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Kobigündem Reklamcılık ve Yayıncılık kuruluşu olan 

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

Yaygın, süreli yayın.
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Değerli okuyucular,

Yeni sayımızla siz değerli KOBİ’lerimizle birlikte olmaya devam ediyoruz.
Yerel seçimler nedeniyle biraz gecikmeli de olsa, yeni sayımızı sizlere ulaş-
tırmanın sevincini yaşıyoruz.

Hepimizin bildiği üzere özelikle son birkaç aydan bu yana, yerel seçimlerin
etkisiyle artan hareketlilikle birlikte, ekonomideki belirsizlikler de artamaya
başlamıştı. Bu da iş dünyasında durağan bir süreci beraberinde getirerek,
sıkıntılı bir sürecin yaşanmasına neden oldu. Seçim süreci, özelikle
KOBİ’lerde iş veremliliğinin yanı sıra, nakit akışı konusunda da bir takım
sıkıntıları beraberinde getirdi. 

İyisiyle kötüsüyle geride bırakmış olduğumuz bu sürecin bitmesiyle umarız
ekonomideki hareketliliğe bir an önce geçeriz. KOBİ’lerin yeni yatırımlara
devam ederek, yeni istihdam alanları yaratması ve işlerinde yoğunlaşması
en büyük arzumuzdur. Bu doğrultuda yerel seçim sonuçlarının başta
bölgemiz iş dünyasına olmak üzere, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu
olmasını temenni ederim.

Sanayici ve KOBİ’lerin yerel yönetimlerden beklentileri şu günlerde iş
dünyasının gündeminde önemli bir yer tutuyor. Özellikle, KOBİ’lerin yoğun
olarak bulunduğu sanayi sitelerinin ihtiyaçlarının giderilmesinden, yeni
yatırım alanları oluşturulmasına kadar birçok konuda belediyelerin bu ko-
nudaki yükü aslında küçümsenmeyecek kadar çok. Dünyadaki birçok
örnekte, belediyelerin iş dünyasının ihtiyaçlarını gözeterek yaptıkları yatı-
rımların, o kentlerde büyük kalkınma hamlelerinin öncüsü olduğunu göre-
biliyoruz.

Umarız bu yeni süreçle birlikte bölgemizdeki yerel yönetimler, iş dünyasının
beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yaparlar. KOBİ’ler başta
olmak üzere sanayici ve işadamlarının sorunlarının, yerel yönetim ve
merkezi hükümetin işbirliğiyle çözümlenmesi, yeni yatırımların çoğalması,
istihdamın artırılması beklentilerimiz içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla
bu yeni süreçle birlikte ekonomideki beklentilerimizin gerçekleşmesini ümit
eder, işlerinizde kolaylıklar dilerim.

Hayati Çetinkaya





Adana Sanayi Odası (ADASO)
ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri
(AKİB) işbirliğiyle düzenlenen

“Sertifikalı A’dan Z’ye Dış Ticaret Eği-
tim Programı” sona erdi.  ihracatın ar-
tırılması, dış ticaret işlemlerinin başa-
rıyla yürütülmesi ve üye firmalara ye-
tişmiş ihracat elemanı kazandırılması
hedeflenen programda başarılı olan
kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.
Sertifika töreninde konuşan Adana Sa-
nayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, dış ti-
caret işlemlerinin ihracatın ve refahın
artmasına katkı sağlayan en önemli
faaliyet alanı olduğunu, bu nedenle
eğitimi önemsediklerini vurguladı. Dış
ticaret işlemlerinde meydana gelen
hata ve gecikmelerin, firmaların yurt-
dışındaki firmalarla ticari ilişkilerini
doğrudan etkilediğini belirten Kıvanç,
ihracatta sorunların yaşanmamasında
dış ticaret uzmanı sayısının artmasının
çok önemli olduğunu söyledi.

4 YILDA 1,5 MİLYON İSTİHDAM
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Tür-

kiye’nin bugün yıllık 400 milyar do-
ları aşan dış ticaret hacmine sahip
olduğunu, yaklaşık 100 bin ihracat-
ithalat yapan firma bulunduğuna
dikkati çekerek, “2023 yılı için 500
milyar doları ihracat olmak üzere 1
trilyon doların üzerinde dış ticaret
hacmine ulaşılması tahmin edilmek-
tedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için
sanayicilerimizin katma değeri yük-
sek ürün üretmesinin yanı sıra kalifi-

ye dış ticaret uzmanlarına da ihtiyaç
artacaktır” dedi. Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nce önümüzdeki 4 yıl içeri-
sinde ihracat alanında “1,5 milyon
civarında yeni istihdam” öngörüldü-
ğünü ifade eden Kıvanç, “2018 yılına
kadar her yıl 30.000 uzmanın istih-
dam edilmesi gereği ortaya çıkmış-
tır. Bu rakamlar Dış Ticaret uzmanlı-
ğının yakın gelecekte de önemini ko-
ruyacağının göstergesidir” görüşünü
dille getirdi.

YENİ PROGRAMLAR 
DÜZENLENECEK
Öğrenciden dış ticaret alanında ça-

lışan profesyonellere, yeni mezunlar-
dan şirket sahiplerine kadar oldukça
geniş bir yelpazeye hitap eden eğitim
programının mesleki gelişime büyük
katkı sağlayacağına inandığını belirten
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, katılımın
50 kişi ile sınırlandırılmasına karşın yo-
ğun talep nedeniyle hedeflenen sayı-
nın üzerine çıkıldığını, önümüzdeki sü-
reçte yeni eğitim programları düzenle-
meyi sürdüreceklerini bildirdi. Toplam
66 saat eğitimin verildiği 3 haftalık
kurs sonunda başarılı olan 75 kursiyere
sertifikaları Adana Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis
Başkan Yardımcısı İsrafil Uçurum, Yö-
netim Kurulu Üyeleri Ahmet Özkök,
Salih Sütcü, Ahmet Güldiker ve Süley-
man Baş tarafından verildi. Bu arada,
kadın kursiyerlere sertifikalarının yanı
sıra kırmızı gül hediye edildi.
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ADASO-AKİB
işbirliğiyle 

düzenlenen 
dış ticaret eğiti-
mi tamamlandı

İhracat ordusuna taze kan
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Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD)
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez,
güven tazeledi. ADSİAD Olağan Genel Kuru-

lu’nda oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçilen Süley-
man Sönmez, ADSİAD ailesine teşekkür etti. Adana
Seyhan Otel’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile baş-
layan genel kurulun divan başkanlığını ADSİAD Eski
Başkanı Eşref Yelekçi, divan üyeliklerini ise Vedat
Uğurlu ile Cengiz Bakımlı yürüttü.

YENİ YÖNETİM KURULU
Raporların okunup oylanmasının ardından güveno-

yu alan Süleyman Sönmez (STS Group Çelik Yapı) baş-
kanlığındaki yeni yönetim kurulunda Toker Özcan
(Sasa Polyester Sanayi), Hasan Adalı (Adalı Holding),
Süleyman Gerdan (Germaksan), Vedat Gizer (Gizerler
Oto), Serkan Gözek (Kimteks Tekstil), Olcay Değir-
menci (Dörtler Otomotiv), Türkan Cerrahoğlu (Net
Gümrükleme), Akın Topal (Anka Geri Dönüşüm), Yö-
rük Efe Uluç (Adamar Group), Oktay Özbiçer (Şanıvar
A.Ş.), Barış Kaan Ekmen (Eşelioğlu Hukuk Bürosu), Ha-
lil Günaydın (Halil Petrol), Mustafa Öncül (Öncül/Sefa
İletişim) ve Selahiddin Nas (Sefa Nas Gıda) yer aldı.

SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK
Genel kurula katılanların tamamının oyuyla yeni-

den başkanlığa seçilen Süleyman Sönmez, genel kurul-
dan güvenoyu almanın onurunu yaşadıklarını söyledi.
Sönmez, “Yapacağımız hizmetler ve Adana’ya koyaca-
ğımız katkılarla sizlere layık olacağız ve bayrağı bizden
sonraki arkadaşlarımıza devredeceğiz” dedi. ADSİ-
AD’ın Adana’nın önemli bir değeri olduğunu ifade
eden Sönmez, Adana için emek veren, üreten, istih-
dam sağlayan, sosyal sorumluluk projeleriyle kentin
kültürel ve sportif alanlardaki gelişimine katkı koyan
ADSİAD ailesinin bir ferdi olmaktan büyük onur duyu-

yorum. ADSİAD, önümüzdeki süreçte başta kurumsal
bir marka olma yolunda ilerlerken, bölgemizde ekono-
mik, sosyal ve kültürel alanlardaki somut projeleriyle
gündemdeki yerini alacaktır” diye konuştu.

KOBİ’LER ZOR GÜNLER YAŞIYOR
Ülkemizin son günlerde kritik ve bir o kadar da sı-

kıntılı dönemden geçtiğini vurgulayan Sönmez, şöyle
konuştu: “17 Aralık 2013’te başlayan kaos, ekonomik
dengeleri bir anlamda alt üst ederken döviz kurundaki
artış faizlerin de yükselmesine neden oldu. Türkiye,
2023 vizyonu çerçevesinde dünyanın 10. Büyük eko-
nomisi olma iddiasını sürdürmeliyken ‘paralel devlet’,
‘yolsuzluk’, ‘faiz artırımı’ nedeniyle kısır çekişmelere
sahne oldu. Çekişmeler ve ekonomik istikrarsızlık baş-
ta KOBİ’ler olmak üzere tüm kesimlere zor anlar ya-
şattı, yaşatmaya devam ediyor.  Siyasi atmosferdeki
gerginlik ve çekişmeler ne yazık ki ülkemize ağır be-
deller ödetiyor. İş dünyası olarak çekişmelerin bir an
önce sona erdirilmesine yönelik girişimlerimizi sürdü-
receğiz ancak başta iktidar kanadı olmak üzere so-
rumluluk taşıyan her bireyin konuyla yakından ilgilen-
mesi gerektiğini düşünüyoruz.”

DENETİM KURULU
Genel kurul sonrası denetim kurulu üyeleri ise şu

isimlerden oluştu: Ahmet Aydın, Hasan Kırmızıdam,
Salim Aydın, Naci Keskin, Recai Onatça. Cahit Sınmaz
başkanlığındaki ADSİAD Yüksek İstişare Kurulu ise
Atilla Menevşe (ATO Başkanı), Zeki Kıvanç (ADASO
Başkanı), Bekir Sütcü (AOSB Başkanı), Süleyman
Onatça (TÜRKONFED Başkanı), Süleyman Sönmez
(ADSİAD Başkanı), Eşref Yelekçi, H.Numan Tansuğ,
Mehmet Kahyalar, Zeki Baykam, Mustafa Akalın, Er-
sin Özdemir ve Mehmet Pehlivan’dan oluştu. Onur
Kurulu’nda Semra Büyüknisan yer aldı. 

Adana Sanayici ve
İşadamları Derneği

Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman

Sönmez, göreve 
yeniden seçildi.

Süleyman Sönmez güven tazeledi

Adana Sanayici ve 
İşadamları 

Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı

SÜLEYMAN SÖNMEZ





A ltek Yapı Market, 10 bin 500 metreka-
relik alandan oluşan yapı markette bin-
lerce ürün yelpazesiyle tam kapasite

hizmet veriyor. 1987 yılında Adana’da Tekde-
mir ailesi tarafından kurulan Altek Yapı Mar-
ket, bugün geldiği noktada, Türkiye’de ilk ve
tek olan farklı bir konsepte en büyük endüstri-
yel yapı marketinin startını vererek görkemli
bir açılış gerçekleştirdi. Törene, Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Hüseyin
Avni Çoş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri
ve çok sayıda sanayici ve işadamı katıldı.

120 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR
Törende konuşan Altek Yapı Market Genel

Müdürü Ömer Tekdemir, Adana-Ceyhan kara-
yolu üzerinde Türkiye’nin en büyük endüstriyel
yapı marketini kurduklarını belirtti. Tekdemir,
sözlerini şöyle sürdürdü: “100 bin kalemlik
ürün çeşidiyle Türkiye’nin en büyük endüstri-
yel yapı marketini kurduk. Toplam 10 milyon
dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik.120 kişilik
bir kadromuzla en iyi hizmeti vermenin guru-

runu yaşıyoruz. Altek Endüstriyel Yapı Market
olarak enerji, maden, inşaat ve mühendislik
sektörlerinin yanı sıra, faaliyet alanımızı geniş-
leterek sektörde  geniş bir yelpazeye hitap edi-
yoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye genelin-
de şubeleşme çalışmalarına ağırlık vererek böl-
ge ve ülke ekonomisine katkı sunmaya gayret
göstericeğiz. Adana-Ceyhan karayolu üzerinde
ki merkez yapı marketimizin haricinde Adana
ve Ankara şubelerini de devreye aldık.”

Adana-Ceyhan karayolu üzerinde 
10 bin 500 metrekarelik kapalı alan-
dan oluşan Altek Yapı Market, Kül-
tür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in
de katıldığı görkemli törenle açıldı.

Altek Yapı Market’in
açılışı görkemli oldu
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Kültür ve 
Turizm Bakanı 
ÖMER ÇELİK
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ADANA’NIN KONUMU GÜÇLENMELİ
Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ise Ada-

na’nın hizmet sektöründe tarihten bu yana ti-
caretten süre gelen bölgesel merkez olma ko-
numunun daha da güçlenmesini istediklerini
ifade ederek, “Bu doğrultuda hükümetimizin,
bakanımızın talimat ve programları çerçeve-
sinde çalışıyoruz. İnşallah özel sektörle, mes-
lek kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarımız-
la, yatırımcılarımızla beraber bu hedefe emin
adımlarla yürüyeceğiz. Bugün burada açılışını
gerçekleştirdiğimiz tesisin bu hedefe ulaşma-
da katkıları olacağına inanıyorum” şeklinde
konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik
de açılışı yapılan endüstriyel yapı marketin
sahiplerine ve Adanalılara hayırlı olmasını di-
ledi. Çelik, başlangıçta küçük bir işletme ola-
rak başlayıp, helal kazançla, alın teriyle,
emekle oluşturulan ve pek çok insana iş sağ-
layan böylesi bir tesisin açılışında bulunmak-
tan mutlu olduğunu söyledi.

TOPRAĞA ATILAN TOHUM GİBİ
Bakan Çelik şöyle devam etti: “Bulunduğu

şehre, bulunduğu bölgeye önemli girdiler üre-
ten işletmelerin ekonomik gelişmesinin Türki-
ye’nin demokrasi tarihiyle bir bir örtüşüyor. Bu
işletmelerin önünün açılması, bu işletmelerin
küçük birer işletmeden büyük birer işverene
dönüşmesi ve bulundukları illerde, bölgelerin-
de, hatta uluslararası düzeyde önemli oyuncu-
lar haline gelmesi, Türkiye’nin demokratikleş-
me performansıyla da bire bir örtüşüyor. Özgü-
ven müteşebbis için bire bir gerekli bir kavram-
dır. Geçmişin küçük oyuncuları bugün büyük iş-
ler yapan, bölgelerinde büyük oyuncular haline
gelen, büyük yapılara dönüşmeye başladı. İşin
esası budur. Bir ülkede demokrasi yoksa orada-
ki müteşebbislerin, o ülke için katma değer
üreten oyuncular olması mümkün değildir. Biz
bunu şuna benzetiyoruz; demokrasi adeta o ül-
kenin müteşebbisinin, vatandaşının önünün
açılması için toprağa atılan tohum gibidir.” 

Altek Yapı 
Market 
Genel 

Müdürü 
ÖMER 

TEKDEMİR



Adana Ticaret Odası ile Küçük ve Orta Ölçekli
Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
(KOSGEB), Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA)

ve İş Kadınları Derneği (İŞKAD) işbirliğiyle 2 Ekim
2013 tarihinden itibaren başlatılan eğitimler sona
erdi. “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri”nden bugüne
kadar 10 grup eğitim tamamlanarak; 245 kadının ser-
tifikalı girişimci adayı olması sağlanırken, 90 kadına
ise işlerini geliştirebilmelerine yönelik eğitim ve danış-
manlık hizmeti verildi. 90 kadının, “Bilgisayarlı Grafik
Tasarımcısı” olmaları sağlanırken, “Mikro İşletme Eği-
timleri”ne katılan 98, “Mikro İşletme Danışmanlık
Hizmeti”nden ise 91 kişinin yararlanmaları sağlandı.

HEDEFLER AŞILDI
ÇKA Projesi kapsamındaki eğitim ve danışmanlıkla-

rın tamamlanması dolayısıyla Adana Ticaret Oda-
sı’nda düzenlenen törende konuşan Yönetim Kurulu
Başkanı Atila Menevşe, bu eğitimlerin tümünün de-
ğerlendirildiği istatistiksel sonuçların; eğitimlerle he-
deflenen başarının yakalanmasının yanında, hedefle-
rin yüzde 9,2 oranında aşıldığını da ortaya koyduğunu
söyledi.   “Adanalı Kadınlar Mesleki ve Girişimcilik Eği-
timi Alıyor; Kadın Girişimciler Kurumsallaşıyor Proje-
si” kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik,
Mikro İşletme ve Tasarım Eğitimleri ile kadınların ülke
ekonomisine katkılarının artırılmasının hedeflendiğini
vurgulayan Menevşe, “Adana Ticaret Odası olarak,
bölgedeki genç ve kadın girişimcilerimizi işletmelerini
sağlam temeller üzerine inşa etmeleri için ücretsiz dü-
zenlenen bu eğitimlerle desteklemekten dolayı büyük
bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

GELİŞME KADINLARLA OLUR
İŞKAD Başkanı Elif Doğan Türkmen de, dünya eko-

nomisinin Global Cinsiyet Uçurumu raporunda Türki-

ye’nin, kadın-erkek eşitsizliğini ortaya koyan endeks-
te; 135 ülke arasında 132’nci sırada yer almasının üzü-
cü olduğunu belirtti. Türkmen, “Bir ülkenin kalkınması
kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayata aktif bir şe-
kilde katılımlarıyla mümkündür. Bu bakımdan kadın-
larımıza değer vermek sadece bir cinsiyet ayrımcılığı
değil, ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak anlamına
gelmektedir” dedi. KOSGEB Merkez Müdürü Hamit
Sucu da son üç yıl içerisinde gerçekleştirilen eğitim-
lerle yaklaşık yarısını kadınların oluşturduğu 450 giri-
şimci adayının iş hayatında “patron” statüsünde gö-
rev almasını sağladıklarını söyledi. Sucu, “KOSGEB
olarak her zaman girişimcilerimizin yanındayız ve on-
lara her türlü destek ve kolaylığı göstermeye hazırız.
Ancak girişimcilerimizin de; doğru işi, doğru zamanda
yapmaları ve yaptıkları işin sürdürülebilir olmasına
önem vermeleri zorunludur” diye konuştu.

KADINLAR DA ÜRETEBİLMELİ
Törende konuşan ÇKA Genel Sekreteri Zekeriya Şar-

bak da kurumunun tanıtımını yaptı. Türkiye’de toplam
26 Kalkınma Ajansı bulunduğunu söyleyen Şarbak,
bunlar arasında ilk kurulanlardan birisi olan Çukurova
Kalkınma Ajansı’nın 2006 yılından günümüze kadar TR
62 Bölgesi olarak adlandırılan Adana ve Mersin’in sos-
yal ve ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla faali-
yet gösterdiğini vurguladı. Şarbak, “Kadınlarımızın sos-
yal hayata ve iş hayatına katılmaları, kalkınmanın sos-
yal yönüyle ilgili olduğundan bizim için oldukça önem
taşımaktadır. Kadınlarımızın üretmediği yerde kalkın-
manın olmayacağına inanıyoruz. sizler şimdi bu eğitim-
lere katılarak altın bileziklerinizi kolunuza takmış bulu-
nuyorsunuz. İnşallah sadece sertifikalarla kalmaz kendi
işyerlerinizi kurarsınız. Karşınıza çıkacak zorluklara bü-
rokratik sıkıntılara asla pes etmeyin. Uğraşırsanız, çalı-
şırsanız mutlaka başarıya ulaşacaksınız” dedi. 

Adana Ticaret Oda-
sı’nın; KOSGEB, ÇKA
ve İŞKAD işbirliğiyle
kadın girişimcilere 
yönelik düzenlediği

eğitimler tamamlandı.
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Kadın girişimciler eğitimlerini tamamladı





HIZLI TREN TÜNELİ

2016 sonunda tamamlanacak
Gotthard Tüneli, İtalya-İsviçre
arasında çalışacak hızlı tren 
projesinin en önemli bölümle-
rinden birini oluşturuyor. 29
Mart’ta test sürüşü yapılan 
Tünel, tamamlandığında Avru-
pa’nın en uzun tüneli unvanını
kazanacak. Alp Dağları’nın altın-
dan geçerek, İtalya ve İsviçre ara-
sında çalışacak olan hızlı tren
projesinin (New Alpine Transver-
sal by Rail) en önemi bölümlerin-
den olan Gotthard Yeraltı Tüneli
her biri 57 km uzunluğunda 2 tüp
geçitten oluşuyor. Tünel inşaa-
tında toplam 700 kişi çalışıyor.
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Dünyanın en uzun tüneli olan Gotthard
Tüneli’nde imzası bulunan Rönesans
Holding’in yeni vizyonu Avrupalı şir-

ketleri satın alarak, bu kıtada da söz sahibi ol-
mak. Dünyanın en büyük 100 kuruluşu içinde
64’üncü sırada olan Rönesans, bu yıl 40-50

kuruluş arasında yer almayı hedefliyor. Röne-
sans Holding Rusya Başkanı Avni Akvardar,
Avrupa ekonomisinin içinde bulunduğu zor-
luklar nedeniyle Rönesans’ın büyüme sürecine
katkıda bulunacak dış satın almalara yoğun-
laştıklarını belirterek, “Hedefimiz organik bü-

Dünyanın en uzun tüneli olan
Gotthard Tüneli’nde imzası bu-
lunan Rönesans, Avrupa şirket-
lerini satın almaya hazırlanıyor.

Rönesans yönünü
Avrupa’ya çevirdi



yümenin yanı sıra yapacağımız dış satın alma-
larla gelecek 5 yılda dünyada  ilk 20 içine gir-
mek. Satın almalar bizi daha da hızlı bir şekilde
çok ulusluluk ve çok kültürlülük yolunda yuka-
rılara taşıyacak” dedi.

15,5 MİLYAR AVRO
Avni Akvardar, tamamlandığında 57 kilo-

metrelik uzunluğuyla Avrupa’nın ve aynı za-
manda da dünyanın en uzun tüneli olacak Alp-
ler’deki Gotthard Tünel projesinin bu yönde
atılan ilk adım olduğunu söyledi. Toplam 9.5
milyar avroya mal olacak Gotthard Tünel pro-
jesinin gerçekleştiren iki konsorsiyum içinde
de Rönesans’ın  yüzde 25’lik bir payla yer aldı-
ğını belirten Akvardar, şu bilgileri verdi: “Gott-
hard projesi İsviçre başta olmak üzere Avru-
pa’daki ülkelerin yüzyıllığı aşan bir hayali. Ku-
zeyi Hollanda, İsviçre üzerinden güneye İtal-
ya’ya Akdeniz’e bağlayacak proje toplam 15,5
milyar avroluk büyük bir proje. Alp Dağlarının
altından geçecek Gotthard Projesi bu yatırımın
9,5 milyar avroluk kısmını oluşturuyor. Biz
projeyi gerçekleştiren iki konsorsiyum içinde
de yer alıyoruz. Bu konsorsiyumda bulunan
Avusturya merkezli firmayı geçen yıl satın ala-
rak bu projeye dahil olduk. Şimdi Avrupa’nın
kalbinden geçecek bu tarihi projede yer almak
suretiyle Avrupa’ya da Rönesans damgasını
vuruyoruz. Hem Rusya ve BDT ülkelerinde bü-
yük yatırımlarımız olduğu için, hem de Gott-
hard Projesi önemli bir prestij getirdiği için bü-
yük ihalelere katılımlar ve satın almalar konu-
sunda yeni teklifler de alıyoruz.”

FIRSATLARA SIKI TAKİP
Akvardar, yeni hedeflerini şöyle anlattı:

“Rönesans 2013 verileriyle müteahhitlik fir-
maları kategorisinde dünyanın en büyük 100
kuruluşu içinde 64. sırada yer alıyor. Yeni satın
almalarla bu yıl ilk 40-50 kuruluş içine girmeyi

planlıyoruz. Hedefimiz organik büyümenin
yanı sıra yapacağımız dış satın almalarla gele-
cek 5 yılda ilk 20 içine girmek... Bu alanda Çinli
inşaat firmalarıyla aramızda büyük rekabet
var. Pasta da artık küçüldüğü için rekabet daha
da kızışacak. Belli bir noktadan sonra sadece
organik büyümek yeterli değil. Bu nedenle uy-

gun fırsatlar olduğunda yeni satın almalar ya-
pacağız. Almanya’da yakın zamanda açıklaya-
cağımız yeni bir satın almamız oldu. İş yaptığı-
mız sektörleri de genişletiyoruz. Enerji santral-
leri alanında da yatırımlarımız olacak. Uzun
dönemli hedefimiz inşaat sektöründe dünya-
nın en büyük ilk 5 kuruluşu arasına girmek”
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Rönesans Holding 
Rusya Başkanı 

AVNİ AKVARDAR



Adana Ticaret Odası’nın (ATO) olağan Meclis
toplantısı öncesinde düzenlenen, Meslek Ko-
miteleri Ortak Toplantısı’nda sektör temsilci-

leri tarafından gündeme getirilen sorunlar ve çözüm
önerileri görüşüldü. Toplantıda söz alan ATO Başkanı
Atila Menevşe, Adana Havalimanı’ndan Irak’a yönelik
vize ve direkt uçuşların başlamasının iyi değerlendi-
rilmesi gerektiğini belirterek, “Yeni uygulamaya göre,
Irak’a iş yapmak isteyen üyelerimiz Adana Havalima-
nı’ndan vize alabileceklerdir. Bu gelişme, başta sağlık
turizmi olmak üzere birçok konuda ticaret yapma
imkanını da beraberinde getirmiştir” diye konuştu.

VİZE KONUSU ÇÖZÜLDÜ
Menevşe, şu anda Adana ekonomisinin en önemli

konusunun ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar ol-
duğuna dikkat çekerek, Adana’dan Irak’a yönelik direkt
uçak seferi konulması ve vize işlemlerinin de havaala-
nından yapılmaya başlanmasının önemli bir avantaj ol-
duğunu söyledi. Menevşe şu görüşlere yer verdi:  “Irak,
Adana için her alanda çok önemli bir ticari potansiyel.
Bu potansiyelin değerlendirilmesi için en önemli sorun
ulaşımdı. Yapılan çalışmalar soruncu bu sorunu da aştık
ve önce Adana’dan Erbil’e direkt uçak seferi konuldu.
Ancak bu ağların gelişiminde önemli bir sıkıntımız vardı.
Adana Havalimanı’nda gelen yolculara vize veremediği-
miz için yolcular vize alabildikleri başka havaalanlarını
tercih ediyor ve Adana’ya gelmiyordu. Özellikle sağlık
turizminde önem taşıyan bu konu, Odamızın ısrarlı giri-
şimleri ve takibi ile çözüldü. Artık Adana Havaalanına

inen turistler, burada vize alabilmekteler. Bu gelişme
turizmci ve sağlıkçı üyelerimize, daha çok iş ve kazanç
olarak dönmeye başladı. Önümüzdeki günlerde de
Irak’a bir ticaret heyeti düzenlemeyi planlıyoruz.”

SEKTÖREL SUNUMLAR
ATO’nun, Tarkan Kulak başkanlığındaki Meclis

toplantılarında farklı iki sektörün sorunları ve çözüm
önerilerine yönelik sunum yapılması geleneği, Mart
Meclisi toplantısında bankacılık ve otomotiv konula-
rında gerçekleşti. Bankacılık ve Finans Kurumları Mes-
lek Komitesi adına konuşan Uğuray Kavas ve Ahmet
Pancaroğlu tarafından Adana’nın finans konusundaki
durumuna ilişkin şu bilgiler verildi: “Bankacılık Sektö-
rünün aktif büyüklüğü 2013 sonu itibariyle 1.73 tril-
yon liraya ulaşmıştır. Ocak 2014 itibariyle sektörün
aktif kârlılığı ise yüzde 0,8 olarak gerçekleşmiştir. Yıl-
lar itibariyle sektörün toplam aktif büyüklüğünün
GSYİH’ya oranı, Aralık 2011’de yüzde 93,8, Aralık
2012’de yüzde 96,8, Eylül 2013’de ise yüzde 109,9
olarak gerçekleşmiştir.” 23’ncü Grup Hırdavatçılar ve
Nalburlar sektör temsilcisi olarak söz alan Meclis
Üyesi Ümit Onatça da sektörde yer alan işyeri sayısı-
nın sürekli düştüğünü söyledi. Onatça, “Bunun en
önemli sebebi, geçmiş yıllardaki enflasyonist sistemin
ortadan kalkmış olmasıdır. Önceden herhangi bir ti-
cari işlem gerçekleştirmemiş olunmasına karşın ürüne
gelen zamlardan para kazanılabiliyordu. Ne zaman ki
bu durum değişti ve insanlar gerçek ticaretle karşı
karşıya kaldı, iş farklı bir boyuta taşındı” diye konuştu.

ATO Yönetim Kurulu
Başkanı Atila Menevşe,
Mart ayı Meclis toplan-
tısındaki konuşmasın-

da, Adanlı işadamla-
rının Irak pazarını da-

ha iyi değerlendirm-
esi gerektiğini söyledi.
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Irak pazarını bundan sonra
daha iyi değerlendirmeliyiz

ÜMİT ONATÇA

SAMİ PANCAROĞLU

UĞURAY KAVAS
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Adalı Holding ile Starwood Hotels & Re-
sorts Worldwide’nin girişimiyle kuru-
lan ve 28 Aralık 2013’ten itibaren kapı-

larını açan 240 odalı Sheraton Adana misafir-
lerini bekliyor. Sheraton Oteli Genel Müdürü
Marc Wozniak,  yaptığı açıklamada, otelin
Adana'nın merkezinde, Seyhan Nehri kıyısında
özel bir lokasyonda yer aldığını söyledi Adanalı
Adalı ailesi ile Starwood’un bir araya gelerek
Adana için çok özel ve güzel bir otel yaptıkları-
nı belirterek, “İkonik, kendine özgü bir binamız
var. Adana’da, Adana’nın sembolü olan, bu şe-
kilde iki yapı var. Biri Sabancı Camisi, bir tanesi
de Sheraton Adana Otel. Zaten Londra’da In-
ternational Hotel & Property Awards’dan,
‘Avrupa’nın En İyi Otel Mimarisi’ dalında ‘Ulus-
lararası Gayrimenkul Ödülü’ aldı. Sektörde her
yıl bir çok ödül veriliyor ve biz bunların hepsin-
de yer almak istiyoruz” dedi.

ADANA MERKEZ OLACAK
Uluslararası bir marka olarak Hilton’dan

sonra Sheraton markasının Adana’ya geldiğini
ifade eden Wozniak, “İki önemli uluslararası
markadan sonra birçok uluslararası marka yatı-
rım yapmak için Adana’ya gelecek. Adana as-
lında bilindiği gibi turistlerin rağbet gösterdiği
bir yer değil. Ancak, uluslararası otellerin açıl-
masıyla birlikte zaman içerisinde Türkiye’nin en
önemli turizm merkezlerinden biri haline gele-
bilir” diye konuştu. 28 Aralık 2013’den itibaren
ön açılışını yaparak misafirlerini kabul etmeye
başladıklarını anlatan Wozniak, “Şu anda sınırlı
olarak 60 odayla hizmet veriyoruz. 2-3 ay içeri-
sinde büyük bir açılış yapacağız” dedi.

HERKESE UYGUN
Otellerinin açılmasıyla sektörde büyük bir

istihdam yarattıklarını ve gençleri iş sahibi yap-

Adalı Holding ile Starwood 
Hotels & Resorts girişimiyle
kurulan 240 odalı Sheraton

Adana, özellikle farklı hizmetle-
ri ve mimarisiyle dikkat çekiyor.

Sheraton Adana konuklarını bekliyor
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tıklarını anlatan Wozniak, şunları kaydetti: 
“Birçok çalışanımız Adana’dan yani yerel halk-
tan. Bu gençlerin birçoğu turizm sektöründe iş
bulmak için Bodrum ve Antalya’ya giderken biz
kendilerine fırsat yarattık ve burada çalışmaları-
nı sağladık. Aileleri de çocukları büyüdükleri
yerde iş bulup çalıştıkları için bu durumdan çok
memnunlar. Bundan dolayı çalışanlarımızla kar-
şılıklı çok güzel bir ilişkimiz var. Bütün halkın ge-
lip girebileceği restoranlarında yemek yiyebile-
ceği odalarda kalabileceği otel olma amacında-
yız. Sadece otelimizin misafiri olmak zorunda
değilsiniz, dışardan gelen biri de olabilirsiniz, dı-
şarıdaki bahçemizi de gördünüz, gün içerisinde
gazetenizi alıp çocuklarınızla birlikte yemeğinizi
yiyip keyifli vakit geçirebilirsiniz. İlla Sheraton
Adana’da kalan bir misafir olmanız gerekmiyor,
otelimizi herkes oturma odaları gibi düşünüp
buraya gelebilirler. Aileler, gençler, iş dünyası
yani herkes için keyifli bir mekan yaratmaya ça-
lıştık. Tenis kortumuz var, basketbol sahamız
var, fitness salonumuz var. Bunlar gibi bir çok
imkan ve alan var. Adanalıları bekliyoruz.”

Sheraton Adana Oteli, Seyhan Nehri kıyısında özel bir lokasyonda yer alıyor.
Seyhan Nehri'nin ve eski şehrin muhteşem manzarasına sahip Adana Sheraton
Oteli, kent merkezine 1. 5 kilometre, Adana Havaalanı'na 4. 5 kilometre mesafe-
de yer alıyor. Otel, 18'i suit olmak üzere 240 oda ve servis binalarından oluşu-
yor. Farklı damak tatlarına hitap eden restoranları, bar, vip ve lobi salonların-
dan oluşan etkinlik alanları dışında Sheraton Adana Oteli'nde; bünyesinde açık
ve kapalı yüzme havuzu bulunan Core Performance programı ile çalışan 2. 500
m2 Sheraton Fitness Center, spa ve tness salonu da yer alıyor. İş için gelen mi-
sarleri için tam donanımlı Business Centre'ı bulunan otelde, iki balo salonu
ve beş toplantı odasından oluşan 3000 metrekarelik ultra-modern toplantı alanı
bulunuyor. Club odaları ve Lounge'ı ile Sheraton'a özgün Link@SheratonSM
özelliği sayesinde Sheraton Adana, Microsoft deneyimi ile konuklarının ziya-
retleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri her türlü iletişim teknolojisini de ek-
siksiz sunacak. Adana Sheraton Oteli hizmete girmesini takiben Starwood Pre-
ferred Guest® (SPG) isimli Sadakat Programını da misarlerine sunuyor.

HER TÜRLÜ KONFOR VAR
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Adana Sanayi Odası (ADASO) ve ABD
Adana Konsolosluğu işbirliğiyle, iki ülke
arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi

amacıyla düzenlenen “ABD İle İş Yapmak” konu-
lu toplantıda ABD Ticaret Heyeti ile sanayici ve
işadamları bir araya geldi. ABD Ticaret Heyeti ile
Adana sanayi firmaları arasında ikili görüşmelerin
gerçekleştirildiği toplantının açılışında konuşan
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye ile ABD ara-
sındaki ticari ilişkilerin çok eskiye dayanmasına
rağmen hala istenilen seviyede bulunmadığını
söyledi. İki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişki-
lerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Kı-
vanç, “Amerikan firmalarını ülkemize ve kentimi-
ze gelmeye ve istikrarlı biçimde büyüyen bir eko-
nomiden faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

DESTEK VERMEYE ÇALIŞIYORUZ
Son yıllarda model ortaklık kavramının uygu-

lanmasına yönelik adımların cesaret verdiğini
vurgulayan Kıvanç, serbest ticaret anlaşması sü-
recinin son derece faydalı olacağını bildirdi. İki
ülke ilişkilerinin sınıf atlaması için ‘Transatlantik
Ticaret ve Yatırım Anlaşması’nın önemli fırsat ol-
duğunu bildiren Kıvanç, Türkiye’nin ABD ile oldu-
ğu kadar Avrupa Birliği ilişkilerini daha da güçlen-
direceğini, anlaşma dışında kalınması olasılığını
düşünmek dahi istemediklerini ifade etti. ABD
Dış Ticaret Müsteşarlığı Ticaret Ateşesi John Fay
da 80 ülke ve 100 ABD şehrinde ofislerinde oluş-
turdukları hizmet ağıyla danışmanlık, ortak bul-
ma, ticaret ve proje finansmanı gibi hizmetlerle
Türk-ABD ticaret ilişkilerinin gelişmesine destek
vermeye çalıştıklarını söyledi.

TÜRK FİRMALARINA TEŞVİK VAR
Ekonomi Bakanlığı İhracat Geliştirme Uzmanı

Zeynep Taştepe Bilgi ise iki ülke arasında büyü-
yen bir ekonomi ilişkisi olduğunu, Türkiye’nin
ABD’ye yönelik ihracatının her yıl artış gösterdi-
ğini bildirdi. Bilgi, ticaret ve yatırım işbirliklerinde
Türk firmalara yönelik önemli destekler ve teş-
viklerin uygulandığını kaydetti. Toplantıda, ABD
Dış Ticaret Müsteşarlığı Ticari Uzmanları Perim
Akgüner ve Özge Çırıka tarafından pazar, işbirliği
alanları gibi konularda sunum gerçekleştirildi. İki-
li görüşmelerde ise, ABD’ye yatırım yapmak,
Amerikalı ortak bulmak,  ABD’li şirketlerin Türki-
ye distribütörlüğünü almak ya da benzer projele-
rini sunmak isteyen firmalara bilgi verildi.

ABD-Adana ilişkilerinde
yeni bir adım daha atıldı
Adana Sanayi Odası 

ve ABD Adana Konso-
losluğu işbirliğiyle, 

“ABD İle İş Yapmak” ko-
nulu toplantı düzenlendi.

ABD 
Dış Ticaret 

Müsteşarlığı 
Ticaret Ataşesi

JOHN FAY

İhracat 
Geliştirme 

Uzmanı
ZEYNEP 

TAŞTEPE 
BİLGİ

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı ZEKİ KIVANÇ
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Adana Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’ndeki
mevcut 2 bin 500 metrekarelik alandan
oluşan tesisinde, plastik geri dönüşüm

makineleri imalatı yapan Feydaş Makine Mü-
hendislik Ltd. Şti., planladığı hedeflerine ulaş-
manın sevincini yaşıyor. Mevcut 2 bin 500 met-
rekarelik tesisin yanı sıra, 2 bin metrekarelik ka-
palı alandan oluşan ikinci tesisini devreye alan
firma, yeni tesisle birlikte toplam 4 bin 500
metrekarelik kapalı bir alanda üretim gerçekleş-
tirir hale geldi. Bu yatırımlara orantılı olarak,
son teknoloji CNC makine yatırımları da yapan
firma, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı pazar-
larda güçlenmesini sürdürüyor. Bu yatırımlarla
Avrupa ülkelerindeki ihracat payını artırmayı ön
gördüklerini özelikle vurgulayan Gökhan Yol-
daş, önümüzdeki dönemlerde tüm Avrupa ül-
kelerine ihracat gerçekleştireceklerini belirtti. 

HEDEFLERİNİ YAKALADI
Feydaş Makine olarak,1986 yılından bu

yana plastik geri dönüşüm makineleri imalatı

yaptıklarını söyleyen Feydaş Makine ve Mü-
hendislik LTD. Genel Müdürü Gökhan Yoldaş,
bu süreç içerisinde planladıkları hedeflerini
büyük ölçüde gerçekleştirdiklerini ifade ede-
rek, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
“Plastik geri dönüşüm makineleri imalat sek-
töründe babadan oğula geçen 28 yıllık bir iş
tecrübesiyle faaliyet yürütüyoruz. Bu çerçeve-
de sürekli gelişen ve büyüyen sektörümüzle
alakalı bir çok girişimlerde bulunarak önemli
yatırımlar gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz.
Planladığımız tüm hedeflerimizi kısa bir süre
içerisinde başarmış olduk. İkinci tesisimizi dev-
reye almanın yanı sıra, makine parkurumuzu
da Türkiye’de sayılı ve bölgede tek olan son
teknoloji CNC makine yatırımlarıyla güçlü bir
konuma ulaştırdık. Bu süreçde hedeflediğimiz
ve planladığımız tüm çalışmalarımızı tamam-
layarak yeni yatırımlar gerçekleştirmiş olduk.
Sürekli artan iş hacmimize orantılı olarak sek-
törde hedeflediğimiz ilk sıralarda olmanın ba-
şarısıyla yolumuza devam edeceğiz.”  

Plastik sektöründe geri 
dönüşüm makineleri imalatı ya-

pan Feydaş Makine, 2 bin metre-
karelik alandan oluşan ikinci te-

sisini devreye aldı. İkinci tesisle
birlikte makine parkurunu da ge-

liştiren rma, sektörde ilk sıra-
larda olmanın gururunu yaşıyor.

ikinci tesisini
devreye

aldı

Feydaş Makine Ltd.

SHREDDER (PARÇALAYICI) MAKİNESİ
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MAKİNE PARKURUNU GÜÇLENDİRDİ
Üretim hatlarını sürekli yenilediklerini ve

teknolojiyi yakından takip ederek son tekno-
lojik makine yatırımları gerçekleştirdiklerini
açıklayan Gökhan Yoldaş, açıklamalarını şu
şekilde sürdürdü: “İş kalitesini ve verimliliği
artırmak için ar-ge ekibimizle sürekli yenilen-
me ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu çerçe-
vede yeni makine yatırımları yaparak teknik
alt yapımızı güçlendirdik. Şu an Türkiye’de
sayılı ve bölgede tek olan CNC BORVERK
makinesini devreye aldık. Büyük bir kısmını
öz kaynaklarımızla ve Çukurova Kalkınma
Ajansı desteği ile gerçekleştirmiş olduk. CNC
BORVERK makinesiyle, dünyada en az üreti-
mi olan SHREDDER (parçalayıcı) makinesinin
seri bir şekilde üreterek piyasaya sunmuş ol-
duk. Yine imalatını yaptığımız yeni tip plastik
kırma makinelerinde bu tezgah sayesinde
daha hassas ve üst düzey bir kalitede üretil-
mesini sağlamış olduk. CNC BORVERK ve
CNC son teknoloji tezgahlarla Avrupa stan-
dartlarında üretim yapa bilir bir konuma ulaş-
tık. Bu doğrultuda yatırımlarımıza devam
edeceğiz. Yine kısa bir dönem içerisinde AR-
GE birimizle devreye alacağımız kalite kont-
rol laboratuarımızla müşteri memnuniyetini
en üst seviyelere çıkartacağız.”

AVRUPA’DAKİ İHRACAT 
PAYINI ARTIRACAK
Son yatırımlarla birlikte ikinci tesisinde

devreye alınmasıyla, ihracat bazlı çalışmalara
ağırlık verdiklerini ifade eden Gökhan Yoldaş
“Plastik geri dönüşüm sektöründe iç pazarda
ilk sıralarda olduğumuzu söyleyebilirim. Yurt
genelinin tamamına hitap ediyoruz. Özelikle

yeni yatırımlarımlarla birlikte, ikinci tesisin
devreye alınmasıyla üretim kapasitesinde cid-
di bir artış sağlamış olduk. Buda mevcut ihra-
cat payımızın sürekli büyümesini beraberinde
getirdi. Yaklaşık 20 ülkeye ihracat gerçekleşti-
riyoruz. Önümüzde ki dönemlerde Avrupa’da-
ki ihracat payımızı artırmayı hedefliyoruz.

Yaptığımız yeni yatırımlarla birlikte tüm Avru-
pa ülkelerine ihracat yapa bilir bir konuma
ulaştık. Plastik geri dönüşüm makineleri ima-
latında Avrupa standartlarında üretim gerçek-
leştiriyoruz. Bu anlamda ihracat odaklı araştır-
malarımızda yoğunlaşarak mevcut Avrupa’da-
ki ihracat payımızı yükseltmeyi amaçlıyoruz.” 

ÜRETİM PROGRAMI
Üretimin yanı sıra iş gücü kalitesi, iş verimliliği

ve müşteri memnuniyetini esas aldıklarını bu
doğrultuda servis tedarik ağıyla hizmet verdikle-
rini vurgulayan Gökhan Yoldaş, üretim progra-
mıyla ilgili de şu bilgileri verdi: “ Üretim progra-
mımızda, Hdpe-Ldpe film makineleri, Hdpe, Ldp,

pp, granül makineleri, kafadan kesme garnül ma-
kineleri, aglomer makineleri, plastik kırma maki-
neleri, plastik sıkma makineleri, Hdpe kafadan
kesme granül makineleri, plastik boru makinesi,
burgu mil kovan ve enjeksiyon ocak imalatı, pet
yıkama ünitesi ve geri dönüşüm tesisiyle geniş bir
yelpazede üretim gerçekleştiriyoruz.”

Feydaş Makine ve Mühendislik LTD. Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür GÖKHAN YOLDAŞ (ortada),
Yönetim Kurulu Üyesi Koordinatör Müdür ALİ YOLDAŞ (solda), Yönetim Kurulu Üyesi Üretim Müdürü CAN YOLDAŞ
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Türkiye plastik sektörüne yeni, alternatif
pazarlar açacak ortamları yaratmayı yıl-
madan sürdüren PAGDER (Türkiye Plastik

Sanayicileri Derneği), Avrupa’nın önemli fuarla-
rından biri olarak kabul edilen ve 2012 yılında
50 binden fazla kişinin ziyaret ettiği “PLAST
2015” fuarının Türkiye temsilciliğini üstlendi.
Fuar, 5-9 Mayıs 2015 tarihleri arasında İtal-
ya’nın Milano şehrinde düzenlenecek. PLAST
2015 Fuarı’nın organizatörü PROMAPLAST srl,
PAGDER ve İtalyan Ticaret Odası arasındaki iş-
birliği ile organize edilecek fuara, Ekonomi Ba-
kanlığı’ndan izin alınması ve yeterli başvurunun
olması durumunda İKMİB (İstanbul Kimyevi
Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) ile
birlikte Milli Katılım da gerçekleştirilecek.

BİN 514 KATILIMCI FİRMA
3 yılda bir kez düzenlenen Avrupa’nın en bü-

yük plastik ve kauçuk fuarlarından biri olan
PLAST Fuarı’nı, 2012 yılında  50.593 kişi ziyaret
etmişti. Fuarda, 1.514 firma plastikten mamul-
ler, plastik işleme makineleri ile plastik teknolo-
jileri, araçları ve materyallerini sergilemişlerdi.
Başta İtalya, Almanya, Fransa ve Türkiye olmak
üzere, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden
gelen ziyaretçilerin de oldukça ilgisini çekecek
olan PLAST 2015 fuarına özelikle, bu bölgeye
ihracat yapmak isteyen plastik firmalarının katı-
lımının faydalı olacağı öngörülüyor.

YÜZDE 50 FUAR DESTEĞİ
T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2009/5 sayılı Yurt

Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin
Tebliğ’i uyarınca uygulanacak destek oranı -bu
seneki değerde devam etmesi halinde- yüzde
50 olacak. Azami destek tutarı ise 15.000 doları
geçmeyecek.

Avrupa’nın en prestijli 
fuarlarından olan, İtalya’nın

Milano şehrinde 3 yılda 
bir düzenlenen ve 

2012’de 50 binden fazla ki-
şinin ziyaret ettiği “PLAST

2015” fuarının Türkiye tem-
silciliğini PAGDER üstlendi.

PLAST 2015 de PAGDER’i tercih etti
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Burhan Özek tarafından Adana’da Şubat
ayında kurulan Sanat Kahvesi görsel ta-
sarımı ve sanatsal aktiviteleriyle ilgi

çekmeyi amaçlıyor. KOSGEB Girişimcisi Bur-
han Özek, sektörde 12 yıllık iş deneyiminin ar-
dından KOSEGEB destekli işletmesini devreye
almanın sevincini yaşıyor. Toplamda 620 met-
rekarelik bir alandan oluşan bahçeli ve iki katlı
işletmesinde birçok yenilikler yaratarak, farklı

bir konsepte hizmet vermeyi amaçlayan Sanat
Kahvesi, şimdiden yoğun bir ilgiyle karşılaşı-
yor. Önümüzde ki dönemlerde sanatsal birçok
aktiviteyi bünyesinde oluşturarak sektörde
farklılık yaratmayı amaçlıyor.

FARKLILIK YARATMAYI HEDEFLİYOR
Sektörde uzun yılların deneyim ve biriki-

miyle kendi işletmesini kurmayı hedeflediğini
ifade eden Burhan Özek, şu şekilde açıklama-
larda bulundu: “Öncelikli hedeflerimden biri
sektörde farklılık yaratarak kendi işletmemi
hayata geçirmekti. Bu anlamda gerekli araştır-
maları yaparak, Pazar ve ihtiyaç durumunu
bölgede ki potansiyeli göz önünde bulundura-
rak ilk adımımı atmaya başladım. Ardından
KOSGEB girişimci eğitimini tamamlayarak sü-
reci başlatmış olduk.2014 Yılı şubat ayı içeri-
sinde işletmemizin tüm birimlerini oluşturarak
devreye almış olduk. KOSEGEB destekli işlet-
memizde en kaliteli hizmeti sumaya çalışaca-
ğız. Bu anlamda KOSGEB desteklerini önemsi-
yorum. Girişimcilere olan katkısıyla önemli bir
motivasyon sağlıyor. Bizde bu motivasyonla
işimizde ve kendi alanımızda farklılık yaratarak
faaliyetlerimizde yoğunlaşacağız.”

SANATSAL AKTİVİTELER YAPACAK
Sanat Kahvesi olarak, alkolsüz yiyecek ve

içeceklerden oluşan çeşitli menüleriyle faali-
yet yürüttüklerini vurgulayan Sanat Kahvesi
İşletme Sahibi Burhan Özek, açıklamalarını şu
şekilde tamamladı: “İşletmemiz kitap okuma

Sanat 
Kahvesi
hizmete başladı
Adana Merkez Reşatbey 

Mahallesi’nde farklı bir kon-
septle faaliyete geçen Sanat
Kahvesi, müşterilerine ra-

hat ve nezih bir ortamda hiz-
met sunmanın keyni yaşıyor.



27MART - NİSAN 2014www.kobigundem.com kobigundem@kobigundem.com

bölümü, resim fotoğraf bölümü ve toplantı sa-
lonu olmak üzere farklı birimlerden oluşmak-
tadır. Ayrıca iş toplantıları, toplu kahvaltı or-
ganizasyonları gibi pek çok alanda hizmet ve-
receğiz. İşletmemiz iki katlı, bahçeli 620 met-
rekarelik bir alandan oluşmaktadır. İç ve dış
görsel tasarım ve dekorasyonu ile rahat bir or-
tamda müşterilerimize en kaliteli hizmeti sun-
maya çalışacağız.” dedi. 

Sanat Kahvesi
İşletme Sahibi 
BURHAN ÖZEK
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Çukurova GİAD yoluna Sakarya ile devam edecek

2yıl önce Çukurova Genç İşadamları Der-
neği'nin (Çukurova GİAD) başkanlığına
getirilen Ömer Faruk Sakarya, ikinci kez

başkan seçildi. 9 kişiden oluşan yeni yönetim-
de yeni hedefler koyduklarını belirten Sakarya,
"Derneğimiz, üyelerimiz ve kentimiz için yine
birbirinden ses getirecek projeleri hayata geçi-
rerek büyümeyi sürdüreceğiz. Bölgemizin en iyi
sivil toplum örgütü olan Çukurova GİAD, Tür-
kiye'nin en iyi sivil toplum örgütü olacak" dedi. 

HEDEFLEDİĞİMİZ YERE GELDİK
Çukurova GİAD'ın 12'nci dönem genel kuru-

lu, dernek binasında, üyelerin yoğun katılımıyla
yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde Ömer Fa-
ruk Sakarya bir kez daha başkanlığa getirildi.
Toplam 9 kişiden oluşan yeni yönetimde Sa-
karya ile birlikte Kazım Tosun, Hakan Burç, Ka-

mer Acer, Gökalp Sofuoğlu, Rafet Milli, Efsun
Erkemen, Ceyhun Baskın ve Ömer Ertuğrul yer
aldı. Haysiyet Divanı Yahya Öntarhan, Ertuğrul
Doğaner ve Ali Refah Keskin'den oluşurken,
Ahmet Kılavuz, Derya Omo ve Murat Yüksel
de Denetleme Kurulu'nda görev aldı. Ömer Fa-
ruk Sakarya yaptığı konuşmada çok başarılı bir
dönem geçirdiklerini belirterek, "Hedeflediği-
miz yere geldik. Derneğimizin Adana'nın en
önde gelen sivil toplum örgütü olduğuna inanı-
yorum. Bu dönemde, sadece Adana'nın değil,
Türkiye'nin en önde gelen sivil toplum örgütü
olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

BAŞARILI BİR DÖNEM GEÇİRDİK
Gösterilen başarının tüm üyelere ait oldu-

ğunu bildiren Sakarya, şöyle konuştu: “2 yıl
önce göreve geldiğimizde yaptığım konuşma-

da, (Çivi çakmak için bir tornavida sapını da
kullanabilirsiniz ama en uygun araç çekiçtir)
demiştim. Biz çiviyi çekiçle çaktık, ama, bizim
çekicimizin ağırlığı 5'lik balyoz gibiydi. Günde-
minde, gerçekten faydalı olacağı zamanda top-
lantılar yaptık. Çok başarılı bir dönem geçirdik.
Planladığımız projelerin birçoğunu gerçekleştir-
dik. Hedeflediğimiz yere geldik. Derneğimizin
Adana'nın en önde gelen sivil toplum örgütü
olduğuna inanıyorum. 12'nci dönemde de üye-
lerimiz için, derneğimiz için, kentimiz için çalış-
maya devam edeceğiz. Çıtanın yüksek veya al-
çak olması önemli değil. Önemli olan tek şey
kentimize layık şekilde görevimizi yerine getir-
mektir. Başka dernekteki işadamlarının üye ol-
mak istediği derneğimizde, yine gündeminde,
bize ve kentimizde gerekli programları, faali-
yetleri, projeleri gerçekleştireceğiz.”

Çukurova 
GİAD 
Başkanı
ÖMER
FARUK
SAKARYA
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2023 ihracat hedefi içinde 100 milyar dolar paya
sahip makine imalat sektörü liderleri WIN Oto-
masyon Fuarı’nda TÜYAP’ta bir araya geldi. Eko-

nomi Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından da desteklenen fuarın açılışını yapan isimler
arasında birçok sivil toplum kuruluşu başkanının yanı
sıra İtalya Büyükelçisi Gianpaolo Scarante de yer aldı.
Açılış konuşmalarında özellikle WIN Automation’a ka-
tılan firmaların üretim gücü olmazsa 2023 ihracat he-
define ulaşılmasının mümkün olmayacağı vurgulandı.

SATIN ALMA PROGRAMLARI SÜRÜYOR
IMDER - Türkiye İş Makinaları ve Distribütörleri ve

İmalatçıları Birliği ISDER-İstif  Makinaları Distribütör-
leri İmalatçıları Derneği Başkanı Fa-
ruk Aksoy, fuarın açılışındaki konuş-
masında, “Türkiye’de 7 yaş sınırın-
da 63 bin adet forklift bulunmakta-
dır. 2013 yılında 11 bin adet forklift
satışı gerçekleşmiştir. Avrupa’nın
en büyük 6’ncı istif makinaları pa-
zarı durumundayız. 2013 yılı sektör
hacmi 1,8 milyar dolar olarak ger-
çekleşmiştir” dedi. Hannover Mes-
se Bilişim Fuarcılık A.Ş. Genel Mü-
dürü Alexander Kühnel ise “T.C.
Ekonomi Bakanlığı’nın destekleriy-
le bu yıl Arnavutluk, Cezayir, Bosna
Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan,
Ürdün, Sırbistan, Tunus, Özbekis-
tan ve Yemen’den satın alma dele-
gasyonlarını ağırlanıyor. Anadolu
satın almacı programlarımız da her yıl olduğu gibi bu
yıl da devam ediyor, Türkiye’de endüstriyelleşen şe-
hirlerin katılımı bu yıl toplam 38 şehre çıktı. Bu bizler
için büyük mutluluk ve gurur kaynağı” diye konuştu.

FUARDA İLKLER TANITILDI
Daha sonra ziyarete açılan fuarda, Türkiye’nin ilk

web tabanlı enerji izleme yazılım sistemleri, cepte ta-
şınabilen temassız şarj edilebilen termal yazıcılar, 1
metre mesafede bile 73 desibele kadar düşürülebilen
gürültü önleyici endüstriyel jeneratörler, Türkiye’de
ilk yüzde 100 yerli üretim olan ve hem suya hem de
toza karşı korumalı prizler, endüstriyel robotlar, TÜBİ-
TAK destekli Türkiye’de ilk ve tek yerli üretim olan G-
Bus otomasyon sayesinde kablo, işçilik ve ürün mali-
yetlerini düşüren sistemler yer aldı. Ayrıca fuar kapsa-
mında düzenlenen “Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi” de
sektörün sorun ve fırsatlarını çok sayıda konferans,
panel, kurumsal etkinlik ve çözüm gösterisiyle ele

alındı. Zirve; bilgi paylaşım ve aktarımında da büyük
rol oynuyor. İnovatif paylaşımlar, yeni iş ortakları ara-
yan firmalar ve yeni işbirliklerine imza atmak isteyen-
ler için etkili bir platform oluşturuldu. 

Makine sektörünün
lider kuruluşları, TÜ-

YAP’ın düzenlediği
WIN Otomasyon Fua-
rı’nda bir araya geldi.

Makinenin liderleri WIN’de buluştu

Elektrik Tesisat Mühendisleri
Derneği Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ALP ARSLAN OK

ENOSAD Yönetim Kurulu Başka-
nı SEDAT SAMİ ÖMEROĞLU

Hannover Messe Bilişim 
Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü 
ALEXANDER KÜHNEL

İMDER-İSDER Başkanı 
FARUK AKSOY
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Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana Ticaret
Odası (ATO), Adana Üniversite- Sanayi Ortak
Araştırma Merkezi (ÜSAM) ve Üniversite Sa-

nayi İşbirliği Merkezleri Platformu (USİMP) işbirliğiyle
düzenlenen “Teknoloji transfer ofislerinin uluslararası-
laşmasında Avrupa işletmeler ağı çalıştayı” gerçekleş-
tirildi. ADASO Salonu’nda düzenlenen çalıştayın açılı-
şında konuşan Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri
Platformu (USİMP) Genel Sekreteri Prof.Dr. Fazilet
Vardar Sukat, üniversite sanayi işbirliğinin arzulanan
seviyeye ulaşmadığını, bugüne kadar iş yapmaktan
çok konuşulduğunu söyledi. Sukat, kurum ve kuruluş-
lar arasındaki işbirliği ve eşgüdümün mutlaka gelişti-
rilmesi gerektiği vurguladı.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ
Avrupa Birliği İşletmeler Ağı tarafından imzalanan

1620 projeden sadece 65’inin Türkiye’ye ait olduğunu
bildiren Sukat, yıllık 8 milyon avroluk bütçe desteğin-
den yararlanma oranının yüzde 37 olarak gerçekleşti-
ğini belirtti. Sukat, “Ortada çok ciddi bir potansiyel ve
imkan var. Bu imkanı bizler de iyi kullanmalıyız. Önü-
müzdeki dönemde yeni oluşumları ve fırsatları en iyi
şekilde değerlendirmeliyiz” dedi. Adana Sanayi Odası
Başkanı Zeki Kıvanç,  küresel rekabet ortamında bilgi

üretme ve ticarileştirme becerisinin geliştirilmesi ge-
rektiğini, bunun gerçekleşmesinde üniversite-sanayi
işbirliğinin önemli katkı sağlayacağını söyledi. Kıvanç,
“Adana Sanayi odası olarak, teknoloji üretiminde ve
üretilen bilgilerin sanayiye transfer edilmesinde üzeri-
mize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz, bunun için
çaba harcıyoruz” diye konuştu.

VERİMLİ KULLANMALIYIZ
Adana Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Halis Bayrak

da Avrupa İşletmeler Ağı’nın Adana’daki temsilcileri ola-
rak teknoloji transfer ofislerinin uluslararasılaşması, tek-
noloji ithali veya ihracı yönendeki her türlü çalışmaya
katılmaya hazır olduklarını bildirdi. Bayrak, “Bilim dün-
yasının bilgisi ile iş dünyasının tecrübesini biraraya getir-
meli, enerjimizi ülkemizin ekonomik büyümesi ve kal-
kınması yolunda en verimli şekilde kullanmalıyız” dedi.
Çalıştayda daha sonra, Sabancı Üniversitesi Öğretim
üyesi Prof.Dr. Hasan Mandal, Ege Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç.Dr. Serdal Temel, İstanbul Sanayi Odası AB
ve Dış Ekonomik İlişkiler Şube Müdürü Serap Işıklar,
ODTÜ Teknokent yetkilisi Mustafa Kızıltaş, KOSGEB
Kahramanmaraş Müdürü Sadık Gözek ve KOBİ Uzmanı
Ümit Çakar tarafından Avrupa İşletmeler Ağı ve Tekno-
loji Transfer Ofisleri ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Üniversite Sanayi İş-
birliği Merkezleri Plat-
formu (USİMP) Genel

Sekreteri Prof.Dr. Fazi-
let Vardar Sukat, Türk

rmalarının Avrupa İş-
letmeler Ağı destekle-

rinden yararlanma
oranının yüzde 37 ol-

duğunu söyledi

Avrupa’daki desteklerden
yeterince yararlanmıyoruz

Adana Ticaret Odası dış ticarette eğitim kalitesini yükseltiyor
Adana’nın dış ticarette istenilen düzeye

getirilebilmesi ve sektörün etkinleştirilme-
sinde yaşanan dış ticaret elemanı açığının
karşılanabilmesine yönelik olarak, Adana Ti-
caret Odası (ATO) tarafından başlatılan et-
kinlikler sürüyor. Faaliyetlerini ATO bünye-

sinde sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı Ofi-
si’nin, 2014 yılı eğitim programı kapsamında
düzenlenen, “Sertifikalı Dış Ticaret Kursu”
ATO Meclis Salonu’nda Novo Danışman-
lık’tan Murat Odacı tarafından verildi.  Dış
ticaret sektöründe faaliyet gösteren firma-
larda çalışan elemanların yanı sıra, sektörde

çalışmayı hedefleyen üniversite mezunu
gençlerin de katıldıkları seminerin açılışında
konuşan ATO Başkanı Atila Menevşe, tarımı,
sanayisi ve hizmet sektörü ile Türkiye'nin lo-
komotifi konumundaki Adana’nın en önemli
sorununun mevcut potansiyelini ihracata
yeterince yansıtamaması olduğunu söyledi.
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Çukurova Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Li-
derlik ve Girişimcilik Zirvesi’nde öğrenciler ve
büyük firmaların yöneticileri buluştu.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Endüstri Mü-
hendisliği Öğrenci Topluluğu (EMÖD) tara-
fından düzenlenen “Sektör Zirvesi 2014”ün
bu yıl ki teması “Liderlik ve Girişimcilik” ola-
rak belirlendi. İki süren zirvede, Türkiye’nin
önde gelen firmalarının yöneticileri öğrenci-
lerle bir araya gelerek, iş yaşamlarındaki de-
neyimlerini aktardı. ÇÜ Mithat Özsan Am-
fi’sinde gerçekleşen toplantının açılışında ko-
nuşan EMÖD Yönetim Kurulu Başkanı Burcu
Yalçınsoy, bu yılki zirvenin konusunun “Lider-

lik ve Girişimcilik” olduğunu belirterek, “Bu
temayı seçmemizdeki en büyük amaç, biz öğ-
rencilerin içindeki girişimcilik ruhunu canlan-
dırmak.” dedi. ÇÜ Endüstri Mühendisliği Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Erol da, Sektör
2014 Zirvesi’nin, öğrencilerin iş hayatında
önemli kararlar vermesine katkı sağlayacağı-
na inandığın dile getirdi.

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTILAR
ÇÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mesut Başıbüyük ise konuşmasında,
mühendislik mesleğinde eğitimin yanı sıra, eği-
timi destekleyici faaliyetlerin önemine dikkat

çekti. Prof. Dr. Başıbüyük, “Bir ülkenin kalkın-
masının yolu eğitimden geçiyor. Gelişen tekno-
lojiye ayak uydurmak ve ‘bilgi’ üretmek zorun-
dayız. Bunun için de, sektöründe Türkiye’nin en
iyilerinin davet edildiği bu ve buna benzer faali-
yetleri çok önemsiyorum” dedi. Açılış konuş-
malarının ardından, sunumlara geçildi. Öğrenci-
lerin yoğun ilgi gösterdiği ve iki gün süren “Sek-
tör Zirvesi’14 - Liderlik ve Girişimcilik” etkinli-
ğinde Türkiye’nin önde gelen firmalarının yöne-
ticileri olan, “Türker Baş, Kamil Bayar, Yakup
Doğan, Filiz Ergin, Cavit Yantaç, Fırat Uzer, İrfan
Sarıcı ve Rıfat Tankut Şensürücü”, iş yaşamla-
rındaki deneyimlerini aktardı.

TÜRSAB Adana BYK’da başkan Murat Şirin oldu
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne

(TÜRSAB) bağlı Adana Bölgesel Yürütme Ku-
rulu’nun (BYK)  seçimi gerçekleştirildi. Seçimi
Şirin Turizm’in sahibi Murat Şirin’in hazırladı-
ğı liste kazandı.

TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün,
Adana BYK seçimlerinin açılışında yaptığı ko-
nuşmada, TÜRSAB olarak yeni çalışma prog-
ramları ve yeni yol haritası hazırladıklarını
söyledi. Yönetim kurulu olarak 21 olan BYK
sayısını 36’ya çıkardıklarını belirten Gürcün,
‘’Amacımız, bölgelerdeki acente sayısının
artması ,sektörün büyümesine paralel olarak
sorunların da artması ve en önemlisi de uzun
yıllar en büyük sıkıntımız olan kaçaklarla mü-
cadele konusunda daha geniş alana yayıl-
mak. Tüm illerde aktif biçimde bu kaçak faa-
liyetlerle mücadele edebilmek amacıyla bu
sayıyı 36'ya çıkardık” dedi. BYK seçimleri için
liste hazırlayan Murat Şirin ve Levent Ergin-
kaya ile Eski TÜRSAB Adana BYK Başkanı
Nesrin Göçhan’ın da yaptığı konuşmaların
ardından seçimlere geçildi. Oy kullanan 87
delegenin 45’inin oyunu alan Murat Şirin’in

listesi göreve seçilirken, Levent Erginkaya’nın
listesi ise 42 oy aldı. TÜRSAB Adana BYK şu
isimlerden oluştu: Murat Şirin, Mine Durmaz,
Mehmet Sait Özli, Şule Tıraş, Fatih Avşar, Ni-

gar İçerler, Latife Doğan,  Özlem Kökbaş ve
Safiye Güneş Cankurt. Yeni BYK üyeleri önü-
müzdeki günlerde toplanarak aralarında gö-
rev bölümü yapacak. 

Öğrenciler iş dünyasıyla zirvede bir araya geldi
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Adana Sanayi Odası (ADASO), TOBB
Adana Kadın Girişimciler Kurulu, Ga-
ranti Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi

Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiy-
le düzenlenen “Kadın Girişimci Yönetici Okulu”
projesi Adana’da ilk mezunlarını verdi, kadın gi-
rişimciler sertifika sevinci yaşadı. ADASO Salo-
nu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde konu-
şan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç,
Türkiye’de girişimcilerin yüzde 6’sını kadınların
oluşturduğunu, cumhuriyet tarihi boyunca
yaklaşık 70 bin kadın girişimci yetiştirilebildiği-
ni, bu sayının yetersiz olduğunu söyledi. 

KADINLARA FIRSAT VERİLMELİ
Eğitim programının, Adana ekonomisinin

daha yukarılara taşınmasına vesile olacak nite-
likte ve önemde olduğunu vurgulayan Kıvanç,
“Dünya siyaseti ve ekonomisini dengeli ve sür-
dürülebilir kılacak özelliklere sahip olan kadın
girişimcilerimiz, fırsat verildiğinde erkeklerden
daha heyecanlı ve hızlı yol almaktadır. Azmi-
nizle ekonomimize büyük ivme kazandıracağı-
nıza inanıyorum” dedi. Garanti Bankası Genel
Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, Türkiye’nin,
kadın girişimcilere yönelik çalışma yapan ilk
özel bankası olduklarını belirterek, bugüne ka-
dar iş sahibi kadınlara ve hakim ortağı kadın
olan firmalara toplam 1,9 milyar lira finans-
man sağladıklarını bildirdi. 

KATILIM SAYISI BİNE YAKLAŞTI
Proje kapsamında 7 ildeki eğitimlere katılım

sayısının bine yaklaştığını ifade eden Karade-

re, başarı hikayeleriyle cesaret aşılamak ama-
cıyla Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması
düzenleneceğini kaydetti. Karadere, “Pek çok
ilham verecek hikayesi olduğuna inandığım
Adanalı kadınlarımızı da, bir kez daha yarışma-
ya davet ediyorum” diye konuştu. Boğaziçi
Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Sosyal
Sorumluluk Projeleri Direktörü Dr. Işıl Keskin,
Adana’da ilk kez gerçekleşen eğitim progra-
mında 115 kadın girişimcinin sertifika almaya

hak kazandığını, girişimcilere yönelik desteğin
sürdürüleceğini belirtti. TOBB Adana Kadın Gi-
rişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Aysel Eyü-
poğlu ise, kadın girişimcilere engel olunmama-
sı ve fırsat verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kadın girişimcilerin
sertika mutluluğu

Adana Sanayi Odası bünyesinde kurulan 
Kadın Girişimci Yönetici Okulu, ilk mezunlarını verdi
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Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ve
KARYA ÇUKUROVA ortaklığı ile AOSB bün-
yesindeki şirketlerin sahiplerine ve çalışanla-

rına yönelik olarak hazırlanan bir program olan
“AOSB Akademisi" lansman toplantısı yapıldı. AOSB
Seyhan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplan-
tıda, 3 farklı hedef kitle ve 18 eğitim programını
kapsayan akademi programı ile ilgili detay ve süreç
bilgilendirmeleri yapıldı. Karya Akademi eğitmenle-
rinden Leyla Özlem Demir, toplantıdaki sunumunda
özellikle gelin ve damatların aile içi düzene uyum
sağlamada yaşadığı sıkıntıların, aile şirketlerinin yö-
netimlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

YÜZDE 95 AİLE ŞİRKETİ
Demir, ülkemizdeki şirketlerin yaklaşık yüzde

95’inin aile şirketi konumunda olduğunu belirterek,
“Milli gelir içindeki payı yüzde 75’i bulan bu şirketlerin
büyük çoğunluğu uzun ömürlü değil. Yapılan araştır-
malara göre; aile şirketlerinin üçüncü kuşağa ulaşma
oranı yüzde 15’i bulamıyor. Ortalama ömürleri ise 25
yılı geçemiyor. Şirketlerin kurucuları olan aile büyük-
lerinin vefatından sonra baş gösteren miras kavgaları,
ailevi sorunlar ve fikir ayrılıkları daha ikinci nesilde şir-
ketlerin kapanmasına neden olabiliyor” dedi.

GÖRÜNMEYEN SORUNLAR
Özellikle gelin ve damatların aile içi düzene uyum

sağlamada yaşadığı sıkıntıların, aile şirketlerinin yö-
netimlerini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Demir,
şöyle devam etti: “Çok fazla kişinin bulunduğu aile-
lerde ilk dönemlerde görünmeyen sorunlar ve çatış-
malar, yönetimi devralan çocuklarla birlikte gün yü-
züne çıkıp, yıkıcı etkilerde bulunabiliyor. Aile şirketle-
rinin varlıklarını gelecek nesillere aktarabilmesinin
yolu kurumsallaşmadan geçiyor. Daha şeffaf, hesap
verebilir, yasal düzenlemelere uyumlu ve tüm pay-

daşlarına eşit davranan bir yapı oluşturabilen şirket-
ler varlıklarını nesiller boyunca sürdürebiliyor.”

KURUMSALLAŞMANIN ANAHTARI
Kurumsallaşmak isteyen bir aile şirketinin yapma-

sı gerekenlerden de bahseden Demir, şunları söyledi:
“Kurumsallaşmanın en önemli ayağını ‘aile anayasası’
oluşturuyor. Aile anayasası, kurumsal bir yönetim
modeli oluşturmak için şirketler açısından oldukça
yararlı bir uygulama. Ülkemizde bazı aileler kurum-
sallaşmak için vakıf modelini tercih etmekle birlikte
birçok şirket “Aile Anayasası” oluşturmak yoluyla ku-
rumsallaşma yönüne gidiyor. Aile anayasasını, aile
şirketinin yasalardan sonra uygulayacağı temel bir
düzenleme olarak ifade etmek gerekiyor. Aile anaya-
saları, aile fertlerinin şirketin yönetimine ilişkin de-
ğerlerini, felsefelerini ve kurallarını belirliyor. Anaya-
sa oluşturma sürecinin tüm ailenin onayını alarak ti-
tiz bir şekilde yönetilmesi büyük önem taşıyor.”

AİLE ANAYASALARI
Aile anayasaları hakkında bilgi veren Demir, şöyle

devam etti: “Aile anayasası genel ilkeler, çalışma il-
keleri, mülkiyet ve yönetim başlıklarını içerecek şe-
kilde hazırlanıyor. Söz konusu anayasa, ailedeki pay
sahipliği, nesiller arasındaki bunun aktarım şekilleri,
aile mensuplarının ve eşlerin şirkette çalışma kriter-
leri, yöneticilerde aranacak nitelikler, çalışma ilkele-
ri, işe alım ve işten ayrılma, huzur hakları ve temet-
tüler gibi menfaatler, ödüller, zamansız ölümler, bo-
şanmalar, hastalıklar, etik kurallar, hayır işleri gibi
hususları düzenler. Her ailenin kendi kültüründen
gelen prensipleri ölçülebilir kriterlere dönüştürerek
kendi anayasalarında yer vermesi gerekiyor.” 

Gelin-damat sorunu
şirketlere yansıyor
Karya Akademi 

eğitmenlerinden Leyla
Özlem Demir, özellikle

gelin ve damatların 
aile içi düzene uyum 

sağlamada yaşadığı sı-
kıntıların, aile şirketleri-
nin yönetimlerini olum-
suz etkilediğini söyledi.

LEYLA
ÖZLEM
DEMİR



Sofra, Özer ve Granita restoran zincirlerinin sa-
hibi Hüseyin Özer, Anadolu Girişimci İşadam-
ları  Derneği'nin (AGİD) organize ettiği 'Tecrübe

Paylaşım' programının konuğu oldu. Sheraton Ote-
li’ndeki programda konuşan Özer, İngiltere’de, Türki-
ye’yi rezil etmekten korktuğunu söyledi. Özer, “Yurt
dışında bunu yapan çok insan var. Bana da ‘rezil etme-
me’ görevi düştü. Türkiye’yi tanıtmak için çok çalışı-
yorum” dedi.

İLKOKULU BİLE BİTİRMEDİM
Hayat hikayesinden kesitler anlatan Özer, küçük-

ken çok horlandığını anlatırken, “11-12 yaşlarında An-
kara’ya gittim. Evim bile yoktu. Sokaklarda yaşıyor-
dum. İsmetpaşa’da bir kömürlükte verdiğim sözleri
şimdi tutuyorum. Benim için en lüks hayat çocuk
okutmaktır. Ben ilkokula bile gitmedim. Okuma-yaz-
mayı taşlara yazarak öğrendim. İlkokul diplomam ol-
madığı için bana ehliyet bile vermezler” dedi.

İKİ HAFTADA İKİYE KATLADIM
İngiltere’de yaşamayı çok sevdiğini söyleyen Özer,

daha çocukken buraya gitmeyi kafaya koyduğunu da
ifade etti. Londra’da bir kebapçıda işe başladığını kay-
deden Özer, daha sonra buradan ayrılıp başka bir iş-
yerinde çalışmaya başlamış. İlk çalıştığı kebapçı dük-
kanının işler kötüye gittiği için satışa çıktığını öğrenen
Özer, hemen burayı satın almış. “Daha iki hafta geç-
meden işler iki katına çıktı” diyen Özer “Lokantala-

rımdan memnun kalmayan müşterilerden para al-
mam. Üzerine bir de yemek ısmarlarım. Emek verince,
dürüst olunca insanlar sizi seviyor” şeklinde konuştu.

EN ÖNEMLİ FAALİYETLERDEN
AGİD Başkanı Seyfettin Alpat da programdaki ko-

nuşmasında, 925 seçkin iş insanı üyesiyle faaliyetlerini
sürdürdüklerini söyleyerek, “Sosyal sorumluluk ilkesi-
ni benimsemiş ve bunu iş hayatıyla bütünleştirdiğimiz
en önemli faaliyetlerimizden biri olan ‘Tecrübe Payla-
şım’ programı iş insanları için büyük önem arz ediyor.
Sektörlerinde lider misafirlerimiz bizlere iş hayatındaki
çok değerli deneyimlerini aktarmaktadır” dedi. Daha
sonra, AGİD Başkanı Seyfettin Alpat, günün anısına
Hüseyin Özer’e plaket takdim etti. AGİD Platin Mar-
kaları içinde yer alan Seyhan Beton’dan Nail Aktaş,
Büyük İskender Karoser’den Yahya İskender, Yağmur
Mobilya’dan Bahattin Özoğlu ve Ömer Bayram İnşa-
att’tan Yusuf Tap’a plaketlerini de AGİD Başkanı Sey-
fettin Alpat, programın ana sponsoru Millenium’dan
Hakan Ceyhan’a da plaketini Hüseyin Özer verdi.

İngiltere’de Türkiye’yi
rezil etmekten korkuyorum

Sofra, Özer ve Granita
restoran zincirlerinin

sahibi Hüseyin Özer, yurt
dışında Türkiye’yi rezil
eden çok insan bulun-

duğunu belirterek
“Bana da rezil etmeme

görevi düştü” dedi

Anadolu Girişimci İşadamları Der-
neği’nin (AGİD) organize ettiği prog-
ramda sunum yapan Çukurova Üni-
versitesi Mühendislik Mimarlık Fakül-
tesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mus-
tafa Laman, bölgemiz ve ülkemizin
deprem kuşağında yer aldığını, 7 ve
üzeri büyüklükte depremlerin her an
olabileceğini düşünerek inşaatçılar
olarak buna göre çalıştıklarını söyledi.

ZEMİN ETÜDÜ ÖNEMLİ
Hangi zeminlerin zayıf olduğu ve

çözümleri konusuna da değinen Prof.
Dr. Mustafa Laman, “Bozuk zemine in-
şaat yapılacaksa, yerinde yöntemlerle
ıslah edilebilir” dedi. Çukurova bölge-
sinde özellikle Adana’nın güneyinde

yerleşim yerlerinde, yeraltı su seviyesi-
nin de 5-6 metre seviyelerinde olduğu
bölgelerde, suyun da etkisiyle alüviyal
zemin koşullarının zemin taşıma gücü
değerini azalttığına ve oturma prob-
lemleri yaşandığına işaret eden Prof. Dr.
Laman, “Ovada, yeraltı suyunun da et-
kisiyle siltli-kumlu birimlerin ayrıca,
Adapazarı depreminde olduğu gibi, sıvı-
laşma riski bulunuyor. Bu problem Cey-
han, İskenderun ve hatta Akdeniz sahil
şeridi boyunca batıya doğru da var ol-
duğunu biliyoruz. Ovada ana kaya 180-
200 metre mertebelerinde, oldukça de-
rinde kalıyor. Kuzey Adana’da ise, ana
kaya yüzeye çok daha yakın olup bazı
kısımlarda bu 20-30 santimetreye ka-
dar iniyor. Zemin etüdü tüm projeler
için çok önemli” diye konuştu.
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HÜSEYİN ÖZER'e SEYFETTİN ALPAT tarafından plaket takdim edildi

Sofra, Özer ve Granita Restoran 
Zincirleri’nin sahibi HÜSEYİN ÖZER

Her an 7 ve üzeri şiddette bir deprem yaşayabiliriz

HAKKI 
POLAT, 
LAMAN’a 
plaket verirken
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İZODER’in 3’üncü Bölge Temsilciliği olarak
belirlenen Adana’da İZODER ve 3’üncü
Bölge Temsilcisi Dünya EPS Genel Müdürü

Bülent Kunt’un ev sahipliğinde düzenlenen
bölge toplantısı 13 Şubat 2014 Perşembe
günü gerçekleştirildi. TÜYAP  Yapı Fuarı’nda
gerçekleştirilen toplantıya Adana Bölgesine
bağlı illerden gelen sanayici, satıcı uygulayıcı
üyelerin yanı sıra henüz İZODER üyesi olma-
yan ancak sektörde kanun, yönetmelik ve etik
kurallar çerçevesinde çalışmalarını yürüten fir-
ma temsilcileri de davet edilerek İZODER’in
çalışmaları hakkında bilgi verildi. Toplantıya
ayrıca çevre ilçe belediyelerinden ve Çevre İl
Müdürlüğü’nden de temsilciler katıldı.

SEKTÖRÜN BEKLENTİLERİ
Toplam 70 kişinin katılımı ile gerçekleşen

toplantıda İZODER ve yürüttüğü çalışmalar
hakkında İZODER Genel Sekreteri Mehmet
Fertan tarafından verilen bilgilerden sonra
toplantıya katılan İZODER Yönetim Kurulu
Üyesi, Fatih Öktem ve İZODER Yönetim Ku-

rulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen de katı-
lımcılara İZODER ve bölge temsilcilikleri ko-
nusunda bilgi verdiler, görüşlerini sundular.
Katılımcıların İZODER’den beklentileri hak-
sız rekabetle mücadele konusunda yoğunla-
şırken, özellikle yalıtım malzemesi olmayıp
nitelikli yapı malzemesi kabul edilen ürün-
lerle yalıtım sağladığını iddia eden firmalara
karşı sektör ve İZODER’in etkin bir çalışma
yürütmesi gerektiğini vurguladılar. Tüketici-
nin yalıtım konusunda bilinçlendirilmesi de
sektörün önemli beklentilerinden biri olarak
ortaya kondu.

YETERLİLİK SERTİFİKASI
Toplantıda durulan diğer bir konu da 2015

yılından itibaren zorunlu hale gelecek olan Ya-
lıtım Sektöründe Mesleki Yeterlilik Sertifikası
oldu. İZODER’in bir yan kuruluşu olan TEBAR
A.Ş bünyesinde açılan Personel Belgelendirme
Merkezi hakkında kendilerine bilgi verildi. Isı,
su,ses, yangın ve tesisat yalıtımı alanında çalı-
şan ustaların TEBAR A.Ş de teorik ve pratik sı-

navdan geçirilerek sertifika almaya hak kazan-
dıkları anlatıldı. Sektörde sertifikalı usta sayısı
arttıkça yetersiz ve kalitesiz uygulamaların
azalacağı işaret edildi. Yeterli ve kaliteli uygu-
lamaların tüketici şikayetlerini azaltarak yalı-
tım sektörünün büyümesini sağlayacağı belir-
tilerek bu süreçte sertifikalı usta çalıştıran uy-
gulayıcı firmaların sektörde bir adım öne geçe-
cekleri belirtildi. 

BAKANLIKLA ÇALIŞMALAR
İZODER’in yalıtım sektöründe kalite hare-

keti olarak başlattığı İKOS (İZODER Kalite
Onay Sertifikası) hakkında da bilgi verilen top-
lantıda tüm İZODER üyelerinin bu sertfikaya
sahip olmalarının önemi vurgulandı. Toplantı-
da ayrıca TS825 Hesap Programı ile ilgili Ba-
kanlık nezdinde yürütülen çalışmalarla ilgili
bilgi verildi. Toplantı sonrasında verilen kok-
teyle de katılımcılar ve İZODER yönetimi ayrı-
ca sohbet etme imkanı buldular. Toplantının
düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti
ve devamını dilediklerini belirtiler.

İZODER Adana’da toplandı

Elektrik-elektronik ihracatında Irakve Türkmenistan önde
Türkiye’nin teknolojideki gücünü temsil

eden elektrik-elektronik sektörü, Şubat
ayında 953 milyon dolarlık ihracat ile Tür-
kiye’nin en fazla ihracat yapan sektörleri sı-
ralamasında beşinci oldu. Geçen yılın aynı
dönemine göre ihracatını yüzde 10,3 ora-
nında artıran elektrik-elektronik sektörü-
nün en fazla ihracat yaptığı ilk üç ülke ise
Irak, İngiltere ve Almanya olarak sıralandı.
Bu ülkeleri de Fransa, Türkmenistan, Rus-
ya, İtalya, Azerbaycan-Nahcivan, İsrail ve
İspanya takip etti. Özellikle Türkmenis-
tan’a yüzde 174 oranındaki ihracat artışı
dikkat çekti. Şubat ayında, elektrik elektro-
nik sektörünün alt gruplarını oluşturan be-
yaz eşya 259 milyon dolar, tüketici elektro-

niği 223 milyon dolar, kablo 192 milyon
dolar ve elektrik elektronik üretim ve dağı-
tım ekipmanları ise 277 milyon dolar ile
sektör ihracatından pay aldı. Elektrik Elek-
tronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET)
Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçli-
oğlu, sıcak gündemden etkilenen elektrik
elektronik sektörüyle ilgili bir değerlendir-
me yaparak şunları söyledi: “Yaşanan geliş-
meleri herkes gibi biz de yakından takip
ediyoruz. Sektör olarak 14 milyar dolarlık
yılsonu ihracat hedeflerine kilitlendik. Sek-
törümüzün alt ürün gruplarındaki dinamik-
leri göz önüne aldığımızda, ihracat hedefi-
mizi destekleyecek olumlu gelişmelerin
söz konusu olduğuna inanıyoruz.” 

TET Yönetim 
Kurulu Başkanı 
FATİH KEMAL

EBİÇLİOĞLU
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S ınıf öğretmeni Nilsun Özbilen, 21 Mart Dünya
Down Sendromu Günü’nün, Birleşmiş Millet-
ler tarafından bundan 9 yıl önce tanınmış bir

hak olduğunu ifade ederek, her down sendromulu
bireylerin, yaşamın her alanında eşit haklara sahip
olabilmesi, aileler ve toplumun bilinçlendirilmesi,
toplumun engellilik algısının değiştirilebilmesi ama-
cıyla kutlandığını söyledi. Özbilen, “21/3 tarihi down
sendromlu insanlardaki 21 kromozomun 3 adet ol-
masını simgelemektedir. O nedenle her yıl 21 Mart
günü dünya çapında down sendromlu insanlar günü
kutlanarak gerekli destekler verilemektedir. Biz de
bu anlamda Vehbi Necip Savaşan İlkokulu olarak
üzerimize düşen görevimizi ve toplumsal duyarlılığı-
mızı ortaya koymaya çalıştık” dedi.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİLER
Down sendromlu bireyler haytalarında ve toplumda

ne gibi önemli sorunları yaşadıkları, bunların çözüm sü-
reciyle ilgili kendilerine düşen görevlerle ilgili açıklama-
larda bulunan Nilsun Özbilen, öğrencileriyle birlikte ha-
zırladığı etkinlikle topluma önemli mesajlar verdi.
Down sendromlu çocuklarla adeta bir  sevgi gününe
dönüştürdükleri etkinlikte,en göze batan giydikleri ren-
kli ve değişik çoraplarla ilgi çekmeye çalışmalarıydı. Son
olarak hazırladıkları pankartlarla birlikte, Vehbi Necip
Savaşan İlkokulu Öğrencileri, down sendromlu çocuklar
ve okul yönetimi müzik eşliğinde dans ederek, down
sendromlu bireylerin de mutlu, bağımsız ve üretken bir
şekilde yaşıtlarıyla bütünleşerek toplumda  var olduk-
larını, coşkulu bir kutlamayla göstermeye çalıştılar.

Adana merkez Yüreğir
ilçesi Vehbi Necip Sava-

şan İlkokulu 4 G sınıfı
öğrencileri ve öğret-

menleri Nilsun Özbilen,
en farklı çoraplarını giyip
pankartlar hazırlayarak

büyük bir coşkuyla Dün-
ya Down Sendromu Gü-

nü’nü kutladı.

Vehbi Necip Savaşan İlkokulu
Down Sendromu Günü’nü kutladı
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Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası
Adana Tiyatro Festivali 16’ncı kez sanat
dünyasıyla buluşmaya hazırlanıyor. Şim-

diye kadar 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde
başlayan festivalin açılışı, bu yıl yerel seçimler
nedeniyle 14 Nisan olarak programlandı. Fransız
Ilotopie topluluğunun görkemli gösterisiyle baş-
layacak ve 16 Mayıs’ta sona erecek olan festival
5’i yurt dışından olmak üzere toplam 21 tiyatro
topluluğunu ağırlayacak. İstanbul ayağı da olan
festivalde toplam 48 temsil yapılacak.

ÖZEL ÖNEMİ VAR
Festival öncesi düzenlenen tanıtım toplantı-

sında konuşan Devlet Tiyatroları Genel Sanat
Yönetmeni Mustafa Kurt, Sabancı Vakfı’yla işbir-
liği yaparak gerçekleştirdikleri Adana Tiyatro
Festivali’nin, kurumun ilk festivali olması ve di-
ğerlerine öncülük etmesi nedeniyle özel önem
taşıdığını söyledi. Sabancı Vakfı Genel Müdürü
Zerrin Koyunsağan da bu yıl vakfın 40’ncı yılını
kutladıklarını, festivali başlatan Sakıp Saban-
cı’nın vefatının da 10’uncu yılı olduğunu belirte-
rek, 16’ncı Tiyatro Festivali’nin anlamının bu kez
biraz daha farklı olduğunu vurguladı. 

AÇILIŞA YENİ GRUP
Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Do-

ğan da festivalde Fransa, İspanya, İran, Azerbay-
can ve Romanya’dan konuk gruplar olacağını be-
lirtti. Festivalin açılış töreninin yine Seyhan nehri
üzerinde olacağını ve bu kez yeni bir Fransız ti-
yatro topluluğunun çok görkemli bir gösterisini
ağırlayacağını kaydeden Doğan, kapanış töreni-
nin ise bu kez farklı bir şekilde 2 bin yıllık Taşköp-
rü üzerinde gerçekleşeceğini söyledi. Doğan, fes-
tivalin 16’ncısında da ismi şu anda açıklanmayan
bir tiyatro ustasına “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu
Başarı Ödülü” verileceğini vurguladı.

Her yıl 27 Mart Dünya 
Tiyatrolar Günü’nde 

başlayan Uluslararası Ada-
na Tiyatro Festivali’nin 16’ncısı

yerel seçimler nedeniyle 14
Nisan’da perde açacak

Adana’nın Tiyatro Festivali 14 Nisan’da başlıyor

Geleceğin televizyoncuları Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde
Seyhan ÇEP Ticaret Meslek Lisesi Radyo Tv

Bölümü öğrencileri, Çukurova Gazeteciler Ce-
miyeti’ni (ÇGC) ziyaret ederek Başkan Cafer
Esendemir ve yönetim kurulu üyeleriyle gör-
üştüler. Radyo Tv Bölümü öğretmenleri
Ömürzat Toparlak ve Ayşe Bıyık’la birlikte
ÇGC’ye gelen 11’inci sınıf öğrencileri, mesleki
konularda Başkan Esendemir ve yönetim ku-
rulu üyelerine çeşitli sorular yöneltirken, ken-
di görüşlerini de dile getirme imkanı buldular.
Öğretmenler Ömürzat Toparlak ve Ayşe Bı-
yık, yazılı ve görsel medya mensuplarının sos-
yal örgütü olan ÇGC’nin, çeşitli konulardaki

açıklamalarını takip ettiklerini belirterek, “Bu
ziyaretlerimizi medya kuruluşlarına da yaya-
rak öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratikte
nasıl hayata geçirebilecekleri konusunda tec-
rübe sahibi olmasını amaçlıyoruz” dediler.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir ise temel gör-
evi kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan ga-
zetecilerin günümüzde zor koşullarda çalışsa-
lar da, gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğu-
nu söyledi. 






