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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.
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Değerli okuyucular,

2016 yılının ilk sayısı olan Ocak/Şubat sayımızı, siz değerli oku-
yucularımızla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bölgemizdeki
gelişmeler ve birbirinden değerli firmalarımızın yer aldığı
35’inci sayımız, her zamanki gibi renkli ve dolu dolu. Önümüzdeki
yılın, her anlamda başarılı bir dönem olmasını umut ediyoruz.

Bu sayımızda, sektörlerinde yatırımlarıyla dikkat çeken ve öne
çıkan başarılı firmalarımızı göreceksiniz. Bölge ve ülke ekonomisine
katkıda bulunan her girişimcimiz, bizlere güç ve moral veriyor.
Firmalarımızla ilgili haberlere yer vererek, bunu sizlerle payla-
şıyoruz. 

Dergimizde, firmalarımızın yanı sıra, sağlık sektörü başta olmak
üzere, bölgemizdeki gelişmeleri sizlere aktaracağımız haberlere
de yer veriyoruz. Ancak görüştüğümüz iş çevreleri arasında,
2016 yılının zor bir yıl olacağı yönündeki görüşler ağırlık kazanmış durumda. Belirsizliklerin
devam etmesi halinde bizler açısından da oldukça zor bir yıl olacağı net olarak görülüyor.
Ekonomik hamlelerin yapılması, başta KOBİ’ler olmak üzere sanayicilerimizin önlerinin açılması
büyük öneme sahip. Bu doğrultuda yapılacak her türlü çalışma, başta destek kapsamlarının geniş-
letilmesi, 2016 yılının daha olumlu tamamlanması açısından büyük önem taşıyor. SGK, Bağkur
primi ve vergi gibi giderlerde esnekliğe gidilmesi, KOBİ’lerimize olumlu yönde yansımalar
sağlayacak, belki birçoğunu kapanmaktan kurtaracaktır. Tüm sıkıntıların giderilmesi hususunda
önemli hamlelerin yapılması en büyük temennimiz.

Diğer taraftan, her sayımızda olduğu gibi sektörlerinde başarılı işletmelerin katılımıyla hazırladığımız
yeni sayımızdaki bazı firmalara dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan ilki, KAVSAN Kauçuk LTD.
1986 yılından bu yana kauçuk ve plastik sektöründe faaliyet yürüten KAVSAN Kauçuk, İbrahim
Kamışcı yönetiminde 1995 yılında kurumsallaşmanın ilk adımlarını atıyor.  Adana Hacı Sabancı
Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan ve 3 bin metrekarelik
kapalı alandan oluşan tesiste üretim yapan firma, ileri teknoloji makine parkuruyla birlikte önemli
aşamalar kaydediyor. Gelişen iş hacmiyle orantılı olarak yatırımlarına devam eden firma, yeni
makine yatırımlarıyla birlikte üretim kapasitesini iki katına çıkarmanın yanı sıra; yine ek üretim
hatlarını ve stok alanını genişleterek, sektöründe lider bir firma olmayı amaçlıyor.

Diğer bir işletme olan Saytech Reklam, sektördeki yatırımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi
başarıyor. 2015 yılı başlarında Adana Arslandamı İş Merkezi’nde 750 metrekarelik kapalı alandan
oluşan işletmesiyle faaliyete geçen Saytech LTD., reklamcılık sektöründe son teknolojiye uygun
makine yatırımlarıyla bölgede başarılı çalışmalar yürütüyor. 1.5 milyon TL’lik  makine yatırımı
yapan firma, Erkan Serhan Ünüvar yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Reklamcılık sektöründe
bölgede ağırlıklı olmak üzere, kurumsal şirketler ve diğer tüm sektörlere Türkiye geneli hitap eden
firmanın yöneticileri, totem, tabela, akaryakıt istasyonları giydirme, araç giydirme, vinil baskı,
one way baskı, iç ve dış mekan kaplama gibi geniş bir yelpazede faaliyetlerini bizlerle paylaştılar.

Bölgemizdeki önemli gelişmelere yer vererek hazırlamış olduğumuz yeni sayımızı sizlerle
buluşturarak, bir sonraki sayımızda yine birbirinden değerli KOBİ’lerimizin faaliyetlerini,
yatırımlarını, ürün ve markalarını anlatmaya devam edeceğiz.

Bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla, işlerinizde kolaylıklar diliyorum.

Hayati Çetinkaya
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İnşaat, otomotiv, enerji ve metal sektörleri
bünyesindeki 40 meslek dalında “Mesleki
Yeterlilik Belgesi” olmayanlar 26 Mayıs 2016

tarihinden itibaren çalıştırılamayacak. Adana
Sanayi Odası’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nca belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli
meslek kapsamında zorunlu hale getirilen “Mes-
leki Yeterlilik Belgesi” ile ilgili bilgilendirme top-
lantısı gerçekleştirildi.  

BAZI BELGELER ARTIK GEÇERSİZ
İşveren ve işyeri temsilcilerinin katıldığı top-

lantıda konuşan Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK) Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı
Mehmet Ordukaya, tehlikeli ve çok tehlikeli işler
kapsamındaki 40 meslek dalında Mesleki Yeter-
lilik Belgesi zorunluluğu getirildiğini, meslek lise-
si, meslek yüksekokulu diploması ve mesleki eği-
tim merkezinden alınmış diplomalar dışındaki
tüm belgelerin geçerliliğini kaybettiğini söyledi.

HER ÇALIŞAN İÇİN 500 TL CEZA 
Sınav ve belgelendirme merkezi olarak 41 ku-

ruluşun görevlendirildiğini, bugüne kadar 72 bin
kişiye belge verildiğini belirten Ordukaya, 26
Mayıs 2016 tarihinden itibaren belgesi olmadan
çalıştırılması halinde her bir çalışan için 500 lira

para cezası öngörüldüğünü ifade etti. ADASO
Genel Sekreteri Bora Kocaman ise oda olarak,
TOBB bünyesinde kurulan yetkilendirilmiş MEY-
BEM Şirketi işbirliğiyle 12 meslek dalında sınav
ve belgelendirme hizmeti sunulacağını belirtti.

BELGE ŞARTI GELEN 40 MESLEK DALI
Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin 26

Mayıs 2016 tarihinden itibaren çalıştırılamayaca-
ğı meslek dalları şunlar: Ahşap Kalıpçısı, Alçı Lev-
ha Uygulayıcısı, Alçı Sıva Uygulayıcısı, Alümin-
yum Kaynakçısı, Bacacı, Betonarme Demircisi,
Betoncu, Çelik Kaynakçısı, Direnç Kaynak Ayarcı-
sı, doğalgaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli, Do-
ğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı, Doğalgaz Isıtma Ve
Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli, Doğalgaz İşlet-
me Bakım Operatörü, Doğalgaz Polietilen Boru
Kaynakçısı, Duvarcı, Endüstriyel Boru Montajcısı,
Hidrolik Pnömatikçi, Isı Yalıtımcısı, Isıtma ve Do-
ğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli, İnşaat Boyacısı,
İskele Kurulum Elemanı, Kaynak Operatörü, Ma-
kine Bakımcı, Otomotiv Elektromekanikçisi, Oto-
motiv Mekanikçisi, Otomotiv Montajcısı, Oto-
motiv Sac Ve Gövde Kaynakçısı, Seramik Karo
Kaplamacısı, Ses Yalıtımcısı, Sıvacı, Su Yalıtımcısı,
Tünel Kalıpçısı ve Yangın Yalıtımcısı.

Tam 40 meslekte ‘yeterlilik’ dönemi
40 meslek dalında 

“Mesleki Yeterlilik Belgesi” 
olmayan 26 Mayıs’tan 

itibaren çalıştırılamayacak

ADASO Genel Sekreteri BORA KOCAMAN

MYK Sınav ve Belgelendirme
Dairesi Başkanı MEHMET ORDUKAYA





8 OCAK - ŞUBAT 2016 www.kobigundem.comkobigundem@kobigundem.com

Adana Ekonomi Platformu’nun ocak ayı
toplantısı Çukurova GİAD Başkanı
Ömer Faruk Sakarya’nın ev sahipliğinde

yapıldı. Çukurova GİAD dernek binasında yapı-
lan toplantının konuğu Adana Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Hüseyin Sözlü oldu. Toplantı,
‘Kentin imar ve ulaşım sorunları’ konusuyla dü-
zenlenmesine karşılık, bu konuların yanı sıra
Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi de ele
alınıp, uzun süre konuşuldu. Toplantının açılış
konuşmasını yapan Adana Ekonomi Platformu
Dönem Başkanı Suat Yahşi, platformun oluşum
sürecini ve amacını anlattı.

ENERJİ BÖLGESİNİN ÖNEMİ
Ardından söz alan, katılımcıların sorularını da

cevaplandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Hü-
seyin Sözlü, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Böl-
gesi'nin neden hala faaliyete geçemediği hak-
kında detaylı bilgilendirmelerde bulundu, böl-
genin bir an önce faaliyete geçirilmesi nokta-
sında çözüm önerilerini paylaştı. Sözlü, Ceyhan
Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin yerel ölçekte
Adana’yı, bölgesel ölçekte Çukurova’yı, ulusal
ölçekte ise Türkiye’yi ekonomik açıdan kalkın-
dıracağını vurguladı. İmar ve ulaşım konuların-
da belediye olarak yaptıkları çalışmaları da an-
latan Başkan Sözlü, mevcut durum hakkında
bilgiler verirken, “Bu konularda platform üyele-
rinin ulaşım ve imar konularındaki önerileri de
çalışmalarımıza katkı sağlayacaktır” dedi.

KİMLER KATILDI? 
Ekonomi Platformu temsilcilerinin katıldığı

toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüse-
yin Sözlü, Adana Sanayici ve İşadamları Derneği
(ADSİAD) Başkanı Süleyman Sönmez, Adana
Genç İş Adamları Derneği (AGİAD) Başkanı
Sefa Noyaner, Anadolu Aslanları İşadamları
Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep
Çalışkan, Adana Kamu Müteahhitleri Derneği
(AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana
Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) Başka-
nı Mustafa Fidan Vursavuş, Çukurova Genç İşa-
damları Derneği (Çukurova GİAD) Başkanı
Ömer Faruk Sakarya ve Müstakil Sanayici ve İş
Adamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şube Baş-
kanı Suat Yahşi’nin yanı sıra Başkan Sözlü ile
birlikte toplantıya katılan Saimbeyli Belediye
Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, Çukurova GİAD
Başkan Yardımcısı Hakan Burç, Ekonomi Plat-
formu sekreteri Tarık Harmancı katıldı.

Başkan Sözlü’yle Adana sohbeti
Adana’da faaliyet gösteren

Sivil Toplum Kuruluşları
Temsilcileri'nin bir araya 

gelerek kurdukları Adana
Ekonomi Platformu, Adana

Büyükşehir Belediye Başkanı
Hüseyin Sözlü'yü ağırladı.
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Adana’da 28 yıldır faaliyet yürü-
ten ve 10 bin metrekarelik mağa-
zasında 120 bin çeşit ürünle yatı-

rımcıların ihtiyaçlarını karşılayan Altek
Endüstriyel Yapı Market’in çalışanları
geleneksel yeni yıl yemeğinde, dayanış-
ma örneği sergiledi. Altek çalışanları, motivasyon
etkinliğinde dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın
“Waka Waka” klibiyle neşelendi. Hırdavat, en-
düstriyel inşaat makineleri ve malzemeleri, iş gü-
venliği ekipmanları, yük kaldırma ve taşıma ekip-
manları, yapı kimyasalları, kırtasiye ve ofis malze-
melerinin toptan ve perakende satışını yapan Al-
tek Endüstriyel Yapı Market’in yönetici ve çalı-
şanları Anemon Otel’de bir araya geldi.

2015’TE YÜZDE 25 BÜYÜDÜ
Geleneksel Yılsonu Yemeği’nde konuşan Altek

Endüstriyel Yapı Market Genel Müdürü Ömer
Tekdemir, Adana markası olarak yükselen Al-
tek’in bilgili, çalışkan ve özverili personeli sayesin-
de geliştiğini belirtip, 2015’i yüzde 25 büyüme ile
kapattıklarını belirtti. El birliği ile her türlü enge-
lin aşılabileceğini kaydeden
Ömer Tekdemir, “Altek ‘Ben
yok biz varız’ anlayışıyla bu-
günlere geldi. Çünkü tek başı-
na bir kişinin başarabileceği
şeyler sınırlıdır. Biz ekibimiz-
deki her çalışanımızı ailemizin

bir üyesi olarak gördük. Yetenek, bilgi ve görgüyü
enerjiye dönüştürmenin gayreti içinde olduk. El
birliğiyle bu yılı da güzel sonuçlarla kapatıyoruz.
2015’te yüzde 25 büyüdük. Bu başarı birliğimiz
sayesinde oldu. Bundan ötürü tüm ekip arkadaş-
larıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SHAKIRA SÜRPRİZİ
Ömer Tekdemir’in konuşmasının ardından Altek

İnsan Kaynakları Müdürü Teoman Temiz, sahneye
Shakira sürpriziyle çıktı. Dünyaca ünlü şarkıcı Sha-
kira’nın “Waka Waka” klibiyle sunumuna başlayan
Teoman Temiz, etkinliği daha renkli hale dönüştür-
dü. Altek çalışanları, Shakira’nın hareketli parçasıy-
la keyifli dakikalar yaşadı. Teoman Temiz, sunu-
munda şirketlerin personel motivasyonu yöntem-
leri üzerinde durdu. Başarıya giden yolda çalışanla-

rın üzerine düşeni örneklerle anlatan
Teoman Temiz, "Bahane üretmeyin, işini-
zi asla yarım bırakmayın, duyarlı olun,
müzik dinleyin, hareket edin. ‘hayır ‘de-
mekten çekinmeyin. Gerektiğinde ısrar
edin, 40 kapıyı birer kez veya 1 kapıyı 40
kez çalın” diye önerilerde bulundu.

Altek çalışanları
yemekte buluştu

Adana’da 28 yıldır faaliyet
yürüten Altek Endüstriyel
Yapı Market’in çalışanları,

geleneksel yeni yıl 
yemeğinde bir araya geldi

Altek 
Endüstriyel 
Yapı Market 

Genel Müdürü
ÖMER TEKDEMİR
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2015 yılı başlarında Adana Arslandamı İş
Merkezi’nde 750 metrekarelik kapalı
alandan oluşan işletmesiyle faaliyete

geçen SAYTECH LTD., reklamcılık sektöründe
ilerleyen teknolojiye uygun makine yatırımla-
rıyla reklamcılık sektöründe önemli aşamalar
kaydediyor. 1.5 milyon TL’lik  makine yatırımı
yapan firma, Erkan Serhan Ünüvar yönetimin-
de çalışmalarını yürütüyor. Reklamcılık sektö-
ründe, bölgede ağırlıklı olmak üzere, kurumsal
şirketler ve diğer tüm sektörlere Türkiye geneli
hitap eden firma. totem, tabela, akaryakıt is-
tasyonları giydirme, araç giydirme, vinil baskı,
one way baskı, iç ve dış mekan kaplama gibi
geniş bir yelpazede faaliyet yürütüyor.

1.5 MİLYON TL YATIRIM YAPTI
Adana’da 2015 yılı başlarında sektöre giriş

yaptıklarını ifade eden SAYTECH LTD. Yöne-
tim Kurulu Başkanı Erkan Serhan Ünüvar, Ko-
bigündem Dergisi’ne yaptığı açıklamada şun-
ları söyledi: “Uzun yıllara dayanan bir iş tecrü-
besine sahip bulunmaktayız. Kozan Baykanlar

Arçelik bayii ve Newjoy mobilya satışıyla ticari
faaliyetlerimize başladık. Öz kaynaklarımızla
yeni bir iş koluna yatırım yapma kararını alarak
2015 yılı başlarında Adana merkezde olmak
üzere reklamcılık sektörüne girdik. Atölye, gra-
fik tasarım ve baskı birimlerimizden oluşan iş-
letmemiz 750 metrekarelik kapalı bir alandan
oluşmaktadır. 1,5 milyon TL yatırımla baskı
makinelerimiz ve CNC tezgahlarımızdan olu-
şan alt yapısı güçlü makine parkurumuzla faa-
liyet yürütüyoruz. Yine konusunda deneyimli
30’a yakın personelimizle reklamcılık sektö-
ründe iddiamızı ortaya koymaya çalışıyoruz.” 

SİZİ REKLAM EDERİZ
“Sizi reklam ederiz” sloganıyla yola çıktıkları-

nı özelikle vurgulayan Erkan Serhan Ünüvar,
açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Vinil, fol-
yo, one way baskı ve CNC makinelerimizle faa-
liyet yürütüyoruz. Işıklı, ışıksız krom kutu harf
imalatlarımızla iş dünyası başta olmak üzere
tüm sektörlere farklı çözümler sunan tasarımla-
rımızla en kaliteli hizmeti vermeye çalışıyoruz.

Adana’da yaklaşık bir yıl
önce reklamcılık alanında

faaliyete başlayan SAYTECH,
1,5 milyon TL’lik makine 

yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

SAYTECH REKLAM’dan
1.5 milyon TL’lik yatırım
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Yine reklam sektöründe totem, tabela, akarya-
kıt istasyonları giydirme, araç giydirme, iç ve dış
mekan kaplama, katalog ve diğer tüm reklam
işleriyle geniş bir yelpazede çalışmalarımızı yü-
rütülüyoruz. Ayrıca reklam ve grafik tasarım
ofisimizle açık hava reklamcılığı, Büyük Şehir
Belediyesi dolmuş giydirme ve bilbord reklam-
larımızla da müşterilerimize hizmet vermekte-
yiz. Tüm bu çalışmalarımızı bünyemize katığı-
mız TSE-HYB belgelerimizle birlikte en kaliteli
hizmeti müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz.”

REFERANSLARI ÇOK GÜÇLÜ
Akaryakıt istasyonları giydirme konusunda

Türkiye geneli faaliyet yürüttüklerini söyleyen
Ünüvar şunları söyledi: “Das Petrol başta ol-
mak üzere akaryakıt istasyonları giydirmede
Türkiye geneli güçlü referanslarımız bulun-
maktadır. Yine Metro market, Mersin Metro
market, Kamilgül İnşaat ve Hakan Öztürk inşa-
at gibi güçlü referanslarımızla birlikte reklam-
cılık sektöründe emin adımlarla ilerleme kay-
detmekteyiz. Yine direk tüketiciye hitap eden
müşterilerimizin reklam alımını Adana Büyük
Şehir Belediyesine bağlı dolmuş giydirme rek-
lamlarıyla tanıtımını sağlamış oluyoruz.”

YATIRIMLARINI SÜRDÜRECEK
Reklamcılıkta yaklaşık bir yıl gibi kısa bir

süre içerisinde önemli aşamalar kaydettikleri-
ni özelikle vurgulayan Ünüvar, açıklamalarını
şu şekilde tamamladı: “Sektöre yönelik yatı-

rımlarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Hedefi-
miz 2 bin metrekarelik kapalı alandan oluşan
yeni bir tesis yatırımını yapmak. Buna yönelik
çalışmalarımızı ivedi bir şekilde sürdürüyoruz.
2016 Yılı içerisinde yapacağımız yeni yatırım-
larla birlikte, panel kapı, Amerikan kapı ve lake

kapı imalatlarına da başlamış olcağız. Tüm bu
hedeflerimizi yaklaşık 6 aylık bir zaman içeri-
sinde devreye almayı planlıyoruz. Yapacağı-
mız her yatırım başta bölgemize ve ülkemize
katma değer yaratmanın yanı sıra istihdama
olan katkılarımızı da sürdürmeyi amaçlıyoruz.”

SAYTECH LTD.
Yönetim Kurulu 

Başkanı ERKAN 
SERHAN ÜNÜVAR
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P lastik Sanayicileri Federasyonu
(PLASFED), Türkiye plastik sektörü
2015 yılı geçici verilerini açıkladı.

PLASFED raporunda açıklanan verilere göre
sektör, 31.9 milyar dolar değerinde, 8,3
milyon ton mamul üretimi gerçekleştirdi.
Bir önceki yıla göre ise miktar bazında üre-
timde % 0,6’lık bir artış kaydedildi.

2016 DAHA İYİ OLACAK
Raporu değerlendiren PLASFED Yöne-

tim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy, plastik
sektörünün 2014 yılına göre 2015 yılında
sınırlı bir büyüme gösterdiğini, 2016 yılında
ise GSYİH büyüme oranında bir büyüme
beklediklerini kaydetti. Aksoy, “İhracat ta-
rafında ise, miktar bazında ihmal edilebilir
bir düşüş söz konusu iken, değer bazındaki
düşüşte asıl etkenin parite olduğunu gör-
mekteyiz. Bununla birlikte, parite yalnızca
negatif etki de oluşturmadı. Örneğin, iyi
taraftan bakıldığında paritenin ABD doları-
na endeksli pazarlarda sektörün rekabet
gücünü arttırdığını görüyoruz” dedi.

PARİTE ETKİSİ ÇOK BELİRGİN
PLASFED raporunda, 2015 yılında plastik

mamul ihracatının miktar bazında yüzde 2,5
gerilemesine karşılık, parite etkisiyle birlikte
dolar bazında yüzde 13,7 oranında düştüğü
belirtildi. Raporda, “Yüzde 10’un üzerindeki

bu düşüş paritenin dolar cinsinden hesapla-
nan ihracat gelirinde yaptığı tahribata yakın
bir değerdir. Zira ihracatta miktarsal gerile-
me yüzde 2,5 ile ihmal edilebilir düzeyde
oluşmaktadır. Paritenin stabilize olması ve
2016’da bir önceki yılın baz etkisi ile birlikte
tekrar sektör ihracatının güçlü bir yön kaza-
nacağına inanıyoruz” denildi. 

7.354 İŞLETMEDE 306 BİN KİŞİ
TOBB verilerine göre makine, hammad-

de ve mamul olmak üzere sektörün doğru-
dan istihdamının 306 bin kişiyi geçtiği, fir-
ma sayısının da 7 bin 354’e ulaştığının kay-
dedildi.  PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı
Selçuk Aksoy, sektörün kaydettiği ilerleme-
nin aslında bir başarı öyküsü oluşturduğu-
nu; ama artık bir dönüşüm sürecinin başla-
dığının açıklık kazandığını söyleyerek “Bizle-
ri bekleyen bu dönüşüm sürecine hepimiz
hazır olmalıyız.  Zira savunma, havacılık,
medikal, otomotiv, elektronik sanayi gibi
sektörler başta olmak üzere birçok sektör-
de yeni ve yenilikçi olan çözümler plastik
endüstrisinden gelmeye devam edecektir.
Bu trendi destelemek için ileri polimerlerin
Türkiye’de geliştirilmesi ve üretilmesi teşvik
edilmelidir. Bunu yaparken yöntem olarak
ithalatta korunma önlemleri değil, girdi
maliyetlerini teşvik eden akıllı teşvik strate-
jileri uygulanmalıdır” dedi.

Plastik Sanayicileri
Federasyonu 

(PLASFED) verilerine
göre Türkiye plastik
sektörü 2015 yılında

8,3 milyon ton mamul
üretimi gerçekleştirdi

Plastikçiler 2015’te
8,3 milyon ton üretti

PLASFED 
Yönetim 
Kurulu Başkanı 
SELÇUK AKSOY





Çukurova PLASDER’de hedef 200 üyeye ulaşmakÇukurova PLASDER’de hedef 200 üyeye ulaşmak

Cukurova PLASDER Yönetim Kurulu
Başkanı Selahattin Onatça, başkanlı-
ğında yönetim kurulu ve üyelerinin

katıldığı sektörel buluşma toplantısında,
PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk
Aksoy, İzmir Egeplasder, Gaziantep Gaplas-
der ve Pagder gibi plastik sektöründe
önemli çalışmalar yürüten kuruluşların katı-
lımıyla birlikte gerçekleştirilen sektörel bu-
luşma toplantısında lobi çalışmaları, ikili gö-
rüşmeler ve meclis gurubu oluşturulması
gibi konular masaya yatırıldı.

KONUMUMUZ GÜÇLENECEK
Her geçen gün üye sayısının giderek artı-

ğını söyleyen Çukurova PLASDER Yönetim
Kurulu Başkanı Sellahattin Onatça, konuş-
masına şu şekilde devam etti: “Hali hazırda
şu an itibarıyla yaklaşık 110 üye sayısına
ulaşmış bulunmaktayız. Derneğimizin önce-
likli hedeflerinden biri, sektörde üretim ya-
pan firmalarımızı bir araya getirerek, bölge-
deki etkinliğimizi ve ticari sosyalleşmeleri-
mizle birlikte bir sinerji yaratmak. Bu doğ-
rultuda yürüteceğimiz çalışmalarla birlikte
hedef en kısa zamanda 200 üye sayısına
ulaşmaktır. Bu da bizi sektörde faaliyet yü-
rüten bir dernek olarak güçlü bir konuma
ulaştıracaktır” dedi. Ardından 100’üncü üye

olan İncihan Makine Bahri Lobut’a yüzüncü
üye plaketini Sellahttin Onatça ve PLASFED
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy’la bir-
likte takdim ettiler.

SEKTÖR DEĞERLENDİRİLDİ
Sektörel toplantı sonrası Çukurova PLAS-

DER Dernek binasına geçen PLASFED Yöne-
tim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy ve Çukuro-
va PLASDER Yönetim Kurulu Başkanı Sela-
hatin Onatça, Egeplasder Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Yalçınkaya, Gaplasder ve
Pagder İstanbul Yönetim Kurulu üyeleriyle
birlikte bölge ve Türkiye geneli plastik sek-
törüne ilişkin önemli konuları görüştüler.
Çukurova PLASDER’in ev sahipliği yaptığı
toplantıda, PLASFED Yönetim kurulu Başka-
nı Selçuk Aksoy başkanlığında sektörel lobi
çalışmalarına ağırlık verilmesi karalaştırıldı.

MİLLETVEKİLLERİ ZİYARET EDİLDİ
PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk

Aksoy yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Plastik Sanayicileri Federasyonu olarak,
bölge derneklerimizle birlikte düzenli bir şe-
kilde toplantılarımızı ivedi bir şekilde sürdü-
receğiz. Yakın dönem içerisinde bölge der-
neklerimiz yönetim kurulu üyeleriyle birlikte
bölge milletvekillerimize bir ziyaret gerçek-

Adana Anemon Hotel’de 
düzenlenen kahvaltılı toplan-
tıda bir araya gelen Çukurova 

Plastik Sanayicileri Derneği 
(Çukurova PLASDER) sektö-

rel buluşma toplantısında
100’üncü üyeye plaket verildi.
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Çukurova 
PLASDER 
Yönetim 
Kurulu 
Başkanı
SELAHATTİN
ONATÇA
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leştirdik. Sektörümüzle ilgili önemli bir lobi
çalışmasını hep birlikte gerçekleştirdik. Par-
tiler üstü bir görüşmeyle sektörümüzle ilgili
geniş kapsamlı bir görüşme yapmış olduk.
Gördüğümüz ilgi dernek, yönetim kurulu
üyelerimize de büyük bir moral ve motivas-
yon sağladı.”

MECLİS GRUBU OLUŞTURACAK
Meclis dışında bir organizasyonla millet-

vekillerini bir araya getirmeyi de planladık-
larını ifade eden Selçuk Aksoy, açıklamala-
rını şu şekilde tamamladı: “Mart ayı içeri-
sinde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz top-
lantıyı Ankara derneğimizden destek ala-
rak, planlamayı amaçlıyoruz. Yine ilgili Ba-
kanlıklarla görüşme taleplerimizi sürdüre-
ceğiz. Buradaki amacımız plastik sektörüne
ilişkin sıkıntıların yanı sıra sektördeki geliş-
meleri bölge milletvekillerimiz ve ilgili Ba-
kanlıklarımızla paylaşmak olacaktır. Yakın
dönem içerisinde bölge derneklerimizle bir-
likte bir meclis gurubu oluşturarak, bu alan-
da daha da aktif olmayı amaçlıyoruz.”dedi.

SORUNLAR KONUŞULDU
Adana Vali Yardımcısı Azmi Yeşil, Bilim

Sanayi Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan,
Bilim Sanayi Teknoloji Şube Müdürü Ahmet
Umut ve Adana ÜSAM Merkez Müdürü Çiğ-
dem Sezer’in de yer aldığı sektörel buluşma
toplantısında önemli konulara temas edildi.
Çukurova Bölgesinde önemli sivil toplum
kuruluşlarından biri olan Çukurova Plastik
Sanayicileri Derneği (Çukurova PLASDER)
Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Onatça,
sektörle ilgili bazı bilgileri aktardı. 

FİRMALARIN İLGİSİ BÜYÜK
Selahattin Onatça dernek çalışmalarıyla

ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Bölgemiz-
de sektörel bazda plastik sanayi ve diğer
yan ürünler imalatını yapan pek çok önemli
kuruluşu dernek bünyemiz altında bir araya
getirdik. Özelikle bölgemizde sektörle ilgili
üretim yapan firmalarımızın kendi başvuru-
larıyla üye olmaları bizi güçlendiriyor. Ka-
sım ayı sektörel toplantımızın sponsorluğu-
nu derneğimizin yönetim kurulu üyesi ve
saymanı Parpen Plastik Tahir Yalçın, tara-
fından gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu ve
üyelerimizin de desteği ile geleneksel hale
getirmiş olduğumuz sektörel toplantıları-
mıza kesintisiz devam edeceğiz.”

VALİLİK SORUNLARI BİLİYOR
Diğer taraftan, toplantıya katılan Adana

Vali Yardımcısı Azim Yeşil ise şunları söyle-
di: “İl Ticaret Müdürlüğü ve Sanayi İl Mü-
dürlüğü işlerinden sorumlu Vali yardımcısı-
yım. Dolayısı ile siz değerli sanayicilerimizin
pek çok problemini biliyoruz. Özelikle böl-
gemizde sanayinin gelişmesinde bürokratik
engelleri bir tarafa koyup, sizlerin işlerine
yardımcı olmaya özen gösteriyoruz. Yine
yakın dönem içerisinde önemli bir aşmaya
getirdiğimiz sanayi ve üniversite iş birliği ça-
lışmalarımıza özenle devam ediyoruz. Böl-
gemizde sanayiye yönelik yapılan tüm ça-
lışmalar bizleri onurlandırıyor. Dolaysı ile
bölgemizde plastik sanayide üretim yapan
sanayicilerin bir arya gelerek oluşturdukları
Çukurova Plastik Sanayicileri Derneği’nin
düzenlemiş olduğu sektörel toplantıda bu-
lunmaktan kıvanç duydum.”

Madenciler gecede buluştu

Seyhan Oteli’nde düzenlenen geceye, Maden Mühendisleri Odası
Genel Başkanı Ayhan Yüksel, Adana Şube Başkanı Sabahatdin Sa-
katoğlu ve çok sayıda maden mühendisi katıldı. Gecede konuşan,

Maden Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Sabahatdin Sakatoğlu,
madenciliğin, tarih boyunca uygarlıkların gelişmesinde çok önemli yer
tutan sektörlerden biri olduğunu belirtti. Sakatoğlu şöyle konuştu: “Yer-
altı kaynaklarını doğayla mücadele ederek yerin yüzlerce metre altında
her türlü tehlike ve zorluğa karşı yeraltı zenginliklerimizi üreten, gerekti-
ğinde bu uğurda yaşamını kaybeden üyelerimize ve maden emekçilerine

toplumun tüm kesimlerinin vefa borcu
bulunmaktadır. Her gün eşleri ve çocukları
tarafından, ‘hayırlı işler’ diye uğurlanan ve
her akşam, ‘geçmiş olsun’ diye karşılanan
ölümle burun buruna yaşayan bu insanlara
ve mesleğe sahip çıkmak bir insanlık gör-
evidir.”

MADENLER ÜRETİME ALINMALI
Daha sonra söz alan Maden Mühendis-

leri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel ise
madencilik sektöründe çalışanların ya-
şamlarının güvence altına alınması gerek-
tiğini belirtti. Yüksel sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Ülkemiz, maden bakımından zengin
doğal kaynaklara sahip olan ancak bunları
ülkenin yararına sunamayan, nadir ülkeler-
den birisidir. Türkiye’nin gelişmesi ve peri-
yodik ekonomik krizlerden kurtulması için
madenlerin üretime alınması ve bu yolla
sanayinin ham ve ara madde ihtiyacının
karşılanması gerekmektedir. İş kazalarında
ülkemiz hala Avrupa’da birinci, dünyada
ise üçüncü sıradadır. Yerin altında, adeta
ölüm-kalım mücadelesi vererek ailelerinin
geçimini sağlayan onlarca meslektaşımızın
ve madencimizin yaşamlarının güvence al-
tına alınması gerekmektedir.”

Maden Mühendisleri Odası 
Genel Başkanı AYHAN YÜKSEL

Adana Şube Başkanı
SABAHATDİN SAKATOĞLU



Türkiye’den Afrika’ya , Sri Lan-
ka’dan Hindistan’a ve Çin’e yüz-
lerce çeşit lezzetin şölene dönüş-

tüğü betateashop.com benzersiz çay
deneyimleri sunuyor.  Beta Tea’nin dün-
yanın dört bir yanından özenle toplayıp
harmanladığı tüm özel çayları ve kolek-
siyonlarına, çay aksesuarlarından kahve
ve diğer ürün çeşitlerine ulaşabileceği-
niz “betateashop.com” e-ticaret site-
sinde ziyaretçiler istedikleri ürüne ko-
layca bulabiliyor ve satın alabiliyor. 

YÜZLERCE ÇAY LEZZETİ
Betateashop.com’da Siyah ve Yeşil

çayın hem sade hem de nefis harman-
lanmış birçok çeşidi, enerjisini ve tazeliği-
ni korumayı isteyenler için Oolong çay-
ları, Matcha, Beyaz çaylar, Roobios, Pu-
erh, Mate, Bitki ve Meyve Çay çeşitleri
olmak üzere yüzlerce keşfedilecek çay
lezzetinin yanı sıra içimini de keyfe dön-
üştürecek seçkin çay aksesuarları da siz-
leri bekliyor. Beta A’la Türk kahvesi, Beta
Caffito kahve çeşitleri, Benuta ve Ben-
quik ürünleri de sizlerle buluşmak için
betateashop.com’da yerini aldı. Betate-
ashop.com’un açılışına özel; Beta Tea
tutkunlarını sevindirecek sürpriz kam-
panyalar ise Taç Yaprak, Tera Nova, En-
glish Afternoon, Selected Quality ürün-
leri ile tüketicilerin dikkatine sunuluyor.

7 ÜLKEYE İHRACAT
Dünya çay pazarında önemli bir ko-

numa sahip olan ve Türkiye’yi uluslar-
arası platformda başarıyla temsil eden
Beta Gıda; Beta Tea, Howdah Brand,
Champion ve Bayce olmak üzere dört
ana markaya yaptığı yatırımlarla dikkat-
leri çekiyor. Temsil ettiği çay markaları-
na her daim maksimum özen ve güveni
göstererek bilinirliklerini %100’e çıka-
ran Beta Gıda, Rusya, Azerbaycan, Ka-
zakistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgı-
zistan ve Irak’a ihracat yapıyor. Ameri-
ka, Orta Doğu ve Doğu Avrupa pazarın-
da ise önemli adımlar atan BETA Gıda,
en iyi ve en kaliteli ürünleri, en uygun fi-
yata tüketicisine sunabilmek için fiyat
kalite dengesini kurmayı başarıyor.

Çay tutkunlarının aradığı tüm
özel ve nitelikli Beta Tea lez-
zetlerini bir arada bulabileceği
betateasop.com hizmete girdi. 
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Adana ÜSAM’da
başkan Zahit Balbay
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Adana Üniversite Sanayi Ortak
Araştırma Merkezi (ÜSAM) genel
kurulunda, paydaşların oylarıyla

belirlenen, 6 sanayici ve 5 kurumsal pay-
daştan oluşan yeni yönetim kurulu belir-
lendi. Oylamaya göre Zahit Alüminyum
Yönetim Kurulu Başkanı Zahit Balbay’ın
başkan olarak seçildiği yeni yönetim ku-

rulunda Şahin Mangtay (Başkan Yardım-
cısı), Prof. Dr. Metin Yavuz (Başkan Yar-
dımcısı), Hasan Şemsi, İbrahim Eserce,
Neriman İçer, Mehmet Altıok, Ahmet
Özkök, Ömer Kaya, Prof.Dr. Mehmet İs-
mail Yağcı ve Yrd. Doç. Dr.Mustafa Gü-
neş yer aldı. Adana ÜSAM Yönetim Kuru-
lu Başkanı Sayın Zahit Balbay, “Umuyo-

rum ki bu yeni dönemde bölgemize katkı
sağlayacak önemli projelere imza atmaya
devam edeceğiz. Üniversite-sanayi işbir-
liğini daha da artıracak, bölgemizdeki
üniversitelerimizle sanayicilerimizi buluş-
turacak ve ortak çalışmalar yaptıracak
daha da sağlam bir yapının ortaya çıkma-
sı için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Zahit Alüminyum Yönetim Kurulu 
Başkanı ZAHİT BALBAY, Adana 

ÜSAM başkanlığına seçildi.



E lektrik, elektronik ve otomasyon ala-
nında dünya devi olan ve üç yıldır Tür-
kiye pazarında kendi yapılanmasıyla

faaliyet gösteren Mitsubishi Electric, başkent
Ankara’da düzenlediği “Türkiye’nin Geleceği
İçin Çalışıyoruz” temalı sektör buluşmasında,
kamu ve özel sektör temsilcileri, yatırımcılar,
taahhüt firmaları, yüklenici firmalar, danış-
manlar ve üniversiteler ile bir araya geldi.
Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomas-
yon Sistemleri Genel Müdürü Şevket Sara-
çoğlu, etkinliğin açış konuşmasında, Türki-
ye’deki alt yapı projeleri, fabrikalar, konut ve
ofis projelerinin yanı sıra oteller, AVM’ler,
otoparklar, tüneller, havuzlar gibi her türlü
toplu kullanım alanında bulunan dev iklim-
lendirme sistemlerinin otomasyon çalışmala-
rına talip olduklarını açıkladı.

KAPSAMLI BULUŞMA
Türkiye’de özellikle Marmaray projesi,

Türksat 4A ve 4B uydularında kullanılan tek-
nolojisi ile tanınan Mitsubishi Electric, iklim-
lendirme (HVAC - Heating, Ventilating and

Air Conditioning) sektöründeki otomasyon
çalışmalarını konu alan sektör buluşmasını
başkent Ankara’da düzenledi. Mitsubishi
Electric Türkiye’nin The Green Park Hotel An-
kara’da “Türkiye’nin Geleceği İçin Çalışıyo-
ruz” temasıyla gerçekleştirdiği etkinliğine,
çok sayıda kamu ve özel sektör temsilcisi, ya-
tırımcılar, taahhüt firmaları, yüklenici firma-
lar, danışmanlar, üniversiteler, mimarlar, ma-
kine imalatçıları, mekanik proje firmaları,
Bina Yönetim Sistemi (BMS-Building Mana-
gement System) Entegratörleri ve HVAC Sis-
tem Entegratörleri katıldı. 

OTOMASYON ÇALIŞMALARI
Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Oto-

masyon Sistemleri Genel Müdürü Şevket Sa-
raçoğlu ve birim yöneticilerinin katılımıyla
Ankara’da düzenlenen etkinlikte Mitsubishi
Electric, dünyada güçlü bir global oyuncu ol-
duğu iklimlendirme (HVAC) sektörünün oto-
masyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Et-
kinlik kapsamında, Mitsubishi Electric’in ısıt-
ma, soğutma ve mekanik havalandırma sis-
tem çözümleri uygulamalı örneklerle anlatıl-
dı. Markanın atık su, temiz su ve yangın sis-
tem çözümleri, asansör ve yürüyen merdiven

çözümleri, elektrik dağıtım ve yönetim sis-
temlerinin de tanıtıldığı sektör buluşmasında,
yeni endüstri evresinin Mitsubishi Electric’te-
ki karşılığı olan e-F@ctory konsepti ile fabri-
kaların kurulumdan önce simüle edilerek tüm
kaynak planlamasının yapılabileceği ve daha
sonra yatırıma geçilebileceği açıklandı.

94 YILLIK DÜNYA DEVİ
Etkinlikte yoğun ilgi gören bir diğer konu

ise alışveriş merkezleri, oteller, iş merkezileri
gibi kompleks yapılarda ısıtma, soğutma, ha-
valandırma, aydınlatma, jeneratör, hidrofor
gibi pek çok farklı mekanizmayı tek bir mer-
kezden yönetmeyi sağlayan Bina Yönetim
Sistemi (BMS-Building Management System)
oldu. Mitsubishi Electric Türkiye’nin, sempoz-
yum ve ardından akşam yemeğiyle devam
eden etkinliğinde açış konuşmasını yapan
Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü
Şevket Saraçoğlu, dünyada 120 binden fazla
çalışanı ile 42 ülkede faaliyet gösteren 94 yıl-
lık dünya devi Mitsubishi Electric’in, hizmet
verdiği tüm sektörlerde pazarın ve kullanıcıla-
rın gerçek ihtiyaçlarını analiz edip anlayarak
kazandığı deneyimle sektörüne ileri teknoloji
çözümler sunan bir marka olduğunu belirtti.

otomasyona talip
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Atilla Menevşe’nin ATAK AŞ’nin Ada-
na’nın tanıtımına sunacağı katkıları ve
şirketin çalışmaları ile işleyişi hakkında

bilgi verdiği toplantıda konuşan Ali Haydar
Bozkurt ise Adana’nın dünya genelinde tanıtı-
mının önemine işaret etti.  “Nisan’da Adana’da
/ Portakal Çiçeği Karnavalı”nın bu yıl dördüncü-
sünün gerçekleştirileceğini ve Adana’ya sağla-
dığı katkılar hakkında bilgi veren Boz kurt,  Ada-
na Tanıtım ve Kalkınma A.Ş. (ATAK) ile Ni-
san’da Adana’da / Portakal Çiçeği karnavalının
tamamen ayrı projeler olduğunu belirtti.

HERKES ÇABA İÇİNDE
Karnavalın tamamen sevgi odaklı olduğunu,

rengarenk bir sosyal yapıda olan kenti tek pay-
dada bir araya getirdiğini söyleyen Bozkurt,
“Kent odaklı karnaval 3. yılında uluslararası bir
hal aldı. Türkiye’nin tanıtımında rol oynamaya
başladı. 3. yılında onbinlerin katıldığı karnaval-
da tek bir asayiş olayı bile yaşanmamış olması
konunun Adana insanları tarafından iyi anlaşıl-
dığını ve sahiplenildiğini gösteriyor. Her kurum
karnavala katkı sağlamak için elinden geleni
yapıyor” diye konuştu.

ADSİAD ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK
ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez ise Ada-

na’nın kültür-sanat altyapısıyla Türkiye’nin
önde gelen şehirlerinden biri olduğunu ifade
etti. Sönmez, “Adana’nın ünü sadece Türkiye’de
değil dünyada öne çıkması gereken bir durum
teşkil ediyor. Verimli tarım arazileri, su kaynak-
ları, yetişmiş insan gücü, edebiyat ve sinema
dünyasına kazandırdığı insanlarla Türk filmleri-
ne birçok kez konu olan Adanamız, bu karnavalı
dünyaya en iyi şekilde tanıtacaktır. Bizler de bu
konuda üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Tanıtım için güçbirliği
Adana Sanayici ve 

İşadamları Derneği 
(ADSİAD) Toyota Türkiye 

CEO’su Ali Haydar Bozkurt 
ile Adana Ticaret Odası 
(ATO) ve Adana Tanıtım 

ve Kalkınma AŞ (ATAK) Yö-
netim Kurulu Başkanı Atil-

la Menevşe’yi konuk etti.

Toyota 
Türkiye 
CEO’su 
ALİ HAYDAR 
BOZKURT

ADSİAD
Başkanı
SÜLEYMAN
SÖNMEZ

ATO 
Yönetim Kurulu Başkanı
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KAVSAN Kauçuk’ta
yatırımlarla kapasite arttı

KAVSAN Kauçuk’ta
yatırımlarla kapasite arttı
1986 yılından bu yana kauçuk ve plastik

sektöründe faaliyet yürüten KAVSAN
Kauçuk, İbrahim Kamışcı yönetiminde

1995 yılında kurumsallaşmanın ilke adımlarını
attı. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi’nde (AOSB) 5 bin metrekarelik alan
üzerine kurulu olan ve 3 bin metrekarelik ka-
palı alandan oluşan tesiste üretim yapan fir-
ma, ileri teknolojik makine parkuruyla birlikte
önemli aşmalar kaydediyor. Gelişen iş hacmi-
ne orantılı olarak yatırımlarına devam eden
firma, yeni makine yatırımlarıyla birlikte üre-
tim kapasitesini iki katına çıkarıyor. Yine ek
üretim hatlarını ve stok alanını genişleten
KAVSAN Kauçuk, sektörde liderliğe koşuyor.

ÜRETİM VE STOK ALANINI GENİŞLETİ
Yüzlerce çeşit PVC boru contaları imalatını

yaptıklarını söyleyen KAVSAN Kauçuk LTD
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kamışcı, Ko-
bigündem Dergisine yaptığı açıklamada şöyle
dedi: “Yer altı ve yer üstü sızdırmazlık, çok
çeşitli ebatlarda PVC plastik conta üre-
timini yapmaktayız. Yüzlerce çeşit
conta üretimimizle yurt içi
pazarda boru sektörü,
belediyeler, İller
Bankası ve
özel

idareler olmak üzere pek çok sektörlere hitap
ediyoruz. Bu doğrultuda artan iş hacmimize
orantılı olarak yeni yatırımlar gerçekleştirdik.
Üretim hatlarımızda makine parkurumuz baş-
ta olmak üzere, tesis ve stok alanımızı büyü-
terek önemli yatırımlar gerçekleştirdik.”

KAPASİTE İKİ KAT ARTTI
Yeni yatırımlarla birlikte mevcut üretim kap-

asitesini iki kat artırdıklarını ifade eden İbrahim
Kamışcı, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
“İşletmemizde son teknoloji makine ve ekip-
manla üretim yapıyoruz. 1986 yılından bu yana
sektördeki birikim ve tecrübelerimizle faaliyet
yürütüyoruz. ISO, TS, TSE belgeleriyle üretim-
de kalitemizi en üst noktalara çıkardık. Yine Ar-
Ge birimimizle yaptığımız çalışmalar neticesin-
de teknik alt yapımızda önemli yatırımlar ger-
çekleştirdik. Ham maddeden tam mamule ka-
dar ileri teknoloji makine yatırımlarımızı ta-
mamlayarak üretim kapasitemizi iki kat artır-

dık. Geldiğimiz noktada sektörde iyi bir
konuma ulaştığımızı düşünüyoruz.

İlerleyen süreçlerde yatırım-
larımızı sürdürmeyi

amaçlıyoruz.”

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB)
PVC boru contaları üreten KAVSAN Kauçuk LTD, ek üretim

hatlarını devreye alarak, üretim kapasitesini artırdı.
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KAVSAN MARKASIYLA ÜRETİYOR
Pek çok çeşit, farklı ebat ve çaplarda KAV-

SAN markasıyla üretim yaptıklarını özelikle
vurgulayan İbrahim Kamışcı, açıklamalarını şu
şekilde sürdürdü: “Bünyemizde oluşturduğu-
muz KAVSAN markamızla PVC plastik conta
imalatını yapıyoruz. Pek çok sektörlerde yay-
gın olarak kullanılan PVC plastik contaları-
mızla çok geniş bir kesime hitap ediyoruz.
Başlıca yeraltı içme su borularının sızdırmazlık
lastik ekipmanları, yerüstü yağmurlama con-
taları, arazide kullanılan yağmurlama borula-
rının sızdırmazlık lastik elemanları olmak üze-
re, plastik PVC boru imalatlarının yedek par-
çası, yağmurlama contaları, temiz su contala-
rı, makine yedek parçaları gurubu, gıda, teks-

til, çimento, enerji, sanayi ve petrol sanayi gu-
rupları olmak üzere geniş bir kesime hitap
ederek, her nevi yüzlerce çeşit plastik kauçuk
conta üretimini yapabiliyoruz.”

PAZAR PAYI SÜREKLİ ARTIYOR
Türkiye’nin her noktasında olduklarını vur-

gulayan İbrahim Kamışcı şöyle devam etti:
“Sektörde sürekli büyüyen bir pazar payımız
bulunuyor. KAVSAN markımızla, her geçen
gün pazar payımız artırmaktayız. Yine müşteri
guruplarımız içerisinde hem bölgede hem de
Türkiye geneli ulusal ve ulusal arası pazarlarda
ticari faaliyetlerini sürdüren üretici firmalarla
çalışmaktayız. Ayrıca Türkiye genelinde PVC
boru imalatı yapan bir çok büyük sanayici ve

kuruluşların yanı sıra diğer sektörlerle birlikte
geniş bir kesime hitap etmekteyiz. Amacımız
sürekli gelişen sektörümüzle ilgi en kaliteli
hizmeti vermektir.Bizde bu doğrultuda plan-
ladığımız hedeflerimize ulaşmayı amaçlıyo-
ruz.Önümüzdeki dönemlerde yapacağımız
çalışmalarla birlikte sektörel yatırımlarımızı
sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.
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Meclis Başkanı Hüseyin Nuri Çomu’nun baş-
kanlığında Metal İşleme ve Kaplama, Dö-
küm-Geri Dönüşüm ve Metal, Metal ve

Metal Sanayi Meslek Komiteleri üyelerinin katılı-
mıyla gerçekleştirilen, 2015 yılının son meclis top-
lantısında konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç,
2015 yılını değerlendirdi, 2016 yılına yönelik dü-
şüncelerini ve beklentilerini açıkladı. Seçim marato-
nu, uzun süredir uygulamaya konulamayan reform
paketlerinin yanı sıra en önemlisi ülke birlik ve bü-
tünlüğünü hedef alan bölücü terör olaylarının de-
rinden etkilediğini belirten Kıvanç, şöyle konuştu:

“HAK ETTİKLERİ CEVABI ALACAKLAR”
“Haziran ertesinde başlayan ve bugün halen de-

vam eden süreçte ne yazık ki sivil, asker ve polis
ölümleriyle sonuçlanan üzücü haberlerin sonu gel-
medi. Dış odakların da kışkırtmasıyla Ülkemiz birlik
ve bütünlüğünü hedef alan bu girişimler, hiç şüphe-
siz ki hak ettikleri cevabı alacaklardır. Başta çocuk ve
gençlerimiz olmak üzere hayatını kaybeden vatan-
daşlarımıza, askerlerimize, polislerimize Allah’tan
rahmet; kalanlara sabırlar diliyorum. Atalarımızın
büyük özveri ve mücadeleleriyle hak edilmiş olan bu
topraklarda, bizleri oluşturan temel unsur hoşgörü-
müzdür. Bizler terör odaklarının ve dış mihraklı güç-
lerin oyunlarına gelmeyecek sağduyuya sahip, Tür-
küyle- Kürdüyle, Sünnisi-Alevisiyle, Lazı-Çerkeziyle
bir olmuş bir milletiz. Böyle de devam edeceğiz.”

“RUSYA, EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ”
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, uluslararası alanda

da ekonomik ve siyasi anlamda yoğun ve sıkıcı gün-
ler geçirildiğine değindi. Komşu ülkelerle, özellikle
Suriye nedeniyle karşı karşıya kalınan Rusya ile ya-
şananların önemli sorun oluşturduğunu belirten Kı-
vanç, en önemli ihracat pazarları arasında yer alan
Rusya’nın, Türk ürünlerine yönelik boykotu ve Rus-
ya’da yerleşik sanayicilere karşı tutumunun önü-
müzdeki yılın en önemli gün-
dem maddelerinden biri olaca-
ğını vurguladı. Kıvanç, “Kısa va-
dede çözümlenmeyecek gibi
görünen bu pazardaki kaybımızı
telafi edecek alternatif pazar
arayışlara yönelmemiz oldukça
önemli.  Temennimiz enerji
yani doğal gaz ve petrol anla-
mında sorun yaşamadan bu so-
runun çözümlenmesi” diye konuştu. Kıvanç, Başba-
kan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 64.Hü-
kümetin Eylem Planı’nda yer alan reformların süre
ve sorumlu kuruluş atanması, belirsizliğin ortadan
kaldırılması ve öngörüde bulunmayı kolaylaştırması
adına son derece önemli olduğunu ifade etti. Kıvanç,
“Açıklanan bu programların yakın takipçisi olmalıyız.
Her biri birbirinden önemli olan bu konuları, bürok-
rasinin inisiyatifine bırakma lüksümüz yoktur. Her
eylemi sorumlu kuruluş nezdinde sıkı şekilde takip
etmeli ve ülkemiz üretim alt yapısının gelişimine
katkı sağlayacak şekilde yönlendirmeliyiz” dedi. 

“ÖNÜMÜZDE ZOR BİR YIL VAR”
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, önlerin-

de zor bir yıl, kalabalık bir gündem ve yapacak önem-
li işler olduğunu vurguladı. “Umarım, 2016 yılı bu so-
runların çözümleneceği, yaralarımızı saracağımız bir
dönemin başlangıcı olur” diyen Kıvanç, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Birlik ve beraberlik içinde Allah’ın izniyle
bunların hepsinin üstesinden gelerek Adana’mızı hak
ettiği noktaya ulaştırmak en önemli arzumuz olacak-
tır. İçinde bulunduğumuz engebeli yoldan düzlüğe çı-
kış yolu yine çalışmaktan, yenilikten, farklı olabil-
mekten geçiyor. Hep birlikte Adana’mızdan doğacak
sinerjinin tüm Türkiye’yi kaplayacağına ve hep bir-
likte ilimiz ve ülkemizi refah seviyesine taşıyacağı-
mıza olan inancım tamdır. 2016 yılının tüm sanayi-
cilerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için, hayırlı, huzurlu,
barış dolu ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum.”

Adana Sanayi Odası
(ADASO) Yönetim

Kurulu Başkanı 
Zeki Kıvanç, olduk-

ça yoğun ve bir o 
kadarda sıkıntılı bir 
yılın geride bırakıl-
dığını, içte ve dışta 

birçok sorunla 
mücadele edilmek
zorunda kalındığı-

nı belirterek, 
“Umarım, 2016 

yılı sorunlarımızın
çözümleneceği, ya-
ralarımızı saracağı-

mız bir dönemin
başlangıcı olur” dedi

Kıvanç, 2015 yılını değerlendirdi

ADASO
Yönetim 
Kurulu 

Başkanı 
ZEKİ 

KIVANÇ
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Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği’nin
(GYİAD), EY Türkiye işbirliği ile düzenledi-
ği Aile Varlıkları Yönetimi Konferansı İs-

tanbul’da gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuş-
masını yapan GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ser-
kan Sevim, “Aile şirketlerinin üyelerine ait, çeşitli
sebeplerle atıl durumda bulunan gayrimenkul sto-
ğunun toplam tutarı 167 milyar dolara ulaşıyor.
Bu stoğun ekonomiye kazandırılabilmesi için Gay-
rimenkul Yatırım Fonu’nun etkin bir çözüm oldu-
ğuna inanıyoruz. Aynı zamanda oluşturulacak mi-
ras anayasası da sorunun çözümünde önemli rol
oynayacaktır” dedi. 

AİLE MALLARI SORUN OLUYOR
Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği’nin (GYİ-

AD), EY Türkiye işbirliği ile düzenlediği Aile Varlık-
ları Yönetimi Konferansı, dünyadan ve Türkiye’den
önemli konuşmacıları ağırladı. GYİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Serkan Sevim açılış konuşmasında,
Türkiye’de sermaye sahibi kişi ve ailelerin kaza-
nımlarını genellikle gayrimenkul olarak değerlen-
dirdiklerine dikkat çekti. Uzun ömürlü olmayı ba-
şaran aile şirketlerinde biriken gayrimenkullerin
başlangıçta verimli olsalar bile, yönetimlerinin za-
man içinde zorlaştığını belirten Sevim, “Üstelik bu
gayrimenkuller bir veraset durumunda aile içi so-
runlara yol açan bir yatırım aracına dönüşebiliyor.
Likit bir kıymet olmamaları da acil bir sermaye ih-
tiyacı durumunda ciddi değer kaybı ile satılmaları-
na neden olabiliyor. Konuya geniş kesimlerin dik-
katini çekmek ve bu durumun neden olduğu so-
runların çözümlerini bulabilmek için Aile Varlıkları
Yönetimi Konferansı’nı düzenledik” dedi.

İŞLETMELERİN YÜZDE 95’İ AİLELERİN
Taşınmazlara yatırım yapılmak suretiyle ortak-

larına gelir sağlayan Gayrimenkul Yatırım Fo-
nu’nun ortaklarına vergi avantajı getirdiğini ifade
eden Sevim, “Türkiye’deki işletmelerin yüzde
95’ini oluşturan aile şirketlerinin hissedarlarının

birikim amacıyla ellerinde bulundurdukları gayri-
menkul stoğunun büyüklüğünün 167 milyar dolar
olduğunu tahmin ediyoruz. Gayrimenkul Yatırım
Fonu’nu bu gayrimenkullerin ekonomiye kazandı-
rılması için son derece etkin bir çözüm olarak de-
ğerlendiriyoruz. Ek olarak, mirasın bölüşümü ve
bölüşüm sonrasında yönetimi konusunda yasalar-
dan kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle, aile şirketle-
rinde önemli sorunlar oluşuyor. Bu sorunlar ku-
şaklar boyu devam eden şirketlerin bölünmesine
ve hatta yok olmasına bile neden olabiliyor. GYİ-
AD olarak çözümün ‘miras anayasasının’ hukuku-
muza kazandırılmasında yattığına inanıyoruz. Mi-
ras anayasası ile birlikte aileler, hem mülkleri hem
de şirketleri ve sermayeleri için önemli bir güvence
kazanmış olacaklar” diye konuştu.

AİLELERİN EN ÖNEMLİ SORUNU
Serkan Sevim’in ardından söz alan EY Orta ve

Güneydoğu Avrupa Bölgesi Stratejik Büyüyen Pa-
zarlar ve Aile Şirketleri Lideri Metin Canoğulları’na
göre, aile şirketlerinin gündeminin en önemli ko-
nularından birini varlık yönetimi oluşturuyor: “İs-
ter kişisel ister şirket yatırımıyla ilgili olsun aileler,
varlıklarını en iyi şekilde değerlendirmenin yolları-
nı arıyorlar.  Varlık yönetimi konusunda sadece
yatırım yapmakla kalmayan aileler, varlıklarını yö-
netirken aldıkları her kararın bir sonraki adımı sağ-
lamlaştıracak yapısal kararlar olmasına da özen
gösteriyorlar.  GYİAD ile düzenlediğimiz bu konfe-
rans, Türkiye’deki aile  şirketlerinin varlık yönetimi
hakkındaki görüşlerini paylaşabilmelerine ve yurt
dışındaki uygulamalar konusunda edindiğimiz de-
neyimleri aktarabilmemize olanak sağlayacak.”

PATRONLAR KATILDI
Toplam 20 konuşmacı ile aile varlıklarının eko-

nomiye kazandırılmasına farklı bakış açıları getir-
meyi hedefleyen etkinliğin ana konuşmacıları,
Suudi Arabistan merkezli Al-Kifah Holding’in Yö-
netim Kurulu Başkanı Waleed Al Afaleq, EY Global
Aile Şirketleri Uzmanlık Merkezi Global Başkanı
Peter Englisch, Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu
Başkanı ve TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu
ile Borusan Holding CEO Agah Uğur olarak sıra-
landı. Aile Varlıkları Yönetimi Konferansı’nda aile
mülklerindeki riskler ve fırsatlar, gayrimenkul ya-
tırım pazarı, aile mülklerinin sürekliliği gibi konu
başlıkları, gayrimenkul, hukuk ve portföy yönetimi
şirketlerinden yöneticilerin katıldığı panellerde
masaya yatırıldı. Altın sponsorluğunu Nef’in üst-
lendiği konferansta ayrıca sanatın aile varlıklarının
değerlendirilmesinde alternatif bir yatırım olarak
nasıl kullanılabileceği de değerlendirildi.

Genç Yönetici ve İş
Adamları Derneği

(GYİAD) Başkanı
Serkan Sevim, “167
milyar dolarlık gay-

rimenkul stoğunu
ekonomiye kazan-
dırmak için hare-

kete geçilmeli” dedi

GYİAD Başkanı
SERKAN SEVİM

Al-Kifah Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı WALEED AL AFALEQ

METİN CANOĞULLARI



Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nin bir
süre önce Avrupa Birliği nezdinde yaptığı
İşsizliği Azaltmaya Dönük Proje başvuru-

su kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı Avrupa Birliği Hibe Projeler Bölümü
DABB’dan gelen teklife onay verdi ve 266 bin 66
avro (yaklaşık 900 bin TL) istihdam projesi için
ayrıldı. Hibe yani bağış olarak DABB’a verilen
proje desteği için Doğu Akdeniz Belediyeler Birli-
ği Başkanı Soner Çetin ile Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı AB Mali Yatırımlar Dairesi Baş-
kanı Ömer Ayçiçek protokole imza koydular.

SADECE GENÇLER İÇİN
İşsizliğin azaltılmasını amaçlayan İstihdam

Projesinden yalnızca 18-29 yaş arasında ve üni-
versite mezunlarından oluşan 120 kadar gencin
yararlanması öngörülüyor. Doğu Akdeniz Beledi-
yeler Birliği olarak sosyal projelere özel önem ver-

diklerini ifade eden Çukurova Belediye Başkanı
Soner Çetin, işsizliğin azaltılmasına dönük olarak
halen birçok alanda beceri kazandırma kursları
verdiklerini hatırlattı. Çetin, “Bu kurslar ile piya-
sanın arzu ve talep ettiği mesleklerde kadınları ve
erkekleri yetiştiriyoruz. Bu hibe kredisi ile sadece
gençlere yönelik çalışmalar yapacağız” dedi.

AÇIKLAMA YAPILACAK
DABB olarak bir yandan zordaki küçük beledi-

yelere bilgi aktarımı ve araç devri yaptıklarını, di-
ğer yandan proje havuzundan proje paylaşımlarını
gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Soner Çetin,
“900 bin lira olarak kasamıza girecek olan hibe
kredisi ile 100’ü aşkın gencimize istihdama yönelik
destek sağlayacağız. Kimlerin nasıl yararlanacağı
konusunda yakında bilgi paylaşımı yapacağız. Böl-
ge insanımıza hayırlı olsun. Umarız bu güzel imkâ-
nı gençlerimiz iyi değerlendirir” diye konuştu.

Doğu Akdeniz Be-
lediyeler Birliği

(DABB), genç nü-
fus içindeki işsizli-
ği azaltmak ama-
cıyla Avrupa Birli-

ği’nden yüz binler-
ce liralık hibe kre-

disi aldı ve proje-
nin kabul edilme-
sine dönük proto-

kol imzalandı.

Gençlere iş için DABB harekete geçti

Güney ve Güneydoğu Genç
İşadamları Federasyonu ve
Mersin Girişimci İşadamları

Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Serkan İzol, Türkiye'nin dünyanın
en hızlı büyüyen ülkelerinin başında yer al-
dığını belirterek, “Girişimci işadamları ola-
rak 2016'da ülkemizden umutluyuz” dedi.
GİAF Ve Mersin GİAD Başkanı Mehmet Ser-
kan İzol, geçen yılın üçüncü çeyreğinde
yüzde 4 ile dünyanın en hızlı büyüyen be-
şinci ülkesi olan Türkiye'nin, son çeyrekte
de hız kesmediğini belirterek, 'Büyümenin
en önemli öncü göstergelerinden takvim
etkisinden arındırılmış sanayi üretim en-
deksi, geçen yılın kasım ayında bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 arttı. Ana-
listler ilk çeyrekte yüzde 1,3, ikinci çeyrekte
yüzde 3,7, üçüncü çeyrekte ise yüzde 0,3'e
gerileyen üretim artış hızının yılın son üç
ayında, aralıkta sıfır artış olsa bile, yüzde
5,8'lik artışı garantilediğine dikkat çekiyor-
lar. Biz ülkemizin kırılganlıklarını azaltmış
olarak 2016 yılında daha yüksek bir büyü-
me yakalayacağını düşünüyoruz' dedi.

TABLO ÇOK KARAMSAR DEĞİL
Rusya ile yaşanan sorunların yanı sıra

Habur Sınır Kapısı’nda yaşanan problemler-
den kaynaklı olarak ülkenin ihracat rakam-

larında hedeflerine ulaşamadığını
kaydeden Başkan İzol, ‘Eğer bu so-
runlar yaşanmasaydı ülkemizin 144
Milyar dolarlık ihracat rakamına

ulaşması mümkündü. Ekonomi Bakanlığı-
mız geçen yılın revize edilmiş Orta Vadeli
Planı'nda 143 milyar dolar ihracat öngörür-
ken, verinin beklentilerle uyumlu bir şekil-
de 143,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini
açıkladı. Fakat verilere bakıldığında ortada
çok karamsar bir tablo olmadığını görebili-
yoruz. Bizler girişimci işadamları olarak
2016 yılında da yatırımlarımıza devam
ederek ülke ekonomisinin gelişmesi adına
üzerimize düşen görevleri yerine getirece-
ğiz. Ülkemizden umudumuzu hiçbir zaman
kaybetmediğimiz gibi bu yıl da ülkemizden
yana umutluyuz. 2015 Yılında birçok farklı
konuda sorunlar yaşayan ülkemizin 2016
yılında bu sorunları geride bırakacağına ve
grafiklerin yukarıya doğru çıkacağına inanı-
yoruz. En büyük beklentimiz ise bölgemiz-
de yaşanan güvenlik sorununun bir an ev-
vel ortadan kalkması ve daha güvenli, daha
huzurlu bir ortam sağlanması” dedi.

Girişimci umutlu
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İMO’da ‘61 YIL’ gururuİMO’da ‘61 YIL’ gururu
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana

Şubesi, İMO’nun kuruluşunun 61’inci yılını
gururla kutladı. İMO Adana Şube üyesi

olan Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer, İbra-
him Özdiş ve Aydın Uslupehlivan’ın da katıldı-
ğı gecede konuşan İMO Adana Şube Başkanı
Nazım Biçer, “İçinde bulunduğumuz süreçte
Odamızın 61 yıldır sürdürdüğü onurlu müca-
dele, en büyük yol göstericimiz olacaktır. Biz-
ler, bu mücadeleyi daha da ileriye taşımakla
görevli olduğumuzun bilincindeyiz” dedi.

İLKELERE BAĞLILIK
Sheraton Otel’de düzenlenen gecede,

meslekte 40’ıncı yılını dolduran meslektaşla-
rını kutlayan İMO Adana Şube Başkanı Nazım
Biçer, “Odamız bundan tam 61 yıl önce, 19
Aralık 1954 tarihinde kuruldu. Türkiye gibi bir
ülkede, toplumsal sorunlara duyarlığından
vazgeçmeden, mesleki etik ilkelerle bağlılık-
tan taviz vermeden toplum yararı için müca-
dele eden bir meslek örgütünün 61 yıl bo-
yunca ayakta kalması önemli bir başarıdır Bu;
bizi biz yapan ortak değerlere, mesleki ve
toplumsal yarar ilkelerine bağlılıkla geçen 61
yılın başarısıdır” dedi.

ONUR DUYUYORUZ
Bu başarıda, 40 yıldır inşaat mühendisliği

mesleğini sürdüren ve bu süre içinde odayla
bağını devam ettirmiş değerli meslektaşları-
nın önemli bir katkısı olduğunu vurgulayan
Biçer şunları söyledi: “Sizlerin varlığı, destek-
leri şube çalışmalarımızda bizleri motive etti,
güç kattı ve inanıyorum ki bundan sonra da
desteklerinizle odamıza, Adana Şubemize
güç katmaya devam edeceksiniz. Üyesi ol-
maktan onur duyduğumuz odamızı, siz mes-
lekte ve oda çalışmalarında tecrübeli meslek-
taşlarımızla, genç arkadaşlarımızla hep birlik-
te; bilgi, deneyim, görüş ve azmi ortaklaştıra-
rak geleceğe taşımaya devam edeceğiz.”

İnşaat Mühendisleri Oda-
sı’nın  (İMO) kuruluşunun
61’inci yıldönümü özel bir 

geceyle kutlandı. Törende,
meslekte 40 yılı dolduran

mühendislere plaket verildi
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Adana’daki Rotary Kulüpleri, sorumlu
davranışlarıyla takdir topluyor. Adana
Rotary, Seyhan Rotary, Çukurova Ro-

tary ve 5 Ocak Rotary Kulübü’nün ortaklaşa
düzenlediği etkinlik çerçevesinde Yüreğir Afe-
tevleri’nde bulunan İstanbul Menkul Kıymet-
ler Borsası Kız Meslek Lisesi’nde ‘Kanser Erken
Tanı’ eğitimi verildi.

ÖĞRETMENLER DE KATILDI
İl Sağlık Müdürlüğü (KETEM) doktoru Nil-

gün Kocabıyık ile hemşire Halide Arslan’ın kız
öğrencilerine yönelik eğitici bilgiler sunduğu
toplantıya Adana Rotary Kulübü Başkanı
Cenk Erdemışık, Seyhan Rotary Kulübü Baş-
kanı Hakan Tuyan, Çukurova Rotary Kulübü
Başkanı M. Lütfi Candır ve 5 Ocak Rotary Ku-
lübü Başkanı Funda Sökün'ün de katıldığı er-
ken tanı eğitimini kalabalık öğrenci gurubu ve
öğretmenler izleyip bilgi sahibi oldu.

VÜCUDUNUZU TANIYIN
Dr. Nilgün Kocabıyık, kanserden korunma

yöntemlerini anlattığı konuşmasında özellikle
sigaradan uzak durulmasını önerdi. Sağlıklı bes-
lenme ve sporla birlikte bireylerin kendi vücutla-
rını tanımasının önemine işaret eden Kocabıyık,
“Kanserdeerken teşhisin önemi büyük. Gençle-
rimiz duyarlı ve dengeli beslenme ile birlikte vü-
cutlarına dikkat ettikleri takdirde kanserden
önemli ölçüde korunmayı sağlar” diye konuştu.

İstanbul Menkul Kıymet-
ler Borsası Kız Meslek Li-
sesi öğrencilerine, Rotar-
yenler tarafından ‘Kanser
Erken Tanı’ eğitimi verildi

Öğrencilere kanser eğitimi





İş sağlığı ve güvenliği denilince akla sadece
kişinin fiziksel sağlığı geliyor. Oysaki en az
fiziksel sağlık kadar akıl sağlığı da önemli.

Aile ve Evlilik Terapisti Dr. Obengül Ejder, çalı-
şanın ruh sağlığının göz ardı edilmesinin, başta
iş kazaları olmak üzere pek çok problemi de
beraberinde getirebileceğine dikkat çekti. Dr.
Ejder, “Her işyerinde ‘İşyeri Hekimi’nin yanı
sıra bir de Psikoterapist bulundurulmalı.” dedi.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU
AYA Yönetim ve Gelişim Merkezi’nin Adana

Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) işbirliğiyle yü-
rüttüğü eğitim seminerlerinin 17’incisinin ko-
nusu, günümüz toplumunda yaygınlığı giderek
artan bir durum olan ‘tükenmişlik sendro-
mu’ydu. Katılımın yoğun olduğu eğitimde AYA
Kurucusu Aile ve Evlilik Terapisti Dr. Obengül
Ejder, “AYA Yönetim ve Gelişim Merkezi ola-
rak gerek grup terapisi, gerekse bireysel danış-
manlık hizmeti ile çalışanların psikolojik, cin-
sel, aile veya madde kullanımı konusunda her
zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini is-
terim.” dedi.

Dr. Ejder, tükenmişlik sendromunun belirti-
leri, nedenleri ve bu sendromdan kurtulmak
için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı;

• İlk başta girişken, dinamik, aşırı angaje ve
fikir doluluğu şeklindedir. 

• Bu durum genelde toplumda olumlu kar-
şılanır. Ancak zamanla aile, arkadaş, akraba,
tanıdıklara ve kendine zaman bulamamaya
başlanır. 

• Sosyal ilişkileri kopar. Bu aşmada işleri de
aksatmaya başlar, biriktirir. Kendine güveni za-
yıflamıştır.

• Huzursuzluk ve çevresindeki insanlara kar-
şı kırıcı davranışlar başlar. 

• Zamanla motivasyon, yetenek, hafıza kay-

bı, dikkat, konsantrasyon bozuklukları ve
unutkanlıklar görülür. 

• Genellikle profesyonel yardım yerine, so-
rununu kendi kendine terapi etmek adına; al-
kol, kahve, nikotin tüketimini arttırır. 

İŞVERENLER NELER YAPMALI?
• Çalışanların rollerinin sınırları belirlenmeli,

rol çatışmaları mümkün olduğunca en aza in-
dirilmeli. 

• Çalışma saatleri bireyin önemli ihtiyaçları-
na göre esnekleştirilmeli, ücret politikaları
performansa yönelik ancak adil olmalı.

• İş güvencesi verilmeli,  sürekli işini kaybet-
me korkusu ile karşı karşıya getirilmemeli, 

• Yöneticiler tarafından ısrarlı ve bilinçli bir
şekilde yapılan duygusal saldırı, ayrımcılık ve
zorbalık olarak da tanımlanan “Mobbing”e
müsaade edilmemeli.   

• Çalışanların içsel motivasyonlarını kazan-
malarına yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler
organize edilmeli.  

• Çalışanların da yönetimin aldığı kararlarda
söz sahibi olabilmesi için her yıl toplantılar ya
da anketler yapılmalı. 

KİŞİNİN KENDİSİ NELER YAPMALI?
• Hafta sonları yakın çevrenizde kısa tatiller

yapabilir, yıllık izinlerinizde dinlenebileceğiniz
ortamları seçebilirsiniz. 

• Hayatınızda mizaha daha fazla yer verebi-
lirsiniz.  

• Mesai saati bitiminde kendinize mutlaka
30 – 60 dakika ayırmalısınız. 

• Öğle tatilinde farklı kişilerle yemek yiyip,
farklı konularda sohbet edebilirsiniz. 

• Çocuklarınızla yaşlarına uygun vakit geçi-
rip, onlarla günde en az yarım saat oyun oyna-
yabilirsiniz.

Aile ve Evlilik Terapisti Dr.
Obengül Ejder, çalışanın

ruh sağlığının göz ardı edil-
mesinin, başta iş kazaları

olmak üzere pek çok prob-
lemi de beraberinde getire-

bileceğine dikkat çekti.

İş güvenliği için ruh sağlığı da önemli

Aile ve 
Evlilik 

Terapisti Dr.
OBENGÜL 

EJDER
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Ürün portföyüne dünyanın en güçlü
markalarını dahil etmeye devam eden
Arena,  2015’in 4’üncü çeyreği itibariy-

le Tayvan merkezli teknoloji devi ASUS ile PC
& AIO ürün grubundan sonra Notebook ürün
grubunda da distribütörlük anlaşması imzala-
dı. Anlaşma kapsamında ASUS, ürünlerini,
Arena'nın Türkiye genelindeki 20 bini aşkın ak-
tif iş ortağı aracılığıyla son kullanıcıya ulaştır-
mayı hedefliyor.

HEDEF YÜZDE 20’Yİ GEÇMEK
Arena Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akbaş

konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyle-
di: “Üretici ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarından
yola çıkarak kurduğumuz deneyimli kadroları-
mız ile ASUS'un yenilikçi son teknoloji dizüstü
bilgisayarlarını Türkiye’nin dört bir yanına
ulaştıracağız. Bilişim endüstrisinde 2015 yılı
zor geçmesine rağmen PC pazar payımızı yüz-
de 15’in üzerine çıkartarak, yılın son çeyreğin-
de ASUS markası ile daha da güçlendik. Bu ba-
şarı ile anlaşma imzaladığımız ASUS ürünleri-
nin pazar payımızı daha da arttırarak yüzde
20’nin üzerine çıkarmasını hedefliyoruz.”

İKİSİ DE SEKTÖRÜNÜN DEVİ
Türkiye teknoloji ürünleri sektörünün en

yaygın dağıtım şirketi olan Arena A.Ş. 400’den
fazla dünya markasının ürünlerini 10 binin üze-

rinde aktif satış noktası aracılığıyla tüketiciye
ulaştırıyor. Dell, Hewlett Packard, Acer, EMC,
Microsoft, Philips, Seagate, Gigabyte, Syman-
tec, SanDisk, Sony, Wyse, Xerox, Lexmark,
Verbatim, Airties, Viewsonic, Probook ve Oki
Arena’nın pazara sunduğu markalar arasında
yer alıyor. Dünyanın en çok satan ve en çok
ödül kazanmış anakartlarının üreticisi olan
ASUS ise anakart, ekran kartı, optik sürücü,
monitör, masaüstü, Eee Box ve hepsi bir arada
bilgisayarlar, dizüstü, netbook, tablet bilgisa-
yar, sunucu, multimedya ve kablosuz çözüm-
ler, ağ aygıtları ve cep telefonlarını kapsayan
ASUS tasarımları ve ürünleri ile tanınıyor. 

Türkiye'nin en yaygın 
teknoloji dağıtıcısı Arena,

teknoloji devlerinden
ASUS ile notebook katego-

risindeki ürünlerinin de
distribütörlüğü için anlaştı.

Arena ve ASUS anlaştı

Arena
Genel

Müdür
Yardımcısı

KENAN
AKBAŞ

Endüstri ürünleri tedariki ve yayıncılık
faaliyetlerini sürdüren Entermin Limi-
ted Şirketi, yeni yıla iş güvenliği ürünle-

rinin etkin Türkiye markası ‘Starline’in bayili-

ğiyle girdi. Uluslararası standart ve belgeler
taşıyan eldivenden ayakkabıya, maskeden
ikaz uyarı ekipmanlarına geniş bir ürün yelpa-
zesi Entermin güvencesiyle pazara sunuldu. 

HEDEFLER BÜYÜDÜ
Yayıncılık alanında bölgesel haftalık eko-

nomi gazetesi ‘Refleks’i çıkaran, endüstriyel
boya ve yağda ‘Kanat’ ve ‘Petrofer’ markala-
rının bölge bayiliğine ‘Starline’ iş güvenliği
ürünlerini ekleyen Entermin, üreticilerin et-
kin tedarikçisi olma hedefini güçlendirdi. En-
termin Limited Şirketi Genel Müdürü Esra
Özden, bölgede üreten kesime daha etkin
hizmet verme hedefi çerçevesinde yeni yatı-
rımlar yaptıklarını söyledi. Özden, “Kaliteli
ürünleri en ekonomik ve tam zamanında te-
darik ediyoruz. ‘Starline’ iş güvenliği ürünle-
riyle hizmet yelpazemizi genişlettik” dedi. 

BİNLERCE ÜRÜN VAR
İnşaattan makineye, gıdadan kimyasala

hemen her sektörün ihtiyaç duyduğu iş gü-
venliği ekipmanlarını üreticiyle buluşturan En-
termin, geniş bir alana hizmet veriyor. ‘Starli-
ne’ grubunda eldiven, gözlük, yüz koruyucula-
rı, baretler, gürültü önleyiciler, solunum koru-
yucuları, maskeler, koruyucu kıyafetler, ayak-
kabılar, emniyet kemerleri ve aksesuarları,
ikaz-uyarı ekipmanları, yağ-kimyasal emicileri,
göz duşları gibi binlerce çeşit yer alıyor. 

İş güvenliği ekipmanları
Entermin’den alınır

Endüstriyel ürün ve yayıncılıkta Doğu Akdeniz’in markası Entermin,
iş güvenliği ürünlerinin öncüsü ‘Starline’ın bayiliğini üstlendi
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Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanali-
zasyon İdaresi (ASKİ), Adanalılara sağlıklı
ve kaliteli içme suyu ulaştırmak için sis-

temli bir şekilde çalışıyor. Yüzeysel su kaynakla-
rından alınan ham sular, pompalar yardımıyla
içme suyu arıtma tesislerine terfi ettiriliyor. Arıt-
ma tesisine gelen ham su, çeşitli işlemlerden ge-
çirildikten sonra içme suyu durumuna getiriliyor.

GÜNLÜK ANALİZ YAPILIYOR
ASKİ tarafından Çatalan İçme suyu Arıtma

Tesisi’nde yıllık 135.000.000  sağlıklı içme suyu
üretildiğini söyleyen Adana Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürü Rahmi Pekar, şehre günlük
ortalama 270.000  su verildiğini de açıkladı. Va-
tandaşların evlerinde musluklardan akan suları
gönül rahatlığı ile kullanabileceklerini belirten
Genel Müdür Pekar, “Yüksek teknolojili tesisleri-
mizde arıtılan suların içilmesinde hiçbir sakınca
yoktur. Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisimiz tam
otomasyon ile işletilmektedir. Tesisten çıkan ve
musluklardan akan sudan günlük numuneler alı-
nıyor ve su kalite parametre analizleri ile değer-
lendirmeler yapılıyor. İnsan sağlığı mevzubahis

olduğu için suyun arıtılma işlemleri büyük bir ti-
tizlikle gerçekleştiriliyor” şeklinde konuştu.

DÜNYA STANDARTLARINDA
Vatandaşlara iletilen suyun ulusal ve uluslar-

arası standartları sağlaması noktasında gerekli
tüm analiz ve ölçüm çalışmalarının yapılabilmesi
için ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından birçok ça-
lışma ve yatırım yapıldı. Su arıtma işlemlerinde,
‘’Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’’, ‘’TSE 266’’, ‘’İçme
Suyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlanan Yü-
zeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’’ ve ‘’İn-
sani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’’
hükümleri ve yönetmeliklerin ekinde belirlenmiş
olan içme ve kullanma suyu standartları izleniyor.

Adana Büyükşehir 
Belediyesi Su ve Kanali-

zasyon İdaresi (ASKİ), 
arıtma tesisine gelen ham 

suyu, çeşitli işlemlerden 
geçirdikten sonra içme 

suyu durumuna getiriyor

Adana’da su çeşmeden içilir
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Cukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı
Hastanesi’nde bir süredir kullanılmaya
başlanan endoskopik ultrason cihazı sa-

yesinde bir çok hastalık konusunda uzmanlar
detaylı fikir sahibi oluyor müdahalelerde ona
göre yapılıyor. Adana’da sadece Balcalı Hasta-
nesi’nde bölgede ise sayılı merkezde bulunan
endoskopik ultrason cihazı yemek borusu, mide,
onikiparmak barsağı, kalın barsağın son kısmı ile
pankreas, safra kesesi ve safra yolları, mide kan-
serleri ve yemek boru kanserleri, kalın barsak çı-
kışındaki kanserler, makat bölgesindeki fistüller,
apseler ve bunlara bağlı bir çok rahatsızlıklar ko-
nusunda uzmanlara detaylı fikirler verebiliyor.

DETAYLAR GÖRÜLEBİLİYOR 
Endoskopik ultrason cihazı ve işlevleri konu-

sunda bilgi veren Çukurova Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Balcalı Hastanesi Gastroenteroloji  Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedef Kuran, Ultra-
sonların ses dalgalarının vücut dokularındaki
yansımalarını esas alarak görüntü oluşturmak
üzere geliştirilmiş cihazlar olduğunu belirtti.
Teknolojinin ilerlemesi ile çok küçük ultrasonlar
endoskopların ucuna yerleştirilerek endoskopik
ultrasonların geliştirildiğine vurgu yapan Dr. Ku-
ran,. “Endoskopik ultrasonlar geçtiği dokuları,
bu dokuların duvar katlarını ve çevre dokuları
çok net göstermeye yarayan özellikli endoskop
çeşitleridir” ifadesini kullandı. 

DAHA DOĞRU TETKİK
Endoskopla geçilen her bölgenin (Yemek boru-

su, mide, onikiparmak barsağı, kalın barsağın son
kısmı) duvar katları, komşu organların yapıları de-
ğerlendirilebildiğinin altını çizen Dr. Sedef Kuran ‘’
Bu sayede sindirim sistemindeki tümörlerin derin-
liği, ameliyat sınırını geçip geçmediği, yayılımı ve
yemek borusu, mide, oniki parmak barsağı,  kalın
barsağın son kısmının yakınındaki organlar ayrıntılı
olarak değerlendirilebilir. Endoskopik ultrason ile
pankreas, safra kesesi ve safra yolları diğer tetkik-
lerden (Bilgisayarlı tomografi ve Magnetik Reso-
nans Görüntüleme -MR) çok daha doğru bir şekil-
de görüntülenebilir’’ açıklamasında bulundu.

BAZI KANSERLERİ BELİRLİYOR
Prof. Dr. Sedef Kuran, Endoskopik ultrasonla

sadece görüntüleme yapılmadığını aynı zaman-
da bu dokulardan biyopsiler alınabildiğini ya da
bu bölgenin kistlerinin boşaltılabildiğini dile ge-
tirdi.Dr. Kuran bu sayede pankreas, safra kesesi
ve safra yolları gibi ulaşılması zor alanlara çok
daha rahat ulaşıldığını,  teşhis ve tedavi için ge-
rekli işlemler yapılabildiğini, yemek borusu
komşuluğundaki göğüs kafesi içindeki dokular-
dan biyopsiler alınarak, mide kanserleri ve ye-
mek boru kanserleri, kalın barsak çıkışındaki
kanserlerin evrelendirilebildiğine ayrıca makat
bölgesindeki fistüller ve apselerinde endoskopik
ultrasonla değerlendirilebildiğine dikkati çekti.

Endoskopik ultrason saye-
sinde vücudun ulaşılması

zor bölgelerindeki pek çok
hastalığın tanısının konul-
ması ve tedavisinin yapıl-

ması sağlanıyor.

ÇÜ Tıp Fakültesi’nde
endoskopik ultrason

Prof. Dr.
SEDEF
KURAN



Adana Kamu Hastaneler Birliği Genel Se-
kreteri Prof. Dr. Osman Kürşat Arıkan, bu
sene görülen domuz gribi vakalarının ge-

çen seneden çok olmadığını, ölümlerin daha çok
astım, KOAH, kalp hastalığı, diyabetliler ve ba-
ğışıklığı baskılanmış olanlarda görüldüğünü, alt-
ta bu hastalıkları olanların her hastalıkta risk
grubunu oluşturabileceğini, domuz gribinin adı-
nın toplumda, hastalıktan daha fazla korkuya
neden olduğunu  vurguladı.

ADI, NEDEN ‘DOMUZ GRİBİ’?
Adana Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekre-

teri Prof. Dr. Osman Kürşat Arıkan, domuz gribi
olarak bilinen (H1N1) virüsü domuzlarda oluşan
virüse çok benzediği için adına Domuz Gribi
denmektedir. Hastalık belirtileri sadece domuz
gribine özgü olmadığı için tanı konulması için
hastanın yakın geçmişi, domuz gribi olan kişiler-
le temasta bulunup bulunmadığı ya da domuz-
ların ve kümes hayvanlarının bulunduğu ortam-
larda bulunup bulunmadığı araştırılır. Hastalar-
dan alınan kan örnekleri,  ildeki halk sağlığı la-
boratuvarlarına gönderilip, gelen sonuçlar de-
ğerlendirilerek ayırıcı tanı konulmaktadır, dedi.

CİDDİ  VAKALARIN HEPSİ ATEŞLİ
Hastalık belirtilerinin gribe benzemekle bera-

ber, 3 günü geçen ve düşmeyen ateşli gribal va-
kaların derhal hastaneye başvurmasının önemi-
ni vurgulayan Arıkan, ciddi vakaların hemen
hepsi ateşlidir, hastaneye yatırılanlarda oran
%90-95'e ulaşmaktadır. Hastaneye yatış ve
ölüm oranı yüksek olan risk grubu, 6 yaş altı ço-
cuklar, gebeler, her yaş grubundan kronik hasta-
lığı olanlar, astım, KOAH,  kalp hastalığı, diya-
beti olanlar, bağışıklığı baskılanmış olanlar,

REYE sendromu nedeniyle 19 yaş altı aspirin te-
davisi alanlardır. En yüksek riski olanlar ise gebe-
lerdir. Hastaneye yatışların ise çok önemli bir
kısmını ise pnömoniler oluşturmaktadır dedi.

DOMUZ GRİBİNDEN KORKMAYIN
Risk grubunu oluşturan kişilerin aldıkları basit

önlemlerle, domuz gribinin korkulacak bir hasta-
lık olmadığını belirten, Adana Kamu Hastaneler
Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Kürşat
Arıkan, “Basit hijyen kurallarını uygulayarak, aşı
yaptırarak, vitamin deposu doğal besinleri sıklıkla
tüketerek ve zararlı alışkanlıklardan uzak durarak
bu hastalıktan korunmak çok kolaydır. Eller sık-
lıkla sabun,  su  veya  alkol içerikli kimyasallar ile
yıkanmalıdır. İnsanlar ellerini yıkayamadıkları du-
rumlarda, ağızlarına, burunlarına ve gözlerine el-
leriyle dokunmaktan kaçınmalıdırlar. Ancak ciddi
hastalık belirtisi olan hastaların hastaneye yatırı-
larak antiviral ilaç başlanması gereklidir” dedi.

Adana Kamu Hastane-
ler Birliği Genel Sekre-

teri Prof. Dr. Osman
Kürşat Arıkan, domuz

gribi vakalarında ölüm-
lerin daha çok astım,

KOAH, kalp hastalığı, di-
yabetliler ve bağışıklığı
baskılanmış olanlarda

görüldüğünü söyledi

Domuz gribi değil
alttakiler öldürüyor!

Prof. Dr.
OSMAN 
KÜRŞAT 
ARIKAN
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Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir basın
toplantısıyla açıklanan 64’üncü Hükü-
met 2016 Yılı Eylem Planı’nı yalıtım sek-

törü açısından ele alan Eryap Grup CEO’su Em-
rullah Eruslu, planda yer alan sektörle ilgili mad-
delerin hayata geçirilmesi halinde yapı ve yalıtım
sektörünün büyük bir atılım sürecine gireceğini
söyledi.

HERKES İÇİN AVANTAJ
Planın 158’inci maddesinde daha önce ka-

muoyuyla paylaşılan öncelikli dönüşüm prog-
ramlarının uygulanmasının etkin bir biçimde ta-
kip edileceğinin belirtildiğine dikkat çeken Eruslu,
“Bu planlar arasında Enerji Verimliliğinin Gelişti-
rilmesi Programı Eylem Planı da yer alıyor. Kasım
2014’te hazırlanan ve halen yürürlükte olan bu
plan 2000 yılı dolar fiyatlarıyla 0,2646 TEP/1000
dolar olarak gerçekleşen Türkiye’nin birincil ener-
ji yoğunluğunun, 2018 sonunda 0,243 TEP/1000
dolar değerinin altına indirilmesini ve yine 2018
yılına kadar kamu binalarındaki enerji tüketiminin
yüzde 10 düşürülmesini hedefliyor. Bunun için de
yenilenebilir enerjiye yönelinmesinin yanı sıra, ısı
yalıtımı için yapılan tadilat ruhsat işlemlerinin
vergilerden muaf tutulması ve ar-ge için verilen
desteklerinin kriterlerinin esnetilerek kapsamının
geliştirilmesi gibi maddeler bizi yakından ilgilen-
diriyor” değerlendirmelerinde bulundu.

Eryap Grup CEO’su
Emrullah Eruslu,

64’üncü Hükümet 2016
Yılı Eylem Planı için

“Bu düzenlemelerin
hayata geçmesi halinde

yalıtım sektörü büyük
atılım gösterir” dedi.

Eylem planı uygulanırsa
yalıtımcılar atılım yapar

YENİ DÜZENLEMELER GELEBİLİR
Yine 64’üncü Hükümet 2016 Yılı Eylem Pla-

nı’nın 83’üncü maddesinde binalarda enerji ve-
rimliliğinin destekleneceği ifadesinin yer aldığını
hatırlatan Eruslu, “Buna göre binalarda enerji tü-
ketiminin azaltılması için Enerji Verimliliği Kanu-
nu, İmar Kanunu ve diğer resmi metinlerde deği-
şiklikler yapılacak. Bu durumda söz konusu yasa-
larda yalıtım sektörüyle ilgili ön açıcı yeni düzen-
lemeler bekleyebiliriz. Özellikle Enerji Kimlik Bel-
gesi’nin zorunlu olacağı 2017 yılına yaklaştığımız
süreçte, buna benzer başka bazı avantajlar, tüketi-
cilerin ısı yalıtımına yönelmesini ve ısı yalıtımı pa-
zarının genişlemesini sağlayabilir. Zira vatandaşlar
halen ısı yalıtımı ile ilgili uygulamaları ‘gereksiz
masraf’ olarak görüyorlar. Yalıtım uygulamaları
için yapılan masrafları, en azından vergi resim ve
harç gibi kalemlerde kısmayı başarabilirsek, yalıtı-
ma olan ilgili artırabiliriz” ifadelerini kullandı.

Eryap Grup CEO’su
EMRULLAH ERUSLU
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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve Adana Büyük-
şehir Belediyesi desteğiyle ÇÜ Kongre Merke-
zi’nde düzenlenen konser her yıl olduğu gibi bu
yılda Adanalı sanatseverleri bir araya getirdi.
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Şef
Murat Göktaş yönetiminde “A FIFTH BEETHO-
VEN” parçasıyla daha ilk anda konserin nasıl
muhteşem geçeceğinin sinyalini verdi.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın bir-

birinden değerli sanatçıları yaptıkları müzikle
Adanalı müzikseverlerin büyük beğenisini top-
larken, solistler Melodi Kayış ve Tuncay Kayış’ın
seslendirdikleri eserler ayakta alkışlandı. Yakla-
şık iki saat süren ‘Yeni Yıl Konseri’nde ‘Tango’,
‘Cherry Pınk’, ‘Someone Lıke You’, ‘Can’t Take
My Eyes’, “My Way’, ‘L-O-V-E’, ‘Caravan’, ‘What
A Wonderful World’, Chıldren Of Sanchez’, ‘Je
T’aıme’, ‘New York New York’, ‘Czardas/Sardı
Korkular’, ‘Mınnıe The Moocher’, ‘Mambo 8’ Ve
‘Jıngle Bell’ adlı eserler seslendirildi.

Çukurova Devlet Senfoni
Orkestrası (ÇDSO) tarafın-

dan her yıl geleneksel
olarak düzenlenen Yeni Yıl

Konseri bu yıl da yapıldı

ÇDSO’ndan yeni yıl konseri





Oyun terapisi, 2,5 – 13 yaş aralığındaki
çocuklarda görülen bir çok olumsuz
davranışın nedeninin belirlenmesi ve

giderilmesinde etkin olarak kullanılıyor. Medi-
cal Park Tarsus Hastanesi’nde görevli Psikolog
Dilber Demir Baydar, çocukların oyun terapi-
siyle bilinç dışını ortaya çıkardığını, sorunların
kökenine inilebildiğini, bilinmeyen sorunların
ortaya çıktığını söylüyor.

3-4 SEANSTA SONUÇ VEREBİLİYOR
Baydar’ın verdiği bilgiye göre oyun terapisi;

yeme problemi, kaygı, depresyon, okula uyum
sağlayamama, takıntı, altına kaçırma, kabızlık,

tırnak yeme, kardeş kıskançlığı, özgüven ek-
sikliği, kekeleme, 3 - 4,5 yaş sendromu, kont-
rolsüz öfke gibi sorunları için uygulanabiliyor.
Çocuk uyum sağladığında 3-4 seansta sonuç
verebilen oyun terapisinde, uyum süreci geci-
kirse seans sayısı artabiliyor. Her seans 1 saat
sürüyor ve bunun ilk 15 dakikası çocuk ve ai-
leyle görüşme, devamındaki 45 dakika ise
oyun uygulaması şeklinde gerçekleşiyor. 

BAŞARI ORANI YÜZDE 90
Psikolog Dilber Demir Baydar, çocukların

sorunlarının çözümünde oyun terapisinin yüz-
de 90 oranında sonuç verdiğini belirtiyor.
Oyun terapisiyle, çocuğun dışarıya belli etme-
diği sorunlarının da ortaya çıkarılabileceğini
vurgulayan Baydar, “Oyun terapisi için çocuk-
ların sıkıntısının olması gerekmiyor. Herhangi
bir sorun fark edilmese bile, çocuğun bilinçdı-
şında bir sıkıntı olabilir. Örneğin çocuk ilgi
görmediğini düşünüyor, bir şeyden korkuyor,
kardeşini kıskanıyor, en kötüsü cinsel istismar
yaşamış olabilir. Bunları, oyun terapisiyle or-
taya çıkarıp çözüm üretmek mümkün” diyor.

OYUNDA İPUÇLARI VAR
Oyunun, çocukların dünyasında çok özel

bir yeri olduğunu belirten Psikolog Dilber De-
mir Baydar, şöyle devam ediyor: “Çocukların
kendilerini en iyi ve en güzel ifade ettikleri or-
tam oyundur. Çocuk iç dünyasını oyunla dışa
vurur. Çocuğunuzun hangi oyuncağı en çok
sevdiğinden tutun, kendi kendine nasıl oyun-
lar yarattığı, hangi oyuncak nesnesine bağlı ol-
duğu, bize ruh sağlığıyla ve sıkıntılarıyla ilgili
çok önemli ipuçları vermektedir.”

Çocuklarda altını ıslatma,
tırnak yeme, kekeleme ve
kontrolsüz öfke başta ol-

mak üzere birçok sorun için
‘oyun terapisi’ çözüm olabi-
liyor. Psikolog Dilber Demir
Baydar, oyun terapisiyle so-

runların kaynağına inilip çö-
züm üretilebildiğini söyledi

Çocukların dilini oyun çözüyor

Psikolog 
DİLBER 
DEMİR 

BAYDAR
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