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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.

A Y L I K  İ Ş  D Ü N Y A S I  D E R G İ S İ

KOBİGÜNDEM 
REKLAMCILIK VE YAYINCILIK HİZMETLERİ

Y I L :  5     S A Y I :  2 5

M A Y I S  -  H A Z İ R A N  2 0 1 4

kobigündemkobigündem

Hayati ÇETİNKAYA
Kobigündem Dergisi
İmtiyaz Sahibi

h a y a t i . c e t i n k a y a @ k o b i g u n d e m . c o m

KOBİGÜNDEM dergisi olarak 2010 Mayıs/Haziran sayısıyla başlatmış başlattığımız yayın hayatımızı
kesintisiz sürdürüyoruz. 2014 Mayıs/Haziran sayımızla 4'üncü yılımızı tamamlamış, 5'inci yılımıza
başlamış oluyoruz. Bu vesileyle öncelikle destek ve katkılarınızdan dolayı siz okuyucularımıza sonsuz
teşekkürlerimi iletirim. 

Sizlerle birlikte 5 yıldır bu sayfalarda haber ve röportajlarımızla buluşmaktan son derce mutluyuz.
KOBİ’lerimiz başta olmak üzere, bölgemizin işletmeleriyle devam eden işbirliğimizi en iyi şekilde
sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Yine sivil toplum kuruluşları, oda ve derneklerle olan bağlarımızı da
güçlendirerek çalışmalarımızda yoğunlaşacağız. Bu doğrultuda oda ve derneklerinde faaliyetlerine
büyük ölçüde ağırlık vermeye özen gösterdik. Bölgemizde olan her gelişmeyi mümkün olduğunca de-
ğerlendirmeye çalıştık. Her yeni sayımızla siz değerli KOBİ’lerimizle birlikte çalışmalarımızı
yürütmeye çalıştık. Yine 25’inci sayımızla sizlerle birlikte olmaktan onur duyduğumuzu, keyif
aldığımızı açık yüreklilikle belirmek isterim. Nice 5 yılları, sizlerin desteği ve faaliyet alanlarınızdaki
başarılı çalışmalarınız sayesinde KOBİGÜNDEM dergisinde sürdürmeye özen göstereceğiz.

Yayın hayatımıza ilk başladığımız sayıdan itibaren, “KOBİ’lerin gündemini oluşturacağız” demiştim.
Bu doğrultuda çalışmalarımızı yürüterek yüzlerce KOBİ’lerin haber ve tanıtımlarını yaprak, kendi
aralarında iletişime geçmelerini sağlamış olduk. Aynı zamanda web sitemiz www.kobigundem.com’da
firma haberlerine ağırlık vererek önemli ölçüde bir ortak payda oluşturduk. Derginin haricinde web
sitemizde de KOBİ’lerimizin tanıtımını yaparak verimli geri dönüşümler aldık. KOBİ’lerimizin yatı-
rımlarını, yeni ürünlerini, ihracat odaklı çalışmalarını, hedeflerini ve en önemlisi de bölge ve ülke
ekonomisine olan katkılarını sayfalarımıza taşıyarak sizlere aktardık. Tüm bunlar sayesinde, en
başta istihdama önemli ölçüde katkı sunan KOBİ’lerimizin, bölgemizin ekonomik ve sosyal anlamda
geleceği açısından son derece önemli bir potansiyel olduğuna tanıklık ettik. Bu bilinçle çalışmalarımızı
yürütürken KOBİ’lerimizi gözlemleyerek, sahada bire bir görüşerek faaliyetlerimizi yürüttük. 5 yıllık
bir süreç içerisinde kazanmış olduğumuz deneyimle KOBİ’lerimizin gelişim süreçlerini yaşayarak,
görerek gündemlerini oluşturmaya çalıştık. Bu doğrultuda var olan çalışmalarımızda yoğunlaşarak,
KOBİ’lere hizmet etmeye devam edeceğiz.

Yine yeni sayımızda birbirinden değerli KOBİ’lerimizle birlikte yaptığımız çalışmaları sizlerle
paylaşıyoruz. Bu sayıda Adana Organize Sanayi Bölgesi ve Adana Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’nde
faaliyet gösterenler başta olmak üzere, birçok işletme ile görüşmeler yaptık. Özelikle Adana Orta
Ölçekli Sanayi Sitesi’ndeki gelişmelere dikkatinizi çekmek isterim. Daha çok imalatçı KOBİ’lerin yo-
ğunlukta olduğu bu sitede, yüzlerce firmanın modern tesisleri, Adana ekonomisi için umut veriyor.
Firmalar, son teknoloji ürünü makine ve ekipmanla faaliyet yürütüyorlar. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda
rekabet ediyorlar. Bölgeye ve ülkeye her anlamda önemli katkılar sağlıyorlar. Biz de çalışmalarımızı
sanayi siteleri başta olmak üzere, potansiyeli yüksek olan bu bölgelerde yoğunlaşarak yürütüyoruz.
KOBİ’lerin yeni yatırımlarını, faaliyetlerini, ürünlerini ve ekonomiye olan katkılarını takip ederek siz
değerli okuyucularımızla buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda adından da anlaşıldığı gibi
KOBİGÜNDEM dergimizle KOBİ’lerin gündemini takip ederek büyük bir keyifle çalışmalarımızı yü-
rüteceğiz. Her yeni sayımızla sizlerin karşısında olmaya ve sürekliliğimizi artıramaya olan inancımızla,
bir sonra ki yeni sayımızda görüşmek üzere, işlerinizde kolaylıklar dilerim.

5’İNCİ YILIMIZA GİRDİK

Hayati Çetinkaya





Adana Sanayi Odası (ADASO)
Meslek Komiteleri Ortak Top-
lantısı’nda sektörlerin sorunla-

rı ve çözüm önerileri tartışıldı. ADASO
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç,
Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine ula-
şabilmesi için yatırım ve üretimin teş-
vik edilmesi, ihracatın desteklenmesi
gerektiğini söyledi.

KAPASİTE 4’E KATLANMALI
Teşvik mevzuatının sadece Adana

değil, tüm iller için tekrar gözden geçi-
rilerek yatırım hamleleri yaptıracak
yeni düzenlemeler gerçekleştirilmesi
gerektiğini ifade eden Başkan Kıvanç,
500 milyar dolarlık 2023 yılı hedefine
ulaşılabilmesinin, mevcut üretim kap-
asitesinin ancak yüzde 400 artırılması
ile mümkün olabileceğini belirtti. Kı-
vanç,  "Mevcut üretimin tamamını kat-
ma değerli ürünlere çeviremeyeceğimi-
ze göre, çok ama çok yatırım yapılmalı-
dır. Yatırım ve üretim için yatırımcılara
avantajlar sunulmalı, ihracat yapanlar
da mutlaka desteklenmelidir” dedi.

SANAYİ VE 
TİCARET İHMAL EDİLDİ
Adana’da bugüne kadar konut imar

planlarının gündeme geldiğini, sanayi
ve ticaretin ihmal edildiğini belirten

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, süreçte
yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak,
sektörel sanayi sitelerinin oluşturulma-
sı, kent içinde dağınık şekilde faaliyet
gösteren işyerlerinin kümelenme şek-

linde buralara taşınmasının hedeflendi-
ğini bildirdi. Kıvanç, “Kentimiz bir yan-
dan  kirlilikten kurtulurken,  işletmeleri-
miz çağdaş ortamda üretim yapma im-
kanına kavuşacak, bazı illerde olduğu
gibi Adana’nın da üretim değerleri or-
taya çıkarılmış olacaktır” diye konuştu.

SEKTÖR SORUNLARI 
DİLE GETİRİLDİ
ADASO Meclis Başkanı Hüseyin

Nuri Çomu’nun da katıldığı ortak top-
lantıda, Meslek Komiteleri Sözcüleri ta-
rafından sektörlerin sorunları dile geti-
rildi ve çözüm önerileri anlatıldı. Ortak
sorunlar arasında, kalifiye eleman bulu-
namaması, istihdam, kayıt dışılık, ko-
nut üretimi için arsa bulunamaması, sa-
nayi sitelerinin yetersizliği, haksız reka-
bet, elektrik kesintileri, devlet ihale
şartnamelerinin yenilenmesi ve yerli
malına öncelik verilmesi, devlet yardım
ve desteklerinden yararlanılması, çek-
ten kaynaklı mağduriyetin giderilmesi,
ücretler üzerindeki vergi ve sosyal gü-
venlik yükünün ağır olması yer aldı.
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Adana Sanayi
Odası (ADASO)

Başkanı Zeki
Kıvanç, sektör

sorunlarının
tartışıldığı top-
lantıda, yatırım

ve üretimin teş-
vik edilmesi ge-
rektiğini söyledi

Yatırım ve üretim teşvik edilmeli

Adana Sanayi 
Odası’nda 

sektörlerin 
sorunları tartışıldı

Adana Sanayi 
Odası Başkanı
ZEKİ KIVANÇ
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Böl-
gesi (AOSB) Türk sanayisinin “karar verici-
lerini” Adana’da bir araya getirdi. TBMM

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu Başkanı Halil Mazıcıoğlu,
komisyon üyesi 15 milletvekili ve Organize Sanayi
Bölgeleri Üst Kuruluşu (ÜSBÜK) Yönetim Kurulu
AOSB’nin konuğu oldu. Adana Valisi Hüseyin
Avni Coş’un da katıldığı ve AOSB Seyhan Salo-
nu’nda düzenlenen toplantıda konuşan TBMM
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu Başkanı Halil Mazıcıoğlu,
OSB’nin kuruluş amaçlarına dikkati çektikten
sonra komisyon olarak yaptıkları çalışmalar hak-
kında bilgi verdi.

OSB’LERE DESTEK SÜRÜYOR
Mazıcıoğlu, Türkiye genelinde 283 OSB bulun-

duğunu belirterek, “2013 yılı sonu itibariyle 155
OSB projesinin alt yapı inşaatları, yolu içme suyu,
kanalizasyonları sanayi bakanlığımızca krediyle
desteklenerek sanayicinin hizmetine sunulmuş-
tur. Bu destekler devam etmektedir” dedi. 283
OSB’deki 47 bin firmanın 1 milyon 330 bin kişi is-
tihdam ettiğini belirten Mazıcıoğlu, ”Meclisteki
sanayi komisyonunda çok tecrübeli, çok değerli
milletvekillerimiz var. Bizim komisyonun şöyle
büyük bir özelliği var, bizde asla kavga olmaz biz-
de tartışma olur” diye konuştu.

BORÇLARA KOLAYLIK
Sanayi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında

düzenlenen protokolle borçlarını ödemede sıkın-
tıya düşen organize sanayi bölgelerinin anapara
borç taksit ertelemesi gibi kolaylıklar da sunduk-
larını anımsatan Mazıcıoğlu, çıkarttıkları yasalarla

da sanayinin, ticaretin dolayısıyla da ülkenin önü-
nü açacaklarını bildirdi. Mazıcıoğlu, 2014 yılında 8
adet OSB projesinin tamamlanmasının ön görül-
düğünü belirterek, “2002 yılına kadar 40 yıllık sü-
reçte yılda ortalama 2 adet OSB projesi tamam-
lanırken son 11 yılda bu rakam 8'e yükseldi” dedi.

MIAMI’DE TÜRK MALI ÜRÜN
OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakı-

boğlu ise Türkiye”nin 50 yıl öncesini de çok iyi bil-
diğini belirterek, “Bugün Türkiye üretiyor, ihraç
ediyor. Özel olacak ama geçtiğimiz hafta Mia-
mi’ye gitmiştim. Bir firmadan ürün aldım Gazian-
tep’e geldim. Baktım ki Türk malı yazıyor üstün-
de. Bugün gençlerimiz nereden nereye geldiğimizi
bilmiyorlar” diye konuştu. Dövizdeki yükselişe de
dikkati çeken Nakıboğlu, “Oturduğumuz yerde
Osmanlı tokadı yedik yüzde 30 Dolara zam geldi,
yatıp kalkıp bu sanayicilere destek vermek lazım”
dedi.

ÖZEL MESLEK LİSESİ AÇILDI
Konuklarına bölgeyi anlatan AOSB Yönetim

Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ise  bölgedeki tüm
yerli ve yabancı yatırımcılar için gerekli her türlü
kolaylığı sağladıklarını bildirdi. Kentin geçmişinde
sanayi kültürü bulunduğunu anımsatan Sütcü, sa-
nayicilerin sorunlarına da dikkati çekerken, “Bir
yanda işsizlik var, diğer yanda sanayicimiz çalıştı-
racak eleman bulamıyor” dedi. Sütcü, bu sorunu
aşmak için Adana OSB’de Çukurova Üniversite-
si’ne bağlı bir  meslek yüksek okulunun yanı sıra
Türkiye’de ilk kez OSB içinde Milli Eğitim Bakanlı-
ğı işbirliği ile özel meslek lisesi açıldığını vurguladı.
Toplantının ardından konuklarla Adanalı sanayici-
ler, yemekte bir araya geldi.

Adana OSB, TBMM Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kay-
naklar, Bilgi ve Teknoloji 

Komisyonu Başkanı 
Halil Mazıcıoğlu ile 15 mil-
letvekili ve Organize Sanayi

Bölgeleri Üst Kuruluşu 
(OSBÜK) yönetimini ağırladı

Vekiller ve sanayiciler Adana’da buluştu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı HALİL MAZICIOĞLU

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
BEKİR SÜTCÜ (solda), OSBÜK Yönetim 
Kurulu Başkanı CAHİT NAKIBOĞLU





Kargo ve taşımacılık sektöründe 42 yılık
bir tecrübeyle, 1993 yılında şirketleşme-
ye giden ÇUKUROVA Kargo Ltd. Şti.,

sürekli kendini yenileyerek büyümesini sürdürü-
yor.Adana-Karataş yolu üzerinde 10 bin metre-
karelik bir alanda çalışmalarını devam ettiren
ÇUKUROVA Kargo,bünyesinde oluşturduğu ve
23 ilde bulunan bölge müdürlükleriyle sektör-
de en etkili aktörler arasına giriyor. Yeni yapı-
lanmasıyla bölge ve ülke ekonomisine önemli
katkılar sunan firma,100’ün üzerinde ki araç fi-
losu ve  210 çalışanıyla sektörde, bölgede lider
konumunda olduğunu kanıtlıyor.

MÜŞTERİ ODAKLI ÇALIŞIYOR
Sektörde uzun yılların deneyimi ile faaliyet

yürüttüklerini özelikle vurgulayan Çukurova
Kargo Ltd. Şti. Genel Müdürü Dursun Çelik,
açıklamalarına şöyle sürdürdü: “Kargo ve taşı-
macılıkta 42 yıllık bir deneyimimiz var. 1993
Yılında şirket kurulumunu gerçekleştirerek ku-
rumsallaşmanın ve sektörde markalaşmanın
adımını atarak faaliyetlerimizi sürdürdük. Şu an
10 bin metrekarelik bir alandan oluşan ve 5 bin
metrekaresi kapalı olan, işletmemizde geniş
dağıtım ağımızla faaliyetlerimizi yürütmemek-
teyiz. Özelikle bölgemizde üretim yapan sana-

Adana’da faaliyet gösteren ÇUKUROVA Kargo, 10 bin metrekarelik bir alandan 
oluşan yeni yerinde Türkiye’nin her noktasına kargo taşımacılığı hizmetine başladı.

ÇUKUROVA Kargo Ltd.
faaliyet alanını genişletti

Çukurova Kargo 
Ltd. Şti. 
Genel Müdürü 
DURSUN ÇELİK
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yici, esnaf ve KOBİ’ler olmak üzere taşıma ve
nakliye işlerini tek noktadan çözüyoruz.R1, K1,
N2 belgeleri başta olmak üzere, sektörümüzle
alakalı diğer tüm kalite belgelerine sahip bir
firmayız. Yaptığımız yeni yatırımlarla birlikte,
araç filomuzu güçlendirerek yeni istihdam
alanları yarattık. 100’ün üzerindeki araç filo-
muz ve 210 çalışanımızla en kaliteli hizmeti
sunmaya çalışıyoruz. Ayrıca bünyemizde oluş-
turduğumuz 15 kişilik satış temsilcileriyle sek-
törel bazda yürüttüğümüz müşteri odaklı ça-
lışmalarımızda müşteri memnuniyetini en üst
seviyelere çıkardık. Bu da bölgede geldiğimiz
noktada kargo ve taşımacılık sektöründe fir-
mamızı lider konumuna taşıdı. Bu bilinçle sek-
törde yeniden yapılanmamızı tamamlayarak
aralıksız yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ OLUŞTURDU
Türkiye genelinde 23 ilde bölge müdürlük-

leri oluşturduklarını söyleyen Dursun Çelik,
açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Merkez
Adana olmak üzere, 23 ayrı ilde bölge müdür-
lükleri oluşturduk. Bununla birlikte bazı bölge-
lerde günlük ve karşılıklı seferler başlatmış ol-
duk. Daha geniş bir yelpazede kargo ve taşıma-
cılık hizmetlerini vermeye başladık. Bölge Mü-
dürlüklerimiz İstanbul Avrupa yakası, Anadolu
yakası olmak üzere, Ankara, Denizli, İzmir, Bur-
sa, Kayseri, Antalya, Konya, Samsun, Mersin,
Tarsus, Osmaniye, İskenderun, Antakya, Gazi-
antep, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Bat-
man ve Diyarbakır bölge müdürlüklerini oluş-
turduk. Ayrıca Ankara Bölge Müdürlüğümüz-
den, İzmir/Ankara, İstanbul/Ankara ve Ço-
rum/Ankara olmak üzere, günlük karşılıklı se-
ferler başlatmış olduk. Yine Adana ve merkez

ilçeleri başta olmak üzere, Mersin merkez ve il-
çeleri ve Antakya merkez ve ilçelerine günlük
seferler başlatmış olduk. Bu doğrultuda araç
filomuzu da çoğaltarak, geniş bir yelpazede
Türkiye’nin her noktasına ulaşıyoruz. Araç filo-
muzda, 20 Tır,40 Kamyon,30 Kamyonet ve 20
binek aracımızla hizmet veriyoruz.”

PLASTİK VE İNŞAATA DA GİRDİ
Kargo ve taşımacılığın yanı sıra, plastik ve

inşaat sektörlerine de giriş yaptıklarını ifade
eden Dursun Çelik, şunları söyledi: “Ayrıca
2500 metrekarelik kapalı alandan oluşan işlet-

memizde son teknoloji ve tam otomatik maki-
nelerde, tarım ve gıda sektörlerinde kullanılan
plastik kasalar üretiyoruz. Daha çok narenciye
ve meyve-sebze ihracatı yapan firmalara plas-
tik ambalaj kasası üretiyoruz. Bu işletmemizde
günlük 30 bin adet plastik kasa imalatı yapıl-
maktadır. İnşaat olarak da konut yapımına
başladık. Yap, sat şeklinde anahtar teslimi pro-
jeler gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda yatı-
rımlarımıza devam ederek, bölge ve ülke eko-
nomisine katkıda bulunmaya ve yeni istihdam
alanları yaratmaya çaba harcayarak, faaliyetle-
rimizi artıracağız.”



Adana Sanayi Odası (ADASO), Çukurova Üni-
versitesi (ÇÜ) Stratejik Araştırmalar Merkezi,
Adana Ticaret Odası (ATO) ve Adana Barosu

işbirliğiyle düzenlenen konferansta, Türkiye’nin vize
uygulanan tek aday ülke olduğu belirtilerek, Avrupa
Birliği’nde serbest dolaşım hakkının acilen verilmesi
gerektiği vurgulandı. ADASO’da düzenlenen “Avrupa
Birliği'nde Serbest Dolaşım ve Türkiye” konulu konfe-
ransın açılışında konuşan ADASO Yönetim Kurulu
Üyesi İsa Tuzcu, Türkiye’nin Avrupa Birliği bekleme
odasında 50 yılı aşkın süredir beklediğini, müzakereye
başlayan hiçbir ülkenin tam üye olmadan masadan
kalkmadığını, bu nedenle müzakere sürecinin bırakıl-
maması gerektiğini söyledi.

ORTAK ÜRETİM ETKİSİ
ATO Başkanı Atila Menevşe ise Gümrük Birliği sü-

recinin Türkiye ile AB ülkeleri arasında yoğun bir tica-
ret ve ortak üretim etkisi yarattığını vurguladı.  Ser-
best dolaşımın büyük bir sorun olarak ortada bulun-
duğunu ifade eden Menevşe, şöyle konuştu: “Mal ve
hizmetlerin serbest dolaşımı bugün oldukça iyi sevi-
yede sağlanabilirken, bu mal ve hizmetleri üreten, pa-
zarlayan ve sunanların dolaşımı halen katı kurallarla
ve tek yönlü olarak kısıtlıdır. AB vize politikaları nede-
niyle işadamlarımız halen uzun zaman kayıpları, bü-
rokrasi, dokümantasyon ve maliyetlerle karşılaşarak
vize problemi ile mücadele etmektedir.”

AŞACAK GÜCÜMÜZ VAR
Çukurova Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Mer-

kezi Müdürü Prof. Dr. Harun Arıkan da serbest dola-
şımın acil şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini, aksi

halde eksik bir gümrük birliği inşa edileceğini kay-
detti. Adana Barosu Başkanı Mengücek Gazi Çıtırık
ise Türkiye-AB ilişkilerinin ucu açık bitmeyen bir sü-
reç olduğunu ve istenilen seviyede yürüyemediğini
belirtti. Bugüne kadar açılan 14 başlıktan ancak bi-
rinde görüşmelerin tamamlanabildiğine dikkat çe-
ken Çıtırık, “Temel hak ve özgürlüklerde, demokratik
ve hukuk devletinde gerilemeler Türkiye’yi AB süre-
cinde çok ciddi ve uzun bir süre daha geriye bıraK-
caktır. Ümitsiz değiliz, Türkiye’nin bu sorunları aşa-
cak gücü bulunmaktadır” görüşünü dile getirdi.

Adana’da düzenlenen
“AB’de Serbest Dola-
şım ve Türkiye” baş-
lıklı toplantıda, dola-
şım hakkının Türki-

ye’ye acilen verilmesi
gerektiği vurgulandı.
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AB’de serbest dolaşım hakkı
Türkiye’ye acilen tanınmalı

Adana Barosu Başkanı
MENGÜCEK GAZİ ÇITIRIK

ADASO Yönetim Kurulu Üyesi
İSA TUZCU

Çukurova Üniversitesi Stratejik 
Araştırmalar Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. HARUN ARIKAN

Adana Ticaret Odası Başkanı ATİLA MENEVŞE
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KKTC’de 1978’de kurulan Bulancak
LTD., 2004’te Adana’da faaliyette baş-
layarak tarım mekanizasyonu, sulama

projeleri ve tarım ürünleri, imalatında öncü
kuruluşlar arasına girdi. Firma şu anda, AR-GE
çalışmaları sayesinde yeni ve özel tasarımlı
ürünleriyle bölgede ve Türkiye geneli tarım
sektöründe önemli projeler gerçekleştiriyor.
Ceyhan karayoluna yakın, Demirciler Site-
si’ndeki tesisinde çalışmalarını yürüten firma,
konusunda deneyimli teknik bir kadroyla nite-
likli hizmet veriyor. Aynı zamanda tarım maki-
neleri sektöründe uluslar rası düzeyde marka-
laşmış RİNİERİ ve BAUER firmalarının Türkiye
distribütörlüğünü yürüten Bulancak LTD., İtal-
yan ve Avusturya teknolojisi olan bu firmala-
rın ürünlerini işletmenin şartlarına uygun bir

şekilde projelendirerek, Türk çiftçisinin hizme-
tine sunmanın ayrıcalığını yaşıyor. Diğer taraf-
tan KOSEGEB başta olmak üzere, TÜBİTAK ve
Çukurova Kalkınma ajansı gibi kurumlarla
önemli projeler geliştiren firma, özel tasarım,
tarım makineleri üretimiyle sektörde kendisini
kanıtlıyor.

YELPAZE ÇOK GENİŞ
Tarım sektöründe uyguladıkları projelerle

Türk çiftçisine hizmet verdiklerini ifade eden
Bulancak LTD. Teknik Müdürü Tarım Makine-
leri Yüksek Mühendisi Salih Bulancak “Sulama
sistemleri projelendirilmesi, sulamayla ilgili
tüm altyapı malzemesi ile yedek parçanın te-
mini, montajı ve kullanıcıların eğitimi, ayrıca
tüm mekanizasyon sistemlerinin yedek parça

Tarım makineleri, tarımsal
mekanizasyon ve sulama ko-

nularında Adana’da faaliyet
yürüten Bulancak LTD., AR-GE

çalışmalarını tamamlayarak,
ağır tip yaylı kültivatör üreti-
miyle, ürün çeşitliğini artırdı.

Bulancak LTD.
ürün çeşitliliğini
artırdı

Bulancak LTD. 
Teknik Müdürü 

Tarım Makineleri 
Yüksek Mühendisi
SALİH BULANCAK



bakım ve onarımı ile birlikte tarım makineleri
imalat bölümümüzle geniş bir yelpazede çalış-
malarımızı yürütüyoruz. Konusunda deneyimli
teknik bir kadroyla en iyi hizmeti vermeye çalı-
şıyoruz. Şirketimizin bölgede ve Türkiye gene-
linde tarım sektöründe önemli bir yol aldığını
düşünüyoruz” dedi.

SULAMADA ENERJİ TASARUFU
Türkiye genelinde birçok sulama projesini

devreye alarak çiftçiye önemli avantajlar sağ-
ladıklarını kaydeden Salih Bulancak şöyle de-
vam etti: “Yine Çukurova bölgesinde yeni su-
lama teknolojisi olan, kanaldan beslenmeli ve
doğrusal hareketlilik özelliği taşıyan makineyi
Bauer firmasından ithalatını yaparak Adana’da
kurulumunu gerçekleştirdik. Bu yeni teknolojik
makineyle çiftçilerimizin 500 dekarlık mısır
arazisinin rahatlıkla sulamasını sağlamış olduk.
Geliştirdiğimiz ve uygulamaya aldığımız mü-
hendislik eserleriyle sektörde önemli başarıla-
ra imzamızı attık. Sulamada projelendirmenin,
ölçülebilirliğin ve enerji tasarrufunun öncüsü
olduk. Tamamlamış olduğumuz projelerin ta-
kibini yaparak, müşterilerimizi satış sonrasında
da destekleyip gerekli olan tüm eğitimleri de
teknik ekibimizle birlikte en iyi şekilde verme-
ye çalışıyoruz.”

ÖZEL TASARIMLI KÜLTİVATÖR 
Tarımsal mekanizasyon ve sulama konula-

rında projeler üretmenin yansıra, ağır tip yaylı
kültivatörler imalatı da yaptıklarını söyleyen
Salih Bulancak şunları söyledi: “Geliştirdiğimiz
projeyle birlikte, ağır tip yaylı kültivatör imala-
tında önemli aşmalar kaydettik. Bulancak Ağır
Tip Yaylı Kültivatörler, 1N’den 3’e kadar
(1N,1,2 ve3) değişik traktör bağlantı kategori-
lerine uyumludur. 20HP-185HP gibi tüm mo-
deller en az iki kategori traktöre ve uluslar ara-
sı standartlara ait ölçülerde bağlanabilmekte-
dir. Bunun için her modelde iki tip standart
bağlantı yüksekliği, bağlantı genişliği ve bağ-
lantı delik çapları tasarlayarak üretim yapıyo-
ruz. Ayrıca şaraplık bağlardaki ara işlemlerden
meyve ve zeytinliklerin ara sürümlerine kadar
değişik modellerde üretim yapmaktayız. Yine
açık arazi ikincil toprak işlemleri içinde uygun
modellerde üretim yapmaktayız. Ağır Tip Yaylı

Kültivatörlerin, bacakları özel alaşımlı çelikten
dövülerek üretilmektedir. Çok yüksek daya-
nım ve elastisiteye sahip bu bacaklar, daha
hafif yapı, daha az toprak direnci, dolayısı ile
daha az yakıt sarfiyatı avantajlarının yanında,
daha kaliteli ince sürüm imkanı da sunmakta-
dır. Ayrıca tüm gövde elemanları ve bağlantı
sistemleri yüksek efsaflı çelikten üretiyoruz.”

DEV FİRMALARIN TEMSİLCİSİ
Bulancak LTD., damlama ve sulamanın dı-

şında çok büyük alanların minimum işçilik ve
yatırım maliyetiyle sulanmasında kullanılan pi-
yot, lineer ve tamburlu tip hareketli sulama sis-
temleri konusunda 1986 yılından bu yana
Avusturya’nın Bauer firmasının Türkiye temsil-
ciğini de yürütüyor. Bauer’in 85 yılık bir Avrupa
firması olduğunu söyleyen Salih Bulancak,
“1986 yılından  Bauer’in Türkiye temsilciliğiyle
uzun yıların deneyimi ile, bu teknolojiyi de
Türk çiftçisinin hizmetine sunmaktayız. Bu fir-
madan ital ettiğimiz tamburlu sulama makine-
leri,center pivot ve linier sulama makinelerini
işletme şartlarına uygun bir şekilde seçerek ku-
rulumlarını gerçekleştiriyoruz” dedi. Ayrıca
İtalya Rinieri firmasının da Türkiye temsilciliğini
yürüttüklerini kaydeden Salih Bulancak, “Bağ

bahçe mekanizasyonuna yönelik makine üreti-
mi gerçekleştiren Rinieri teknolojisini de 2010
yılından bu yana çiftçilerimizin hizmetine sun-
maktayız. Yine sulama ve gübreleme otomas-
yonu konusunda İspanyol Progres firmasını
temsil etmekteyiz. Gerek kendimizin tasarlayıp
uyguladığı ve gerekse hali hazırda mevcut sula-
ma sistemlerini otomasyona kavuşturmakta
ve gerekli olan tüm eğitim desteklerini de yine
kendi bünyemizde vermekteyiz.”

PAZAR PAYI SÜREKLİ ARTIYOR
Türkiye genelinde faaliyet gösteren Bulan-

cak LTD’nin yurtiçinde bir çok ilde projelerinin
olduğunu bildiren Salih Bulancak, “Tüm yurt
geneline hitap ediyoruz. Kırklareli’den Iğdır’a,
Ordu’dan Urfa’ya, İçanadaolu’dan ve Ege’ye
bir çok ilde projeler gerçekleştirdik. Yurtdışın-
da Azerbeycan ve Kıbrıs’da sulama projelerine
devreye aldık. Bu anlamda ihracat odaklı çalış-
malarımıza büyük ölçüde ağırlık vereceğiz. AR-
GE çalışmalarımızı devam ettirerek sektörde
yenilikler yapmaya çaba harcayacağız. KOS-
GEB, TÜBİTAK ve Çukurova Kalkınma ajansıyla
devam eden projelerimizi geliştirerek, sektör-
de en kaliteli hizmeti çiftçilerimize sunmaya
devam edeceğiz” dedi.
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Turpgiller ailesine ait şalgam bitkisinden yapı-
lan ve Çukurova’ya özgü içecek olan şalgamda
güçbirliğine gidildi. Şalgam üreticileri bir araya

gelerek ‘Şalgam Üreticileri Derneği’ni (ŞALGAM-
DER) kurdu. Başkanlığa Selahiddin Nas’ın seçildiği
ŞALGAM-DER’de Başkan Yardımcısı Mustafa Kalea-
ğası, Genel Sekreter Murat Tanır, Sayman M.Vehbi
Özgü ve Yönetim Kurulu üyesi ise Rafet Doğanay
oldu. İlk toplantısını Adana Gıda Fuarı çerçevesinde
TÜYAP Fuar Alanı’nda gerçekleştiren ŞALGAM-DER
Başkanı Selahiddin Nas, şalgamı dünya sofralarının
vazgeçilmezi haline getireceklerini vurguladı.

MARKALAŞMA İÇİN ÇALIŞACAK
Şalgam üretiminin, tüketiminin, bilinirliğinin Tür-

kiye’de ve dünyada artırılmasına katkıda bulunmak,
ihracatına destek sağlamak amacıyla kurulan derne-
ğin, bu yönde yapılan bütün gelişme ve araştırmaları
takip edeceğini ifade eden Nas, şunları söyledi:
“Türkiye’de şalgam sanayinin gelişmesi, büyümesi
ve çağdaş seviyede tutulmasına yardımcı olmayı
hedefliyoruz. Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan ve
Çukurova sofralarının vazgeçilmezi olan şalgam, ar-

tık tüm dünyanın tercih
ettiği, büyük keyifle içti-
ği bir içecek olma yolun-
dadır. Eskiden evlerde fı-
çılarda yapılan ve kendi-
ne has bir tadı olan şal-
gam, şimdi modern ma-
kinelerle el değmeden
aynı tat ve lezzette üreti-
lip şişeleniyor. Şalgam
üreticileri olarak uluslar-
arası bir içecek olma yo-
lunda hızla ilerleyen şal-
gamı, sağlıklı ve profesyonel üretim yöntemleriyle
üretip tüketiciyle buluşturmak için bir araya geldik.” 

BÜYÜK FİRMALAR KATILDI
ŞALGAM-DER’in üyeleri arasında Adania, Adanus,

Adaşal, Atay, Damak Şalgam, Doğanay, Günseven,
Hacının Şalgamı, Hayat, Kaleağası, Kemal Kükrer, Ki-
likya, Mithat Çiçek Şalgam Suyu, Pamir, Serafressh
ve Tek gibi ünlü markalar bulunuyor.

Çukurova’da şalgam 
üreticileri bir araya 

gelerek, ‘Şalgam 
Üreticileri Derneği’ni 

(ŞALGAM-DER) kurdu
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Şalgamcılar dernek kurdu ŞALGAM-DER 
Başkanı
SELAHİDDİN 
NAS
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi’nde (AOSB) çifte açılış sevinci
yaşandı. Akalın Makine Limited Şirketi

yeni bir döküm fabrikası ile ekonomiye yeni is-
tihdam alanı kazandırırken Adana Döküm Sa-
nayi A.Ş. de 10. yıl kutlaması çerçevesinde yeni
idari binasının açılışını gerçekleştirdi. AOSB İşa-
damları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Akalın’ın sahibi olduğu Akalın Makine’nin
günlük 500 kilogram kapasiteli döküm fabrika-
sı ile Halil Ergun’un Yönetim Kurulu Başkanlı-

ğı’nı, Mustafa Akalın ile Mustafa Aslan’ın yöne-
tim kurulu üyeliğini üstlendiği Adana Döküm
Sanayi A.Ş.’nin yeni hizmet binası açılışı iş dün-
yasını da bir araya getirdi.

KAPASİTELERİ YÜKSEK
Yeni hizmet binası ve yeni döküm fabrikası-

nın açılış kurdelasını Adana Sanayi Odası
(ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Sanayici
ve İşadamları Derneği (ADSİAD) ile Çukurova
Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (Çukurova

Adana Döküm ile Akalın 
Makine, ekonomiye yeni tesisler 

ve istihdam alanı kazandırdı

Adana’ya iki büyük yatırım



SİFED) Başkanı Süleyman Sönmez’le birlikte
kesen Mustafa Akalın, 10 ton tek parça kapasi-
teli yeni dökümhane sayesinde üretimlerinin
yüzde 90’ını ihraç etmeyi hedeflediklerini söy-
ledi. Adana Döküm ve Akalın Makine’nin stan-
dartlar doğrultusunda araç-gereç ve kapasitesi
yüksek bir kalite ve kontrol laboratuarı oluş-
turduğunu vurgulayan Mustafa Akalın, “Başarı-
nın olmazsa olmazı kalite kontroldür. Bu yönü-
müzle de onur duyuyoruz” dedi.

40 TONDAN 180 TONA
Adana Döküm Sanayi Yönetim Kurulu Baş-

kanı ve Genel Müdürü Halil Ergun ise 10 yıl
önce bu işe soyunurken dünyada kabul görmüş
Alman ve Amerikan standartlarına uygun işler
yapmayı amaç edindiklerini ve bu hedeflere
ulaşmanın kıvancını yaşadıklarını söyledi. Ada-
na Döküm’ün kuruluşunda 1 ton olan tek parça
ağırlığını bugün 4 tona, aylık döküm kapasitesi-
ni ise 40 tondan 180 tona çıkardığını aktaran
Ergun, “Yakın gelecekte amacımız 10 tonluk
parçalar dökmek ve aylık döküm kapasitemizi
de 180 tondan 800 tona çıkarmak olacaktır.
Bu arada daha küçük parçaların dökümünde
yaşanan yer ve teknik sorunların üstesinden
Akalın Makine bünyesinde bugün hizmete gi-
ren dökümhane ile geleceğiz” diye konuştu.

KİMLER KATILDI?
Açılış kurdelelerini, aynı zamanda ADSİAD

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Mustafa Aka-
lın ile birlikte kesen ADASO Başkanı Zeki Kı-
vanç ve ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez
Adana ekonomisine kazandırılan yeni fabrika,
idari bina ve istihdam alanı için Adana Döküm
ve Akalın Makine’ye teşekkür etti. Açılışlara
ADASO Meclis Başkan Yardımcısı İsrafil Uçu-
rum, ADASO Başkan Yardımcıları Fırat Karalı
ve Erdoğan Şire, Sayman Üye İmam Gazali Hı-
radağı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özkök,
Faruk Aytek, İsa Tuzcu, Süleyman Baş, Ahmet
Güldiker ve Genel Sekreter Gazi Yılmaz ile AD-
SİAD Basın Yayın Tanıtım Çalışma Grubu Baş-
kanı Mustafa Öncül’ün yanı sıra sanayi ve iş
dünyasından birçok isim katıldı.
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Türk çelik sektörü ülke ekonomisinin kilit
sektörleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Ancak son dönemlerde sektör, bazı olum-

suzluklar yaşıyor ve bu olumsuzlukları aşabil-
mek için yapılacak tüm çalışmalar değerlendiri-
lerek uygulamaya konuluyor. Çelik İhracatçıları
Birliği de bu anlamda önemli adımlar atmaya
devam ediyor. İzmir’de düzenlenen ‘5. Endüstri-
yel Fırınlar ve Refrakter Sempozyumu’na konuş-
macı olarak katılan Çelik İhracatçıları Birliği Yö-
netim Kurulu Başkanı Namık Ekinci sektörün ge-
leceği için en önemli adımın “Ar-Ge ve İnovas-
yon”a yatırım yapmak olduğunu bir kez daha
vurguladı. Namık Ekinci, öncelikle çelik sektörü-
nün üretim, tüketim, ithalat ve ihracat gibi veri-
leri ışığında Matil A.Ş.’nin kuruluşunun ve görev-
lerinin önemini vurguladı. Çelik sektörü ile ilgili
yapılan tüm değerlendirmelerde parametrelerin
direkt olarak Ar-Ge ve inovasyonu işaret ettiğine
dikkat çeken Ekinci, sektörün mevcut durumunu
sempozyum katılımcıları ile paylaştı. ÜRETİMDE ARTIŞ EĞİLİMİ

Türk çelik sektörünün 2009 yılında 25,3 mil-
yon ton olan sıvı çelik üretiminin 2012 yılına ka-
dar artış göstererek yüzde 73 kapasite kullanım
oranı ile 35,9 milyon ton seviyesine ulaştığı görü-
lüyor. 2013 yılı verilerine göre dünya çelik üretim
sıralamasında halen 8. sırada yer alan sektör,
yüzde 70 kapasite kullanım oranı ile 2013 yılı
üretiminde yüzde 3,4 düşüş yaşayarak 34,7 mil-
yon ton üretim gerçekleştirdi. 2014 yılının ilk
çeyrek verilerine göre ise ham çelik üretimi, ön-
ceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 ora-
nında düşüşle 8,4 milyon ton oldu. 2009 yılında
18 milyon ton olan çelik tüketimi, 2012 yılında
28,5 milyon tona yükseldi. 2013 yılında ise üre-
timde yaşanan düşüşe rağmen çelik tüketimin-
deki artış devam etti ve yüzde 10 oranındaki ar-
tışla 31,3 milyon ton oldu. 2014 yılı ilk çeyrek ve-
rilerine göre çelik tüketimi geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 1,5 artarak 7 milyon tona ulaştı. 

AR-GE PAYI ARTTI
Gelişmiş ülkeler Ar-Ge harcamaları konusun-

da büyük bir yarış halinde. Türkiye ise Ar-Ge pa-
yını, 2012 yılında yüzde 0,9’a yükseltilmiş olsa
da gelişmiş ülkelerin Ar-Ge’ye ayırdıkları payın
çok gerisinde kalıyor. Buna göre 2012 yılı itibari
ile Türkiye, gayri safi yurtiçi hasılasına göre dün-
ya sıralamasında 16. sırada iken, Ar-Ge harca-
malarında 20. sırada, Ar-Ge’ye ayırdığı pay sıra-
lamasında ise 30. sırada yer alıyor. Türk çelik
sektörü yaşadığı olumsuzlukları geride bıraka-
bilmek ve geleceğin katma değerli ürünlerine
ulaşabilmek için sektör özelindeki çalışmaları
yürütebilecek potansiyele sahip bir Ar-Ge ve
İnovasyon merkezine ihtiyaç duyuyordu. Bu
doğrultuda Çelik İhracatçıları Birliği bünyesinde
faaliyet gösteren MATİL A.Ş., İstanbul Kalkınma
Ajansı’ndan “Doğrudan Faaliyet Desteği” ala-
rak, “Çelik Sektörü Ar-Ge ve İnovasyon Merke-
zi”ni kurmak üzere çalışmalara başladı. Merkez
Laboratuvarın fiziki kurulumu için alınacak olan
hibe yardımı, tüm ilgili kurum, kuruluş ve Ba-
kanlıkların imzalarından geçmiş olup, önümüz-
deki birkaç gün içinde hibenin kullanımı ile ilgili
Kalkınma Bakanı’nın imzası bekleniyor.

Çelikte tüm parametreler
‘Ar-Ge ve inovasyon’ diyor
Çelik İhracatçıları Birliği
Başkanı Namık Ekinci,

sektörün geleceği için en
önemli adımın Ar-Ge ve
inovasyona yatırım yap-

mak olduğunu söyledi

Çelik 
İhracatçıları 
Birliği 
Başkanı
NAMIK 
EKİNCİ
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Adana Metal Sanayi Sitesi’nde ESEM
Makine olarak uzun yıllardan bu yana
plastik geri dönüşüm makineleri imala-

tı yapan firma, 2007 yılında yeniden yapılan-
maya giderek, Yüksek Makine Mühendisi Os-
man Ülüglü, yönetiminde Zahir Makina Metal
San. Tic. Ltd. Şti. olarak, faaliyetlerini sürdürü-
yor. Süreç içerisinde yatırım yapmaya yönelen
firma, AR-GE çalışmalarını da aynı doğrultuda
yürütüyor. Üretim programını yeniden yapı-
landırıp plastik geri dönüşüm makineleri ima-
latında yenilikler yaratarak, son teknoloji üçü
bir arada geri dönüşüm makine üretimiyle sek-
törde tecrübesini kanıtlıyor. Adana Orta Öl-
çekli Sanayi Sitesi’ndeki bin 600 metrekare
kapalı alandan oluşan yeni tesisinde plastik
geri dönüşümünde kullanılan Kırma makinesi,
Sıkma makinesi, Agromel makinesi, Yıkama
havuzu, Exruder (granül) makinesi, Granül kes-
me makineleri ve Taşıma helezonları imalatı-
nın yanı sıra, imalatını gerçekleştirdiği üçü bir

arada yeni makinesiyle de geri dönüşüm sek-
töründe önemli avantajlar sağlıyor.

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE 
ÜÇÜ BİR ARADA
Plastik geri dönüşüm sektöründe üçü bir

arada olan makine imalatıyla bir çığır açtıkları-
nı vurgulayan Osman Ülüglü, yeni imalatını
gerçekleştirdikleri üçü bir arada makineyle ilgili
şu şekilde açıklamalarda bulundu: “Patenti fir-
mamıza ait olan üçü bir arada son teknoloji
makine üretimimizle sektörde adeta devrim
niteliğinde bir yenilik gerçekleştirdik. Plastik
geri dönüşüm hattının günümüz makine par-
kuruna baktığımızda sırasıyla şu şekildedir:
Hurda önce kırma makinesine, oradan yıkama
havuzuna girer, yıkanır sonra sıkma makinesin-
de susuzlandırılan mamul, agromel makinesine
girerek homojenleştirilir. En son aşama olan
exruder makinesine girerek granül halini alır.
Yani birden çok makineden, birkaç aşamadan

1980 yılından bu yana plastik 
geri dönüşüm sektöründe, uzun 

yılların tecrübesiyle geliştirdiği 
son teknoloji 3’ü bir arada plas-
tik geri dönüşüm makinesi ima-
latıyla sektörde ön plana çıkıyor.

Zahir Makina LTD.
plastik geri dönüşümünde
tecrübesini konuşturuyor
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geçen bu işlemi, üretimini yapmış olduğumuz
üçü bir arada geri dönüşüm makinesiyle tek
noktadan çözmüş oluyoruz. Patenti firmamıza
ait olan üçü bir arada geri dönüşüm makinesiy-
le, malzemeyi sıkma yoluyla susuzlandırarak
kurutur ve ısıtıcılar sayesinde homojenleştire-
rek granül haline dönüştürür. Bu sistem en
başta maliyet unsurunu minimum seviyeye in-
dirdiği gibi, daha seri ve sorunsuz bir üretim
imkanı da sunmuş oluyor. Ayrıca pek çok
avantajlar sağladığı gibi, personel ve enerji ma-
liyetlerini de önemli ölçüde düşürmüş oluyor.”

İHRACAT PAYINI ARTIRACAK
CE Belgesi, ISO 9001.TSE, Garanti Belgesi

ve Satış Sonrası Yeterlilik Belgesi, OH-
SAS18001 kalite belgeleriyle uluslar arası
standartlara uygun bir şekilde üretim yaptık-
larını, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda önemli bir
müşteri portföyüne sahip olduklarını söyleyen
Osman Ülüglü, şöyle devam etti: “Yurt içi pa-
zarda sürekli artan bir müşteri portföyümüz
bulunmaktadır. Üçü bir arada plastik geri dö-
nüşüm makinesiyle ihracat payımızı artırmayı
hedefliyoruz. Buna yönelik çalışmalarımız de-
vam ediyor. Yine 3 Mayıs 2014 tarihinde Tür-
kiye genelinde yüzlerce müşteri portföyümüzü
bir araya getirerek, üçü bir arada makinemizle
ilgili tanıtıma yönelik geniş kapsamlı bir su-
num gerçekleştirdik. Bu sunumla son derece
olumlu tepkiler aldık. Bu çerçevede üçü bir
arada geri dönüşüm makinesinin seri üretimi-
ne başlamış olduk. Bunun da yurt içinde pazar
payımızı büyüteceği gibi, var olan ihracat payı-
mızı da artıracağını ön görüyoruz.”

MAKİNE PARKURUNU GÜÇLENDİRDİ
Yaklaşık 25 yıllık bir deneyimle plastik geri

dönüşüm sektöründe makine üretimi yaptıkla-
rını özelikle vurgulayan Zahir Makina Metal Sa-
nayi LTD. Genel Müdürü Osman Ülüglü, Al-
manya’da bitirdiği üniversite sonrası iş hayatı-
na başlıyor. Almanya’da hidrolik ve makine
sektörlerinde çeşitli firmalarda üretim müdür-
lüğü ve genel müdür yardımcılığı yaparak iş ha-
yatına başladığını ve 2004 yılından itibaren de
Türkiye’de iş hayatını sürdürdüğünü ifade eden

Osman Ülüglü, açıklamalarını şu şekilde ta-
mamladı: 2007’de Zahir Makine’yi kurarak iş
hayatımı sürdürüyorum. Yeniden yapılanma-
mızı öz sermayemiz ile tamamlanmış olup, böl-
gemizde daha kaliteli geri dönüşüm makineleri
imalatı yapmayı hedefliyoruz. Makine parkuru-
muzu 3 metrelik 4 eksen CNC torna, 6 metre-
lik CNC honlama makinesi ve 5 eksen CNC iş-
leme merkezi ile güçlendirdik. Yeni tezgahları-
mızla üretim kapasitemizde önemli bir artış
sağlamış olduk. Ayrıca bu makinelerde exruder

makineleri için özel vida dizaynı yapan çizim
programlarımızla, özel tasarımlı vida imalatı da
gerçekleştiriyoruz. Güçlendirdiğimiz son tek-
noloji makine parkurumuzla, hem üretim kap-
asitemizde hem de kaliteli üretimde doğru bir
yolda olduğumuzu düşünüyoruz. En azından
bölgemizdeki makine imalatçılarıyla alakalı
olumsuz görünen bu algıyı kırmaya çalışıyoruz.
Bu doğrultuda kaliteli üretim, satış ve satış son-
rası hizmetlerimizle sektördeki konumumuzu
güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.

Zahir Makine 
Metal Sanayi LTD. 

Genel Müdürü
OSMAN ÜLÜGLÜ



24 MAYIS - HAZİRAN 2014 www.kobigundem.comkobigundem@kobigundem.com

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafın-
dan açıklanan, 2013’te en fazla ihracat
yapan 1000 firma arasına plastik sektö-

ründen de 34 ihracatçı firma girdi. Türkiye’nin
en fazla ihracat yapan mamul ve hammadde
üreticisi 34 plastik firma, aynı zamanda Türki-
ye plastik mamul ve hammadde ihracatının
yüzde 51’ini gerçekleştiriyor. Bu firmalar yap-
tıkları 2,9 milyar dolarlık ihracatla, İlk 1000
listesindeki ihracat toplamının yüzde 3’ünü,
Türkiye’nin toplam ihracatının ise 2’sini ger-
çekleştirdi. Türkiye’nin plastik ve hammadde
ihracatı toplamı 2013 yılı sonunda 5,6 milyar
dolar seviyesinde gerçekleşti. 

OLAĞANÜSTÜ REKABET
Türkiye Plastik Sanayicileri Federasyonu

(PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Ak-
soy, yaptığı açıklamada firmaları tebrik ede-
rek, yapısal sorunların çözümüyle Türkiye
plastik sektörünün mevcut başarılarının çok
daha ileri seviyelere taşınacağını vurguladı. Ak-
soy, “Türkiye’deki plastik mamul üreticileri, dış
ticaret fazlası veren ve ülke ihtiyaçlarının nere-
deyse tamamını karşılayan bir üretim gücüne
erişti. Avrupa’nın ikinci büyük plastik üreticisi-
yiz. Plastik sektörü çok çeşitli nedenlerle ölçek
sorunu yaşıyor, rekabetin çok ağır olduğu bir
sektördeyiz. Sadece Türkiye pazarı değil, dün-
ya pazarı da olağanüstü bir rekabet yaşıyor.
Buna karşılık plastik sektörümüz, plastik ma-
mullerde Türkiye tüketiminin yüzde 91’ini yerli
üretimle karşıladı ve yine mamul bazında 1,6
milyar lira dış ticaret fazlası verdi.” Dedi.

İŞTE O FİRMALAR
“TİM İlk 1000” firmaları, 2013’te 90,6 mil-

yar dolar ile Türkiye toplam ihracatının yüzde
60’ını gerçekleştirdi. Plastik sektöründen 34
firma ise TİM İlk 1000 ihracatının yüzde 3’ünü,
Türkiye toplam ihracatının ise yüzde 2’si ora-
nında, 2,9 milyar dolarlık ihracat yaptı. TİM İlk
1000 İhracatçı 2013 listesine giren plastik sek-
törü firmaları gerçekleştirilen ihracat değeri sı-
ralaması şöyle:

- Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 
- Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.
- Sasa Polyester San. A.Ş 
- Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

- Köksan Pet Ve Plastik Amb. San. ve Tic. A.Ş.
- Akdeniz Kimyasal Ür. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.
- Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 
- Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
- Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş 
- Roma Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. 
- Standard Profil Ege Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
- Amcor Flexıbles İstanbul Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
- Adopen Plastik ve İnş. San. A.Ş. 
- Qlube Petrokimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Mecaplast Otomotiv Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Argon Kimya San. ve Tic. A.Ş. 
- Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.
- Akkim Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Coster Aerosol Valf Sanayi A.Ş. 
- Erpen Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Süperlit Boru San. A.Ş. 
- Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.
- İba Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Denizpen Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş. 
- Subor Boru Sanayi ve Tic. A.Ş.
- Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
- Sun Pet Ambalaj San. ve Tic. A.Ş 
- Wavin Tr Plastik Sanayi A.Ş.
- Pakpen Dış Ticaret A.Ş. 
- Asaş Ambalaj Baskı San. ve Tic.  A.Ş.
- Berke Plastik San. ve Tic. A.Ş. 
- Işılplast Plastik Sanayi ve Tic. A.Ş.

En büyük ihracatçılar listesinde
plastik sektöründen 34 rma

Türkiye Plastik 
Sanayicileri 
Federasyonu 
Yönetim 
Kurulu Başkanı
SELÇUK AKSOY
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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Der-
neği (MÜSİAD) Adana Şubesi’nin or-
ganize ettiği, derneğin Hatay ve Mer-

sin şube üyelerinin de katıldığı üyeler arası ta-
nışma ve iş görüşmeleri toplantısı yapıldı.
Toplantı, MÜSİAD Adana Şubesi Yönetim Ku-
rul üyesi Ömer Tekdemir'in ev sahipliğinde Al-
tek Endüstriyel Yapı Market’te gerçekleşti. 

120 BİN KALEM ÜRÜN
MÜSİAD Adana Şube Başkanı Suat Yahşi

açılış konuşmasında, bu tür toplantıları düzen-
leyerek öncelikle kendi şube üyelerinin, daha
sonra çevre illerdeki üyelerinin birbirini daha
iyi tanıyarak iş birliği yapmalarını sağlamayı
amaçladıklarını söyledi. Farklı illerden gelen iş
adamlarının kendilerini tanıtmasının ardından

Altek Endüstriyel Yapı Market
MÜSİAD üyelerini buluşturdu

Müstakil Sanayici ve İş Adamları
Derneği Adana Şubesi, üyeler ara-

sı tanışma ve iş görüşmeleri top-
lantısını Adan’daki Altek Endüstri-

yel Yapı Market’te gerçekleştirdi.
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misafirlerine 10 bin 500 metrekarelik mağaza-
sını tanıtan Ömer Tekdemir ise Altek Endüstri-
yel Yapı Market’in Türkiye'nin en büyük en-
düstriyel market unvanına sahip olduğunu, 90
çalışan ve 120 bin kalemlik ürün çeşidi barın-
dırdığını hatırlattı.

TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILIYOR
Mağazasında endüstriyel yapı, çelik-yapı,

enerji sektörü ve HES inşaatları yapan firmala-
rın ve KOBİ’lerin tüm yapı ürünleri ihtiyaçlarını
karşılamak üzere hırdavat, endüstriyel inşaat
makineleri ve malzemeleri, iş güvenliği ekip-
manları, yük kaldırma ve taşıma ekipmanları,
yapı kimyasalları, kırtasiye ve ofis malzemele-

rinin toptan ve perakende satışını gerçekleştir-
diklerini belirten Tekdemir, iş adamlarına gö-
nül rahatlığıyla alış veriş yapabilecek bir me-
kan olduğunu ifade etti. Farklı sektörden bir
araya gelen İş adamları da Altek’in ürünlerini
inceleme fırsatı buldu. İşadamları, Altek’den
övgü ile bahsederken ileriye dönük yapacakla-
rı işlerde bilgi birikimlerini de paylaştılar. 

ÖNEMLİ İSİMLER VARDI
Toplantıya MÜSİAD Adana Şube Başkanı

Suat Yahşi, MÜSİAD Hatay Şube Başkanı M.
Fatih Tosyalı, MÜSİAD Mersin Şube Başkan
Yardımcısı Hakan Kayacı, TCDD 6.Bölge Mü-
dürü Mustafa Çopur, TSE Bölge Koordinatörü
M. Uğur Özdeniz ve çok sayıda Adana, Mersin
ve Hatay'daki MÜSİAD üyeleri katıldı.

Altek Yapı Market LTD. Genel Müdürü ÖMER TEKDEMİR

MÜSİAD Adana Şube Başkanı SUAT YAHŞİ

MÜSİAD Hatay Şube Başkanı M. FATİH TOSYALI
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Yüksek katma değerli üretimde AR-GE ve
inovasyonun önemine inanan kimya ihra-
catçıları, inovatif yönü güçlü ve uygulana-

bilir fikirleri ticarileştirmek amacıyla önemli bir
ilke imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin
(TİM) koordinatörlüğünde İstanbul Kimyevi Mad-
deler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB),
Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracat-
çıları Birliği (AKMİB) ortaklığı ve TÜBİTAK deste-
ğiyle bu yıl dördüncüsü yapılacak Kimya AR-GE
Proje Pazarı’nda ilk 10’a giren projeler Teknopark-
lara (Kuluçka Merkezleri) yerleştirilecek. 

KAYNAK İSRAFI ÖNLENECEK
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhra-

catçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Murat Akyüz, İKMİB
Başkan Yardımcısı Ahmet Faik Bitlis, Ar-Ge Proje
Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Necmi Sadıkoğlu
ve Teknopark Yetkililerinin katılımıyla Dış Ticaret
Kompleksinde gerçekleştirilen imza töreninde
Kimya AR-GE Proje Pazarı için önemli bir adım atıl-
dı. Yapılan işbirliği kapsamında önceki yıllardan
farklı olarak en iyi 10 projenin teknoparklar ile ha-
yata geçmesi için gerekli koşulların sağlanması he-
defleniyor. Böylece mevcut mekanizmalar değer-
lendirilecek ve kaynak israfı da önlenecek.  

SEKTÖRÜN GELECEĞİ İÇİN
Törende konuşan Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme

Kurulu Başkanı Necmi Sadıkoğlu, sürdürülebilir
ihracata katkı sağlamak ve üniversite - sanayi iş-
birliğinin güçlendirilmesi amacıyla kimya sektö-

ründe bu yıl dördüncü kez AR-GE Proje Pazarı et-
kinliğini düzenlediklerini belirterek şunları söyle-
di: “Öncelikli hedefimiz AR-GE Proje Pazarı’nda
başarılı olan projelerin ticarileştirilmesi. Bu amaç-
la Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerin
teknoparklarıyla yapacağımız işbirliği sektörü-
müzün geleceği açısından oldukça önemli. Kimya
sektörü Ar-Ge’nin önemine inanarak, Ar-Ge Proje
Pazarı Projelerine ilk destek olan sektörlerden biri
olmuştur. Yeni fikirlerin geliştirilmesi kadar sana-
yiye ve ülke ekonomisine de kazandırılması gere-
kiyor. Bizim bundan sonra en büyük hedefimiz ve
odaklanacağınız konu bu olacak.” 

KASIMDA YAPILACAK
1 Kasım 2014 tarihinde yapılması planlanan

Kimya AR-GE Proje Pazarı’nda teknopark işbirli-
ğine ağırlık verilecek ve bu yıl kategori ayrımı ya-
pılmayacak. En başarılı bulunan projeye ise 15
bin lira ödül verilecek. İşte projelerin ticarileşme-
sine katkıda bulunacak teknoparklardan bazıları:

- Erzurum Atatürk Üniversitesi ATA Tekno-
kent A.Ş

- Namık Kemal Üniversitesi Teknopark 
- İstanbul Üniversitesi Teknokent
- Kahramanmaraş Teknokent
- Sakarya Teknokent 
- İstanbul Teknik Üniversitesi ArıTeknokent 
- Düzce Üniversitesi Teknokent
- Yıldız Teknik Üniversitesi Teknokent 
- İstanbul Teknokent
- Samsun Üniversitesi Teknopark

Bu yıl 4’üncüsü yapılacak
Kimya AR-GE Proje Paza-

rı’nda ilk 10’a giren projeler
teknoparklara (kuluçka

merkezleri) yerleştirilecek. 

Kimyada yeni kirler kuluçkaya yatacak
Ar-Ge projelerinin ticarileşmesi için ilk adım atıldı

Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu 
Başkanı NECMİ SADIKOĞLU
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TÜBİTAK tarafından 30 proje arasından seçilen
Adana Üniversite- Sanayi Ortak Araştırma
Merkezi’nce (ÜSAM)   hazırlanan “Mentör

Projesi” sanayicilere anlatıldı. Adana ÜSAM Genel
Koordinatörü Prof. Dr. Hamit Serbest, KOBİ’lere yol
arkadaşlığı yapacak uzman rehber yetiştirilmesinin
hedeflendiğini söyledi. Adana Sanayi Odası’nda
(ADASO) düzenlenen toplantıda, Adana’da sektör
ayrımı gözetmeksizin sanayi kuruluşlarından seçile-
cek 25 KOBİ’ye “Yenilik ve Girişimcilik Artırılması”
hizmetii vereceği projenin tanıtımı gerçekleştirildi.

YENİLİĞE ODAKLANACAKLAR
Toplantının açılışında konuşan Adana Sanayi

Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özkök, yenilik-
çilik ve girişimciliğin arttırılmasının ekonominin iler-
lemesi için vazgeçilmez koşul olduğunu,  küresel re-
kabet ortamının her geçen gün daha fazla yeniliği
yakalamaya zorladığını belirtti. Özkök, ÜSAM’ın yü-
rüteceği proje ile ildeki KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik
odaklı faaliyet kapasitelerinin artırılacağını vurgula-
yan Özkök, “Mentörlük, bugün iş yaşamında yöne-
tici ve çalışanların potansiyelini geliştirmek, kurum
kültürünü aktarmak, akademik ve uygulamalar açı-

sından daha etkin ve verimli bir insan kaynağı oluş-
turmada etkili bir sistem olarak kullanılmaktadır”
dedi.

30 FİRMA BAŞVURDU
Adana ÜSAM Genel Koordinatörü Prof. Dr. Ha-

mit Serbest, TÜBİTAK tarafından KOBİ ölçekli fir-
maların geliştirilmesine yönelik açılan “Mentörlük
Mekanizması Geliştirilmesi ve Uygulanması” des-
tek programına Türkiye genelinde 30 başvuru oldu-
ğunu, Adana ÜSAM’ın seçilen 6 proje içerisinde yer
alma başarısı gösterdiğini bildirdi. Ülkemizde sana-
yicilerin devletin Ar-Ge desteklerine ilgi ve önem
göstermediğini belirten Serbest, bu tablonun de-
ğiştirilmesi ve sanayicilerin desteklerden yararlan-
malarının sağlanması amacıyla projenin uygulama-
ya konulduğunu ifade etti. Projeyle, sanayiciye yol
arkadaşlığı yapacak uzman rehber yetiştirilmesinin
hedeflendiğini belirten Serbest, “Sektör ayrımı gö-
zetilmeksizin seçilecek 25 KOBİ’ye Yenilik ve Giri-
şimcilik Artırılması hizmeti verilecek. Dokuz ay sü-
recek hizmet döneminde firmalar yararlanıcı proje
kapsamındaki hususlar için herhangi bir bedel öde-
meyecek” dedi.

Adana ÜSAM’ın, 
TÜBİTAK destekli Men-
tör Projesi Adana Sana-

yi Odası’nda tanıtıldı

KOBİ’lere yol arkadaşı
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Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin
Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki
Kıvanç, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim

Kurulu üyeleriyle birlikte, Seyhan Belediye Başkanı
Zeydan Karalar ve Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut
Çelikcan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yüreğir
ve Seyhan Belediye Başkanlarını kutlama ziyaretinde
konuşan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başka-
nı Zeki Kıvanç, önümüzdeki süreçte yerel yönetim-
lerden hizmet beklentilerinin yüksek olduğunu bil-
dirdi. Belediye Başkanları Karalar ve Çelikcan’ı kutla-
yıp başarılar dileyen Kıvanç, yerel yönetimlerle işbir-
liğine ve kente hizmet noktasında katkı yapmaya
hazır olduklarını ifade etti.

ORTAK ÇALIŞMA YAPILMALI
ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, kent

içerisinde dağınık halde faaliyet gösteren işyerlerinin
daha modern bir ortama kavuşmaları ve yaşanan
kirliliğin ortadan kaldırılması amacıyla sektörel sana-
yi siteleri kurulması için ortak çalışma yapılmasını
önerdi. Islah organize sanayi bölgeleri konusunda
önümüzdeki süreçte yasal düzenlemeler yapılması
için girişimlerin sürdürüldüğünü ifade eden Kıvanç,
Mersin, Ceyhan ve Karataş Yolu üzerinde kurulması-
nın planlandığını, bu çalışmalar gündeme geldiğinde

belediyelerin desteğinin beklendiğini kaydetti.

SANAYİCİYE DESTEK OLACAĞIZ
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise üre-

tim ve ihracat yapan, istihdam yaratan sanayicilerin
bu çabasına destek olmaya ve katkı sağlamaya çalı-
şacaklarını belirterek, sektörel sanayi siteleri oluştu-
rulmasının önemli olduğunu ifade etti. Kentsel dö-
nüşümü yerinde yapma kararlılığında olduklarını dile
getiren Karalar, Kentsel dönüşümü Adana iş dünyası
ile birlikte gerçekleştirmeyi tercih edeceklerini, sa-
dece konut değil işyeri anlamında da dönüşümün
sağlanacağını kaydetti.

YATIRIMCIYA KAPIMIZ AÇIK
Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan da

“Tüm yatırımcılara kapımız sonuna kadar açık. Yatı-
rım yapacak olan işadamlarımıza bundan önce oldu-
ğu gibi her türlü kolaylığı sağlamayı sürdüreceğiz”
dedi. Seyhan ve Yüreğir belediye başkanlarını kutla-
ma ziyaretine, ADASO Meclis Başkan Yardımcısı İs-
rafil Uçurum, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları
Fırat Karalı ve Erdoğan Şire, Sayman İmam Gazali
Hıradağı, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök, Fa-
ruk Aytek, Salih Sütcü, İsa Tuzcu, Ahmet Güldiker,
Süleyman Baş ve Meclis Üyesi Remzi Kar katıldı.

Adana Sanayi Odası
Başkanı Zeki Kıvanç,

Yüreğir ve Seyhan 
belediye başkanların-

dan, sektörel sanayi si-
teleri ve ıslah OSB’ler

için destek istedi.

Zeki Kıvanç OSB’ler için
başkanlardan destek istedi
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İşadamı heyetiyle Karadağ’da temaslarda bulunan
Adana Ticaret Odası’nın (ATO) Yönetim Kurulu
Başkanı Atila Menevşe, Karadağ’ı nüfus bakımın-

dan küçük olsa da ekonomi bakımdan büyük potan-
siyele sahip bir ülke olarak gördüklerini, bu açıdan
başta turizm ve inşaat sektörlerinde olmak üzere iki
ülke arasındaki yatırım ve işbirliği olanaklarını en iyi
şekilde değerlendireceklerini söyledi. Karadağ Bü-
yükelçiliği’nin daveti üzerine, Adana Ticaret Odası
Heyeti’nin bu ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret, gerek
Karadağ Hükümeti, gerekse de iş çevrelerinin göster-
diği yoğun ilgi sonucunda başarıyla tamamlandı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe Baş-

kanlığındaki, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Se-
kreteri Zekeriya Şarbak’ın da yer aldığı Adana Tica-
ret Heyeti’nin Karadağ’ın başkenti Podgorica’daki
temasları sırasında bazı hükümet ve belediye yetki-
lilerinin yanı sıra, Karadağ Kalkınma Ajansı ile Tica-
ret ve sanayi Odalarının başkan ve yönetim kurulla-
rıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artırılabilme-
sine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Her iki
ülkeden işadamlarının katılımlarıyla düzenlenen
toplantılarda ticari ilişkilerin geliştirilmesinde po-
tansiyel sektörler ele alınırken, ardından da ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirildi.

İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLİRİZ
620 bin nüfusu ve yüzölçümüyle Balkanlar’ın ve

dünyanın en küçük ve aynı zamanda en yeni devlet-
leri arasında yer alan Karadağ’daki izlenimlerini ak-
taran ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe
“İki ülke işadamlarının karşılıklı yatırım ve işbirliği
için her türlü destekte bulunmaya hazırız” dedi. Ya-
pılan görüşmelerin ardından iki ülkenin başta tu-
rizm, inşaat ve denizcilik sektörlerinde olmak üzere
birçok alanda yatırım imkanı bulunduğunu gözlem-
lediklerini kaydeden Menevşe, “Amacımız Kara-
dağ’ın dış ülkelerden sağladığı gereksinimlerini Ada-
na’nın üretimiyle karşılamaktır” diye konuştu. 

YARDIM VE DESTEK SÖZÜ
ATO Başkanı Menevşe sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karadağ’da görüştüğümüz, doğrudan Başbakana
bağlı olarak çalışan Karadağ Kalkınma Ajansı yetkili-
leri, yatırım ve işbirliği için ülkeye gelecek Türk işa-
damlarına her türlü yardım ve destekte bulunma
sözü vermiştir. Heyetimizde yer alan bazı işadamla-
rımızın kendi sektörlerinde iş bağlantısı yapmaların-
dan memnun olmakla birlikte bu ziyaretlerin çok
kısa süre içerisinde rakamsal sonuç vermesi beklen-
memelidir. Ancak bu ziyaretimizin, ilişkilerin ileriye
dönük olarak güçlü bir şekilde geliştirilebilmesi bakı-
mından son derece yararlı olduğunu söyleyebilirim.
Burada önemli olan birliktelikleri ve iş ortaklıklarını
ekonomik akılla geliştirmektir. Adana Ticaret Odası
olarak komşu ülkelerimizde siyasi ve ekonomik istik-
rarın sağlanamaması nedeniyle Balkan ülkeleri pa-
zarlarının dış ticaretimizde yaşanan sıkıntıları aşma-
mıza önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”

Adana Ticaret Oda-
sı’ndan (ATO) bir heyet,

Karadağ ziyaretinde
karşılıklı yatırım ve işbir-

liği için araştırma yaptı.

ATO’dan Karadağ çıkarması
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Sakarya Sanayici ve İşadamları Derneği (SASİ-
AD) Başkanı Aydın Bahar ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Baş-

kan Yardımcısı Günay Güneş, Sakarya Makine İma-
lat Birliği Başkanı Metin Kar ile SASİAD üyeleri Çu-
kurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (ÇU-
KUROVA SİFED) davetlisi olarak Mersin’de bir dizi
incelemelerde bulundu. İki günlük Adana ve Mersin
temasları kapsamında Adana Sheraton Otel’de
Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) ve
ÇUKUROVA SİFED Başkanı Süleyman Sönmez ve
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Öncül tarafından
karşılanan SASİAD heyeti, buradan Mersin’e geçti.

FABRİKA ZİYARETİ YAPTILAR
İlk durağı Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi

olan sanayiciler OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri
Tekli’den bölgeyle ilgili bilgi aldı. Mersin Sanayici ve
İşadamları Derneği (MESİAD) Başkanı Mehmet De-
niz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Tarsus Sanayici ve
İşadamları Derneği (TASİAD) Başkanı Yakup Ateş’in
de dahil olduğu heyet OSB’de faaliyet gösteren geri
dönüşüm fabrikası Teknik Masura’yı gezdikten son-
ra Mersin Serbest Bölge’ye geçti. Serbest Bölge Ge-
nel Müdürü Edvar Mum’un yüzde 100 kapasite ile
çalışan serbest bölgede yerli ve yabancı toplam
450 firmanın bulunduğu bilgisini alan sanayiciler
bölgedeki HDM Çelik Boru fabrikasını da gezdi. 

GÜZELOĞLU’YLA GÖRÜŞTÜLER
Sakarya, Adana, Mersin ve Tarsuslu iş insanları

daha sonra Mersin Limanı’na geçti. Özelleştirilen
Mersin Limanı MIP Ticaret Grup Müdürü Buğra Bilgi-
ner’den bilgi alan heyetin son durağı Mersin Valisi
Hasan Basri Güzeloğlu oldu. Vali Güzeloğlu, kalkın-
manın taşıyıcısının özel sektör olduğunu söyledi.
Mersin’in kalkınma adına kullanılabilecek çok büyük
ve zengin dinamiklere sahip olduğunu ifade eden
Güzeloğlu, “Kimsenin diğerini ötekileştirmeden yaşa-
dığı Mersin, tüm Türkiye’yi temsil eden bir bütünlüğe
sahiptir. Türkiye’nin Asya, Ortadoğu ve Uzakdoğu’ya
açılan önemli bir kapısı olan Mersin’i kuruluşundan
bugüne taşıyan ticari ve uluslararası ilişkiler güçlü ya-
rınlara ulaşmasında da önemli rol oynayacaktır” dedi.

GÜÇLÜ BİR ALTYAPIMIZ VAR
Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, MESİAD

Başkanı Mehmet Deniz, TASİAD Başkanı Yakup
Ateş’e misafirperverlikleri için teşekkür eden ÇU-
KUROVA SİFED Başkanı Süleyman Sönmez ise Ada-
na, Tarsus ve Mersin’in güçlü bir altyapıya sahip ol-
duğunu, tarım, sanayi, kültür ve turizm alanında
güçbirliği oluşturmasının önemine işaret etti. Çuku-
rova’yı oluşturan illerin aynı kaderi paylaştığına işa-
ret eden Sönmez, gelişimini tamamlayan Marmara
Bölgesi’nin alternatifinin Mersin ve Adana olduğuna
vurgu yaptı. 

MEHMET DENİZ YATIRIMCILARI ÇAĞIRDI
Mersin’in ekonomik faaliyetlerine ilişkin geniş

bilgi sunan, kentin tarım ve turizmde önemli bir ge-
lişim kaydettiğini vurgulayan MESİAD Başkanı Meh-
met Deniz ise 1. Ve 2. OSB’nin tam kapasite çalıştı-
ğını, 3. OSB’nin de yapım aşamasında olduğunu
söyledi. Deniz, yatırımcıları geniş olanaklara sahip
Mersin’e beklediklerini dile getirdi. Konuşmaların
ardından SASİAD Başkanı Aydın Bahar, Mersin Valisi
Hasan Basri Güzeloğlu’na plaket sundu. Heyet,
daha sonra Adana’da temaslarda bulundu.

Sakaryalı işadamları,
Adana ve Mersin’de iş
dünyası kuruluşları ve

bürokratlarla görü-
şüp işbirliği için kir

alışverişinde bulundu.

Sakarya iş dünyası Çukurova’yı gezdi
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Tunus'un Nabeul kenti Valisi Mohamed Akermi
Hamdi ve beraberindeki heyetin Adana Sana-
yi Odası’nı (ADASO) ziyaretinde, iki kent ara-

sındaki benzerliğin karşılıklı ticari işbirliğine dönüş-
mesi için fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiği
vurgulandı. ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kı-
vanç, iki yıl önce başlayan ziyaretlerin ticari ilişkiler,
yatırım ve karşılıklı iş imkanlarını artırmaya vesile
olacağını söyledi. Kıvanç, Müslüman olması ve 300
yılı aşkın süre Osmanlı hakimiyetinde kalması nede-
niyle Tunus ile Türkiye’nin daha kolay anlaşabildiği-
ni, bu nedenle mevcut ilişkilerin avantaja çevrilme-
sinde önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Tu-
nus’un Libya ve Cezayir gibi komşu ülkelerin pazarla-
rında iş yapmak isteyen yatırımcılar için ayrıcalıklı ve
önemli pazar olduğunu vurgulayan ADASO Başkanı
Zeki Kıvanç, hem ticari hem de yatırım ilişkilerini ar-
tırmanın öncelikleri arasında bulunduğunu bildirdi. 

FIRSATLARI DEĞERLENDİRMELİYİZ
Nabeul Valisi Mohamed Akermi Hamdi ise yaptığı

konuşmada, Adana ve Nabeul’un iklim, ekonomi, ta-
rımsal desen, tarıma dayalı sanayi yönünden benzer-
lik gösterdiğini, ülke ekonomisi içerisinde çok önemli
yere sahip bulunduğunu vurguladı. Vali Hamdi, “Zi-
yaretimizin, bu benzerliğin karşılıklı, yararlı ilişkilere

ve işbirliğine dönüşmesini istiyoruz. Önümüzde ol-
dukça önemli sayıda fırsat bulunmaktadır. Bu fırsat-
ların iki ülke tarafından değerlendirilmesini, ticari
ilişkilerin ve işbirliklerinin daha da gelişmesini arzu
ediyoruz” dedi. Tunus’un Adana Fahri Konsolosu
Nuri Sabuncu da iki kardeş şehir arasındaki kardeşlik
bağının güçlendirilmesi ve ticareti işbirliğine dönüş-
türülmesi amacıyla girişimlerini önümüzdeki süreçte
daha da yoğunlaştıracaklarını söyledi. 

ZİYARETLER DEVAM ETMELİ
Sabuncu, “Karşılıklı ziyaretler ve ilişkileri devam

ettirerek ticari ve yatırım işbirliklerini daha iyi boyut-
lara taşıma imkanımız bulunmaktadır. Bu amaçla
Turus ile Adana arasında ilişkilerin ve işbirliklerinin
artırılmasına yönelik işadamları ile yatırımcılara
Adana Fahri Konsolosluğu olarak her türlü destek ve
katkıyı sağlamaya hazırız” diye konuştu. Ziyaret anı-
sına karşılıklı hediyelerin verildiği ve Adana Vali Yar-
dımcıları Halis Arslan Celalettin Cantürk, Adana Sa-
nayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin Nuri Çomu’nun
katıldığı ziyarette, Tunus Heyeti’nden İlçeler Meclisi
İdaresi Başkanı Mohamed Bouden, İlçeler Meclisi İş-
birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Salha Ben
Aicha, Kalkınma Müdürü Choutri Mselmoni, Turizm
Sorumlusu Wahid Ben Youssef yer aldı.

Tunus’un Nabeul kenti
Valisi Mohamed Akermi

Hadmi ve işadamları, iş-
birliği fırsatlarını araştır-
mak içni Adana’ya geldi

ve sanayicilerle görüştü.

Tunus heyeti Adana’da
işbirliği fırsatı aradı



1979 yılından itibaren Adana'da faaliyet gösteren ve is-
miyle güven yaratan Halil Avcı İnşaat, 100 bin metre kare
üzeri inşaat alanıyla 550 konuttan oluşan Dreamtown

projesi için hazırlıklara başladı. İnşaat ağırlıklı olmak üzere
enerji, turizm, tarım ve madencilik sektörlerinde de faaliyet
gösteren Halil Avcı Şirketler Grubu Dreamtown projesiyle
Adana'nın en büyük ve en kapsamlı projesine imza atacak.

RÜYA GİBİ BİR YAŞAM
5 ayrı adada 8 bloktan ve 100 bin metre kare inşaat alanın-

da oluşan Dreamtown projesinde 1+1'den 4+1'e kadar stan-
dart, teraslı ve bahçeli 550 konut bulunuyor. Her bir adada ayrı
ayrı olmak üzere toplam 5 yüzme havuzu, fitness salonları, lu-
naparklar, mini futbol sahaları, havuz başı cafeleri, tenis kortla-
rı, kapalı otoparklar, basketbol sahaları, sinema salonları ve
saunaların bulunduğu sosyal alanlarıyla Dreamtown projesi,
Adanalılara rüya gibi bir yaşam vaat ediyor.

FARK YARATACAK
Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-

sı Orhan Avcı,12 bin metre kare bulvar cepheli işyerleri, parsel-
ler arasından geçen ve Real kavşağına bağlanan 25 metrelik
bulvarıyla Dreamtown Projesinin, Adana'da fark yaratacakları-
nı bildirdi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avcı, başlattıkları
her projenin lansmandan önce satılmaya başlandığını belirte-
rek, oluşan bu güvende  projelerimizdeki kalite ve farkın yanı
sıra bize güvenin büyük etkisi var. Tüm projelerimizi taahhüt
ettiğimiz süreden önce tamamlayarak, oluşturduğumuz bu
güveni taçlandırma çabamız buna sonra da sürecek” dedi.

Halil Avcı’dan yine dev proje
Sektörünün ön-
cülerinden Halil

Avcı İnşaat, Adana
merkez Seyhan il-

çesinin Kıyıboyu
mevkiinde kentin
en büyük projesi
için kolları sıvadı.
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Halil Avcı Şirketler Grubu
rekortmenler listesinde
Halil Avcı Şirketler Grubu başarı zincirine an-
lamlı bir halka daha ekledi ve Adana vergi re-
kortmenliği sıralamasında ikinci oldu.

Adana Vergi Dairesi tarafından açıklanan
2013 yılı vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi
sıralamasında Halil Avcı Şirketler Grubu ikinci sı-
rada yer aldı. 100 şirketin bulunduğu listede
ikinci sırada yer almanın kendileri için büyük bir
onur ve sevinç kaynağı olduğunu belirten Halil
Avcı, yatırımlarının artarak devam edeceğini,
dürüstlükten ve kaliteden ise asla taviz verme-
yeceklerini belirtti.

İNŞAATIN UZMANI
Faaliyet alanı olarak ikamet amaçlı binaların

inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin
oturduğu binalar, gökdelenler ve benzeri inşaat-
lar) kolunda 1.944.316.79 gibi bir rakama tekabül
eden tahakkuk oranıyla adeta bir rekor kıran Halil
Avcı Şirketler Grubu, Adana’daki başarılarıyla sık
sık gündeme gelmenin haklılığını da bir kez daha
kanıtlamış oldu. 12.09.1979 tarihinde Adana’da
inşaat müteahhitliği sektöründe faaliyete başla-
yan Halil Avcı ve 1990 yılında özel konut inşaatı-
na başlayan Halil Avcı’nın bitmiş ve halen devam
eden birçok özel konut inşaatları bulunuyor.

TURİZMDE DE YATIRIMLARI VAR
Halil Avcı bu başarılarının yanı sıra 1999 yılında

İn-Tur İnşaat Elektrik Turizm Sanayi ve Ticaret Li-
mited Şirketi’ni kurdu. İn-Tur şirketi ile Halil Avcı,
Karkamış Hidroelektrik santrali ile hidroelektrik
santrallerde elektrik üretimi faaliyetlerinde bulu-
nuyor. Eski Salih Bosnalı Konağını restore edip
Adana’ya ve turizme kazandıran Halil Avcı, Hotel
Bosnalı ile turizm faaliyetlerine devam ediyor.

DREAM TOWN’LA YANKI UYANDIRDI
En son Dream Land Projesi ile inşaat sektö-

ründe ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran
başarının mimarı Halil Avcı, ardından hayata ge-
çirdiği Dream Town projesiyle takdir topladı.
Dream Town Projesinde,  100,000  metrekare
inşaat alanı, süper lüks daireler, herkese, her büt-
çeye göre, 5 Siteye 5 yüzme havuzu, alışveriş
bulvarı, geniş yaşam alanları, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1
daireler, 5 sitede 5 havuz manzaralı 5 fitness sa-
lonu, 3 boyutlu sinema salonu, süper eğlenceli
lünapark, modern mutfaklar ve deniz bahçeli
daireler bulunuyor. Halil Avcı, var olma nedenini
ise şöyle açıklıyor:  “İnsana, yaşamsal ve kültürel
değerlere önem veren, itibarı güçlü bir inşaat şir-
keti olarak; yenilikçi bakış açısıyla, aklın ve bili-
min ışığında kaliteli, hızlı, ekonomik işler yapmak
ve gelecek kuşaklara kalıcı eserler bırakmak.”
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TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu (KGK)
İcra Kurulu Toplantısı’nda kadın girişimcilere
yönelik ‘Beden Dili ve İletişim’ konulu eğitim

verildi. Yönetim ve İş Geliştirme Danışmanı İlhami
Günsel’in sunumuyla gerçekleşen eğitime iş kadınları
yoğun ilgi gösterdi. Eğitim öncesi konuşan Adana
KGK Başkanı Esra Özden, kadın ve çocuğa yönelik
şiddetin Türkiye’nin kronik problemleri arasına girdi-
ğini, 2014 yılının ilk 3 ayında öldürülen kadın sayısı-
nın 60’a ulaştığını belirten Özden, yaşanan sorunda
kadına ekonomik özgürlüğün sağlanamamış olması-
nın önemli rolü olduğunu söyledi. 

SONUÇLARINI GÖRECEĞİZ
Adana’da daha fazla kadın girişimcinin yatırım yap-

ması için çaba gösterdiklerini belirten TOBB Adana
KGK Başkanı Özden, “Gerçekleştirdiğimiz girişimcilik
eğitimi sonrası iki arkadaşımız tekstil ve hizmet sektör-
lerinde yeni işyeri açtı. Çok mutlu olduk. Zira onların

yanında çalışanların da çoğunluğu kadın. Bir taraftan
kadın çalışan sayısı artsın istiyoruz ama daha önemlisi
Adana’da girişimci kadın sayısını artırmamız lazım. Giri-
şimci kadın sayısı ve çalışan kadın sayısı artan Adana’da
kadına ve çocuğa şiddetin de azaldığını göreceğiz” dedi. 

POZİTİF AYRIM YAPILMALI
Ekonomi yönetiminin kadına yönelik pozitif ayrımcı-

lık uygulamalarının yerel yönetimlerce de sürdürülmesi
gerektiğini anlatan Özden, “Belediye başkanlarımıza
‘hayırlı olsun’  ziyaretlerinin tamamlanmasını bekliyo-
ruz. Adana’da yatırım yapan kadın girişimciye pozitif
ayrımcılık yapılabilir. Belediye meclislerimizin alacağı
kararlarla kadın girişimci için tabela vergisi alınmayabi-
lir, ruhsat harç bedelleri azaltılabilir. Yerel yönetim ihti-
yaçları kadın girişimcilerin ürün ve hizmetleri arasından
satın alınabilir. Birçok alanda yerel teşvikler verilebilir.
Bütün bunları değerlendirebiliriz.  Adana’yı kadın giri-
şimciler için yatırım merkezi yapabiliriz” diye konuştu. 

TOBB Adana Kadın Giri-
şimciler Kurulu Başka-

nı Esra Özden, kadına
ve çocuğa yönelik şidde-
tin ancak, çalışan kadın
sayısının artırılmasıyla
azalabileceğini söyledi

Kadına ve çocuğa şiddeti ‘çalışan kadın’ azaltır

TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından,
Adana Gıda Toptancıları Derneği işbirliği
ile düzenlenen Çukurova Gıda Fuarı, sek-

törün önde gelen firmalarını bir araya getirdi.
Yoğun ilgi gören fuar, gıda sektörüne yönelik
üretici ve aracı firmaların gözlerini Adana’ya çe-
virmesine neden oldu. Fuar, bu yıl ulusal çapta
kendini kanıtlamış bir firma olan Kristal Kola’ya
da ev sahipliği yaptı.

ZENCEFİLLİ GAZOZ ÜRETTİ
1960 yılında kurulan, “BALSA” markası ile içe-

cek sektöründe kedine yer bulan firma, yaptığı
Ar-Ge çalışmaları neticesinde sektöre ve son tü-
keticiye yenilikler sunuyor. Bu yeniliklerin başın-
da ise zencefilli, frambuazlı ve damla sakızlı ga-
zoz geliyor. Tamamen doğal olarak üretilen, ger-

çek zencefil, gerçek damla sakızı, gerçek frambu-
az ve gerçek pancar şekeri kullanılarak üretilen
gazozlar, tüketicinin ilgisini çekiyor. 

TÜKETİCİYE DE ULAŞTIK
Kristal Kola Türkiye Pazarlama ve Satış Mü-

dürü Bayram Altuntoprak, Çukurova Gıda Fuarı
aracılığı ile Çukurova Bölgesi’ndeki bayilere do-
layısıyla son tüketiciye ulaşmayı hedefledikleri-
ni söyledi. Altuntoprak, “Yeni ürünlerin damak
tadına uygunluğu konusunda, katılımcılar aracı-
lığı ile test yapmaktayız. Fuara katılmış olmak-
tan dolayı çok memnunuz. Konu ile ilgili sektör
firmalarının yoğun ilgisi ile karşılaştık. Bu an-
lamda fuar, firmamız adına çok olumlu ve an-
lamlı geçmektedir”  diye konuştu.

TÜYAP’ın Adana’da düzenle-
diği Çukurova Gıda Fuarı’nda 

en çok ilgi gören rmalar-
dan biri Kristal Kola oldu.

Kristal Kola fuarda yeni lezzetleri tanıttı
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Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (AD-
SİAD), Geleneksel Salı Toplantıları kapsa-
mında derneğin üyesi ve Seyhan Belediye

Başkanı Zeydan Karalar’ı ağırladı. Seyhan Otel’de
gerçekleşen toplantıda Seyhan ilçesi ve Ada-
na’nın geleceği hakkında görüş alışverişinde bulu-
nuldu. ADSİAD ve Çukurova SİFED Başkanı Süley-
man Sönmez, Seyhan’ın başta işsizlik olmak üze-
re birçok sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi. 

BEYİN GÖÇÜ UYARISI
Adana’nın sadece değişen bir kent değil her

alanda nitelikli, gelişen bir kent olması gerektiği-
ni vurgulayan Sönmez, “Adana ciddi oranda be-
yin göçü veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ada-
na Bölge Müdürlüğü’nden elde edilen verilere
göre Adana’nın 2007 yılından bu yana göç verdi-
ği ortaya çıkıyor. Verilere göre Adana göç almaya
devam ediyor ancak uzun zamandır aldığı göçten
fazlasını veriyor. TÜİK’in verileri de bizi doğrulu-
yor ki verdiğimiz göç kalifiye insanlardan, katma
değer üreten iş gücü potansiyeli yüksek ve istih-
dam sağlayacak iş insanlarından, meslek erbap-
larından oluşuyor” dedi.

YAŞANABİLİRLİK SEVİYESİ
İstatistiki verilere bakıldığında Adana’nın artık

göç alan ancak göç vermeyen şehir olarak algı-
lanmasının geride kaldığının görüldüğünü ifade
eden Sönmez, şunları söyledi: “Valilik, belediye-
ler, sivil toplum örgütleri, borsa, odalar ve tüm
seçilmiş ve atanmışlarla birlikte bu konunun üze-
rine ciddi olarak eğilmemiz gerekiyor. Maalesef
yatırımcılarımız, iş insanları ve yeni nesil gençler
yaşanabilirlik seviyesi daha iyi kentlere göç edi-
yor. Gelişimini tamamlayan Marmara’nın alter-

natifi olmamıza rağmen kent estetiği ve kent ai-
diyetinin yetersizliği, yaşanabilirlik seviyesinin
düşüklüğü gibi nedenlerle beyin göçünü engelle-
yemiyoruz.”

ADSİAD’DAN BAKAN DA ÇIKABİLİR
ADSİAD ailesine mensup olmaktan gurur duy-

duğunu belirten Türk Girişim ve İş Dünyası Fede-
rasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Onat-
ça da 53 ilden daha büyük bir ilçenin belediye
başkanının ADSİAD’lı olmasından duyduğu guru-
ru paylaştı. “Bizim aramızdan milletvekili de ba-
kan da çıkabilir” diyen Onatça, şöyle konuştu:
“Bana göre ADSİAD ailesinden bakanlar kurulu
bile oluşabilir. Büyük şirketler yöneten ADSİAD
ailesi ülkeyi yönetmeye de talip olmalıdır. İşada-
mı daha öngörülü ve daha hoşgörülüdür. Zeydan
Karalar’ın siyasi, işadamlığı ve yöneticilik tecrü-
besi ile kayıtsız şartsız Seyhan Belediyesi’nde bir
tarih yazacağına inancım tamdır.”

ÖMRÜMÜ ADANA’YA HARCAYACAĞIM
Sözlerine, “Çok kıymetli ailem. Aranızda oldu-

ğum için onurlu ve kıvançlıyım” diye başlayan
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Tür-
kiye’nin en büyük iki işadamları örgütünden biri-
nin başkanının ADSİAD’lı olduğuna dikkati çekti.
Adana’da herkesin mutlu ve huzurlu yaşamak is-
tediğini belirten Zeydan Karalar, şunları söyledi:
“Adana, özel ve güzel bir kenttir. Bundan sonraki
hayatımı Seyhan’ın ve Adana’nın iyiliği, mutlulu-
ğu ve dönüşmesi için harcayacağım. Benim için
su da bu, hava da bu, mutluluk da bu olacak. İyi
işler yapmak için belediye başkanı oldum. İyi bir
ekiple yola çıktık. Bir kent için, bir ülke için en
tehlikeli olgu nitelikli göç vermesidir.”

Seyhan Belediye Başkanı
Zeydan Karalar’ı ağırla-
yan ADSİAD, nitelikli gö-
çün Adana’ya verdiği za-

rarlara vurgu yaptı

ADSİAD’dan beyin göçü uyarısı

TÜRKONFED Başkanı SÜLEYMAN ONATÇA

Seyhan Belediye Başkanı ZEYDAN KARALAR

ADSİAD Başkanı SÜLEYMAN SÖNMEZ, 
Seyhan Belediye Başkanı KARALAR’a 
Osmanlı Koleksiyonu işlemeli tablo hediye etti






