belediyelerin paylaşan, ka-
tılan, denetleyen, çağdaş bir yapıya dönüştüğü-
nün göstergesi olarak kabul edilmiştir.”

Sampaş Bilişim ve İle-
tişim Sistemleri A.Ş.’yi

1981’de kuran Şekip
Karakaya, üst üste

3’üncü kez Adana Gelir
Vergisi şampiyonu oldu

Yazılımla 3’üncü kez vergi şampiyonu oldu

Sampaş Yönetim 
Kurulu Başkanı

ŞEKİP KARAKAYA

Ayrıcalıklı ortaklığı Türkiyekabul etmez

A lmanya'nın eski Başbakanı Ger-
hard Schröder, Çukurova Genç
İşadamları Derneği’nin (Çukurova

GİAD) “Bilgi Güçtür” başlıklı toplantıları
kapsamında Adana’da iş dünyasıyla bu-
luştu. Hiltonsa Oteli’nde düzenlenen ve
Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ve Büyük-
şehir Belediye Başkan  Vekili Zihni Aldır-
maz’ın da katıldığı toplantıda Schröder,
dünya ekonomisindeki gelişmeleri de-
ğerlendirdi. Schröder, Türkiye’nin AB ile
ilişkileri için “Ayrıcalıklı ortaklık, Türkiye
açısından hiçbir şekilde kabul edilebile-
cek bir alternatif değil” dedi.

AB CÜCE OLUR
Türkiye’nin AB’ye uyum reformların-

da üzerine düştüğünü kaydeden Schrö-
der “Ben inanıyorum ki Türkiye tam üye-
lik için üzerine düşeni bundan sonra da
tam olarak yapacaktır. Tam üyelik Türki-
ye için de Avrupa için de zor bir süreç.
Türkiye reformlarına deam etmeli” diye
konuştu. Gerhard Schröder Türkiye’nin
stratejik olarak kritik bir noktada bulun-
duğunu, AB’ye tam üye olduğunda Avru-
pa’nın farklı bir yüzü olacağını belirterek
“AB buna göre hareket etmezse, 10 yıl
sonra ekonomik bir cüce olacaktır” dedi.

SİYASİ BİRLİK KURULMALI
Schröder “Türkiye-AB ilişkilerine siya-

sal bakış ve enerji koridorunda Adana”
başlıklı toplantıdaki konuşmasında Avru-
pa'da ekonomik anlamda bir kriz yaşandı-
ğını belirtirken önerilerini de sıraladı.
Schröder, “AB'de ortak bir para birimini
sağlayıp da ekonomik, finansal ve sosyal
bir politikayı ortaklaşa olarak paylaşmı-
yorsanız bu sistemde başarılı olmanız
mümkün olmayacaktır. Mali anlamda bir-
lik sağladığımızda sadece teknik bir çözü-
me gitmiş oluyoruz. Oysa gerçek bir siyasi
birliğin tesis edilmesi önemli” diye konuştu.

Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, AB’yle ilişkiler için 
“Ayrıcalıklı ortaklık, Türkiye açısından kabul edilebilecek bir alternatif değil” dedi
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2 008 yılında, Çukurova Üniversitesi
Mimarlık Mühendislik Fakültesi
Mimarlık Bölümü’nü tamamlayan

Numan Hasanoğlu, 2009 yılından itiba-
ren resmi olarak mimari proje çizme yet-
kisiyle iş hayatına başladı. Geçen süre
içerisinde bilgi birikim ve tecrübeleriyle
birlikte şirketleşmeye karar verdi. Mimar
Numan Hasanoğlu, 2012 yılı başlarında
şirketleşmeye giderek, Hasanoğlu Proje
Mimarlık ve Müh. İnş. Ltd. Şti.’yi kurdu.
Numan Hasanoğlu şimdi taahhüt, proje,
iç ve dış mimari proje ve dekorasyon işle-
riyle faaliyetlerini sürdürüyor.

ÖNEMLİ PROJELERDE İMZASI VAR
Projeler yüksek konut yapıları villalar,

sanayi tipi yapılar ve dekorasyon işleri
olmak üzere geniş bir yelpazede mimari
hizmetler sunduklarını dile getiren Hasa-
noğlu Proje ve Mimarlık LTD. İşletme sa-
hibi Mimar Numan Hasanoğlu, açıkla-
malarına şu şekilde devam etti: “2009
yılından bu yana resmi olarak mimari
proje çizmekteyim.Bir çok önemli proje-
lere imzamızı atık.Bizim işimizde görsel-
lik çok büyük bir önem arz ediyor.Bu
doğrultuda çalışmalarımızı yürütürken
projenin tüm detaylarını göz bulundura-

Adana’da 2009 yılından 
bu yana faaliyet gösteren

Hasanoğlu Proje ve Mi-
marlık, mimari projeler ve
dekorasyon işlerindeki ba-
şarısıyla inşaat sektörün-

de adından söz ettiriyor

projeleriyle göz kamaştırıyor
Hasanoğlu Proje ve Mimarlık LTD



rak hizmet sunuyoruz. Yapmış olduğu-
muz projelerle birlikte doğal olarak iş
hacmimizde büyümeye başladı.  Adana
ve ilçeleri başta olmak üzere bölgede
faaliyet gösteren bir çok işletmeyle bir-
likte çalışmalarımızı yürüterek mimari
olarak bir çok proje imzamızı attık. İşimi-
zi severek ve büyük bir keyifle yapıyoruz.
Sunduğumuz projelerimizle hedefimiz,
inşaat sektöründe faaliyet yürüten en iyi
firmaları arasına girmeye çalışmak.”

GÖRSEL TASARIM ÖN PLANDA
Proje tasarımına başlamadan önce,

müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak şe-
kilde birebir görüşülerek ihtiyaç listesini
çıkardıklarını özelikle ifade eden Hasa-
noğlu şöyle devam etti: “Öncelikle müş-
terinin talepleri doğrultusunda fizibilite
çalışmalarını başlatıyoruz. Tüm detayları
belirledikten sonra tasarım aşmasına ge-
çiyoruz. Proje etüdü tamamladıktan son-
ra, müşteriyle tekrar bir araya gelerek
gerekli görüşmeleri karşılıklı yapıyoruz.

Etüt proje müşterinin ihtiyaçlarına ve is-
teklerine cevap verecek düzeye geldiğin-
de, mimari uygulama projesine geçiyo-
ruz. Mimari uygulama projesi hazırlan-
dıktan sonra diğer teknik projeler çizili-
yor. Son olarak ruhsat aşamasına gelen
projeler, ilgili kurumu verilerek ruhsat
alımı gerçekleştiriliyor. Müşteri memnu-
niyetini ön planda tutarak, yaptığımız

projeleri üç boyutlu görsel tasarım haline
getirerek, yapının uygulandıktan sonraki
görünümünü müşterinin onayına sunu-
yoruz. Böylelikle projelerimizi, günümüz
çağına uygun, teknik destek ve bilgisayar
sistemiyle mimari programlar birlikte,
özelikle görsel tasarımı ön planda tutu-
larak  bina uygulanmalarında teknik ha-
taları ortadan kaldırmış oluyoruz.”
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Hasanoğlu Proje ve 
Mimarlık LTD. 
İşletme Sahibi Mimar
NUMAN HASANOĞLU
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TÜYAP’IN Adana Uluslararası Fuar ve
Kongre Merkezi’nde düzenlediği Adana
5’inci Otomobil, Ticari Araçlar, Moto-

siklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı – Çukuro-
va Otoshow 2013 tamamlandı. Fuarı Adana
ve çevre illerden 7 günde 82 bin 400 kişi zi-
yaret etti. Otomobil Fuarı’yla Adana’da fuar-
cılık sektörü ilk yarıyı kapattı.

MACERACILAR DA FUARDAYDI
Çukurova Otoshow 2013’te 15 markanın

toplam yaklaşık 150 modeli görücüye çıktı.
Porsche’nin yeni modelinin de tanıtıldığı fu-
arda, değeri 30 bin lira ile 300 bin lira arasın-
da değişen, orta ve üst segment otomobiller
standlarda yer aldı. Ayrıca organizasyonda 4
klasik otomobil, meraklıların görmesi için
sergilendi. Fuar alanında offroad sporcuları
da etkinlik düzenledi. 

İKİNCİ YARI HAZIRLIĞI
TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. Genel Müdür

Yardımcısı Bülent Yamaç, Çukurova Otoshow
2013’le sezonun ilk yarısını kapattıklarını söy-
ledi. İlk yarıda 8 fuar düzenlediklerini belirten
Yamaç, “Yaz aylarını bakım, onarım ve tadilat
çalışmalarıyla geçireceğiz. Eylül ayında Mobil-
ya Fuarı’yla ikinci yarıyı açacağız. Yılsonuna
kadar 5 fuar daha düzenleyeceğiz” dedi.

Adana’da fuar sezonu-
nun ilk yarısı, Çukuro-
va Otoshow 2013 Oto-

mobil Fuarı’yla kapan-
dı. Fuarı 7 günde 82

bin 400 kişi ziyaret etti.

Otomobil Fuarı’yla ilk yarı iyi kapandı

Adana’da düzenlenen yılın ilk oto-
mobil fuarında Adana Sanayici ve
İşadamları Derneği (ADSİAD) ile

Peugeot Dörtler Otomotiv’in ortaklaşa
düzenlediği organizasyon fuara katılan-
lardan tam not aldı. ADSİAD’ın sosyal
sorumluluk projesi kapsamında yürüttü-
ğü ‘Adana’yı Seviyorum’ temalı tişört ve
şapkalar Peugeot standında ziyaretçilere
dağıtıldı. Peugeot Dörtler Otomotiv, Çu-
kurova Otoshow Fuarı’nda, Peugeot’nun
iki yeni yıldızı ‘Yeni CRZ Evolution’ ve
‘Peugeot 208 Gti’ modelini Türkiye’de ilk
kez Adana’da görücüye çıkardı. 

ADANA İÇİN ŞAPKA TAKTILAR
Yılın ilk lansmanı, ilk otomobiller ve

Peugeot Filo ve 2. El Satış Direktörü
R.Merih Tüzün’ün Adana’ya ilk kez gelişi

nedeniyle ADSİAD Başkanı Süleyman
Sönmez, Dörtler Otomotiv Yetkilisi ve
ADSİAD Başkan Yardımcısı Olcay Değir-
menci, bu güne özel pasta kesti. Dörtler

Otomotiv’in tüm çalışanları ‘Adana’yı
Seviyorum’ temalı şapka ve tişörtlerle zi-
yaretçilerin dikkatini çekerken ADSİAD
Başkanı Süleyman Sönmez ve Başkan
Yardımcısı Olcay Değirmenci de şapka
takarak Adana’nın önemine dikkat çekti.

AİDİYET VURGUSU
ADSİAD’ın Adanalılık ruhu ve Adana

aidiyetine vurgu yapmak için çeşitli kam-
panyalar yürüttüğünü belirten Başkan
Sönmez, Adana’yı konu alan her türlü or-
ganizasyon ve etkinlikte kenti ön plana
çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. Olcay
Değirmenci ise fuarda farklı bir atmosfer
oluşturmak istediklerini ve bu kapsamda
ADSİAD’ın tüm Türkiye’ye yayılan ‘Ada-
na’yı Seviyorum’ projesini daha ileri nok-
taya taşımak istediklerini dile getirdi.
Adana Vali Yardımcısı Halis Arslan, Ada-
na Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zih-
ni Aldırmaz, ADASO Başkanı Sadi Süren-
kök, ATO Başkanı Ali Gizer ve Adana
ESOB Başkanı Kazım Barışık da standda
hatıra fotoğrafı çektirerek ‘Adana’yı Sevi-
yorum’ kampanyasına destek verdi.

Peugeot
tam not aldı
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2 005 yılında Yusuf Ekinci tarafın-
dan kurulan ve Adana merkezde
faaliyet yürüten Artı Tanıtım ve

Danışmanlık Hizmetleri, devlet tarafın-
dan verilen KOSGEB destekleri başta ol-
mak üzere, yurtiçi ve yurtdışı hibe ve kre-
di alanının yanı sıra, geniş bir yelpazede
tanıtım ve danışmanlık hizmetleri veri-
yor. Mevcut faaliyetlerinin yanı sıra, Ada-
na Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge-
si’nde (AOSB) meyve suyu konsantresi
ve domates salçası üreten Limkon Gıda
San.A.Ş.’nin bölge bayiliğini alarak gıda
sektöründe de yoğunlaşmaya başladı.

ALT YAPI HAZIR
Yeni girdikleri gıda sektörünün yanı

sıra, tanıtım ve danışmanlık hizmetleri-
nin de devam edeceği bilgisini veren Artı
Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri İşlet-

me Sahibi Yusuf Ekinci, Kobigündem
Dergisi’ne yaptığı açıklamada, mevcut
durumlarını yeniden planlayarak, alt ya-
pılarını yeni iş akışına göre hazırladıkları-
nı kaydetti. Yaklaşık bir yıl gibi bir zaman
içerisinde başlattıkları süreci tamamla-
yarak meyve suyu sektörüne girdiklerini
belirten Ekinci, “Bünyemizde iki farklı
alanda ekipler oluşturarak çalışmalarımı-
zı yürütüyoruz. Türkiye’nin en güçlü ku-
ruluşlarından olan Limak Holding’e bağlı
ve Bölgede yetiştirilen meyve ve sebze-
leri işleyen Limkon Gıda San.A.Ş’nin böl-
ge bayiliğini almış bulunmaktayız.Tüm
çalışmalarımızı bu doğrultuda tamamla-
yarak faaliyet yürütüyoruz” dedi.

BÖLGEDE PAZAR 
PAYINI ARTIRACAK
‘Horeka’ sektörü olarak tanımlanan,

oteller, restoran ve kafelerin hedef müş-
teri kitlesi olduğunu söyleyen Yusuf Ekin-
ci, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
“Adana ve ilçeleri başta olmak üzere,
Mersin, Osmaniye, İskenderun, Hatay,
Kahramanmaraş, Gaziantep ve Konya da-
hil olmak üzere ürünlerimiz, müşterileri-
miz aracılığıyla tüketiciye sunulmaktadır.
Doğu Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölge-
si, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin ta-
mamına ürünlerimizi ulaştırmak için yo-
ğun bir tempo içerisine girmiş bulunmak-
tayız. Bu doğrultuda oluşturduğumuz sa-
tış ve pazarlama birimimizle çalışmaları-
mıza büyük ölçüde ağırlık vereceğiz. Kısa
bir dönem içerisinde pazar payımızı ciddi
anlamda artırmayı ön görüyoruz.”

TEKNİK DESTEK DE SUNUYOR
Satışını yaptıkları ürünlerin dışında

müşterilerine soğutucu makine desteği-
nin yanı sıra teknik destek de sundukla-
rını dile getiren Yusuf Ekinci, “Ürün satı-
şını yaptığımız işletmelere Meyve suyu
soğutucusu ve ICE SLUSH ürünleri içinde
makine desteği veriyoruz. Ürün gurupla-
rımız içerisinde özelikle yaz aylarının
vazgeçilmez ürünü olan ICE SLUSH (kar-
sanbaç, buzlaş) gibi ürünlerimiz çok ilgi

Tanıtım ve danışmanlık hiz-
metleri veren Artı Tanıtım,
son dönemde başlattığı gi-

rişimle, gıda sektöründe
yeni bir iş koluna giriş yaptı.

ARTI Tanıtım ve Danışmanlık,
yeni bir iş koluna girdi

Artı Tanıtım ve 
Danışmanlık 
Hizmetleri 
İşletme Sahibi
YUSUF EKİNCİ



görmektedir. Bunun yanı sıra özellikle
taze sıkılmış portakal ve portakal mey-
veli içecek, vişne meyveli içecek, elma
meyveli içecek, ananas meyveli içecek,
limon meyveli içecek, şeftali meyveli
içecek, çilek meyveli içecek, tropikal
meyveli içecek, greyfurt meyveli içecek,
portakal pulplu içecek, portakal
ananas,nane limon, çilek muz, ahududu
elma, kaysı portakal ve vanilya kavun
gibi çok çeşitli ürün gurubumuzla birlikte
sektörde çalışmalarımızı yürüteceğiz”
diye konuştu.

ÜRETİMDE KALİTE
Bölge bayiliğini yürütmüş olduğu Lim-

kon Gıda’yla ilgili bilgi de veren Yusuf
Ekinci şöyle devam etti. “Limkon Gıda,
Türkiye’nin güçlü kuruluşlarından olan Li-
mak Holding kuruluşudur. Limkon Gıda
A.Ş. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi’nde (AOSB) 40 bin metrekarelik
bir alandan oluşan,son sistem teknolojiy-
le donatılmış tesisinde üretim yapıyor.
Ana hatlarıyla Belirtirsek meyve suyu
konsantreleri, direk sıkılmış meyve suyu
ve püreleri, aromalar, meyveli içecekler,
meyve şurupları ve domates salçası üreti-
mi gerçekleştiriyor. ISO 9001.ISO
22000, Helal Gıda, Kosher Gıda ve orga-
nik üretim sertifikaları ve dünya çapında
yer alan IFS.BRC belgeleriyle üretim yapı-
yor.Yıllık 100 bin ton meyve ve sebze iş-
leme kapasitesine sahip olan Limkon
Gıda, sektöründe lider bir kuruluştur. Biz
de bu sorumluluk içerisinde hareket ede-
rek yürütmüş olduğumuz bölge bayiliğiy-
le bölgede satışlarımızı en üst seviyeye
çıkarmaya gayret göstereceğiz.”
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PAGDER, Mayıs’ın 3’üncü haftasın-
da eş zamanlı olarak gerçekleşen
Güney Amerika’nın en büyük fuar-

larından ‘Feiplastic 2013’ ve Asya’nın en
büyük, dünyanın ise ikinci büyük plastik
ve kauçuk fuarı olan ‘CHINAPLAS
2013’te, Türkiye plastik sektörünün güçlü
potansiyelini tüm
dünyaya başarıyla
tanıttı. Firmaların
ileri teknoloji reka-
bet düzeylerini küre-
sel pazarlarda tanı-
tarak, ihracatlarının
artmasına katkıda bulunmayı en önemli
misyonlarından biri kabul eden PAGDER
(Plastik Sanayicileri Derneği) ve İKMİB (İs-
tanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri
İhracatçıları Birliği), ‘Feiplastic 2013’ ve
‘CHINAPLAS 2013’ fuarlarına “Milli Katı-

lım” organizasyonu gerçekleştirdi. Artan
refahı ve plastik tüketimiyle sektörün
uzak ama gözde ülkelerinden biri olma
özelliğini taşıyan Brezilya’nın Sao Paulo
şehrinde iki yılda bir düzenlenen ‘Feiplas-
tic 2013’te ve Çin'in Guangzhou kentinde
düzenlenen dünyanın ikinci büyük plastik

ve kauçuk fuarı olan
‘CHINAPLAS
2013’te Türkiye’ye
ayrılan 200 metre-
karelik  blok çok kısa
sürede dolduruldu.
PAGDER, Viking Tu-

rizm ve İstanbul Travel işbirliği ve yüzde
50 KOSGEB desteği ile gerçekleşen orga-
nizasyonla, 150’nin üzerinde sektör men-
subunun bu iki önemli fuarda yer alarak
teknolojik gelişmeleri izlemelerine ve iş
bağlantıları yapmalarına katkıda bulunuldu.

Plastikçiler iki kıtada tanıtım yaptı

Hedefe ancak ticaret ve ihracatla ulaşılır
Tüm Sanayici ve İş adamları Derneği

(TÜMSİAD) Adana Şube Başkanı Deniz
Köse, Hükümetin koyduğu 2023  he-
deflerine ancak ticaret ve ihracatla ula-
şılabileceğini söyledi. Tüm Sanayici ve İş
adamları Derneği  (TÜMSİAD) Adana
Şube Başkanı Deniz Köse,  Hükümetin
koyduğu 2023  hedeflerine ulaşmak için
kentteki bütün kurum ve bireylerin iş-
birliği içinde çalışması gerektiğini ifade
etti. Köse, “Hedefe ancak ticaret ve ih-
racatla ulaşabiliriz” dedi.

İHRACATÇI FİRMALAR ARTMALI
Yazılı bir açıklama yapan Deniz

Köse,  Türkiye’de ihracat yapan firma
sayısının 51 binden 100 bine çıkartıl-
ması gerektiğini söyledi. Köse şöyle
konuştu: “2023 hedefi ulaşmak için si-
vil toplum örgütlerinin, meslek odala-
rının, üniversitelerin,  diğer kurum ku-
ruluşların iş birliği içerisinde hareket
etmesi gerekiyor.  Kentimizde de ihra-
cat yapan firma sayısını artırmalıyız.
Bunun için başta KOBİ’lerin güven ka-
zanması şart. Standart kalite sistemle-
rinin oturması, ayrıca şirketlerin aile
şirketi olmaktan çıkıp kurumsallaşma-

sı gerekiyor. TÜMSİAD olarak, bu ko-
nuda üyelerimize ve iş adamlarına sık
sık eğitim veriyor, onları çeşitli konu-
larda aydınlatıyoruz. Ayrıca yurt dışı
pazarlarda bu şirketlerin önünü açıcı
faaliyetlerde bulunuyoruz  Yurt dışı iş
gezilerine, fuarlara katılıyoruz.”

KAPIMIZ HERKESE AÇIK
Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşma-

da Adana’nın ve Çukurova’nın üretim
kapasiteni artırıp, katma değeri yüksek
mamuller üreterek önemli katkı koyaca-
ğına inandığını kaydeden Köse, bu an-
lamda hem şehir için, hem de ülke adına
şimdiden yoğun şekilde çalışılması ge-
rektiğini anlattı. Köse sözlerini şöyle sür-
dürdü: “TÜMSİAD olarak bu hedefe ulaş-
mak için herkese kapımızı açık tutuyoruz.
Üyelerimize KOSGEB işbirliğiyle girişim-
cilik eğitimleri vererek iş kurma imkanları
sağlıyoruz. Bu hedeflere ulaşırken tama-
men Kapitalist bir zihniyetle değil, insana
değer veren ve çevresine duyarlı bireyle-
rin yetişmesi için çalışıyoruz. Sadece ra-
kamların peşinde değil, insani değerleri
de göz önünde bulundurarak, 2023 he-
define ulaşma arzusundayız.” 

TÜMSİAD Adana Şube Başkanı 
DENİZ KÖSE














