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Kobigündem Reklamcılık ve Yayıncılık kuruluu olan 

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

Yaygın, süreli yayın.
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Hayati ÇET!NKAYA
Kobigündem Dergisi
!mtiyaz 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

Deerli Okuyucular

KOBGÜNDEM Dergisi olarak 20. sayımızla yayın hayatımızı sürdürüyoruz.
Yine bir yaz dönemini geride bırakmak üzereyken, yeni sayımızla birlikte
sizlere hizmet vermenin sevincini yaıyoruz. Sizlerin de bildii üzere, özellikle
yaz dönemlerinde i verimliliinde önemli oranda düüler yaanmaktadır.
Duraan ve sıkıntılı geçmek üzere olan bir yaz dönemini daha geride
bırakırken, yeni mevsimde eylül ayı ile birlikte yeni bir sürecin heyecanla
balaması, ilerimizde verimli bir süreç olması en büyük arzumuzdur.

Dier taraftan, stanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan, Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluu 2012 sıralamasında, Adana’dan bu yıl da 12
sanayi firmasının girmesi bizleri sevindirdi. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluu sıralamasında Dou Akdeniz Bölgesi, 2011 verilerinde 30 firma
sayısını, 2012 sıralamasında 34 firmaya çıkarttı. Tüm bu gelimelerin, bazı
açıklamalarda yeterli bulunmadıı söylense de, gelinen aamada “Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluu” sıralamasında yer alan firmalarımız, bölgemiz
açısından son derce büyük önem arz ediyor. Adana bata olmak üzere, böl-
gemizde faaliyet gösteren yüzlerce KOB’lerimize önemli oranda örnek
tekil edeceklerdir. Bu vesileyle Adana ve bölgemiz bata olmak üzere,
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluu sıralamasında yer alan firma
sayısını çoaltarak devam ettirmesi, KOB’lerimizin moral ve motivasyonunu
yükseltmesinde önemli katkıları olacaktır.

Yine yeni sayımızda birbirinden deerli firmalarımızın haber ve reklam say-
falarını göreceksiniz. Kobigündem Dergisi olarak, bu alanda tereddütsüz
tercih edilmemiz, gücümüze güç katıyor. Yaklaık üç yıl önce yayın hayatına
giri yaptıımız Kobigündem Dergisi, bugün geldiimiz noktada da kendi
alanında KOB’lerle olan i birliini artırarak, yayın hayatını sürdürmeyi
devam ettirmitir. Bu dorultuda yüzlerce KOB’lerin firma haberlerini say-
falarımıza taıyarak siz deerli okuyucularımıza aktarmayı sürdürmütür.
Bu temelde aralıksız bir ekilde çalımalarımızı yürütüyoruz. Daha çok
organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde younlaarak çalımayı esas
aldık. lkeli ve dürüst prensiplerimizle, KOB’lerle olan i birliimizi daha
da güçlendirme hedefiyle faaliyetlerimizi yürütmeye gayret göstereceiz.
Bölgemizde yatırım yapan, yeni tesis kuran, faaliyet alanını genileten,
pazar payını yükselten bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunan KOB’lere
daha fazla ulamaya çaba gösterdik. Bu dorultuda her yeni sayımızla KO-
B’lerin faaliyetlerini sizlere aktarmaya ve siz KOB’lerle birlikte var olmaya
devam edeceiz. lerinizde kolaylıklar dilerim.

Üçüncü ya#
sevincini
ya#ıyoruz

Hayati Çetinkaya
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!stanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kurulu!u-
2012” sıralamasına, Adana’dan bu yıl da 12

sanayi firması girdi. “Türkiye’nin 500 Büyük Sa-
nayi Kurulu!u” arasında, Adana sanayi firmala-
rından  Sasa Polyester 74., Beyteks Tekstil 130.,
Temsa Global 171., Elita Gıda 213., Bossa 236.,
Artenius Turkpet 258., Adana Çimento 284.,
adının açıklanmasını istemeyen firma 369., Ak-
yem 380., Karteks Tekstil 392., Güney Çelik Ha-
sır 435., Wavin TR Plastik 450. sırada yer aldı.

KIVANÇ: SAYIYI YETERL! GÖRMÜYORUZ
Adana Sanayi Odası (ADASO) Ba!kanı Zeki

Kıvanç, Adana’dan bu yıl da 12 sanayi firması-
nın 500 büyük sanayi kurulu!u arasına girme
ba!arısını gösterdi"ini söyledi. Sıralamaya giren
firma sayısını yeterli görmediklerini ifade eden
Kıvanç, “Adana sanayisi uygulanan te!vik poli-
tikalarının yol açtı"ı tüm olumsuzluklara ra"-
men, hızı dü!se de geli!imini kendi imkanları ile
sürdürmeye çalı!mı!tır” dedi.

HER SEKTÖRDEN VAR
Sıralamaya giren ve Adana ihracatında da lo-

komotif görevi üstlenen firmaların Adana sanayi-
sinin genel özelli"ine ba"lı olarak tekstilden, gıda-
ya, otomotivden metal, makine, demir çelik gibi
sektörlerde faaliyet gösterdi"ini vurgulayan ADA-
SO Ba!kanı Zeki Kıvanç, !öyle konu!tu: “2011 yı-
lında Türkiye’nin #kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu-
!u arasında bulunan Adana sanayi firmalarımız
Akyem #lk 500’de  380., Karteks Tekstil de 392.
sırada yer alma ba!arısını göstermi!tir. Ba!arıla-
rından dolayı firmalarımızı kutluyor, ba!arılarının
devamını diliyorum. Adana sanayisinde ya!anan
kan de"i!ikli"i ve ba!ta bakanlıklar,  yerel yöne-
timler olmak üzere TOBB’a ba"lı odalar, borsalar,
kentin di"er dinamikleri ile i!birli"i yaparak yatı-
rım ortamı için sinerji yaratmayı hedeflemekteyiz.
Bu sinerji ile Adana sanayisinin daha da geli!mesi,
üretimin, istihdamın ve ihracatın artması sonucu,
Türkiye’nin ilk ve ikinci 500 sanayi kurulu!u sırala-
masında daha çok sayıda Adana sanayi firmasının
yer alaca"ı inancındayım.”

!stanbul Sanayi Oda-
sı’nın 2012 verilerine

göre hazırladı"ı
“Türkiye’nin En Bü-

yük 500 Sanayi Kuru-
lu#u” listesine, Ada-

na’dan 12 $rma girdi.

$ampiyonlar listesinde bu yıl
Adana’dan 12 %rma yer aldı
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Adana Sanayici ve #!adamları Derne-
"i (ADS#AD) Ba!kanı Süleyman
Sönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Erel, #zzet Öksüzkaya, Olcay De-
"irmenci, Oktay Özbiçer, Mustafa Öncül,
Selahiddin Nas ve Sıdıka U"urlugüngör ile
birlikte Adana Ticaret Borsası (ATB) Ba!ka-
nı Muammer Çalı!kan, ATB Meclis Ba!kanı
$ahin Bilgiç ve Genel Sekreter Mustafa
Hızlı’yı ziyaret etti. Odalar ve borsalarda
seçimlerin geride kaldı"ını belirten ADS#-
AD Ba!kanı Süleyman Sönmez, ADASO
Ba!kanı Zeki Kıvanç, ATO Ba!kanı Atila
Menev!e ve ATO Meclis Ba!kanı Tarkan
Kulak’ın yanı sıra OSB Yönetim Kurulu
Ba!kanı Bekir Sütcü’nün ADS#AD üyesi ol-
malarından duydu"u memnuniyeti anım-
sattı.

DÜNYANIN SAYILI OVALARINDAN
ATB Ba!kanı Muammer Çalı!kan’ın geç-

mi! dönem tecrübesiyle daha önemli i!lere
imza ataca"ına inandı"ını kaydeden Sön-
mez, “Çukurova, tarımda lider kent konu-
munda ancak uzun yıllar beklenen çıkı!ı
sa"layamadı. Bölgemizin tarımda özel te!-

vik alması gerekiyor. Tarımda ürün çe!itlili-
"inin artması, tarımın sanayiye entegras-
yonunun tam olarak sa"lanması için üzeri-
mize dü!en görevleri yerine getirmeliyiz.
Üretimimiz arttıkça ithalatın da önüne ge-
çebiliriz” dedi. Çukurova’nın dünyanın sa-
yılı ovaları arasında yer aldı"ını vurgulayan
Sönmez, Adana’da tarım ve sanayide mar-
kalar olu!turulmasının önemine i!aret etti.
Tarımın Adana için öncelik ta!ıdı"ını ifade
eden Sönmez, “Adana tarımı, sanayi, tica-
ret ve hammadde üreticisiyle bir bütünlük
arzetmeli. Zenginli"imizin en büyük kayna-
"ı tarımdır. Önümüzdeki yıllarda tarımın
stratejik önemi daha çok anla!ılacaktır”
diye konu!tu.

TARIMA YATIRIM 
GELECE"E YATIRIMDIR
ATB Ba!kanı Muammer Çalı!kan ise ta-

rımda katma de"eri yüksek ürünlere yöne-
linmesi gerekti"ini söyledi. Adana çiftçisi-
nin bilinçli oldu"una i!aret eden Çalı!kan,
!unları söyledi: “Tarıma yatırım gelece"e
yatırımdır. Adanalı üretici mısır ve pamuk-
ta ABD’li çiftçiden daha yüksek verim al-

maktadır. Türkiye’de ziraat yapılan hemen
her yerde artık mısır üretilebiliyor. Devletin
kontrolünde yapılan mısır üretimi tüketimi
kar!ılar noktaya ula!tı. Pamu"a oranla ma-
liyeti daha dü!ük olan mısır üretimi gün
geçtikçe artıyor. Ancak pamuk yeti!tirilen
bölgelerde bu ürüne daha çok destek ve-
rilmesi gerekiyor.”

ORTALAMANIN ÜZER!NDEY!Z
Adana’nın 1 milyar 800 milyon dolarlık

ihracatının 560 milyon dolarlık bölümünün
tarım ürünlerinden kar!ılandı"ını kaydeden
Çalı!kan, “Türkiye ortalamasında tarım
üretimi yüzde 12,5 seviyesinde iken Ada-
na’da bu oran yüzde 30’ların üzerine çıkı-
yor. Adana’da tarımla beraber sanayinin de
geli!mesi gerekiyor. Sulama teknikleri ve
narenciye çe!itlili"ini geli!tirmeliyiz. Geçci
ürünler ülkemizde de dünyada da büyük
önem ta!ıyor” diye konu!tu. ADS#AD’ın
Adana ekonomisine katkı koyan en önemli
derneklerden biri oldu"una dikkat çeken
Çalı!kan, konu!maların ardından Süleyman
Sönmez’e ATB’nin hazırladı"ı ‘Çukurova’da
Tarımın Tarihi’ isimli kitabı hediye etti.

Tarımda üretim artı#ı
ithalatı engelleyecektir

Adana Sanayici ve !#adamları Der-
ne"i heyetinin ziyaret etti"i Adana
Ticaret Borsası Ba#kanı Muam-

mer Çalı#kan, “Tarım üretimi art-
tıkça, ithalat da azalacaktır” dedi.



ELEKTRON!K TA"IT KANTARLARI
ENDÜSTR!YEL TARTIM S!STEMLER!
Mermer Kantarı
Demirci Baskülü
Palet Baskülü
Monoray Tartım Sistemleri
Bant Kantarı
Canlı Hayvan Baskülü
Tumba Kantarı
Endüstriyel Basküller
Vinç Baskülü

YEDEK PARÇA
VE AKSESUARLAR

YÜK HÜCRELER!
RESM! DAMGA-KAL!BRASYON
TEKN!K SERV!S DESTE#! (7/24)

ENDÜSTR!YEL ÇÖZÜMLER
Konteyner Tartım Sistemi
Sıvı Katı Dolum Sistemleri
Silo Dolum
PLC/SCADA

D!NAM!K TARTIM S!STEMLER!
Kepçe Kantarı
Ekskavatör Tartım Sistemi
Forklift Kantarı
Transpalet Baskülü
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1985 yılında mekanik tartı aletleri
üretimi yapmak üzere, küçük ölçek-
li bir i!letme olarak kurulan firma,

yılların deneyimi ve geli!en teknolojiyle
birlikte, elektronik tartım sistemleri üre-
timiyle sektörde önemli a!malar kayde-
diyor. Adana merkezde mevcut bin 600
metrekarelik kapalı alanda üretim yapan
firma, artan i! hacmiyle yatırıma yöneli-
yor. Buna paralel olarak, Adana Hacı Sa-
bancı Organize Sanayi Bölgesi’nde
(AOSB) 9 bin metrekarelik yeni tesis ya-
tırımı gerçekle!tiriyor. "lk etapta 150
tonluk, 18 metre uzunlu#unda yüksek
çeker kantar imalatıyla bölge sanayicisi-
ne hizmet vermeye ba!lıyor. Di#er taraf-
tan yeni tesisteki yatırımlarını aralıksız
sürdürerek, birinci üretim hattını tamam-
lamanın ve üretime ba!lamanın gururu-
nu ya!ıyor. Yatırımlarını önümüzdeki dö-
nemlerde tamamlamayı planlayan firma,
tartı aletleri sektöründe sürekli yenilen-
me ve sürekli yatırımlarla birlikte ulusal
ve uluslararası bir firma olma yolunda
ba!arısını emin adımlarla sürdürmeye
gayret gösteriyor. 

B!R!NC! ÜN!TE TAMAMLANDI
ASOB’de 9 bin metrekarelik yeni tesis

yatırımı gerçekle!tirdiklerini ifade eden
Özkanlar Baskül LTD. $irket Müdürü "s-
mail Hakkı Özkan, Kobigündem Dergi-
si’ne açıklamalarını !u !ekilde sürdürdü:
“Öncelikle sürekli artan bir i! hacmimiz
oldu. Mevcut yerimizin kısıtlı olmasından
kaynaklı yeni tesis yatırımına yöneldik.
Çalı!malarımıza bu yönde hız vererek,
yatırımımızı en kısa sürede tamamlama-
ya çalı!tık. Öncelikle 18 metre uzunlu-
#unda 150 tonluk yüksek çeker tam oto-
matik, ı!ık levhalı, trafik bariyerli, plaka
okuyucu ve sesli kar!ılama sistemi ile ve
teknik tüm donanımlara sahip olan kan-
tarımızı bölge sanayicisinin hizmetine
sunduk. Buna paralel olarak tesisimizin
birinci üretim hattını tamamlayarak üre-
time ba!lamı! olduk. "leri teknoloji maki-
ne yatırımların yanı sıra, robot kaynak-
larla seri üretime ba!ladık. H"BBO yeni
nesil vasıta baskülü imalatı yapıyoruz.
Yine bunun yanı sıra LOADELL yük hüc-
relerini de kendi bünyemizde üretmeye
ba!ladık.” 

Adana Hacı Sabancı Organize
Sanayi Bölgesi’nde yeni tesis ya-
tırımı yapan Özkanlar Baskül, ilk

etap çalı!malarını tamamlaya-
rak yüksek tonajlı H"BBO yeni

nesil baskül üretimine ba!ladı.

Özkanlar Baskül
yeni tesisinde

üretime ba!ladı

KAPAS!TEDE YÜZDE 100 ARTI"
Yeni üretim hattıyla kapasitede önemli

bir artı! sa#ladıklarını söyleyen "smail
Hakkı Özkan, “Yeni tesis birinci ünite üre-
tim hattımızda aylık 15 adet yeni nesil,
tam otomatik ve yüksek çeker baskül üre-
timi yapmaktayız. Devreye aldı#ımız ilk
etapla birlikte kapasitede yüzde 100 bir
artı! sa#lamı! olduk. Tesisimizin di#er üre-
tim hatlarını devreye aldı#ımızda, yüzde
500 gibi bir kapasite artırımına girmi! ola-
ca#ız. Projemizin tüm a!amalarını 3 yıllık
bir süre içerisinde tamamlamayarak yolu-
muza devam edece#iz. Yatırımlarımızın
tüm a!amalarında KOSGEB’ desteklerin-
den yararlandık. Bu te!vikler ve destekler
biz sanayiciler için çok büyük bir önem arz
ediyor. KOSGEB desteklerinin sanayicinin
geli!mesinde ve ülkemiz ekonominsin bü-
yümesinde önemli avantajlar sa#ladı#ını
dü!ünüyoruz. Üretimimizin her a!amasın-
da kaliteyi ön planda tutmaya çalı!tık.
ISO 9001/2008 Kalite Yönetim Sistemi
ve CE sertifikası alarak Avrupa standartla-
rında üretim gerçekle!tiriyoruz.” 

PAZAR PAYI SÜREKL! ARTIYOR
Türkiye pazarının her noktasına hizmet

verdiklerini ve ihracatı nda hızla artı#ını
ifade eden "smail Hakkı Özkan !öyle de-
vam etti: “Yurt içinde hemen hemen her
noktada varız. Geli!en ve sürekli büyüyen
bir pazar payımız var. Yurt dı!ı pazarda ise
20’ye yakın ülkeye ihracat gerçekle!tiri-
yoruz. Ortado#u ülkelerinin neredeyse ta-
mamına ihracat yapıyoruz. Yeni modelle-
rimizle ilerleyen dönemlerde Avrupa ül-
kelerine de ihracat yapmayı amaçlıyoruz.
Konteynır tartım sistemi ve transpalet
baskülü olmak üzere geni! bir ürün guru-

bu ile hizmet vermekteyiz. Elektronik ta-
!ıt kantarı, endüstriyel tartım sistemleri,
transpalet kantarı, mermer kantarı, de-
mirci baskülü, bant kantarı, monoray tar-
tım sistemleri, endüstriyel çözümler, be-
ton santrali, otomasyon yem dolum ma-
kinesi, sıvı-katı dolum sistemleri, paket
sayım sistemleri, PLC-SCADA uygulama-
ları, dozajlama sistemleri, vagon kantarı,
dinamik tarım sistemleri, kepçe kantarı,
ekskavatör kantarı, araç üstü tartım sis-
temleri, forklift kantarları ve uzaktan
kontrollü tartım sistemleri gibi geni! bir
ürün gurubuyla faaliyet yürütüyoruz. Ay-

rıca bünyemizde bulunan kalibrasyon ara-
cıyla fabrikalardaki kantarların, kalibras-
yon (ölçümleme) ve yasal do#rulama hiz-
metini de veriyoruz.”

Özkanlar
Baskül

LTD. !T".
Müdürü
!SMA!L
HAKKI
ÖZKAN
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Türkiye #hracatçılar Meclisi'nin her
yıl düzenledi"i “#lk 1000 #hracatçı
Ara!tırması”nın 2012 yılı sonuçları

açıklandı. Ara!tırma sonuçlarına göre ih-
racat liderlerini sıralayan T#M 1000 liste-
sine 2012’de de giren Sunar Pazarlama
384. sırada yer alırken, Elita Gıda 826. sı-
radan listeye ilk kez girerek yükselen ba-
!arı grafi"ini tescillemi! oldu. 

ÜLKE SAYISINI ARTIRDI
Türkiye'nin ihracat anlamında gurur

tablosu olan ve Türkiye 2012 yılı ihraca-
tında, üye 55 bin ihracatçı firmanın veri-
lerinin sıralanmasıyla belirlenen T#M
1000 listesinde iki !irketiyle yerini alan
Sunar Grup, geçti"imiz yıl 110 milyon do-

ların üzerinde ihracat gerçekle!tirirken,
ihracat yapılan ülke sayısını da bir önceki
yıla göre yüzde 20 arttırdı. 

HIZLA BÜYÜYEN B!R GRUP
Sunar Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve

CEO’su Hüseyin Çomu, ‘Altı yılda hızla
yayıldık. Bizim ana ihracat kapımız kom-
!ularımız. Bu ülkelerin Türk ürünlerine çok
kıymet verdiklerini görüyoruz. Bu kar!ılıklı
güven ve de"erde kaliteli ve sa"lıklı ürün
üretiminin etkisi yadsınamaz. Yakın co"-
rafyanın dı!ında Kuzey Afrika’dan ba!la-
mak üzere Mısır, Suudi Arabistan, Cezayir
ve Tunus’a kadar ya" satıyoruz. Hedefi-
miz; #hracat Odaklı Büyüme #hracatta
daha da büyüyece"iz,’ diyor.

Türkiye !hracatçılar Mecli-
si’nin ilk bin ihracatçının
açıklandı"ı listede Sunar

Grup #irketlerinden Sunar
Pazarlama 384., Elita Gıda
ise 826’ncı sırada yer aldı.

Sunar Grup Türkiye’nin
ihracat devleri listesinde

Sunar Grup 
Yönetim Kurulu 

Üyesi ve CEO’su
HÜSEY!N ÇOMU
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Mersin merkezde faaliyetlerini sür-
düren Çelik Helezon, yeni yatı-
rımlar gerçekle!tirerek hem üre-

tim alt yapısında hem de i!letme alanını
geni!letme yoluna gidiyor. Yakla!ık 7 ay
önce Mersin Tırmıl Sanayi Sitesindeki yeni
i!letmesine ta!ınarak,üretim kapasitesin-
de önemli oranda artı! sa"lıyor. Çelik He-
lezon, i!letme sahibi Mehmet Badem yö-
netiminde faaliyetlerine devam ediyor.
TSE ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim
Standartlarında üretim yapan firma, ürün-
lerini Türkiye’nin dört bir yanına gönderi-
yor. Firma, helezon ve besi çiftlikleri için
yem karma makineleri imalatı yapıyor.

GÜNLÜK 300 METRE ÜRET!YOR
Sektörde uzunyılların deneyimi ile ça-

lı!malarını yürüttüklerini ifade eden Çelik
Helezon #!letme Sahibi Mehmet Badem,
açıklamalarına !u !ekilde devam etti: “Ar-
tan i! hacmimiz bizi yatırıma yönlendirdi.
Makine parkımıza yeni makineler ilave et-
tik. Yine mevcut yerimizin kısıtlı olmasın-
dan dolayı yeni bir yere ta!ınma ihtiyacı
duyduk. Yakla!ık 7 aydır Tırmıl Sanayi Si-
tesi’ndeki 500 metrekarelik kapalı alan-
dan olu!an yeni i!letmemizde faaliyetleri-
mizi yürütüyoruz.Geldi"imiz noktada tek-
nik altyapı ve ekipmanımızla günlük 300
metre civarına helezon üretimi gerçekle!-

tiriyoruz. Yine bunun yanı sıra besi çiftlik-
lerinde büyük ba! hayvancılık i!letmele-
rinde kullanılan yem karma makinesi ima-
latı da yapıyoruz. Yemlerin karı!tırılmasın-
da çok büyük bir kolaylık sa"layarak üreti-
cinin i! kaybına ve zaman kaybına u"ra-
masını önlemi! oluyoruz” dedi.

FARKLI EBAT VE ÇAPTA 
HELEZON ÜRET!YOR
40 milimden 450 milime kadar de"i-

!en çaplarda ve 3 milimden 35 milim sac
kalınlı"ına kadar bir çok ebat ve çapta he-
lezon üretimi yaptıklarını söyleyen Meh-
met Badem, !öyle devam etti: “#stenilen
tüm ebat ve çaplarda helezon üretimi ya-
pabilme kapasitesine sahibiz. Ayrıca özel
iste"e ba"lı kalınlık artı!ı ve istenilen tüm
ara ölçülerde helezon üretimi yapıyoruz.
Üretimini yapmı! oldu"umuz helezonları
so"uk çekme i!lemiyle kaynaksız yapıyo-
ruz. So"uk çekme i!lemiyle ürünün daha
uzun süre a!ınmadan dayanaklı"ını sa"la-
mı! oluyoruz. So"uk çekme kaynaksız he-
lezonları, geli!mi! helezon makineleri ve
sac kesme makinemizle en kaliteli !ekilde
üretimini yapıyoruz. Ürün yelpazemizi
önemli aranda artırdık. Buna ba"lı olarak
Ar-Ge çalı!malarımızı sürdürerek sürekli
yenilenmeyle sektördeki konumumuzu
güçlendirmeyi amaçlıyoruz.”

PAZAR PAYI ARTIYOR
Çelik helezon deyince sektörde öne

çıkmı! ve ilk akla gelebilen firmalardan
biri olduklarını ifade eden Mehmet Ba-
dem açıklamalarını !u !ekilde tamamladı:
“Helezon üretiminde yılların deneyim ve
birikimine sahibiz. Bu da kalitede ve mü!-
teri memnuniyetinde bizi bir adım öne çı-
karıyor. Bölgemiz ba!ta olmak üzere, ulu-
sal ve uluslar arası ihracat yapan bir çok
i!letmeye çelik helezon ve yem karma
makinesi satı!ları yapıyoruz. Bir anlamda
dolaylı da olsa ihracata katkı sa"lamı!
oluyoruz. Yurt içi pazarda Türkiye’nin bir-
çok ilinde gıda ve tarım sektöründe faali-
yet yürüten birçok i!letmeyle çalı!ıyoruz.
Yurt genelinde pazarda iyi noktalara gel-
di"imizi söyleyebilirim. Helezon ve di"er
imalatlarımızda kalitemiz ve mü!teri
memnuniyetini hep yüksek tutmaya gay-

ret gösterdik. Satı! ve satı! sonrası servis
hizmetlerimizin yanı sıra, mü!terilerimize
en kısa sürede ula!mak, problemi yerinde
görüp tespitini yaparak çözüme kavu!tur-
maya çalı!mak ana kuralımızdır. Bu do"-

rultuda ilkeli ve prensipli çalı!malarımızla
pazar payımızı daha da güçlendirece"iz.
Yine önümüzdeki dönemlerde yurt dı!ı
pazar ara!tırmalarımızla birlikte direkt ih-
racat yapmayı da amaçlıyoruz.”

Üretim kapasitesinde önemli oranda artı! sa"layan 
Çelik Helezon, sektördeki deneyim ve tecrübesiyle gün-
lük yakla!ık 300 metre helezon üretimi gerçekle!tiriyor.

Çelik Helezon günde 300 metre
helezon imalatı yapıyor

Çelik Helezon !"letme Sahibi
MEHMET BADEM
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T ürkiye çapında i!veren ve çalı!an
kadınların hukuki sorunlarının tes-
piti ve çözümü için giri!imlerde bu-

lunan Türk Giri!im ve #! Dünyası Konfede-
rasyonu (TÜRKONFED) Kadın Komisyonu
Ba!kan Yardımcılı"ı’na Adana’dan iki ka-
dın seçildi. #! Kadınları Derne"i (#$KAD)
Ba!kanı Elif Do"an Türkmen ile #$KAD
üyesi ve Adana Sanayici ve #!adamları
Derne"i (ADS#AD) Yönetim Kurulu Üyesi
Sıdıka U"urlugüngör, yeni dönemde ba!-
kan yardımcısı olarak görev yapacak.

ÖNEML! ÇALI#MALAR YAPILIYOR
Kendilerini kadınlara ve genç kızlara gi-

ri!imcilik ruhunu a!ılamakla yükümlü his-
settiklerini ve bu konuda Adana’dan ba!-
lamak üzere Türkiye geneline yayılan bir
dizi çalı!ma yürüttüklerini hatırlatan #$-
KAD Ba!kanı Elif Do"an Türkmen, TÜR-

KONFED Kadın Komisyonu’nun önemli
çalı!malarla dikkat çekti"ini ve çe!itli ra-
porlar hazırladı"ını söyledi. Türkmen, Tür-
kiye’de kadın-erkek e!itli"ine vurgu yapan
komisyonun, çalı!an, i!veren, ev kadını,
!iddete maruz kalan ve eve adeta mah-
kum edilen kadınların sorunlarını rapor
haline getirdi"ini ve ilgililerin, yetkililerin
dikkatine sundu"unu vurguladı.

ETK!N GÖREV YAPACA"IZ
ÜRKONFED Kadın Komisyonu Ba!kan

Yardımcılı"ı’na seçilen Sera Da"ıtım sahibi
Sıdıka U"urlugüngör ise kadın bilinciyle ha-
reket edece"ini ve komisyonun kadınlara
yönelik hazırladı"ı raporlarda etkin görev
alaca"ını söyledi. Türkiye’de kadına yönelik
!iddetin arttı"ına i!aret eden ve kadınların
i! hayatında, siyasette ve yerel yönetimler-
de daha etkin olması gerekti"ine inandı"ını

ifade eden U"urlugüngör, komisyon çatısı
altında tüm bu sorunlara çözüm aramak-
tan duyaca"ı memnuniyeti ifade etti.

Türk Giri#im ve !# Dünyası Konfederasyonu’nda, 2 Adanalı
kadın, Kadın Komisyonu’nda ba#kan yardımcısı oldu.

Adana’dan 2 i# kadını TÜRKONFED’de
Kadın Komisyonu Ba#kan Yardımcısı

!"KAD Üyesi ve ADS!AD 
Yönetim Kurulu Üyesi

SIDIKA U#URLUGÜNGÖR

!# Kadınları 
Derne$i Ba#kanı
EL!F DO#AN TÜRKMEN
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Yakla!ık 100 yıldır sofraların vazge-
çilmezi olan, salata ve tur!ulara
lezzetini vermekle kalmayıp sayı-

sız faydasıyla da dikkat çeken sirke, Kilik-
ya "algam’ın ürünleri arasında yerini aldı.
Kilikya A.". Yönetim Kurulu Ba!kanı Sela-
hiddin Nas, “Sirkeyi sadece salata sosu
olarak kullanıyorsanız, çok !ey kaybedi-
yorsunuz. Çünkü sirke, so#uk algınlı#ın-
dan, i!tahsızlı#a, böbrek ta!ından kansızlı-
#a kadar birçok derde deva olabilir” dedi.

SA!LI!IN DOSTU
Nas !öyle devam etti: “Belki siz de

herkes gibi arada sırada sirkeyi tencerele-
rinizi ovmak ve kireç tabakalarını yok et-
mekte kullanıyorsunuz. Hatta büyükan-
neniz size, saçlarınızı sirkeyle durulama-
nın en pahalı saç kremlerinden daha iyi
parlattı#ını ya da sivrisinek ısırıklarına iyi
geldi#ini ö#retmi! olabilir.

Fakat, sirkenin faydaları bu kadarla sı-
nırlı de#il. Sirke, özellikle de elma sirkesi,
sa#lı#ınızın dostu ve en de#erli yardımcı-
sıdır. Sayısız faydaları, onu her derde
deva yapar ve sirke, bu nitelikleriyle ev-
deki do#al eczanenizde hatırı sayılır bir
yeri hak ediyor.”

Selahiddin Nas sirkenin faydalarıyla il-
gili !u bilgileri verdi:

Elma sirkesinin faydaları:
-Grip ve so#uk algınlı#ında etkilidir.
-Ba#ı!ıklık sistemini güçlendirir.
-Pek çok hastalıktan korur.
-Yüksek tansiyon, !eker, kollestrol,

mide yanması, reflü, sindirim sistemi ra-
hatsızlıklarında, ba#ırsak parazitlerinde
etkilidir.

-Hemoroit ve kabızlıkta etkilidir
-Zayıflama ve kilo vermede etkilidir.
-Bo#az a#rısı, ses kısıklı#ı, sivilcelerde,

saç kepeklenmesinde ve varise kar!ı etki-
lidir.

-Deri hastalıklarında, kasların güçlen-
mesinde etkilidir

-Elma sirkesini hem bakterileri hem vi-
rüsleri hem de mantarları öldürmek için
kullanabilirsiniz.

-Elma sirkesi çok iyi bir koku giderici ve
dezenfekte edicidir. Koku gidermek iste-
di#iniz yerlerde rahatça kullanabilirsiniz.

-Elma sirkesi ile suyu karı!tırarak camla-
rınızı temizleyin. En pahalı deterjanlara ta!
çıkardı#ını hayretle gözlemleyeceksiniz.

-Elma sirkesi ile di!ler fırçaladı#ında,
a#ıza ferahlık, di!lere beyazlık katıyor.

-Elma sirkesini ayrıca hazım problem-
leri, sinüs enfeksiyonları, saç dökülmesi,
kilo vermek için, reflü, gut, artrit, sistit,
mantar enfeksiyonu, yüksek tansiyon,
menopoz sıkıntıları, si#il, ayak-vücut ko-
kusu, zona, uçuk, varisler, zor uykuya dal-
mada, yorgunluk ve kolestrolde güvenle
kullanabilirsiniz 

Üzüm sirkesinin faydaları:
-Yorgunluk ve uykusuzluk için yatma-

dan önce sirkeli su içilir.
-Bo#az a#rılarında, sirkeyle gargara ya-

pılarak kullanılır.
-Nasırların ve sertliklerin üzerine, sir-

keyle ıslatılmı! ekmek koyulur.
-Su ile kaynatılıp buharına durulursa

ba! a#rısı, astım ve cilt lekelerine iyidir.
-Güne! yanı#ına sürülür.

-Bal karı!tırılmı! sirkeli su her gün içilir-
se, düzenli kilo verir.

-Ka!ıntılara ve cilt çatlaklarına sürülür.
-Sirkeli bez mide üzerine koyulursa bu-

lantı ve kusmayı önler.
-Sirkeli bez varislere koyulabilir.
-Sirke orta dereceli yanıklarda da kul-

lanılabilir.
-Kepekli ve mat saçlar için durulama

suyuna sirke ilave edilir.
-Ekme#i üzüm sirkesine batırın, nasırla-

rınıza ya da sertle!mi! deri üzerine uygu-
layın.

-Üzüm sirkesi, do#al i!tah kesicidir. Vü-
cuttaki safrayı baskılayarak i!tahın kesil-
mesini sa#lar.

-Üzüm sirkesi, bakteri öldürücü özelli-
#inden dolayı deodorant olarak kullanıla-
bilir.

-Üzüm sirkesi tümör olu!umunu en-
gelleyicidir.

-Cildi yumu!atmak, parlatmak için
banyo suyuna bir miktar sirke ilave edilir.

Kilikya !algam, lezzeti ve sa"lı"a faydalarıyla giderek
önemi daha iyi anla#ılan sirkeyi de ürün portföyüne kattı.

Kilikya !algam’ın
yeni ürün grubu: Sirke

Kilikya A.!. 
Yönetim Kurulu Ba"kanı

SELAH!DD!N NAS
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Türkiye ihracatı Temmuz
ayında beklentilerin üze-
rinde gerçekle!ti, ihracat-

çılar rahat bir nefes aldı. Tüm
sektörlerde ihracat artı!ının
gözlemlendi"i yılın yedinci ayın-
da Cumhuriyet tarihinin rekoru
kırıldı. Ekonominin kilit sektör-
lerinden kimyada da yüzler gü-
lüyor. Yüzde 20,2 artı!la 1 mil-
yar 559 milyon dolarlık ihracata
imza atan kimya, otomotiv ile
hazır giyim ve konfeksiyonun ar-
dından Türkiye’nin en çok ihra-
cat yapan üçüncü sektörü oldu.
Kimya ihracatı Ocak - Temmuz
döneminde 10 milyar 120 mil-
yon dolara yükseldi.  

MISIR !LK 
SIRADA YER ALDI
Temmuz ayında 2013 yılının

en iyi ihracat performansını ser-
gileyen kimya sektörü, Ortado-
"u’daki belirsizlik ve karga!a or-
tamına ra"men bu dönemde en
fazla ihracatı Mısır’a yaptı. Irak,
Almanya, #talya, #ran, Malta,
Yunanistan, Rusya, Azerbaycan-
Nahcivan ve K.K.T.C üst sıralar-
da yer aldı. Ocak - Temmuz dö-
neminde de Mısır, Irak ve Al-
manya ilk üçteki yerini korur-
ken; Malta, #ran, Hollanda, Rus-
ya, #talya, Azerbaycan-Nahci-
van ve #spanya en çok ihracat
yapılan di"er ülkeler oldu. Yılın

yedi aylık döneminde Güney
Afrika ülkeleri rekor ihracat artı-
!ını sürdürürken; Avrupa’ya ya-
pılan ihracatta toparlanmalar
dikkat çekti. 

KURDAK! 
DENGELER ETK!LED!
#stanbul Kimyevi Maddeler

ve Mamülleri #hracatçıları Birli"i
(#KM#B) Yönetim Kurulu Ba!kanı
Murat Akyüz, son dönemde
Merkez Bankası’nın aldı"ı ön-
lemler ve kurlardaki dengelen-
menin ihracatı olumlu yönde
etkiledi"ini belirterek, !unları
söyledi: “Temmuz ayı perfor-
mansımız ekonomimiz için bü-
yük moral oldu. Hemen hemen
tüm sektörlerde artı! var. Kö-
tümser havayı da"ıtan bir sevi-
yeye ula!tık. Türkiye ihracatına
en fazla katkı sa"layan sektörle-
rin ba!ında geliyoruz. Geçti"i-
miz ay ihracatımızı yüzde 20
oranında artırmayı ba!ardık. AB
ülkelerine yaptı"ımız ihracat ar-
tı!ı da devam ediyor.  Ümidimiz
döviz kurunun dengeli bir !ekil-
de devam etmesi yönünde.” Yı-
lın ikinci yarısıyla birlikte sektö-
rün hızlı bir toparlanma içine
girdi"ini ifade eden Akyüz, sek-
törün yeni pazarlara ula!ması
için uluslararası fuarlara ve dı!
alım heyet gezilerine a"ırlık ver-
diklerini vurguladı.

Türkiye’nin kimya ürünleri ihracatı Temmuz ayında
yüzde 20,2 artı#la 1 milyar 559 milyon dolara ula#tı.

Kimya sektörü ihracatı
temmuzda yüzde 20 arttı

!KM!B Yönetim 
Kurulu Ba#kanı
MURAT AKYÜZ





1998 yılında Adana’da ticari faaliyetleri-
ne ba!layan DA"LIKAN #n!aat San.
Tic. Ltd. $ti., sektörde 25 yıllık tecrü-

besi olan Bahattin Da%lıkan tarafından ku-
ruldu. Onlarca fabrika tesisi in!a eden Ba-
hattin Da%lıkan, projeleriyle ba!ta istihdam
olmak üzere, bölge ve ülke ekonomisine
katkıda bulunmanın sevincini ya!ıyor. Anah-
tar teslimi bir çok projeyi tamamlayıp sana-
yicinin hizmetine sunan DA"LIKAN #n!aat,
aynı zamanda sektörde iddiasını kanıtlaya-
rak hızlı bir büyüme grafi%i gösteriyor. Bölge
ve Türkiye genelinde birçok OSB’de onlarca
fabrika tesisini yapan firma, bu ba!arısıyla
sektördeki yükseli!ini sürdürüyor.

FABR!KA TES!S! YAPIYOR
Daha çok OSB’lerde fabrika tesisi yaptık-

larını söyleyen DA"LIKAN #n!aat San. Tic.
Ltd. $ti. Yönetim Kurulu Ba!kanı Bahattin

Da%lıkan, Kobigündem Dergisi’ne !u açık-
lamalarda bulundu: “Öncelikle 1998

yılında !irketimizi kurarak, kurum-
salla!manın temelini atmı! ol-

duk. Geli!en süre içersinde alt
yapımızı güçlendirme yoluna

giderek, makine ve ekipmanlarımızla birlikte
güçlü bir kadro olu!turduk. Bu do%rultuda
geldi%imiz noktada yurt geneli birçok orga-
nize sanayi bölgesinde yapmı! oldu%umuz
fabrika in!aatlarını sanayicinin hizmetine
sunduk. Ba!ta Adana Hacı Sabancı Organize
Sanayi Bölgesi, Mersin Tarsus Organize Sa-
nayi Bölgesi, Osmaniye Organize Sanayi
Bölgesi, Kahramanmara! Organize Sanayi
Bölgesi ve Konya Ere%li Organize Sanayi
Bölgesi olmak üzere, birçok fabrika in!aatı
yapımı projelerini tamamladık. Devam eden
projelerimizle birlikte yıllık 8-10 civarında
fabrika tesisi in!a ediyoruz. $u ana kadar
yapmı! oldu%umuz fabrika in!aatı sayısı
yakla!ık 150 civarındadır. Yaptı%ımız i!i çok
önemsiyoruz. Dü!ünün ki her fabrika tesisi
yapımı ba!ta istihdama, bölge ve ülke eko-
nomisine önemli katkılar sa%lıyor. O neden-
le yaptı%ımız her proje bizleri umutlandırı-
yor.”

PROJELER ANAHTAR TESL!M!
Fabrika ve çelik konstrüksiyon tesis yapı-

mı ve alt yapısıyla birlikte anahtar teslimi
projeler yaptıklarını ifade eden Bahattin

Da%lıkan, açıklamalarını !u !ekilde sür-
dürdü: “Bir çok in!aat taahhüt  proje, uy-
gulamalarımızı anahtar teslim !eklinde
yaptık. Sektörde bölgenin en güçlü in!aat
firması konumunu yakaladık. Gizir Profil
San. Tic. A.$., Ulusoy Tekstil A.$., Jain Su-
lama sistemleri, Özer!ah Petrol Ürünleri,
Mango Gıda A.$., BMF Petrol Ürünleri, Ak
Metal Çatı Sistemleri, Do%anay Gıda A.$.
gibi ulusal ve uluslar arası faaliyet göste-
ren firmalara  anahtar teslimi projeleri,
ba!arıyla tamamlayarak teslimatını yap-
mı! olduk. Yine bunların yanı sıra bölge-
mizde geli!mekte olan hayvancılı%a yöne-
lik tesisler in!a ettik. Devam eden projele-
rimizle birlikte,altı bin büyük ba! hayvan
kapasiteli 22 bin metrekarelik bir alandan
olu!an projemizle Çukurova Bölgesi’nin
en büyük hayvancılık tesisini yapıyoruz.
En kısa dönem içerisinde tamamlanacak
olan bu projemizi mü!terimizin hizmetine
sunaca%ız.” 

FAAL!YET ALANI ÇOK GEN!"
Sektörde geni! bir yelpazede faaliyet

gösterdiklerini söyleyen Bahattin Da%lı-
kan, açıklamalarını !u !ekilde tamamladı:
“Fabrika binaları, hayvan çiftlikleri, villa in-
!aatları, çe!itli zemin betonları, yol beton-
ları, hafriyat, kazı dolgu i!leri, plan proje
hazırlanıp çizilmesi, yüzme havuzları, kara-
yolları alt yapı menfez ve küçük köprü ya-
pımları, çatı kaplama, sandwic panel,  ve
boyalı boyasız her türlü kaplama ve mon-
taj i!leri, çatı çelik konstrüksiyon imalat
boya ve montaj i!leri, elektrik trafo imalat
ve montaj, yangın depo ve hidrofor yapım
ve montajı, so%uk hava depoları, konut ve
bina yapımı, dı! cephe kaplamları, bina ve
cephe giydirme izolasyon i!leri gibi geni!
bir yelpazede faaliyet yürütüyoruz.”

Adana’da faaliyet göste-
ren DA!LIKAN "n#aat Ltd., 

organize sanayi bölgele-
rinde onlarca fabrika in-
#aatını ba#arıyla tamam-

lamanın gururunu ya#ıyor.

DALIKAN NAAT LTD.
onlarca fabrika in!aatına imza attıDi

DA!LIKAN 
"n#aat San. 
Tic. Ltd. $ti. 

Yönetim 
Kurulu 

Ba#kanı
BAHATT!N
DA"LIKAN
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Etiyopya’da yatırımcıya
kaçırılmaz fırsatlar var

Expel !laç Fabrikası’nı gezen
Etiyopya’nın Türkiye Büyükelçisi
Dr. Mulatu Teshome Wırtu, “Ya-
tırım yapan i#adamlarına ciddi

avantajlar sunuyoruz” dedi.

Expel #laç Fabrikası’nı ziyaret etmek
için bir günlü"üne Adana’ya gelen
Etiyopya’nın Türkiye Büyükelçisi

ve Afrika-Türkiye Birli"i’nin Dönem Ba!-
kanı Dr. Mulatu Teshome Wırtu, “Ülke-
mizin Expel gibi tesislere ihtiyacı var. Eti-
yopya’ya yatırım yapan i!adamları için
ciddi avantajlar sunuyoruz” dedi. Büyük-
elçi Dr. Mulatu Teshome Wırtu’nun ziya-
retinde Etiyopya Adana Fahri Konsolosu
Yusuf Can Da"tekin, Serkan De"irmenci,
Prof. Dr. Abdullah Hassan da e!lik ede-
rek, Expel #laç Yönetim Kurulu Ba!kanı
Biyolog M. Nedim Büyüknacar’dan üreti-
len ilaçlar hakkında bilgiler alıp fabrikayı
gezdiler.

AFR!KA’YA AÇILAB!L!RS!N!Z
Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde

(AOSB) üretim yapan Expel #laç Sanayi
Fabrikası’nı çok be"endi"ini belirten Bü-
yükelçi Dr. Mulatu Teshome Wırtu, la-
boratuarda zararlı böcekleri de mikros-
kopla inceleme fırsatı buldu. Halk sa"lı-
"ında vektör mücadelesi projesi hakkın-
daki sunumu da dikkatle izleyen Dr. Wır-
tu, Etiyopya yatırım yapılabilir ülke. Ex-
pel gibi tesislere ihtiyacımız var. Expel,
Afrika pazarına ülkemiz üzerinden açıla-
bilir. Bunu ba!arabilecek kapasitede ol-
du"unuzu görüyorum. Etiyopya’daki
avantajlardan faydalanın” diye konu!tu.

DAVET CESARETLEND!RD!
Expel #laç Yönetim Kurulu Ba!kanı M.

Nedim Büyüknacar da Büyükelçi Wır-
tu’nun ziyaretinin kendilerini onurlandır-
dı"ını ifade etti. #hracat hedeflerine Afri-
ka ile ula!abileceklerini söyleyen Büyük-
nacar, “Büyükelçimizin yatırım daveti bizi
cesaretlendirdi. En kısa zamanda Etiyop-
ya’ya gidip fizibilite çalı!ması yapaca"ız.
Di"er Afrika ülkelerine bu ülke üzerinden
da"ıtım yapabiliriz.” !eklinde konu!tu.

Etiyopya’nın Türkiye 
Büyükelçisi ve 

Afrika-Türkiye Birli$i’nin 
Dönem Ba#kanı 

Dr. MULATU 
TESHOME WIRTU
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Dünya emtia fiyatlarındaki dü!ü!
ve daralan ihracat pazarları çelik
sektörünün ihracatını etkilemeye

devam ediyor.  Çelik ihracatındaki gerile-
me Temmuz ayında da sürdü. Çelik #hra-
catçıları Birli"i verilerine göre sektör,
2013 yılının ilk yedi ayını 8,6 milyar dolar
ve 11,4 milyon ton çelik ihracatı ile kapat-
tı.  Toplam ihracatının yüzde 42’sini 4,73
milyon ton olarak Ortado"u ülkelerine
gerçekle!tiren çelik sektörü en büyük ge-
rilemeyi de bölgede Suudi Arabistan ve
Mısır’da ya!adı.

!LK 7 AYDA YÜZDE 7,8 DÜ#Ü#
Çelik #hracatçıları Birli"i tarafından

açıklanan 2013 yılı yedi aylık verilerine
göre; Türkiye’nin çelik ihracatı de"er ba-
zında geçen yılın aynı dönemine göre yüz-
de 7,8 gerileme ile 8,6 milyar dolar, mik-
tar bazında ise yüzde 2,1’lik dü!ü! ile 11,4
milyon ton olarak gerçekle!ti. Çelik sek-
törünün direkt ihracatına di"er birliklerin
faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri
de eklendi"inde Türkiye’nin 2013 yılı yedi
aylık dönemindeki toplam çelik ihracatı;
miktar bazında 11,9 milyon tona; de"er
bazında ise 9,8 milyar dolara ula!tı.

ORTADO"U !LK SIRADA
Ocak-Temmuz 2013 rakamlarına göre,

bölgeler bazında ilk sırada 4,73 milyon
tonluk ihracat ile Ortado"u yer aldı. An-
cak Ortado"u ülkelerinden Suudi Arabis-
tan ve Mısır geçen yılın aynı dönemine
oranla ihracatın en çok azaldı"ı iki ülke
oldu. Suudi Arabistan’a 2012 yılının ilk
yedi ayında 1,10 milyar dolar ve 1,68 mil-
yon ton olarak gerçekle!tirilen çelik ihra-
catı bu yıl aynı dönemde 590 milyon do-

lar ve 978 bin tona dü!tü. Mısır’a gerçek-
le!tirilen ihracat ise geçti"imiz yılın ilk
yedi ayında miktar bazında 509 bin ton-
dan bu yıl 294 bin tona geriledi, aynı dö-
nemler için de"er bazında 350 milyon do-
lar olan çelik ihracatı ise bu yıl 195 milyon
dolar olarak gerçekle!ti.

ÜRÜN BAZINDA !HRACAT
Bölgeler bazında Ortado"u’yu 1,76

milyon ton ile Avrupa Birli"i ve 1,22 mil-
yon ton ile Kuzey Afrika izledi. Yedi ay
içerisinde en çok ihraç edilen ürünler sıra-
laması ise; 5,05 milyon tonla çubuk, 1,28
milyon tonla kütük, 1,07 milyon tonla
boru, 1,01 milyon tonla sıcak yassı ve 970
bin tonla profil olarak gerçekle!ti. Çelik
#hracatçıları Birli"i verilerine göre; 2013
Temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı dö-

nemi ile kıyaslandı"ında, miktarda yüzde
9,8’lik bir dü!ü! ile 1,43 milyon ton, de-
"erde ise yüzde 11,3’lük gerileme ile 1,11
milyar dolar olarak gerçekle!ti. Bölgeler
açısından incelendi"inde ise ilk sırayı 633
bin ton ile yine Ortado"u aldı. Bu bölgeyi
183 bin ton ile Avrupa Birli"i ve 174 bin
ton Kuzey Afrika izledi. 

BAZI ÜLKELER HAKSIZLIK YAPIYOR
Temmuz ayı ihracat rakamlarını de"er-

lendiren Çelik #hracatçıları Birli"i Yönetim
Kurulu Ba!kanı Namık Ekinci, Türk çelik
sektörü ihracatının olumsuz yönde etki-
lenmesinin ba!lıca sebebini küresel pazar-
lardaki talep daralması ve dünya emtia fi-
yatlarında ya!anan dü!ü! olarak belirtti.
Ekinci, “Bu nedenlere ek olarak; avro krizi
ile Avrupa’ya çelik ihracatımızın azalması,
hatta bazı ürünlerde sıfırlanması, Avrupalı
üreticilerin ihracat pazarlarımıza yönel-
mesi, ithalatçı ülkelerin kendi üretim tes-
islerini kurarak çelik sanayilerini geli!tir-
meleri ve ithalatlarını azaltması da ihraca-
tımızı azaltıyor. Ayrıca Libya, Suriye gibi
Arap Baharı ya!anan ülkelerde pazarın
daralması, bazı ülkelerin Türk çelik sektö-
rünün önemli pazarlarına çok ucuza dam-
pingli mal ihraç etmesi, dünya ticaret ku-
ralları çerçevesinde ihracat gerçekle!tirdi-
"imiz geli!mi! ve geli!mekte olan ülkele-
rin pazarlarını korumak amacıyla haksız
yere Türk çeli"ine dampingli ürün mua-
melesi yapması, bazı ülkelerin hammadde
ile enerjide birim fiyat üstünlü"üne sahip
olması, Türk çelik ürünlerine uygulanan
tarife dı!ı engellemeler ve dünya ekono-
misindeki genel durgunluk sektörümüzün
ihracatının daralmasında etkili olan di"er
nedenler arasında yer alıyor” dedi.

Çelik ihracatı geriliyor
Türkiye’nin çelik ihracatı, emtia $yatlarındaki dü#ü# ve pazarların daralması nedeniyle dü#ü# ya#ıyor.

Çelik !hracatçıları Birli$i 
Yönetim Kurulu Ba#kanı NAMIK EK!NC!
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AB’ye sunulan projenin maddi kaynakla
desteklenmesinden duydu"u mem-
nuniyeti dile getiren #$KAD Ba!kanı

Elif Do"an Türkmen, #$KAD Ba!kan Yardımcı-
ları Sema Soykan, Belgin Özçelik, Proje Komi-
te Ba!kanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayfer
Köni ile proje de"erlendirme toplantısı yaptı. 

KALKINMADA KULLANILACAK
#$KAD Üyesi Esin Parlak’ın da koordinatör-

lü"ünü üstlendi"i AB hibe fonunun Adana’nın

ekonomik olarak kalkınmasında kullanılaca"ı-
nı ifade eden #$KAD Ba!kanı Elif Do"an Türk-
men, kentin gerek ülkede gerekse dünyada
hak etti"i yerde olabilmesi için u"ra! verdikle-
rini, ekonomik kalkınmanın aynı zamanda
sosyal ve kültürel kalkınmaya da katkı suna-
ca"ını dile getirdi. #$KAD’ın giri!imcilik ruhu-
nun toplumun tüm kesimlerine yayılması için
her türlü me!ru yolu denedi"ini ve her kapıyı
çalma gayretinden vazgeçmeyece"ini vurgu-
layan #$KAD Ba!kanı Av. Elif Do"an Türkmen,
çalı!an ve giri!imci kadın sayısının artmasıyla
ülkemizin ekonomideki hedeflerine ula!abile-
ce"ine dikkati çekti.

81 !LDEN GENÇ G!R!#!MC!LER
ADANA’DA BULU#ACAK
Proje kapsamında Türkiye’nin 81 ilinden

ba!vuru yöntemiyle seçilecek 18-30 ya! arası
90 giri!imci genç kadın ile birlikte giri!imcilik
ve inovasyon alanındaki eksikli"i bulunan özel-
likle yerelden ulusal hareket stratejisi ile bir
eylem planı olu!turmayı hedeflediklerini söy-
leyen Av. Türkmen, proje kapsamında 81 ilden
gelecek genç kadınların ülke adına birlik ve be-
raberlik örne"i sergileyece"ini, kalkınma ham-
lesinin Adana’dan ba!layaca"ını dile getirdi.

HEDEFTEN #A#MIYORUZ
#$KAD’ın giri!imcili"e verdi"i önemle he-

deflerinden !a!madan ilerledi"ini ifade eden
Ba!kan Elif Do"an Türkmen, “#$KAD Yönetim
Kurulu ve #$KAD üyelerinin hazırladı"ı proje-
mizin AB gibi bir kurum tarafından takdir edil-
mesi do"ru yolda oldu"umuzun göstergesidir.
Bu kapsamda ‘Ulusal Genç Kadın Giri!imcili"i’
adını verdi"imiz toplantımızda, uzmanlar, ka-
rar vericiler, politika yapıcılar, sektör temsilci-
leri ve 81 ilden gelen 90 genç kadın yer ala-
cak. Bu zirve ile birlikte okullarda lise ö"renci-
lerinin gerçekle!tirmi! oldu"u inovatif  fikirler
de"erlendirilecek. Bu de"erlendirme a!ama-
sında hem fikirler sergilenecek hem de ödül
töreni düzenlenecek” dedi.

Türkiye’nin giri#imcilik ve
inovasyon alanında eksik-
li"ine dayanarak ‘Gelece-
"in Lider Kadınları’ konu-

lu proje hazırlayan Ada-
na !# Kadınları Derne"i

Avrupa Birli"i’nden hibe
fonu almaya hak kazandı.

"$KAD projesine AB deste&i

Avrupa Birli$i’nce kabul gören ‘Gelece$in Lider Kadınları’
ba%lıklı !"KAD projesi hibe fonuyla desteklenecek
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A dana Sanayi Odası’na
(ADASO) ilk kutlama zi-
yareti, Adana Hacı Sa-

bancı Organize Sanayi Bölge-
si’nden (AOSB) geldi. ADASO
Meclis Ba!kanı Hüseyin Nuri
Çomu, Yönetim Kurulu Ba!kanı
Zeki Kıvanç, AOSB Ba!kanı Be-
kir Sütcü ile yönetim kurulu
üyelerinin biraraya geldi"i ziya-
rette, i!birli"i ve güçbirli"i me-
sajları verildi.

BU Z!YARET ANLAMLI
ADASO Meclis Ba!kanı Hü-

seyin Nuri Çomu, göreve geldik-
ten sonra ilk ziyaretin OSB yö-
netiminden olmasının büyük
anlamı ve önemi bulundu"unu
söyledi. Çomu, “Organize Sana-
yi Bölgesi, Adana Sanayi Oda-
sı’nın bir parçasıdır, koludur, ka-
nadıdır. Bizler de OSB’yiz, kalbi-
miz orada atıyor. Önümüzdeki
süreçte, çok daha iç içe ve canlı
bir diyalog içerisinde hareket
ederek i!birli"i ve güçbirli"i ser-
gileyece"imizi arzu ediyor,bunu
gerçekle!tirece"imize inanıyo-
rum” dedi.

BÜTÜN GÜCÜMÜZÜ 
KOYACA"IZ
ADASO Yönetim Kurulu Ba!-

kanı Zeki Kıvanç da AOSB Yöne-
timinin ziyaretinden ve deste-
"inden memnuniyetini dile ge-
tirdi. Odalarda seçimlerin bir
bayrak yarı!ı oldu"unu vurgula-
yan Kıvanç, “Ülkemize, kentimi-
ze ve sanayimize hizmet etmek,
katkı sa"lamak için var gücü-
müzle çaba harcayaca"ız. Orga-
nize Sanayi Bölgesi, Ticaret

Odası ve Ticaret Borsası ile i!-
birli"i içerisinde hareket ederek
güçbirli"i olu!turaca"ız”” diye
konu!tu.

A"ABEY!M!Z ADASO
AOSB Yönetim Kurulu Ba!-

kanı Bekir Sütcü ise Adana Sa-
nayi Odası’nı a"abey olarak
gördüklerini, Sanayi Odaları
ile Organize Sanayi Bölgeleri-
nin et-tırnak gibi olması ge-
rekti"ine inandıklarını söyledi.
Sütcü, “Küçük karde! olarak,
kentimiz ve sanayimiz için ne
yapılması gerekiyorsa, yakın
ili!kiye ve i!birli"ine hazırız.
Birlik ve beraberlik içerisinde
hareket edildi"inde sanayicile-
rimizin, i! dünyasının sorunla-
rına ilgili merciler nezdindeki
çözüm arayı!larımızın olumlu
sonuçlar verece"i dü!üncesin-
deyim” dedi.

AOSB TAM KADRO GELD!
AOSB Yönetim Kurulu Üye-

leri Hikmet Aslan, Vahit Gözek,
Zahit Balbay, Denetim Kurulu
Üyeleri Hilal Aksöz, Hamit Yü-
zerero"lu’nun katıldı"ı ziyarette,
ADASO Meclis Ba!kan Yardım-
cısı #srafil Uçurum, Katip üye
Rafet Milli, Yönetim Kurulu üye-
leri #sa Tuzcu, #mam Gazali Hı-
rada"ı, Feyzullah Öge, Erdo"an
$ire, Salih Sütcü ve Faruk Aytek
hazır bulundu. Ziyaretin anısına
AOSB Ba!kanı Bekir Sütcü ve
Denetim Kurulu üyesi Hilal Ak-
söz tarafından ADASO Meclis
Ba!kanı Hüseyin Nuri Çomu ve
Yönetim Kurulu Ba!kanı Zeki Kı-
vanç’a tablo hediye edildi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
yönetiminin, Sanayi Odası’na yaptı"ı ziyaret-
te, i#birli"i yönünde önemli mesajlar verildi.

ADASO-AOSB bulu#masında
i#birli&i mesajları verildi
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GÖRÜ#MELER SÜRÜYOR
Uluslararası #! ve Meslek Sahibi Kadınlar Fe-

derasyonu (BPW) Türkiye Ba!kanı Arzu Özyol,
Uluslararası Ticaret Örgütü’nün (ITC) himaye-
sinde gerçekle!tirilen ‘Kadın Tedarikçiler Fuar
ve Forumu 2014’ün Türkiye’de gerçekle!tiril-
mesi için giri!imde bulunduklarını söyledi. Bu
yıl 19-21 Kasım tarihleri arasında 3’üncüsü
Hindistan’ın ba!kenti Yeni Delhi’de gerçekle!-
tirilecek Kadın Tedarikçiler Fuar ve Forumu’nun
4’üncüsünün #stanbul’da gerçekle!tirilmesi
için ba!ta ITC olmak üzere ilgili kurumlarla gö-
rü!melerinin devam etti"ini belirten Ba!kan
Özyol, “Forum ve fuarın ilk ikisinde 19 ülkeden
çok farklı sektörleri temsil eden 300 i! kadını
yakla!ık 15 milyon dolarlık i! ba"lantısı yaptı.
Yeni Delhi’de bu rakamın daha da artaca"ı
tahmin ediliyor. Uluslararası bu etkinli"i Türki-
ye’ye ta!ımak istiyoruz” dedi. 

ORTAK HAREKET
Söz konusu etkinli"in Birle!mi! Milletler Ka-

dın Örgütü ve BM Küresel #lkeler Sözle!mesi
Örgütü’nün ortak hareketi olan ‘Kadınların
Güçlendirilmesi Prensipleri’nin kapsamında
Uluslararası Ticaret Örgütü tarafından gerçek-
le!tirildi"ini belirten BPW Türkiye Ba!kanı Arzu

Özyol, “Bu önemli organizasyonu Türkiye’ye
ta!ımak istiyoruz” diye konu!tu. BPW Türki-
ye’nin yeni yönetimi de belirlendi. Arzu Öz-
yol’un ba!kanlı"ındaki yeni yönetimde Ankara
BPW’dan Serap Çuhadaro"lu ve #pek #!bitiren,
Adana BPW’dan Esra Özden, Konya BPW’dan
Cemile Öztin yer aldı. 

BPW Türkiye Genel
Kurulu’nda ba#kanlı"a

yeniden seçilen Arzu
Özyol, yeni döneme

daha güçlü projelerle
hazırlandıklarını belir-

terek,  “Uluslararası
Kadın Tedarikçiler

Fuar ve Forumu’nun
Türkiye’de gerçekle#ti-
rilmesi için çaba göste-
riyoruz. 50’ye yakın ül-

keden binin üzerinde
kadın giri#imcinin a"ır-
lanaca"ı etkinli"in Tür-

kiye’nin dı# ticaretine
katkı sa"lamasını arzu

ediyoruz” dedi.

BPW Türkiye’den büyük etkinlik hazırlı&ı

ATB’nin i%lem hacmi 2,5 milyar doların üzerinde

Türkiye’nin etkili ilk 4 borsasından
biri olduklarını söyleyen Adana Ti-
caret Borsası (ATB) Ba!kanı Mu-

ammer Çalı!kan, “2.5 milyar doların üze-
rinde i!lem hacmimiz var. Alıcı ve satıcı-
yı bir araya getirip ticaretin olu!masını
sa"lıyoruz.” dedi. Anadolu Giri!imci #!a-
damları Derne"i (AG#D) Ba!kanı Seyfet-
tin Alpat, Ba!kan Yardımcıları Hakkı Po-
lat, Cevdet $eker, Mehmet Özdo"ru,
Haluk #ncecik, Hatice $ahin, Arzu Gökte-
pe, Mustafa Vural, Remzi Kar, Muammer
Beluk, Ali Rıza Yardım, Genel Sekreter

Mehmet Aydın ve Genel Sekreter Yar-
dımcısı Engin Tunç ATB Ba!kanı Muam-
mer Çalı!kan’a hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu.

ONLINE H!ZMET !MKANI
Otoritelerin görü!lerini, dünyadaki ge-

li!meleri online olarak üyelerine duyur-
duklarını ifade eden ATB Ba!kanı Muam-
mer Çalı!kan, 4 adet laboratuvar ile hiz-
met verdiklerini söyledi. Süne mücadelesi
hakkında da bilgiler veren Ba!kan Çalı!-
kan, “Süne ile mücadeleyi ilaç yerine ta-

mamen do"al olarak yapıyoruz. Salba!,
Sarıçam, Buruk ve Karaisalı bölgelerinde
süne yo"un. Çukurova’da yeti!en 1,5 mil-
yon ton bu"dayın 150-200 bin ton bu"-
day süne tehditi altında. #laç do"aya zarar
verdi"i için do"aya  parazitoit ve keklik bı-
rakılarak mücadele yapıyoruz. Bunun için
yılda 30 bin TL civarında masraf ediyoruz.
Bu da bölge ekonomisine 15-20 milyon
TL civarında geri dönü!üm sa"lıyor” dedi.

AG#D Ba!kanı Seyfettin Alpat da 911
üye sayısına ula!tıklarını belirterek derne-
"in çalı!maları hakkında bilgi verdi.



Maden ihracatının yılın ilk yarısın-
da sergiledi"i ba!arılı perfor-
mans Temmuz ayında da ivme-

sini korudu. Temmuz ayı sonu itibariyle 7
ayda de"er bazında 2 milyar 953 milyon
dolar olarak gerçekle!tirilen maden ihra-
catı, 2012 yılının aynı dönemine kıyasla
yüzde 27.95 artı! sa"ladı. Ocak – Temmuz
2013 döneminde maden ihracatının en
fazla yapıldı"ı 5 ülke ise sırasıyla Çin,
ABD, Irak, #talya ve Belçika oldu.

MADEN !HRACATININ 
A"IR TA#I Ç!N OLDU
Türk madencilik sektörünün ihracatın-

da çok önemli bir paya sahip olan Çin’e
yapılan ihracat 2012 yılının Ocak – Tem-
muz dönemine kıyasla bu yıl yüzde 56 ar-
tarak 1 milyar 458 milyon dolara ula!tı.
Bu rakam sektörün toplam ihracatının
yüzde 50’sini olu!turuyor. Çin’e de"er ba-
zında en fazla ihracat gerçekle!tirilen ilk 3
ürün grubunu ise blok mermer ve traver-
ten; krom cevherleri ile bu dönem yüzde
99’luk artı! sa"lanan bakır cevherleri
olu!turdu. Bu dönemde madencilik sek-
törü ihracatında en fazla artı! ya!anan bir
di"er ülke de Bulgaristan oldu. 2012 yılı-
nın aynı dönemine kıyasla Bulgaristan’a
yapılan ihracat yüzde 173 artarak 61 mil-
yon 108 bin dolara ula!tı.

DO"AL TA# !HRACATI
1 M!LYAR 263 M!LYON DOLAR
Türk madencilik sektörünün en önemli

alt sektörlerinden olan do"al ta! sektö-
ründe de ihracat yüzde 22 oranında arta-
rak 1 milyar 263 milyon dolara ula!tı.
Sektör Mayıs ve Haziran aylarında oldu"u
gibi Temmuz ayında da 200 milyon dola-

rın üzerinde ihracat gerçekle!tirdi. Do"al
ta! sektöründe yılın ilk yedi ayında en faz-
la ihracat yapılan ilk 5 ülke sırasıyla Çin,
ABD, Irak, Suudi Arabistan ve Fransa
oldu. Ocak – Temmuz 2013 döneminde
Türkmenistan, Rusya, Libya ve Azerbay-

can-Nahcivan’a yapılan do"al ta! ihraca-
tında önemli bir artı! gözlendi. Rusya’ya
yapılan ihracat bir önceki yıla oranla yüz-
de 54 artı!la 22 milyon 504 bin dolar
oldu. Aynı dönemde Libya’ya yüzde 106
artı!la 23 milyon 820 bin dolarlık, Türk-
menistan’a ise yüzde 146 artı!la 14 mil-
yon 22 bin dolarlık do"al ta! ihracatı ger-
çekle!ti. Azerbaycan-Nahcivan’a yapılan
do"al ta! ihracatı ise yüzde 84 artarak 29
milyon 136 bin dolara ula!tı.

METAL!K CEVHERLER
Madencilik sektörünün önemli alt sek-

törlerinden metalik cevherler ihracatında
da yılın ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 40 oranında artı!
gerçekle!ti. Ocak – Temmuz 2013 döne-
minde metalik cevherler ihracatı 1 milyar
74 milyon dolara yükseldi. Metalik mine-
raller ihracatında ilk üç ürün bakır, krom
ve kıymetli metaller oldu. Madencilik sek-
törü Temmuz ayı ihracat rakamlarını de-
"erlendiren #stanbul Maden #hracatçıları
Birli"i (#M#B) Ba!kanı Mehmet Özer, “Tür-
kiye ekonomisinin geli!im çizgisinde
önemli bir yere sahip olan madencilik
sektörü tarihi bir rekora do"ru ilerliyor.
2013 yılının ilk yarısını son derece ba!arılı
geçiren madencilik sektörü için Temmuz
ayı ihracat rakamları da ikinci yarının müj-
decisi oldu. Her ay gerçekle!en rakamlar-
la birlikte 2013 yılı ihracat hedefi olan 4,5
milyar doların çok üstünde ihracatı haya-
ta geçirece"imizi dü!ünüyoruz” dedi.

Maden ihracatı yükseli#te
Türkiye’nin maden ihracatı Temmuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,95 artı# gösterdi.

!stanbul Maden !hracatçıları 
Birli$i Ba#kanı MEHMET ÖZER
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Denetim, danı!manlık, vergi, kurumsal fi-
nansman ve kurumsal risk disiplinlerini bir
araya getiren uluslararası profesyonel hiz-

met firması olan Deloitte Türkiye Denetim Bölüm
Ba!kanı Gökhan Alpman, Vergi $irket Orta"ı Serdar
Aksoy, Denetim Müdürü Bora Tanrısınatapan ve
Denetim $irket Orta"ı Ali Çiçekli, Adana Sanayici
ve #!adamları Derne"i’ni (ADS#AD) ziyaret etti. AD-
S#AD Ba!kanı Süleyman Sönmez, Yönetim Kurulu
Üyeleri Mehmet Erel, Olcay De"irmenci, #zzet Ök-
süzkaya, Vedat Gizer, Mustafa Öncül, Oktay Özbi-
çer, Sıdıka U"urlugüngör ve Selahiddin Nas ile gö-
rü!en Deloitte yöneticileri, Ankara, #stanbul, #zmir
ve Bursa’dan sonra Adana’da da çalı!malara ba!la-
yan !irketin 18 Eylül’de resmi açılı! gerçekle!tirece-
"ini vurguladılar.

YEN!L!KLERE ADAPTE OLMALILAR
Adana Vergi Dairesi Ba!kanlı"ı görevinin ardın-

dan Deloitte Vergi $irket Orta"ı olarak göreve ba!-
layan Serdar Aksoy, bölgede sanayi !irketlerinin
belli bir safhanın ötesine geçmesi gerekti"ini vurgu-
ladı. Sanayicilerin ve i! dünyasının yeniliklere adap-
te olmasının önemini anlatan Aksoy, Deloitte’in
Adana için bir fırsat olaca"ını kaydetti. Deloitte’in

!irketlerin sa"lıklı büyümesine ve somut adımlarla
ilerlemesine olanak sa"layaca"ını ifade eden Ak-
soy, “Sanayici ve i!adamlarımızın katma de"erden
yararlanaca"ına inanıyorum” dedi.

HAREKETL!L!K SA"LIYORUZ
Ziyaretten duydu"u memnuniyeti dile getiren

ADS#AD Ba!kanı Süleyman Sönmez ise Serdar Ak-
soy’un ba!arılı Vergi Dairesi Ba!kanlı"ı görevinin ar-
dından Deloitte’ten hizmet alan !irketlere büyük ya-
rarı dokunaca"ına inandı"ını söyledi. ADS#AD’ın
Adana’da ba!ta ekonomi olmak üzere her alanda
hareketlilik sa"lamaya çalı!tı"ını dile getiren Sön-
mez, nitelikli üyelere sahip olan ADS#AD çatısı altın-
da di"er derneklerden farklı olarak kurumsal üyele-
rin de yer aldı"ına dikkati çekti. Deloitte’in Adanalı
!irketlere kısa ve uzun vadede yararlı olaca"ını ifade
eden Sönmez, “Çe!itli kurum ve kurulu!larla zaman
zaman toplantı ve seminerler düzenliyoruz. Sayın
Serdar Aksoy da derne"imizin birçok toplantısında
konu!macı olarak yer aldı. ADS#AD üniversitelerle
de i!birli"i halindedir. ADS#AD Akademi ile çe!itli
raporlar hazırlıyor, bilimsel çalı!malar yürütüyoruz.
Deloitte ile de Adana’ya ve !irketlere katkı koyacak
çalı!malar yürütmek isteriz” dedi.

Uluslararası
profesyonel hiz-
met $rması olan

Deloitte’in Tür-
kiye yöneticileri,
Adana Sanayici

ve !#adamları
Derne"i yöneti-
mini ziyaret etti.

ADS"AD’ın konu&u Deloitte yöneticileri



Anadolu Giri!imci #!adamları Derne-
"i’nin (AG#D) geleneksel olarak Ada-
na HiltonSA’da düzenledi"i ‘Ufku

Zorlayanlar Programı’na konuk olarak katı-
lan Özdilek Yönetim Kurulu Ba!kanı Hüse-
yin Özdilek, “Birlik ve beraberlik çok önemli
ama üretmek ondan da önemli. Üretme-
den, birlik ve beraberlik içinde daha güzel
yarınlara gitmemiz mümkün de"il” dedi.
Günün 24 saat oldu"unu söyleyen Özdilek,
“#nsanlar, günün 8 saatini çalı!arak, 8 saati-
ni dinlenerek, 8 saatini de uyuyarak geçir-
mek zorunda. Allah insan bünyesini ona
göre yaratmı!. ‘Çalı!madan, yorulmadan
para kazanmanın yollarını alı!kanlık haline
getirmi! milletler önce istikballerini sonra
ba"ımsızlıklarını kaybederler’ diyor M. Ke-
mal Atatürk. Gazilerimizin, !ehitlerimizin
canlarına pahasına bıraktı"ı bu ülkeyi daha
güzel yarınlara götürmemiz !art. Dolayısıyla
bunu hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde
yapmamamız için hiçbir neden yok. Giri-
!imcinin i!ini geli!tirmesi aynı zamanda ver-
ginin artırması demektir” diye konu!tu.

CUMHUR!YET EN !Y! !DARE #EKL!D!R
#nsanların aç kalabilece"ini ama sevgisiz

kalamayaca"ını ifade eden Hüseyin Özdi-
lek, “Aile ba"ları çok önemli. Bir insanı insan
yapan de"erler örf ve adetleri, gelenekleri-
dir. Bir ülke üç türlü sistemle idare edilebilir.
Mutlakiyet, me!rutiyet ve cumhuriyet. Be-
"ensek de be"enmesek de cumhuriyet en
iyi idare !eklidir. Çünkü, hukuk vardır. Be-
"enmedi"in zaman,  gider mahkemeye mü-
racaat eder hakimler sizin adınıza karar ve-
rirler” dedi. Serbest piyasa ekonomisinin
cumhuriyette çok geli!ti"ini belirten Hüse-
yin Özdilek, “Geli!mi! ülkelere bakın. Hepsi
serbest piyasa ekonomisi ile cumhuriyeti
bütünle!mi! ülkelerdir. Geli!mekte olan ül-
kelerin ço"u da serbest piyasa ekonomisine
ve demokrasiye inanmı! ülkeler olmaktadır-
lar. Geri kalmı! ülkelere bakınız. Kesinlikle
hepsinin sıkıntısı; hukuk, demokrasi ve ser-
best piyasa ekonomisinin olmamasından
kaynaklanıyor. Serbest piyasa ekonomisin-

de kim var? Serbest piyasa ekonomisinde
sizin logonuzda da oldu"u gibi ba!ında giri-
!imci olacak” dedi.

ORGAN!ZE OLMALIYIZ
Üretimin üç türlü oldu"unu kaydeden

Özdilek, “Bu, tarımda, sanayide ve hizmette
üretimdir. Üçünün de düzenli !ekilde orga-
nize olması lazım. Organize olunursa verim-
lilik artar. Kara sabanla bugün tarlayı sür-
meye kalkarsanız verim alamazsınız ama
traktörle sürer, tohumu do"ru kullanır, sula-
masını zamanında yaparsanız, pazarları iyi
organize ederseniz bir de Hollanda’da oldu-
"u gibi kooperatiflerle geni!leyerek ürün
planlaması yaparsanız bizim 780 bin kilo-
metrekare topraklarda 12 milyar dolar olan
tarım ihracatımızla, 85 milyar dolar olan
Hollanda’ya yeti!memiz mümkün olabilir.
Bunun için de organize olup bilgi toplumu
olmamız lazım. ‘Ben çiftçiyim, babamdan
böyle ö"rendim’ dememiz do"ru olmaz. Bil-
gi ile yönetilece"iz. #yi tohum nasıl olmalı,
iyi adım nasıl sevk ve idare edilmeli. #yi ada-
mın iyi sevk ve idare edilebilmesi için toplu
olarak sigortası, yeme"i, içmesi hepsinin dü-
zenli olmalı” !eklinde konu!tu.

DENEY!MLER!N! ANLATIYORLAR
Programda konu!an AG#D Ba!kanı Sey-

fettin Alpat da 915 üye ile faaliyetlerini sür-
dürdüklerini söyledi.  Ufku Zorlayanlar
Programı’nın AG#D’in en önemli etkinlikle-
rinden biri oldu"unu belirten Alpat, “Sek-
törlerinde lider misafirlerimiz, konu!mala-
rında bizlere i! hayatındaki çok de"erli de-
neyimlerini, bilgilerini, edindikleri tecrübe-
lerini ve i! hayatıyla ilgili bazı ipuçlarını ak-
tarıyorlar. Bu de"erli bilgiler do"rultusunda
biz i!adamlarının iyi analiz yaptıktan ve ken-
dimize uyarladıktan sonra hayata geçirme-
miz bizler için do"ru bir adım olaca"ına ina-
nıyorum.” dedi. Konu!masında üretim istih-
dam sa"layan insanlarla birlikte olmaktan
büyük memnuniyet duyuyorum diyen Ada-
na Valisi Hüseyin Avni Co! ise “STK’ların her
alanda görü!lerini ve dü!üncelerini kamu

oyuyla payla!maları ve bunu demokratik
usul ve esaslar dahilinde yapmaları takdire
!ayan bir davranı!tır” dedi. 

ÖZD!LEK’E TE#EKKÜR PLAKET!
Daha sonra; günün anısına Özdilek Yöne-

tim Kurulu Ba!kanı Hüseyin Özdilek’e, AG#D
Ba!kanı Seyfettin Alpat plaket takdim etti.
Programın yan sponsorlarından; Ortatepe
Petrol’den Mehmet Ortatepe, Tuncer Pa-
no’dan Tuncay Tuncer, MG Mobilya’dan
Mustafa Gürelli’ye de plaketlerini Adana Va-
lisi Hüseyin Avni Co! verdi. Ufku Zorlayanlar
Programı’na, Adana Valisi Hüseyin Avni Co!,
Sarıçam Belediye Ba!kanı Ahmet Zenbilci,
Adana #l Sa"lık Müdürü Dr. Ahmet Özer,
Adana #l Müftüsü Arif Gökçe, KOSGEB Ba!-
kanı Hamit Sucu, ANS#FED Ba!kanı Ahmet
Co!kun, MÜS#AD Adana $ube Ba!kanı Suat
Yah!i, AG#AD Ba!kanı Tamer Gülcan, AYAM-
DER Ba!kanı Murtaza Kılçık,  ATO Ba!kanı
Atilla Menev!e, ATO Meclis Ba!kanı Tarkan
Kulak ve AK#K, BUG#AD ve AG#D üyelerinin
yanı sıra çok sayıda Adanalı i!adamı katıldı.

Özdilek Yönetim Kurulu Ba#kanı Hüseyin Özdilek, “Birlik ve beraber-
lik çok önemli ama üretmek ondan da önemli. Üretmeden, birlik ve
beraberlik içinde daha güzel yarınlara gitmemiz mümkün de"il” dedi.

Birlik ve beraberlik önemli
ama üretmek ondan da önemli
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Güne#ten enerji üretimi Türkiye’de artıyor
Enerji uzmanları, fosil yakıtların dün-

yayı kirletti"i günümüzde, hem temiz
hem de tasarruflu bir kaynak olan güne-
!i, dünyanın en büyük enerji kayna"ı
olarak gösteriyor. Korona Genel Müdü-
rü Enerji Uzmanı Yusuf Özer, güne!
enerjisi sistemlerinin çevreye zararlı
gazlar vermeyen, tükenmeyen bir enerji
türü oldu"unu söyledi. Özer;  “Çevreye
zarar vermedi"i, tükenmeyen ve çok
ucuz bir enerji kayna"ı oldu"u için güne!
enerjisinin kullanımı dünyada çok yay-
gın. Geç de olsa ülkemizde de yaygın-
la!maya ba!laması çok sevindirici” dedi. 

KULLANIM ALANI GEN!#
Güne! enerjisinin kullanım alanlarını

sıralayan Özer, “Uzaya gönderilen uy-
dularda, elektrik !ebekesinden uzak

da"-yayla evlerinde, hesap makinesi
gibi küçük elektronik aletlerde, sokak
aydınlatmasında, reklam panolarının
ı!ıklandırılmasında, trafik sinyal levhala-
rında, otomobil ve deniz ta!ıtlarında ra-
hatlıkla kullanılıyor. Korona Temiz Enerji
Firması olarak, sadece yenilenebilir
enerji konusunda faaliyet göstermek
amacıyla kurulmu! bir firmayız. Özellik-
le güne! enerjisinden elektrik üretimi
konusunda ülke genelinde yaptı"ı proje
ve uygulamalarla ulusal bir marka olan
Korona Enerji, yenilenebilir enerji kay-
naklarını kullanarak hem enerjideki dı!a
ba"ımlılı"ı azaltmak hem de çevre ve in-
san sa"lı"ına zarar vermeyen enerji alı!-
kanlı"ını yaygınla!tırmayı amaçlıyor.
Korona Enerji, yenilenebilir enerji ça"ını
yakalayan dünyada,Türkiye'nin hak etti-

"i yeri alması ve enerji potansiyelini en
iyi !ekilde kullanması için yurt içinde ve
dı!ında uzman kadrosuyla hizmet veri-
yor” !eklinde konu!tu.
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Tüyap Adana Genel Müdür Yardımcısı
Bülent Yamaç tarafından yapılan açık-
lamaya göre; Tüyap Adana Fuarcılık

A$ tarafından hazırlanan, Adana Marangoz
ve Mobilyacılar Odası, Adana Ticaret Odası
ve Adana Sanayi Odası destekleri ile her yıl
büyüyen Adana Mobilya Dekorasyon Fuarı
bu yıl 25 – 29 Eylül 2013 tarihlerinde ger-
çekle!ecek. 

PROFESYONELLER! A"IRLAYACAK
Yamaç !u bilgileri verdi: “Fuarımız geçti"i-

miz yıl Adana, Afyon, Bursa, Hatay, #stanbul,
Kayseri, Mersin ve Osmaniye’den 96 firmanın
katılımı ile gerçekle!mi!, 45 bin ziyaretçi tara-
fından gezilmi!tir. Bu yıl yurtdı!ından gelecek
ticari alım heyetlerine ve yurtiçinden sektörün
yo"un oldu"u 50’in üzerindeki ilden konuyla
ilgili mobilyacılara ve konunun profesyonelle-
rine ev sahipli"i yapacak. Fuar, ev ve ofis mo-
bilyaları, dekorasyon, bahçe mobilyalarının
önemli üretici ve ithalatçı firmalarını Tüyap
çatısı altında bulu!turacak, klasikten moder-
ne mobilyaların sergilenece"i bir fuar olacak.”

Klasikten moderne
Adana’da üretilen tüm

mobilyaların sergilene-
ce"i Mobilya Dekoras-

yon Fuarı, 25 – 29 Eylül
2013 tarihleri arasında

Tüyap Adana Fuar Mer-
kezi’nde gerçekle#ecek.

Mobilya Fuarı’nda geri sayım ba#ladı

Enerji
Uzmanı
YUSUF
ÖZER
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Adana Ticaret Odası (ATO) ve Adana #!
Kadınları Derne"i’nin (#$KAD), kadın
giri!imci sayısının artırılabilmesine yö-

nelik olarak ortakla!a hazırladıkları, Çukurova
Kalkınma Ajansı’nın da (ÇKA) mali destek ver-
di"i, “Adanalı Kadınlar Mesleki ve Giri!imcilik
E"itimi Alıyor, Kadın Giri!imciler Kurumsalla!ı-
yor” adlı proje kapsamında, 250 kadına 9 ay
süresince giri!imcilik e"itimi verilece"i bildiril-
di. Konuyla ilgili olarak Çukurova Kalkınma
Ajansı’nda düzenlenen protokol imza törenine,
Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Ba!kanı
Atila Menev!e, Genel Sekreter Ahmet Nevruz,
Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ze-
keriya $arbak, #$KAD Ba!kanı Av. Elif Do"an
Türkmen, #$KAD Yönetim Kurulu üyeleri Bel-
gin Özçelik, Ayfer Köni ve Canan Onatça Dol-
mu! katıldılar.

KADINLAR GÜÇLEND!R!LMEL!
Çukurova kalkınma Ajansı (ÇKA) olarak, ka-

dınların istihdamı ve i! hayatına kazandırılma-
larına yönelik projelere büyük önem verdikle-
rini ve bu yöndeki projeleri desteklemekten
mutluluk duyduklarını belirten Genel Sekreter
Zekeriya $arbak, “Böylesine önemli bir konuda
çalı!ma yapan ATO ve #$KAD’ın yetkililerini
kutluyor, projenin ülkemiz için hayırlara vesile
olmasını diliyorum” dedi. Törende konu!an
ATO Yönetim Kurulu Ba!kanı Atila Menev!e
ise hayatın her alanında ekonomik ve siyasi
birçok sorunların çözümü için kadınların güç-
lendirilmesi gerekirken, dünyanın pek çok ül-
kesinde oldu"u gibi ülkemizde de toplumsal
ya!amın en temel alanlarında bile kadın ve er-
kek e!itli"inin sa"lanmasında güçlükler ya!an-
dı"ını vurguladı. 

KADIN !ST!HDAMI HALA DÜ#ÜK
ATO olarak kadınların hem sosyal hayatta

hem de i! hayatında daha fazla inisiyatif ve görev
üstlenmesini istediklerini, bu kapsamda önemli
çalı!malar gerçekle!tirildi"ini vurgulayan Menev-
!e, ATO ve #$KAD i!birli"iyle uzun süren bir çalı!-
ma döneminin ardından tamamlanan, “Adanalı
Kadınlar Mesleki ve Giri!imcilik E"itimi Alıyor, Ka-
dın Giri!imciler Kurumsalla!ıyor” adlı projenin de
bu yöndeki çalı!malarından birisi oldu"unu vur-
guladı. Kadın giri!imcilerin sayısını, erkek giri!im-
cilerin sayısıyla yarı!ır hale gelmesini istediklerini
belirten Menev!e, Türkiye'de kadınların istihdam
oranının yakla!ık yüzde 25 oldu"unu, bu rakamın
kadın istihdam potansiyelinin ancak 4’te 1’inin
kullanıldı"ını ortaya koydu"unu söyledi. 

EKONOM! !Ç!N BÜYÜK KAZANIM
Protokol imza töreninde konu!an #$KAD

Ba!kanı Elif Do"an Türkmen de 9 ay sürecek
olan proje kapsamında 250 kadına giri!imcilik
e"itimi verilece"ine i!aret etti. Türkmen, “Ada-
na’da kadın giri!imcili"inin artırılmasına yönelik
çalı!malarımız devam ediyor. Daha önce Güney
Rotary Kulübü i!birli"i ve KOSGEB deste"iyle
Uygulamalı Giri!imcilik Kursu düzenleyerek ka-
dın giri!imcili"inin artması için önemli bir adım
atmı!tık. Aynı anda, ‘Kızlarımız Giri!imci Olsun’
projesiyle de liselerde ö"renim gören kız ö"ren-
cilere giri!imcilik seminerleri verdik. $imdi de
Adana Ticaret Odası ile böyle bir projeyi ger-
çekle!tirmi! olmanın mutlulu"unu ya!ıyoruz.
Kadın istihdamının ve daha da önemlisi kadın
giri!imcili"inin artmasının hem Adana hem de
ülke adına çok önemli bir kazanım oldu"una
inanıyoruz. Bu çalı!maların di"er sivil toplum
örgütlerine örnek olmasını umuyoruz” dedi.

Adana Ticaret Odası
ve Adana !# Kadın-
ları Derne"i’nin i#-

birli"iyle, 250 kadına
9 ay boyunca giri-

#imcilik e"itimi veri-
lecek olan bir proje
gerçekle#tirilecek.

Kadın giri#imcili$i için
stratejik ortaklık



Türk in!aat sektörünün en önemli kolla-
rından biri olan çatı sektörü her geçen
yıl kendini bir adım daha ileriye ta!ıya-

rak gücüne güç katıyor. Yakla!ık 3 milyar do-
larlık büyüklü"ü ile dünya pazarının yüzde
1,3’ünden fazlasını olu!turan Türk çatı sektö-
ründe, yakla!ık 1.500 firma çatı kaplama paza-
rında faaliyet gösteriyor. 2012 yılında bir ön-
ceki yıla göre yüzde 5 büyüyerek 130 milyon
metrekareye ula!an sektörün 2012 yılı üretim
kapasitesi ise 250 milyon metrekare olarak
gerçekle!ti. 2013’ün ilk altı ayında ba!arılı bir
tablo sergileyen Türk çatı sektörü yılsonuna
kadar yüzde 7’lik bir büyüme hedefliyor. Gele-
cekteki hedef ise çatı sektörünü dünya pazar-
larında söz sahibi yapmak.

KAPAS!TE PAZARIN 2 KATI
Sektördeki üretim kapasitesinin pazar payla-

rının yakla!ık iki katı kadar üzerinde oldu"unu
ifade eden ÇATIDER Yönetim Kurulu Ba!kanı
M. Nazım Yavuz, “Bu nedenle gerek iç gerek dı!
pazarda payımızı artırmamız çok önemli. 2013
yılının ilk altı ayında in!aat sektöründe ya!anan
Kentsel Dönü!üm, Mütekabiliyet ve 2B Yasaları
gibi geli!melerin sektörümüzde de olumlu yan-
sımalarını gördük ve görmeye devam ediyoruz.
Yine son dönemdeki Enerji Verimlili"i Kanunu,
Binalarda Isı Yalıtımı ve Enerji Performans Yö-
netmelikleri, Enerji Kimlik Belgesi uygulaması,
yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerji-
si üretimi amaçlı kullanılmasına yönelik yasal
düzenlemeler de sektörümüzün büyümesine
olumlu yönde fayda sa"layacak” dedi. 

KAL!TE ÜST DÜZEYDE
Türkiye’de çatı malzemelerinin kalite olarak

en üst standartlarda üretildi"ini ve Avrupa’yı

aratmadı"ını söyleyen ÇATIDER Ba!kanı Ya-
vuz, bu yönden dünya pazarlarındaki rekabet-
te ciddi bir artılarının oldu"unu belirtti. ÇATI-
DER Ba!kanı, “Dünya çatı kaplamaları sektörü
incelendi"inde nihai çatı kaplama malzemele-
rinin 2012 yılında 72 milyar doların üzerinde
bir ciroya ula!tı"ı ve çatıyı olu!turan tüm bile-
!enlerle birlikte 200 milyar doların üzerinde
bir pazar olu!tu"u tahmin ediliyor. 72 milyar
dolarlık sektörün yüzde 40’ı Asya Pasifik, yüz-
de 34’ü Kuzey Amerika, yüzde 12’si Batı Avru-
pa, yüzde 14’ü geri kalan ülkelerde olup dünya
üzerindeki çatı kaplama ihtiyacının önümüz-
deki yıllarda her yıl yüzde 2,4 ila yüzde 3 ora-
nında artması bekleniyor. Türk çatı sektörü
yurt dı!ındaki mevcut ve potansiyel pazarları-
na yüklenerek bu artı!ı iyi de"erlendirmeli”
!eklinde konu!tu. 

2012 yılında bir önce-
ki yıla göre yüzde 5

büyüyerek 130 milyon
metrekareye ula#an

Türk çatı sektörünün
üretim kapasitesi ise

250 milyon metrekare
olarak gerçekle#ti.

2013’te yüzde 7 büyüme hede%eyen
çatı sektörü gelecekten umutlu
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ÇATIDER Yönetim Kurulu Ba#kanı
M. NAZIM YAVUZ
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Türkiye’nin marka ve patent vekilli"i hiz-
metinde lider firması Destek Patent,
30’uncu yılını kutlarken, uluslararası

yayın kurulu!larından gelen 4 ödülle yurtiçi
ve yurtdı!ındaki ba!arılarını kanıtladı. Fikri
haklar alanında ise 2013 yılı için dünyada
önerilen Türk danı!manlık firması olarak seçil-
di.   

SAYGINLI"IMIZ ARTTI
Destek Patent, 30’uncu kurulu! yıldönü-

münü kutladı"ı 2013 yılında fikri haklar ala-

nında dünyanın saygın yayıncı kurulu!ları ara-
sında yer alan “Acquisition International” ve
“ACQ Magazine” dergileri tarafından ayrı ayrı
verilen “Yılın Türk Fikri Mülkiyet Danı!manlık
$irketi” ödülleri ile yine “Acquisition Interna-
tional” tarafından verilen “Türk Start-Up Fir-
maları Fikri Haklar Danı!manlı"ı Yılın $irketi”
ödülünün sahibi oldu. Ayrıca IAM Patent
1000 Dergisi Destek Patent’i “Tavsiye Edilen
Türk Patent $irketi” olarak ilan etti. Destek
Patent Yönetim Kurulu Ba!kanı Kemal Ya-
mankaradeniz, “Sektördeki 30’uncu yılımızın
gururunu ya!arken kazandı"ımız bu dört ödül,
uluslararası alandaki saygınlı"ımızı ve bilinirli-
"imizi artırdı. Bu ödülleri bizi zirveye ta!ıyan
mü!terilerimizle ve çalı!anlarımızla payla!-
maktan dolayı büyük mutluluk duyuyor ve
hepsine sonsuz te!ekkürlerimizi sunuyoruz”
dedi. 

ULUSLARARASI L!DERL!K
Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan marka,

patent ve tasarım tescil ba!vurularında Türki-
ye’nin lider danı!manlık firması olan Destek
Patent, son be! yıldır uluslararası marka mü-
racaatlarında da dünyanın ilk 10 vekillik fir-
ması arasında yer alıyor.  200 çalı!anı ile nite-
likli hizmet sunan Destek Patent, yurtdı!ın-
dan gelen bu ödüllerle birlikte uluslararası
arenada adını duyurmayı ba!aran bir Türk fir-
ması oldu. Destek Patent, dünyada kurumsal
finans habercili"inin önde gelen dergilerinden
biri olan Acquisition International tarafından
yapılan iki ayrı de"erlendirmede ödüllerin sa-
hibi oldu. Yıl boyunca sıra dı!ı çalı!malar ger-
çekle!tirip ba!arı kazanan yatırımcı, danı!man
ve servis sa"layıcı !irketlerin ödüllendirildi"i
2013 M&A Awards’de Fikri Mülkiyet Danı!-
manlık kategorisinde “Yılın Türk Fikri Mülki-
yet $irketi” seçildi. Ayrıca özel danı!manlık
alanında faaliyet gösteren !irketlerin ödüllen-
dirildi"i Uluslararası Start-up Kurulu!ları Da-
nı!manlık kategorisinde “Türk Start-Up Fir-
maları Fikri Haklar Danı!manlı"ı Yılın $irketi”
ödülünün sahibi oldu.

HABER PORTALINDAN ÖDÜL
Bir di"er ödül, dünya çapında fikri varlıkla-

rın yönetimi konusunda yegane rehber olan
Intellectual Asset Management (IAM) dergisi
tarafından düzenlenen en üst düzey patent
danı!manlarını listeleyen “IAM Patent 1000:
Dünyadaki Lider Patent Danı!manları 2013”
de"erlendirmesinden geldi. Uluslararası reh-
berin patent vekilli"i kategorisinde Destek
Patent, “Tavsiye Edilen Türk Patent $irketi”
seçildi. Destek Patent’in layık görüldü"ü 4.
ödül ise hedef kitlesi global çapta finans sek-
törünün üst düzey yöneticileri olan ACQ der-
gisi ve ACQ5 haber portalı tarafından düzen-
lenen ACQ Global Awards 2013 kapsamında
verilen “2013 Türk Fikri Mülkiyet Danı!manlık
$irketi Ödülü” oldu.

Destek Patent’e 4 önemli ödül
Marka ve patent ve-

killi"i hizmetinde
Türkiye’nin lider

$rması olan Destek
Patent, uluslarara-
sı yayın kurulu#la-
rından 4 ödül aldı.





Türk Plastik Sanayicileri Ara!tırma, Geli!-
tirme ve E"itim Vakfı (PAGEV) verilerine
göre; Türk plastik sektörü 2013 yılının ilk

altı ayını üretim ve ihracatta yükseli! ile tamam-
ladı. Ancak hammaddede yüzde 85 oranında
dı!a ba"ımlılık, sektörün ithalatını da artırıyor.
Geçen yılın aynı dönemine oranla üretimde yüz-
de 5,7 ve ihracatta yüzde 9 büyüyen plastik sek-
törünün hammadde ithalatı da yükseliyor.

!HRACATTA YÜZDE 9 ARTI#
Türk Plastik Sanayicileri Ara!tırma, Geli!-

tirme ve E"itim Vakfı (PAGEV) tarafından ha-
zırlanan 2013 yılı ilk yarı sektör de"erlendir-
me raporuna göre; plastik sektörü yılın ilk altı
ayını 2 milyar 665 milyon dolar ihracat ile ka-
pattı. Sektör geçen yılın aynı dönemine oranla
ihracatta yüzde 9 artı! yakaladı. Sektörün di-
rekt ihracatına ambalaj, in!aat, otomotiv, be-
yaz e!ya gibi sektörler kanalıyla gerçekle!tir-
di"i dolaylı ihracat da eklendi"inde toplam
plastik sektörü ihracatı 5,5 milyar doları a!tı.
Aynı dönemde üretimde de yüzde 5,7 oranın-
da büyümeye imza atan sektör, 4 milyon 350
bin ton üretim gerçekle!tirdi.

ÜRET!M VE !HRACAT GEL!#!YOR
2013 yılının ilk altı ayında Türkiye ekono-

misinde tüm sektörlerde gerileme ya!anırken,
plastik sektörü gerek üretim gerek ihracatta
artı! trendi göstererek büyümesini sürdürü-
yor. Ancak hammaddede yüzde 85 oranında
dı!a ba"ımlılık sektörün ithalatını da etkiliyor.
#lk yarıyıl sonuçlarına göre geçen yılın aynı

dönemine göre yüzde 9,5 oranında ithalat ar-
tı!ı ile sektör, 5 milyar dolar hammadde itha-
latı yaptı. #lk yarıyılda plastik sektörünün ihra-
cattaki en büyük pazarlarını; 281 milyon dolar
ile Irak, 122 milyon dolar ile Almanya ve 118
milyon dolar ile Rusya Federasyonu olu!tur-
du. Bu üç ülkeyi sırasıyla;  Azerbaycan, #ngilte-
re, Fransa, Libya, Romanya, #ran ve Bulgaris-
tan takip etti.

DI#A BA"IMLILIK ENGEL!
PAGEV Yönetim Kurulu Ba!kanı Mehmet

Uysal sonuçlar ile ilgili yaptı"ı de"erlendirme-
de Türk plastik sektörünün ülke ekonomisinin
geli!iminde en önemli sektörlerden biri oldu-
"unu belirterek; “Üretim ve ihracatta sürekli
bir büyüme ivmesi gösteriyoruz. Ancak, ham-
maddede dı!a ba"ımlılı"ımız sektörümüzün
daha da ilerlemesini olumsuz yönde etkiliyor”
dedi. Mehmet Uysal, “Plastik sektöründe üre-
ticilerimiz teknolojik geli!meleri takip ederek
üretimlerini sürekli artırıyorlar. Üretimdeki
artı! yılın ilk çeyre"inde bize Avrupa ikincili"i-
ni getirdi. 2013 yılsonu büyüme hedefimiz
yüzde 8. Sene sonu için 9 milyon ton üretim
ve 11,5 milyar dolar direkt ve dolaylı ihracat
hedeflerimizi koruyoruz. Ancak hammadde
sorunumuzun artık çözülmesi gerekiyor. Yurt-
dı!ından petrokimya yatırımı alamadı"ımız
için en büyük yerli üreticimiz PETK#M’den yeni
yatırımlar bekliyoruz. Ayrıca, hammadde it-
halatında uygulanan yüksek vergiler ve son
dönemde dolardaki yükseli! de firmalarımızı
etkiliyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Hammaddede
dı#a ba&ımlılık
plastik sektörünün
en büyük sorunu

Türk plastik sektö-
rü üretim ve ihra-
catta artı# sa"lıyor

ancak hammadde-
de yüzde 85 dı#a

ba"ımlılık büyük bir
sıkıntı olarak varlı-

"ını sürdürüyor.

40 TEMMUZ - AUSTOS 2013 www.kobigundem.comkobigundem@kobigundem.com

PAGEV Yönetim 
Kurulu Ba#kanı 

MEHMET UYSAL





Rapora göre, sektörün 2013 sonun-
da miktar bazında yüzde 9, de"er
bazında da yüzde 13 büyüyece"i

tahmini yapılırken; yılın ilk yarısı sonunda
sektörün ürün bazında dı! ticaret fazlası
944 milyon dolar olarak gerçekle!ti.

Türkiye plastik sektöründe yıl içi geli!-
melere ba"lı olarak projeksiyonlarını gün-
celleyen PLASFED 2013 ilk yarı gerçekle!-
melerini ve yıl sonu tahminleri raporunu
yayınladı. PLASFED raporunda, dı! ticaret
fazlası veren az sayıda sektörden biri olan
plastik ürünlerde bu özelli"in devam etti"i
görüldü. Sektör, plastik ürünlerde ilk altı
ay sonunda 944 milyon dolar dı! ticaret
fazlasına ula!tı. Yıl sonu tahmini ise 1.9
milyar dolar olarak yapıldı. PLASFED, yılın
ilk yarısında plastik ürünler üretiminin de
16,5 milyar dolara ula!tı"ını açıkladı.

YILIN !LK ALTI AYINDAK! 
GERÇEKLE#MELER
Plastik ürünlerde Ocak-Haziran döne-

minde sektör, 6,6 milyar dolar katma de-
"ere ve 16,5 milyar dolar üretim de"erine
ula!tı. #thalat 1,4 milyar dolar, ihracat ise
2,4 milyar dolar olarak gerçekle!ti. Plastik
mamullerde dı! ticaret fazlası 944 milyon
dolar, yurtiçi tüketim miktarı ise 15,6 mil-
yar dolar olarak hesaplandı.  Miktar bazın-
da üretim 3,89 milyon ton olurken, ithalat
261 bin ton, ihracat ise 765 bin ton seviye-
sine ula!tı. Plastik mamullerde yılın ilk altı
ayı sonunda ortalama ihraç fiyatı kilogram
ba!ına 3,08 dolar ile bir önceki yıla kıyasla
yüzde 4,3 oranında arttı. #thalat fiyatı ise
kg ba!ına 5,42 dolar oldu ve bir önceki yıla
göre yüzde 3,3 oranında arttı. 

2013’TE PLAST!K ÜRÜNLERDE 
BÜYÜME, YÜZDE 13’E ULA#AB!L!R
PLASFED, 6 aylık gerçekle!melere göre

yıl sonu tahminlerini de sundu"u raporda
açıkladı. Buna göre, 2013 sonunda plastik
mamuller üretiminin bir önceki yıla göre

de"er bazında yüzde 13, ithalatın yüzde
10, ihracat ise yüzde 17 artaca"ı tahmin
edildi. Dı! ticaret fazlasının ise yüzde 29
ile önemli bir büyüme gösterebilece"ine
dikkat çekildi.PLASFED tahminlerine göre,
plastik mamuller üretimi 2013 sonunda
33 milyar dolara, ithalatı 2,8 milyar dola-
ra, ihracatı da 4,7 milyar dolara ula!acak.
Dı! ticaret fazlası ise 1,9 milyar dolar ola-
rak gerçekle!ecek. 

“!LK YARI UMUT VER!C!, ANCAK 
D!KKATL! OLMAK GEREK!YOR”
#lk yarı sonuçlarını de"erlendiren PLAS-

FED Ba!kanı Selçuk Aksoy, sektörün büyü-
mesine devam etmesinden memnun ol-
duklarını ancak genel ekonomik duruma
ba"lı olarak ikinci yarıda dikkatli bir yöne-
tim ihtiyacı do"aca"ını belirtti. Selçuk Ak-
soy, “AB ba!ta olmak üzere küresel eko-
nomide risk unsuru hala ortadan kalkmı!
de"il. Türkiye’nin yeni geli!en pazarların-
daki siyasi sorunlar derinle!iyor. Bütün
bunlara ba"lı olarak Türkiye ekonomisinin
büyüme hızının yüzde 4’ün altında kalaca-
"ı da yetkililer tarafından açıklandı. Plastik
sektörünün yapısal sorunlarında da bir iyi-
le!me yok. Dolayısıyla her açıdan dikkatle
yönetilmesi gereken bir döneme giriyoruz.
$unu bir kez daha vurgulamak gerekir ki,
plastik hammaddede mecburi olarak itha-
lat ba"ımlılı"ımız sürüyor ama üreticileri-
miz büyük güç harcayarak ihracat yapıyor
ve dı! ticaret fazlası vermeye devam edi-
yoruz. Elbette bunun hak etti"i takdiri
görmesi için çabamızı sürdürüyoruz” dedi. 

HAMMADDE SORUNU SÜRÜYOR
Öte yandan sektörün hammadde ba-

"ımlılı"ı da devam ediyor. Türkiye’de tale-
bi kar!ılayacak üretim olmaması nedeniy-
le yapılan hammadde ithalatı yılın ilk altı
ayı sonunda 3 milyon 77 bin tona, üretim
427 bin tona, dı! ticaret açı"ı ise 3,2 mil-
yon tona ula!tı.

Plastik sektörünün ürün bazında dı# ticaret fazlası
6 ayda 1 milyar dolara dayandı

Plastik sektörüne yö-
nelik olarak en kapsam-

lı verileri üreten PLAS-
FED, sektörün 6 aylık

üretim ve dı# ticaret ger-
çekle#meleriyle, 2013 

yıl sonu tahminlerini 
içeren raporunu açıkladı.
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Ba#kanı
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AKSOY






