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Gündem Oluşturur

Nur-İŞ PVC’den
Adana’ya 20 milyon

dolarlık yatırım
14’TE

Çelik Helezon LTD.
kapasitesini 

3 katına çıkardı
26’DA

Yüreğir 
Çukurova’yı geçecek

6’DA

Çukurova
PLASDER

çalışmalarını 
hızlandırdı

18’DE

Afrika ülkesi
Gana, Adanalı 

Expel’le çalışacak
10’DA

Yönümüz 
Avrupa Birliği olmalı

12’DE

Odalar ve borsalar
Mersin’de

çözüm aradı
32’DE

Planları 
ihracata göre yapın

16’DA

22’DE

8’DE

Ulucan
Plastik LTD.
yeni tesiste
üretime
başladı

YILSAN
üretim
artışıyla
ihracata 
odaklandı

Ulucan Plastik 
San. Tic. Ltd. Şti.

Genel Müdürü
CAFER ULUIŞIK

YILSAN A.Ş.
Genel Müdürü
MUHAMMET
YILDIRIM
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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.

Yaygın, süreli yayın.
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Kobigündem Dergisi İmtiyaz Sahibi

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

Değerli okuyucular,

Yeni sayımızla yine sizlerle birlikteyiz. Ekonomik açıdan
pek çok belirsizlikler olmasına rağmen, bölgemizdeki
gelişmelere yönelik hazırlamış olduğumuz yeni sayımızı
sizlerle buluşturuyoruz. Hiç kuşkusuz böylesi belirsiz-
liklerle dolu bir süreçte sizlerin ekonomik hamleleri,
yeni yatırımları, üretim hatlarınızda kapasite artırımlarınız
bizlere güç veriyor. Biz de bu doğrultuda KOBİGÜNDEM
Dergisi olarak sizlerin bu girişimlerini gururla anlatmaya
özen göstermekteyiz.

Birbirinden değerli üretici firmalarımızın yer aldığı bu
sayımızda; 1983 yılında Adana’da tarım ürünleri am-
balajlanması, taşınması  ve pazarlanmasında kullanılan
ambalaj ve koruma ürünleri imalatıyla sektörde yaptığı
yatırımlarla adından söz ettiren YILSAN Plastik Ambalaj
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, üretiminin yüzde altmışını yurtdışına göndermesi, bölgemiz
ve ülkemiz açısından böylesine değerli sanayicilerimizin ekonomik girişimlerine yer
verirken; bu gelişmeler elbette ki bizleri gururlandırıyor. Yarım asırdan fazla bir süreden
bu yana bölge ve ülke ekonomisine katkı sunan YILSAN A.Ş., geldiği noktada Adana
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde 30 bin metrekarelik bir alandan oluşan
entegre bir tesiste faaliyetlerini sürdürüyor. Genel Müdür Muhammet Yıldırım yönetiminde
faaliyetlerine devam eden firma, ekonomik konjonktüre göre yatırımlarına devam etmeyi
hedefliyor.

Yine bu sayımızda plastik geri dönüşüm sektöründe uzun yıllardan beri plastik hammaddesi
ve poşet imalatı yapan Ulucan Plastik’in yaptığı yeni yatırımlarla birlikte ikinci tesisini
devreye alması konusundaki haberimizi de okuyacaksınız. Ayrıca 80 metrekarelik bir iş-
letmeyle ticari faaliyetlerine başlayan Nur-İŞ LTD.’nin yatırımlarını sizlere aktaracağız.
Kapı-pencere sektöründe PVC profil imalatı yapan firmanın bugün geldiği noktada,
bünyesinde yaratmış olduğu markalarıyla dünya pazarlarına açılması önemli bir gelişme
olarak dikkat çekiyor. İlk etapta, üretici firmaların bölge bayiliğini alarak sektöre giriş
yapan firma, zaman içerisinde artan iş hacmiyle orantılı olarak yatırım yapma ve kendi
üretim tesisini kurmaya hedeflenmiş durumda. Yaptığı yatırımlarla öncelikle Gaziantep
ve Adana’da kendi üretim tesislerini devreye alan Nur-İŞ LTD., Adana Hacı Sabancı
Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 milyon dolarlık bir yatırımla PVC profil ve kapı
pencere imalatıyla sektörde liderliğe koşuyor. Yaklaşık 80 bin metrekarelik bir alandan
oluşan son sistemle donatılmış üretim tesisine sahip firma, istihdama yönelik desteğinin
yanı sıra ülke ekonomisine de önemli derecede katkı sunuyor.

Bölgemizde ekonomik yönden gelişim gösteren, böylesi değerli sanayicilerimizle birlikte
olmak, onların sektörlerini, yatırım ve girişimlerini anlatmak, yazmak bizlere büyük
keyif vermekte. Temennimiz odur ki; bölgemizde veya ülkemizde bu tarz girişimcilerimizin
sayısı her geçen gün katlanarak artsın. Öte yandan, özelikle katma değeri yüksek olan
ürünlere yönelmeleri de diğer bir başka beklentimiz. Dolayısı ile bu alanda yapılan
hamleler, ülkemizin hak ettiği noktalara ulaşmasına önemli ölçüde katkı sunacaktır. Bu
umutlarımızla bir sonraki sayımızda buluşmak üzere, işlerinizde kolaylıklar dilerim.

Hayati Çetinkaya
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Adana’nın etkin sivil toplum kuruluşlarının
katılımıyla oluşan Adana Ekonomi Plat-
formu, Adana Genç İşadamları Derne-

ği’nin (AGİAD) ev sahipliğinde toplandı. Her de-
fasında farklı ekonomik ve bölgesel konularını
masaya yatırarak çözüm yolları arayan Ekonomi
Platformu bu kez “kentsel dönüşümü” ele aldı.
Platformun konuğu olan Yüreğir Belediye Başkanı
Mahmut Çelikcan, STK yönetici ve üyelerince
sürdürülen ve planlanan kentsel dönüşüm çalış-
maları ile diğer projeleri hakkında bilgi verdi, top-
lantıya katılanların sorularını yanıtladı. 

AGİAD EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Başkan Mahmut Çelikcan ve platform yöneti-

cileri AGİAD Başkanı Sefa Noyaner tarafından
Noyaner Plaza’da verilen kahvaltıda konuk edildi.
Toplantının açış konuşmasını yapan Sefa Noya-
ner, AGİAD olarak, Adana’nın mevcut sorunlu ya-
pılaşmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi
ve kentsel dönüşüm çalışmalarını destekledikle-
rini kaydetti. Adana Ekonomi Platformu Dönem
Başkanı ve MUSİAD Adana Şube Başkanı Suat
Yahşi de “Adana ekonomisinden yaşanan en bü-
yük sıkıntılardan bir tanesi ; yerel güç odaklarının
bir araya gelememesi, birlikte hareket etme ru-
hunu ortaya koyamamasıydı. Artık birlikte hare-
ket edebiliyoruz. Adana’yı büyük köy olmaktan
kurtarmalıyız.” ifadelerini kullandı. 

DÖNÜŞÜM HIZLA İLERLİYOR
Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ise

platform üyelerine ilçedeki kentsel dönüşüm
ağırlıklı olmak üzere geniş kapsamlı bir sunum
yaptı. Çelikcan, Kışla Mahallesinde 4 etap olarak
planlanan kentsel dönüşümde sona doğru gidildi-
ğini, diğer semtlerde ise kademeli olarak çalışma-
ların yürütüldüğünü kaydetti.  Kentsel dönüşü-
mün, mülk sahipleriyle anlaşma, bürokratik ve
yargı işlemleri, prosedürler gibi bir dizi zorluktan
sonra gerçekleşebildiğini kaydeden Çelikcan, “Bu
zor işin altından alnımızın akıyla kalkıyoruz. Kışla
Mahallesinde örnek bir dönüşüm sağladık. Bunu
tüm Yüreğir’e yayacağız. Yüreğir, gelecekte Ada-
na’nın en güzel ve tercih edilen ilçesi olacak. Şe-
hir merkezine yakınlığı nedeniyle Çukurova’nın
bile önüne geçecek” dedi. 

GENİŞ KATILIM OLDU
Noyaner Plazadaki toplantıya Adana Ekonomi

Platformunu oluşturan STK’ları temsilen AGİAD
Başkanı Sefa Noyaner, Çukurova GİAD Başkanı
Ömer Faruk Sakarya, MÜSİAD Başkanı ve Plat-
form Dönem Başkanı  Suat Yahşi, AKAMDER Baş-
kanı Mustafa Karslıoğlu, AYAMDER Kurucu Baş-
kanı Murtaza Kılçık, ADSİAD Başkan V. Vedat Gi-
zer, ASKON Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Er-
baş, Ekonomi Platformu sekreteri Tarık Harmancı
ve AGİAD’ın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yüreğir Çukurova’yı geçecek
Adana Ekonomi Platfor-

mu’nun konuğu olan Yüre-
ğir Belediye Başkanı Mah-
mut Çelikcan, “Yüreğir, Çu-

kurova’yı bile geçecek” dedi
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1995 yılında şirketleşme sürecini başlatan
Ulucan Plastik San. Tic. Ltd. Şti., Genel
Müdür Cafer Uluışık ve Şirket Ortağı Tu-

ran Uluışık yönetiminde faaliyetlerini sürdürü-
yor. 1991 yılından bu yana plastik geri dönü-
şüm sektörüne giriş yapan kardeşler, 1995 yı-
lında kurumsallaşmanın ilk adımlarını atıyor-
lar. Bin beş yüz metrekarelik kapalı bir alanda
plastik geri dönüşüm hammaddesi ve poşet
imalatıyla ticari faaliyetlerini devam ettiriyor-
lar. Sektörde artan iş hacimlerine orantılı ola-
rak ikinci tesis yatırımını gerçekleştiriyorlar.
Adana Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’nde bulunan
ve 3 bin metrekarelik kapalı alandan oluşan

yeni tesisle birlikte toplam kapalı alanını 4 bin
beş yüz metrekareye çıkarmayı başarıyor.
HACCP Sistemi AJA ve ISO 9001:2008 kalite
yönetim sistemleriyle imalat yapan firma, ya-
tırımlarına devam etmeyi hedefliyor.

YENİ TESİSLE KAPALI ALAN ARTTI
Yeni tesisle birlikte kapalı alanlarının 4 bin

beş yüz metrekareye çıkardıklarını ifade eden
Ulucan Plastik LTD.,Yönetim Kurulu Başkanı
Cafer Uluışık, Kobigündem Dergisine şu açık-
lamalarda bulundu: “Plastik geri dönüşüm
sektöründe 25 yıllık bir deneyimle faaliyetleri-
mizi yürütüyoruz.İlk etapta küçük bir işletme

Ulucan 
Plastik LTD.
yeni tesisinde 

üretime
başladı

Plastik geri dönüşüm sektöründe uzun yıllardan bu 
yana plastik hammaddesi ve poşet imalatı yapan Ulucan 

Plastik, ikinci tesisinde üretimine tam hızla devam ediyor
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olarak başladığımız ticari faaliyetlerimizi za-
man içerisinde geliştirerek yolumuza devam
ettirmeyi sürdürdük. Üretim hatlarımızı ve te-
sisimizi süreç içerisinde yaptığımız yatırımlar-
la güçlü bir konuma ulaştırdık. Teknolojik alt
yapımızın yanı sıra Adana Orta Ölçekli Sanayi
Sitesi’nde ikinci tesisimizi devreye aldık.3 bin
metrekarelik kapalı alandan oluşan modern
donanımlı yeni tesisimizin yanı sıra,mevcut iş-
letmemizle kapalı alanımızı artırarak 4 bin beş
yüz metrekareye çıkarmış olduk.”

ÜRETİM KAPASİTESİ YÜKSELDİ
Yeni tesis ve yeni makine yatırımlarıyla

üretim kapasitesinde ciddi bir artış sağladıkla-
rını söyleyen Cafer Uluışık, açıklamalarına şu
şekilde tamamladı: “Yeni tesisle birlikte üre-
tim hatlarımızı daha güçlü bir konuma ulaştır-
dık. Buda mevcut üretim kapasitemizi ciddi
bir oranda artmasını sağlamış oldu.Geri dönü-
şüm poşet üretiminde aylık yüz ton,hışır po-
şet üretiminde ise aylık 200 ton üretim yapa-
bilir bir konuma ulaşmış olduk. Tesisimiz geri
dönüşüm makineleri ve poşet üretim makine-
lerinde oluşmaktadır. Yüksek yoğunluklu ve
alçak yoğunluklu poşet üretimimizle Türkiye
geneli pek çok sektörlere hitap etmekteyiz.”

BAYİLİK SİSTEMİYLE SATILIYOR
Diğer taraftan Türkiye geneli bayilik siste-

miyle ürün satışını yaptıklarını belirten Şirket
Ortağı Turan Uluışık, ise şu şekilde açıklama-
larda bulundu: “Türkiye geneli 30 yakın bayilik
sistemiyle ürünlerimizi piyasaya sunuyoruz.
Marketler,sebze ve meyve reyonları başta ol-
mak üzere geniş bir kesime hitap ediyoruz.
Yine hışır poşet imalatımızla pek çok sektörle-
re hitap ediyoruz. Polietilen (YYPE) ve alçak
yoğunluklu polietilen hammadde (YYPE) ma-
mül baskısız, istenilen her boyut ve renkte po-
şet imalatını yapmaktayız. Dolayısı ile gelen
tüm talepleri karşılaya bilir bir konumdayız. İş
hacmimize orantılı olarak, yatımlarımızı sür-
dürmeyi hedefliyoruz. Bayilik sistemiyle önü-
müzde ki dönemde Pazar payımızın artacağını
ön görüyoruz. Biz de bu doğrultuda yapacağı-
mız yeni bayilik çalışmalarıyla birlikte Türki-
ye’nin her noktasını ulaşmayı hedefliyoruz.

Yine firmamızın öncelikli hedefi kalite ve müş-
teri memnuniyeti olup,müşteri ihtiyaçlarını en
üst seviyede karşılamak ve kaliteden ödün
vermeden sektörde ki faaliyetlerimizi en doğ-
ru şekilde sürdürmeye gayret göstereceğiz.”

Ulucan Plastik 
San. Tic. Ltd. Şti.
Genel Müdürü
CAFER ULUIŞIK

Ulucan Plastik 
Şirket Ortağı

TURAN
ULUIŞIK
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1993 yılından bu yana hizmet veren
Expel İlaç, Afrika Gana’dan misafir
ağırladı. Adana Organize Sanayi Böl-

gesi’ndeki fabrikayı Gana Cumhuriyeti Bü-
yükelçiliği’nde görevli Bakan Müsteşarı Dr.
John Hawkins Asiedu, ziyaret etti. Müşte-
şar Asiedu, ziyarette yaptığı açıklamada

“Gana, Güney Afrika’dan sonra 2. büyük
altın madenleri olan ülkedir. Ülkemiz, Ma-
laria, Deng Humması ve diğer sivrisinekler-
le bulaşan birçok hastalıklarla mücadele
etmektedir. Sivrisinekleri kontrol altına al-
mak için birçok proje yapılıyor. Ülkemizin
turizm ve ticaretini geliştirirken bu tip mü-
cadeleyi yapmak ilk görevlerimizdendir.
Expel ile çalışmak için ziyaret ettik ve pro-
fesyonel ekibi ile üretim hatlarını inceledik.
Kısa süre içinde kaliteli ürünlerinden alıp
kullanacağız” dedi. 

ZARARLI BÖCEKLERİ İNCELEDİ
Adana Organize Sanayi Bölgesi’ni de

çok beğendiğini belirten Dr. John Hawkins
Asiedu, laboratuarda zararlı böcekleri de
mikroskopla inceleme fırsatı buldu. Halk
sağlığında vektör mücadelesi projesi hak-
kındaki sunumu da dikkatle izleyen Dr.
Asiedu, “Expel, Afrika pazarına ülkemiz
üzerinden açılabilir. Bunu başarabilecek
kapasitede olduğunuzu görüyorum” diye
konuştu. Expel İlaç Yönetim Kurulu Başka-
nı M. Nedim Büyüknacar ise müşteşarın zi-
yaretinin kendilerini onurlandırdığını ifade
etti. İhracat hedeflerine adım adım  ulaşa-
bileceklerini vurgulayan Büyüknacar, halk
sağlığı ve çevre güvenliğinin de mücadele-
de önemli bir yer teşkil ettiğini dile getirdi.

Afrika ülkesi Gana, sivrisi-
neklerle bulaşan birçok has-
talıkla mücadele için Adanalı
ilaç rması Expel’i tercih etti

Afrika ülkesi
Gana, Adanalı
Expel’le çalışacak

Gana Cumhuriyeti
Büyükelçiliği’nde görevli 

Bakan Müsteşarı Dr.
JOHN HAWKINS ASIEDU

Expel İlaç
Yönetim Kurulu Başkanı 
M. NEDİM BÜYÜKNACAR
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Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED) heyeti Avrupa Birliği’nin
kalbi Brüksel’de bir dizi önemli temaslarda

bulundu. TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğ-
lu, Başkan Yardımcıları Ali Avcı, Hasan Kamil Ha-
yali, Ali Tekin Çelik ile yönetim kurulu üyesi Ha-
san Küçükkurt ve TÜRKONFED AB Komisyonu
Üyesi Selahattin Balkan’la birlikte Brüksel’deki
çalışmalara katılan TÜRKONFED Başkan Yar-
dımcısı ve Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Fede-
rasyonu (ÇUKUROVA SİFED) Başkanı Süleyman
Sönmez, Brüksel izlenimlerini paylaştı.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI
Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakere-

lerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn,
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri
ve Avrupa Parlamentosu Gümrük Birliği Rapor-
törü David Borrelli ile bir araya gelen TÜRKON-
FED heyetinin, Brüksel’de Türkiye’nin tam üyelik
hedefiyle ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiği
mesajını verdiğini kaydeden Sönmez, Avrupa
Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Komis-
yonu’nun üst düzey yetkilileriyle önemli görüş-
meler gerçekleştirdiklerini vurguladı.

İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI
Temaslar kapsamında Türkiye-AB ilişkilerinin

çok yönlü masaya yatırıldığını anımsatan Sön-
mez, TÜRKONFED’in daha güçlü AB ve daha
güçlü Türkiye için tam üyelik hedefiyle ilişkilerin
derinleştirilmesi yönünde görüş belirttiğini ifade
etti. Brüksel’de ilk görüşmesini AB Daimi Temsil-
cisi Büyükelçi Selim Yenel ile gerçekleştiren
TÜRKONFED heyetinin üç gün süren ziyaret kap-

samında Komşuluk Politikası ve Genişleme Mü-
zakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Hahn’ın
yanı sıra Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportö-
rü Kati Piri ve Avrupa Parlamentosu Gümrük Bir-
liği Raportörü David Borrelli ile de AB-Türkiye
ilişkilerini değerlendirdiğini ifade eden Sönmez,
Türkiye’nin AB ilişkilerinde yoğun bir işbirliği
çağrısında bulunduklarını ifade etti.

KOBİ BAŞLIĞI AÇILDI
TÜRKONFED heyetinin ekonomik büyüme ve

istihdam yaratımı için anahtar olan KOBİ’lerin
özel ihtiyaç ve beklentilerini ele alan bir “KOBİ
başlığı” içermesi ve her başlıkta KOBİ etki analiz-
lerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini de dile ge-
tirdiğini ifade eden Sönmez, Transatlantik Tica-
ret ve Yatırım Ortaklığı’nın (TTIP) Türk ekonomi-
si ile daha dinamik olacağını vurguladıklarını, Av-
rupa ekonomisinin parçası olan Türkiye’nin İsviç-
re ve Norveç gibi ülkelerin anlaşmaya katılımı
için öngörülen “rıhtımlama” mekanizmasının so-
mutlaştırılmasına yönelik adımların bu yıl içeri-
sinde ele alınmasını önerdiklerini söyledi.

OLUMLU HAVA ESTİ
TÜSİAD Uluslararası Koordinatörü Dr. Bahadır

Kaleağası ve siyasi parti temsilcileri ile de görüş-
meler gerçekleştirdiklerini bildiren Sönmez,
TÜRKONFED heyetinin iş dünyasının tarafsız
temsil kuruluşu olarak AB katılım sürecinde taraf
olduğunu yineledi.  Süleyman Sönmez, birçok si-
vil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileriyle
de özel görüşmeler gerçekleştirdiklerini, görüş-
melerin Türkiye lehine olumlu hava estirdiğini
sözlerine ekledi.

TÜRKONFED Başkan
Yardımcısı ve ÇUKUROVA
SİFED Başkanı Süleyman

Sönmez, federasyonun
Brüksel’deki temaslarını
değerlendirdi: Yönümüz

Avrupa Birliği olmalı

Yönümüz Avrupa Birliği olmalı
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Nur-İş LTD, 1999 yılında Adana’nın Cey-
han ilçesinde kapı-pencere doğrama
imalatıyla ticari faaliyetlerine başladı.

Daha o yıllarda kurumsallaşmanın ilk adımları-
nı da atan Nur-İş, pvc, kapı-pencere sektörün-
de ulusal markaların bölge bayiliklerini de bün-

yesine kattı ve her çalıştığı firmada bölge ve
Türkiye birincilikleri elde etti. Firma, sektördeki
başarılarını yatırıma dönüştürerek kendi üretim
tesislerine kurmaya yöneldi. Genel Müdür Saa-
dettin Çağan, Fabrika Müdürü Adnan Çağan ve
üst düzey yönetici Hakkı Can Korkmaz tarafın-

dan yönetilen Nur-İş LTD’nin Gaziantep ve
Adana’da üretim tesisleri bulunuyor. Fabrika
Müdürü Adnan Çağar, açılısını 2013 yılında dö-
nenim Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yap-
tığı Nur-İş PVC’in, PVC profil ve kapı pencere
imalatında Türkiye’de en büyük imalatçı firma-
lardan biri olduğunu özelikle vurguladı.

20 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
Adnan Çağan, Kobigündem Dergisi’ne şun-

ları söyledi: “Adana Ceyhan İlçesinde 80 met-
rekarelik işletmemizle sektöre giriş yaptık.
1999 yılında şirketleşme faaliyetlerimizi ta-
mamlayarak kurumsallaşmanın da ilk adımla-
rını atmış olduk. Sektörde sürekli artış göste-
ren iş hacmimiz, bizi yatırım yapmaya yönlen-
dirmiş oldu. PVC profil üretimini kendi bünye-
mizde oluşturduğumuz markalarımızla üretim
yapmaya karar verdik. 5 yıl içerisinde 56 ilde
TOKİ’nin yaptığı konutların toplam % 20 lik
kısmı olan 150,000 konut inşaatını başarıyla
tamamladık. Nur-İş pvc Gaziantep Merkezde
üretim tesisimizin yanı sıra, 2013 yılı içerisin-
de ise Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesinde 78 bin metrekarelik alandan olu-
şan ikinci tesisimizde üretime geçirmiş ol-
duk.78 bin metrekarelik alan üzerine kurulan
16 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yap-
maktayız.AOSB’de ki yatırım maliyetimiz 20
milyon dolar civarında oldu.”

Nur-İŞ PVC’den Adana’ya
20 milyon dolarlık yatırım

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 1999’da, 80 metrekarelik işletmesiyle ticari faaliyetlerine başlayan Nur-İş
LTD., şimdi Adana OSB’de 20 milyon dolarlık yeni bir tesis yatırımıyla sektörde liderliğe koşuyor.

Fabrika 
Müdürü
ADNAN
ÇAĞAN
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ALMAN TEKNOLOJİSİYLE ÜRETİM
Üretim hatlarının ileri alman teknolojisi ve

robotik sistemle üretim yaptıklarını ifade eden
Adnan Çağan, açıklamalarına şu şekilde devam
etti: “Üretim hatlarımızın tamamını Alman-
ya’dan getirdik.Son sistem teknolojik ve tama-
men otomasyon bilgisayar sistemli robotik
hatlarımızla üretim yapmaktayız. Kullanılan
PVC hammadde direkt Amerika’dan ithal edilip
yüksek kalitede kurşunsuz ve kanserojen mad-
de içermeyen, Avrupa standartlarına uygun
profiller üretilmektedir. Tesisimizde günlük 30
ton PVC profil üretimi yapmaktayız. Üretim
hatlarımızın tamamı CNC tezgahları ve tam
otomasyon robotik sistemlerden oluşmaktadır.
Bünyemizde 250 kişilik bir kadroyla çalışmala-
rımızı yürütüyoruz. İlerleyen dönemlerde yapa-
cağımız yeni yatırımlarla istihdam sayımızı da
artırmayı ön görüyoruz.”

KENDİ MARKALARINI OLUŞTURDU
Nurişpen, asyapen, maxwin ve winwdia-

mond markalarıyla üretim yaptıklarını söyle-
yen Adnan Çağan, açıklamalarını şu şekilde
sürdürdü: “PVC profil üretimimizle bünyemiz-
de kendi markalarımızı oluşturduk.Günlük üre-
timimizin yüzde 30’nu tesisimizde kapı-pence-
re haline getirmekteyiz. 60’lık üç odacıklı ve
dört odacıklı serilerimizle birlikte, 70’lik dört
odacıklı ve beş odacıklı serilermiz ve yine Top-
lu Konutlara hitap ettiğimiz 3 milimlik serileri-
miz ve yardımcı profillerimizle birlikte geniş bir
yelpazeye hitap etmekteyiz. Yine renk seçe-
neklerinin yanı sıra, laminasyon hatlarımızda
profillerimize ahşap desen uygulamasını da
kendi bünyemizde yapmaktayız.”

İHRACAT HEDEFİ YÜZDE 75
PVC profil ve kapı pencere imalatıyla Tür-

kiye geneline hitap ettiklerini vurgulayan
Adnan Çağan, şöyle devam etti: “Mevcut
üretimimizin yüzde 50’si yurt içi, yüzde
50’sini ise yurt dışı pazarlara gönderiyoruz.
Bünyemizde oluşturduğumuz kendi marka-
larımızla ürün satışlarımızı yapmaktayız.Tür-
kiye geneli bayilik sistemiyle çalışıyoruz.110
civarında ki bayiliklerimizle ürün satışımızı

gerçekleştriyoruz. Yurtdışı pazarlarda ise ku-
zey Afrika da kendi tesislerimiz olup toplu
konut işleri yapmaktayız. Yine Hindistan,
Saudi Arabistan , Libya, Mısır, İran, Irak, Filis-
tin ve Azerbeycan olmak üzere ihracat yap-
maktayız. İhracat hedefimiz Balkan ülkeleri
ve Avrupa ülkeleri olmak üzere yapacağımız
görüşmelerle birlikte ihracat hedefimizi yüz-
de 75’çıkarmaktır. Bu doğrultuda yapacağı-
mız çalışmalarla birlikte ihracat hedefimizi
yüzde 75’e çıkarmayı ön görüyoruz” dedi.
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Genç MÜSİAD Adana tarafından organi-
ze edilen Kampüs'ten Sanayi'ye açılan
kapı olan KAMPÜS - SANAYİ buluşma-

larının ikincisi Tosyalı Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Fuat Tosyalı'nın katılımıyla gerçekleşti.
Genç MÜSİAD Adana Başkanı Mustafa Zübeyir
Yağcı; Kampüs Sanayi buluşmalarını artık gele-
neksel hale getirdiklerini ve bu toplantılarının
amacının genç girişimcileri ve genç girişimci
adaylarını sektörlerinde duayen olmuş işadam-
larıyla bir araya getirerek o işadamlarının zama-
nında çok büyük bedeller ödeyerek kazandıkla-
rı çok değerli tecrübelerinden faydalandırmak
olduğunu söyledi.

TÜM FAKTÖRLER SORGULANIYOR
Genç MÜSİAD KAMPÜS – SANAYİ buluşma-

ları toplantısında gençlere seslenen Tosyalı
Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosya-
lı, ‘vizyoner şirket’ olmak için 10 yıl önceki pa-
zarlama ve satış alışkanlığını bir kenara bırak-
mak gerektiğini belirterek, yatırım ve üretim
planı yapanlara ‘ihracatı da düşünerek hareket
edin’ tavsiyesinde bulundu. Tosyalı, Türkiye’nin
global demir-çelik üreticisi olma yolunda emin
adımlarla ilerleyen Tosyalı Holding’in başarılı
olmasında üretim sürecindeki tüm faktörleri
sorgulamasının etkili olduğunu belirtti.

BAĞLILIKLARI GÖZLÜYORUZ
Fuat Tosyalı şunları söyledi: “Ayrıca talep

koşullarını çok yakından izliyoruz. İş çevremizi
sorguluyoruz. Tüm dünyadaki şehirleşme, alt-
yapı yatırımları, enerji yatımlarıyla oluşan tale-
bi anlayıp ölçümlemek ve hedefleri realize ede-
bilmek için, görünmeyen, fakat oldukça emek,
zaman ve de çok ciddi bütçeler isteyen bir çaba
gösteriyoruz. Karşılıklı bağlılıkları yakından
gözlüyoruz.” Tosyalı, gelecekten uzaklaşma-
mak için rakiplerin yeni yatırım planlarını, tesis-
lerindeki iş süreçlerini ve iş gücü profillerini de
yakından izlemek gerektiğini kaydetti. 

KAVRAMLARI KARIŞTIRMAYIN
Halihazırda dünyada dönüştürme ve işlem

maliyetlerinin hızlı bir biçimde farklılaştığına
dikkat çeken Tosyalı, çeliğin cevherden veya
hurdadan kullanılabilir malzeme haline dönüş-
türme sürecinin giderek sadeleştiğini, rekabet-
te kalabilmek için bunu takip etmek gerektiğini
anlattı. Gençlere dışa açılmak ile dünyaya açıl-
mak kavramlarını da karıştırmamalarını tavsiye
eden Fuat Tosyalı, “Dışa açılmak üretip dışa
satmaktır. Dünyaya açılmak ise kültürleri, alış-
kanlıkları kavrayıp, herkesten önce oraya uy-
gun malı üretip, orada derinleşebilmektir” dedi.

Tosyalı Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Fuat Tos-

yalı, Adana’da genç giri-
şimcilere seslendi: “Yatı-

rım ve üretimlerinizi ihra-
catı düşünerek planlayın”

Planları ihracata göre yapın

Genç MÜSİAD 
Adana Başkanı 
MUSTAFA 

ZÜBEYİR YAĞCI

Tosyalı Holding 
Yönetim 

Kurulu Başkanı
FUAT TOSYALI





Doğu Akdeniz Bölgesi’nde faaliyet gös-
teren plastik sanayicilerini aynı çatı
altında toplayan Çukurova Plastik Sa-

nayicileri Derneği (Çukurova PLASDER), sek-
tör temsilcilerini kahvaltıda bir araya getirdi.
Plastik sanayicilerinin tanışması ve kaynaş-
ması amacıyla düzenlenen organizasyonda
birlik ve beraberlik mesajları verilirken, sektö-
rün dünü, bugünü ve yarını konuşuldu. Plastik
sektöründe faaliyet yürüten firmalar arasında
kültürel, mesleki, ticari ve teknik konularda iş
birliğini sağlamayı amaçlayan Çukurova
PLASDER’in Anemon Otel’de düzenlediği sek-
tör buluşmasına; plastik sa-
nayicilerinin yanı sıra, Ada-
na Organize Sanayi Bölgesi
Başkanı Bekir Sütcü ve
Adana Sanayi Odası Başka-
nı Zeki Kıvanç da katıldı.

ÇİN’E GEZİ 
DÜZENLENDİ
Borudan çuvala, profil-

den lambiriye, mutfak eş-
yasından gıda ambalajı ve
plastik geri dönüşüm maki-
necisine kadar çeşitli kol-
larda üretim yapan firmala-
rın üye olduğu Çukurova
PLASDER’in başkanlığını
üstlenen Selahattin Onat-
ça, 9 Eylül 2014’te kurulan
derneğin faaliyetleri hakkında sanayicilere bil-
giler verdi. İlk olarak, derneğe, plastik sanayi-
cilerine yakışan bir bina kazandırdıklarını be-
lirten Onatça, sosyal sorumluluk kapsamında
Çocuk Esirgeme Kurumu’nu ziyaret ederek,
burada kalan ve hiç tiyatroya gitmemiş ço-
cukları tiyatroya götürdüklerini ifade etti. Ay-
rıca, Çin’e iş gezisi düzenlediklerini, burada
günlük 3 bin 500 ton ham madde tüketen bir
plastik firmasında incelemelerde bulundukla-

rını anlatan Onatça, bu gezinin, dernek üyeleri
için çok yararlı olduğunu kaydetti.

FEDERASYONA 2 ÜYE VERİLDİ
Onatça, ayrıca, ücretini sponsor firma ola-

rak Nidaş A.Ş’nin karşıladığı bir turistik geziyle
üyeler arasındaki iletişimi güçlendirdiklerini
ve kaynaşmayı sağladıklarını vurguladı. Tüm
bunların yanı sıra, Plastik Sanayicileri Fede-
rasyonu Yönetim Kurulu’na 2 üye verdiklerini
ifade eden Çukurova PLASDER Başkanı Sela-
hattin Onatça, “Üyelerimizle Plastik Çalışta-
yı’na katıldık. Fuarlarda stantlar açtık. Şimdi

dünyada plastikle ilgili ne
gibi dernekler var, burala-
ra nasıl ulaşabiliriz, onları
araştırıyoruz. Ayrıca, he-
deflerimiz arasında Ada-
na’da bir plastik fuarı dü-
zenlemek var. Bunun için
de TÜYAP yetkilileriyle
randevulaştık, görüşme-
ler yapacağız” dedi.

BİRLİK VE 
BERABERLİĞİ 
SAĞLADIK
Aynı zamanda Abdio-

ğulları Plastik ve Ambalaj
Sanayi A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkanı olan Adana
Organize Sanayi Bölgesi

Başkanı Bekir Sütcü de 50 yıllık plastikçi ola-
rak, plastiğin olduğu her yerde olmaya çalış-
tıklarını vurguladı. Sektörü bir araya getiren
derneğin kurulmasının plastik sanayicileri açı-
sından önemli bir adım olduğunu belirten
Sütcü, “Burada yıllardır tanıdığımız arkadaşla-
rımız var. Bugün için herkesten Allah razı ol-
sun. Buradaki amacımız; birlik, beraberlik ve
kaynaşmayı sağlamaktı, bunu da başardığımı-
za inanıyorum” diye konuştu.

Çukurova PLASDER çalışmalarını hızlandırdı
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Adana Anemon Hotel’de
sektörel buluşma toplantılarına 

ara vermeden devam eden 
Çukurova Plastik Sanayicileri 

Derneği faaliyetlerini yoğunlaştırdı

Çukurova PLASDER Başkanı
SELAHATTİN ONATÇA

Adana Organize Sanayi 
Bölgesi Başkanı 
BEKİR SÜTCÜ



BİRLİKTELİK ÖNEMLİ
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ise

sivil toplum örgütleri arasındaki birliktelikle-
rin, sektörlerin problemlerinin çözümü nokta-
sında çok önemli olduğunun altını çizerek,
şunları kaydetti: “Birlik içinde olursak sorunla-
rımızı daha doğru çözebiliyoruz. Biz Sanayi
Odası olarak, her türlü problemi çözmek için
elimizden geleni yapıyoruz. Ancak, biz plastik
sektörünü sizin kadar iyi bilmiyoruz. Siz bizlere
ne kadar bilgi verirseniz, biz sizin problemleri-
nizin çözümü için o kadar mücadele ederiz.”

CİDDİ GELİŞME VAR
Hak Plastik’le birlikte toplantının sponsor-

luğunu üstlenen Senkroma Masterbatch Bo-
yar A.Ş.’nin genel müdürü Hamdi Yazır da fir-
ma olarak, bölgede faaliyet gösteren plastik
firmalarına, gerek yerel gerekse uluslararası
alanda pazarlama desteği sunduklarını belirt-
ti. İşleri gereği bütün plastik fabrikalarını gez-
me fırsatı bulduklarını aktaran Yazır, son yıl-
larda plastik sektöründe çok ciddi bir gelişme
gördüklerini kaydetti.
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Adana Sanayi Odası Başkanı ZEKİ KIVANÇ
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Adana İşkadınları Derneği (İŞKAD) 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü olması nedeniylebir
resepsiyon düzenledi. Ramada &Suıt

Otel'de düzenlenen resepsiyona İŞKAD üyelerinin
yanı sıra bir çok kadın STK'larından da katılım
oldu. İŞKAD üyesi Sema Soykan'ın kadınlar günü
nedeniyle yazdığı şiir dinletisinin de yer aldığı re-
sepsiyonda İŞKAD Başkanı Süheyla Gergin'in kızı
Ezgi'de sahne alarak davetlilere keyifli bir müzik
akşamı yaşattı. 

GELENEKSEL HALE GELECEK
Resepsiyonun açılış konuşmasını İŞKAD Başka-

nı Süheyla Gergin yaptı. 2016 yılı bizim yılımız
olacak diyen Başkan Süheyla Gergin, "Dünya ka-
dınlar günü nedeniyle düzenlediğimiz resepsiyon
da bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyo-
ruz. Bunu ilk defa düzenliyoruz ama geleneksel
hale getireceğiz" şeklinde konuştu. Gergin'in yap-
tığı açılış konuşmasının ardından TBMM Başkanlık
Divanı Üyesi, CHP Adana Milletvekili ve aynı za-
manda da İŞKAD eski başkanlarından Av. Elif Do-
ğan Türkmen ise ''Hepimizin bir başarı öyküsü
var. Ben inanıyorum ki, bu başarı öyküleriyle bu-
gün içerisinde bulunduğumuz, aslında bize karan-
lık gelen gecenin sonunda hep birlikte el ele yürek
yüreğe aydınlığa kavuşacağız. 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü kutlu olsun'' dedi. Adana STK'ların-
dan sorumlu Vali Yardımcısı Azmi Yeşil ise Kadın-
lar Gününü kutlayarak başarılar diledi. Kadınların
birliktelik olması adına güzel bir organizasyon ol-
muş diyerek geceyi düzenleyenleri tebrik etti. Ko-
nuşmaların ardından sanatçı Ezgi sahne aldı.

2016 kadınların
yılı olacak

Dünya Kadınlar Günü resepsiyonun-
da konuşan Adana İşkadınları Der-
neği Başkanı Süheyla Gergin, “2016
yılı, bizim yılımız olacak” dedi





YILSAN üretim artışıyla
ihracata odaklandı

1950’li yıllarda başlayan ticari faaliyetle-
riyle, 1983 yılında Adana’da tarım ürün-
lerinin ambalajlanması, korunması, de-

polanması, taşınması  ve pazarlanmasında
kullanılan ambalaj ve koruma ürünleri imala-
tıyla devam ederek, iş hacmini genişleten YIL-
SAN Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sektördeki yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.
Firma, bugün Adana Hacı Sabancı Organize
Sanayi Bölgesindeki Üretim tesislerinde faali-
yetlerine aralıksız olarak devam ettiriyor.

KAPASİTE 3 KAT ARTTI
1993 yılında kurumsallaşmaya giderek

Adana-Mersin Karayolu üzerinde 5.600 met-
rekarelik bir alandan oluşan üretim tesisini
devreye alan YILSAN, sektördeki gelişmelere
bağlı olarak yatırımlarına devam ediyor. Fir-
ma, 2012 yılında Adana Hacı Sabancı Organi-
ze Sanayi Bölgesinde 30 bin metrekarelik bir
alandan oluşan ve son sistem teknolojik ma-
kine yatırımlarıyla birlikte üretim kapasitesini
üç katı kadar artırmayı başarmış durumda.
YILSAN, Genel Müdür Muhammet Yıldırım
yönetiminde bölge ve ülke ekonomisine
önemli katkılar sağlıyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ 
HER GEÇEN GÜN ARTTI
Baba Adem Yıldırım’ın, Kayseri’den Ada-

na’ya gelmesiyle birlikte başlayan ticari faali-
yetlerinin sürekli bir büyüme içerisinde bu-
günlere geldiğini söyleyen, YILSAN A.Ş.Genel
Müdürü Muhammet Yıldırım, Kobigündem
Dergisine şu şekilde açıklamalarda bulundu:
“Bizler dört kardeş olarak babamızdan almış
olduğumuz bayrağı daha da yükseklere taşı-
yarak bugünlere getirdik. İlk üretim tesisimizi
1983 yılında devreye aldık ve kurumsallaşma
sürecini başlattık. Sektörde artan iş hacmimi-
ze orantılı olarak, yatırımlarımızı da sürdür-
dük. Yine 2012 Yılında Adana Organize Sana-
yi Bölgesinde yaklaşık 30 bin metrekarelik
alandan oluşan yeni fabrikamızda üretime
başladık. İleri teknoloji makine parkurumuzla
birlikte Avrupa standartlarında üretim yapa-
bilir bir konuma ulaştık”.

Yarım asırdan daha uzun bir süredir Adana’da faaliyetlerini sürdüren YILSAN
A.Ş. ihracata odaklanarak bölge ve ülke ekonomisine katkılarını sürdürüyor.
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YILSAN A.Ş.
Genel Müdürü
MUHAMMET
YILDIRIM



KULLANIM ALANI ÇOK GENİŞ
Ürettikleri ambalajların, tarım ürünleri

başta olmak üzere sanayi, tekstil, inşaat, izo-
lasyon ve değişik pek çok sektördeki farklı
alanlarda kullanıldığını söyleyen Muhammet
Yıldırım, açıklamalarına şu şekilde devam
etti: “İmalatını yapmış olduğumuz ambalaj
ürünlerimizin kullanım alanları oldukça geniş-
tir.   Müşteri talebine bağlı olarak, farklı ebat,
renk, gramaj ve özellikte; PP File çuval, PP çu-
val, PP Haral Çuval, PE Raschel File Çuval, PE
Raschel Gölgeleme Filesi, PP İplik, İnşaat Ko-
ruma Filesi, PP Kumaş, Sergenlik ve Taban ör-
tüsü dahil olmak üzere sektörde geniş bir
yelpazede üretim yapmaktayız”.

İHRACAT YÜZDE 60
Mevcut üretimlerinin yüzde 60’nı yurt-

dışı pazarlara, yüzde 40’nı ise yurtiçi pa-
zara gönderdiklerini söyleyen Muhammet
Yıldırım, açıklamalarını şu şekilde sürdür-
dü: “Ortadoğu ülkeleri, Avrupa ülkeleri,
Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkeleri
başta olmak üzere Dünyanın değişik böl-
gelerine ürünlerimizi gönderiyoruz. İç pa-
zarda ise Türkiye geneli ürünlerimiz kulla-
nılmaktadır. Yarım Asrı aşan süredir de-

vam eden ticari faaliyetlerimizle birlikte iç pi-
yasada ki mevcut pazarımızı ihmal etmeden,
ihracat odaklı çalışmalarımız artarak devam
etmektedir.. Buradaki amacımız Güzel Ülkemiz
Türkiye’mize ve bölgemiz nezdinde doğduğu-
muz ve doyduğumuz şehrimiz Adana’mıza ge-
rek ekonomik olarak, gerekse istihdam olarak
katkılarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Biz sana-
yicilerin en büyük özeliği yatırım yapmak ve
kendini geliştirmektir. Bizde bu bağlamda her
dönem olduğu gibi, yeni hedeflerimiz olacak-
tır. Bu hedeflerimizi gerçekleştirme yönünde
gayret göstereceğiz. Yapacağımız her yatırım,

bölgemize ve ülkemize katma değer sağlaya-
caktır. Bu doğrultuda faaliyetlerimizi yıllardır
birlikte yürüdüğümüz değerli çalışanlarımız ve
müşterilerimizle birlikte kesintisiz sürdürmek-
teyiz ve sürdürmeye devam edeceğiz.”

MESLEKİ EĞİTİME ÖNEM VERİLMELİ
Sektörde yaşanan sıkıntılara da kısmen de-

ğinen Muhammet Yıldırım sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Sektördeki en büyük problemimiz,
nitelikli eleman sıkıntısıdır. Özelikle meslek li-
selerine bu anlamda önemli sorumluluklar
düşmektedir. Bu alanda yeterli kaynakların

sağlanması, meslek liselerinin güçlendi-
rilmesi ve nitelikli elaman yetiştirilmesi
hususu biz sanayiciler için büyük bir
önem arz ediyor. Bizde bu anlamda de-
ğişik kulvarlarda katkı sunmak adına
gayret göstermekteyiz. Yine sektörü-
müze yönelik yakın dönem içerisinde
bölge sanayicilerimizle birlikte Çukurova
Plastik Sanayicileri Derneği’ni (Çukuro-
va PLASDER) kurduk. Başkan Yardımcısı
olarak görev aldığım Çukurova PLAS-
DER, sektörümüzün, ülkemizin ve böl-
gemizin gelişmesine katkılar sağlama-
mız adına önemli bir oluşumdur.” dedi.
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Dünyanın dört bir yanından alanında uz-
man mimar ve tasarımcının katıldığı Mi-
lano Design Week, bu yıl 12 Nisan’da ka-

pılarını açacak. Mimari ve dekoratif yüzey sektö-
rünün lideri Cosentino Group, yaşam alanlarına
değer katan ve günümüz trendlerini belirleyen
ürünlerini, sanatın ve tasarımın kalbi Milano’da
12 -17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek fu-
arda ziyaretçilerinin beğenisine sunacak. İleri tek-
nolojiye sahip ürünleriyle dünyanın en büyük ku-
vars taş üreticisi olan Cosentino Group, fuarda
aynı zamanda sıra dışı estetiğe ve yüksek daya-
nıklılığa sahip yapısı ile dikkat çeken Silestone®
ve Dekton® ürünlerinin yeni renk seçeneklerini
de görücüye çıkaracak.  

SEKTÖRÜ BULUŞTURAN FUAR
Cosentino Group,  sunduğu İspanyol estetiği-

ne sahip tasarımların yanı sıra, mutfak, banyo,
yüzey kaplama, dış alan uygulamaları, mobilya,

aydınlatma ve dekorasyona dair en yeni fikirleri
de Milano Design Week’te sergileyecek. Uluslar-
arası katılımı düşünüldüğünde; özellikle dekoras-
yon ve tasarım alanında dünyanın en önemli fu-
arlarından biri olarak kabul edilen Milano Design
Week, sektörün tüm profesyonellerine beş gün
boyunca ev sahipliği yapacak. 

GLOBAL BİR ŞİRKET
Merkezi İspanya'da bulunan Cosentino Grup,

mimari ve tasarım amaçlı yenilikçi yüzeylerin
üretim ve dağıtımını yapan global bir şirkettir.
Sektöründe dünya çapında lider olan Cosentino
Grup, yenilikçi yaklaşımlar ile trendleri belirleyen
ve insan hayatına değer katan çözümler tasarla-
maktadır. Bu vizyon dahilinde, sıradışı ve öncü
ürünler olan Silestone®, Dekton®, Eco by Cosen-
tino® ve Sensa by Cosentino® gibi ileri teknoloji-
ye sahip ürünleri geliştirmiş ve mimari alanlarda
eşsiz tasarımların yaratılmasını sağlamıştır.

Doğal taş ve yenilik-
çi yüzey üretiminde

dünyanın önde gelen
rması Cosentino

Group, Milano Design
Week’te inovatif tasa-

rımları Silestone® 
ve Dekton® 

serileriyle bu yıl 
yine göz dolduracak.

Tasarımın başkentinde Cosentino rüzgârı esecek
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Mersin Tırmıl Sanayi Sitesi’nde faali-
yet yürüten Çelik Helezon San. ve
Tic. Ltd. Şti. sektöre bundan 30 yıl

önce giriş yapıyor. Ağırlıklı olarak çelik hele-
zon imalatı yapan firma, son dönemde hele-

zon makinesi yatırımlarıyla birlikte üretimin 3
kat artırarak sektörde ki büyümesini sürdürü-
yor. Mehmet Badem yönetiminde faaliyet
yürüten firma, Mersin Tırmıl Sanayi Sitesi’nde
500 metrekarelik kapalı alandan oluşan işlet-
mesinde çalışmalarını yürütüyor. TSE ve ISO
9001:2002 kalite yönetim standartlarına uy-
gun imalat yapan firma, GİYOTİN sac kesme
makinesi ve helezon makinelerinden oluşan
işletmesinde günlük 700 metre çelik helezon
imalatını gerçekleştiriyor. 

GÜNLÜK 700 METRE İMALAT
Mersin Tırmıl Sanayi Sitesinde Çelik hele-

zon, yem karma makinesi, komple helezon sis-
temleri üretimini yaptıklarını ifade eden Çelik
Helezon San.Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Badem, Kobigündem Dergi-
si’ne şunları söyledi: “Yaklaşık 35 yıldan bu
yana çelik helezon sektöründe faaliyetlerimizi
yürütüyoruz. Sektördeki deneyimlerimiz ve
artan iş hacmimize orantılı öz kaynaklarımızla
makine parkurumuzu güçlendirdik. Yeni maki-
ne yatırımlarımızla birlikte günlük 700 metre
çelik helezon imalatını yapabilir bir konuma
ulaştık. Bu da bizi sektörde bir adım öne çıka-
rarak geldiğimiz noktada firmamızın büyüme-
sini sağlamıştır. İşletmemizde çelik helezon
makineleri, Giyotin sac kesme ve muhtelif
makine tezgahlarımızla birlikte günlük 700
metre çelik helezon imalatını yapmaktayız.”

Çelik Helezon LTD.
kapasitesini 3 katına çıkardı

Yeni 
makine yatırımlarıyla 

birlikte, günlük 700 metre 
helezon imalatı yapan Çelik 
Helezon LTD, üretim kapa-

sitesini 3 kat artırmış 
oldu.

Çelik Helezon 
San. Tic. Ltd. Şti. 
Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET BADEM
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KAPASİTE 3 KATINA ÇIKTI
Mevcut üretim kapasitelerinde ciddi bir oran-

da artış sağladıklarını da söyleyen Mehmet Ba-
dem, şu şekilde açıklamalarına devam etti:
“Sektörde hem kendi birikimlerimiz ve hem de
deneyimli bir kadroya sahip olmamız, bizi yatı-
rım yapmaya yönlendirdi. Öz kaynaklarımızla
makine parkurumuzu ve imalat hatlarımızı güç-
lü bir konuma ulaştırdık. Bu da mevcut kapasite-
mizi üç katına çıkarmamıza vesile olmuş oldu.
Helezon ve diğer imalatlarımızda kalitemizi hep
yüksek tutuyoruz. Satış ve satış sonrası servis
hizmetlerimizin yanı sıra, müşterilerimize en
kısa sürede ulaşmak, problemi yerinde tespit
edip çözüme kavuşturmak, şirketimizin temel
ana kurallarındandır. Dolaysı ile müşteri mem-
nuniyeti bizim için en öncelikli hedeflerimiz ara-
sında ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle tüm
kalite standartlarında üretim yapmaktayız.”

TÜRKİYE GENELİNE HİTAP EDİYOR
Çelik helezon sektöründe Türkiye geneli,

geniş bir pazar payına sahip olduklarını
söyleyen Mehmet Badem,şu şekilde de-
vam etti: “Türkiye geneli gıda, bakliyat,
plastik, çimento, madden, ısı kazanları sek-
törüyle birlikte çok geniş bir kesime hitap
ediyoruz. Ağırlıklı olarak çelik helezon ima-
latını yapmaktayız. 50 mm çaptan 450
mm çapa, 3 mm’den 6 mm kalınlığına ka-
dar ve özel istekler doğrultusunda gelen
tüm talepler doğrultusunda çelik helezon
imalatını yapabilmekteyiz. Ayrıca tarım
makineleri tekerli-tekersiz helevatör, U tipi
helevatör, konveyör ve besi çiftlikleri için
yem karma makineleri imalatını da yap-
maktayız. Özelikle yem karma makinesi
besi çiftlikleri için, yemlerin karıştırılmasın-
da büyük bir kolaylık sağlamaktadır.”

İHRACAT YAPMAYI HEDEFLİYOR
Yurtiçi pazarda Türkiye geneline hitap ettikle-

rini ve yurtdışı pazar araştırmalarının ise ivedi bir
şekilde devam ettiği bilgisini de veren Mehmet
Badem, açıklamalarını şu şekilde tamamladı:
“Yeni yatırımlarımızla birlikte üretim kapasite-
mizde çok ciddi bir artış sağlamış olduk. Bununla
birlikte yurtdışı pazar araştırmalarımıza ağırlık
vermeye başladık. Yakın dönem içerisinde direkt
olarak ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bulgaris-
tan, Kazakistan, Özbekistan, İran ve diğer pek
çok ülkeye ihracat gerçekleştirmek için, çalışma-
larımızı hızla sürdürüyoruz. Yakın bir dönem içeri-
sinde de bu hedefimizi gerçekleştirmeyi ön görü-
yoruz. Yine tüm bunların yanı sıra sektörde ki ya-
tırımlarımızı iş hacmimize orantılı olarak sürdür-
meyi planlıyoruz.Amacımız çelik helezon imalatı
sektöründe firmamızı hak ettiği konuma ulaştır-
maya gayret ve çalışmalarımızla sürdüreceğiz.”
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ASKi standına yoğun ilgi

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve
Kongre Merkezi’nde düzenlenen
Adana Kent, IHS, İnşaat, Dekorasyon

ve Yapıda Yenilikler Fuarı’nın gözde stant-
larından birisi de Adana Büyükşehir Beledi-
yesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) stan-
dı oldu. 4 gün boyunca farklı ülkelerden ve
şehir dışından gelen misafirlerin ziyaret et-
tiği fuarda, ASKİ tarafından oluşturulan
stant yoğun ilgi gördü. Fuarın ilk gününde
Adana Valisi Mustafa Büyük ve Adana Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü

tarafından ziyaret edilen standa daha sonra
İran ve Azerbeycan heyeti de gelerek
ASKİ’nin hizmetlerini öğrendi. Fuar süresin-
ce abonelerin sorularını cevaplayan ve öne-
rilerini dinleyen ASKİ personeli, bir yandan
da gerçekleştirilen projeleri tanıttı. Stantta
içme suyu tesisatlarında kullanılan malze-
meler ve kayıp kaçakları tespit etmekte
kullanılan teknolojik cihazlar ziyaretçilere
tanıtıldı. Ayrıca standa uğrayan tüm vatan-
daşlara çeşitli hediyeler ve su kullanımı ko-
nusunda bilgilendirici broşürler verildi.

Adana Kent, IHS, İnşaat, De-
korasyon ve Yapıda Yenilikler

Fuarı’nın gözde stantların-
dan biri, Adana Büyükşehir

Belediyesi Su ve Kanalizasyon
İdaresi (ASKİ) standı oldu.
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Dünya Nadir Hastalıklar Günü, Adana
Numune Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesinde; Adana Kamu Hastaneler Bir-

liği Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Kürşat
Arıkan, Numune Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi Yöneticisi Prof. Dr. Ek-
rem Sapmaz, yöneticiler,
sağlık çalışanları, belediye
çalışanları, sivil toplum ku-
ruluşları ve hasta ailelerinin
katıldığı katıldığı bir etkin-
likle kutlandı.  Genetik Tanı
Merkezi, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Kliniğinin ev sa-
hipliği yaptığı etkinliğin açı-
lışında söz alan Genetik Tanı
Merkezi sorumlusu Doç. Dr.
Özge Özalp Yüreğir, bugü-
nün özel amacının nadir hastalığa sahip kişile-
rin ve ailelerinin sesini duyurabilmek, sağlık
çalışanlarında ve toplumda farkındalık yara-
tabilmek olduğunu söyledi. 

SORUMLULUKLARI ANLATTILAR
Konusunda uzman akademisyenlerin görev

aldığı konferansta, Tıbbi Genetik Uzmanı Dr.

Sinem Yalçıntepe, Çocuk Nöroloji Uzmanı
Doç. Dr. Mustafa Kömür ve Çocuk Metaboliz-
ma Uzmanı Dr. Deniz Kör yaptıkları konuşma-
larda; Nadir Hastalıkların önemine dikkat çe-
kerek bu hastalıklara tanı koyma, takip ve te-

davi etme süreçlerinin multidi-
sipliner bir çalışma gerektirdiği-
ni, sağlık kurumlarına, sağlık ça-
lışanlarına ve ailelere çok iş düş-
tüğünü anlattılar. 

SOSYAL DESTEK ÖNEMLİ
Sivil toplum kuruluşları ve

nadir hastalıklara sahip hastala-
rın aileleri adına konuşan Artı
Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği
başkanı Didem Sürenler,  nadir
hastalık tanısı konmuş bir bire-

yin yeterli sağlık hizmeti almasının yanı sıra
sosyal ve psikolojik açıdan da desteklenmesi-
nin oldukça önemli olduğunun altını çizdi.
Adana Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekrete-
ri Prof. Dr. Osman Kürşat Arıkan ise nadir has-
talıkların tek başlarına nadir görülmekle birlik-
te totalde Türkiye’de yaklaşık 5 milyon insa-
nın nadir hastalıklardan etkilendiğini söyledi.

‘Nadir görülen’ hastalıklar anlatıldı
Adana Numune Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi
akademisyenleri, Dünya
Nadir Hastalıklar Günü

kapsamında düzenledik-
leri konferansla katılım-
cıları "nadir hastalıklar"

hakkında bilgilendirdi.
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Cukurova bölgesinde yer alan il ve ilçele-
rin ticaret ve sanayi odaları ile borsaları,
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO)

ev sahipliğinde Mersin’de buluştu. Toplantıda
Çukurova Havalimanı’ndan, D-400 Karayo-
lu’nun genişletilmesine, tarımdan turizme,
Mersin’den Gaziantep’e hızlı tren hattı oluştu-
rulmasından yürütülecek lobi faaliyetlerine,
makro yatırımların ortak planlanmasından fu-
arcılığa kadar birçok konu gündeme geldi. Bir
sonraki toplantı Masıy ayında gerçekleşecek. 

ARTIK BÖLGELER YARIŞIYOR
Toplantıyı TOBB Ticaret Borsaları Konseyi

Başkanı Abdullah Özdemir yönetti. Toplantı-
nın açılış konuşmasını yapan MTSO Yönetim
Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut ise  ortak top-
lantıların önce bölgeye ardından da güç birliği-
ne giderek ülkeye katkı vermek amacıyla ger-
çekleştirildiğini kaydetti. Aşut şunları söyledi:
“Dünya ekonomilerinde artık ülkeler değil,
bölgeler yarışıyor. Bölgelerin gücü ise o bölge-
de bulunan il ve ilçelerin etkin iş birliğinden ve
ortak iş yapabilme becerisinden kaynaklanı-
yor. Eksiklerini tamamlama becerisinden kay-
naklanıyor. Bu noktada rekabetin iki önemli
ayağı olan verimlilik ve maliyet adına birçok alt
yapı hizmetini, birlikte etkin şekilde kullanabil-
mek öne çıkıyor. Yani, senin-benim kayıkçı kav-
gası yerine; “bizim” diyebildiğimizde, gerçek
güç ortaya çıkıyor.”

YENİ MARMARA OLABİLİRİZ
Ortak kazanım ve ortak bölüşmenin başarıl-

dığı gün Çukurova Bölgesi’nin ekonomik an-
lamda ülkenin Yeni Marmarası yeni endüstri
bölgesi olabileceğini vurgulayan Aşut, Mersin
ve Adana’nın ekonomik anlamda birer İstanbul
olmayı çoktan hak ettiğini dile getirdi. Güçlü
bir Adana’nın güçlü bir Mersin, güçlü Ceyhan,
güçlü Tarsus ve Silifke anlamına geleceğine
dikkat çeken Aşut, bu işbirliğinin en önemli,
Türkiye’ye örnek olacak projelerinden bir tane-
sinin de Ticari İstihbarat Merkezi Projesi oldu-

ğunu ifade etti. Ardından Mersin’deki çalışma-
lar hakkında bilgi veren Aşut, önümüzdeki dö-
nemde dördüncü İnsan Kaynakları Zirvesi’nin
düzenleneceğini belirterek tüm katılımcıları zir-
veye davet etti. 

GÜÇ BİRLİKTEN DOĞUYOR
Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Me-

nevşe ise toplantıda gücün bir araya gelerek
oluştuğuna dikkat çekti. Çukurov Bölgesi’nin
Türkiye’nin en önemli ilk 3 bölgesi arasında yer
aldığını kaydedeN Menevşe, turizm konusunda
her türlü desteği vermeye hazır olduklarını an-
lattı. Bölgenin bir dönem inanç turizminde
önemli adımlar attığını kaydeden Menevşe, böl-
genin tekrar bu alana yönelmesi gerektiğine
inandığını söyledi. Bölgedeki yatak kapasitesinin
arttığını, yeni yatırımlar yapıldığını dile getiren
Menevşe, bu otellerin tam kapasite çalışması
için yatırımların önem taşıdığını ve bu konuda
Oda’lara önemli görevler düştüğünü söyledi. 

İŞİMİZİ SIKI TAKİP ETMELİYİZ
Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki

Kıvanç ise sorunların sık sık dile getirildiğini an-
cak sonuç alınması için güçlü lobi faaliyetine ve
bıkmadan usanmadan işin takip edilmesine ih-
tiyaç olduğunu anlattı. “Oda ve Borsalarımız el
birliğiyle taleplerimizi ortak mutabakatta talep
edersek bölgemiz için her işin üstesinden geli-
riz” diyen Kıvanç, ardından teşviklere değindi.
Bölgeye yatırım yapılması gerektiğini kayde-
den Kıvanç, mevcut teşviklerle yatırımların 20
yılda amorti edilebildiğini söyledi. Bunun için
ilçe bazlı ve sektörel teşvikleri beklediklerini
dile getiren Kıvanç, 2023 hedeflerine ulaşılma-
sı için bu konunun üzerine gidilmesi gerektiğini
ifade etti.

SONUÇ ODAKLI ÇALIŞALIM
Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya

ise konuşmalar sırasında sorunların belirlendi-
ğini ancak hedefe varma noktasında çeşitli sı-
kıntılar yaşandığını anlattı. En önemli iki ya da

Çukurova bölgesindeki il ve 
ilçelerin odaları ve borsaları, 

Mersin Ticaret ve Sanayi 
Odası (MTSO) ev sahipliğinde 

Mersin’de bir araya geldi. 
Toplantıda, bölgenin sorunları 

ve çözüm önerileri tartışıldı

Odalar ve borsalar Mersin’de çözüm aradı
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üç sorunun belirlenip bunların çözümüne ön-
celik verilmesi gerektiğini kaydeden Kaya, ön-
celiğin D-400 Karayolunun genişletilmesi,
hızlı tren çalışması ve Çukurova Havaalanı’na
verilmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.
Bölgenin tarım bölgesi olduğunu hatırlatan
Kaya, bölgedeki karışıklıkların ticareti de etki-
lediğini anlattı. 

HER ÇİVİ BÖLGEYİ ETKİLER
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Ruhi Koçak ise yapılacak her yatırımın tüm
bölge adına önem taşıdığına dikkat çekilerek,
“Adana ya da Mersin’e çakılacak tek bir çivi
tüm bölge için önemli” dedi. İsteklerin doğru
ifade edilmesi ve yüksek sesle dile getirilerek
siyasilerin elinin güçlendirilmesi gerektiğini
vurgulayan Koçak, “Zamanında Çukurova Ha-
valimanı’nı istiyoruz ama Adana Havalima-
nından da vazgeçmiyoruz diye yüksek sesle
söyleyebilseydik bugün belki de Çukurova
Havalimanı yatırımı tamamlanmıştı” değer-
lendirmesini yaptı. 

YATIRIMCI ARAZİ BULAMIYOR
Adana Sanayi Odası (ADASO) Meclis Baş-

kanı Hüseyin Çomu ise bölgede yatırım arazisi

bulunması noktasında yaşanan sıkıntılara de-
ğindi. 2023 hedeflerine ulaşmak için daha çok
yatırıma ihtiyaç olduğunu ancak yatırım yapı-
lacak arazi bulunması noktasında sonuç alına-
madığını kaydeden Çomu, makro planlama-
larda Adana ve Mersin’in ortak hareket etmesi
gerektiğini ifade etti. Çomu, D-400 Karayo-
lu’nun genişletilmesi çalışması üzerinde ise
birkez daha çalışılması gerektiğine inandığını
söyledi. 

TARIM ALANLARI 
TOPLULAŞTIRILMALI
Kozan Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ya-

ğan ise tarıma değindi. Tarım alanlarının top-
lulaştırılması gerektiğini ifade eden Yağan,
ayrıca çiftçilerin hazine arazilerini alması ko-
nusunun kolaylaştırılması için destek bekle-
diklerini anlattı. koordinasyon eksikliği ve böl-
geden orman kadastrosu geçmemesi nede-
niyle hazine arazilerini çiftçilerin satın alama-
dığını dile getiren Yağan, bu konunun çözümü
için destek beklediklerini söyledi. 

PAZAR SIKINTISI VAR
Anamur’un ekonomisinin tarıma dayalı ol-

duğunu ifade eden Anamur Ticaret ve Sanayi

Odası Başkanı Feridun Torunoğlu ise özellikle
çilek üretiminin arttığı bir dönemde dış tica-
rette yaşanan sıkıntıların artması nedeniyle
Pazar bulmakta zorlandıklarını söyledi. Tu-
rizmde de istenilen sonuçları alamadıklarını
ifade eden Torunoğlu, şunları söyledi:  “Ana-
mur’a daha çok dikkat çekilmesini istiyoruz.
Kıbrıs’a en yakın nokta Anamur. Liman yapıla-
cak proje çizildi ama Kalkınma Bakanlığı’nda
bekliyor. Anamur gümrük kapısı açılması için
destek bekliyoruz.”

OTOBAN ÖNEMLİ
Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Orhan Sarı ise bölge turizminin canlanması
için D-400 Karayolu’nun Erdemli’ye doğru da
iyileştirilmesi gerektiğini, otoban çalışmasına
önem verilmesi gerektiğini söyledi. “Taşucu,
Çeşmeli Otobanı’nın yapılmasını takip etme-
liyiz” diyen Sarı, geçmiş yıllarda Osmaniye,
Gaziantep, Konya’dan yaz aylarında gelen iç
turizmde yol sorunu nedeniyle azalmalar ya-
şanmaya başladığını söyledi.  Silifke Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar da oto-
ban sorununun önemine dikkat çekerek, Silif-
ke ve sonrasında yer alan ilçelerin tanıtımına
ağırlık verilmesini beklediklerini dile getirdi.
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TÜMSİAD ÇKA’yı ziyaret etti

TÜMSİAD Adana Şube Başkanı Yakup
Kutluca ve Yönetim Kurulu üyeleri Ke-
nan Toraman ile Şube Sekreteri Yalçın

Kartal, ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altun-
su’yu makamında ziyaret etti.

KRİTERLERE UYGUNLUK ÖNEMLİ
Lutfi Altunsu, ziyaretten duyduğu mem-

nuniyeti dile getirerek, ’’ÇKA olarak  amacı-
mız, kamu ve özel sektör ile STK’lar arasın-
daki işbirliğini geliştirerek, yerel potansiyeli

harekete geçirmek,  bölgenin ekonomik ve
sosyal kalkınmasına yardımcı olmak, reka-
bet gücünü artırarak, sürekli kılmaktır’’ dedi.
Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği
çerçevesinde, desteklere ilişkin ilke ve kural-
lar ile başvuru şartlarından da bahseden Al-
tunsu,’’2016 Yılı Teknik Destek Programı
başvuruları, ikişer aylık dönemler halinde
kabul edilmektedir. Ön inceleme ve idari
kontrol’den sonra onaylanan projelerin, kri-
terlere uygunluğunun çok  önemli olduğu-
nun altını çizdi.

KOBİ’LERE DESTEK OLUYOR
TÜMSİAD Adana Şube Başkanı Yakup Kut-

luca da ziyarette yaptığı konuşmasında, ‘’Ulus-
lararası Sanayici ve İşadamları Derneği olan
TÜMSİAD’ın, sürdürülebilir ekonomik büyü-
menin en temel gereksinimi olan toplumsal
huzur ve ekonomik istikrarın korunması husu-
sunda, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik
alanlarda gelişmesine katkı sağlamaya çalıştı-
ğını,bu  doğrultuda  eğitimde, işbirliği kurmada
ve proje üretmede KOBİ’lere  destek olmaya
devam edeceklerini’’ vurguladı.

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı,
Vergi Haftası kutlamaları kapsamında
Adana Sanayi Odası’nı ziyaret etti.  ADA-

SO Meclis Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, Damga
Vergisi Kanunu’nun yeniden ele alınması gerekti-
ğini vurgularken, AVD Başkanı Ahmet Tunalı,
"Adil ve tarafsız bir şekilde yerine getirirken, tüm
çalışmalarımızı mükellef memnuniyetini esas
alan etkin, güvenilir, şeffaf ve güler yüzlü hizmet
verme anlayışı ile gerçekleştirmekteyiz" dedi. 

ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET
Kamu hizmetlerinin etkin biçimde verilmesi

için gerekli finansmanın sağlanmasında vergi ge-
lirlerinin önemli olduğunu belirten Tunalı, hizmet
kalitesinin yükseltilmesi, idare-mükellef uyumu-
nun sağlanması açısından sivil toplum kuruluşla-
rıyla işbirliğine önem verdiklerini vurguladı. Ada-
na Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin Nuri
Çomu, vergi dairelerinde çağdaş anlayışla mükel-
lef ve çözüm odaklı kaliteli hizmet sunulmasın-
dan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Vergi Haftası’nı kutlayan Çomu, daha adaletli ve
verimli vergi yılları temennisinde bulundu. 

21’İNCİ YÜZYILA YAKIŞMALI
ADASO Meclis Başkanı Hüseyin Nuri Çomu,

yürürlükteki en eski kanunlardan biri olan Dam-
ga Vergisi Kanunu’nun işadamları açısından
önemli bir maliyet kalemi olduğunu, damga ver-
gisinin kaldırılması veya yenilenerek, daha az
maliyetli, anlaşılabilir, kolay uygulanabilir ve 21.
Yüzyılın Türkiye’sine yakışır hale getirilmesi ge-
rektiğini vurguladı. Adana Sanayi Odası’na ger-
çekleştirilen ziyarette, vergi dairesi müdürlerinin
yanı sıra, ADASO Meclis Başkan Yardımcısı İsra-
fil Uçurum, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları
Fırat Karalı ve Erdoğan Şire, Yönetim Kurulu
üyeleri Ahmet Özkök, İsa Tuzcu, Süleyman Baş,
Meclis Katip Üyesi Rafet Milli ve Genel Sekreter
Bora Kocaman hazır bulundu.

Adana Vergi Dairesi Baş-
kanı Ahmet Tunalı’yı ağır-
layan ADASO Meclis Baş-
kanı Hüseyin Nuri Çomu,

Damga Vergisi Kanunu’nun
yeniden ele alınması ge-

rektiğini vurguladı

Damga Vergisi Kanunu yenilenmeli
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720 yatak kapasitesi ile hizmet veren Çuku-
rova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastane-
si'nin hizmet kapasitesini arttırmak ve va-

tandaşlara daha geniş sağlık hizmeti sunmak
amacıyla yapımı süren ek binanın inşaatında ça-
lışmalar sürüyor. Ek hizmet binasında 21 ameli-
yat odası, birer kişilik 100 ve ikişer kişilik 50 has-
ta odası, 65 kişilik yoğun bakım ünitesi, 80 adet
poliklinik, acil servis, radyoloji, laboratuar, kapalı
ve açık otopark bulunacak.

5 YILDIZLI OTEL GİBİ OLACAK
Adana ve çevre illerin yanı sıra yurtdışından

gelen hastalara da hizmet veren Çukurova Dr.
Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi, 5 yıldızlı otel
gibi hizmet veriyor. Hastanenin fiziksel duru-
munda da önemli değişiklikler olduğunu söyle-

yen Hastane yetkilileri, "Hastalarımız, 5 yıldızlı
otelde kalıyor gibi hizmet alacak. Amacımız has-
tanemizi konfor açısından da en iyi noktaya ge-
tirmek. Buraya gelen hastaların en iyi ortamlarda
tedavi olmalarını sağlamak" diye konuştular..

KOMPLEKS BİR TESİS OLACAK
Yapımı süren 200 yataklı ek hizmet binasının,

verilen hizmetin kalitesini azaltmadığı gözleni-
yor. Söz konusu hizmet binasının tamamlanma-
sıyla, hastanenin bulunduğu alan, modern tıp
hizmetlerinin verildiği kompleks bir sağlık mer-
kezi haline dönüşecek. Dr. Halil Nacar'ın hastane
yöneticiliğine getirilmesinin ardından kısa sürede
Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastane-
si'ndeki önemli  değişiklikler dikkat çekiyor.

Sağlıkta dönüşüm pro-
jesi kapsamında Çuku-
rova Dr. Aşkım Tüfekçi 
Devlet Hastanesi’nde 
yapılan 200 yataklı ek 

hizmet binasının inşaatı 
tüm hızıyla devam ediyor.

Devlet hastanesindeki
ek inşaat hızlı ilerliyor

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Bilim ve Tekno-
loji Üniversitesi (ABTÜ) arasında işbirliği protoko-
lü imzalandı. Protokol çerçevesinde, ABTÜ’nün
yerleşke binaları tamamlanana kadar Çukurova
Üniversitesi’nde inşaatı yeni biten Otomotiv Mü-
hendisliği Bölüm Binası ortak kullanılacak. 

İKİ PROTOKOL İMZALANDI
Törende iki üniversite arasında iki farklı proto-

kol imzalandı. İlk protokol ÇÜ ile ABTÜ arasında
bina kullanımına yönelikti. Protokolle, Çukurova
Üniversitesi kampüsünde inşaatı yeni tamamla-
nan Otomotiv Mühendisliği Bölüm Binası, öğren-
cilerin eğitim- öğretim faaliyetleri için Adana Bi-
lim ve Teknoloji Üniversitesi’ne ortak kullanıma
açıldı. Bir başka Protokol ise yine Çukurova Üni-
versitesi, Çukurova Teknokent ile Adana Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi arasında imzalandı. İmzala-
nan protokol gereği, ABTÜ’lü akademisyenler Çu-
kurova Teknokent’ten, Çukurova Üniversiteli aka-
demisyenlerin sahip olduğu haklardan yararlana-
rak destek alabilecek. ABTÜ’li akademisyenler
ayrıca Çukurova Teknokent’te şirket kurabilecek.

ÇÜ ve ABTÜ işbirliği yapacak

Dr. HALİL NACAR



Adana'da kamu hastaneleri profesyonel
kadrosu ve dünya teknolojisi tıbbi cihaz-
larıyla sağlık sektöründe vatandaşa  kali-

teli hizmet sunmanın gururunu yaşıyor. Adana
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak
Burun Boğaz Kliniği'nde ilk kez, koklear implant
ameliyatları yapılmaya başlandı. Koklear im-
lantlarında uluslararası başarılara imza atmış
Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt’ın moderatörlüğünü
yaptığı vaka destekli koklear implant ameliyatı
çalıştayı yapıldı. Prof. Dr. Osman Kürşat Arı-
kan’ın davetiyle Adana'ya gelen Prof. Dr. Yıldı-
rım Beyazıt, değişik yaş gruplarından belirlenen
uygun hastalara, akademisyenlerle beraber ba-
şarılı implant uygulamaları gerçekleştirdi.

HİZMETLERİ HALKA GÖTÜRÜYORUZ
Adana Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekre-

teri Prof. Dr. Osman Kürşat Arıkan yaptığı açık-
lamada, “Birliğimize bağlı olarak toplamda, ilçe-
ler dahil 12 hastanemiz var. Çalışan profesyonel
sağlık ordumuzla sağlık hizmetinden yararlan-
mak isteyen vatandaşlara her konuda yardımcı
oluyoruz. Hastalık zor bir süreçtir. İnsana maddi
manevi zorluklar yaşatır, iş kaybına neden olur.
Bazı hastalıklar da vardır ki; maddi açıdan daha
fazla zorladığı gibi çevrenizdeki sağlık kuruluşla-
rında konuyla ilgili profesyonellere ulaşmakta da
zorluk çekersiniz. Amacımız özellikli tedavi yön-
temlerini ve tıbbi teknoloji ürünlerini halkın aya-
ğına getirmektir” dedi.

ELEKTRİKSEL UYARIM SAĞLIYOR
Arıkan,koklear imlant ameliyatı ile ilgili ola-

rak bilgi verdi: Koklear imlantı ileri derece ve çok
ileri derece işitme kaybı olan hastalara, işitme
duyusunu yeniden yapılandırmak için kullanılan
tek tıbbi cihazdır. Seslerin şiddetini yükselten
işitme cihazlarının aksine koklear implantlar,

beyne ses sinyallerini iletmek için iç kulağın ha-
sarlı bölgesinin(kokleanın) işini yapar. Halk ara-
sında biyonik kulak olarak da bilinen bu cihazlar,
iç kulağın işlevini yitiren kısımlarının yerine ge-
çer ve iç kulaktaki sinir liflerine doğrudan elek-
triksel uyarım sağlayarak işitmeyi sağlarlar. 

AĞRISIZ BİR İŞLEM
Her iki kulakta ileri dereceden  çok ileri dere-

ceye kadar,  işitme kaybı olanlara, kelime anlama
ve kelimeleri ayırt etme testlerinde %30 veya
daha düşük  puan alanlara ve işitme cihazların-
dan hiç fayda göremeyenlere koklear implantlar
ameliyatla takılabilir. Koklear implant operasyo-
nu genel anestezi altında, kulak arkasından, iç
kulağa delik açılarak yapılır. Bu ameliyat 2-4 saat
süren, ağrısız bir işlemdir. Hastalar, genellikle
birkaç gün sonra sosyal yaşamlarına dönerler.
Koklear implantıyla hastanın cümleyi anlama
oranı yüzde 80’dir. Kişiler çevreden gelen sesleri
daha iyi anlarlar. Bu durum özellikle konuşma
çağındaki bebekler için önemlidir. Böylece nor-
mal konuşma yeteneğine sahip olurlar ve toplu-
ma sağlıklı bireyler olarak katılırlar.

Adana Numune Eğitim
ve Araştırma Hastanesi

Kulak Burun Boğaz 
Kliniği'nde ilk kez, kok-
lear implant ameliyat-

ları yapılmaya başlandı.

Numune Hastanesi’nde
koklear implant ameliyatı
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Adana merkez Yüreğir ilçesi Vehbi Necip
Savaşan İlkokulu öğrencileri ve öğretmen-
leri, Nilsun Özbilen yönetiminde yaptık-

ları hazırlık ve etkinlikle, Dünya Down Sendromu
Günü’nü kutladı. Kutlamada öğrenciler, en farklı,
renkli, dikkat çekici kıyafetler giyerek, farklı saç
modelleri uygulayarak, maskeler takarak, renga-
renk çoraplar giyerek ve avuç içlerine “İşte şimdi
farklıyız” gibi anlamlı sözler yazdı. 2/D
Sınıf Öğretmeni Nilsun Özbilen,
down sendromlu insanlar için top-
lumun bilinçlenmesine katkıda bu-
lunmaya çalıştıklarını ifade etti.

HAYATA DEĞER KATARLAR
Nilsun Özbilen şöyle konuştu:

“21 Mart Dünya Down Sendromu
Farkındalık günüdür. Birleşmiş Mil-
letler 10 Kasım 2011 tarihli  kararı
ile 21 Mart tarihini resmi Dünya
Down Sendromu Günü olarak tanı-
mıştır. 21 Mart günü (21/3) Down sendromlu in-
sanlarda 21’nci kromozomun 3 tane olmasını
simgelemektedir. Bu dünya üzerinde hepimiz bir-
birimizden farklıyız. Ancak down sendromlu bi-
reylerde 21’inci kromozom çiftinde fazladan bir
kromozom olması sebebiyle, normal gelişim gös-

teren bireylerden bir fazla yani 47 kromozom bu-
lunur. Bu fazlalık bireyin fiziksel ve zihinsel özel-
liklerine de yansımaktadır. Onlar hayatımıza +1
değer katanlardır. Sevecen, uyumlu, neşeli, dansı
ve müziği seven, dost canlısı bireylerdir.”

FARKINDALIK YARATIYORUZ
Vehbi Necip Savaşan İlkokulu olarak bu yıl

3’üncü kez Dünya Down Sendromu Far-
kındalık Günü etkinliğini yaptıklarını
belirten Nilsun Özbilen şunları söyle-
di: “Bu etkinliklerimiz ile down sen-
dromlu bireyler  için öğretmen, öğ-
renci ve velilerimizle birlikte toplu-
mumuzda bilinçli ve duyarlı bireyler
yetiştirilmesinde onları destekleye-
cek ve güven içinde olmalarını sağla-
yacak ortamlar oluşturabilmesinde
ve sağlanacak özel eğitim desteği ile
kendi potansiyellerini tam olarak ge-
liştirebileceklerine ve üretken bireyler

olarak toplumda yer alabileceklerine dikkat çe-
kebilmek adına bu tarz etkinliklerimize devam
etmeyi amaçlıyoruz. Elimizden geldiğince farkın-
dalık yaratmaya gayret etmeye çabalıyoruz.”

DOSTLAR KROMOZON SAYMAZLAR
Down Sendromu Derneği’nin bu yılki etkinlik-

leri “İşte Şimdi Farklıyım” sloganıyla gerçekleştir-
diğini vurgulayan Nilsun Özbilen, “Farklı olmanın
nasıl doğduğumuzla ilgili değil; kim olmayı seçti-
ğimizle ilgili olduğu ve doğuştan gelen farklılıkları
görmezden gelmemiz gerektiği vurgulandı. Bu
nedenle bizler de   onlar da okuyabilir, meslek
sahibi olabilir, üretken ve bağımsız hayat sürebi-
lir, ikinci bir dil öğrenebilirler. Yeter ki bizler aile-
leri, arkadaşları, dostları olarak  yanlarında ola-
lım, uygun ortamlar yaratalım. Eğitimleri için fır-
satlar oluşturup destek olalım. Dostlar kromo-
zom saymazlar. Sizleri olduğunuz gibi seviyoruz.
Çünkü hepimiz birbirimizden farklıyız. Farklılıkla-
rımızla özel, güzel ve değerliyiz” dedi.

Adana merkez Yüreğir
ilçesi Vehbi Necip Sava-
şan İlkokulu öğrencileri
ve öğretmenleri, Nilsun

Özbilen yönetiminde
Dünya Down Sendromu

Günü’nü kutladı

İlkokul öğrencilerinden
çok duyarlı davranış





İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademik dünya ile iş dün-
yası arasında ortak çalışma alanı yaratacak Finansal
Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (CEFIS) açtı. Fi-

nansal problemlere çözüm üretmeyi hedefleyen mer-
kezde, ekonomi ve finans dünyasına katkı sunacak gün-
cel araştırmalar yapılacak. Merkezin açılışı nedeniyle dü-
zenlenen “2016’da Türkiye ve Dünya Ekonomilerini Ne
Bekliyor?” başlıklı seminerde konuşma yapan Prof. Dr.
Ege Yazgan, dünya ekonomisinde çok ciddi bir borçluluk
problemi olduğunu söyledi.

İSTİKRARIN ÖNEMİ ARTTI
Akademinin yanı sıra iş ve finans dünyası için kap-

samlı bir araştırma ve veri üretim merkezi olarak faaliyet
gösterecek merkezin açılışına iş ve akademi dünyasın-
dan çok sayıda önemli isim katıldı. İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, törende yaptı-
ğı açılış konuşmasında, son yıllarda yaşanan krizler son-
rası finansal istikrarın ülke ekonomileri için önemine de-
ğinerek, Ekim 2009 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu
kararı ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı
Eylem Planı’nın oluşturulmasına yönelik çalışmaların
başlatıldığına dikkat çekti.

FİNANS LABORATUVARI VAR
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Türkiye’deki bu çalış-

malara paralel adımlar atarak Finansal Uygulama ve
Araştırma Merkezi’ni hayata geçirdiğini aktaran Dur-
man: “Bu merkezin en önemli özelliklerinden biri Blo-
omberg terminallerini içinde barındıran finans laboratu-
varı olacaktır. Bildiğiniz üzere Bloomberg terminalleri,
sektörün bütün uzmanları tarafından kullanılan, oldukça
kapsayıcı bir veri tabanı ve alım satım platformudur. Bu
platformun, öğrencilerimizin ve öğretim görevlilerimizin
bu alandaki araştırmalarına önemli katkılar sağlayacağı-
nı düşünüyoruz” dedi.

AŞIRI BİLGİ SORUNU VAR
Merkezin, hem akademiye hem de Türkiye Sermaye

Piyasaları’na katkı sunmayı hedeflediğine değinen Fi-

nansal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.
Dr. Orhan Erdem ise, “Finansal Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nin iki amacı var. Bunlardan ilki finans sektö-
rüyle ilgili verilerin doğru işlendiği araştırmalar yapıl-
ması, çünkü modern çağda eskiden olduğu gibi bilgi ek-
sikliği veya asimetrik bilgi sorunu değil, aşırı bilgi soru-
nu yaşıyoruz. Bilginin doğru filtrelenmesi ve analiz edil-
mesi çok önemli hale geldi. İkincisi ise yapılacak araştır-
malar sonucunda hem sektörel hem de akademik poli-
tikalar üretilmesi veya politi-
kalar üretenlere yol gösteril-
mesi. Bu bilgileri doğru ve et-
kili şekilde işleyebilmek için
birçok işbirliğine adım atmış
durumdayız” dedi.

DÜNYADA CİDDİ BİR 
BORÇLULUK VAR
Merkezin hizmete açılması

kapsamında, “2016’da Türki-
ye ve Dünya Ekonomilerini
Ne Bekliyor?‘’ başlıklı bir se-
miner de düzenlendi. Semi-
nerde, İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Ege Yazgan, Yapı Kredi Baş
Ekonomisti Osman Cevdet
Akçay ve The Bank of New
York Mellon’un Türkiye Tem-
silcisi Cihat Takunyacı, Türki-
ye ve dünya ekonomisine yö-
nelik görüşlerini katılımcılarla
paylaştı. Prof. Dr. Ege Yazgan
konuyla ilgili, “Dünya ekono-
misinde çok ciddi bir borçlu-
luk problemi var. Bu borç kri-
zinden çıkmak için FED önem-
li bir parasal genişleme yarattı
ancak bu parasal genişleme
istenilen düzeyde büyüme ve enflasyon yaratmadığı için
borç krizi atlatılamadı. Petrol fiyatlarının siyasi neden-
lerle baskılanması ile belki enflasyon yaratılabilecekti
ama bu fırsat da kaçırıldı” tespitinde bulundu.

İstanbul Bilgi Üni-
versitesi bünye-
sinde, Finansal

Uygulama ve
Araştırma Mer-

kezi (CEFIS) açıldı

Bilgi Üniversitesi’nden ‘nans’ için
uygulama ve araştırma merkezi
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M imari ve tasarım amaçlı yüzeylerin
üretim ve dağıtımında dünyanın
önde gelen firması Cosentino Gro-

up, ileri teknoloji ultrakompakt yüzeylerin su-
nulduğu yeni ürün yelpazesi Dekton® XGloss
ile yenilik ve tasarım konusundaki kapasitesini
bir kez daha kanıtlıyor. Gelişmiş nanoteknolo-
jik işlemler ve mekanik parlatma tekniğiyle
üretilen Dekton® XGloss, yüksek dayanıklılık
özelliklerine ek olarak; çarpıcı, ışıltılı ve kristali
andıran parlaklığı sayesinde de benzersiz bir
performans sunuyor.

İKİ YILLIK ÇALIŞMA 
Cosentino Group´un Ar-Ge departmanının

iki yılı aşkın yoğun çalışmaları sonucunda or-
taya çıkan ve “Nanocoating Process” adı veri-
len özel bir işlemle üretilen Dekton® XGloss,
bu teknolojisi sayesinde malzemenin diğer
özellikleri değiştirilmeden ya da plakalara dış

kaplama eklenmesine gerek kalmadan lekele-
re karşı üstün bir dayanıklılık sergiliyor.

TALEP SÜREKLİ ARTIYOR
Tüm zamanların en başarılı sporcusu olarak

bilinen ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal’ın
marka elçisi olduğu Cosentino Group’un ge-
lişmiş ultrakompakt yüzeyleri, çarpıcı mimari-

siyle kullanıldığı alana estetik bir hava katıyor.
Mimari ve dekoratif yüzey sektörünün lider
firması Cosentino Group’un Ürün ve Yenilik
Direktörü Valentín Tijeras da tasarım dünya-
sında ışıltılı, çarpıcı renklere karşı her geçen
gün talebin arttığını ifade ediyor.

MEKANİK PARLATMA YÖNTEMİ
Tijeras şöyle devam ediyor: “Aslında Dek-

ton® XGloss, piyasada sunulan parlak malze-
melerin performanslarının beklenen düzeyde
olmadığını fark etmemiz sonucunda ortaya
çıktı. Bu nedenle XGloss ürünümüzü, ışıltılı
görünüm, sağlamlık ve lekelere karşı direnç ile
bir araya getirerek geliştirdik. Bu ürünü farklı
kılan; nanoparçacık işlemi ve mekanik parlat-
ma yöntemi sayesinde gövdenin tamamı ile
plaka yüzeylerinin entegre edilebilmesidir. Bu,
daha sonradan uygulanan bir kaplama veya
cila değil, Cosentino'ya özgü bir teknolojidir.”

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB)
ve Çukurova Belediye Başkanı Soner
Çetin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

için Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde Ayber
Altunkaya ve öğrencisi olan beş kadının hazır-
ladığı ortak ebru sergisini açtı. Açılışa katılan
tüm kadınlara birer karanfil hediye eden Baş-
kan Çetin’e de sanatçı Ayber Altunkaya, bir
ebru tablosu takdim etti. Program gereği daha
sonra Doğal Park 1’de kadın örgütleri tarafın-
dan el emeği ve göz nuru ile hazırlanan ürünle-
rin sergilendiği stantlar açıldı. Kadınların çeşitli

dilek ve duygularını dile getirdiği Mor Duvar’ı
gezildi, serbest kürsü oluşturuldu.

CEZA ARTMALI, EĞİTİM VERİLMELİ
Türkiye’nin bir 8 Mart Kadınlar Günü’nü

daha buruk kutladığına dikkat çeken DABB ve
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, şiddet
dolu bir ortamı değiştirmenin yolunun sorunun

kaynağına inmekten geçtiğini vurguladı. “Kadı-
na şiddet uygulayan en ağır şekilde cezalandırı-
lacağını bilmeli ki caydırıcı olabilsin” diyen Çe-
tin, “İlk yapılacak işbu cezaları ciddi biçimde ar-
tırmaktır. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı, STK’ların da görüşünü alarak kadın-er-
kek ilişkileri ve şiddetin önlenmesi programları-
nı bir an önce başlatmalıdır” diye konuştu.

Başkan isyan etti

Cosentino’dan
ultrakompakt yüzey

Cosentino’nun Ar-Ge departmanı tarafından 
geliştirilen yeni Dekton® XGloss,

sıra dışı estetiğe sahip yapısı ve olağan üstü 
dayanıklılığıyla, eşsiz bir deneyim sunuyor.
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Yurtdışında birçok yerli-yabancı çiftin et-
kinlik ve düğün organizasyonunu gerçek-
leştiren KM Events, Arapların yoğun ilgisi

karşısında ilk yurtdışı şirketini Dubai’de kurma
kararı aldı. Şirketin sahibi ve kurucusu Meltem
Bayazıt Tepeler, Körfez ülkelerinin bulunduğu
coğrafyada ciddi bir potansiyel bulunmasının
şirketi kurmasında etkili olduğunu söylüyor.

PAZARIN NABZINI TUTACAĞIZ
Dubai'de ki eventleri ve düğün organizasyon-

larını üstlenecek olan KM Events Beyond Luxury
Dubai ile ilgili Tepeler “Dubai deneyimini önem-
siyoruz. Burayı bir üs olarak görüyoruz. Bu üs-
sün imkanlarını kullanarak burada pazarın ve
sektörün nabzını tutacağız. Devamında özellikle
Körfez ülkelerinde ilerlemek, büyümek istiyo-
ruz” diyor. Tepeler, etkinlik sektörünü yurtdışın-
daki en rekabetçi ülkelerde 20 yıldır deneyimle-
diğini, uzun yıllara dayanan yurtdışı organizas-

yon ve düğün event çalışmalarının bu oluşumda
etkisi olduğunu söylüyor. Halen çalıştığı birçok
ortak marka ve firmayla Dubai’de de işbirliği
içinde olacaklarını belirtiyor. 

BÜYÜME İKİYE KATLANACAK
Sektörün en eski ve deneyimli kurumlarından

olan KM Events bu yatırımla birlikte yıllık büyüme
oranını da yükseltmeyi düşünüyor. 2015'i yüzde
49'luk bir  büyüme ile kapatan şirket Körfez ülke-
lerinde yayılmayı sürdürerek bu oranı ikiye katla-
mayı hedefliyor. İlk ayağı Dubai olan yurtdışı açılı-
mının  devamı yine Körfez ülkelerinden Abu Dha-
bi’de bir ofis açılarak devam edecek.

Türkiye’nin önde gelen da-
vet&düğün organizasyon şir-
keti KM Events, Ortadoğulu-

ları evlendirmek için Du-
bai’de KM Events Beyond

Luxury Dubai şirketini kurdu.

KM Events körfeze açılıyor
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