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Gündem Oluşturur

ParPen Plastik LTD.
yatırımlarla 

hedef büyütüyor
28’DE

Alpil Alüminyum 
LTD., kompozit 

panel üretimiyle 
sektöre giriş yaptı

32’DE

Lider Zaman LTD.
sektörde 

büyüme gösteriyor
8’DE

Dünyanın gözü 
Doğanay’da

12’DE

Adana ihracatı 
üzerindeki 

ölü toprağını atacağız
6’DA

ÇUKUROVA 
PLASDER’in

Yönetim Kurulu 
bir araya geldi

14’TE

Genç girişimcileri 
İŞKAD buluşturdu

16’DA

KOBİ’lere yol arkadaşı
18’DE

DAĞLIKAN 
İnşaat Ltd.
Çukurova’nın
en büyük 
hayvancılık 
tesisine imza attı

Astaş Isıl 
İşlem LTD.
tesislerinde,
Vakum Isıl 
İşlem Fırını 
devreye girdi

24’TE

10’DA
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Kobigündem Dergisi, basın meslek ilkelerine uymaya söz 
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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

Değerli okuyucularımız,

Yeni sayımızı bayram öncesi başlatmış olduğumuz çalışmalarla tamamlayıp Kurban Bay-
ramı’nın hemen akabinde siz değerli okuyucularımıza ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz.
Sevgiyi, kardeşliği ve paylaşımı esas alan Kurban Bayramınızı bu vesileyle kutlar, sizlere
ve tüm İslam alemine huzur ve mutlu dolu günler getirmesini dilerim.

Bu sayımızda yine birbirinden değerli sanayicilerimizin ve KOBİ’lerimizin katkılarıyla
hazırlamış olduğumuz haberler bulunuyor. Bölgemizde üretim yapan, ekonomiye ve istihdama
önemli katkılar sunan firmalarımızın girişimleri, üretimleri ve projeleri bizleri mutlu etti.
Bunlar içerisinde inşaat sektöründe fabrika inşaatı ve tesisi yapan Dağlıkan İnşaat’ın,
Çukurova bölgesinin en yüksek kapasiteli büyük baş hayvancılık tesisi projesini tamamlayarak
üretici işletmenin hizmetine sunmasının gururunu yaşadığına tanıklık ettik. Gezip inceleme
şansı bulduğumuz bu tesis Avrupa standartlarında olup ‘Doğru Tarım İşletmeciliği’
bünyesinde aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Yine bunun yanı sıra, lambri üretiminden
kompozit panel üretimine kadar, son sistem ve teknolojik alt yapıyla ısıl işlem sektöründe
faaliyet yürüten işletmeyle birlikte, firmaların girişimleri ve yatırımları bizleri heyecanlandırdı.
Bölgemiz iş dünyasında gerçekleşen bu gelişmeleri büyük bir keyifle ve heyecanla
sayfalarımıza taşıyarak,bir sinerji yaratmaya çalışmalarımızla devam edeceğiz.

Diğer bir husus ise bölgemizde plastik sanayicileri ve plastik sektörüne ilişkin faaliyet
yürüten firmalarımızın hızlı bir yükseliş göstermesidir. Bu anlamda pek çok işletmeyle
olan diyaloglarımız neticesinde önemli girişimlerde bulunduklarına tanıklık ediyoruz.
Gelişen bu sektörle ilgili bir dayanışma içerisinde olduklarını ve önemli oranda güç
birlikteliği oluşturduklarını görüyoruz. Bir önceki sayımızda ve bu sayımızda da ilk olarak
KOBİGÜNDEM Dergisi’nde haberlerine yer verdiğimiz Çukurova Plastik Sanayicileri
Derneği, yakın bir dönem içerisinde kuruldu. Çalışmalarını önemle takip ettiğimiz bu yeni
oluşumun bölgemizde faaliyet yürüten plastik sektörüne ilişkin sanayicilere önemli katkılar
sunacığını ve bir güç birlikteliği oluşturacağını ön görüyoruz. Başkanlığını IŞIN BORU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selahattin Onatça’nın yürüttüğü Çukurova PLASDER,
Yönetim Kurulu’nda Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerinden sanayicilerin
bulunmasının, bölgede sektöre ilişkin başarılı çalışmalar yapılmasını sağlayacağını
söylüyor. Şimdiden sektörün önemli isimlerini buluşturan ve çalışmaya başlayan Çukurova
PLASDER, bölgenin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olmayı hedefliyor.

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere işlerinizde kolaylıklar dilerim.

Hayati Çetinkaya





Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki
Kıvanç, sanayi firmalarının ihracat kapasi-
tesinin artması ve yapmayanların ise ihra-

cata yönlendirilmesi amacıyla dış ticaret bilgilen-
dirme seminerlerine önem verdiklerini belirterek,
“Adana’nın ihracatı üzerindeki ölü toprağını at-
mak için çaba gösteriyoruz” dedi. Ekonomi Ba-
kanlığı, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ve Ada-
na Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen “Dış Tica-
ret Bilgilendirme Semineri”nin açılışında konuşan
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, köklü sanayi kültü-
rüne ve zengin ekonomik potansiyele sahip Ada-
na’nın 2 milyar dolarlık ihracat yapmasını yeterli
görmediklerini, bu rakamın 5 milyar dolara çıka-
rılmasını hedeflediklerini bildirdi. 

VAKİT KAYBEDEMEYİZ
İhracatta önemli sorunlar bulunduğunu, özellik-

le KOBİ’lerin finansman, likidite ve haksız rekabet
gibi önemli zorluklarla karşıya karşıya kaldığını
vurgulayan Başkan Kıvanç, “Ülkemizin ve kentimi-
zin bu tür bahanelerle vakit kaybedecek durumu
yoktur. Bizler Adana ihracatının üzerindeki ölü
toprağını atmak durumundayız. Ülke ve kent ihra-
catını çok daha ileriye taşımaya mecburuz” dedi.
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin 100. kuruluş yıldönümünün kutlanacağı
2023 yılı için 500 milyar dolarlık ihracat hedefi
öngörüldüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu: “Bu
hedefe ulaşmak amacıyla yıllık 150 milyar dolarlık
ihracat 3 kat artırılmalıdır. Bunu başarabilmek için
Türkiye’nin ihracatının yüzde 90’ından fazlasını
gerçekleştiren sanayi kesiminde vakit geçirilmede-
den yatırım hamlesi gerçekleştirilmesi, Ar-Ge faa-
liyetlerine ağırlık verilerek daha yüksek katma de-
ğerli ürün ihraç edilmesi gerekmektedir.”

UZMANLAR KONUŞTU
ADASO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ve

firmaların dış ticaret elemanlarının ilgi gösterdiği
seminerde, Ekonomi Bakanlığı’ndan İhracat Genel
Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Ayhan Bozkurt “İh-
racatta Sağlanan Destek Programları”, İhracatı Ge-
liştirme Uzmanı Esin Şen “Ülke Masaları - Brezilya
Pazarı Fırsatları”, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
Şube Müdürü Talat Kaya ise “Pazara Giriş Engelleri
ve Çözüm Yolları” konularında bilgiler verdi.
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Adana Sanayi Odası
(ADASO) Başkanı Zeki

Kıvanç, Adana’nın ihra-
catı üzerindeki ölü top-

rağını atmak için çaba
gösterdiklerini söyledi.

Adana ihracatı üzerindeki
ölü toprağını atacağız

Adana 
Sanayi 
Odası 
Başkanı
ZEKİ 
KIVANÇ
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L ider Zaman Kontrol ve Güvenlik Sistem-
leri San. Tic. Ltd. Şti. 2001 yılında Ada-
na’da İsmail Şahin yönetiminde ticari

faaliyetlerine başladı. Sektörde 20 yıllık bir
tecrübeye sahip olan İsmail Şahin, sektördeki
deneyim ve tecrübesiyle Personel Devam
Kontrol Sistemleri (PDKS) ve kamera-güvenlik
sistemleri alanında birçok projeye imzasını
atıyor. Yine bünyesinde oluşturduğu “Li-per”
markasıyla, PDKS’de işletmelerin zaman ve
para kaybını önlemelerinde önemli avantajlar
sağlıyor. Sektörde bölgede gelişen iş hacmiyle
güçlenen firma, TS-EN ISO 9001:2008 kalite
yönetim sistemleri ve TSE-HYB hizmet yeri
yeterlilik belgeleriyle kalitesini ortaya koyu-
yor. Güvenlik ve kontrol sistemlerinde dünya-
nın seçkin markalarının Türkiye’de satış ve
teknik servis hizmetlerinin yanı sıra, yangın al-
gılama sistemleriyle birlikte geniş bir yelpaze-
de faaliyetlerini sürdürüyor.

UZMAN KADROYLA 
FAALİYET YÜRÜTÜYOR
Ev ve ofis güvenliğinden, orta ölçekli ve

büyük ölçekli işletmeler, endüstri tesisleri,
fabrikalar, şehir güvenliği ve sınır güveliğine
kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini
ifade eden, Lider Zaman Kontrol ve Güvenlik
Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Koordina-
törü İsmail Şahin, “Güvenliğiniz için önce bize
danışın, sonra dilediğiniz her yere” sözleriyle
başladığı açıklamalarına şu şekilde devam

etti: “Öncelikle sektörümüzde tecrübe, dene-
yim ve bilgi çok büyük bir önem arz etmekte-
dir. Teknik bir hizmet vermemizden kaynaklı
sıfır hatayla çalışmalarımızı yürütmek zorun-
dayız. Bu vesileyle sektörde ki deneyimleri-
mizin yanı sıra, tüm çalışanlarımızın öncelikle
iş sağlığı ve güvenliği konusu başta olmak
üzere, gerekli olan tüm eğitimlerden geçiril-
miş deneyimli, bilgili ve alanlarında uzman ve
teknik bir kadroyla hizmet vermekteyiz. Yazı-
lım uzmanları, proje uzmanlarından oluşan,
teknik servis ekibimizle birlikte yerinde ve za-
manında kesintisiz hizmet veren bir firmayız.”

İŞLETMELERE KATKI SAĞLIYOR
Güvenlik kontrol sistemleri, kamera sis-

temleri, Personel Devam Kontrol Sistemleri
(PDKS), turnikeli geçiş kontrol sistemleri,
kartlı geçiş sitemleri, parmak izi kontrollü ge-
çiş sistemleri, yüz tarama sistemleri ve yan-
gın algılama sistemleri gibi, farklı seçenekler-
de projeli uygulamalar yaptıklarını söyleyen
İsmail Şahin şunları söyledi: “Öncelikle hede-
fimiz müşteri ihtiyaçlarını doğru belirlemek-
tir. Bu çerçevede müşterilerimizle gerekli
olan görüşmeyi yaptıktan sonra, keşif ekibi-
mizle işletmeye uygun şartlarda ihtiyaç liste-
sini oluşturarak proje aşmasına geçiyoruz.
Özellikle kurduğumuz Kamera Sistemi ile, iş-
letme yetkililerinin ve işverenlerin, çalışanla-
rını ve üretim sahalarını, internet üzerinden
şehir içi, şehir dışı ve yurtdışından canlı ola-
rak takip etmelerini sağlıyoruz. Bu sistemler-
le başta güvenlik olmak üzere, personel de-
vam kontrol sistemleriyle işletmelere önemli
katkılar sağlıyoruz. İş kaybı, zaman kaybı gibi
pek çok konuda projelerimizle işletmelerin

üretimini arttırmaya yönelik önlem almasına
vesile oluyoruz. Yine pek çok işletmede uygu-
lamaya aldığımız yangın algılama sistemle-
riyle, işletmelerin her hangi bir yangın duru-
munda adres tespitli görsel ve sesli olarak
uyarılmasını sağlamış oluyoruz.”

PAZAR PAYINI SÜREKLİ ARTIRIYOR 
Adana başta olmak üzere, Adıyaman, Ak-

saray, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanaraş,
Hatay, Karaman, Kayseri, Konya, Malatya,
Mersin, Niğde, Osmaniye ve Şanlırfa bölgele-
rinde önemli kuruluşların ve işletmelerin ka-
mera-güvenlik sistemleri ve personel devam
kontrol sistemlerinde birçok projeyi başarıyla
uygulamaya aldıklarını ifade eden İsmail Şa-
hin, açıklamalarını şu şekilde tamamladı:
“Bünyemizde eğitimli ve teknik alt yapıya sa-
hip bir kadroyla çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Bir çok bölgede ekiplerimiz hali hazırda çalış-
malarını sürdürüyorlar. Sektörde pazar payı-
mız hızla yükseliyor. Teknolojik gelişmeleri ti-
tizlikle takip ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız
neticesinde personel devam kontrol sistem-
leri alanında kullanılan, müşterilerimizin ihti-
yacı olan tüm yazılım ve donanımlara sahip,
özel üretim bilgi toplama terminallerinin
kendi markamız olan Li-per ile satışa sunuyo-
ruz. Özelikle personel maaşı hesaplama ko-
nusunda yaptığımız uygulamalarda, müşteri-
lerimize sağladığımız puantaj külfetini azatla-
manın yanı sıra, işçinin hak edişinin de belir-
lendiği bu sistemde, birçok uygulamayı başa-
rıyla devreye aldık. Sektörümüzde hızla iler-
leyen ileri teknolojiyi ve yenilikleri takip ede-
rek, müşterilerimize en iyi hizmeti sunarak,
sektördeki büyümemizi sürdüreceğiz.”

Lider Zaman LTD., Personel Devam Kont-
rol Sistemi ve kamera - güvenlik sistemleri
ve yangın algılama sistemleri uygulamala-
rıyla bölgede sektörde büyüme gösteriyor.

Lider Zaman 
Kontrol ve 

Güvenlik Sistemleri 
San. Tic. Ltd. Şti. 

Genel Koordinatörü
İSMAİL ŞAHİN

Lider Zaman LTD.
sektörde 
büyüme 
gösteriyor

Lider Zaman LTD.
sektörde 
büyüme 
gösteriyor

Lider Zaman LTD.
sektörde 
büyüme 
gösteriyor

Lider Zaman LTD.
sektörde 
büyüme 
gösteriyor

Lider Zaman LTD.
sektörde 
büyüme 
gösteriyor





1989 yılında bölgedeki makine imalat
sanayinin ısıl işlem ihtiyacını karşılamak
ve problemlerine çözüm olmak amacıy-

la  Astaş Isıl İşlem Mühendislik Metalurji San.
Tic. Ltd. Şti., Çukurova bölgesinin ilk ısıl işlem
tesisi olarak faaliyetlerine başlamıştı. Adana
Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’nde bin 500 met-
rekarelik kapalı alandan oluşan tesisinde faa-
liyetini yürüten firma, sektörde yaptığı son

teknoloji ürünü fırın ve laboratuar yatırımla-
rıyla dikkat çekiyor. Astaş Isıl İşlem LTD, Çu-
kurova Kalkınma Ajansı’nın (ÇKA) destekle-
diği proje kapsamında vakum ısıl işlem fırınını
devreye alarak, bölgemiz imalat sanayinin
hizmetine sundu. Sürekli yenilenmeyi esas
alan şirket politikasıyla, ısıl işlem sektöründe
ki son teknolojik Fırın yatırımlarıyla sektörde
ilerleme kaydediyor.

ÜRETİM HATLARINI GÜÇLENDİRDİ
Özelikle sektörle alakalı son dönemlerde

önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade
eden Astaş Isıl İşlem Mühendislik Metalurji
San. Tic. Ltd. Şti. Şirket Müdürü Hasan
Ayazseven, açıklamalarına şu şekilde de-
vam etti: “Isıl işlem sektöründe son dönem-
lerde önemli yatırımlar gerçekleştirerek
üretim hatlarımızı güçlendirdik. Son tekno-
lojik fırın yatırımlarımızda sırasıyla,150 KVA
gücünde orta frekanslı İGBT teknolojisiyle
çalışan PLC kontrol sistem son teknoloji in-
düksiyon sertleştirme makinesini bölgedeki
sanayicinin hizmetine sunduk.Ø3000/boy
3000 ebatlarında değişik paçalara indüksi-
yon sertleştirme yapılabilmekte. Vakum fı-
rın yatırımlarıyla birlikte, firmamız ısıl iş-
lemde <<ısıl işlem market>> konumunu
aldı.  Çukurova Kalkınma Ajansı’nın destek-
lediği proje kapsamında vakum ısıl işlem fı-
rınını devreye alarak, sanayicilerimizin hiz-
metine sunmuş olduk. Hizmete alınan va-
kum ıslı işlem fırınıyla hedefimiz maksi-
mum, güvenirlik ve, ısıtma ve soğutmada
homojen sıcaklık dağılımı, proses optimi-
zasyonu ve müşterilerimizin ihtiyaçlarının
tümüyle karşılanması ile memnuniyeti gibi
pek çok aşamaları sağlayarak, vakum ısıl iş-

Astaş Isıl İşlem LTD. tesislerinde,
Vakum Isıl İşlem Fırını devreye girdi
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Adana’da ısıl işlem sektö-
ründe faaliyet yürüten Astaş
Isıl İşlem, en son yaptığı yatı-

rımlarla vakum ısıl işlem fırı-
nını devreye alarak, sektör-

deki ilerlemesini hızlandırdı.

Astaş Isıl İşlem 
Mühendislik 

Metalurji San. 
Tic. Ltd. Şti. Müdürü

HASAN AYAZSEVEN



lem fırınımızı sanayicilerimizin hizmetine
sunduk. Bunun haricinde tesisimizde iki
adet 900 x 600 x 2100 TQ-16 ipsen tipi ka-
maralı fırınlar, iki adet meneviş fırınları, çap
1100/boy 1700 ebatlarında kuyu tipi at-
mosfer kontrolü fırınlar,tuz banyoları ve ile
entegre bir tesis konumuna ulaştık.”

1300 DERECEDE ISIL İŞLEM YAPIYOR
Vakum ısıl işlem fırınında 700 x 700 x

1100 ebatlarında ve tek seferde 800 kilo-
gramlık kapasitede 1300 dereceye kadar ısıl
işlem gerektiren parçaları maksimum hassa-
siyet ve en az boyut değişimi ile ısıl işlem
sürecinin tamamladığını vurgulayan Hasan
Ayazseven, açıklamalarına şu şekilde sür-
dürdü: “Vakumlu ısıl işlem fırınımızda 1300
dereceye kadar ısıl işlem gerektiren takım
çelikleri ve yüksek hız çelikleri gibi pek çok
parçaları yapabilmektedir. Bir şarjda  800
kilogram ağırlık kapasiteli fırınımızda ısıl iş-
lem yapabilmekteyiz. Yine bu kapsamda sı-
cak dövme kalıpları, alüminyum ekstürizos-
yon kalıpları, kesme kalıpları, haddene bı-
çakları, haddene makaraları, sıvama kalıpları
gibi hassas ısıl işlem gerektiren tüm makine
parçalarını vakum ısıl işlem teknolojisinin ve
otomasyonunun getirmiş olduğu avantajla
en az seviyede boyut değişimiyle ısıl işlem
gerçekleştirmekteyiz. Devreye aldığımız va-
kum ıslı işlem fırını, son teknoloji ürünü
olup, prosesin başından itibaren ön ısıtma,
ısıtma, tutma süresi, soğutma (quencing) ve
ardından, birinci meneviş,ikinci meneviş ve
üçüncü meneviş aşamalarını tam otomas-
yonla planlayarak ısıl işlemi gerçekleştir-
mektedir. Prosesin başından itibaren parça-
ların fırından alınmasına kadar tüm süreç
otomatik olarak planlanabilmektedir”. 

FAALİYET ALANI GENİŞLEDİ   
Yıllık 2 bin 500 ton ısıl işlem kapasitesine

sahip olduklarını ve bölgede makine yan sa-
nayinin gelişmesinde önemli bir görev üst-
lendiklerini söyleyen Hasan Ayazseven, açık-
lamalarını şu şekilde tamamladı: “Tesisimiz-
de atmosfer kontrollü fırınlarda sementas-
yon, ıslah normalizasyon, gerilim giderme,
yaşlandırma ve komple sertleştirme işlemle-
rini yapmaktayız. Konusunda uzman meta-
lurji mühendisleri, uzman teknisyenler ve ka-
lifiye personelimizle büyük bir titizlikle çalış-
malarımızı günün 24 saati sürdürüyoruz.Isıl
işlem sektöründe yaptığımız yatırımlarla faa-
liyet alanımız genişletmiş olduk.soğuk ve sı-
cak iş takımı çelikleri, sade karbonlu çelikler,
alaşımlı çelikler, sementasyon çelikleri,
mangan çelikleri, paslanmaz çelikler, büyük
haddahane dişlileri, cıvata, saplama perno-
pim gibi yedek parçaların ısıl işlemleri olmak
üzere geniş bir yelpazede faaliyetlerimizi sür-

dürüyoruz. Pim gibi yedek parçaların ısıl işle-
mini yapmaktayız. Ayrıca devreye aldığımız
vakum ısıl işlem fırınıyla Çukurova başta ol-
mak üzere, Güneydoğu ve Doğu Anadolu
bölgesinde bulunan plastik kalıp imalatçı-
ları, alüminyum ekstirüzosyon kalıp imalat-
çıları ve tüm talaşlı imalat sanayide kullanı-
lan sıcak iş takım çelikleri, soğuk iş takım 
çelikleri ve plastik kalıp çelikleri gibi, yüksek
alışımlı çeliklerin ısıl işlemi için ideal bir or-
tam sağlayarak faaliyet alanımızı genişlet-
miş olduk. Yine bünyemizde devreye aldığı-
mız vakum ısıl işlem kontrol laboratuarımız-
da ısıl işlem görmüş metal parçaların mikro
yapısına bakılmaktadır. Mikro sertlikleri, vi-
kers v.b. mikro sertlikleri ölçülmektedir. ISO
9001:2000 kalite sistemiyle üretim yapmak-
tayız. Bu doğrultuda faaliyetlerimizle, en-
düstriye olan katkılarımızla güç ve dayanıklı-
lık bizim işimizdir ilkesini esas alarak, işimiz-
de en kaliteli hizmeti sunmaya çalışcağız.”
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İ lk olarak içeriğinden renklendirici ve koru-
yucu çıkardığı limonatasını, dünyada ilk
kez kullanılan bir yöntemle yeniden piya-

saya süren Doğanay Gıda, sadece Türkiye’nin
değil, dünyanın da dikkatini çekti. ‘İçi cam
dışı pet’ sloganı ile pet şişe gibi görünen, an-
cak içi cam kaplı şişelerin üretim ve dolum
tesislerini inceleyen Avustralyalı yatırımcılar,
söz konusu teknolojiyi kendi ülkelerinde de
kullanmak için ilk adımı attı.

350 MİLYON LİTRE ÜRETİM
Bugün Türkiye’deki şalgam suyu pazarının

yüzde 95’ine sahip olan Doğanay Gıda, limo-
nata ile birlikte limon sosu, üzüm sirkesi,
elma sirkesi, balsamik sirke, limon suyu, nar
ekşisi ve nar ekşisi sosu üretimi ile dikkat çe-
kiyor. Yıllık 350 milyon litrelik bir üretime
ulaşan Doğanay Gıda, Türkiye’de ve dünyada
bilinir sayılı markalar arasındaki yerini alırken,
sektöründeki ‘devrim’ niteliğindeki buluşları
ve üretim teknoloji ile de öne çıkıyor. İlk ola-
rak içeriğinden renklendirici ve koruyucuyu
çıkardığı limonatasını, yeni üretim teknoloji-
si; ‘campet şişe’ ile birleştiren ve tamamen
Türk mühendislerin geliştirmiş olduğu üretim

teknolojisi ile son noktayı koyan Doğanay
Gıda, içecek sektöründe adeta bir devrim
yaptı. Dünyada ilk kez geliştirilen ‘campet
şişe teknolojisi’ ise, sadece Türkiye’yi değil,
aynı zamanda da başta Avrupa olmak üzere
tüm dünya ülkelerinde büyük ilgi topladı.

İLK HEYET AVUSTRALYA’DAN
Üretiminde yüzde 100 limon suyu ve yine

yüzde 100 şeker kullanarak; sade ve şekersiz
olarak her damak tadına ve tüketici tercihine
cevap verecek şekilde üretilen limonatalar, içi
cam kaplı pet şişelerle piyasaya sürülüyor.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge-
si’nde (AOSB) yer alan üretim tesislerinde ye-
rinde incelemelerde bulunan Avustralyalı işa-
damları, firma yetkilileri ile de görüşerek, bilgi
alışverişinde bulundu. Yabancı konuklarını fab-
rikada ağırlayan Doğanay Gıda Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Remzi Doğanay, içecek sek-
töründe dünyada ilk kez kullanılan bir yöntemi
deneyerek, içi cam dışı pet şişelerde limonata
üretimi gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Doğa-
nay, tamamen Türk mühendislerce geliştirilen
söz konusu üretim teknolojisinin, içecek sektö-
ründe bir ‘devrim’ niteliği taşıdığını söyledi.

Doğanay Gıda’nın ‘İçi cam
dışı pet’ sloganı ile geliştirdi-
ği şişelerin üretim ve dolum
tesislerini Avustralyalı yatı-
rımcılar mercek altına aldı

Dünyanın gözü ’da
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2014 yılı içerisinde faaliyete başlayan
Çukurova Plastik Sanayicileri Derneği
(ÇUKUROVA PLASDER), bölge ve civar

illerde plastik sektöründe faaliyet yürüten
firmaları, bir araya getirmeyi amaçlıyor. Yö-
netiminde Adana başta olmak üzere Mersin,
Osmaniye ve Hatay Sanayicilerinin bulundu-
ğu Yönetim Kurulu üyeleri, ikincisini düzenle-
miş oldukları kahvaltılı toplantıda önemli aş-
malar kaydetti. Görev dağılımı ve derneğin
amaçlarına ilişkin faaliyetlerini, yeni yönetim
kurulu üyelerinin kedilerini tanıtması ve plas-
tik sektörüne ilişkin çözüm önerilerini ana
başlıklar halinde sıraladılar. Öneri, fikir alış
verişi çerçevesinde gerçekleştirilen toplantı-
da derneğin faaliyet alanına ilişkin yol harita-
sını şekillendirmeye çalıştılar. 

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI
ÇUKUROVA PLASDER Yönetim Kurulu

Başkanı Selahattin Onatça, yönetiminde ya-

pılan toplantıda, öncelikle yönetim kurulun-
da görev alan üyeler kendilerini tanıtılar. Ar-
dından derneğin faaliyetlerini ilişkin pek çok
konuyu gündemlerine alarak, fikir alış verişi
çerçevesinde karara bağladılar. Yeni üyelik
başvurularının kabulü, dernek tanıtımına yö-
nelik yapılması gerekenler, yurtdışı temasları,
genel sekreterlik makamının oluşturulması
ve bünyesinde üyeleri kapsayacak fuar orga-
nizasyon temsilcisi  gibi birçok konuyu sonu-
ca bağladılar. Yönetim Kurulu Başkanı Sela-
hattin Onatça’nın düzenli bir şekilde bir ara-
ya gelerek dernek faaliyetleriyle ilgili toplan-
tılarının devam edeceğini ve bölgede önemli
Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olmayı he-
deflediklerini söyleyerek, şu şekilde açıkla-
malarda bulundu: “Yakın dönem içerisinde
başlatmış olduğumuz çalışmalarla üye sayı-
mız her geçen gün artmaktadır. Yapılan bu
toplantıda 14 yeni üyemizle birlikte 50 üye
sayısına ulaşmış olduk. Bölgemizde plastik
sektöründe faaliyet yürüten ikinci 500 de
olan firmalarımız bulunmaktadır. Bunların
yanı sıra, ekonomiye ve istihdama önemli öl-
çüde katkı sunan sanayicilerimiz olmaktadır”
dedi.

TANITIM ORGANİZASYONLARI
Diğer taraftan, Yönetim Kurulu’nun oy bir-

liğiyle, Fuar Temsilcisi olarak seçtiği ve der-
neğin yönetim kurulunda görev yapan ve
aynı zamanda Feydaş Makine LTD. Yönetim
Kurulu Başkanı olan Gökhan Yoldaş, ise şu
şekilde açıklamalarda bulundu: “Bölgemizde
gelişen plastik sektörüne ilişkin sanayicileri-
mizin ürün tanıtımı, Pazar payının artırılması
ve yurtdışı temasları gibi pek çok konularda
organizasyonlar düzenleyeceğiz. Derneğimiz
bünyesinde yapacağımız bu çalışmalarla geli-
şen sektörümüze katkı sunmayı amaçlıyoruz.
Doğu Akdeniz Bölgesi’nde faaliyet yürüten
sektörümüzle alakalı sanayicilerimizi bir ara-
ya getirerek, bir güç birlikteliğini oluşturmayı
hedeflediğimiz gibi, üreticilerimizin ürün ta-
nıtımı ve Pazar payını artırmaya yönelik de
tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceğiz. İlk or-
ganizasyonumuzu, Bir Nisan 2015 tarihinde
İzmir’de gerçekleştirilecek olan PLASTECH,
fuarına yönelik başlatacağız” dedi.

Adana’da faaliyete geçen
Çukurova Plastik Sanayi-

cileri Derneği Yönetim Ku-
rulu ve üyeleri, ikincisi ya-
pılan toplantıda yapacak-

ları çalışmalara ilişkin kir
alış verişinde bulundular.

ÇUKUROVA PLASDER’in
Yönetim Kurulu bir araya geldi

ÇUKUROVA PLASDER 
Yönetim Kurulu Başkanı
SELAHATTİN ONATÇA





2011 yılından bu yana Av. Elif Doğan Türkmen
başkanlığında görev yapan İŞKAD Yönetim
Kurulu, yeni projelerle dikkat çekiyor. İŞKAD

yönetimi, yaklaşık bir yıl önce başlatılan Genç İŞ-
KAD, projesiyle 70’e yakın genç kadın girişimciyi bir
araya getirmenin mutluluğunu yaşadı. Adana Sey-
han Otelinde gerçekleştirilen ve toplantıda İŞKAD
Yönetim Kurulu Başkanı Av. Elif Doğan Türkmen,
“İŞKAD, bünyesinde oluşturduğumuz Genç İŞKAD
oluşumuyla gençlerimizi dünya iş kadınlarıyla bir
araya getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

18-35 YAŞ ARASI GENÇLER
İŞKAD’ın önemli girişimlerinden biri olarak ka-

bul edilen Genç İŞKAD, 70’in üzerindeki üye sayı-
sıyla faaliyetlerine başladı. Seyhan Otelinde ger-
çekleştirilen toplantıda,  genç girişimci kadınlar iş
kollarıyla ilgili kendilerini tanıtmanın heyecanını
yaşadılar. Genç İŞKAD yönetimi, İŞKAD Yönetim
Kurulu’nda sayman üye olarak görev yapan ve
aynı zamanda IŞIN Boru Yönetim Kurulu üyesi
olan Nilcan Onatça Aygün başkanlığında ilk top-
lantısını gerçekleştirdi. Nilcan Onatça Aygün,
“İŞKAD bünyesinde Av. Elif Doğan Türkmen baş-
kanlığında görev yapan yönetim kurulumuz bir
ilki gerçekleştirdi. Önemli girişimlerimizden biri
olan GENÇ İŞKAD’ projemizi devreye aldık. Yak-
laşık bir yıldan bu yana üzerinde çalışmış olduğu-
muz yeni oluşumun ilk toplantısını gerçekleştir-
miş olduk.18-35 yaş arası genç girişimci kadınlar-
dan oluşan üye sayımızı 70’e çıkardık” dedi. 

GENÇLERİMİZ GELECEĞİMİZ
İŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Elif Doğan

Türkmen ise konuşmasında,1999 yılında 44 iş ka-
dını tarafından Adana’da kurulan ve Anadolu’nun
ilk iş kadınları derneği olma özelliğini taşıyan İş
Kadınları Derneği (İŞKAD) bünyesinde 2014’te
kurulan Genç İŞKAD’ın yalnızca Adana değil tüm
Türkiye’de ses getireceğine inandığını söyledi. Av.
Türkmen, yeni oluşumun, genç kadınların her

alanda liderlik vasfı kazanmasına yardımcı olmak
ve aynı nitelikleri taşıyan genç girişimcileri bir
araya toplamak, genç girişimcilerin donanımlı, iş
ve sosyal yaşamda başarılı olmalarının önünü
açma amacıyla kurulduğunu ifade ederek, şu şe-
kilde devam etti: “Genç İŞKAD’ın ilerde İŞKAD
üyesi olması içinde çalışmalar yapıyoruz. Ancak
öncelikli hedefimiz genç girişimci kadınlarımızın
Adana ve ülkemizde iş hayatlarında başarılı ol-
malarını sağlamaktır” diye konuştu.

KALKINMANIN TEK YOLU
Ülkenin ekonomik kalkınmasının tek ve biricik

yolunun kadın ve genç girişimcilerin çoğalması
olduğuna inandığını söyleyen Av. Türkmen, ko-
nuşmasına şu şekilde devam etti: “İŞKAD yöneti-
mi olarak iki dönemden bu yana ağırlıklı olarak
kadın girişimciliği ve eğitimi konusunda çalışma-
larımıza hız kattık. Derneğimizin kuruluşu ile bir-
likte bizlere öncülük yapan bir güç yoktu. Bu çer-
çevede İŞKAD deneyimlerini ve tecrübelerini
Genç İŞKAD üyeleriyle paylaşarak öncülük gör-
evini üstlenmiş oldu. Bu anlamda sizler bizim de-
neyimlerimizi paylaşarak, bizi izleyerek çok şey
kazanabilirsiniz. Bu toplantıların asıl amacı zaten
budur. İnanıyorum ki bu genç girişimcilerin ara-
sından çok önemli, lider vasfı taşıyan kadınları-
mız çıkacaktır.”

DESTEK VERMEK İÇİN
Bu çalışmada görev alan tüm arkadaşlarına ve

katılımcılara teşekkür eden Av. Elif Doğan Türk-
men bundan sonraki toplantıların bu vizyonlarını
hayata geçirecek şekilde olacağını belirtti. Türk-
men, Genç İŞKAD aktif olarak iş hayatına yeni
başlayan genç kadınları desteklemek, bu genç
kadınların kendine olan güvenlerinin ve sahip ol-
duğu güçlerinin farkında olmalarını sağlamak is-
tediklerini söyledi. Toplantıya katılan Genç İŞ-
KAD üyelerinin tanıtımından sonra tanışma ve
kaynaşma sohbeti yapıldı.
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Genç girişimcileri, İŞKAD buluşturdu
Adana’nın önemli sivil

toplum kuruluşlarından
olan İş Kadınları Derne-
ği’nin yeni çalışmasıyla,
genç girişimci ve iş ha-
yatına yeni başlamış iş

kadınları bir araya geldi

İŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Av. ELİF DOĞAN TÜRKMEN

IŞIN Boru Yönetim Kurulu Üyesi
NİLCAN ONATÇA AYGÜN





TÜBİTAK tarafından 30 proje arasından
seçilen Adana Üniversite-Sanayi Ortak
Araştırma Merkezi’nce (ÜSAM) hazırla-

nan “Mentörlük Mekanizması Geliştirme ve
Uygulama Modeli Projesi”nde birinci aşama
tamamlandı ve
proje kapsamın-
da yararlanıcı 27
KOBİ firması ile
yol arkadaşlığı
yapacak 24
mentör bir araya
geldi. Adana Mil-
letvekili ve Ada-
na ÜSAM Kurucu
Başkanı Ümit
Özgümüş, Adana
Sanayi Odası
Başkanı Zeki Kı-
vanç, Adana Or-
ganize Sanayi
Bölgesi Başkanı
Bekir Sütcü’nün
de katıldığı Park
Zirve Tesisle-
ri’nde düzenle-
nen açılış töre-
ninde konuşan
Adana ÜSAM Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Zahit Balbay, proje ile Adana, Mersin,
Antakya ve Tarsus’taki 27 KOBİ firmasına Ar-
Ge ve İnovasyon kapasitesi artırılarak reka-
betçiliğin geliştirilmesi konusunda rehberlik
hizmeti verileceğini söyledi. 

HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR
Proje kapsamında KOBİ’ler ile mentörlerin

15 Eylül’den itibaren 9 ay süreyle ortak çalış-
ma yapacağını belirten Balbay, “TÜBİTAK
destek programında seçilen 6 projeden biri-
nin bölgemizde uygulanmasından dolayı
mutluyuz. Firmalarımızın devletçe verilen Ar-
Ge desteklerinden daha çok yararlanmalarını

sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. Adana Sanayi
Odası Başkanı Zeki Kıvanç ise KOBİ’lerin Ar-
Ge ve inovasyon kapasitelerinin artmasının
büyük önem taşıdığını, kent ve ülke ekonomi-
si ile refahını doğrudan ilgilendirdiğini belirtti.

Kıvanç, “Türki-
ye’nin 2023 yılı
için öngördüğü
500 milyar dolarlık
ihracat hedefine
ulaşabilmesi için
mevcut ürün çeşi-
dinden çok daha
farklı, nitelikli ve
fonksiyonel ürün-
ler üretilmesi ge-
rekmektedir. Bu
konuda tüm ke-
simlere büyük gö-
revler düşmekte-
dir” diye konuştu.

İKİLİ 
GÖRÜŞMELER 
YAPILDI
Adana Organize

Sanayi Bölgesi
Başkanı Bekir Süt-

cü de Adana ekonomisine katma değer ya-
ratacak, sanayicilere katkı sağlayacak proje-
lere destek verdiklerini, bu konuda tüm ku-
rum ve kuruluşlarla işbirliğine hazır oldukla-
rını ifade etti. CHP Adana Milletvekili ve
Adana ÜSAM’ın Kurucu Başkanı Ümit Özgü-
müş ise, ÜSAM’ın büyüyüp gelişmesini ve
başarısını heyecanla izlediğini belirterek,
üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarına des-
tek olmayı sürdüreceğini kaydetti. Adana
Sanayi Odası ve Adana ÜSAM Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Ahmet Özkök ve Salih Süt-
cü’nün de katıldığı açılışta, yararlanıcı firma
temsilcileri ile projede görev alacak mentör-
ler arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Adana’da “Mentörlük Meka-
nizması Geliştirme ve Uygula-

ma Modeli Projesi”nde 27
KOBİ ile yol arkadaşlığı yapa-
cak 24 mentör bir araya geldi.

KOBİ’lere yol arkadaşı
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CHP Adana Milletvekili ve Adana ÜSAM 
Kurucu Başkanı ÜMİT ÖZGÜMÜŞ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi 
Bölgesi Başkanı BEKİR SÜTCÜ

Adana ÜSAM Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ZAHİT BALBAY
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Bu yıl sekizincisi düzenlenecek Eu-
ropean Business Awards (Avrupa
İş Dünyası Ödülleri), Avrupa’da

önemli başarılara imza atmış farklı sek-
törlerden şirketler; girişimcilik, istihdam,
müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik,
ithalat-ihracat, büyüme stratejisi, ino-
vasyon gibi kategorilerde değerlendiri-
yor. European Business Awards, Avru-
pa’nın en gözde şirketlerinin dahil oldu-

ğu; temelinde yenilikçilik, iş mükemmel-
liği ve sürdürülebilirlik gibi üç farklı alan-
da; şirketlerin yarıştığı bir ödül programı.

GELİŞEN ŞİRKETLER YARIŞIYOR
Ödül programında, sorumlu hareket

ederek faaliyet gösterdikleri alanda
sosyal hayatı ve çevreyi olumlu etkile-
yen, aynı zamanda yenilikçi ve başarılı
uygulamalarla görünürlüklerini artıran

ve sürekli gelişim içerisinde
olan şirketler yarışıyor. Euro-
pean Business Awards’un ilk
aşamasında, ulusal şampiyon-
lar seçilirken; bir sonraki aşa-
mada ise şirketler, uluslarara-
sı Ruban d’Honneur (Onur
Kurdelası)’na layık görülmek
için yarışıyor. 

GURUR VEREN BAŞARI
Aynı süreçte Avrupa İş

Ödülleri’nin internet sitesi
üzerinden yapılacak halk oyla-
masıyla Ulusal Halk Şampiyo-
nu ödülü için yarışacak olan
Elita Gıda, bu zorlu aşamayı
geçmenin haklı gururunu yaşı-
yor. Elita Gıda Genel Müdürü
İbrahim Ethem CAN alınan
ödüle dair şu açıklamayı yaptı:
“Şimdiye kadar uluslararası öl-
çekteki birçok itibarlı şirketin
yarışarak ödül kazandığı Euro-
pean Business Awards’ta, sür-
dürülebilirliği gözeten büyüme
stratejimizle ‘Ulusal Şampi-
yon’ seçilmekten mutluluk du-
yuyoruz. Yarışmanın devamın-
da da ülkemizi başarıyla temsil
edeceğimize inanıyoruz” dedi.

Elita Gıda’nın başarısı
Avrupa’da da tescillendi

Türkiye’nin gıda devi Sunar Grup şir-
ketlerinden Elita Gıda, büyümeye yöne-

lik geliştirdiği strateji ve kararlılıkla iş
dünyasının en prestijli ödüllerinden Eu-

ropean Business Awards (Avrupa İş
Dünyası Ödülleri) 2014 – 2015 kapsa-

mında “Ulusal Şampiyon” unvanını aldı.

PRESTİJLİ BİR ÖDÜL

Avrupa İş Dünyası Ödülleri
yarışması RSM International,
Infosys, BP Target Neutral,
Millicom ve UK Trade & In-
vestment sponsorluğunda
gerçekleştirilmekte olup 2006
yılından beri çeşitli kategoriler-
de yapılıyor. Süreç işleyişinde
Türkiye dahil tüm Avrupa ülke-
lerindeki şirketler kendi seçtik-
leri kategoride aday olarak baş-
vuruyor. Önceden seçilmiş Av-
rupa’nın en seçkin bürokratları
ve iş adamlarından oluşan jüri
de bu adaylar arasından önce o
ülkenin "İş Dünyası Ödülleri"ni
kazananları belirliyor.

Elita Gıda 
Genel Müdürü
İBRAHİM
ETHEM CAN
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Cukurova Sanayi ve İş Dünyası Federas-
yonu (ÇUKUROVA SİFED), Çukuro-
va’nın ekonomik, sosyal ve kültürel

potansiyelinin gün yüzüne çıkması için ‘Çuku-
rova Ekonomi Zirvesi’ düzenleyecek. Adana
ve Mersin Valiliği’nin yanı sıra iki kentin Bü-
yükşehir ve ilçe belediyeleri, üniversiteler, ti-
caret ve sanayi odaları ile borsalar ve sivil

toplum örgütlerinin yer alacağı zirve hazırlık-
larına başlandı. Mersin’de gerçekleşen top-
lantıda konuşan ÇUKUROVA SİFED Başkanı
Süleyman Sönmez, “Etkili ve etkileşimli işgü-
cü potansiyelimizi, yerli ve yabancı sermaye-
ye iyi tanıtmak zorundayız. Mersin ve Ada-
na’nın ayrışması düşünülemez” dedi.

DİNAMİKLER HAYATA GEÇMELİ
Artık tüm dünyada kentler arası değil bölge-

ler arası rekabetin ön plana çıktığını vurgulayan
Sönmez, Çukurova adında birleşen Mersin ve
Adana’nın enerji geçiş hatları, liman, turizm, ta-
rım ve sanayi altyapısıyla yerli ve yabancı ser-
mayenin gözbebeği konumunda olması gerek-
tiğinin altını çizdi. Çukurova’nın tüm dünyaya
etkili bir sunumla anlatılmasının önemine işa-
ret eden Sönmez, şunları söyledi: “ÇUKUROVA
SİFED çatısı altında birleşen Adana ve Mer-
sin’deki iş dünyası temsilcilerimizle yoğun bir
çalışma temposuna gireceğiz. Hazırlıklarımız
tamamlandıktan sonra hayata geçireceğimiz
‘Çukurova Ekonomi Zirvesi’ iki kentin yatırım
avantajlarını içeren geniş bir perspektif suna-
cak. Çukurova’nın makro ekonomide söz sahibi
olması için ekonomik dinamiklerimizi hayata
geçirmekten başka şansımız yok. Bilgi, birikim,
vizyon ve misyonumuzla bölgesel kalkınmanın
en güzel örneğini sunacağımıza inanıyorum.”

AYNI HEDEFE ODAKLANMALIYIZ
Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği Baş-

kanı Mehmet Deniz ise iki kent arasındaki işbir-
liğinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını
diledi. Tüm kurum ve kuruluşlar arasında bir
araya gelememe sıkıntısı yaşandığını kaydeden
Deniz, “Aklın ve bilimin galip geleceğine inanı-
yorum. Birlikte hareket etmezsek başarılı olma
şansımız yok. Bu coğrafyada mükemmel bir ha-
yat standardına ulaşabiliriz. Mersin ve Adana
aynı hedeflere odaklanmalı” diye konuştu.

Mersin ve Adana yatırımcıya
etkili bir şekilde sunulmalı

ÇUKUROVA SİFED 
Başkanı Süleyman Sönmez,
Mersin ve Adana’nın yerli ve
yabancı sermayeye etkili su-
nulması gereğinin altını çizdi.





Adana’da 1998 yılından itibaren inşaat
sektöründe faaliyet yürütmeye başla-
yan DAĞLIKAN İnşaat San. Tic. Ltd.

Şti.,sektörde yaklaşık 30 yılla yakın bir geç-
mişi bulunan Bahattin Dağlıkan tarafından
kuruldu. Yüzlerce projeleriyle çok sayıda fab-
rika tesisini başarıyla tamamlayan Bahattin
Dağlıkan, Çukurova Bölgesi’nin en büyük
hayvancılık tesisine imza atmanın sevincini
yaşıyor. Çeşitli sektörlere ilişkin bir çok anah-
tar teslimi projeleri tamamlayarak sanayicile-
rin hizmet vermeyi sürdüren DAĞLIKAN İN-
ŞAAT LTD.,başta istihdam olmak üzere, böl-
ge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlı-
yor. Türkiye’nin dört bir yanında organize sa-
nayi bölgeleri başta olmak üzere, sanayici ve
işletmecilere projeleriyle anahtar teslimi fab-
rika tesisi yapan firma, güçlü alt yapısıyla da
dikkat çekiyor. Sektörde hızlı bir büyüme gra-
fiği gösteren firma, Adana merkezde çalışma
ofisi ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki (AOSB) 10 bin metrekarelik
şantiye işletmesinde faaliyet yürütüyor.

ÇUKUROVA’NIN EN BÜYÜK
HAYVANCILIK TESİSLERİNDEN BİRİ
Fabrika, çelik konstrüksiyon tesis yapımı

ve alt yapısıyla birlikte anahtar teslimi proje-
ler yaptıklarını ifade eden DAĞLIKAN LTD.
Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Dağlıkan,
KOBİGÜNDEM Dergisi’ne şöyle konuştu:
“Öncelikle şunu belirteyim; bir çok inşaat ta-
ahhüt proje uygulamalarımızla anahtar tesli-
mi şeklinde başarıyla tamamlayarak, sanayi-
cilerimizin hizmetine sunmuş olduk. Yine ya-
kın dönem içerisinde başlatmış olduğumuz
Çukurova Bölgesi’nin en büyük hayvancılık
tesisini Doğru Tarım İşletmesi’nin hizmetine
sunduk. 50 bin metrekarelik bir alan üzerine
30 bin metrekare kapalı büyük baş hayvancı-

lık tesisinin tüm aşamalarını başlama nokta-
sından bitiş aşamasına kadar tüm süreçleri
tamamladık. Avrupa standartlarında  yapımı-
nı tamamladığımız bu projemizde öncelikle
İsrail modelini baz alarak çalışmalarımızı yü-
rüttük. Doğru Tarım İşletmesi yetkilisiyle bir-
likte bir haftalık İsrail ziyaretimizde sektörle
ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yaptık. Tüm
detayları dikkate alarak, proje çalışmalarımızı
başlatmış olduk. Özelikle Adana iklimini de
göz önünde bulundurarak yaptığımız çalış-
malarda Çukurova bölgesinin en yüksek kap-
asiteli büyük baş hayvancılık tesisini tamam-
ladık. Sektörde yine bir ilki gerçekleştirerek
çatı tepe noktasını 14.55 metre yüksekliğin-
de kurarak büyük baş hayvancılık tesisini
Doğru Tarım İşletmesi’nin hizmetine sunduk.
Son sistem ve teknolojik tüm alt yapı dona-
nımlarına sahip olan işletme Tabaklar köyü
Tuzla mevkide faaliyetlerini yürütmektedir.”

SEKTÖRDE ÇALIŞMA 
ALANI ÇOK GENİŞ
Sektörde geniş bir yelpazede faaliyet gös-

terdiklerini söyleyen Bahattin Dağlıkan, açık-
lamalarını şu şekilde sürdürdü: “Fabrika bina-
ları, hayvan çiftlikleri, villa inşaatları, çeşitli
zemin betonları, yol betonları, hafriyat, kazı
dolgu işleri, plan proje hazırlanıp çizilmesi,
yüzme havuzları, karayolları alt yapı menfez
ve küçük köprü yapımları, çatı kaplama, sand-
wic panel,  ve boyalı boyasız her türlü kapla-
ma ve montaj işleri, çatı çelik konstrüksiyon
imalat boya ve montaj işleri, elektrik trafo
imalat ve montaj, yangın depo ve hidrofor ya-
pım ve montajı, soğuk hava depoları, konut ve
bina yapımı, dış cephe kaplamları, bina ve
cephe giydirme izolasyon işleri gibi geniş bir
yelpazede faaliyet yürütüyoruz. Birçok inşaat
taahhüt proje, uygulamalarımızı anahtar tes-

DAĞLIKAN İnşaat Ltd. Çukurova’nın
en büyük hayvancılık tesisine imza attı

Onlarca fabrika inşaatı te-
sisini başarıyla tamamla-
yan DAĞLIKAN LTD, Ada-

na’da faaliyet yürüten Doğ-
ru Tarım İşletmesi’ne ait,
Çukurova’nın en yüksek

kapasiteli büyük baş hay-
vancılık tesisini  hizmete

sunmanın gururunu yaşıyor. 
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lim şeklinde teslimatını yaptık. Sektörde böl-
genin en güçlü inşaat firması konumunu yaka-
layarak, Büyük Sanayi Kuruluşları ve Türki-
ye’de ilk 500’e giren Doğanay Gıda AŞ gibi ve
diğer sanayicilerimiz olmak üzere pek çok iş-
letmeye fabrika inşaatı, ilave ek tesisler ve in-
şaat taahhüt projelerimizi  tamamlayarak sa-
nayicilerimizin hizmetine sunduk.”

TEKNİK ALT YAPISI ÇOK GÜÇLÜ
1998 yılından itibaren şirketleşerek kurum-

sallaşmanın ilk adımlarını atıklarını ifade eden
Bahattin Dağlıkan, açıklamalarını şu şekilde
tamamladı: “Şirketleşmeyle birlikte sektörde
sürekli artan bir iş hacmimiz oldu. Bu doğrul-
tuda işimizle orantılı yatırımlarımızı da sür-
dürmeye gayret gösterdik. Adana başta ol-
mak üzere Türkiye geneli daha çok organize
sanayi bölgelerinde faaliyet yürütmemizden
kaynaklı Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi’nde 2 bin metrekaresi kapalı,10 bin
metrekareden oluşan şantiye alanımızı devre-
ye aldık. Şantiye alanımız, iş makineleri başta
olmak üzere mobil vinç, kepçe, kamyon, servis
araçları ve şantiye ekipmanlarından oluşmak-
tadır. Bu doğrultuda alt yapımız güçlü bir ko-
numa ulaştırdık. Gelişen altyapımız ve güçlü
bir kadroyla yüzlerce fabrika inşat projesine
imza attık. Türkiye’nin değişik yerlerinde or-
ganize sanayi bölgelerinde yapmış olduğumuz
fabrika inşaatlarını tamamlayarak sanayicile-
rimizin hizmetine sunduk. Başta Adana Hacı
Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Mersin Tar-
sus Organize Sanayi Bölgesi, Osmaniye Orga-
nize Sanayi Bölgesi, Kahramanmaraş Organize
Sanayi Bölgesi ve Konya Ereğli Organize Sana-

yi Bölgesi olmak üzere, birçok fabrika inşaatı
yapımı projelerini tamamladık. Devam eden
projelerimizle birlikte yıllık 8-10 civarında fab-
rika tesisi inşa ediyoruz. Şu ana kadar yapmış
olduğumuz fabrika inşaatı sayısı yaklaşık 150

civarındadır. Yaptığımız işi çok önemsiyoruz.
Düşünün ki her fabrika tesisi yapımı başta is-
tihdama, bölge ve ülke ekonomisine önemli
katkılar sağlıyor. O nedenle yaptığımız her
proje bizleri umutlandırıyor.”

www.kobigundem.com kobigundem@kobigundem.com 25EYLÜL - EKİM 2014



26 EYLÜL - EKİM 2014 www.kobigundem.comkobigundem@kobigundem.com

E lektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıla-
rı Birliği (TET), Ekonomi Bakanlığı tara-
fından uygulanan Hedef Ülkeler ile Ti-

cari ve Ekonomik İlişkileri Geliştirme Strateji-
si çerçevesinde elektrik elektronik ihracatçı-
larını bu kez Kamerun pazarıyla buluşturdu.
Elektrik-elektronik sektöründen 14 Türk fir-
ması, TET liderliğinde Kamerun’a düzenlenen
ticaret heyeti kapsamında 66 Kamerunlu fir-
ma ile 150’den fazla görüşme gerçekleştirdi.
Kamerun’da elektrik üretim, dağıtım ve fatu-
ralandırma işlerinin tamamını tek başına ya-
pan AES Sonel, telekomünikasyon hizmeti
sağlayıcısı olan CamTell ve Kamerun’un en
büyük şirketleri arasına giren birçok firma da
görüşülen firmalar arasında yer aldı.

BİRE BİR GÖRÜŞME ŞANSI
Afrika kıtasına açılan önemli bir ticaret

merkezi olarak nitelendirilen Kamerun, ihra-
catçılara sunduğu fırsatlar açısından dikkat çe-
kiyor. Türkiye’nin 2013 yılında Kamerun’a ger-
çekleştirdiği toplam ihracat 102 milyon dolar
civarındayken, elektrik-elektronik sektörünün
payı ise 7,8 milyon dolar. Sektörün 2014 yılı-

nın yedi aylık döneminde Kamerun’a yaptığı
ihracat, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 9 ora-
nında artarak 5,8 milyon dolara ulaştı. Yapılan
ikili görüşmelerde Kamerun pazarını yakından
tanıma fırsatı elde eden Türk firmaları, karşı-
lıklı ticaret imkânları hakkında Kamerunlu işa-
damlarıyla görüşmelerde bulundu. 

ÖNEMİ ARTAN BİR ÜLKE
Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları

Birliği (TET) Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Mehmet Kavaklıoğlu, gerçekleştirilen ti-
caret heyetinin iki ülke arasındaki ilişkilerin
güçlenmesi açısından önemli olduğunu vur-
guladı. Kavaklıoğlu, sözlerine şöyle devam
etti: “Kamerun, büyüme hızı sürekli yükselen
bir ülke. Afrika kıtasındaki stratejik konumuy-
la bölgedeki önemini artırıyor. Ülkede başta
enerji olmak üzere birçok sektörde çok büyük
bir potansiyel var. Özellikle elektrik elektro-
nik sektörü de gelişmeye çok müsait. Gerek
yatırımcılar, gerekse ihracatçılarımız için
önemli fırsatlar barındıran Kamerun ile ortak
çalışmalarımızın, ilerleyen dönemde hız kaza-
nacağına inanıyoruz.”

Afrika kıtasının kapısı 
Kamerun ile açılacak

TET Yönetim 
Kurulu Başkan

Yardımcısı
MEHMET

KAVAKLIOĞLU
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2006 yıllında Mehmet Tahir Yalçın yö-
netiminde kuruluşunu gerçekleştiren
Parpen, lambri üretimiyle sektöre giriş

yapıyor. ParPen Plastik San. Tic. Ltd. Şti, Yö-
netim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Mehmet
Tahir Yalçın, ParPen markasıyla bölgede sek-
törde önemli aşmalar kaydediyor. İş hacmi
sürekli gelişen ve bölgede güçlenen firma, eş
zamanlı yatırımlar gerçekleştiriyor. Gerçek-

leştirdiği yatırımlarla teknik alt yapısını ve
makine parkurunu güçlendirerek faaliyetlerini
sürdürüyor. Yatırımlarını ara vermeden de-
vam ettirmeyi amaçlayan firma 2015 yılı içe-
risinde Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde,
yeni bir tesis yatırımı yapmayı planlıyor.

ÜRETİM PROGRAMI
PVC tavan ve duvar lambrileri, kapı pence-

re pervaz çeşitleri ve yardımcı profiller olmak
üzere geniş yelpazede üretim yaptıklarını ifa-
de eden ParPen Plastik San.Tic. Ltd. Şti. Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Tahir Yalçın,
Kobigündem Dergisi’ne açıklamalarına şu şe-
kilde sürdürdü: “2006 yılından itibaren sektö-
re giriş yaparak,lambri üretimi gerçekleştiri-
yoruz. Bünyemizde oluşturduğumuz “ParPen”
markamızla faaliyet yürütüyoruz. Başlıca üre-
tim hatlarımız iki ana hattan oluşmaktadır.
Film transfer uygulaması ve boya transfer de-
senleme hatlarımızla birlikte tam otomatik
ve son teknolojik makine parkuruyla üretim
gerçekleştiriyoruz. 12.50 cm, 20 cm, 25 cm
genişliklerinde fugalı ve düz ürünler olmak
üzere, lambri üretiyoruz. Ürün guruplarımız
desenli ve düz beyaz olmak üzere iki guruba
ayrılıyor. Gelen talepler doğrultusunda daha
çok desenli ürünler üzerinde çalışmaktayız.
Müşteri memnuniyeti ve talepleri doğrultu-
sunda sektörde geniş bir yelpazede üretim
yaparak çalışmalarımızı yürütüyoruz.” 

YENİ YATIRIM HAZIRLIĞI
Özellikle bölgede sektör içerisinde sürekli

büyüyen ve gelişen bir iş hacmine sahip ol-
duklarını, bu doğrultuda yatırımlar yaptıkla-

ParPen Plastik 
San. Tic. Ltd. Şti. 
Yönetim Kurulu Başkanı 
MEHMET TAHİR YALÇIN

Adana Orta ölçekli Sanayi
Sitesi’nde PVC lambri üreti-

mi yapan “ParPen”, yeni yatı-
rımlarla birlikte ili üretimi-

ni yıllık 1000 ton seviyesine
çıkartarak hedef büyütüyor.

yatırımlarla hedef büyütüyor
ParPen Plastik LTD.



rını ve yeni yatırımlar hazırlığı içerisinde ol-
duklarını vurgulayan Mehmet Tahir Yalçın şu
şekilde devam etti: “Hali hazırda makine ya-
tırımlarımız devam etmektedir. Yakın dönem
içerisinde devreye alacağımız yeni yatırımı-
mızla 2015 yılı şubat ayı içerisinde 60 x 60
ebatlarında tavan panelleri ve 60’lık duvar
lambrileri üretimine başlamış olacağız. Bu ya-
tırımlarla yıllık 1000 ton civarında hammad-
de tüketimiyle önemli bir kapasite artırımını
sağlamış olacağız. Bu yatırımlar içerisin-
de yeni tesis yapma planlarımızda
bulunmaktadır. Yine 2015 yılı içe-
risinde Adana Organize Sanayi
Bölgesi’nde yeni tesis girişi-
minde bulunmayı amaçlıyo-
ruz. Daha geniş bir alanda
seri üretim ve entegre bir
tesis, oluşturmayı planları-
mız arasına almış bulun-
maktayız. Bu hedeflerimiz
doğrultusunda çalışmaları-
mızda yoğunlaşarak faaliyet-
lerimizi aralıksız sürdüreceğiz”.

PAZARDA GÜÇLENİYOR
Bölgede ve Türkiye geneli önemli

oranda bayilikler oluşturduklarını ve bayi-
likler aracılığıyla “ParPen” markasıyla satış
yaptıklarını söyleyen Mehmet Tahir Yalçın
şöyle konuştu: “Türkiye geneli oluşturduğu-
muz bayilikler ağıyla ürünlerimizin satışını
gerçekleştiriyoruz. Bunlar arsında İskenderun,
Hatay, Maraş, Yozgat, Mersin bayilikleri bu-
lunmaktadır. Yine Ankara bayiliğimizle tüm

yurt geneline yayılmayı amaçlıyoruz. Bu doğ-
rultuda, şirketimizin Yönetim Kurulu’nda bu-
lunan ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcılığı’nı yürüten Mehmet Hanifi
Yalçın yönetiminde bayilik çalışmalarımıza
ağırlık vererek pazarda güçlenmemizi sürdü-
receğiz. Yine yurtdışı pazarda Suriye ve Kıb-

rıs’a ihracat gerçekleştiriyoruz. Kısa dönem
içerisinde başlatmış olduğumuz çalışmalar
neticesinde ihracat yapmış olduğumuz ülke
sayısını beşe çıkarmayı hedefliyoruz. ParPen
markamızla sektörde kendi bölgemizde iyi bir

noktaya ulaştığımızı düşünüyoruz. Hedefimiz
yurt içinde ve yurt dışında markamız olan
ParPen’le güçlü bir konuma ulaşmaktır.” 

KURUMSALLAŞMAYA 
AĞIRLIK VERİYOR
Şirketin kurulduğu günden bu yana, yeni-

lenmeyi esas alan çalışmalarla birlikte bölge-
sinde, kendi alanında hep ilkleri gerçekleştir-
diklerini açıklayan Mehmet Tahir Yalçın

“Kurumsallaşmaya ağırlık vererek üre-
tim, teknik altyapı ve Ar-Ge birimiy-

le çalışmalarına hız katmıştır.
Yaptığımız çalışmalarla firma-

mız, yurt içi ve yurt dışı pa-
zarlarda edindiğimiz tecrü-
beleri birleştirerek, müşteri
memnuniyetini ve ürün ka-
litesini ve ürün çeşitliliğini
en üst seviyelere çıkarmış-
tır” dedi. Sektörle ilgili,

bölgede ciddi anlamda ça-
lışmalar yaptıklarını ve buna

yönelik dernek kurduklarını
ayrıca belirten Mehmet Tahir

Yalçın, “Bölgede gelişen plastik ve
beraberinde büyüyen üretici firmaları

bir araya getirerek Plastik Sanayicileri Fe-
derasyonu (PLASFED) bünyesinde Çukurova
Plastik Sanayicileri Derneği’ni kurduk. Yöne-
tim Kurulu Üyesi olarak görev aldığım der-
nek çatısı altında sektörümüzün gelişimine
ve sorunları konusunda çözümler üretmeye
ve yapılan çalışmalara katılarak katkı sunma-
ya devam edeceğiz” diye konuştu.
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PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı YAVUZ EROĞLU

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı MURAT AKYÜZ

H ızlı kentleşme, nüfus artışı, yaşam stan-
dartlarının yükselmesi, kadınların aktif
iş hayatına katılımı, ihracat artışı, alış-

veriş merkezlerinin çoğalması ile tüketim alış-
kanlıklarının değişmesi ve perakende alışveriş
eğiliminin artması neticesinde ambalaj pazarı
bugün dünyada 700 milyar dolarlık büyüklüğe
ulaştı. Ambalaj sektörü içinde yüzde 35’lik paya
sahip olan plastikler ise üretim ve geri dönüşüm
süreçleri, kullanım kolaylığı, hafifliği, kolay şekil
alabilme özelliği ile alternatif malzemelere göre
önemli avantajlara sahip. Plastik ambalaj sektö-
rü teknolojik gelişmelere paralel değişerek bü-
yürken, geri dönüşüm süreçlerinin uygulanması
ile gerçek değerine de kavuşuyor. 

‘ÇEVRE’ BOYUTU DEĞERLENDİRİLDİ
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştir-

me ve Eğitim Vakfı (PAGEV), sektör için oldukça
önemli olan plastik ambalajlar konusunun tüm
yönleri ile değerlendirildiği “Uluslararası Plastik
Ambalaj Teknolojileri Kongresi”ni 17 Eylül 2014
tarihinde Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçek-
leştirdi. Türk plastik sektörü ile uluslararası bo-
yutta sektör temsilcilerinin, uzmanların ve aka-
demisyenlerin bir araya geldiği kongrede; plas-
tik ambalaj teknolojilerindeki yeni gelişmeler
ağırlıklı olarak ‘çevre’ boyutuyla değerlendirildi.
Yeni teknolojiler artık ambalaj sektöründe plas-
tiklerin diğer tüm malzemelere karşı yarattığı
avantajı net olarak ortaya koyuyor. Kongrede
sürdürülebilir bir çevre için plastik ambalaj ter-
cihinin önemi vurgulanırken sektör ile ilgili çar-
pıcı birçok konu da gündeme geldi. 

HER YIL YÜZDE 3 BÜYÜYOR
Dünya ambalaj sanayi pazarı 700 milyar do-

larlık bir büyüklüğe sahip ve sektör yıllık her yıl
ortalama yüzde 3 büyüyor. Türk ambalaj sektö-

rünün büyüklüğü ise 16 milyar dolar. Plastik,
kağıt-karton, metal, cam ve ahşap malzemeleri
üretim yapan sektör içinde plastik ambalajlar
yüzde 35’lik bir pay ile ilk sırada yer alıyor. Son
beş yıllık değerlendirmeye göre Türk ambalaj
sektörünün yıllık ortalama büyümesi, dünya or-
talamasını da geçerek yüzde 6’lara ulaştı. Plas-
tik sektörü içinden ambalajlar da yaklaşık yüzde
40 pay alıyor.  Plastik ambalaj sektörünün üre-
timi 2013 yılında bir önceki yıla oranla miktar
olarak yüzde 13 artarak 3,24 milyon tona, de-
ğer olarak yüzde 17 artarak 12,7 milyar dolara
ulaştı. Plastik ambalajlar 3,6 milyar dolarlık ge-
nel ambalaj sektörü ihracatından yaklaşık yüzde
70 pay alarak lider konumda yer alıyor. 

MİSYON BELİRLENDİ
PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu

“PAGEV Uluslararası Plastik Ambalaj Teknoloji
Kongresi” açılışında yaptığı konuşmada; “Bizler
plastik sektörünün temsilcileri olarak misyonu-
muzu ‘sorumlu endüstri, sorunsuz çevre’ hedefi
doğrultusunda belirledik. Bu hedef doğrultu-
sunda kamuoyunda plastiklerin doğru kullanı-
mını ve kullanım sonrasında geri dönüşüm bilin-
cinin yerleştirilmesi konusunda çalışmalar yapı-
yoruz” dedi. Kongrede bir konuşma yapan İK-
MİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz ise
ambalaj sektörünün ihracatına yönelik önemli
rakamlar verdi. Akyüz, “Türkiye ambalaj sektö-
rünün büyüklüğü 16 milyar dolara ulaşmış du-
rumda ve Türkiye bu rakamla Avrupa üçüncüsü.
Özellikle son yıllarda Almanya, İngiltere, Irak,
Fransa, İran, Hollanda, İtalya, İsrail, Rusya ve
Yunanistan öne çıkan ülkeler arasında yer alı-
yor. Ülkemizin geçtiğimiz yılki direkt ambalaj ih-
racatı 3,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhra-
catımızın yüzde 69 gibi büyük bir bölümünü ise
plastik ambalajlar oluşturuyor” diye konuştu.

Ambalaj sektörü; ürünü
dış etkenlerden koruyarak
raf ömrünü uzatırken, hij-
yenini sağlıyor, taşıma ko-

laylığı ile görsel olarak pa-
zarlama desteği yaratıyor.

Plastik ambalajda değişim rüzgarları





Adana-Mersin karayolu üzerinde 30 yıl-
dan bu yana plastik geri dönüşüm
sektöründe faaliyet yürüten Celaloğlu

Plasti, bünyesinde bu yılın başında kurulan
Alpil Alüminyum, kompozit panel üretimiyle
dış cephe ve reklam ürünleri olmak üzere ge-
niş bir yelpazde kompozit panel üretimiyle
bölgede sektöre önemli bir ivme kazandırı-
yor. Plastik geri dönüşüm sektöründe 30 yıl-
dan bu yana faaliyet gösteren Celaloğlu Plas-
tik,babadan oğulla geçen mazisiyle faaliyet
alanını genişletiyor. Şirketin Yönetim Kurulu
Başkanlığı’nı yürüten Yusuf Akbulut yöneti-
mindeki Alpil Alüminyum Ltd. Şti. kompozit
panel üretimiyle faaliyet alanını genişletiyor.

BABADAN OĞULA GEÇEN TECRÜBE
30 yıldan bu yana plastik geri dönüşüm

sektöründe Celaloğlu Plastik olarak faaliyet
yürüttüklerini piyasada önemli oranda bir tec-
rübe kazandıklarını ifade eden Alpil Alümin-
yum LTD Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akbu-
lut şöyle devam etti: “Babadan oğula geçen
bir iş deneyimi ile ticari faaliyetlerimizi yürütü-
yoruz. İş dünyasında edindiğimiz tecrübe ve bi-
rikimlerimizle yeni yatırımlar gerçekleştirdik.
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Alpil Alüminyum LTD.
kompozit panel üretimiyle
sektöre giriş yaptı

Adana’da bu yıl kurulan Alpil 
Alüminyum, SmartBOND ve 

TrendBOND markalı kompozit 
panel üretiminde ahşap desen, 

gümüş ve altın ayna başta olmak 
üzere 50’ye yakın renk çeşidiyle 

sektöre hızlı bir giriş yaptı.

Alpil Alüminyum LTD. 
Yönetim Kurulu Başkanı 
YUSUF AKBULUT
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2014 yılı başlarında yaptığımız yeni girişimle
Alpil Alüminyum Ltd.Şti.’yi devreye aldık. Dış
cephe ve reklam ürünleri imalatıyla, mevcut
işimizle orantılı yeni bir sektöre giriş yapmış
olduk. Faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz 9 bin
metrekare kapalı alandan oluşan tesisimizde
polyetilenle, alüminyum levhaların lamine ve
kompozit işlemini gerçekleştiriyoruz. Bir kom-
pozit 9 aşamadan geçirilerek kompozit haline
dönüştürülüyor. Tüm bu aşamaları 70 metre
uzunluğunda son teknoloji dijital sistemle do-
natılmış üretim hattımızda tek seferde ger-
çekleştirmiş oluyoruz. Isıtma, soğutma, ütüle-
me işlemlerini yapan 36 adet silindirden olu-
şan makinemizde üretim yapıyoruz.”

ÜRETİM KAPASİTESİ YILIK
1.500.000 METREKARE
Alüminyum hammaddesini yurt dışından

ithal etiklerini ve polietilen hammadde ihtiya-
cını da kendi geri dönüşüm tesislerinden teda-
rik ettiklerini söyleyen Yusuf Akbulut şunları
söyledi: “Alpil Alüminyum olarak kurduğumuz
tesisimizde dış cephe ve kompozit üretiminde
yıllık 1.500.000 metrekare üretim kapasitesi-
ne sahibiz. Geniş bir renk seçeneği ile 50’nin
üzerinde per ve pvdf renk seçeneklerimizin
yanı sıra, gelen talepler doğrultusunda özel
renk üretimlerini de bünyemizde gerçekleşti-
riyoruz. Ürünlerimizin kalınlığı 2 ile 8 milim
arasında olup,125 x 3.20 ve 125 x 6.40 ebat-
larına kadar üretim yapıyoruz. Ayrıca yanmaz
kompozit panelde üretiyoruz. Kaliteyi esas
alan bir anlayışla faaliyet yürütüyoruz. Ürün
laboratuarımızda 9 çeşit test cihazlarıyla ürü-
nümüzün alüminyum alışımı, boyası, parlaklı-
ğı mukavemet yapışması gibi özeliklerini test
cihazlarımızdan geçirerek kalite kontrolünü
yapıyoruz. Kaliteyi esas alan bu anlayışımızla
piyasadan olumlu tepkiler almaktayız. Pazar
payımız her geçen gün artmaktadır. Amacımız
daha kaliteli ve daha ucuz ürünlerle piyasada

bilinirliğimizi artırmaktır. Dış cephe giydirme
ve kompozit panel üretiminde Alpil Alümin-
yum, bünyesinde oluşturduğumuz Smart-
BOND ve TrendBOND markalarımızla başta
yurt içi ve yurt dışı pazarlarda bayilikler ağı-
mızı çoğaltmak ve bu doğrultuda yapacağımız
çalışmalarla, yeni yatırımlarla, bölgemiz eko-
nomisine ve istihdama olan katkılarımızla yo-
lumuza devam edeceğiz.”

MARKA OLMAK ÇOK ÖNEMLİ
Sektörde marka olmanın ve bu alanda

markalaşmaya olan bir bilinçle hareket ettik-
lerini özelikle vurgulayan Yusuf Akbulut,
açıklamalarını şu şekilde tamamladı: “Dış
cephe ve kompozit üretiminde marka olmak
büyük bir önem gerektiriyor. Biz de teknik alt
yapımızın yanı sıra bu alanda markalaşmaya
yönelik çalışmalarımızla birlikte, Alpil Alü-
minyum LTD, bünyesinde SmartBOND mar-
kamızla reklam ürünleri ve TrendBOND mar-
kamızla da alüminyum kompozit panel üreti-
mini gerçekleştiriyoruz.”

PAZAR ARAŞTIRMASIYLA
GÜÇLENMEYİ HEDEFLİYOR
Diğer taraftan Şirketin idari işlerini yürü-

ten Sinan Doğan ise şu şekilde açıklamalarda
bulundu: “Alpil Alüminyum LTD. Smart-
BOND ve TrendBOND markalarımızla her
geçen gün pazar payımız artmaktadır. Piyasa-
dan önemli oranda olumlu tepkiler almakta-
yız. Türkiye geneli başlatmış olduğumuz bayi-
likler çalışmalarıyla birlikte, yurtdışı pazar
araştırmalarını da orantılı olarak sürdürmek-
teyiz. Yakın dönem içerisinde yaptığımız gö-
rüşmeler neticesinde ihracata da başlamış
olacağız. İşletmemiz 9 bin metrekarelik bir
alandan oluşmaktadır. Yine idari binamız, ye-
mekhane, banyo ve dinlenme bölümleri ol-
mak üzere,tüm teknik donanımlara sahip 3
katlı bir ortamdan oluşmaktadır. Bünyemizde

oluşturduğumuz birimlerimizle ilerleyen dö-
nemlerde başarılı olacağımız inancını taşı-
maktayız. Şirketimizin kurumsallaşması ve
bünyesindeki SmartBOND ve TrendBOND
markalarıyla birlikte hak ettiği konuma ulaş-
ması yönünde mücadelemizi sürdüreceğiz.”
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Çelik ihracatçıları yeni pazar arıyor
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nın

daveti üzerine Çelik İhracatçıları Birliği ve Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Irak İş
Konseyi, İskenderun Sanayi ve Ticaret Odası
temsilcileri ile bir araya geldi. Irak’ta IŞİD
kaynaklı son dönem gelişmelerin, çözüm
önerilerinin ele alındığı toplantı, İskenderun
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı
Yılmaz’ın açılış konuşması ile başladı. Levent
Hakkı Yılmaz, Türk çelik sektörünün büyük
oyuncularının konumlandığı İskenderun’da
Irak’taki gelişmelerin ihracatın en önemli
temsilcileri tarafından ele alınmasından duy-
dukları memnuniyeti belirtti. 

BÜYÜK DÜŞÜŞLER VAR
Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık

Ekinci toplantıda yaptığı konuşmada “Irak’ta
yaşanan son gelişmeler doğrultusunda en bü-
yük ihracat pazarımız olan Irak’a gerçekleştir-

diğimiz ihracatta önemli düşüşler yaşıyoruz.
Ocak-Temmuz dönemini geçen yılla mukaye-
se ettiğimizde 1 milyar 100 milyon dolar civa-
rındaki ihracatın, yüzde 20 gerileyerek 891
milyon dolara düştüğü görülüyor. En çok ih-
racat yaptığımız ürün kalemi ise inşaat çeliği.

Aslında Irak sektörümüz açısından daha bü-
yük potansiyele sahip bir ülke. Olumsuz geliş-
melerin sona ermesi Irak’la yakın ilişkide olan
ve sektörümüzün bir anlamda kalbini oluştu-
ran İskenderun’un da bu potansiyelden
önemli bir pay almasını sağlayacaktır” dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederas-
yonu’nun (TÜRKONFED) uzmanlara
hazırlattığı Eylül 2014 ekonomi rapo-

runda, ekonomik, siyasal ve bölgesel sorunla-
rın büyüme üzerinde yaptığı baskıya dikkat
çekildi. Büyümeyi hızlandırmanın iki yolu ol-
duğu belirtilen raporda, bunlardan birinin
kısa, birinin uzun olduğu vurgulandı. Raporda,
uzun yol “ekonomik reformlar”, “kısa yol ise
faizleri indirmek ve/veya kamu harcamalarını
artırmak” olarak açıklandı. Raporu değerlen-
diren TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onat-
ça, bu iki yoldan hangisine sapılacağının belir-
lenmesiyle, Türkiye’nin 2015 ve sonrasındaki
performansının netleşeceğini söyledi. Onat-
ça, “Bu yollardan biri kısa, diğeri uzun. Ne za-
mandır unutulmuş olan ekonomik reformlar-
dan oluşan uzun yolun performansı yükselte-
ceği kesin, ama sonuç alınması birkaç yıl sü-
rer. Faizleri indirmek ve/veya kamu harcama-
larını artırmaktan oluşan kısa yol ise 6-9 ay
boyunca ekonomiye bir hayat öpücüğü verir;
ama arkadan reformlarla desteklenmezse,
ekonomiye hayatiyet kazandırmaz. Tam ter-
sine bir sonraki dönemde karşı karşıya oluna-
cak sorunların büyüklüğü artar” dedi.

ÖZEL SEKTÖR ETKİSİ
Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde

sabit fiyatlarla yüzde 2,1 ile beklenenin altında
bir performans gösterdiğine dikkat çekilen ra-
porda şu değerlendirmelere yer verildi: “Özel
sektörün tüketim ve yatırım harcamaları eko-
nomideki yavaşlamada oldukça etkili. Tüketim
bir önceki çeyreğe göre ilk çeyrekte yüzde 1,1
geriledikten sonra ikinci çeyrekte de yeniden
yüzde 0,4 azaldı. Özel sektörün makine yatı-
rım harcamaları ise geçen senenin yüzde 7,6
gerisinde. Ayrıca stoklarda bir şişme görünü-
yor. Özel sektör harcamalarında ise inşaat öne
çıkıyor. Aslında yatırımlardaki düşüş 2011’in
ikinci yarısından beri sürüyor. Son verilere göre
özel sektör üç sene önceki seviyenin beşte biri
kadar daha az yatırım yapıyor. Yatırımların ge-

rilemesi, üretim kapasitesinin genişlemediğini
ve talebin artması durumunda bu artışın karşı-
lanamayacağını, sonuçta talep baskısının ya
enflasyonda artışa ya da ithalatta yükselmeye
yol açacağını gösteriyor.”

GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 73,2
TÜRKONFED’in raporunda, Tüketici Güven

Endeksi’yle ilgili bilgiler de aktarıldı. Rapora
göre, Tüketici Güven Endeksi Ağustos’ta bir
önceki aya göre gerileyerek yüzde 73,2 olarak
gerçekleşti. Hanenin maddi durum beklentisi

ve genel ekonomik durum beklentisi artarken,
tasarruf beklentisinde düşüş gözlendi. Tüketi-
ci güveninin bu ay gerilemesinde harcamaları-
nı mevcut dönemde ve gelecek 12 aylık dö-
nemde azaltacağı beklentisinin etkileri görü-
lüyor. Tüketici enflasyonun ise önümüzdeki
12 aylık dönemde şu anki dönemden daha
fazla artmasını beklemiyor. Tüketici kredile-
rinde ise azalma eğilimi devam ediyor. Tüm
kategorilerde tüketici kredileri artış hızı bir
sene önceki seviyenin yarısına inmiş durumda.

Bir önceki yıla göre artış hızına baktığımızda
toplam tüketici kredileri artışı yüzde 15 ile
yüzde 10’luk enflasyon oranının biraz üzerin-
de. Taşıt kredilerinde ise yüzde 13 azalma var.

DEĞER KAYBI ENFLASYONUN ALTINDA
Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası’nın

faizlerde indirime gitmesinin, TL’deki değer
kaybını hızlandıracağının ön görüldüğü rapor-
da, şöyle denildi: “Önümüzdeki 12 aylık süre-
ye bakıldığında, Merkez Bankası beklenti an-
ketleri, TL’de beklenen değer kaybı enflasyo-
nun altında seyrettiğini gösteriyor. Yani reel
anlamda TL’nin değer kazanacağı öngörülüyor.
Ancak TL’nin değeri üzerinde etkili olan bir
başka faktör de uluslararası piyasalar. ABD’nin
bir sene içinde faiz oranlarında artışa gidecek,
buna karşılık AB’nin parasal genişlemeye gide-
cek olması doların euro karşısında değer ka-
zanmasına yol açacak. Yani TL, euro karşısında
değerlenirken, dolar karşısında değer kaybına
uğrayacak. Ağustos’un ilk iki haftasında değer
kaybetmeye devam eden Türk Lirası, Ağus-
tos’un son yarısı ve Eylül başında toparlandı.” 

PERFORMANS ARTACAK
Doç. Dr. Ümit İzmen ve ekibi tarafından

hazırlanan raporun sonuç bölümünde şu ifa-
delere yer verildi: “2015’in ortalarına kadar
ekonomik performansın 2014’ün ikinci çeyre-
ğindeki yüzde 2,1’lik performansın üzerine
çıkmasını bekliyoruz. FED’in faiz artırımına
2015’in ortalarından önce gitmeyeceğinin sin-
yalini vermesi ve Avrupa Merkez Bankası’nın
faiz indirimi ve miktar genişlemesine gitmesi,
finansal piyasalardan daha kolay borçlanabil-
meyi mümkün kılacak. Yani hem cari açık üze-
rindeki baskı hafifleyecek, hem de cari açığı fi-
nanse etmek daha kolay olacak. İç talep açı-
sından, enflasyondaki gerilemeye bağlı olarak
Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesi, tı-
kanan piyasaların açılmasını sağlayacak. An-
cak faiz indiriminin TL’de değer kaybını hızlan-
dırmasını da beklemek gerekiyor.”

Ekonominin önünde iki yol var
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Seyhan Belediyesi ile Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağ-
lı Adaların Adana Şubeleri ile arasında

“Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kül-
türel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Ko-
runarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki ve
Teknik İşbirliği Protokolü”  imzalandı. Proto-
kolün amaçları, “Sağlıklı kentleşme ve nitelikli
bir yapılaşma faaliyeti için gerekli olan Mi-
marlık ve Mühendislik Hizmetlerinin; ilgili
mevzuatlara, bilimsel esaslara ve mesleki ku-
rallara uygun olarak yerine getirilebilmesi yö-
nünde, Belediye ile ilgili Meslek Odaları ara-
sında teknik işbirliğini sağlamak ve tarafların
bu yöndeki ortak sorumluluklarını tarih, kül-
tür, doğa ve çevre değerlerinin korunarak ge-
liştirilmesi ve sahip çıkılarak karşılıklı dayanış-
ma içerisinde yerine getirmelerinin kurallarını
belirlemek” olarak sıralandı.

BAŞKANLAR BİR ARADA
Belediye sınırları içerisinde yapı ruhsatı ge-

rektiren, tüm yapı projelerinin ve yapı kullan-
ma izni eki projelerinin mesleki denetiminin
yapılarak, müellifler tarafından Oda Sicil Bel-
gesi / Sicil Durum Belgesi alınmasını kapsayan
protokolün imzalanma toplantısı Seyhan Be-
lediyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda Sey-
han Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ilgili
odaların Adana şube başkanları hazır bulundu.
Hazırlanan protokolü, Seyhan Belediye Başka-
nı Zeydan Karalar ve İnşaat Mühendisleri
Odası Adana Şube Başkanı Nazım Biçer, Maki-
ne Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı
Hüseyin Atıcı, Elektrik Mühendisleri Odası
Adana Şube Başkanı Mehmet Mak, Jeoloji
Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Meh-
met Tatar, Mimarlar Odası Adana Şube Baş-
kanı Bekir Kamışlı, Jeofizik Mühendisleri Odası
Adana Şube Başkanı Melih Baki imzaladı.
Adaylık sürecinde tüm odalarla işbirliği halin-
de olacağını beyan ettiğini hatırlatan Seyhan

Belediye Başkanı Zeydan Karalar toplantıdaki
konuşmasında, odalardan gelen bir kişi ol-
maktan gurur duyduğunu söyledi. Oda baş-
kanlarına, “Sizlerin bir kardeşiniz olmaktan
onur duyuyorum” diyen Karalar, “Odaların
para kazanma amacı hiç olmadı. Odalar, kent
için, vatandaş için çalıştı. Odalarda, ciddi bir
bilgi hazinesi var. Biz bu hazineden yararlan-
mak için yola çıktık” dedi. Aday adaylığı ve
adaylık sürecinde hazırladığı tüm projelerde
mimar ve mühendis odalarından arkadaşları-
nın yer aldığını vurgulayan Karalar, “Mühen-
dislik ürünü olmayan yapılaşmalar insanların
hayatına mal oluyor. Niteliksiz yapılaşmayı
engellemek ve depreme dayanıklı, denetimle-
rin gerçekleştiği yeni binalar oluşmasını isti-
yoruz. Odalarla işbirliği içinde çalışmak en
doğrusu” diye konuştu.

İLK İMZALAYAN SEYHAN OLDU
Protokol imza toplantısında konuşan İMO

Adana Şube Başkanı Nazım Biçer ise Seyhan
Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın odalarla

birlikte çalışacağını adaylık sürecinde söyledi-
ğini hatırlattı. Karalar’ın verdiği sözün arkasın-
da durduğunu vurgulayan Biçer, “Bizler de mi-
mar ve mühendis odaları olarak elimizden gel-
diğince belediyeye destek sunacağız. Halkımı-
zın güvenliği ve insan onuruna yakışır bir hayat
sürmeleri için mücadelemiz devam edecek”
dedi. Adana’da bu önemli protokolü imzala-
yan ilk belediyenin Seyhan Belediyesi olduğu-
na işaret eden Biçer, “Zeydan Karalar’a teşek-
kür ediyorum. Bu protokolle sahte projelerin
ya da sahte mühendislerin önüne geçeceğiz.
Belediyelerin işini kolaylaştıracağız. Ruhsat
projelerinde ilgili kişinin yetkin ya da mühen-
dis olup olmadığını, mesleki yeterliliğiyle ilgili
verileri sıkı takibe alacağız” şeklinde konuştu.

TMMOB’ye bağlı odaların Adana şubeleri ile Seyhan Belediyesi arasında Mesleki ve Teknik İşbirliği Protokolü imzalandı

Odalar ve belediye eğitimde buluştu

ODA BAŞKANLARI NE DEDİ?
Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube
Başkanı Melih Baki de Seyhan Belediye-
si’yle imzalanan protokolün Adana için
bir dönüm noktası olacağını vurguladı.
Yanlış işlerin önüne geçileceğine inandı-
ğını belirten Baki, “Devletin denetim
mekanizması adına önemli bir gelişme-
dir” dedi. Mimarlar Odası Adana Şube
Başkanı Bekir Kamışlı da merkezi hükü-
metin mesleki denetimleri ortadan kal-
dırdığını savunarak, “Projeleri gerçekleş-
tirenler belediyelere verdiği taahhütna-
meyle ruhsat alıyordu. Biz bu olumsuz-
luğa rağmen mesleki denetimlere de-
vam ettik. Adana’da 2014 yılında odalar
aracılığıyla 400 projenin vizelendiğini
gördük. Oysa ki ruhsat alan proje sayısı
2 binin üzerinde. Burada yaptığımız pro-
tokol sayesinde mimar ve mühendisle-
rin projelerini odalara getirmesi sağla-
nacak. Böylelikle usulsüz işlerin önüne
geçeceğiz. Belediyenin işini kolaylaştıra-
cağız” diye konuştu. Elektrik Mühendis-
leri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet
Mak ise “Hükümet, torba yasa ile kendi
gibi düşünmeyen her kurum ya da kuru-
luşu bitirmeye çalışıyor ancak başarılı
olamayacak. Umarım bu prokolden
sonra işlerimiz halk adına daha düzenli
ve güvenli olacak” şeklinde konuştu.
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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri
Derneği’nin (Türkiye İMSAD) yılda
dört kez düzenlediği ‘Ekonomi Top-

lantıları’nın üçüncüsü ‘Siyaset ve Ekonomi
Nereye Gidiyor?’ başlığıyla yapıldı. Top-
lantıda, Türkiye ekonomisi, inşaat ve inşa-
at malzemeleri sektörlerine ilişkin son ve-
rilerin yer aldığı ‘2014 Eylül Aylık Sektörel
Rapor’u paylaşıldı. Türkiye inşaat malze-
mesi sektörünün önde gelen sanayici üye-
lerinin katıldığı toplantıya konuk konuş-
macı olarak katılan gazeteci-yazar Meliha
Okur’un ‘Ortadoğu’nun Geleceği ve Yeni
Kaynak Paylaşımı’ konulu sunumunun ar-
dından, Türkiye İMSAD Ekonomi Danış-
manları Prof. Dr. Kerem Alkin ve Dr. Can
Fuat Gürlesel, dünya ve Türkiye ekonomisi
ile inşaat ve inşaat malzemesi sektörlerine
ilişkin gelecek beklentilerini anlattılar. 

LİKİDİTE KRİZİ SÜRÜYOR
Türkiye İMSAD Başkanı Dündar Yetişe-

ner, Soma’da 301 madencinin yası bitme-
den İstanbul’da önceki gün inşaatta çalı-
şan 10 işçinin hayatını kaybettiği iş kazası-
nı sektör olarak büyük üzüntü ile karşıla-
dıklarını belirterek başladığı konuşmasın-
da, üretimde sürekliliğin ancak iş sağlığı ve
iş güvenliği ile sağlanabileceğini vurguladı.
Gazeteci-yazar Meliha Okur da dünyanın
ekonomide halen likidite krizini aşmaya
çalıştığını belirtti. Türkiye’nin de bol likidi-
teden gelen parayı yönetmeye çalıştığına
işaret eden Meliha Okur, dünyada yeni
yüzyılın ilk 15 yılını ‘kaos’, ikinci 15 yılını
ise ‘kaynak paylaşımı’ dönemi olarak nite-

lendirdi. Okur konuşmasında, “İçinde ya-
şadığımız bölgede kartlar yeniden karılır-
ken gelecekte neler olacak? Küresel likidi-
te nereye gidecek ve kapitalizm yolunu
nasıl çizecek? Türkiye ekonomide ve siya-
sette yeniyi nasıl oluşturacak?” konularını
irdeledi.

BÜYÜMEDE BEKLENTİLER
Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr.

Can Fuat Gürlesel de konuşmasında, eko-
nomide 2014 yılı beklentilerini etkileyecek
koşulları anlattı. Dr. Gürlesel, “Avrupa’da
inşaat sektöründe büyümedeki yavaşlama
ile birlikte Avrupa Merkez Bankası’nın yeni
parasal genişleme önlemleri ekonominin
bir diğer gündem konusu. Bölgemizde,
yüksek jeopolitik risklerin yaşandığı bir sü-
reçten geçiyoruz. Öte yandan Türkiye’nin
cari açığını kontrol altında tutması önemli.
Enflasyon ise artış eğilimini sürdürüyor. Ya-
tırım yapılabilir ülke konumunu koruyan
Türkiye, kredi notlarını muhafaza etmeye
çalışılıyor” dedi. Dr. Can Gürlesel, 2014 Ey-
lül Aylık Sektörel Rapor’u verilerine daya-
narak, 2014’ün ilk yarıyıl verilerini ve yılso-
nu öngörülerini değerlendirdi. Ekonomide
büyümenin yavaşladığını ve 2014 yılın ikin-
ci çeyrek dönemindeki iyimserliğin büyü-
meyi desteklemediğini belirten Gürlesel’in
verdiği bilgiye göre, Eylül 2014 itibariyle
ekonomide büyüme beklentisi yüzde 3-3,5
düzeyinde. İnşaat sektöründeki büyüme
beklentisi yüzde 3,5-4,5 olurken, inşaat
malzemeleri sanayi üretimindeki büyüme
beklentisi ise yüzde 5-5,5 seviyesinde.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayici-
leri Derneği’nin toplantısında konu-

şan gazeteci-yazar Meliha Okur,
21’inci yüzyılın ikinci 15 yılını ‘kaynak

paylaşımı’ dönemi olarak nitelendirdi. 

İkinci 15 yılın gündemi
‘kaynak paylaşımı’ olacak

Türkiye İMSAD Başkanı DÜNDAR YETİŞENER
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Türkiye Fidan Üreticileri Birliği Yöne-
tim Kurulu yapılan seçimlerin ardın-
dan toplantılarını fidancılığın yoğun

olarak yapıldığı değişik bölgelerde yapmayı
sürdürüyor. Kurul  ikinci toplantısını Bur-
sa’nın ardından bu kez de Hatay’da yapa-
rak üyeleriyle bir araya geldi.  Hatay Fidan
Üreticileri Tarım Sanayi ve Ticaret salonun-
da yapılan toplantıda üyelerin problemleri-
nin yerinde çözümü, sektörün birbirleriyle
tanışıp kaynaşması sağlandı. Ayrıca birliğin
bütünlüğün sağlandığı bu toplantıda yapı-
lan çalışmalar da yerinde  değerlendirildi. 

ÜRETİM DENETLENMELİ
Türkiye Fidan Üreticileri Birliği Yönetim

Kurulu Başkanı Gürsel Tanrıver, sektörün
en önemli sorununun kayıt dışı üretimin
oluşturduğunu  üretim planlamasının ol-
madığını söyledi. Bölgesel toplantılardaki
amacın kayıt dışı üretim yapan fidancıların
birliğin çatısı altına girmelerini sağlamak
olduğunu ifaden eden Başkan Tanrıver,
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin
ihtiyacı olan planlı fidan üretimi yapılmalı.
Ayrıca üyelerimizin ortak sorunu olan üye
aidatlarını, sertifika ve analiz ücretlerini
ödeyerek, doğru fidancılık yapmalarına
rağmen, kayıt dışı fidan üreten ve bu yolla
hastalık ve zararlıların yayılmasına sebep
olan fidancılar ile mücadele edememekte-
dirler. Bunun önüne geçilmesi için Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kayıt
dışı üretim ile ilgili denetimleri sıklaştır-
malı, kayıt dışı üretime de son verilmelidir.
Bu konuda Bakanlığımız bizlere destek ve-
rerek birlikte çalışmayı başladık.”

SAĞLIKLI İZOLASYON MESAFESİ
Ayrıca Gürsel Tanrıver, Türkiye’de has-

talıklardan ari kalem damızlıkların kurul-

ması, üretilmesi ve korunması Türkiye Fi-
dan Üreticileri Birliği’nin en önemli proje-
lerinden birisini oluşturduğunu belirterek,
“Aşı kalemlerinin kontrolsüz olarak meyve
ağaçlarından ve komşu bahçelerden alın-
ması değil, sağlıklı izolasyon mesafesine
uygun kurulmuş bahçelerinden üyelerimi-
ze kontrollü, sağlıklı, ismine doğru, mavi
etiketli kalem temin etmek en önemli he-
deflerimiz ve çalışmalarımızın başında gel-
mektedir” diye konuştu. Fidan Üreticileri
Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkanı Ab-
dullah Kankaya da kurulan şirketin şu ana
kadar yapmış olduğu çalışmalar hakkında
detaylı bilgiler aktarırken sektörün şirket-
lere destek vermesini istedi. Tarım İl Mü-
dür Yardımcısı Mehmet Andiç ise şirkete
üye olmanın gerekliliğini vurgulayarak İl
Müdürlüğü olarak her türlü denetim kont-
rollerin yapıldığını  bundan sonra daha sıkı
yapılacağını ve sektörün en kısa zamanda
hak ettiği yere geleceğini söyledi.

ÜRETİCİLER ZİYARET EDİLDİ
Daha sonra Gürsel Tanrıver, Türkiye Fi-

dan Üreticileri Birliği olarak uygulamaya so-
kulan “Sektörden Hayat Hikayeleri” adı ve-
rilen fidancılık sektörünün gelişmesinde
katkı sağlayan ve bu hizmetlerini ölümsüz-
leştirin Muhsin Salhaoğulları, Ahmet Çapar,
Salim Mızraklı isimli fidancılara birer plaket
verdi. Toplantının ardından Birlik üyeleri  Fi-
danlı Köyü, Vakıflı Köyü, Samandağ ve Çe-
vik Bölgelerindeki narenciye üreticilerini
yerlerinde ziyaret etti. Buradaki çiftçilerin
çalışmaları yakından incelenirken sıkıntıları
da dinlendi. Gürsel Tanrıver, ev sahipliği ya-
pan Atıf Çapar, Fidanlı Köyü sakinlerine ve
Hatay daki üyelerine teşekkür ederken birli-
ğin bu çalışmalarının önümüzdeki dönem-
lerde de devam edeceğini hatırlattı.

Türkiye Fidan Üreticileri Birliği Yöne-
tim Kurulu, bu kez Hatay’da toplandı.

Toplantıda sektörün sıkıntıları dile
getirilerek çözüm önerileri tartışıldı.

Fidan üreticileri sorunlarını konuştu

Türkiye Fidan Üreticileri Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı GÜRSEL TANRIVER














