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Kobigündem Reklamcılık ve Yayıncılık kuruluşu olan 

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

Yaygın, süreli yayın.
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Değerli okuyucular

Öncelikle seçim dolayısı ile yaşanan bu durgunluğun bir an önce bitmesini temenni ederek
sözlerime başlamak isterim. İki ayda bir yayınladığımız dergimizin 30. sayısı ile sizlerle
birlikte olmaya devam ediyoruz. Yayın hayatımıza başladığımız 2010 Mayıs/Haziran sayısı ile
birlikte kesintisiz yayın hayatımızı sürdürmeye büyük özen göstermekteyiz. Bu çerçevede yü-
rüttüğümüz çalışmalarla birlikte Kobigündem Dergisi, bilinirliği artarak devam etmektedir.

Her sayımızda olduğu gibi, yeni sayımızda da birbirinden değerli sanayici ve KOBİ’lerimizin
haber ve reklamlarına ağırlık vermekteyiz. Çeşitli sektörlere ilişkin faaliyet yürüten firmalarımızın
haber ve reklamlarını yapmaya ve siz değerli takipçilerimizle birlikte paylaşmaya özen gös-
termekteyiz. Bu doğrultuda yaptığımız tüm çalışmaları sahada bire bir görüşmelerimiz
neticesinde hazırlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarda sanayici ve KOBİ’lerimizin
bölge ve ülke ekonomisine sunmuş oldukları çok değerli katkıları görüyorsunuz. Üretimleriyle
ve yeni istihdam alanları oluşturmalarıyla ekonominin lokomotifi ve bel kemiği olduklarına
inanıyoruz. Çalışkanlar A.Ş., Alpil Alüminyum, Çukurova Kargo ve diğer firmaların haber ve
reklamlarını göreceksiniz.

Özelikle İstanbul merkezli ÇALIŞKANLAR A.Ş.’nin Adana’ya yapmış olduğu yatırım bizleri
çok sevindirdi. Üç milyon dolarlık yatırımı ile bölge ekonomisine önemli katkılar sağladığını
görüyoruz. Kimya sektöründeki başarılı çalışmalarıyla birlikte aynı zamanda yeni istihdam
alanları yaratacağına da inanıyoruz. Yine bu sayımızda sektöründe oldukça başarılı ve uzun
yıllardan bu yana kargo ve taşımacılıkta yatırımlarıyla ön plana çıkan Çukurova Kargo’nun
yatırımlarını göreceksiniz. Sektördeki başarısıyla sürekli gündeme gelen firma, önemli
yatırımlara imza atıyor. Diğer bir husus ise sağlık sektöründe sürekli gelişim gösteren
laparoskopik kapalı ameliyatlarla ilgili Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özer Özlü ile yapmış
olduğumuz röportajı dikkatinize sunmuş olacağız. Yöntemin, özelikle sağlık sektöründe açık
ameliyatlara oranla pek çok konuda önemli avantajlar sunduğunu ve hastanın konforu ve
iyileşme sürecinde ciddi avantajlar sağladığını göreceksiniz. Bu gelişmelerle birlikte hazırlamış
olduğumuz yeni sayımızda sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz.

Adından anlaşıldığı gibi, dergimizde sadece ekonomiye dönük KOBİ’lerle yürüttüğümüz
çalışmaları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Yayın hayatımıza başladığımız ilk sayıdan itibaren
siyasi hiçbir haber ve reklam çalışmalarına girmemeye özen gösterdik. Bu konuda hiçbir
şekilde ödün vermeden yayın hayatımızı sürdürmeye çalıştık. Dergimizi bunların dışında
tutmaya çalıştık. O nedenle önümüzdeki aylarda yapılacak olan seçimlerin en başta ülkemize
ve ülkemiz insanına hayırlı uğurlu olmasını ümit ederken, siz değerli sanayicilerimizin çalış-
malarında başarılar ve bol kazançlar dilerim.

Hayati Çetinkaya
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Türkiye'nin en büyük Endüstriyel Yapı Mar-
keti ALTEK’in 19-22 Şubat 2015 tarihleri
arasında gerçekleşen Adana 9. Yapı ve İn-

şaat Fuarın'daki standı, katılımcılar ve misafir-
lerden büyük ilgi gördü. ALTEK Endüstriyel Yapı
Market, yapı ve inşaat sektöründen yüzlerce ka-
tılımcının olduğu fuardaki standında 120 bin ka-
lemlik ürün grubunun küçük bir kısmını oluştu-
ran iş güvenliği ekipmanlarından yük kaldırma
ekipmanlarına, kaynak makinelerinden, inşaat
makinelerine kadar sektöre hitap eden birçok
ürün grubuna yer verdi. Endüstriyel yapı market
konseptinde oldukça iddialı olan firma hem ku-
rumsal anlamda hem de perakende anlamında
misafirlerin ilgi odağı oldu.

ADANA FUAR MERKEZİ OLMALI
ALTEK Endüstriyel Yapı Market Genel Müdü-

rü Ömer Tekdemir fuarla ilgili olarak şunları ilet-
ti: “Ülkelerin gelişimi ve kalkınması için en
önemli sektörlerden biri olan inşaat sektörü,

birçok sektör için de lokomotif görevini üstlen-
mektedir. Gerek istihdam gerekse iç satışlar açı-
sından hergün büyüyen ve birçok sektörü tetik-
leyen sektörlerden bir tanesi. Ülke ekonomisine
katkısı kadar bölge ekonomisine katkısı da tartı-
şılmaz. Bu durum fuarın önemini daha da arttır-
maktadır. Fuarlar ciddi anlamda sektördeki kay-
naşmayı sağlayarak alıcı ve satıcı arasındaki yolu
daha da kısaltıyor. Bu ortamın Adana ili için bi-
raz daha geliştirilmesi gerektiği kanaatindeyim.
Önemli bir lokasyona sahip olan Adana dış
komşularla olan ticarette daha aktif rol oyna-
malı, bu anlamda da fuar önemli bir araç olabi-
lir. İstanbul, İzmir ve Bursa gibi Adana da biraz
daha yatırım ve reklamla bir fuar merkezi haline
getirilmelidir.”

ALTEK fuarda yakaladığı fırsatlarla, 10 bin
metrekarelik mağazasında, Ankara’da ve Ada-
na’daki şubeleriyle, 120 bin kalem ürün çeşitlili-
ğiyle ve 100’den fazla uzman personeliyle hiz-
metlerine ve gelişimine devam etmeyi planlıyor.

Endüstriyel Yapı Marketi
ALTEK’in Adana 9. Yapı

ve İnşaat Fuarı’ndaki
standı büyük bir ziya-

retçi ilgisiyle karşılaştı

ALTEK fuarda büyük ilgi gördü
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KA Yapı Proje Osi
farklı projelere imza atıyor

Tam 21 yıldır betonarme proje ve çelik
konstrüksiyon proje hesap ve çizimlerini
yapan KA Yapı Proje Ofisi, sektörde çok

farklı projeleriyle de kendisinden söz ettiriyor.
Firma,  binlerce metrekare konut, işyeri ve de-
poları hesap ve çizimlerini yaparak sektörde iler-
leme kaydediyor. Özelikle betonarme ve çelik
konstrüksiyon projelerinde uzun yıllardan bu
yana yürüttüğü faaliyetlerle önemli deneyimle-
re sahip olan firma, yine sektörde çok farklı pro-
jelere ile de gündeme geliyor.

21 YILLIK DENEYİM VAR
Adana ve ilçeleri başta olmak üzere,pek çok

projelerinin tamamlanarak devreye alındığını ve
yine Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Böl-
gesi’nde binlerce metrekare projelerinin olduğu-
nu ifade eden KA Yapı Proje Ofisi İşletme Sahibi
ve İnşaat Mühendisi A. Kadir Kılıç şunları söyle-
di: “1994 yılında mühendislik fakültesini bitir-
dikten sonra, kendi aile şirketimizde iş hayatına
başladım. Kısa bir süre içerisinde kendi proje ofi-
simi oluşturarak ticari faaliyetlerimi kendi işlet-
memde yürütmeye başladım. Sektörde 21 yıllık
bir deneyim ve titizlikle çalışmalarımızı yürütü-
yoruz. Geldiğimiz noktada sektörde çok önemli
projelere imzamızı atmış bulunmaktayız. Özelik-
le Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge-

sinde devam eden projelerimizle birlikte, 100
bin metrekare betonarme ve çelik konstrüksiyon
projelerini karma olarak hesaplayıp müşterileri-
mize teslimatını gerçekleştirdik.”

FARKLI PROJELERİ DE VAR
Betonarme ve çelik konstrüksiyon projeleriy-

le birlikte sektörde çok farklı projelerde imza
atıklarını bildiren A. Kadir Kılıç, açıklamasını
şöyle sürdürdü: “Prefabrik ve çelik silo projeleri-
mizle de hizmet vermekteyiz. Bu alanda da pek

çok projelerimiz tamamlanarak devreye alınmış
olmaktadır. Yine Özyürek Consept’e ait otopark
üzerine havuz yapılması projesi, Taveks AŞ’ye
ait bin dört yüz tonluk çelik silo projesi, Orhan
Büyükkardeş’e ait konutlarda döşemlerin epok-
siyle birleştirilerek yeni döşemelerin oluşturul-
ması, Kuzey Irak’da makine mühendislik uygula-
ması yapan Ufuk Eşme’ye ufak stadyum projesi,
çelik hastane projesi gibi pek çok farklı projeleri-
miz tamamlanarak hizmete sokulmuştur. Yine
İskenderun’da faaliyet yürüten Ekin Gübre AŞ’ye
ait depolarında ki makasların yükseklik sınırın-
dan dolayı yaşanan sorun, tarafımızdan çözüm-
leri bulunarak projelendirilip imalatları yapılarak
müşterinin hizmetine sunulmuştur.”     

KONTROL VE MÜŞAVİRLİK HİZMETİ
Proje çiziminin yanı sıra, inşaat sektörüne yö-

nelik kontrol ve müşavirlik hizmetleri de verdik-
lerini söyleyen A.Kadir Kılıç şunları söyledi:
“Bünyemizde konusunda uzman mimar, mühen-
dis ve inşaat teknikerlerinden oluşan bir ekiple
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Proje hizmetlerimi-
zin yanı sıra, sektörde önemli bir deneyim ge-
rektiren kontrol ve müşavirlik hizmetlerini de
bünyemizde vermekteyiz. Konut binalarının
depreme dayanaklılığı, betonarme projelerinin
hesap ve çizimleri hazırlanarak belediyelerden
gerekli belge ve ruhsatları alınarak yapı sahibine
teslimatını yapmış oluyoruz.”

1994 Yılından bu yana
Adana’da statik proje
çizimiyle faaliyet yü-
rüten KA Yapı Proje

Osi, inşaat alanında
farklı projeleriyle ken-

disinden söz ettiriyor.

KA Yapı Proje Osi 
İşletme Sahibi ve 
İnşaat Mühendisi

ABDULKADİR KILIÇ





Sektöründe 43 yıllık bir tecrübeyle faali-
yet yürüten ÇUKOROVA Kargo Ltd.
Şti., müşterilerine iyi bir çözüm ortağı

olmaya devam ediyor. Türkiye’nin her nokta-
sına kargo taşımacılığı hizmeti veren firma,
bölgede önemli yatırımlar gerçekleştiriyor.
ÇUKUROVA Kargo, araç filosuna yaptığı yatı-
rımla 15 tır ilave yaparak sektördeki büyüme-
sini sürdürüyor. Adana-Karataş yolu üzerin-
deki 10 bin metrekarelik kapalı alandan olu-
şan tesisinde faaliyet yürüten firma, Türkiye
geneli bölge müdürlükleriyle faaliyet alanını
oldukça geniş tutuyor. ÇUKUROVA Kargo,
100’den fazla araca sahip filosu ve 200’ü aş-

kın çalışanıyla sektörde güçlü aktörler arasın-
da yer almayı sürdürüyor.

BÖLGEDE LİDER KONUMUNDA
ÇUKUROVA Kargo Ltd. Şti. Genel Müdürü

Dursun Çelik, 43 yıldır bulundukları sektör-
de, 1993 yılından bu yana kurumsallaştıkları-
nı söyledi. Çelik, “Geldiğimiz noktada alanın-
da başarılı bir grafik gösteren firmamız, oran-
tılı olarak yatırımlarını da devam ettirdi. Sek-
törde geniş bir yelpazede faaliyet yürütüyo-
ruz. İşimizle orantılı olarak yatırımlarımızı ke-
sintisiz sürdürdük. Araç filomuzda önemli bir
artış sağladık. Yine yakın dönem içerisinde
yaptığımız yeni yatırımla 15 adet yeni tır araç
filomuza ilave yaptık. Bu yatırımlarımızla yeni
istihdam alanları da yaratmış olduk. Yaklaşık
220 çalışanlarımızla birlikte bölgede ekono-
miye önemli katkı sağlamanın yanı sıra sek-
törde, bölgede lider konumunu da yakalamış
durumdayız” dedi.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜST SEVİYEDE 
R1, K1, N2 belgeleri başta olmak üzere,

sektörle alakalı tüm kalite yönetim belgeleri-
ne sahip olduklarını özelikle ifade eden Dur-
sun Çelik, açıklamalarına şu şekilde devam
etti: “Sektörde uzun yılların tecrübesiyle fir-
mamızı kurumsallaştırdık. Yaptığımız yatı-
rımlarla yeni istihdam alanları oluşturduk.
Bünyemizde oluşturduğumuz birimlerimizle
en kaliteli hizmeti vermeye özen gösterdik.
Bu doğrultuda yaklaşık 20 kişiden oluşturdu-
ğumuz satış temsilcilerimizle birlikte müşteri
odaklı çalışmalarımızı sürdürerek müşteri
memnuniyetini en üst noktalara taşıdık. Bu
bilinçle sektörde yeniden yapılanmamızı ta-
mamlayarak, yatırımlarımızı devam eğitece-
ğiz. Firmamızın kurumsallaşmasıyla birlikte
en kaliteli hizmeti sunmaya büyük özen gös-
tererek sektörde ilerleme hedefindeyiz. Ada-
na- Karataş yolu üzerinde 10 bin metrekarelik
alandan oluşan işletmemizde geniş bir yelpa-
zede olan dağıtım ağımızla çalışmalarımızı
yürütüyoruz. Türkiye geneli ve bölgemizde
faaliyet yürüten sanayicilerimiz başta olmak

araç losunu büyüttü
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Adana-Karataş yolu 
üzerinde lojistik ve kargo 

hizmetleri veren ÇUKUROVA 
Kargo Ltd., yaptığı yatırımla 
araç losuna 15 tır ekledi.

ÇUKUROVA KargoÇUKUROVA Kargo

ÇUKUROVA Kargo Ltd. Şti. 
Genel Müdürü 
DURSUN ÇELİK



üzere, esnaf ve KOBİ’lerimizin nakliye, taşıma
ve lojistik hizmetlerini veriyoruz”.

TÜRKİYE GENELİ FAALİYET YÜRÜTÜYOR
Bünyelerinde oluşturdukları bölge müdür-

lükleriyle Türkiye geneli faaliyet yürüttükleri-
ni söyleyen Dursun Çelik şunları kaydetti:
“Merkez Adana olmak üzere, yaklaşık 25 ayrı
ilde bölge müdürlüklerimizi devreye aldık.
Yine bununla birlikte bazı bölgelere günlük ve
karşılıklı seferlerle hizmet alanımızı genişlet-
tik. Ayrıca Ankara Bölge Müdürlüğümüzden,
İzmir/Ankara, İstanbul/Ankara ve Çorum/An-
kara olmak üzere, günlük karşılıklı seferler
başlatmış olduk. Yine Adana ve merkez ilçe-
leri başta olmak üzere, Mersin merkez ve ilçe-
leri ve Antakya merkez ve ilçelerine günlük
seferler başlattık. Bölge müdürlüklerimiz İs-
tanbul Avrupa yakası, Anadolu yakası olmak
üzere, Ankara, Denizli, İzmir, Bursa, Kayseri,
Antalya, Konya, Samsun, Mersin, Tarsus, Os-
maniye, İskenderun, Antakya, Gaziantep,
Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Batman ve
Diyarbakır bölge müdürlüklerimiz olmak üze-
re yaklaşık 25 ayrı ildeki bölge müdürlükleri-
mizle birlikte Türkiye geneli sektörde faaliyet
yürütüyoruz.”

YENİ İŞ KOLLARINADA GİRİŞ YAPTI
Kargo ve taşımacılığın yanı sıra yeni iş kol-

larına da giriş yaptıklarını inşaat ve plastik
sektörlerinde faaliyet başlattıklarını söyleyen
Dursun Çelik, şunları söyledi: “Meyve, sebze
ve narenciye ihracatı yapan firmalara plastik
kasa üretiyoruz.2 bin 500 metrekarelik kapalı
alandan oluşan tesisimizde, son teknoloji ve
tam otomatik makinelerde günlük 30 bin
adet plastik kasa üretimini gerçekleştiriyoruz.
Ayrıca yakın dönem içerisinde başlatmış oldu-
ğumuz inşaatla alakalı çalışmalarımızı da de-
vam ettirmekteyiz. Yap sat şeklinde devam
eden projelerimizi anahtar teslimiyle gerçek-
leştiriyoruz. Yine önümüzdeki dönemde İşleri-
mizle orantılı yatırımlarımıza devam ettirece-
ğiz. Yeni istihdam alanları yaratarak ekonomi-
ye katkılarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.  
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İş ve spor dünyasının
tanınan ismi Cahit

Sınmaz, kardeşi Atilla
Sınmaz’la birlikte cep-
he kaplama sektörün-

de hizmet verecek

Adana, iş ve spor dünyasının tanınan ismi Ca-
hit Sınmaz, Makine Mühendisi Atilla Sın-
maz’la birlikte cephe kaplama sektöründe

hizmet verecek yeni bir iş koluna imza attı. Türki-
ye’nin yükselen sektörü cephe kaplama için ekipler
oluşturan Sınmaz Cephe ve Mühendislik, Cahit ve
Atilla Sınmaz kardeşler ön-
derliğinde yılların tecrübe-
sini teknolojinin yenilikle-
riyle birleştirip modern bi-
nalar dizayn edecek. Tem-
sa Otomotiv’de tesis grup-
ları yöneticisi görevinden
sonra 2002 yılından bu
yana alüminyum ve cephe
kaplama sektöründe başa-
rılı çalışmalarla dikkat çe-
ken kardeşi Atilla Sınmaz’la büyük projelerde çö-
züm ortağı olmak istediklerini belirten Cahit Sın-
maz, teknolojiyi yükselterek kaliteli yaşam alanları
yaratmaya özen göstereceklerini vurguladı.

ÖNCELİK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Yeşiloba’daki Sanayi Sitesi’nde bin metrekarelik

yeni yerlerinde binaların estetik, görkemli, ısı yalı-
tımlı ve konforlu olmalarına yönelik mimari tasa-
rımlar gerçekleştireceklerini vurgulayan iş insanı
Cahit Sınmaz, “Ana hedefimiz müşteri memnuni-

yetidir” dedi. Sınmaz Cephe ve Mühen-
dislik’in silikon cepheler, kompozit cep-
heler, alüminyum sistemler, ofis böl-
meleri, güneş kırıcılar, otomatik kepenk
ve fotosel kapılar, kanopiler ve küpeşte-
ler kurarak uygulama hizmeti vereceğini
dile getiren Cahit Sınmaz, “Yeni yüzü-
müzle, takım ruhumuzla daha kaliteli
hizmetler sunmak için çalışacağız” diye
konuştu. İş dünyasında ilkleri başaran,
diğer yandan çeşitli sosyal ve ekonomik

kurum ve kuruluşlarda, spor kulüplerinde yönetici-
lik yapan Cahit Sınmaz, aynı başarılı çalışmaları
kardeşi Atilla Sınmaz’la birlikte Sınmaz Mühendis-
lik bünyesinde devam ettireceklerini de kaydetti.
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Cahit-Atilla Sınmaz kardeşler
artık cephe kaplama sektöründe

İş ve spor 
dünyasının 
tanınan ismi 
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Makine 
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Laparoskopik
ameliyatlar
her yönüyle
avantajlı

Laparoskopik
ameliyatlar
her yönüyle
avantajlı

Son 12 yıldır Adana Çukurova Aşkın Tü-
fekçi Devlet Hastansi’nde görev yapan
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özer Öz-

lü’yle kapalı laparoskopik cerrahi ameliyatlar-
la ilgili röportaj yaptık. Henüz 4 yaşındayken
sürekli doktor olacağını söyleyen Özer Özlü,
lise ikinci sınıfta “Cerrah olurum” düşüncesiy-
le Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
(İngilizce) eğitime başlar. Cerrah olmaya ise
4’üncü sınıfta karar verir. Çocukluk yıllarında
hayalini kurduğu mesleğe kavuşmanın mutlu-
luğunu yaşayan Özlü, başarılı ameliyatlara
imzasını atarak binlerce hastayı sağlığına ka-
vuşturmanın huzurunu da hisseder. İşini seve-
rek ve en doğru bir şekilde yapmaya çalıştığını
ifade eden Özer Özlü, meslekte 18’nci yılını
geride bırakmanın gururunu yaşıyor. 

EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR
1998 yılından bu yana mesleğini başarıyla

sürdüren Op. Dr. Özer Özlü şunları söyledi:
“Dünyada sürekli bir gelişim gösteren sağlık
sektörü ülkemizde de giderek gelişmeye baş-
lamıştır. Önceden açık olarak yapmış olduğu-
muz pek çok ameliyatı kapalı yöntemle yap-
maya başladık. Tüm dünyada safra kesesi
ameliyatıyla başlanan kapalı yöntem, giderek
pek çok ameliyatlarda da kullanılmaya başla-
dı. Laparoskopik cerrahi yöntemle küçük ke-
silerden girerek kanüller yerleştiriyoruz. Bu
kanüllerden girdiğimiz kamera ve aletlerle
safra kesesi, mide fıtığı, orbit şişmanlık ame-
liyatları ve fıtık ameliyatlarını başarıyla ger-
çekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu yöntemle ya-
pılan ameliyatlarda hasta çok hızlı bir şekilde

iyileşerek işine ve normal hayatına kısa bir
süre içerisinde dönmüş oluyor. Ayrıca açık
ameliyatlara göre hasta birkaç gün içerisinde
taburcu edilerek ilaç vs. gibi maliyetleri de
minimum seviyeye düşürmüş oluyor. Bu da
hastanın çabuk iyileşmesinin yanı sıra hem
hasta maliyeti açısından hem de iş kaybını
önlemek açısından önemli avantajlar sağlı-
yor. Dolayısıyla kapalı yapılan her ameliyat-
ların aynı zamanda ekonomiye de önemli de-
recede katkı sağladığını görüyoruz.”

İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM
Görev yaptığı hastanede genel cerrahi

olarak, safra kesesi, mide fıtığı, fıtık, şişman-
lık ameliyatları ve obezite cerrahisi denilen
tüp mide ameliyatlarını laparoskopik cerrahi
yöntemle gerçekleştirdiklerini kaydeden Op.
Dr. Özer Özlü şunları söyledi: “12 yıldan bu
yana Adana Aşkın Tüfekçi Devlet Hastane-
si’nde görev yapmaktayım. İşimi ve mesleği-
mi severek icra etmeye çalışıyorum. Çocuk-
luk yıllarımda düşünmüş olduğum ve hedef-
lemiş olduğum bir mesleği yapmaktayım.
Hastalarımla olan iletişimimi en düzgün şe-
kilde yürütmeye gayret gösteriyorum. Derdi
olan bir insanın size gelerek çare araması bü-
yük bir sorumluluk gerektiriyor. Hiç bir has-
tanın buraya gelip de boynu bükük ayrılması-
nı hiç istemem. O nedenle hastalarla olan di-
yaloglarımızı en doğru biçimde yürütmeye
büyük özen göstermekteyim. Zaten bir dok-
torada yakışanda bu olmalıdır.”

YENİLİKLERİ TAKİP EDİYORUM
Aylık ortalama 35-40 civarında ameliyat

yaptığını söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op.
Dr. Özer Özlü, laparoskopik cerrahi yöntemle
yapılan ameliyatlarda herhangi bir yaş sınırla-
masının olmadığını ve çok yüksek yaşlarda
bile kapalı ameliyat rahatlıkla oluna bileceği-
ni söyledi. Op. Dr. Özlü, şöyle devam etti “Bu
yöntemin başlıca avantajlarından en önemlisi
çabucak iyileşiyorsunuz. Diğer önemli bir hu-
sus ise açık ameliyatlar sonrası yaşanan fıtık
riskinin olmamasıdır. Yine açık ameliyatlarda
göremediğiniz bazı detayları optikle büyüte-
rek görme şansınız artıyor. Bütün ekip ekran-
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Adana Çukurova Aşkın Tüfekçi Devlet Hastanesi, laparoskopik ameliyatlarla bir yandan 
insanları sağlığını kavuştururken, diğer yandan iş kaybını azaltarak ekonomiye katkı sağlıyor.



dan ne yaptığınızı izliyor. Açık ameliyatlara
göre çok daha bir er meydanı konumunda iş
yapma durumunda kalıyorsunuz. Dolayısı ile
oto kontrolü oldukça fazla olan bir yöntemle
ameliyat yaparak, ameliyat sonrası tüm ekip-
le birlikte mutlu bir şekilde ameliyattan çıkı-
yoruz. Ayrıca teknolojik anlamda sürekli geli-
şen bu sistemin gerisinde kalmamak için,
doktorun da her anlamda kendi kişisel gelişi-
mini ve teknik tecrübelerini beraberinde yü-
rütmesi gerekiyor. ABD’ye, Hindistan ve Ka-
nada’ya giderek, oralarda bu işi en iyi yapan
doktorlarla birlikte kapalı ameliyatlara gir-
dim. Sonuçta bu iş de usta-çırak ilişkisinde
geliştiriliyor. Ne zaman ölürüz? Yeni bir şey
öğrenmeyi bıraktığımız zaman ölürüz. Buna
çok inanan bir insan olarak, teknolojiyi, yeni
cihazları ve yeni çıkan ameliyat çeşitlerini ya-
kından takip ederek, işimde ve mesleğimde
başarılı olmak istiyorum.”

ADANA’NIN ŞAMPİYON HASTANESİ
Genel cerrahide ameliyatların 4-5 grupta

sınıflandırıldığını söyleyen Op. Dr. Özer Özlü,
açıklamalarına şu şekilde devam etti: “En ağır
ameliyatlarımız (A) gurubu olarak sınıflandı-
rılmaktadır. Özelikle (A) grubu ameliyatlar
hastanenin kapasitesini ve prestijini gösteren
önemli bir etkendir. Sağlık Bakanlığı da bu
kriterler çerçevesinde her yıl gerekli değer-
lendirmeleri yaparak, yaptığınız işler doğrul-
tusunda size teveccüh gösterir. İstediğiniz
kadar Adana’nın merkezi bir bölgesinde olun,
sürekli (B) ve (C) grubu ameliyatlarla uğraşı-
yorsanız Sağlık Bakanlığı’nın gözünde çok ve-
rimli ve büyük iş başaran bir hastane konu-
muna gelemezsiniz. Yaptığınız iş çerçevesin-
de ve oranında size yatırım yapar, isteklerini-
zi ve taleplerinizi ciddiye alıp sizi değerlendi-
rir. Bu anlamda da bizim hastanemiz inanıl-
maz başarılı işler çıkarmaktadır. Türkiye’de ilk
üçte, Adana’nın da tartışılmasız şampiyon
hastanesi konumunda olduğunu açık yürekli-
likle söyleye bilirim. Sürekli revizyona uğra-

ması, eski binaların yıkılıp yenilerinin yapıl-
ması ve inşaat çalışmalarının devam ediyor

olması bile, hasta sayısında hiçbir azalmaya
neden olmamaktadır. Bu karışıklığa rağmen
insanlar buraya teveccüh göstermeye devam
ediyorlar. Çünkü burada çok düzgün hizmet
aldıklarını biliyorlar.”

İDARİ KADROMUZ VİZYONER
Uzun yıllardan bu yana görev yaptığı ku-

rumda çok mutlu olduğunu, yoğun bakımıyla,
siterilazyonu ile mükemmel bir anestezi kad-
rosuyla ve cerrahi yardımlaşmasıyla çok iyi
bir noktada olduklarını bildiren Op. Dr. Özer
Özlü açıklamalarını şu şekilde tamamladı:
“Hastanemizde özelikle idari kadromuz çok
vizyoner bir ekipten oluşmaktadır. Çok arzulu
ve geleceğe yönelik hastanenin neler yaptığı-
nın farkında olan bir ekip. Başhekimimiz çok
genç, dolaysıyla dinamik ve çalışkan bir yapı-
ya sahip. Yine İSO kalite yönetim sistemle-
riyle faaliyet yürütmekteyiz. Tüm bu gelişme-
ler hastanemizi avantajlı kılarak, çok daha iyi
noktalara ulaşmasına vesile olacaktır. Tek sı-
kıntımız, Sağlık Bakanlığı’nın eğitim hastane-
leri ve üniversite hastanelerine sağladığı im-
kanlardan alet ve edavattan bizlerin de fay-
dalandırılmamasıdır. Eğitim hastaneleri ve
üniversite hastanelerinin yapabildiği pek çok
şeyi biz de hastanemiz bünyesinde yapabili-
yoruz. Dolayısı ile malzeme konusunda onla-
ra sağlanan kolaylığın bizlere de sağlanmasını
arzu etmekteyiz. En azından (A) grubu ameli-
yatları yapan hastanelere karşı bu ayrımın or-
tadan kaldırılmasını umut ediyoruz.”dedi
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Adana İnşaat 2015 Fuarı yoğun bir katılımla
gerçekleşti. Fuarda yer alan marka firma-
lardan, sektörün 70 yıllık duayen firması

Kulak İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tarkan Kulak, yaptığı değerlendirmede, sektörün
gücünün gurur kaynakları olduğunu söyledi.

DAHA İYİSİ DE YAPILIR
Adana Valisi Mustafa Büyük, Adana Hacı Sa-

bancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Süt-

cü, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe,
Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve birçok da-
vetlinin ziyaret ettiği Kulak İnşaat Standında ko-
nuklarını ağırlayan Tarkan Kulak, "Son derece ba-
şarılı bir fuar çalışması. Oldu. İnanıyoruz ki bun-
dan sonraki dönemlerde daha başarılı ve güzel
fuarlarımız olacaktır" dedi. Tarkan Kulak,  Türkiye
ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörünün,
sınırlarımız dışında da başarıyla temsil edildiğini
belirterek “Türk müteahhitlik sektörü dünyada
ikinci durumdadır. Türk müteahhitleri bugün
dünyayı inşa eder pozisyondadır.” dedi.

200’DEN FAZLA SEKTÖRÜ BESLİYOR
Tarkan Kulak, 200’den fazla yan sektörü besle-

yen, temel girdilerinin  neredeyse tümünün yurt
içinden karşılayan, bu özellikleriyle Gayri Safi
Yurt İçi Hasıla’daki payı yüzde 6 seviyesinde olan
sektörün,  genel istihdamın yüzde 7’sini karşıladı-
ğına dikkat çekti. 2014 yılı verilerine göre dünya-
nın en büyük 250 müteahhitlik firması sıralama-
sında, dış ülkelerde faaliyet gösteren 62 firması
bulunan Çin’in ardından 42 firmayla ikinci durum-
da olan Türk müteahhitlik sektörünün , yoluna
güvenle devam ettiğini bildiren Kulak, “Bu sektö-
rümüz açısından gurur verici bir tablodur” dedi.

Kulak İnşaat Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili Tarkan

Kulak, “İnşaat sektörümüz
gurur kaynağımız” dedi.

İnşaat sektörümüz gurur kaynağımız
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30 yıldır plastik geri dönüşüm sektörün-
de faaliyet yürüten Celaloğlu Plastik
bünyesindeki Alpil Alüminyum LTD. dış

cephe ve reklam ürünleri olmak üzere 50’ye
yakın renk çeşidiyle kompozit panel üretimi
gerçekleştiriyor. Ahşap desen, gümüş ve altın
ayna renkleriyle müşterilerine farklı renkler-
de ürün seçeneği sunan firma, aynı zamanda
yatırımlarıyla da ön plana çıkıyor. 2015 yılı
içerisinde tamamlamayı planladığı makine
yatırımlarıyla birlikte, A2 kompozit panel üre-
timiyle sektörde büyümeyi amaçlıyor. Fir-
ma,Adana / Mersin Karayolu üzerinde 9 bin
metrekarelik kapalı alandan oluşan tesisinde
faaliyet yürütüyor.

SEKTÖRDE MARKALAŞMAK İSTİYOR
Adana’da 30 yıldan bu yana geri dönüşüm

sektöründe faaliyet yürüttüklerini vurgulayan
Alpil Alüminyum LTD. Yönetim Kurulu Başka-
nı Yusuf Akbulut, 30 yıllık bir tecrübeyle alü-
minyum kompozit panel üretimine başladık-
larını söyledi. Akbuluş şöyle devam etti:
“2014 yılı başlarında devreye aldığımız kom-
pozit panel üretimiyle sektörde marka olma-
nın bilinci ve gayreti içerisinde çalışmalarımızı
yürütüyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız tüm
çalışmaların önemli sonuçlar vereceğine ina-
nıyoruz. Bünyemizde ki SmartBOND ve
TrendBOND markalarımızla sektörde güçlen-
mek istiyoruz. Bu doğrultuda Şubat ayı içeri-

SamartBOND ve TrendBOND markalarıyla kompozit panel üretimi ya-
pan Alpil Alüminyum, yıl içerisinde yapacağı yatırımlarla A2 kompozit
panel üretimiyle sektörde büyüme hedeiyor.

ALPİL ALÜMİNYUM
A2 üretimine başlayacak

18 MART - NİSAN 2015 www.kobigundem.comkobigundem@kobigundem.com



19MART - NİSAN 2015www.kobigundem.com kobigundem@kobigundem.com

sinde gerçekleşen TÜYAP Adana 9. İnşaat
Fuarı’nda yer alarak, SmartBOND  ve Trend-
BOND markalarımızla üretimini yaptığımız
kompozit ürünleri sergiledik. Önemli oranda
markalarımızı tanıttık. Yaptığımız görüşme-
lerle ciddi bağlantılar içerisine girdik. Önü-
müzdeki dönemlerde markalarımızı güçlen-
dirme ve bilinirliğini artırmaya yönelik bu gibi
çalışmalara ağırlık vereceğiz. Sektörümüzle
alakalı yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda yer alarak
firmamızı ulusal ve uluslar arası pazarlarda
güçlenmesini hedeflemekteyiz.”

YILDA 1,5 MİLYON METREKARE 
Yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alan-

dan oluşan tesislerinde yıllık 1,5 milyon met-
rekare kompozit panel üretimi yapabildikleri-
ni ifade eden Yusuf Akbulut, şunları söyledi:
“Babadan oğula geçen uzun yılların deneyimi
ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Polietilen
hammadde ihtiyacımızı kendi geri dönüşüm
tesisimizde temin ediyoruz. Tesisimizde dış
cephe ve kompozit üretiminde yıllık 1,5 mil-
yon metrekare üretim yapa bilir bir konum-
dayız. Ürün guruplarımızda 50’nin üzerindeki
renk seçeneklerimizle birlikte, özel renk üre-
timlerini de gelen talepler doğrultusunda
bünyemizde yapabiliyoruz. Üretimde önce-
likli hedefimiz kalite ve müşteri memnuniye-
tidir. Kalite kontrol laboratuarımızda, konu-
sunda uzman ekibimizle 9 farklı test cihazla-
rında ürünün, alüminyum alışımı, parlaklığı,
boyası ve mukavemet yapışması gibi pek çok
özeliklerini test cihazlarımızdan geçirerek ka-
lite kontrolünü yapmaktayız. Bu da bizi sek-
törde bir adım öne çıkarmakla birlikte olumlu
tepkiler almamıza vesile olmaktadır. Bu doğ-
rultuda yapacağımız çalışmalarla birlikte kali-
teli ve daha uygun fiyatlarla sektörde ki bili-
nirliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

A2 ÜRETİMİNE BAŞLAYCAK
Dış cephe giydirme ve kompozit panel üre-

timi yaptıklarını söyleyen Alpil Alüminyum
LTD. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akbulut
şöyle devam etti: “Alpil Alüminyum bünyesin-
de oluşturduğumuz SmartBOND ve Trend-
BOND markalarımızla kompaozit panel üreti-
mi yapıyoruz. Tesisimizde dış cephe ve reklam
ürünlerinde kullanılan alüminyum kompozit
işlemini son teknoloji ve dijital sistemle dona-
tılmış üretim hattımızda tek seferde gerçek-
leştiriyoruz. Isıtma, soğutma, ütüleme işlemle-
rini yapan 36 adet silindirden oluşan makine-
mizde üretim yapıyoruz. Yine bu yıl içerisinde

planladığımız makine yatırımlarını gerçekleşti-
rerek devreye alacağımız yeni makine parkuru-
muzla birlikte,A2 ürün üretimine de başlamış
olcağız. Tüm bu hedeflerimizi 2015 yılı içeri-
sinde gerçekleştirmeyi ön görüyoruz.Bununla
birlikte yurtiçi ve yurtdışı bayilik çalışmaları-
mızla birlikte Pazar payımızın da önemli bir
oranda aratacağını ön görüyoruz. Yine yakın
dönem içerisinde Kuzey Irak’a başlatmış oldu-
ğumuz ihracatımızı, Ortadoğu ülkeleri başta
olmak üzere, Avrupa Ülkeleri’ne de yayarak,
sektörde ki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.”

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: “SmartBOND ve TrendBOND mar-
kalarımızla her geçen gün pazar payımız art-

maktadır. Piyasadan olumlu tepkiler almak-
tayız. Türkiye geneli başlatmış olduğumuz
bayilikler çalışmalarıyla birlikte, yurtdışı pa-
zar araştırmalarını da orantılı olarak sürdür-
mekteyiz. Yakın dönem içerisinde yaptığımız
görüşmeler 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.”

ALPİL ALÜMİNYUM LTD. 
Adana-Mersin Karayolu üzerinden 30 yıl-

dan bu yana plastik geri dönüşüm sektörün-
de faaliyet gösteren Celaloğlu Plastik bünye-
sinde bu yılın başında kurulan Alpil Alümin-
yum, kompozit panel üretimiyle dış cephe ve
reklam ürünleri olmak üzere geniş bir yelpa-
zede kompozit panel üretimiyle bölgede sek-
töre önemli bir ivme kazandırıyor. Plastik geri
dönüşüm sektöründe 30 yıldan buyana faali-
yet gösteren Celaloğlu Plastik, faaliyet alanı-
nı genişletiyor. Şirketin Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yusuf Akbulut yönetimindeki Alpil Alü-
minyum Ltd. Şti. kompozit panel üretimiyle
faaliyet alanını genişletiyor.

Alpil 
Alüminyum LTD. 
Yönetim Kurulu 

Başkanı 
YUSUF 

AKBULUT
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Toyota Pazarlama A.Ş. CEO’su Ali Haydar
Bozkurt’un fikir babası olduğu, 3 yıl önce ilki
düzenlenen Nisan’da Adana’da – Portakal Çi-

çeği Karnavalı yine keyifli günlere sahne oldu. 4-5
Nisan tarihlerinde düzenlenen ancak çeşitli etkin-
liklerin günden öncesinde başladığı karnavalın en
coşkulu bölümü, açılış korteji oldu. Korteje yaklaşık
90 bin kişi katıldı.

KORTEJDE ‘HERKES’ VARDI
Atatürk Parkı’nda başlayıp Atatürk Caddesi bo-

yunca devam eden korteje, yol boyunca Adanalılar
ve il dışından, hatta yurt dışından gelenler katıldı.
Kortejde bandolar, spor klüpleri, dans grupları,
okullar, kurslar, sivil toplum kuruluşla-
rı, çeşitli topluluklar, çocuklar,
gençler ve toplumun her kesi-
minden insanlar yer aldı.
Özellikle renkli kostümlere
sahip olanların büyük ilgi
gördüğü korteje Vali Mus-
tafa Büyük ve diğer proto-
kol üyeleriyle ünlü isimler
de katıldı.

KONSERDE 160 BİN KİŞİ
Rio Karnavalı’nı aratmayan coşkulu kortej yürü-

yüşü, Merkez Park’a kadar devam etti. Burada Ada-
nalılar ve konuklar açılış töreni ve arkasından dü-
zenlenen konserleri izledi. Törende, karnavala kat-
kısı olanlara teşekkür belgesi verildi. Konserlerde
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Keremcem,
Zeynep Casalini, Gülden Mutlu ve Pandora Grubu
sahne aldı. Yaklaşık 160 bin kişinin izlediği konser-
de özellikle gençler coşku içinde eğlendi. Karnaval
kapsamında Çukurova Belediyesi de sanatçı Ben-
gü’nün sahne aldığı bir konser düzenledi. Ayrıca

Selda Bağcan da Seyhan Belediyesi’nin organize et-
tiği konserde hayranlarıyla buluştu.

DÜNYA ADANA’YI İZLEDİ
Türkiye’nin ilk sokak karnavalı olan Portakal Çi-

çeği Karnavalı’nda bu yıl yaklaşık 150 farklı sergi,
konser, gösteri ve defile gibi etkinlik düzenlendi.
Karnaval boyunca Adana’da bütün oteller yüzde
100 doluluk oranıyla çalışırken, havayolu şirketleri
ek seferler koymak zorunda kaldı. Adana ekonomi-

sine büyük katkısı olan karnaval öte yan-
dan televizyon kanalları, gazeteler,

radyolar ve internet sitelerinde de
geniş yer buldu. 

ÜNLÜLER AKIN ETTİ
Portakal Çiçeği Karnavalı

için Adana’ya gelen ünlü isim-
lerden bazıları şunlar oldu: Fa-

tih Terim, Açelya Akkoyun, Ah-
met Olgun Sünear, Alper Kul, Altan

Gördüm, Arif Keskiner, Ayşe Arman, Ay-
şegül Dinçkök, Barış Kılıç, Caner Cindoruk, Cankat
Aydos, Cavit Çetin Güner, Çiğdem Kayalı, Demir
Karahan, Ece Vahapoğlu, Emre Karayel, Erdal Cin-
doruk, Ertuğrul Ateş, Ezgi Özbay, Faruk Tınaz, Fe-
rit Aktuğ, Fırat Altunmeşe, Gülden Mutlu, Günseli
Kato, Hatice Aslan, Hümeyra Erdoğan, Kerem-
cem, Levent Özdilek, Levent Veziroğlu, Mehmet
Turgut, Menderes Samancılar, Murat Hasari, Ne-
bil Özgentürk, Nilüfer Bıyıklı, Rıza Akın, Seda Gü-
ven, Sinem Öztürk, Sitare Akbaş, Suat Aydoğan,
Tolga Ortancıl, Turgut Kazan ve Ümit Karan.

Adana karnavalla coştu
Adana’da bu yıl 

3’üncüsü düzenlenen 
Portakal Çiçeği Karna-

valı yine büyük coşkuya
sahne oldu. Karnava-

lın açılış kortejine yak-
laşık 90 bin kişi katıldı





22 MART - NİSAN 2015 www.kobigundem.comkobigundem@kobigundem.com

2006 yılında İstanbul’da bir aile şirketi
olarak kurulan ÇALIŞKANLAR Kimyevi
Maddeler Pazarlama San. ve Tic A.Ş.,

kimyasal hammadde ticaretini sürdürürken
aynı zamanda kurumsallaşmanın da ilk adım-
larını atar. Kimya Mühendisi Süleyman Çalış-
kan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığında faaliyet
yürüten firma, pazarın yönlendirmesi ve sek-
törde gelişen iş hacmine orantılı olarak da
yatırımlarını aralıksız sürdürür. İstanbul’da
2012 yılında dezenfektan ve antiseptik üreti-
mini ve 2014 yılında endüstriyel kağıt ürün-
lerini üreten tesisini devreye alır. Firma 2011
yılında kurduğu Adana deposunu genişlete-
rek aynı yıl içerisinde Hacı Sabancı Organize
Sanayi Bölgesi (HSOSB) Doğu Sanayi Site-
si’nde 3 ayrı üretim tesisini devreye sokar.
ÇALIŞKANLAR,  2015 yılı başlarında ise Ada-
na’daki tesislerinde Aerosol gazlı dolum üre-
tim hattını devreye alarak, toplamda Ada-
na’ya 3 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleş-
tirir. Yine 2015 başlarında Antalya bölge de-
posunu devreye alan firma, sektörde büyü-
me kararlığını sürdürmektedir.

YATIRIMLARIN TAMAMI 
ÖZ KAYNAKLARLA
Yatırımların tamamını öz kaynaklarıyla

gerçekleştirdiklerini vurgulayan ÇALIŞKAN-
LAR Kimyevi Maddeler Pazarlama San.ve Tic.
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ça-
lışkan, Kobi gündem Dergisi’ne şunları söyle-
di: “Kimya Mühendisi olarak, sektörde yakla-
şık 25 yıllık bir tecrübeye sahibim. 2006 yı-
lında kendi şirketimizi kurarak sektörde ki
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kimyasal ham-
madde satışı ve teknik destek hizmeti olarak
sektörde başlatmış olduğumuz faaliyetleri-
mizi genişleterek sürdürmeye özen gösterdik.
Sektörde metal kimyasalları, deri ve tekstil
yardımcı kimyasalları ve havuz kimyasallarıy-
la birlikte geniş bir yelpazede çalışmalarımızı
yürütüyoruz. Aynı zamanda işimizle orantılı
olarak yatırımlarımızı da aralıksız sürdürme-
ye özen gösterdik. Yatırımlarımızın tamamını
öz kaynaklarımızla gerçekleştirdik. Geldiği-
miz noktada İstanbul ve Adana tesislerimiz
dahil olmak üzere toplamda10 bin metre ka-
relik kapalı bir alana sahip olduk. Yine yakın

İstanbul’da kozmetik ve
deterjan sektörüne kim-
yasal hammadde temin
etmek ve teknik hizmet

vermek amacıyla  faaliye-
te başlayan ÇALIŞKAN-

LAR A.Ş., Adana’ya üç mil-
yon dolarlık yatırım yaptı.

ÇALIŞKANLAR’dan Adana’ya
3 milyon dolarlık yatırım
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dönem içerisinde devreye aldığımız Antalya
bölge deposuyla birlikte faaliyet alanımızı ge-
nişletmiş olduk.”

GRUP ŞİRKETLERİ OLUŞTURCAK
2014 yılı içerisinde ikinci şirketlerini dev-

reye aldıklarını ifade eden Süleyman Çalış-
kan, ilerleyen dönemlerde bünyelerinde
grup şirketleri oluşturmayı hedeflediklerini
söyleyerek açıklamalarını şu şekilde devam
etti: “Bünyemizde ÇALIŞKANLAR grubu
olarak grup şirketleri oluşturmayı hedefle-
rimiz arasına aldık. 2014 yılı içerisinde Sü-
leyman Çalışkan Sanayi ve Pazarlama şirke-
timizi devreye alarak grup şirketleri oluş-
turmanın da ilk adımlarını atmış olduk. Sek-
törde kimyasal hammadde satışı ve teknik
destek olarak başlamış olduğumuz ticari
hayatımızı, tamamen pazarın bizi yönlen-
dirmesiyle orantılı yürütmeye özen gösteri-
yoruz. Kimyasal hammadde satışı ve teknik
destek faaliyetlerimizi Süleyman Çalışkan
Sanayi ve Pazarlama olarak devam ettiriyo-
ruz. ÇALIŞKANLAR Kimyevi Maddeler
San.ve Tic.A.Ş. olarak da sektörde dezen-
fektanlar, tekstil ve metal sanayine , kağıt
endüstrisine yönelik üretim yapmakta ve
kozmetik ve temizlik ürünlerinde de private
hizmetler sunmaktadır.”

PAZAR PAYI SÜREKLİ ARTIYOR
Sektörde üretim ayağında bünyesinde

oluşturduğu markalarla geniş bir yelpazede
üretim yaptıklarının bilgisini de veren Süley-
man Çalışkan, açıklamalarını şu şekilde sür-
dürdü: “Sektörde sürekli artış gösteren bir
pazar payına sahip olmaktayız. Pazarın bizi
yönlendirmesiyle sektörde üretim ayağında
da önemli mesafeler almış olmaktayız. Ana
hatlarıyla belirtirsek endüstriyel kağıt gru-
bunda aynen john waynen, dezenfektan ve
antiseptik ürünler grubunda schem foks ve
schem pasha, kozmetik ürünleri, evsel ve en-
düstriyel temizlik ürünleri, tekstil boya ve
terbiye kimyasalları, havuz kimyasalları ve

metal yüzey işleme kimyasalları olmak üzere
geniş ürün gruplarımızla müşterilerimize hiz-
met vermekteyiz. Yine bünyemizde oluştur-
duğumuz BETA, CLEAN TIME, uyo, vivid, alla-
rasi, evercase, bitola ve taytebuse pravit mar-
kalarımızla ekonomik ve profesyonel temizlik
ürünleri üretiyoruz. Ayrıca schem pasha ve
schem foks markalarımızda dezenfektan ve
antiseptik ürünlerde kullanıyoruz. Yine Ada-
na’da ki tesislerimizde devreye aldığımız Çu-
kurova bölgesinde bir ilk olan Aerosol gazlı
dolum ünitesiyle de yaprak parlatıcı başta ol-
mak üzere, spreylenebilir oda ve oto kokuları
ve temizlik ürünlerini üretmeye başladık. Bü-
tün bu hizmetlerimizle pazarda sürekli artan
bir iş hacmine sahip bulunmaktayız. Yurtiçi
ve Yurtdışında oluşturduğumuz bayilikler
ağımızla ürün satışlarımızı yapmaktayız. Ken-
di araç filomuzla dağıtım ağımızı güçlendir-
mekteyiz. Ancak ilerleyen süreç de direkt ola-
rak bünyemizde oluşturacağımız satış ve sa-
tış sonrası teknik destek hizmetleriyle birlik-
te müşteri memnuniyetini öncelikli hedefle-
rimiz arasına almış bulunmaktayız.”

AR-GE VE YATIRIMLAR DEVAM EDECEK
İstanbul ve Adana tesisleriyle birlikte aylık

5 bin ton üretim yapma kapasitesine sahip
bulunduklarını bildiren Süleyman Çalışkan,
açıklamalarını şu şekilde tamamladı: “İlerle-
yen süreçte, mevcut kapasitemizin tamamını
devreye almış olcağız. Şu an aylık 3 bin ton
civarında bir üretim yapmaktayız. Üretimimi-
zin tamamının biyosidal ruhsatnamesi ve
Sağlık Bakanlığı onaylı belgeler ve diğer kalite
sistem belgeleriyle birlikte üretim yapmakta-
yız. İSO 9001:2008, İSO 14001:2007,
OH5+5 18001:2004, İSO 13485, CE, TSE,
üretim izin belgeleri, kapasite raporu, ÇED ra-
porları ve biyosidal ürün ruhsatlarıyla çalış-
malarımızı yürütüyoruz. Yine bünyemizde İs-
tanbul ve Adana tesislerimizde tam teşekkül-
lü oluşturduğumuz laboratuarlarımız la müş-
terilerimize ücretsiz hizmet desteğini de ver-
mekteyiz. Bunların yanı sıra, AR-GE birimizi
sürekli geliştirmeyi esas alan bir anlayışla
sektördeki yatırımlarımıza devam ederek, is-
tihdama ve ülke ekonomisine katkıda bulun-
maya devam edeceğiz” dedi.



ÇALIŞKAN’I TEBRİK EDİYORUM
ATB Başkanı Muammer Çalışkan’ın işleri-

nin yoğunluğu sebebiyle ATB Başkanlığından
istifa etmesi üzerine olağan meclis toplantı-
sında ATB Başkanlığına seçilen TOBB Yöne-
tim Kurulu Üyesi Şahin Bilgiç, yaptığı konuş-
mada “6 yıl 3 aydır adeta bir orkestra şefi
gibi bizleri yöneten başkanımız Muammer
Çalışkan bizleri bu günlere getirdi. Aynı süre-
de ben de meclis başkanlığı yaptım. Biz bu
ekip çalışmasını çok güzel başardık. Bütün ka-
rarlarımızı hep birlikte aldık. İnşallah bu gün-
den sonrada aynı başarıyla devam edeceğiz.
Meclis üyesinden başkanına kadar hepimiz
aynı duygular içerisinde nasıl bu günlere gel-
diysek bundan sonra da aynı şevk ve heye-
canla hep birlikte Adana Ticaret Borsasını ba-
şarıyla yürüteceğiz. Muammer başkanıma
ben tebriklerimi, takdirlerimi sunuyorum. Bu
işi mükemmel yürüttü. Şimdi nöbet değişimi
diye düşünüyorum. Hepimizin tecrübeleri
farklıdır ama artık kendisinin tecrübelerinde
yararlanacağız. Bunu meclisimiz için de bir
şans olarak görüyorum” dedi.

BİZLERDEN BEKLENTİ ÇOK YÜKSEK
Tarım dendiğinde Çukurova’nın en önemli

şehir olarak akla geldiğini de ifade eden
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret
Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, “Adana Ticaret

Borsası da Türkiye’nin en önde gelen borsala-
rından birisidir. Ve bu konuda da Odalar Bor-
salar Birliğinde ben hem Adanayı hem de
bölgeyi temsilen bulunuyorum. Şahsımla ala-
kalı değil ama bölgemiz için bir şans. Bu gün
benim yerimde başka bir arkadaşımda olabi-
lirdi. Bana bahşettiğini bu görevler için de siz-
lere ayrıca teşekkür ediyorum. Bu çok güzel
bir duygu. Allah nefsimize kapılmadan, yanlış
yaptırmadan insanlarımızın hepsine yaşatsın.
Buralar hizmet makamlarıdır. Süremiz doldu-
ğunda bizlerde bu görevleri bırakıp, gideceğiz.
Önemli olan bölgemize güzel hizmetler yapa-
rak, hoş seda bırakarak gitmek. Hepimizin
amacı budur. Bu işlere talip olduğumuzda bu
işlerin zorluklarını bilen insanlarız. Aldığımız
görevleri layıkıyla yerine getirebilmek çaba-
sındayız. Bizlerden beklenti çok yüksek. Mec-
lisimiz ve başta Genel Sekreterimiz Mustafa
Hızlı olmak üzere bütün çalışanlarımızın gay-
ret ve çalışmalarıyla inşallah Adana Ticaret
Borsasını plakamız 01 gibi Türkiye borsaların
birincisi olacaktır. Allah hepimizin yar ve yar-
dımcısı olsun” diye konuştu.

Adana Ticaret Borsası Meclis
Toplantısında ATB Başkanlığı-

na TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Şahin Bilgiç, ATB Meclis

Başkanlığına da Sabahattin
Yumuşak oy birliği ile getirildi. 

ATB başkanı Şahin Bilgiç oldu
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SABAHATTİN YUMUŞAK

ŞAHİN BİLGİÇ
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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve Adana
Sanayi Odası (ADASO) tarafından İzmir ve
Adana arasında dostluk ve ticaret köprüsü

kurulması ve geliştirilmesi için ilk buluşma ger-
çekleştirildi. Ortak meclis toplantısını Adana’da
yapan EBSO ve ADASO arasında işbirliği proto-
kolü törenle imzalandı ve iki kentin teşvik adalet-
sizliğinden, işsizlik oranlarına kadar benzerlikleri
bulunduğuna dikkat çekilerek, birlikte hareket
etme, güç ve kader birliği yapılması kararı alındı.

ŞEHİR TURU YAPILDI
ADASO Meclis Başkanı Hüseyin Nuri Çomu

ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ile yö-
netim kurulu ve meclis üyeleri tarafından karşı-
lanan Meclis Başkanı Salih Esen ve Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ender Yorgancılar başkanlığında

130 kişilik Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclisi
üyeleri, şehir turunda tarihi ve turistik yerleri
gezerek, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge-
si’nde incelemelerde bulundu. Temsil Heyeti-
nin Adana Valisi Mustafa Büyük, Adana Ticaret
Odası ve Adana Ticaret Borsası ziyaretinin ar-
dından EBSO ve ADASO Meclis üyeleri Adana
Sanayi Odası’nda düzenlenen ortak meclis top-
lantısında bir araya geldi.

TARİHİ GÜN, MİLAT OLACAK
Ortak Meclis Toplantısında konuşan ADASO

Meclis Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, Türkiye’nin
iki güçlü sanayi odasının bir araya gelmesiyle
çok önemli ve tarihi bir gün yaşandığını belirte-
rek, Adana ve İzmir’in güzellikte ve zorlukta
aynı kaderi paylaşan iki şehir olduğunu, ancak
ticari ve yatırım ilişkilerini arzulanan seviyede
gerçekleştiremediğini söyledi. Adana’daki yatı-
rımlarından dolayı ADASO üyesi de olan Ege
Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih Esen
de İzmir’in Ege’nin, Adana’nın ise Akdeniz ve
Güneydoğu Anadolu’nun merkezi konumunda
ve pek çok benzerliği bulunduğunu belirtti. 

ÇÖZÜM İÇİN ÖNEMLİ
ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kı-

vanç, Ege Bölgesi sanayicilerini Adana’da ağırla-
maktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.
Sanayiciler olarak zor bir dönemden geçtiklerini
dile getiren Kıvanç, 2014'de yaşanan iki seçimin
etkisiyle ekonominin ikinci planda kaldığını,
önümüzdeki genel seçimlerden sonraki dört yıl-
lık sürecin makro sorunların çözümü açısından
büyük önem taşıdığını belirtti. TOBB Başkan
Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Ender Yorgancılar ise Anadolu ser-
mayesinin sağlam adımlarla ilerleyişinden mut-
luluk duyduğunu, sanayiye doyan İstanbul'a al-
ternatif bölgeler yaratılması gerektiğini belirtti. 

ÖZGECAN’IN AİLESİNE ZİYARET
Hunharca katledilmesiyle tüm Türkiye'yi

yasa boğan Özgecan Aslan'ın Mersin'deki ailesi-
ne de taziye ziyaretinde bulunuldu. EBSO Meclis
Başkanı Salih Esen ve Yönetim Kurulu Başkanı
Ender Yorgancılar, ADASO Meclis Başkanı Hüse-
yin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki
Kıvanç ile yönetim kurulu üyeleri, Baba Mehmet
Aslan ve anne Songül Aslan’a başsağlığı diledi.

ADASO ve EBSO işbirliği için buluştu
Ege bölgesi sanayicileri,

Adanalı sanayicilerin ko-
nuğu oldu. Adana Sanayi

Odası (ADASO) ile Ege
Bölgesi Sanayi Odası

(EBSO) arasında işbirliği
yapılması planlanıyor





İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ‘Mühen-
dislikte Kadın’ konulu panel düzenledi.
İMO Adana Şube Toplantı Salonu’ndaki

panele kadınlar kadar erkekler de ilgi göster-
di. Panelde konuşmacı olarak İMO Merkez
Kadın Komisyonu Üyeleri Gülrü Yıldız ve
Esergül Özdemir yer aldı. Panel koordinatörü
İMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Duy-
gu Argunşah, yaptığı açılış konuşmasında,
“Ülkemizdeki kadın sorunu çok girift, kap-
samlı, yılların olumsuz birikiminin yarattığı
yerleşmiş, hatta kanıksanmış durumuyla çö-
zümü hemen sağlanacak boyutta değil. Çalış-
malar, her alanda yaygınlaştıkça, çoğaldıkça,
birleştikçe anlam kazanacak, çözüme doğru
yol alınmasını sağlayacaktır” dedi.

SÜREKLİ SORUN YAŞIYORUZ
Argunşah, “Sırf kadın olmanın getirdiği so-

runlara, büyük küçük demeden hem bireysel
olarak,  hem kendi alanlarımızda, hem ortak-
laşa çözüm üretmek zorundayız. Her birimiz
farkı yeteneklerimizi,  farklı bakış açılarımızı

ortaya koyarak, emek vererek, büyük küçük
demenden katkı vererek yol alacağız. Mühen-
dislik mesleği öteden beri erkek mesleği ola-
rak kabul görmüştür. Özellikle de inşaat mü-
hendisliği. Kadın meslektaşlarımız, meslekle-
rini sürdürürken mesleki nitelikleri hiç önem-
senmeden sırf kadın olmalarından kaynakla-
nan sorunlarla karşılamışlardır. İş bulmakta
zorlanmışlardır, yadırganmışlardır, ücretleri
düşük tutulmuştur, görev paylaşımında cin-
siyet ayrımı yaşamışlardır, terfi edilmeleri
engellenmiştir” diye konuştu.

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ VAR
İnşaat Mühendisi Gülru Yıldız ise “Biraz ta-

rih, biraz mühendislik, biraz feminizm” konulu
sunum gerçekleştirdi. Feminizmin tarihine ışık
tutan Yıldız, Fransız Devrimi’nden günümüze
yurttaşlık hakkına işaret etti. Kadınların eğitim
ve oy hakkının öncüleri Sarah Grimke, Eliza-
beth C.Stanton, Victoria Woodhull ve Susan
Anthony ile ilgili bilgiler veren Yıldız, kölelik
karşıtı hareketleri ile bilinen tarihi isimlere iliş-

kin de bilgi verdi. Kadınlar üzerindeki ayrımcı-
lığın, cinsiyet eşitsizliğinin kaynağının kapita-
lizm ve ataerkil yapı olduğunu örneklerle anla-
tan Yıldız, sunumunda mühendislik, cinsiyetçi-
lik ve mühendis kadınlarla ilgili veriler sundu.

KADIN İŞİ-ERKEK İŞİ
İnşaat Mühendisi Esergül Özdemir ise

“TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi” konulu su-
num gerçekleştirdi. Özdemir, kadın istihda-
mının sermaye eğilimleri ve ataerkil ilişkiler
doğrultusunda şekil aldığını, sermaye açısın-
dan ucuz ve yedek iş gücü olarak görüldüğünü
söyledi. Özdemir, “Ataerkil ilişkiler açısından
da toplumsal cinsiyet rolleri belirleyici olmak-
tadır. Toplumsal kodlamalardaki ‘kadın işi’,
‘erkek işi’ algısı istihdamda etkendir. Dolayısı
ile meslek alanımız da bu toplumsal kabuller-
den muaf değildir” diye konuştu. Mühendis
kadınların üçte ikisinin ayrımcılığa uğradığını
dile getiren Özdemir, “Kadınlar, iş hayatında
işe alımlar, ücret, dikkate alınmama ve görev-
lendirmelerde ayrımcılığa uğruyor” dedi.

Mühendis kadınlar iş bulmakta zorlanıyor
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2014 yılı içerisinde Adana’da plastik
sektöründe faaliyet yürüten firmaların
bir araya gelerek Çukurova bölgesinin

tamamını içine alacak şekilde kurulan Çuku-
rova Plastik Sanayicileri Derneği (Çukurova
PLASDER), dernek binasını devreye alarak ça-
lışmalarına ağırlık vermeye başladı. Dernek
ilk ziyaretçiler olarak Adana Organize Sanayi
Bölgesi (AOSB)Yönetim Kurulu Başkanı Bekir
Sütcü ve ekibini ağırladı. Dernek Başkanı Se-
lahattin Onatça’nın iş seyahati nedeni ile bu-
lanamadığı görüşmede Çukurova PLASDER
başkan yardımcıları Muhammet Yıldırım, İb-
rahim Kamışcı, Genel Sekreter Soner Boz ve
Necati Onatça’nın bulunduğu görüşme sıcak
bir ortamda gerçekleşti.

ÖNEMLİ İŞLER YAPIYORSUNUZ
Çukurova PLASDER Yönetim Kurulu baş-

kan yardımcılarından Muhammet Yıldırım, İb-
rahim Kamışcı ve ekibi, AOSB Yönetim Kurulu

Başkanı Bekir Sütcü ve Yönetim Kurulu’nu
ağırladı. Çukurova PLASDER’in bölgede
önemli girişimlerde bulunduğunu söyleyen
AOSB Başkanı Bekir Sütcü şöyle konuştu:
“Çukurova PLASDER’in kendi konusunda böl-

gedeki plastik sanayide üretim yapan sanayi-
cilerimizin birlik ve beraberliğini sağlamada
çok önemli işler yapacağına inanıyoruz. Ayrıca
derneğin AOSB’de olması önemli avantajlar
sağlamaktadır. Ticaretin ve sanayinin göbe-
ğinde çalışmalarını yürütmesi güzel bir önce-
lik ve özelik sağlamakla birlikte, Çukurova

PLASDER’in Adana ve Türkiye çapında ses ge-
tireceğine inanıyoruz. Ayrıca plastik sektörü-
ne ilişkin sıkıntılarında dile getirilebileceği ve
birleştirici bir tutumla önemli girişimlerde bu-
lunacak bir dernek olduğuna inancımız tam-
dır. Yakın bir dönem içerisinde kurulmasına
rağmen çok iyi işler başardıklarını görüyoruz.
AOSB yönetimi olarak, elimizden gelen des-
tekleri sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.  

OSB’LERDE TEKİZ
Diğer taraftan Çukurova PLASDER Yöne-

tim Kurulu başkan yardımcıları Muhammet
Yıldırım ve İbrahim Kamışcı ise ziyaretten ol-
dukça memnun kaldıklarını belirterek üye sa-
yılarını sürekli artırdıklarını belirtti. Yıldırım
ve Kamışçı, Türkiye genelinde sektörel bazda
OSB’ler içerisinde tek olduklarını vurgulaya-
rak, tüm avantajlarla birlikte bölgede ve yut
genelinde plastik sektörüne katkı sunmaya
devam edeceklerini söyledi.

Çukurova PLASDER binası, ilk ziyaretçilerini ağırladı
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Adana’da Altın Oran Düşünce ve Sa-
nat Platformu'nun girişimiyle geçen
yıl ilki gerçekleştirilen 'Adana'ya

Güç Verenler' projesinin ikincisi, Seyhan
Rotary Kulübü, Karahan Yayınevi ve Onat-
ça Şirketler Grubu'nun desteğiyle yaşama
geçirildi. İkinci projede de, ilk çalışmada ol-
duğu gibi kentin kültürel, sanatsal, akade-
mik, ekonomik ve sosyal yaşamına katkıda
bulunan 6 yeni kahramana yer verildi.

SEÇİLEN İSİMLER
Koordinatörlüğünü Erhan Yelekçi'nin

üstlendiği ve S.Haluk Uygur ile İsmail Ök-
ke'nin de Sanat Danışmanı olarak yer aldı-
ğı proje kapsamında, Ali Haydar Bozkurt
(Portakal Çiçeği Karnavalı’nın Fikir Baba-
sı), Bünyamin Satanoğlu (Tiyatrocu), Prof.
Dr. Erman Artun (Akademisyen, Halk Kül-
türü Araştırmacısı,Adana ile ilgili 26 kita-
bın sahibi), Prof. Dr. Emre Toğrul (Ortope-
dia Hastanesi Kurucularından, Kalça ame-
liyatlarında bilim dünyasına kendi yönte-
mini kazandırmış ortopedist), Uğur ve
Zambak Türe (Adana’da yüzlerce genci ye-
tiştirmiş, koro yönetmeni, virtiöz ve müzik

Eğitmenleri) ve Prof. Dr. İlter Uzel'in (Çu-
kurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Kurucusu, Adana’da ebru sanatını canlan-
dıran hattat, sanatçı) isimleri belirlendi. 

KİTAP BASILDI, SERGİ AÇILACAK
Projede fotoğrafçı ve yazar olarak Bey-

han Ulusoy, Süleyman Dilek, Nihan Büyük-
sural, Methiye Özen, Murat Yıldız, Zekeriya
Ünal, Erhan Yelekçi, Dilek Coşanoğlu, Ali
Fırat Şahin, Taner Kinar, S.Haluk Uygur,
Selda Dölekoğlu, Nazan Gökkaya ve İsmail
Ökke yer aldı. Proje kapsamında belirlenen
kahramanların 1 yıl boyunca yoğun uğraş-
larla çekilen fotoğrafları ile kahramanların
öykülerini anlatan 250 sayfalık kitap hazır-
landı. 'Adana'ya Güç Verenler 2' projesi için
çekilen fotoğraflardan oluşan sergi de, 17-
26 Mart tarihleri arasında 75'inci Yıl Sanat
Galerisi'nde açılacak. Etkinlikte, hazırlanan
kitaplar için imza günü de düzenlenecek.

NASIL SEÇİLDİĞİNİ ANLATTI
Adana'ya Güç Verenler Projesi Koordina-

törü Erhan Yelekçi, projeyle ilgili neyi amaç-
ladıklarını anlattı. Yelekçi, geçen yıl proje

için 25 kahramanın belirlendiğini anımsattı.
Projede kendi mesleği ya da mesleği dışında
kent değerlerini öne çıkartan işler gerçek-
leştiren insanların seçildiğine vurgu yapan
Yelekçi, "Bu yıl ki 'Adana'ya Güç Veren' baş-
lığı altında yer alan kahramanlarımızı seçer-
ken, internet ve gazete ortamında duyuru
yapılarak kente sorulmuş ve geçen yıl seçi-
len güç verenlerin görüşleri alınmıştır. Ala-
nında kente güçvermiş 6 kahraman böylece
seçilerek hem biyografik hem de fotoğrafik
öyküleri yapılmıştır" dedi.

Yine güç verdiler
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Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kı-
vanç, ADASO Meclis Başkanı Hüseyin
Çomu, Başkan Yardımcısı Fırat Kırali,

Meclis Başkan Yardımcısı İsrafil Uçurum, Yö-
netim Kurulu Üyeleri İmam Gazali Hiradağı,
Süleyman Baş, Salih Sütçü, Ahmet Özkök ile
Genel Sekreter Bora Kocaman, TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı
Şahin Bilgiç ve Meclis Başkanı Sabahattin Yu-
muşak’ı ziyaret ederek “hayırlı olsun” dediler.

KIVANÇ, “VAR OLAN İŞBİRLİĞİMİZ 
ARTARAK DEVAM EDECEK”
Yeni seçilen Adana Ticaret Borsası Baş-

kanı Şahin Bilgiç ve Meclis Başkanı Sa-
bahattin Yumuşak’ı tebrik etmeğe
geldiklerini söyleyen ADASO Başkanı
Zeki Kıvanç, “Adanamız için hayırlı,
uğurlu olmasını diliyoruz. İnşallah
bundan sonra daha hayırlı işlere vesi-
le olursunuz. Bizde Adana Sanayi
Odası yönetimi ve meclis divanı ola-
rak buradayız. Var olan işbirliğimiz za-
ten devam ediyor. Bundan sonra da kat-
lanarak artacağına inanıyorum. İki başkanı-
mızın da iş yükü daha artacaktır. Hayırlara
vesile olmasını diliyorum” dedi.

ÇOMU, “ADANA EKONOMİSİ İÇİN 
BERABER ÇALIŞIYORUZ”
ADASO Meclis Başkanı Hüseyin Çomu,

“TOBB’de bütün odalarımızı başarıyla temsil
eden, daha önce ATB Meclis Başkanı olan ve
sürekli bir fiil işlerin içerisinde olan Şahin Bil-
giç başkanımızı ve meslektaşım olan ve de-
ğerli dostum meclis başkanı seçilen Sabahat-
tin Yumuşak başkanı tebrik ve takdir ediyo-

rum. Zaten borsa işlerinin içerisinde olmanız
sebebiyle biraz daha iştahla bu makamların
hakkını en iyi şekilde vereceğinizi, biraz daha
fazla emek harcayacağınızı biliyoruz. Adana-
mız da Adana ekonomisi için beraber çalışı-
yoruz. Bütün kalbimle inanıyorum ki Adana-
mızı, Adana dışında da başarıyla temsil ede-
ceksiniz. Türkiye’nin ilgisini çeken ve son de-
rece başarılı bir organizasyon olan Ulusal Hu-

bubat Çalıştayı yaptınız. Borsa olarak bu tür
organizasyonları bundan sonra da yapmanızı
temenni ediyorum. Adanamızın en önde ge-
len iki işadamına borsa çalışmalarında başarı-
lar diliyorum” şeklinde konuştu.

YUMUŞAK, “BANKALAR YÜZÜNDEN 
İŞ DÜNYASI YARA ALIYOR”
ADASO Yönetiminin nazik ziyaretlerine te-

şekkür ederek söze başlayan Ulusal Hububat
Konseyi (UHK) Yönetim Kurulu Üyesi ve ATB
Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak, “Geç-
mişte beraber çalışmışlığımız olmuştur. Çok
sağ olun bütün etkinliklerimizde yanımızda
yer aldınız. Her etkinlik ve toplantılarımıza
yardım ve katkılarınız oldu. Bildiğiniz gibi son
altı ayda iş dünyasında ciddi sıkıntılar yaşan-
maktadır. Bu sıkıntılar bankalar düzeyinde
hepimizi olumsuz etkilemektedir. Artçı dep-
remleri çok ağır gelmektedir. Bildiğimiz 3
sektör ve diğer paydaşlar bankalar yüzünden

ağır yara aldı. Gaziantep, Kayseri, Konya’da
da iflaslar oluyor ama Türkiye’ye yansı-

ması olmuyor. Adana da yaşanan bu sı-
kıntıları Sanayi Odası, Ticaret Odası
ve borsa olarak ortak bir çalışma ya-
pıp, daha etkili olursak çözeceğimizi
düşünüyorum” dedi.

BİLGİÇ, “BİRLİKTELİĞİMİZ 
ADANAYI ESKİ 

GÜNLERİNE GETİRİR”
ATB olarak aile içinde nöbet değişimi

yaşandığını söyleyen TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi ve ATB Başkanı Şahin Bilgiç, “Aynı ekip
ile 2009 yılından bu yana beraberce Adana
için Adana Ticaret Borsası için Çukurova tarı-
mı için hizmetlerimize devam ediyorduk. Bu
gün bu şevk ve heyecanımızı arttırarak çalış-
malarımıza devam edeceğiz. ADASO, ATO,
ATB ve AOSB ile 4 oda gibi ortak çalışmaları-
mız hep var. Çok güzel bir dayanışma ve diya-
log içerisindeyiz. Bu diyalog ve dayanışma ar-
tarak devam edecektir. Hatta diğer STK’larla
örgütlenmeyi sağlayarak bölgemize daha gü-
zel hizmetler yapabiliriz.” diye konuştu.

ADASO’DAN ŞAHİN BİLGİÇ VE SABAHATTİN
YUMUŞAK’A “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ





TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu
ev sahipliğinde, Türkiye’nin değişik ille-
rinden KGK İl Başkanlarının katıldığı

“Kadın Girişimciliğinin Örgütlenmesi” konulu
panel düzenlendi. Adana Ticaret Odası’nda
(ATO) düzenlenen panelde TOBB Kadın Giri-
şimciler İcra Komitesi Üyesi ve Sefes Mobilya
Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Çivici Altay,
ATO Başkanı Atila Menevşe, TOBB Akdeniz
KGK Bölge Başkanı ve Adana KGK Başkanı
Rana Dal ile İŞKAD Başkanı Av. Elif Doğan
Türkmen konuşmacı oldu. 

HEP SORUNLA KARŞILAŞIYORLAR
Panelin açılışında bir konuşma yapan TOBB

Adana KGK Başkanı ve TOBB Akdeniz Bölge
Başkanı Rana Dal, geçmiş, şimdi ve gelecekte

kadın konulu konuşmasında kadınların hemen
hemen her dönemde sorunlarla karşılaştığını
ve değişen şartlara da uyum sağladığını vur-
guladı. Adana İŞKAD Başkanı ve TOBB Üyesi
Av. Elif Doğan Türkmen de kısa bir konuşma
yaptı. Türkmen, “Burada değişik illerden gelen
kadın arkadaşlarımız var. Ama bu kadar kadı-
nın bir arada olmasının benim için tek ve biri-
cik önemi var. İnanıyorum ki hepiniz ayrı ayrı
bir başarı öyküsü taşıyorsunuzdur. Bu anlam-
da Türkiye çölde bir vaha ve bu vahanın ağaç-
ları sizlersiniz” dedi.  

KADINLARA BÜTÇEMİZ SONSUZ
Konuşmasında kadın girişimcilere kendi gi-

rişimcilik öyküsünü anlatan TOBB Kadın Giri-
şimciler İcra Komitesi Üyesi ve Sefes Mobilya

Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Altay Çivici
ayrıca aile şirketi, KOBİ’ler, kadın girişimciliği,
yatırım, proje hazırlama, mikro kredi, konula-
rına da değindi. Çivici, iş yaşamından örnek-
ler vererek girişimcilerin karşılaşacakları fırsat
ve zorluklara vurgu yaptı. Konuşmasının so-
nunda kadın girişimcilerden gelen soruları ce-
vaplandırdı. ATO Başkanı Atila Menevşe ise
“Kadın Girişimciler Kurulu’nun desteğimizin
artmasını istiyoruz” sözlerine cevap verdi.
Menevşe, “Biz kadın girişimcileri her zaman
destekliyoruz. Diğer odalar gibi herhangi bir
bütçe ayırmadık. Bizim bütçemiz sonsuz. Bize
proje gelir, Adana ekonomisine faydası olan
bir projedir. Adana’ya ülkemize faydası ola-
caktır. Biz onu sonuna kadar destekleriz. Ni-
tekim şimdiye kadar böyle olmuştur” dedi.

KGK başkanları Adana’da buluştu
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ATO Başkanı ATİLA MENEVŞE

İŞKAD Başkanı Av. ELİF DOĞAN TÜRKMEN

TOBB Kadın Girişimciler 
İcra Komitesi Üyesi ŞAFAK ÇİVİCİ ALTAY

Adana KGK Başkanı RANA DAL





S ivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle
Avrupa Birliği (AB) müzakare süreciyle
ilgili toplantı yapmak için Adana’ya ge-

len Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, tarihi
mekanları gezip bilgi alırken, esnaf ziyaretle-
rinde sıkıntıları dinledi. Vatandaşlar Bakan
Bozkır’a, iş talebinden hac ibadetiyle ilgili sı-
kıntılarına kadar her türlü sorununu anlattı.

STK’LAR DEMOKRASİ DEMEK
Ziyaretlerine Adana Valiliği’yle başlayan

Bakan Volkan Bozkır’ı Vali Mustafa Büyük kar-
şıladı. Bozkır burada yaptığı açıklamada sivil
toplum kuruluşlarının önemini vurgularken
“Türkiye’de 104 bin sivil toplum kuruluşu var.
Tabii sivil toplum demek, demokrasi demek,
fikirlerini üreten kesim demek. Biz onun için
AB süreci ile birlikte aynı zamanda sivil toplu-
mumuzun da güçlenmesini ve demokrasimiz

içinde çok daha iyi bir yer almasını arzu ediyo-
ruz” diye konuştu. Bozkır daha sonra Vali Bü-
yük, ilçe belediye başkanları ve AK Parti İl Baş-
kanı Fikret Yeni’nin eşliğinde esnaf ziyaretleri
yapıp tarihi mekanları gezdi.

TARİHİ MEKANLARI GEZDİ
Bakan Bozkır ilk işyeri ziyaretini, AK Parti Ada-

na Milletvekili Necati Çetinkaya ile birlikte Çe-
tinkaya Mağazası’na yaptı. Bozkır, Ali Münif Yi-
ğenağa Caddesi’nde de küçük işyeri sahibi esnafı
ziyaret edip sıkıntılarını dinledi. Avrupa Birliği Ba-
kanı Volkan Bozkır, ayrıca Yağ Camii’ni gezip
Müftülük yetkililerinden camiyle ilgili bilgi aldı.
Bozkır daha sonra Ramazanoğlu Konağı, Ulu
Cami ve Ramazoğlu Külliyesi ve 2 bin yıllık Taş-
köprü’yü gezdi. Bakan Bozkır, ünlü şair ve Adana
Valisi Ziya Paşa’nın Ramazanoğlu Konağı önün-
de bulunan mezarını da ziyaret edip dua okudu.
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AB Bakanı Bozkır
tarihi mekanları gezdi
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Adana Sanayici ve İşadamları Der-
neği (ADSİAD) Geleneksel Salı
Toplantısı’nda Adana Büyükşehir

Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü ağır-
ladı. Sheraton Otel’deki organizasyonun
açılış konuşmasını yapan ADSİAD ve Çu-
kurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyo-
nu (ÇUKUROVA SİFED) Başkanı Süley-
man Sönmez, “Adana’daki 13,3 milyar li-
ralık mevduat yatırıma dönüşmeli” dedi

İMAR DEĞİŞKEN OLMAMALI
Sönmez, şunları söyledi: “Çukuro-

va’nın ‘Tarım İhtisas Bölgesi’ ilan edil-
mesi gerektiğine inanıyoruz. Öte yandan
arsa sorunu giderilmeli, konut üreticisi-
nin daha vizyonel projeler geliştirmesine
olanak sağlanmalıdır. İmar düzenleme-
leri sürekli bir değişim göstermemeli,
40-50 yıllık süreçleri kapsamalıdır. 2014
yılı verilerine göre Adana’daki mevduat
hesabı toplamı 13.3 milyar lira olarak
gerçekleşmiştir. Bu mevduat birikiminin
de Adana ekonomisine kazandırılması
için özel projeler geliştirilmelidir.”

DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞLARI
ATO Başkanı ve ADSİAD Üyesi Atilla

Menevşe ise sivil toplum kuruluşlarının
demokrasinin temel taşlarından oldu-
ğunu belirtti. Menevşe, “Demokrasisi
gelişmiş ülkelerde sivil toplum kuruluş-
larının da çok güçlü olduğu görülecek-
tir” dedi. Seyhan Belediye Başkanı ve
ADSİAD üyesi Zeydan Karalar da ADSİ-
AD üyesi olmaktan iftihar ettiğini, Ada-
na’da 31 Mart 2014’ten itibaren birbi-
riyle kapışan, didişen yapının yerini ‘Bir-
likte ne kadar güzel işler yapabiliriz’ di-
yen insanların aldığını vurguladı.

YENİ SABANCILAR 
ÇIKARABİLİRİZ
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı

Hüseyin Sözlü ise Adana’da üreten,

Adana’ya katkı koyan iş dünyasına te-
şekkür etti. Yabancı sermayenin ve
Adana’da kökleşmiş yatırımcıların ko-
runması gerektiğini dile getiren Sözlü,
“Bu topraklar bereketli topraklardır.
Adana, yeni Sabancılar çıkaracak güçte-
dir” dedi. Adana’nın verimli, bereketli
topraklar olma özelliğini devam ettire-
ceğini kaydeden Sözlü, “Hizmet sektö-
rü önemlidir ancak ülkelerarası reka-
bette bizim önümüzü açacak olan üre-
timdir, üretimin yegane unsuru da sa-
nayidir” şeklinde konuştu.

BERATLAR VERİLDİ
ADSİAD’a yeni üye olan 20 işada-

mına ADSİAD beratlarının verildiği ve
üyelik rozetinin takıldığı toplantıda
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
Hüseyin Sözlü’ye de ADSİAD Onur
Üyeliği beratı verildi. Toplantıya Çu-
kurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Kibar, Çağ Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Çetin Bedestenci,
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl
Başkanı Yusuf Baş, Çukurova Kalkın-
ma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altun-
su, Mersin Sanayici ve İşadamları Der-
neği (MESİAD) Başkanı Mehmet De-
niz, Tarsus Sanayici ve İşadamları Der-
neği (TASİAD) Başkanı Yakup Ateş,
Çukurova Genç İşadamları Derneği
(ÇUKUROVA GİAD) Başkanı Ömer Fa-
ruk Sakarya, Adana Organize Sanayi
Bölgesi İşadamları Derneği (OSİAD)
Başkanı Mustafa Akalın, Müstakil Sa-
nayici ve İşadamları Derneği (MÜSİ-
AD) Başkanı Suat Yahşi, ADSİAD Yük-
sek İstişare Kurulu Başkanı Cahit Sın-
maz, ADSİAD önceki dönem başkanla-
rından Numan Tansuğ ve Mehmet
Kahyalar ile ADSİAD Yönetim Kurulu
ve ADSİAD üyeleri katıldı.

13,3 milyarlık mevduat
yatırıma dönüştürülmeli



Adana Sağlık Turizmi Derneği (ASTD), Çu-
kurova Üniversitesi (ÇÜ), Bilim ve Tekno-
loji Üniversitesi (BTÜ) ve Ticaret Odası

(ATO) işbirliğiyle “Sağlık Turizminde Pazarlama ve
Satış ve Arapça Eğitimi” düzenlendi. Tam 7 hafta
boyunca her hafta 5 gün olacak şekilde gerçekle-
şen eğitimde, hastanelerde çeşitli kademelerde
yöneticilik yapan 13 kişi eğitim aldı. ÇÜ ve BTÜ
akademisyenleri ve özel hastane yöneticilerinin
eğitmenlik yaptığı çalışmada son dersi, Sağlık Ba-
kanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik verdi. 

POTANSİYEL ÇOK YÜKSEK
Eğimlerin tamamlanmasının ardından Adana

BTÜ’de sertifika töreni düzenlendi. Törende ko-
nuşan AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünü-
var, Adana’nın sağlık turizminde potansiyelinin

çok büyük olduğunu vurguladı. ASTD Başkanı
Kemal Atilla ise Müsteşar Yardımcısı Hüseyin
Çelik’in önerisiyle, bu ay içinde kapsamlı bir ça-
lıştay düzenleyeceklerini, ayrıca yıl boyunca da
sağlık rehberi ve sağlık turizminde 5 yıllık strate-
jik plan gibi projeleri yürüteceklerini söyledi. Ke-
mal Atilla, 2015’i sağlık turizmi için iyi değerlen-
direceklerini kaydetti.

BULUT ADANA’YA DA YAĞSIN
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin

Çelik de konuşmasında dünyada giderek gelişen
‘ileri yaş’ turizminin altını çizdi. Geçmişte Ada-
na’da Acıbadem Hastanesi’ni yöneten, ASTD’nin
de Kurucu Başkanı olan Çelik, “Bir bulut geldi,
Türkiye’ye doğru yaklaşıyor. Biz istiyoruz ki Ada-
na’ya da yağsın, bu işin içinde olsun. Bir gazetede
manşet atılmıştı, ‘Sağlık Turizmi Adana’da hayal’
diye. Ben de ertesi gün ‘Evet bu hayalin peşinde
koşacağız’ demiştim. Hep birlikte, çalışarak nele-
rin başarılabildiğini gördük” diye konuştu. Adana
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Ersoy ise sivil top-
lum kuruluşlarının (STK) önemine dikkat çekti.

Sağlık turizminde
bir adım daha atıldı

Adana’da hastanelerde
yöneticilik yapan 13 kişi,

Sağlık Turizmi Derneği
(ASTD) öncülüğünde 4 ku-

rumun işbirliğiyle pazar-
lama ve Arapça eğitimi aldı

Yeni Borsa yönetimi Vali’yi ziyaret etti
Türkiye Odalar Borsalar Birliği

(TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve
Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı

Şahin Bilgiç, ATB Meclis Başkanı Sabahat-
tin Yumuşak, ATB Başkan Yardımcısı Os-
man Bağış, Meclis BaşkanYardımcısı Faruk
Canatar, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Ha-
mit Tezcan ve Yasin Milli ile Genel Sekre-
ter Mustafa Hızlı Adana Valisi Mustafa
Büyük’ü ziyaret ederek borsa yeni yöneti-
mi tanıtılarak kent ekonomisi hakkında
bilgi verdi.

ADANA İÇİN HİZMETE DEVAM
Yeni Meclis Başkanı ve üyeleri tek tek ta-

nıtan ATB Başkanı Şahin Bilgiç, “Üyelerimi-
ze, üreticilerimiz daha iyi hizmet verebil-
mek için yapımı devam eden Borsa Kampü-
sümüz 100 bin tonluk depolama kapasite-
siyle faaliyete geçtiğinde 5 milyar liralık iş-
lem hacminin katlanarak artacak. Modern
idari binamız, elektronik kantarları, akredite
olmuş laboratuarları, elektronik fiziki alım
satımın yapılacağı satış salonu ve toplantı
salonları ile üyelerimizin hizmetine sunula-
cak olan her türlü sosyal donatıları hayata
geçirecek” dedi.

ÇÖZÜM ELLERİMİZDE
Son altı ay’da Adana’daki iş dünyasında ki

krizlerin Adana ekonomisini olumsuz etki-
lendiğini, çözümü için işadamlarının birbirine
sahiplenmesi gerektiğini vurgulayan ATB
Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak da
“Adana ekonomisi Türkiye’de farklı imajlarla

karşı karşıya gelmiştir. Mısır ve narenciye de
oluşan yaralar ticari kararların yanlışlığından
kaynaklanmaktadır. Bu yanlışlar kendi için-
de düzeltilebilir. Birlik ve beraberlik ruhu ile
zor duruma düşen arkadaşları abzorbe etme
yoluna gidilmesi gerekmektedir. Çözüm bi-
zim ellerimizdedir” diye konuştu.
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Adana'da Home&Office Concept ve Ön-
cül Sefa İletişim’in işbirliğiyle gerçekle-
şen 1’inci Çukurova Yapı Zirvesi'nde

kentsel dönüşüm projeleri ve uygulamaları ele
alındı. Zirvede ‘dünyanın en yaşanabilir kenti’
unvanına sahip Vancouver’i planlayan dünya-
ca ünlü Kentsel Geliştirme Uzmanı, Strateji ve
Kent Plancısı-Mimar Sidney Rasekh deneyim-
lerini paylaştı. 

YÜKSEK YAŞAM STANDARTLARI
Mimar Sidney Rasekh, Vancouver’i tasarlar-

ken sokaktaki insanların görüşlerine önem ver-
diklerini belirtti. Vancouver’i global kentler
arasına sokmak için yola çıktıklarını kaydeden
Rasekh, “Şimdi Vancouver, dünyanın en zen-
gin ve ünlü insanlarının ev almak istediği bir
yer. Sokaklarda dünyanın sayılı zenginleri ara-
sındaki önemli ve ünlü kişileri görebilirsiniz.
Bunu sağlayan, kaliteli şehircilik ve yüksek ya-
şam standartları sunması” dedi.

BİRÇOK SEKTÖRÜN MERKEZİ
Kenti planlarken, ekonomiye de katkı ko-

nulması için çalıştıklarını kaydeden Sidney Ra-
sekh şöyle konuştu: “Vancouver, zamanla bili-
şim, sinema ve televizyon gibi birçok sektörün
merkezi olmaya başladı. Artık Vancouver’de
yılda 150 milyar dolarlık bir ekonomi var. Kül-

türel hayata yönelik yapılan yatırımlar saye-
sinde izlediğiniz birçok Amerikan filmi Van-
couver’deki stüdyolarda çekiliyor. Micro-
soft’un Kuzey Amerika kampusu şu anda Van-
couver’de.”

ZOR OLAN UYGULAMAK
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüse-

yin Sözlü ise zirvedeki konuşmasında “Şehirle-
rin planlamasını yapmak kolaydır ama uygula-
mak zordur” dedi. Mersin Büyükşehir Belediye
Başkanı Burhanettin Kocamaz da zirve kapsa-
mındaki panelde Mersin ve Adana'da kent
planlaması ve imar düzenlemesi noktasında
yapılacak çok işin olduğunu söyledi. Kocamaz,
Adana, Mersin ve Hatay’ kapsayan bir deniz
ulaşım projesi için de hazırlık yapıldığını kay-
detti.

HAK SAHİPLERİ KARLI ÇIKACAK
Sampaş Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Ka-

rakaya da Adana’da hazırlığı başlayan Belediye
Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında ay-
rıntılı bilgi verdi. Karakaya, bölgede konutları
yıkılacak olan hak sahiplerinin, proje tamam-
landığında para ödemeden şimdikinin yaklaşık
4 katı değerde yeni konut sahibi olacağını be-
lirtti. Karakaya, projeyle bölgede dünya stan-
dartlarında bir yerleşim kurulacağını söyledi.

Çukurova Yapı Zirvesi’nde
kentler ve dönüşüm konuşuldu

Adana’da gerçekleşen 1'inci 
Çukurova Yapı Zirvesi’nde, dün-

yaca ünlü Mimar Sidney Rasekh,
Vancouver kenti örneğini anlattı

Dünyaca ünlü Mimar SIDNEY RASEKH
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Kadınların liderlik vasıflarını, profesyonel ve
sosyal alanlarda geliştirmeye yönelik uy-
gulamalar ile, kadın lider ve yöneticileri bu

alanlardaki sorunlarının üstesinden gelme potan-
siyelini ortaya çıkartmayı amaçlayan “Yüksek Ök-
çeli Liderler ” kişisel gelişim ve liderlik programı-
nın ilki Adana Seyhan Rotary ve Adana Tepebağ

Rotary Kulüpleri ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 3
gün süren ve Adana Seyhan Oteli'nde gerçekleşti-
rilen Yüksek Ökçeli Liderler programına 104 kişi
katılımcı olarak katıldı.

SERTİFİKALARINI ALDILAR
Güler Manisalı Darman, Nuri Murat Avcı, Eylem

Çalkavur Durmuş, Handan Öztürk, Şükrü Uğuz,
Mustafa Bayındır ve Mehmet Yıldırım Özel’in ko-
nuşmacı olarak katıldığı bu üç günlük programda
'Ailem ve Şirketim: Panik Yok, Hepsini Yönetebili-
rim' - 'Ayna' - 'Sosyal Zeka ve Öğrenen Organizas-
yonlarda Kadın' - 'Kadının Farkı' - 'Farkındalık' -
'Feminizmden Öteye' - 'Dünyasında Kadına Atfe-
dilen Özellikler Onları Nereye Taşıyabilir Yeter mi'
- 'Çocuk Da Yaparım Kariyer De' ve  'Liderlige Ina-
nan Kadınlar” konulu sunumları oldu.   Bu konular-
dan oluşan üç günlük program Rotary 2430. Bölge
Federasyonu Eğitim Hizmet Projelerinden Sorum-
lu Guvernör Yardımcısı Mehmet Erel tarafından
hazırlandı.Program 2430. Bölge Federasyonu Gu-
vernörü  Korhan Atilla ve eşi Aylin Atilla tarafın-
dan sertifikaların dağıtılmasıyla son buldu. 

Adana Seyhan Rotary Ku-
lübü ve Adana Tepebağ Ro-

tary Kulüpleri, kadınlara
yönelik 'Yüksek Ökçeli Li-

derler Programı' düzenledi

Yüksek Ökçeli’ler lider olacak

Sheraton Adana Otel, Dünya Doğayı Ko-
ruma Vakfı’nın küresel iklim değişikliğine
dikkat çekmek için dünya genelinde her
sene düzenlediği ve ülkemizde Dünya Do-
ğayı Koruma Vakfı-Türkiye tarafından ger-
çekleştirilen "Dünya Saati" kampanyasına
katıldı. Bu kapsamda Sheraton Adana
Otel’in ışıkları 28 Mart Cumartesi günü
20:30-21:30 saatleri arasında kapatıldı.

MİLYARLARCA İNSAN KATILDI
Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın öncülü-

ğünde tüm dünyada destek gören “Dünya
Saati” hareketiyle, ışıkların kapatılarak geze-
genimizin olumsuz gidişatını durdurmak için
yapılması gereken değişimlere dikkat çekil-
mesi amaçlanıyor. Dünyanın lider otel grupla-
rından Starwood Hotels&Resorts, dünya ça-
pında milyarlarca insanın katılımıyla gerçekle-
şen Dünya Saati 2015 uygulamasına, Türki-
ye’deki otellerinin katılımıyla destek verdi.

KOKTEYL DÜZENLENDİ
Küresel sürdürebilirlik konusunda bilinç

arttırmayı hedefleyen Sheraton Adana
Otel, Link Cafe’de çalışanlarının ve misafir-
lerinin de katılımıyla Dünya Saatine özel bir
kokteyl düzenlendi. Etkinliğe ilişkin değer-
lendirmelerde bulunan Sheraton Adana
Otel Genel Müdürü Şenda Barreto Gomez,
“Türkiye’de oteller şehirlerin en önemli

sembollerinden bu nedenle enerji tasarru-
funu destekleyen bu küresel etkinliğe katıl-
mak bizim için çok önemli. Dünyadan mil-
yonlarca insanın da katılımıyla gerçekleşen
bu etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı
çok mutluyuz.” dedi. Adana Orman Bölge
Müdürlüğü Dünya Saati etkinliği öncesinde
Sheraton Adana Otel lobisinde kurduğu bil-
gilendirme standı ve etkilik süresince dağıt-
tığı fidanlar ile destek verdi. 

Sheraton Adana Otel kampanya için ışık kapattı



Acıbadem Adana Hastanesi Göz Hasta-
lıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr.
Ayşe Mutlu, glokom ile ilgili olarak

hastalık tanısının erken konmasının çok
önemli olduğunu belirterek bunun sonucun-
da erken tanı ve tedavi ile oluşabilecek gör-
me siniri hasarının önlenebileceğini söyledi.
Glokomun bazen hiçbir belirti vermeden geli-
şebileceğini ve sadece göz muayenesi ile tes-
pit edilebileceğini anlatan Op. Dr. Mutlu,
“Bazen de baş ağrısı, göz ağrısı ve bakılan yer-
de ışık hareleri görme gibi yakınmalar ile has-
ta başvurabilir” dedi. 

MİNİKLERDE DİKKAT
Ailede glokom hastalığı öyküsü olması,

yüksek miyopi ve şeker hastalığının da risk
faktörlerinden olduğun kaydeden Op. Dr.
Ayşe Mutlu, “Glokomun birincil (Açık açılı,
kapalı açılı, normotensif, oküler hipertansi-
yon v.b), ikincil (Başka bir göz hastalığına
bağlı olarak gelişen örneğin göz tümörleri,
üveit veya katarakt gibi) ve konjenital glokom
(Doğumsal) gibi tipleri vardır. Bebek ve ço-
cuklarda ışığa bakamama, gözlerde sulanma,
korneada bulanıklık veya göz küresinde bü-

yüme gibi durumlarda bir göz doktorunun
muayenesi ve göz içi basıncı ölçümü şarttır”
diye konuştu.

TEDAVİSİ MÜMKÜN
Glokomun tedavisinin mümkün olduğunu

söyleyen Op. Dr. Ayşe Mutlu tedavinin medikal,
lazer veya cerrahi yöntemler ile olabileceğini
belirterek geç tanı konulan hastalarda oluşan
görme siniri hasarının geri dönüşünün mümkün
olamayacağını da sözlerine ekledi ve düzenli
göz muayenesinin ihmal edilmemesini önerdi.
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Göz tansiyonunda aman geç kalmayın

Kanser dünyada ve ülkemizde en sık
rastlanan 2’nci ölüm sebebi ve görül-
me sıklığı da gün geçtikçe artıyor.

Kanser genetik bir hastalık, bir başka deyişle
DNA’mızda başlıyor. DNA’mızda mutasyon
denilen bir hasar ortaya çıkıyor. Mutasyonları
ya ebeveynlerimizden miras olarak devralıyo-
ruz ya da daha sonra çevresel etkenler nede-
niyle sonradan ediniyoruz. Acıbadem Adana
Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr.
Hüseyin Abalı, her ne kadar genetik bir has-
talık olsa da, belirli kurallara uyulduğu takdir-
de kanserden yüzde 50 gibi yüksek bir oran-
da korunabileceğimize dikkat çekerek, “Bu-

nun için de öncelikle en başta sigara olmak
üzere, alkol, sağlıksız beslenme, hareketsiz
yaşam sürme gibi hatalı alışkanlıklardan vaz-
geçmeli. Ayrıca, hekimlerin önerdikleri tet-
kikleri de düzenli yaptırmak aynı şekilde ya-
şamsal önem taşıyor” diyor. 

UZMANINDAN KORUNMA UYARILARI
1. Yaşam alışkanlıklarınıza dikkat edin
• Sigara içmeyin. Sigara içilen ortamlardan

da uzak durun. 
• Alkol almayın ya da çok azaltın.
• Günde 5 porsiyon sebze-meyve tüketin.

Tuz, kırmızı et, kızartma ve ızgarayı mümkün
olduğunca kısıtlayın.

• Egzersiz yapın. Örneğin haftada 150 daki-
ka tempolu yürüyüş yeterlidir.

• Güneşin çok yoğun olduğu saatlerde ışın-
lara maruz kalmayın, mutlaka korunun. Bu-
nun için büyük bir şapka, güneşten koruyucu
kremler, kalın giysiler kullanabilirsiniz.

• Kanserojen virüslere karşı dikkatli olun.
HPV, HIV, Hepatit B ilk sırada akla gelenler.
HPV ve Hepatit B virüsü için aşılamak müm-
kün. Bu konuda doktorunuzdan görüş alın.

2. Düzenli olarak tetkiklerinizi yaptırın
• 20 yaşından sonra her yıl cilt, ağız-boğaz,

lenf nodları, testis ile yumurtalıklar dahil de-
taylı bir muayene.

• Kadınlarda 21 yaşından sonra 3-5 yılda

bir jinekolojik muayene ve smear testi, 40
yaşından sonra 1 ya da 2 yılda bir mamografi
ve meme muayenesi.

• Erkeklerde 45 yaşından sonra rektal
muayene ve PSA testi. 

• 50 yaşında sonra her iki cinsiyette 10 yıl-
da bir kolonoskopi veya yıllık gaytada gizli
kan ve 5 yılda bir felksibl sigmoidoskopi. (BT
ile yapılan sanal kolonoskopi 5 yılda bir alter-
natif olarak yapılabilir)

• 30 yıldan fazla süre günde 1 paket ve faz-
lası sigara içmiş 55 yaşın üzerindeki kişilerde
3 yıl üst üste düşük doz akciğer bilgisayarlı
tomografisi.

Kanserden korunmanın 2 formülü

Op. Dr. AYŞE MUTLU

Prof. Dr. HÜSEYİN ABALI








