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Değerli okuyucular,

Mayıs/Haziran sayımızla birlikteliğimizi sürdürüyoruz.
Yeni sayımızla beraber tekrar sizlerin karşısında olmak
bize her zamanki gibi güç veriyor. Hiç kuşkusuz ekonomik
açıdan yaşadığımız şu süreçte pek çok belirsizlikler ol-
masına rağmen siz değerli KOBİ’lerimizin; çabaları,
üretime olan katkıları ve özverili çalışmaları ile bizlere
güç verdiğiniz gibi; ekonominin motor gücü olmayı da
her şeye rağmen sürdürüyorsunuz. Bunları gözlerimizle
görüyoruz. Böylesine bir süreçte bile, bölge ve ülke eko-
nomisine olan katkılarınızla umut kaynağımız olmayı
sürdürmeniz bizleri geleceğe dair ümitlendiriyor. Bizler
de sizlerin yayını olarak, faaliyetlerinizi anlatmaya ve
kamuoyuyla paylaşmaya çaba harcayacağız.

Yeni sayımızda yaptığımız çalışmalarla, bölgemizdeki gelişmeleri elimizden geldiğince
sizlerle paylaşmayı amaçladık. Başta da söylediğim gibi, her şeye rağmen başta
KOBİ’lerimiz olmak üzere, bölgemizdeki her gelişim, bir nebze de olsa bizlere moral ver-
mektedir. Bunlardan en önemlisi, her yıl olduğu gibi İstanbul Sanayi Odası (İSO)
tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” arasında, Adana’dan 14
sanayi firmasının yer alması. Yine dünyanın 66 ülkesine satış yapan TEMSA’nın, Fransa
pazarına otobüs ihracatı başarısını katlayarak devam ettirmesi gibi gelişmeler bizleri gu-
rurlandırıyor.

Ayrıca bu sayımızda yer alan KOBİ’lerimizin iş hacimlerini büyüterek, yeni tesis ve
makine yatırımlarını göreceksiniz. Yaklaşık bir yıl önce Adana’da Burhan Tetik ve Çağlar
Polat tarafından kurulan Metçağ LTD., imalatını yaptığı yatay tip tahıl kurutma makinesiyle
dikkat çekiyor. İmalatını yaptığı yatay tip tahıl kurutma makinesini POLEKS DRY
markasıyla ulusal ve uluslararası pazarlarda satışa sunan Metçağ LTD., yatay tip tahıl
kurutma makinesi üretiminde dünyanın en büyük kapasiteli makinesi üretimini gerçekleştiriyor.
Kazakistan’da devreye almış olduğu bu projeyle birlikte ilk ihracatını da gerçekleştirerek
sektörde büyüme gösteriyor. POLEKS DRY markasıyla yüzde 50 ihracat yapmayı hedefleyen
Metçağ LTD.’nin CNC makine yatırımlarıyla birlikte üretim hatlarını da güçlendirerek
sektördeki yatırımlarına devam edeceğini görmekteyiz.

Yine Adana’da 2010 yılından bu yana plastik sektöründe faaliyetlerine devam eden
ULUIŞIK Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti., süreç içerisinde gelişen iş hacmiyle doğru orantılı
olarak yatırımlarını da sürdürüyor. Vedat Uluışık yönetiminde öz kaynaklarıyla yatırımlarını
sürdüren firma, ilk etapta 600 metrekarelik kapalı alandan oluşan işletmede üretim
yapıyor. 2013 yılından itibaren yeni tesis ve yeni makine yatırımlarına yönelen firma,
2014 yılında Adana Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’nde 2 bin metrekarelik alandan oluşan yeni
tesisini devreye alıyor. Yeni tesisle birlikte makine parkurunu da yenileyen firma, aylık
üretim kapasitesinde ciddi artış sağlıyor. Öte yandan baskılı, baskısız mağaza ve market
poşetleri üreterek, Türkiye genelinde mağaza ve marketlere hitap ediyor.

Bölgemizdeki bu gelişmelerle KOBİ’ler başta olmak üzere, iş dünyası ve sanayicilerimizin
üzerindeki yüklerin azaltılması, yatırım ve teşvik gibi uygulamalarla ekonomik hamlelerin
yapılması en büyük temennimizdir. Bu doğrultuda yapısal reformlara ağırlık verilmesi
beklentisiyle, işlerinizde kolaylıklar dilerim.

Hayati Çetinkaya
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“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2015
Yılı Araştırması” sonuçlarına göre, Adana sanayi fir-
maları Sasa Polyester 73., Temsa Global 97., Elita
Gıda 238., Adana Çimento 259., Amylum Nişasta
263., Karteks Tekstil 302., Bossa 304., Akyem
358., Güney Çelik 431., Özmaya 432., Indorama
Ventures 440., Gürsoy Yem 451., Oğuz Tekstil
453. ve geçen yıl ikinci 500’de bulunan Abdioğul-
ları Plastik 462. sırada yer aldı. Adana Sanayi Odası
(ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, köklü ve güçlü sana-
yi geçmişe sahip Adana için firma sayısını yeterli
görmediklerini söyledi. 

TEMKİNLİ HAREKET EDİLMELİ
Sanayi firmaları açısından oldukça zorlu bir süre-

cin yaşandığına dikkat çeken Kıvanç, komşu coğraf-
yalarda ve küresel piyasalarda yaşanan gelişmele-
rin firmaların temkinli hareket etmesini gerektirdi-
ğini vurguladı.

Teşvik sistemi kaynaklı olumsuzluklara rağmen
Adana’nın zorlu dönemde belirsizlikleri etkin şekil-
de yönetmeyi sürdürdüğünü belirten Kıvanç, sana-
yi ve üretimi merkeze alan yapısal reformlara ağır-
lık verilerek acilen uygulanmasını, yatırım, teşvik
başta olmak üzere iş hayatı ve sanayi üzerindeki
yüklerin azaltılmasını beklediklerini ifade etti.

İlk 500’de
14 Adanalı

İstanbul Sanayi Odası
tarafından açıklanan

“Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu” ara-

sında, Adana’dan 14 
sanayi rması yer aldı.

Adana 
Sanayi 
Odası 

Başkanı
ZEKİ 

KIVANÇ





Adana Ceyhan Karayolu üzerinde 10.500
metrekarelik bir alandan oluşan Altek En-
düstriyel Yapı Marketi,100 bin kalemlik

ürün çeşidiyle faaliyetlerini süründürüyor. Sektör-
de uzun yıllara dayana tecrübesiyle faaliyet yürü-
ten firma, aynı zamanda sosyal aktivitelerle de
dikkat çekiyor. Şirket bu kez, Adana Kozan yolu
üzerinde bulunan Meryem Ana Çiftliği’nde, ALTEK
Geleneksel Yaza Merhaba etkinliğini düzenledi.

COŞKULU BİR GÜN
Yemek organizasyonu, takım oyunları ve mü-

zik eşliğinde yapılan etkinlikte ALTEK Yapı Mar-
ket Yönetim Kurulu ve tüm çalışanlarıyla birlikte

bir araya gelmenin keyfini yaşadılar. Çember,
çuval, halat ve çeşitli oyunlarla büyük bir coşku
içerisinde yaza merhaba diyen ALTEK çalışanları
coşkulu ve keyifli bir gün geçirdiler.

‘MOTİVASYONUMUZU YÜKSELTTİK’
ALTEK Genel Müdürü Ömer Tekdemir“Büyük

bir coşku yaşadık bugün. Çalışanlarımızla birlikte
motivasyonumuzu yükselttik. Yarışmalarda bi-
rinciliği elde eden gurubumuza birer kitap hediye
ederek,aynı zamanda çalışanlarımızın kitap oku-
ma alışkanlığına da pekiştirmeyi amaçladık.Birlik
ve beraberlik içerisinde ekonomiye olan katkıla-
rımızı hep birlikte sürdüreceğiz.” dedi.

ALTEK Yapı Market
‘Yaza Merhaba’ dedi

Türkiye’nin en büyük en-
düstriyel yapı marketi

olan ALTEK, geleneksel
Yaza Merhaba etkinliğiyle

tüm çalışanlarıyla bir ara-
ya gelmenin keyni yaşadı
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Sanayi-okul işbirliğinin artırılması, öğren-
cilerin sanayide istihdamının özendiril-
mesi amacıyla Adana Sanayi Odası ve İl

Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen
“Sanayiciler Meslek Liselilerle Buluşuyor” etkin-
liği kapsamında ilk buluşma gerçekleşti. ADA-
SO 17.Grup Makine İmalat ve Taahhüt Sanayi
Meslek Komitesi Başkanı ve Bomak Makine Li-
mited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Rıfkı Bay-
ram, meslek dalı seçimine hazırlanan Adana
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle
bir araya geldi. 

MÜHENDİSLERİ GEÇEBİLİYORLAR
İşletmelerin en büyük sermayesinin insan

kaynağı olduğunu belirten Bayram, kendini iyi
yetiştirmiş meslek liselilerin işsiz kalma riskinin
bulunmadığını, bazı sektörlerde mühendisler-
den daha çok para kazandığını bildirdi. Fabrika-
ların kapılarının meslek liselilere sonuna kadar
açık olduğunu belirten Bayram,  “Yeter ki sizler
iyi yetişin, çok çalışın. Hayatınızın en önemli za-
manı, kendinizi bilgiyle doldurun. Bilgili olduğu-
nuz, el becerilerinizi geliştirdiğiniz takdirde iş
hayatında yolunuz hep açık olacaktır” dedi.

YOKSUL BİR AİLENİN ÇOCUĞUYDUM
Sanayici Rıfkı Bayram, yoksul bir ailenin çocu-

ğu olarak dünyaya geldiğini, ancak hiçbir zaman
karamsarlığa kapılmadan her zaman en iyi olma-
ya çalıştığını belirtti. Çeşitli fabrikalarda mühen-
dis olarak çalıştığını, 1996 yılında bugünün bir
televizyon parası sermaye ile sanayiciliğe atıldı-
ğını anlatan Bayram,  çok çalışarak ve insanların
güvenini kazanarak bugünlere geldiğini, 160 kişi-
nin istihdam edildiği fabrikada imal edilen ürün-
lerin 5 kıtaya ihraç edildiğini vurguladı.

MEMLEKET MESELESİ
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sanayi Odası ön-

cülüğünde tüm kurum kuruluşların, sanayiciler
ve öğretmenlerin meslek eğitimini memleket
meselesi olarak gördüğüne dikkat çeken Bay-
ram, “Sanayicinin beklentisine uygun eğitim al-
manız, gerekli niteliklere sahip olmanız ve size
istihdam imkanı sağlamak için canla başla çalı-
şıyoruz” diye konuştu. Meslek Liselilerle iş ya-
şamını ve önerilerini paylaşan Sanayici Rıfkı
Bayram’a, Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi Müdürü Cebrail Şahin tarafından teşekkür
belgesi, öğrenciler tarafından da çiçek verildi.

Sanayiciler meslek liselilerle buluşuyor
Adanalı sanayiciler, mes-

lek liselilerle ilk buluşma-
sını gerçekleştirdi. Amaç,
meslek liseli öğrencilerin
istihdamını özendirmek.
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Cukurova Plastik Sanayicileri Derne-
ği’nin (Çukurova PLASDER) sektör
temsilcilerini her ay düzenli olarak bir

araya getirdiği ve Anemon Oteli’nde düzenle-
nen kahvaltılı toplantı, Abdioğulları Plastik ve
Ambalaj Sanayi A.Ş. ve Ortadoğu Alüminyum,
sponsorluğunda gerçekleştirildi.Çukurova
PLASDER Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin
Onatça başkanlığında yapılan toplantıya,
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
(AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü
ve Ortadoğu Alümin-
yum Yönetim Kurulu
Başkanı Hikmet Aslan
ile üyeler katıldı.

HER GÜN 
GÜÇLENİYORUZ
Bir yıldan fazla sü-

reden bu yana faali-
yetlerine başladıkları-
nı söyleyen Çukurova
PLASDER Yönetim
Kurulu Başkanı Sela-
hattin Onatça şöyle
konuştu: “Derneğimiz
bünyesinde önemli
projeler gerçekleştir-
dik. Yurtdışı gezileri-
mizin yanı sıragele-
neksel hale getirmiş
olduğumuz kahvaltılı
sektörel buluşma top-
lantılarımızla birlikte
çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Mesleki, tica-
ri ve teknik konularda iş
birliği sağalmayla birlikte ticari sosyalleşmeyi
amaçlayan derneğimiz her geçen gün güçle-
nerek çalışmalarını sürdürüyor.” 

16 FİRMA ÇİN’E GİTTİ
25-28 Nisan tarihleri arasında Çin’de dü-

zenlenen plastik ve kauçuk fuarı ChinaPlas’a
16 firma ile katıldıklarını ifade eden Onatça,
“Eğer bu organizasyon başarısız olsaydı, 19-26
Ekim 2016’da düzenlenecek Düsseldorf Plastik
ve Kauçuk Fuarı’na katılmak için belki de cesa-

retimiz olmayacaktı. Ama bu 16 firmanın katı-
lım göstermesi, bizleri biraz daha cesaretlen-
dirdi. İnşallah Düsseldorf Fuarı’na hep beraber,
daha geniş bir katılımla gideriz” dedi. Onatça,
ChinaPlas Fuarı’na katılan firmaların 5 milyon
dolarlık yatırımla döndüğünü ifade etti. 

ÇUVALCILIK BABA MESLEĞİ
AOSB Başkanı Bekir Sütcü ise toplantıyı or-

ganize eden Çukurova PLASDER yönetimine
ve toplantıya katılan sektör temsilcileriyle bir

arada olmanın önemi-
ne dikkat çekti. Abdio-
ğulları Plastik ve Am-
balaj Sanayi A.Ş.’nin
Yönetim Kurulu Baş-
kanı da olan Bekir Süt-
cü, daha sonra plastik
sektörüne giriş hikaye-
sini anlatarak, çuvalcı-
lığın baba mesleği ol-
duğunu söyledi. Sütcü,
“1996’da sanayiciliğe
başladık, şu an 20 yılı
bitirdik. Biz işin vitri-
nindeyiz, asıl emek di-
ğer tarafta çalışan kar-
deşlerimizin” dedi.
Plastik sektörüne gir-
diklerinde 15-20 firma
varken, bugün bu sayı-
nın 50-60 civarında ol-
duğunu ifade eden
Sütcü, sektörde yoğun
bir rekabet ortamı bu-
lunduğunu kaydetti.

SIKINTILAR AŞILIR
Sektörel buluşma toplantısının diğer bir

sponsoru olan Ortadoğu Alüminyum Yönetim
Kurulu Başkanı Hikmet Aslan, ise yaşanılan bu
sıkıntılı sürecin daha çok çalışılarak atlatılaca-
ğı yönünde çaba harcanması gerektiğini be-
lirtti.Çukurova PLASDER’inYönetim Kurulu
Başkanı Selahattin Onatça toplantının spon-
sorluğunu üstlenen Abdioğulları Plastik ve
Ambalaj Sanayi A.Ş. ile Ortadoğu Alümin-
yum’a teşekkür etti.

Sektörel buluşma toplantıla-
rını geleneksel hale getiren

Çukurova Plastik Sanayicile-
ri Derneği, yürüttüğü proje-
lerle sektörü canlandırıyor

Çukurova PLASDER’in projeleri
sektöre hareket kazandırıyor

Çukurova PLASDER Yönetim Kurulu Başkanı
SELAHATTİN ONATÇA

Ortadoğu Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı
HİKMET ASLAN

AOSB 
Yönetim 
Kurulu 

Başkanı
BEKİR 
SÜTÇÜ
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F ransa yollarında hizmet veren TEMSA mar-
ka araç sayısı 4 bin 500 adetleri geçmiş du-
rumda. TEMSA’nın ihracat pazarlarındaki

en yüksek araç adedine sahip olduğu ülke Fran-
sa. TEMSA ürünleri Fransa’da taşıma şirketlerinin
büyük beğenisini kazanıyor.

15 GÜNLÜK ROAD SHOW
Fransa pazarına 2016 yılında da çok iyi bir gi-

riş yaptıklarını belirten TEMSA Fransa Bölge Sa-
tış Müdürü Çağdaş Hakan Adıyeke, “Son olarak
Fransa’ya toplamda 42 adetlik bir otobüs tesli-
matı gerçekleştirdik. Şu anda Fransa yollarında
hizmet veren TEMSA otobüs sayısı 4 bin 500’ü
geçmiş durumda. Ürün gamımıza yeni eklenen
Maraton’un da yer aldığı 15 gün süren bir road
show gerçekleştirdik. Road show sırasında Tou-
louse, Gisy-les-Nobles, Strasbourg (Ingwiller),
Paris (Mitry Mory) ve Lyon (Les Abrets) şehirle-
rinde araçlarımızı müşterilerimizle buluşturduk.
Önümüzdeki süreçte TEMSA Fransa pazarında
büyüyen ve çeşitlenen ürün gamı ile çok daha
büyük başarılara imza atacak” dedi. 

TEMSA ALAN YİNE 
TEMSA’YI TERCİH EDİYOR 
TEMSA’nın Fransa bayisi Dietrich Carebus

Group firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Pierre
Reinhart da TEMSA’nın taşımacıların taleplerine
hızlı çözümler sunabilmesinin başarıyı da bera-
berinde getirdiğini belirterek, “Müşterilerimiz
TEMSA marka ürünlerde aradıkları yüksek kon-
foru, üst düzey teknolojik donanımı, çağdaş ve
ergonomik sürücü bölgesini, düşük yakıt sarfiyat
imkânını bulabildikleri için yeni yatırımlarında
yine TEMSA araçları tercih ediyor. TEMSA marka
kullanan müşterimiz başka bir ürün almaya yö-
nelmiyor bile. Yaşadığı memnuniyet ona zaten
gereken adresi gösteriyor. 7 metrelik bir ürün ih-
tiyacı olduğunu biz TEMSA’ya ilettiğimizde TEM-
SA bu aracı müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak
üretti ve satışa hazır hale getirdi. Biz de yeni ürün
MD7’den 11 adetlik bir satış gerçekleştirdik.
TEMSA marka ürünlerin Fransa pazarında geldiği
konumdan ve böylesine güçlü bir markanın bayi-
si olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Dünyanın 66 ülkesine sa-
tış yapan TEMSA, ihracat

pazarlarındaki en yük-
sek araç adedine sahip

olduğu Fransa’da 5.000’li
adetlere doğru adım adım

ilerliyor. TEMSA son ola-
rak Fransa’ya 42 otobüs

satışı daha gerçekleştirdi

TEMSA Fransa pazarında
5.000 otobüse koşuyor
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin çalış-
malarını çok yeni tamamladığı Türkiye
Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sektör Meclis’i

ilk toplantısını gerçekleştirdi. 150 milyar liralık
büyüklüğe ulaşan 3 sektörden, toplam 30 milyar
liralık ciroya sahip 40 firmanın temsil edileceği
Türkiye Plastik Kauçuk Kompozit Sektör Meclisi
Başkanlığı’na Türk Plastik Sanayicileri Araştırma,
Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yavuz Eroğlu seçildi. Başkan Yardım-
cılığı’na ise Fleksıbıl Ambalaj Sanayicileri Derneği
(FASD) Başkanı Enver Bakioğlu getirildi.  

SEKTÖRÜN EN GÜÇLÜ SESİ OLACAĞIZ
Türkiye Plastik Kauçuk Kompozit Sektör Mec-

lisi Başkanlığa seçilen Yavuz Eroğlu, “Plastik,
Kauçuk ve Kompozit sektörünün birleştirici gücü
olarak çalışmalarımıza daha güçlü şekilde devam
edeceğiz. TOBB Meclisi’ndeki yeni oluşumla ya-
sal ve daha kapsayıcı bir platforma eriştik. Kuru-
lan mecliste; firmalarımız, ilgili sektörlerin sivil
toplum kuruluşları ile sektörü düzenleme ve re-
güle etme yetkisi olan kamu kurumları yer alıyor.
Hedefimiz kurulan oluşumla sektörel sorunları
tespit etmek, çözüm için hükümet ve özel sektör
diyaloğunu en iyi şekilde geliştirmek, nihayetin-
de Türkiye ekonomisi için daha fazla katma de-
ğer üretmektir” dedi.

LOKOMOTİF SEKTÖRLER
TOBB Plastik, Kauçuk, Kompozit Sektör Mecli-

si’nin, sektörde gücünü yasadan alan en üst yapı

olduğunu belirten Yavuz Eroğlu, “Plastik, kauçuk
ve kompozit Türkiye’nin Avrupa’da birinciliğe,
dünyada ilk beşe oynayan lokomotif sektörleri-
dir. Bu sektörlerin ivmesini arttırmak ve önünde-
ki engelleri kaldırmak için kamu sanayi işbirliğini
artıracak, sektörümüzün sorunlarını çözmek adı-
na faaliyetlerimize hızla başlayacağız ve çözüm
odaklı çalışacağız. Omuz omuza vererek gelişimin
hızını arttıracağız” diyerek sözlerini tamamladı.

SEÇKİN ÜYELER
Türkiye’deki tüm sanayi ve ticaret odaları ile

borsaların bağlı olduğu iş dünyasının en üst ör-
gütlenmesi olan TOBB bünyesinde kurulan Türki-
ye Plastik Kauçuk Kompozit Sektör Meclisi ol-
dukça geniş bir yelpazeyi kapsadı. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı temsil-
cileriyle birlikte, 40 seçkin üye arasında PAGEV,
EPS Derneği, İKMİB, Kompozit Derneği, FASD,
PLASFED, SEPA, PAGDER, EVSİD, Kauçuk Derne-
ği gibi sivil toplum örgütlerinin yanı sıra; Abdio-
ğulları Plastik, Adopen Plastik, Akplas Plastik, B-
Plas Plastik, Cam Elyaf, Dizayn Plastik, Elif Plas-
tik, Esen Plastik, Fırat Plastik, GF Hakan Plastik,
Işık Plastik, Korozo Ambalaj, Köksan Plastik,
Mete Plastik, Naksan Plastik, Pakpen Plastik,
Petkim Petrokimya, Plasmar Plastik, Polibak Am-
balaj, Polinas Plastik, Ravago Petrokimya, Sasa
Polyester, Sem Plastik, Sepaş Plastik, Superfilm
Ambalaj, Sümer Plastik, Titiz Plastik, Vatan Plas-
tik gibi toplam ciro büyülüğü 30 milyar TL’ye
yaklaşan Türkiye’nin en önemli firmaları yer aldı.

Toplam büyüklükleri 150
milyar doları bulan 3

sektör, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB)

çatısı altında birleşti

3 sektör TOBB çatısı altında
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Adana Metal Sanayi Sitesinde 2010 yı-
lından bu yana plastik sektöründe
faaliyet gösteren ULUIŞIK Plastik

San. ve Tic. Ltd. Şti., süreç içerisinde gelişen
iş hacmiyle doğru orantılı olarak yatırımları-
nı da sürdürüyor. Vedat Uluışık yönetiminde
öz kaynaklarıyla yatırımlarını sürdüren fir-
ma, ilk etapta 600 metrekarelik kapalı alan-
dan oluşan işletmede üretim yapıyor. 2013
yılından itibaren yeni tesis ve yeni makine
yatırımlarına yönelen firma, 2014 yılında
Adana Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’nde 2 bin
metrekarelik alandan oluşan yeni tesisini
devreye alıyor. Yeni tesisle birlikte makine
parkurunu da yenileyen firma, aylık üretim
kapasitesinde ciddi artış sağlıyor.

YATIRIM MALİYETİ 2 MİLYON DOLAR
Sektörde 2010 yılından itibaren, şirketleş-

meye giderek kurumsal süreci başlattıklarını
ifade eden ULUIŞIK Plastik LTD. Genel Mü-
dürü Vedat Uluışık, Kobigündem Dergisi’ne
konuşurken şunları söyledi: “Baskılı,baskısız
mağaza ve market poşetleri üretiyoruz. Tür-
kiye geneli mağaza ve marketlere hitap edi-
yoruz. Bu doğrultuda yürüttüğümüz faaliyet-
lerimizle sürekli gelişim gösteren işimizle ala-
kalı yeni yatırımlara yöneldik. 2013 yılından
itibaren planladığımız yatırımlarımızı uygula-
maya başladık. 2014 yılı içerisinde Adana
Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde iki ayrı tesisten
oluşan ve toplamda 2 bin metrekarelik alan-
dan oluşan yeni tesisimizi devreye aldık.”

ULUIŞIK Plastik kapasite artırdı
Adana’da baskılı, 

baskısız mağaza ve 
market poşetleri üreti-

mi yapan ULUIŞIK mat-
baası, aylık üretim kapa-
sitesini 150 tona çıkardı

ULUIŞIK 
Plastik LTD. 
Genel Müdürü 
VEDAT ULUIŞIK
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AYLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 150 TON
Yeni tesis ve ileri teknoloji makine parku-

ruyla aylık 150 ton poşet üretimi yaptıklarını
söyleyen Vedat Uluışık, açıklamalarına şu şe-
kilde devam etti: “Yaptığımız yatırımlarla bir-
likte mevcut üretim kapasitemizi üç kattı ka-
dar artırmış olduk. Aylık 150 ton civarında
baskılı ve baskısız olmak üzere, poşet üreti-
mini gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin bek-
lentilerine ve yasal düzenlemelerine uygun
Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz.
Sektörde 13 yıllık tecrübemizle ve 20 civarın-
da konusunda deneyimli bir kadroyla çalış-
malarımızı yürütüyoruz.Yüksek baskı kalitesi-
ne sahip hızlı ve esnek üretim yapan firma-
mız,müşteri talep ve isteklerini en doğru şe-
kilde değerlendirerek üretim yapmaktadır.”

TÜRKİYE GENELİNE HİTAP EDİYOR
Bölgede ağırlıklı olmak üzere, Türkiye ge-

neline hitap ettiklerini belirten Vedat Uluışık,
açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Baskılı ve
baskısız üretimini yaptığımız poşet üretimi-
mizin yüzde 70’ini bölgede olmak üzere yüz-
de 30’nuda Türkiye geneline veriyoruz. Türki-
ye geneli her bölgede satış noktalarımız bu-
lunmaktadır. Bayilik sistemiyle ürün satışları-
mızı gerçekleştiriyoruz. Ürün gruplarımız ana
hatlarıyla dökme poşet,adetli poşet, birinci

ve ikinci kalite poşet olmak üzere üretim yap-
maktayız. Renk çeşitlerimiz arasında beyaz
hışır poşet olmak üzere siyah,mavi ve kırmızı
gibi renklerimizde mevcut bulunmaktadır.
Müşteriden gelen talepler doğrultusunda
üretim yapmaktayız. Sektördeki tüm taleple-
re karşılık vermeyi amaçlıyoruz.Özelikle bas-
kılı poşet talebini en seviyede karşılamaya
büyük önem vermekteyiz. Baskılı poşet aynı
zamanda bir açık hava reklamıdır.Firmayı
yada markayı tanıtmada büyük bir önem ta-
şımaktadır.Bu sebeple özelikle baskılı poşet
üretiminde titiz ve temiz bir işçilikle müşteri-
lerimize hizmet vermekteyiz.”



İster bir Fortune 500 lideri olun, ister
KOBİ… Hollanda, uluslararası ticari ope-
rasyonlarınızı başlatmak için en doğru ya-

tırımlardan biri. 35 yıl önce kurulan ve Eko-
nomik İşler Bakanlığı bünyesinde faaliyet
gösteren Hollanda Dış Yatırım Ajansı (NFIA),
Hollanda’nın özellikle güçlü Ar-Ge ve ino-
vasyon alt yapısıyla yatırımcıyı çeken çok ca-
zip avantajlar sunduğuna dikkat çekiyor.

VERGİ TEŞVİKLERİ VAR
Hollanda hükümetinin kurumsal Ar-Ge ve

inovasyonu yaygınlaştırmak için sunduğu
vergi teşvikleri, Hollanda'yı yatırımcılar için
Avrupa'daki en önemli değerlerden biri hali-
ne getirdi. Hollanda da, Ar-Ge yarışının hız
kazandığı günümüzde uzun vadeli yatırımlar
ve bu yatırımların uluslararası arenaya taşın-
masında stratejik bir konuma sahip. Uluslar-
arası açık kültürü ve inovasyona verdiği
önemle tanınan Hollanda, özellikle star-
tup’lar için canlı ve işbirliğine açık bir ekosis-
tem sunuyor.

AR-GE KAMPÜSLERİ
İş dünyasının Avrupa'ya açılan bir kapı

olarak gördüğü Hollanda, aynı sektörden
farklı şirketleri Ar-Ge kampüslerinde tek bir
çatı altında topluyor. Ar-Ge ve yaratıcılığı bir
rekabet stratejisi olarak gören Türk şirketleri
de bu kampüslerde ortak yürütülen Ar-Ge
çalışmalarından faydalanarak, aslında önemli
bir yatırım maliyetinden kurtulmuş oluyor.
Şimdiye dek Türkiye’den 130’un üzerinde şir-
ketin Hollanda’da faaliyete geçmesine des-
tek veren NFIA, Hollanda’da inovasyon ve
Ar-Ge alanında yatırım yapmayı düşünen şir-
ketlere, Hollanda Büyükelçilikleri, başkonso-
loslukları, Hollanda hükümetini temsil eden
diğer kurumlar ve paydaşlarla da işbirliği içe-
risinde ücretsiz olarak hizmet veriyor. 

MERKEZ HALİNE GELDİ
Hollanda, Ar-Ge ve benzer teknolojik ya-

tırımlar için özel vergi teşvik rejimlerine sa-
hip Güçlü Ar-Ge ve inovasyon alt yapısıyla
Hollanda’nın Türkiye’de pek çok sektör açı-
sından önemli bir avantaj olduğunu belirten
NFIA Ülke Müdürü Arife Karaosmanoğlu;
“Girişimciliği ve uluslararası yatırımları des-
tekleyen Hollanda, son yıllarda yatırımcılar
için adeta bir inovasyon ve Ar-Ge merkezi
haline geldi. Birinci sınıf araştırma enstitüle-
ri, destekleyici Ar-Ge vergi kredileri ve bilim,
sanayi ve devlet arasındaki güçlü işbirliği
sağlıklı bir yatırım ortamı oluşturuyor. Bu-
nun yanı sıra yatırımcı için Ar-Ge maliyetini
ve vergi matrahını kayda değer ölçüde azal-
tabiliyor” dedi. 

NFIA HAKKINDA
NFIA (Hollanda Dış Yatırım Ajansı), Hol-

landa Ekonomik Bakanlığı bünyesinde faali-
yet gösteren bir kuruluştur. NFIA yabancı
şirketlere Hollanda’da uluslararası faaliyetle-
rini başlatmak, geliştirmek ve/veya yaygın-
laştırmak gibi alanlarda yardım ve danışman-
lık hizmeti vermektedir. 35 yıl önce kurulan
NFIA, aradan geçen süre boyunca yaklaşık
60 farklı ülkeden 3 bin 300’den fazla şirketin
Hollanda’da uluslararası faaliyetlerini başlat-
masına ve büyütmesine destek olmuştur.
Merkezi Lahey’de bulunan NFIA’nın Birleşik
Krallık’ta, Türkiye’de, Kuzey Amerika’da, As-
ya’da, Orta Doğu’da ve Brezilya’da ofisleri
mevcuttur. Detaylı bilgi için www.investin-
holland.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ar-Ge ve inovasyonda
anahtar ülke: Hollanda
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Avrupa’nın en gelişmiş
ülkelerinden biri olan

Hollanda, güçlü Ar-Ge
ve inovasyon altyapısıy-
la,  yatırımcılar için ca-

zip olanaklar sunuyor

Hollanda Dış Yatırım Ajansı (NFIA) 
Ülke Müdürü ARİFE KARAOSMANOĞLU
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Calışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Adana Sanayi Odası işbirliğiyle dü-

zenlenen “Geçici Koruma Kapsamındaki Suri-
yeliler’in İşgücü Piyasası”na erişimi konulu
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
ADASO Salonu’nda düzenlenen toplantının
açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Ge-
nel Sekreteri Bora Kocaman, Suriyeliler’in is-
tihdam edilmesine ilişkin esas ve usulleri be-
lirleyen yönetmeliğin ocak ayında yürürlüğe
girdiğini, bu kapsamda işletmelerin bilgilen-
dirilmesinin amaçlandığını söyledi. 

8 BİN SURİYELİ İZİN ALDI
Yabancılar Daire Başkanı Muharrem Gö-

züküçük ise Suriyelilerin istihdamı, kayıt dışı
çalışanlarla ilgili yaptırım-
lar, geçici koruma altındaki
yabancıların çalışma izin
başvuru koşulları ve son
dönemde getirilen yenilik-
leri anlattı. Bugüne kadar 8
bin Suriyeliye çalışma izni
verildiğini bildiren Gözükü-
çük, Suriyeli çalıştırmak is-
teyen işverenlerin mutlaka
“çalışma izni” alması gerek-
tiğini, aksi halde sosyal gü-
venlik kapsamında çalıştı-
rılmış olsa dahi cezai yaptı-
rımlarla karşı karşıya kalı-
nacağını vurguladı.

ORANLARI YÜZDE 10’U GEÇEMEZ
Ülkemizde yaklaşık 3 milyon Suriyeli bu-

lunduğunu belirten Gözüküçük, geçici koru-
ma sağlanan yabancıların çalışma izni olma-
dan çalıştırılamayacağını, Türk işçilerle aynı
sosyal haklara sahip olacaklarını ve Türk işçi
sayısının yüzde 10’unu geçemeyeceğini ifade
etti. Gözüküçük, yabancıların geçici koruma
kayıt tarihinden 6 ay sonra çalışma izni için
başvuruda bulunabileceğini, mevsimlik tarım
veya hayvancılık işlerinde çalışacak yabancı-
ların çalışma izni muafiyeti kapsamında ol-

duğunu, ancak sanayi ve hizmet sektöründe-
ki firmaların "e-Devlet" üzerinden başvuruda
bulunması gerektiğini kaydetti.

YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ
Bağımsız çalışma iznine başvurma hakkı

olanların kendi adına başvuruda bulunacağı-
na dikkat çeken Yabancılar Daire Başkanı
Muharrem Gözüküçük, yönetmelik hükümle-
riyle ilgili şu bilgileri verdi:

-Muafiyet kapsamında yer alan Mev-
simlik tarım veya hayvancılık işlerinde ça-
lışacak kişilerin başvurularının, geçici ko-
ruma sağlanan il valiliğine yapılacak. Bu
başvurular, ilgili valilik tarafından Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildiri-
lecek. Bakanlık, mevsimlik tarım ve hay-

vancılık işlerinde çalı-
şacak yabancılara iliş-
kin il ve kota sınırla-
ması getirebilecek. 

-Suriyeli çalıştırmak
isteyen sanayi ve hiz-
met sektörü firmaları e-
devlet üzerinden ya-
bancı uyruklu kişinin
kimlik numarası ile baş-
vuru yapacak ve çalışa-
bileceği bilgisi yine sis-
tem üzerinden firmaya
bildirilecek.

-Suriyeli çalışan sa-
yısı toplam Türk çalı-

şan sayısının yüzde 10’unu aşmayacak şe-
kilde hükme bağlanmış olsa da işveren ta-
rafından, iş yerinin kayıtlı bulunduğu Çalış-
ma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden, çalış-
ma izni başvurusu tarihinden önceki 4 haf-
talık süre içerisinde yabancının çalıştırılaca-
ğı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı
bulunamadığının belgelendirildiği başvuru-
larda istihdam kotası revize edilebilecek.

-Suriyeli çalışanlara asgari ücretin altında
ücret ödenemeyecek, geçici koruması son-
landırılan veya iptal edilen yabancıların aldı-
ğı çalışma izinleri de iptal edilecek.

Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı Yabancılar
Daire Başkanı Muharrem

Gözüküçük, geçici koruma
kapsamındaki Suriyeliler’i
çalıştıran işverenler tara-

fından “Çalışma İzni” alın-
ması gerektiğini söyledi.
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Güney İlleri Sanayici ve İşadamları
Dernekleri Bölgesel Toplantısı,
Adana’da gerçekleşti. Çukurova Sa-

nayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKURO-
VA SİFED) ve Adana Sanayici ve İşadamları
Derneği (ADSİAD) Başkanı Süleyman Sön-
mez ve Yönetim Kurulu’nun ev sahipliğinde
ADSİAD dernek merkezinde yapılan toplan-
tıda bölgesel işbirliği kararı alındı. Toplantı-

ya katılan Hatay Sanayici ve İşadamları Der-
neği (HASİAD) Başkanı Tahsin Kabaali, Mer-
sin Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİ-
AD) Başkanı Mehmet Deniz ve Yönetim Ku-
rulu üyeleri, bölgenin gelişimine katkı koy-
manın işbirliğinden geçeceğine işaret etti.

MAKRO PROJELER YAPABİLİRİZ
ÇUKUROVA SİFED ve ADSİAD Başkanı

Süleyman Sönmez ise Çukurova’nın bir bü-
tün olarak değerlendirilmesi gerektiğini, ta-
rım, sanayi, enerji ve insan gücüne dayalı
altyapısıyla bölgenin sadece Türkiye’de de-
ğil dünya genelinde de öne çıkacak özellik-
lere sahip olduğunu vurguladı. Tüm dünya-
da artık bölgelerin birleştirici unsurlarla ha-
reket ettiğine işaret eden Sönmez, “Adana,
Hatay ve Mersin sosyo-ekonomik, kültürel
ve ekonomik alanda benzer özellikler taşı-
yor. Gücümüzü birleştirdiğimiz takdirde
makro projelerin hayata geçmesine olanak
sağlayabiliriz. Merkezi idareden talep ede-
ceğimiz konularda hemfikir olmamız, bölge-
yi ilgilendiren konuları aynı dosyada topla-
mamız gerekiyor” diye konuştu.

İş dünyası işbirliği yapacak
MESİAD ve HASİAD Başkan ve
Yönetim Kurulu Üyelerini ağır-

layan ÇUKUROVA SİFED ve AD-
SİAD Başkanı Süleyman Sön-

mez, bölge iş dünyasının birlik-
teliğinin önemine işaret etti.
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Burhan Tetik ve Çağlar Polat yönetimin-
de 2015 yılında kurulan Metçağ Makine
LTD, imalatını yaptığı tahıl kurutma

makinesiyle sektördeki başarılı proje uygula-
malarının yanı sıra yatırımlarıyla da ön plana
çıkmayı başarıyor. Adana Oto Sanayi Site-
si’ndeki işletmesinde yatay tahıl kurutma ma-
kinesi,U tipi helezonlar ve tüp helezon imala-
tıyla sektördeki büyümesini sürdürüyor.İşlet-

me sahibi Genel Koordinatör Burhan Tetik ve
işletme sahibi Proje Müdürü Çağlar Polatida-
resinde faaliyetlerini sürdüren firma,iş hacmi-
ne orantılı olarak,makine parkurunu güçlen-
dirme yatırımlarıyla birlikte,önümüzdeki dö-
nemlerde de yeni yatırımlar yapacağının sin-
yalini veriyor.Metçağ, sektördeki büyümesini,
bünyesinde oluşturduğu POLEKS DRYmarka-
sıyla sürdürüyor.

İYİ BİR MESAFE ALDIK
Yatay tip tahıl kurutma makinesi imalatıyla

hububat sektörüne hitap ettiklerini ve “Çiftçi-
nin cebini değil, tahılını kurutuyoruz” sloga-
nıyla yola çıktıklarını özelikle belirten Proje
Müdürü Çağlar Polat,Kobigündem Dergisi’ne
konuşurken şunları söyledi: “Uzun yıllara da-
yanan iş tecrübemizle birlikte 2015 yılında
kendi şirketimizi kurduk.Henüz yolun başında
olmamıza rağmen sektörde çok iyi bir mesafe
aldığımızı düşünüyoruz.Mevcut makine parku-
rumuza CNC 3 METRE ABKANT makinesini
ilave yaptık.Yaklaşık 100 bin TL maliyetli,dört
eksenli bilgisayar sistemli CNC sac şekillen-
dirme ve bükme işlemini yapan bu makine-
mizle üretim kalitemizi daha bir üst noktaya
taşıdık. Dolayısıyla işletmemizde üretim alt
yapımızı da daha güçlü bir konuma ulaştırmış
olduk.Bu doğrultuda yapacağımız yeni yatı-
rımlar ve AR-GE çalışmalarımızla birlikte PO-
LEKS DRY markamızı sektörde güçlü bir konu-
ma ulaşmasını hedefliyoruz.”

POLEKS DRY MARKASIYLA ÜRETİYOR
10 ton ve 60 ton kapasiteli yatay tip tahıl

kurutma makine imalat kapasitesine sahip ol-
duklarını söyleyen Çağlar Polat, açıklamaları-
na şu şekilde devam etti: “Yatay tip tahıl ku-
rutma makinesi üretiminde dünyanın en bü-
yük kapasiteli makinesi üretimini gerçekleştir-
miş olduk. Kazakistan’da devreye almış oldu-
ğumuz bu projeyle birlikte ilk ihracatımızda
gerçekleştirdik. POLEKS DRY markamızla üre-
tim yapmaktayız. Yıllık 50 makine üretim
kapasitesine sahip bulunmaktayız. Sektörde

POLEKS DRY markasıyla
yatay tahıl kurutma maki-
nesi imalatı yapan Metçağ
Makine Ltd., yatırımlarıyla

faaliyetlerini hızlandırdı.

Metçağ Makine’nin yatırımları
sektöründe dikkat çekiyor

Metçağ Makine Ltd. 
Proje Müdürü

ÇAĞLAR POLAT
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kaliteden ödün vermeden gerek yurtiçi ve ge-
rekse yurtdışı pazarlarda markamızı güçlü bir
konuma ulaştırmak için faaliyetlerimizde yo-
ğunlaşıyoruz.Bu doğrultuda markamızın tanı-
tımına yönelik sektörel fuarlarda yer alarak
markamızın tanıtımını da önemle sürdürüyo-
ruz. Yine üretim ve proje bazlı uygulamaları-
mızın yanı sıra, kesintisiz teknik servis hizmeti-
ni de bünyemizde gerçekleştiriyoruz.

İHARCATA AĞIRLIK VERECEK
Türkiye’de 2016 Nisan ayı itibarıyla 6 ad-

det yeni tesis uygulamalarının yapılmasına
başladıklarını ifade eden Çağlar Polat,açıkla-
malarını şu şekilde tamamladı: “İç Anadolu ve
Güneydoğu bölgelerinde başladığımız bu pro-
je uygulamalarımız hızlı bir şekilde devam et-
mektedir. Türkiye geneli tüm çiftçilerimize hi-
tap etmekteyiz. Türkiye genelinde üretim ya-
pan çok değerli çiftçilerimizle birlikte olmak
bizlere güç veriyor. Gelen talepler doğrultu-
sunda proje uygulamalarımızı başlatıyoruz.
Yurtdışı pazarlarda ise Kazakistan, Sırbistan,
Azerbaycan, Ukrayna ve Bulgaristan olmak
üzere ihracat yapmaktayız. Bu ülkelerde oluş-
turduğumuz bayilikler kanalıyla oradaki çiftçi-
lerimizle buluşuyoruz. İlk ihracatımızı Kazakis-
tan’a gerçekleştirerek startı verdik. Hedefimiz

üretimimizin yüzde 50’sini yurtdışına gönder-
mek. Bu doğrultuda yapacağımız çalışmalarla
ihracata ağırlık vermeyi amaçlıyoruz. Önü-

müzdeki dönemlerde hem ihracat ayağında
hem de yapacağımız yeni yatırımlarla birlikte
ihracat payımızın artacağını ön görüyoruz.”



Dijital mücadelede yerli teknolojiDijital mücadelede yerli teknoloji

Son yıllarda artan siber saldırılara ve bu
yöndeki tehditlere karşı çözüm önerileri
sunmak amacıyla düzenlenen Siber Teh-

ditler, Ekonomik Boyutu ve Güvenlik Paneli, 21
Mayıs 2016'da Mersin’de gerçekleşti. TÜMSİAD
Mersin Şubesi’nin, Mersin Üniversitesi ve Kamu
Siber Güvenlik Derneği ile birlikte düzenlediği
panelde şirketlerin siber saldırılara karşı kendini
nasıl koruyabileceği ve dijital verilerin güvenliği
konuşuldu. Bilişimciler, siber güvenlik uzmanları,
akademisyenler, kamu kurumlarından üst düzey
yöneticiler ve şirketler gerçekleştirilen panele
büyük ilgi gösterdi.

HEDEFLERİ İŞ DÜNYASI
Panele, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan,

Mersin Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer, Mersin
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı,
Kamu Siber Güvenlik Derneği Başkanı Prof. Dr. İb-
rahim Soğukpınar ile TÜMSİAD Mersin Şube Baş-
kanı Mehmet Türker katıldı. Panelin açılışında ko-
nuşan TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, sık
yaşanan siber saldırıların birçoğunun firmaları he-
def aldığını belirterek, milyon dolarlık zararlara uğ-
ramamak ve olası bir mağduriyeti yaşamamak için
iş dünyasının artık kapıdaki güvenliği değil bilgisa-
yardaki güvenliği artırması gerektiğini ifade etti. 

BÜYÜK ZARAR VERİYOR
Doğan, “İş dünyası açısından çağımızın en bü-

yük sorunlarından biri siber tehditler. Dijital or-
tamda yapılan bu saldırılar hiç de yadsınamaya-

cak ölçüde iş dünyasını etkiliyor. Perakende, fi-
nans ve kamu firmaları da en çok etkilenenler
arasında. Çağımızın en önemli sorunlarından biri
haline gelen, dolandırıcılık, saldırı veya tehdit
şeklinde görülen siber olaylar işletmelerin verile-
rini tehlikeye atarken ülke ekonomisini etkileye-
bilecek düzeyde kayıpların yaşanmasına da ne-
den olabiliyor. Bu mağduriyetleri önlemek için
özellikle ülke olarak kendi alt yapımızı güçlendir-
meli ve bu saldırılarla baş edebilecek güce kavuş-
malıyız” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE DURUM DAHA KÖTÜ
Türkiye’nin dünyada yaşanan siber saldırı or-

talamasına göre 3 buçuk kat daha fazla siber sal-
dırı ortamında bulunduğu belirten Doğan, açıkla-
malarına şöyle devam etti: "Makroekonomik
dengeleri ve mikro anlamda işletmeleri tehdit
eden ve sarsan siber saldırılar, fiziki güvenlik ted-
birlerini ortadan kaldırırken zararlı eylemleri de
farklı boyutlara taşıyor. Casus yazılımlarla ulus-
lararası işletmelerden yerel işletmelere kadar
mali bilgileri çalınabiliyor, finans ve banka kuru-
luşlarının hesapları kopyalanıyor, böylece ülke
ekonomisi ve işletmeler ekonomik zararlarla kar-
şı karşıya kalabiliyor. Özel sektör ve kamu kuru-
luşlarının yaşadığı itibar kaybının yanında ekono-
mik sarsıntıların büyüklüğünün tahminin de öte-
sinde zarar doğurabilme ihtimaline karşılık hükü-
metler makro anlamda; işletmeler de mikro an-
lamda kendi güvenlikleri için siber güvenlik yatı-
rımlarını artırmaya başladı.”

Siber Tehditler, 
Ekonomik Boyutu 
ve Güvenlik Pane-

li'nde siber saldırı-
lara karşı verilecek 

dijital mücadele-
nin yerli teknoloji ile 

yapılması vurgulandı
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TÜMSİAD
Genel Başkanı
YAŞAR DOĞAN

AHMET
ÇAMSARI

İBRAHİM
SOĞUKPINAR

MEHMET
TÜRKER





‘Türkiye’nin Geleceği, Bilgi Gençliği' vizyonuy-
la İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 4’ün-
cüsü gerçekleştirilen Genç Türkiye Zirvesi’ne ka-
tılan TEMSA, ödülle döndü.  Düzenlenen panel-
lerde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,
Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekçi, YTÜ Rektö-

rü Prof. Dr. İsmail Yüksek başta olmak üzere siya-
set, iş ve eğitim dünyasının önemli isimleri ko-
nuşma yaptığı zirveye, Türkiye’nin 81 ilinden ve
165 ülkeden 3 bin öğrenci katıldı.

EN YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ ŞİRKETİ
Genç Türkiye Zirvesi Akademi Ödülleri kap-

samında verilen ‘Yenilikçi Teknoloji Şirketleri
Kategorisi’nde Birincilik Ödülü TEMSA’nın oldu.
TEMSA Genel Müdürü, Dinçer Çelik, TEMSA’nın
bir teknoloji şirketi olduğunun altını çizerek, “Bu
ödül, Türkiye’yi dünyanın dört kıtasında gururla
temsil eden TEMSA’nın vizyonuna, bilim ve tek-
nolojiye yaptığı yatırıma ve sanayimizin uluslar-
arası gücüne verilmiştir” dedi.

TEMSA, Genç Türkiye Zirvesi’nden ödülle döndü
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Adana Sanayi Odası (ADASO) ile Çu-
kurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fa-
kültesi Tarım Makinaları ve Tekno-

lojileri Mühendisliği Bölümü arasında uy-
gulamalı eğitim işbirliği protokolü imzalan-
dı. ADASO’nun Meclis Toplantısı’nda dü-
zenlenen törende, ADASO Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç, Çukurova Üniversitesi
Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. İbrahim Halil Elekçioğlu ve
Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Tek-
nolojileri Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Ali Bayat işbirliği protokolüne
imza koydu. ADASO ile ÇÜ arasında uygu-
lamalı eğitim işbirliği Tekstil, Endüstri,

Tekstil ve Moda Tasarım bölümlerinin ar-
dından 4’üncü kez Tarım Makinaları’nda
gerçekleşmiş oldu. Protokol gereğince Ta-
rım Makinaları ve Teknolojileri Bölümünde
son sınıfta okuyan öğrenciler 2016-2017
döneminde öğretimlerinin ikinci dönemini
işletmelerde geçirecek. ADASO Başkanı
Zeki Kıvanç, intern staj programının diğer
bölümlere de yaygınlaştırılması için çalış-
maların devam ettiğini belirtti. Kıvanç,
“Mezun öğrencilerin sanayicilerin ihtiyaç-
larına cevap verecek nitelikte olmasını, ça-
lışmalara adapte olabilmesini sağlayacak
mekanizmayı kurmaya çalışıyoruz” dedi.
Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Tek-

nolojileri Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Ali Bayat ise diplomanın değil içi-
nin daha önemli olduğunu, bu nedenle eği-
tim programlarını üretime yönelik düzen-
lediklerini bildirdi. Prof. Dr. Bayat, “Mezun
öğrencilerimizin aynı zamanda tasarım,
imalat ve prototip yapabilecek nitelikte
bilgilerle donatılmasını hedefledik. Staj
programı bu hedefimize ulaşmada bize
destek sağlayacak” diye konuştu. ADASO
Meclis Başkanı Hüseyin Nuri Çomu da oda
ile üniversite arasında yapılan işbirliğini
çok önemsediğini, mezun öğrencilerin ve
işletmelerin uygulamadan en iyi biçimde
yararlanması gerektiğini kaydetti.

ADASO ve ÇÜ arasında ‘tarım makineleri’ protokolü

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen,
Genç Türkiye Zirvesi’nde verilen,

Genç Türkiye Zirvesi Akademi
Ödülleri’nin “Yenilikçi Teknoloji

Şirketleri” ödülü TEMSA’nın oldu
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Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Moiz Hemsi, Gıda Tarım

ve Hayvancılık Bakanlığı’nın baharat üretimini
destekleme programı kapsamına almasını ta-
lep etti. Hemsi, “Türkiye baharat üretimini
destekleme kapsamına alırsa hem üretim ar-
tar, hem de rekabetçiliğimiz artar bu sayede
baharat ihracatımız da yükselişe geçer” diye
konuştu. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohum-
lar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2015
yılı olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan
Hemsi, son 6-7 yıllık süreçte Türkiye’nin kim-
yon üretiminin 15 bin ton’dan 5 bin ton seviye-
lerine, anason üretiminin 10 bin tondan, 6 bin

tona, susam üretiminin ise 20 bin tondan 15
bin tona gerilediğini kaydetti. 

HİNDİSTAN’A HAŞHAŞ TOHUMU
Kimyon, anason, rezene ve susamın yıllık

ürün olduğuna dikkati çeken Hemsi, “Bu ürün-
lerde kilogram başına 1 TL destekleme verildi-
ği takdirde ilk aşamada üretim artar, sonrasın-
da ise Türkiye, dünyadaki rakipleri ile fiyat re-
kabeti yapabilir noktaya gelir ve ihracatımız
artar.  2011 yılında bu dört üründe 40 milyon
dolar seviyesinde olan ihracatımız 32 milyon
dolar seviyelerine geriledi. Destekleme ile 50
milyon dolara ulaşırız” şeklinde konuştu.  Geç-
tiğimiz süreçte Hindistan’a haşhaş tohumu ih-
racatında bir tıkanıklık yaşandığını anlatan
Hemsi, Ekonomi Bakanlığı ve diğer kurumlarla
ortak yürüttükleri çalışmalar sonucunda soru-
nun aşıldığını Hindistan’a haşhaş tohumu ihra-
catının yolunun açıldığını dile getirdi. Hemsi,
Dahilde İşleme Rejimi ile ilgili sektörde yaşa-
nan sorunların çözümü için de çaba gösterdik-
lerini söyledi. 

ÜRETİCİ DUYARLI OLMALI
Tarım ürünleri üretiminde ilaç kalıntısı soru-

nu yaşadıklarını da ifade eden Hemsi şöyle de-
vam etti: “İlaç kalıntısı sorununu aşmak için
üreticilerimizin daha duyarlı olması gerekiyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın da eği-
tim ve denetimlerini bu yöne yoğunlaştırması
şart.” 2016 yılının Dünya Bakliyat Yılı ilan edil-
diğini de hatırlatan Hemsi, “Türkiye’nin önemli
ihraç kalemi olan bakliyatta artık ithalatçı ko-
numuna geldik. Bakliyat üretiminin artması ve
tekrar ihracatçı pozisyonuna gelmemiz için
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın üreti-
mi arttıracak tedbirleri alması gerekir” diyerek
sözlerine son verdi.

Baharatçılar rekabet gücü istiyor
Türkiye’de kimyon, susam,

rezene, anason başta ol-
mak üzere baharatların

destek kapsamında olma-
ması dünya ile rekabetçilik-
lerini olumsuz etkiliyor, re-

kabet edemeyen baharat
üreticileri sektörden çıkıyor. 

Ege Hububat Bakliyat 
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı MOİZ HEMSİ



ADANA ÜSAM MENTOR YETİŞTİRİYOR
TÜBİTAK tarafından desteklenen ve

Adana ÜSAM tarafından yürütülen MEN-
TOR-SEA Projesi’nin ikinci dönemi başladı.

TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik
Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik

Destek Programı kapsamında yürütülen
MENTOR-SEA Projesi devam ediyor. Adana
ÜSAM’ın gerçekleştirdiği projeyle KOBİ’lere
mentorluk hizmeti sunacak nitelikli KOBİ
mentorlarının yetiştirilmesi amaçlanıyor. 

EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADILAR
1 Ağustos 2015 tarihinde başlayan proje-

nin ilk döneminde 25 mentor adayı, Adana
ÜSAM tarafından gerçekleştirilen mentor-
luk eğitimlerini tamamladı ve sonrasında da
bölgedeki firmalarda mentorluk yaptı. Eği-
timlerini tamamlayan ve firmalarda 3 yarım
gün geçirerek mentorluk hizmeti veren
adaylar, TÜBİTAK tarafından değerlendir-
meye alındı. Projenin ikinci döneminde ise
toplam 35 mentor adayı yine aynı süreçten
geçmek üzere Adana ÜSAM tarafından ger-
çekleştirilen eğitimlere katıldı. Projenin ikin-
ci dönemini başarıyla tamamlayan mentor
adayları, Adana ÜSAM tarafından hazırlana-
cak rapor kapsamında TÜBİTAK’a gönderi-
lecek ve TÜBİTAK tarafından başarılı bulu-
nan adaylar, TÜBİTAK Mentör Havuzu’na
girmeye hak kazanacaklardır.

Üniversite podyumunda bahar esintileri
Cukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tekstil ve

Moda Kulübü tarafından “2016 Ba-
hardan Esintileri" konulu defile dü-

zenlendi. ‘Bahar’ temalı defile aynı zaman-
da, içerisinde birçok mesajı barındıran bir
sosyal sorumluluk projesi olarak izleyicilere
sunuldu.  ÇÜ Akif Kansu Konferans Salonun-
da gerçekleştirilen “Bahardan Esintiler” de-
filesi izleyenlerden yoğun ilgi gördü. Defile,
birçok sosyal mesajı da beraberinde verdi.
Sunulan giysilerin tasarımları dışında defile-
nin sunuculuğunu, ışık, ses, koreografi ve
mankenliği gibi tüm çalışmaları Tekstil ve
Moda Kulübü öğrencilerinin hazırladığı defi-
le Kulüp Başkanı Talip Yasin Yavuz’un teşek-
kür konuşması ile başladı. 

NEFESİMİZİ KESMEYİN
İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan

defilede yer alan “Ters Ağaç” isimli giysinin
tasarımcısı İrem Gümüşkaya “Tasarladığım
kostümümle aslında baharlarımızın artık hiç
de bahar gibi geçmediğini anlatmaya çalış-
tım. İçinde yaşamaya çalıştığımız bu dünya-
da her geçen gün doğal alanlar yok ediliyor,

ağaçlar kesiliyor, hayatımız ve düzenimiz ter-
sine dönüyor. Defilemizde “ters ağaç” isimli
tasarımımla dünyadaki ağaç katliamına dik-
kat çekmek istedim. Lütfen nefesimizi kes-
meyin!” şeklinde konuştu. Bahar defilesinde
erkek giysi tasarımı hazırlayan Asude Eren
de yaptığı tasarımla, erkekleri klasik sert ka-
lıbından çıkararak daha modern ve feminen
bir yapıya geçişine atıfta bulunduğunu ifade
etti. Eren, “İnsanların gözlerine ve zihinlerine
biraz da olsa bu görüntüyü yerleştirebilmek
adına bu tasarımı gerçekleştirdim.” dedi

YILIN İLK DEFİLESİYDİ
Öğretim Görevlisi Dr. Özlem Uslu danış-

manlığında etkinliklerini sürdüren Tekstil ve
Moda Kulübü üyeleri oluşumundaki ikinci,
bu yılki ilk defilesi olan “Bahardan Esintileri”
temalı defilenin ardından çıtayı daha da
yükseltmeyi hedeflendiklerini söyledi. Ku-
lüp Başkan Yardımcısı Gizem Aslanyürek bu
yıl üye sayısını daha da artırdıklarını, yeni
etkinlikler için heyecanla harekete geçtikle-
rini, sinerjilerinin hep birlikte giderek çoğal-
dığını ifade etti.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ)
Tekstil ve Moda Kulübü öğ-

rencileri, “Bahardan Esinti-
ler” adlı deleyle, kendi ta-
sarladıkları giysileri tanıttı
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MÜSİAD Adana Şubesi üyeleri, 3
Haziran Cuma günü kahvaltıda
bir araya geldi. MÜSİAD üyele-

rinin yoğun ilgi gösterdiği toplantının ko-
nuğu olan KOSGEB Adana Müdürü Hü-
seyin Şen, kahvaltının ardından MÜSİAD
üyelerine, KOSGEB’in 3 ana başlıkta çağ-
rıya çıktığı KOBİGEL-KOBİ Gelişim Des-
tek Programları hakkında bilgi aktardı.
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Progra-
mı’nın, KOSGEB’in programlarından biri
olduğunu kaydeden Şen, “Bilişim Tekno-
loji KOBİ’lerinin Geliştirilmesi”, “Hızlı
Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştir-
me” ve “KOSGEB Destekli Girişimlere
İvme” başlıklarıyla proje çağrılarının ya-
pıldığını söyledi.

ÜÇ SINIFA AYRILIYOR
KOSGEB hakkında bilgi verirken, KOBİ

içeriğini de anlatan Şen, KOBİ’lerin istih-
dam ve mali bilançolarına göre mikro,
küçük ve orta şeklinde sınıflandırıldığını
bildirdi. Türkiye’deki işletmelerin yüzde
99,8’inin KOBİ statüsü taşıdığına dikkat
çeken Şen, “Buna karşılık ekonomideki
diğer paylarına baktığımızda istihdamın
yüzde 74’ünü sağladıklarını, katma de-
ğerin yüzde 52’sini, satışların yüzde
63’ünü, yatırımların yüzde 53’ünü, ihra-
catın yüzde 56’sını karşıladıklarını görü-
yoruz. Yani işletmeler içerisinde yüzde
99,8 paya sahip olmalarına rağmen eko-
nomideki paylarının daha az olduğunu
istatistiklere baktığımızda görüyoruz.
Zaten KOSGEB, kurum olarak KOBİ’leri-
mizin ekonomideki katma değerini artır-
mayı amaç edinmiş bir kurum. Biz KO-
Bİ’leri kalkındırırsak otomatikman eko-

nomiyi kalkındırmış oluyoruz” dedi. 

BÜTÇE 1,16 MİLYON LİRA
KOSGEB Adana İl Müdürü Hüseyin

Şen şunları söyledi: “Bu yıl geçen yıla
göre destek programlarını yeniledik. Bu
yıl hükümetimizin de ciddi kaynak artı-
rımları oldu. Bizim 2016 yılı bütçemiz 1
milyar 160 milyon liraya çıktı. Bu rakam
2015 yılında 500 milyon liraydı. Geçen
yıla göre 3 katı bir artış söz konusu. Bizim
de desteğimiz 2016 yılı sonunda 3 kat
fazla gerçekleşecek. Projeler fikir ile baş-
lıyor. Ama başlama ve bitişi, hedefleri
olması projenizi oluşturuyor. Fikir tek
başına proje sayılmaz. KOBİGEL- KOBİ
Gelişim Destek Programı'na yönelik pro-
jesini hazırlayan ve gerekli şartları sağla-
yan KOBİ'ler, projelerinin kurul tarafın-
dan kabul edilmesi durumunda destek
alma hakkını kazanacak.”

MEVZUATI ÖĞRENMELİYİZ
KOSGEB Müdürü Şen’e teşekkür eden

MÜSİAD Adana Şube Başkanı Suat Yahşi
de “Görünen o ki almayı bilirsek devlet
mali destek vererek, işletmeleri güçlen-
dirmek istiyor. Bu desteklerden faydala-
nabilmemiz için önce haberimizin olma-
sı, sonra mevzuatı bilmemiz gerekiyor.
Biz MÜSİAD olarak elimizden geldiğince
bu konularda üyelerimizi haberdar et-
mek için faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu
faaliyetimiz de bunlardan bir tanesi.
KOSGEB desteğinden kimlerin nasıl ya-
rarlanabileceği konusunda bizleri bilgi-
lendiren müdürümüze teşekkürlerimizi
sunuyoruz” dedi. Başkan Yahşi, günün
anısına Şen’e teşekkür plaketi verdi.

KOSGEB’in 3 ana başlıkta
çağrıya çıktığı KOBİGEL-KOBİ
Gelişim Destek Programları,

Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (MÜSİAD) Adana

Şubesi üyelerine tanıtıldı.

MÜSİAD üyelerine destekler tanıtıldı
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K ısa adı TÜMSİAD olan Tüm Sanayici ve
işadamları Derneği Adana Şubesi Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Aslanlar Alü-

minyum Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Aslan’ın kızı dünya evine girdi. Nurbahar ve
Ahmet çiftinin nikahını Yüreğir Belediye Baş-
kanı Mahmut Çelikcan kıydı. Nikah şahitlikle-
rini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti
Sözcüsü Ömer Çelik, Milletvekili Av. M.Şükrü
Erdinç ve İl Başkanı Av. Fikret Yeni yaptı. 

TÜMSİAD Adana Şube Başkanı Ya-
kup Kutluca ve Kurucu Başkan Ümit
Özlü de Yönetim Kurulu Üyesi ve

Aslanlar Alüminyum Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Aslan’ı bu mutlu gününde
yalnız bırakmadı. Adana Sheraton Otelin-
de yapılan muhteşem düğün, iş ve siyaset
dünyasını bir araya getirdi. Konuklarla tek
tek yakında ilgilenen Mehmet Aslan, dü-
ğüne katıldıkları için teşekkür etti.

Siyasetçiler ve iş adamları bu düğünde buluştu
İş adamı Mehmet 

Aslan’ın kızı Nurbahar 
Aslan’ın düğünü, siyaset 
ve iş dünyasının önemli

isimlerini bir araya getirdi

Londra Borsası-TÜRKONFED işbirliği
Londra Borsası’nın başlattığı ELITE progra-

mı kapsamında, Türkiye’nin en geniş ta-
banlı KOBİ yapılanmasına sahip iş dünya-

sı örgütü TÜRKONFED ile ortaklık anlaşması
imzaladı. Türkiye’nin en geniş tabanlı KOBİ ya-
pılanmasına sahip iş dünyası örgütü TÜRKON-
FED, London Stock Exchange Group’la işbirliği
yaptı. London Stock Exchange Group, yenilikçi
küçük ve ortak ölçekli firmaların büyümelerine
destek vermek amacıyla başlattığı ELITE prog-

ramı kapsamında TÜRKONFED ile bir anlaşma
imzaladı. Anlaşma ile birlikte ELITE programına
dâhil olan Türkiye'den ilk dört firma, 14 Tem-
muz 2016 tarihinde LondraBorsası'nda diğer
uluslararası şirketlerle birlikte borsanın açılışı-
na katıldı. Güvenlik, bilişim, online satış ve
otomobil parçaları üreticiliği alanlarında faali-
yet gösteren, Türkiye'den dört firma, Londra
Borsası'nın düzenlediği ELITE programına katı-
lan ilk Türk firmaları oldu. ELITE programına
Türkiye’den katılan dört şirketle birlikte Avru-
pa, İsrail ve Rusya'dan 11 şirket de katılmış
oldu. Programın toplam iştirakçi ülke sayısı
23'e ulaşırken, TÜRKONFED ve Londra Borsası
arasında imzalanan anlaşma KOBİ’lerin yeni-
likçilik ve girişimcilik yolculuğunun da ilham
kaynağı oldu. Toplam 350 üyesiyle ELİTE, bu-
gün itibarıyla 30 milyarı Euro’yu aşan gelire ve
120 bin insanın istihdamına olanak sağlıyor.



Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Gül, Çukurova
Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Yöneticisi Dr. Halil Nacar'ı ziyaret etti.

Rektör Gül’den hastaneye ziyaret

Denizcilik ve Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. H. Murat Arslan Başhekim
Yardımcısı Atıf Çakmak İdari Mali İşler

Müdürü Uğur Açıkgöz, Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdür Yardımcısı İlknur Arslan da ziyarete ka-
tıldı. Ziyarette, Aşkım Tüfekçi Hastanesi’ndeki
revizyon çalışmaları, Bilim Teknoloji Üniversi-
tesi’nin projeleri ve kampüs inşaatı gibi konu-
lara değinildi. Prof. Dr. Aykut Gül ''Farklı ku-

rumlarla işbirliği ve öğrenci akademisyen bu-
luşmalarıyla üniversite anlayışına bir farklılık
getirmek istiyoruz'' dedi. 

SORUMLULUKLARIMIZ VAR
Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hasta-

nesi Yöneticisi Dr. Halil Nacar ise ''Bu görevde
olmayı halka hizmet açısından bir fırsat olarak
değerlendiriyorum. Ekip olarak sağlık alanında

yöneticilik yapıyor olabiliriz ama farklı kurum-
larla oluşturacağımız projelerle hizmet alanı-
mızı geniş bir alanda sunmak istiyoruz''dedi.
Nacar, yönetici pozisyonda görev alan insanla-
rın topluma karşı sorumlulukları olduğunu be-
lirterek imkan dahilinde çok paydaşlı işbirlikle-
rinin güçlü bir bürokrasi oluşturarak hizmet
sunumunun kalitesini arttırdığının altını çizdi.
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B ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir
Uzkurt Çukurova Üniversitesi’nde (ÇÜ)

bir dizi incelemelerde bulundu. Çukurova Tek-
noloji Geliştirme Bölgesi’ni (Çukurova Tekno-
kent) ziyaret eden Müsteşar Yardımcısı Prof.
Dr. Uzkurt, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı
makamında ziyaret etti. 

TEKNOKENT’İN PERFORMANSI
Prof. Dr. Uzkurt, Çukurova Teknokent’de

yer alan girişimci firmalar ve Üniversite-Sa-
nayi işbirliği projelerindeki artışı ve bölgenin
teknolojik gelişimine yaptığı katkıları takdir-
le izlediklerini söyledi. Prof. Dr. Uzkurt, Çu-
kurova Üniversitesi Rektörlüğü’nün yaklaşık
yüzde 90 hissesine sahip olduğu Çukurova
Teknoloji Geliştirme Bölgesinin gösterdiği

üstün performans nedeniyle ülkenin Ar-Ge
ve İnovasyon ekosistemine katkı yaptığını
belirterek, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar ve
TEKNOKENT Yönetimine teşekkür etti.

PROJELER ÇOĞALIYOR
Ayrıca son dönemde Çukurova Üniversi-

tesi Öğretim Üyelerinin proje kapasitesindeki
artışıyla mutlu olduklarını söyleyen Müste-
şar Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Çu-
kurova Üniversiteli Akademisyenlerin bu
alanda çalışmalarının devam etmesi temen-
nisinde bulundu. Prof. Dr. Uzkurt Kamu-Üni-
versite- Sanayi işbirliğindeki yoğun çaba ve
çalışmalarından dolayı Çukurova Teknokent
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadir Ay-
dın’a, Çukurova Teknokent Yönetim Kurulu
Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet Kürkcü’ye,

Kamu Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Baş-
kanı Prof. Dr. Selahattin Serin’e teşekkür etti.    

YENİLİKLERİN ODAK NOKTASI
Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar da Müs-

teşar Yardımcısı Prof. Dr. Uzkurt’a Çukuro-
va Teknokent’e verdikleri destek ve ilgiden
dolayı teşekkür ederek Çukurova Bölgesin-
de ve Türkiye'de bilimin uygulamaya akta-
rılmasına en uygun ortamı sağlayarak;
araştırma, geliştirme ve yenilik aktiviteleri-
nin odak merkezi olmak için çalışacaklarını
söyledi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar Çu-
kurova Teknokent’e olan katkılarından do-
layı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir
Uzkurt’a plaket, Teknokent Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Kürkcü de
hediye takdim etti.

Bakanlıktan rektöre önemli ziyaretçi

Kuruluşundan bu yana birçok yaraya
parmak basan, sorunlara çözüm geti-
ren çalışmalarıyla Adana Kamu Müte-

ahhitleri (AKAMDER), sektörünün
problemlerini çözmek yükümlülüğü
içerisinde, üyelerinden ve çözüm or-
taklarından olan Uğur Yaldız Otomo-
tiv’de toplantı yaptı. Uğur Yaldız Oto-
motiv’in mükemmel ev sahipliği yaptı-
ğı kahvaltılı toplantıya Adana Vergi
Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı ve Vergi
Daireleri Grup Başkanları Ahmet Ba-
lıkçı, Ömer Kılıç, Kamil Kurt ve Recep
Yavuz, AKAMDER üyeleri katıldılar.

40 YILI AŞAN DENEYİM
İşletmeciliğini Uğur Yaldız, Filiz Yaldız ve

Ozan Yaldız ın yaptığı Uğur Yaldız Otomotiv,

sektöründe 40 yılı aşmış durumda. Uğur Yal-
dız Otomotiv,1.000 metrekare kapalı alanı,
1.000 metrekare idare ve danışma birimleri,

uzman kadrosu ve AB standartların-
da aldığı belgeleri ile kaliteli ve fark-
lı hizmet sunuyor. Firma, bireysel
müşterilerde, Japon ve KORE marka
araçlara, kurum anlaşmalı hizmet-
lerde ise tüm markalara servis hiz-
meti, kaporta, fırın boya, elektrik,
mekanik bakım, yağ değişimi, peri-
yodik bakım hizmetleri, yedek par-
ça, ücretsiz expertiz ve muayene
öncesi hazırlık hizmeti veriyor.

AKAMDER farkını fark ettiriyor
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Cukurova Sanayi ve İş Dünyası Federas-
yonu (Çukurova SİFED) Başkanı ve
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederas-

yonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcısı Süley-
man Sönmez, Adana ve Mersin’in aynı ortak
geleceği birlikte kurgulaması gerektiğini ifade
ederek, “Adana-Mersin birlikteliği sözde değil,
özde olmalı” dedi. Sönmez, artık durum tes-
pitinden öteye gidilip, her iki kentin birlikte
bir ‘ekonomi havzası’ oluşturması gerektiğini
belirterek, “Çukurova, neden dünyanın mer-
kezi olmasın?” diye sordu.

İŞ DÜNYASI BULUŞTU
Mersin’de Girişimci İş Kadınları Derneği’nin

(GİŞKAD), ‘2016 Yılı 1. Dönem Toplantısı’na
konuşmacı olarak çağrılan Süleyman Sönmez,
çarpıcı açıklamalarda bulundu. Divan Ote-
li’nde gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gösterilen
oturuma Sönmez ile birlikte; Mersin Sanayici
ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Deniz, Türkiye-Irak Sanayici ve
İşadamları Derneği Başkanı Nevaf Kılıç, Tarsus
Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Yakup
Ateş de katıldı. 

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLABİLİRİZ
Toplantının açılış konuşmasını yapan GİŞ-

KAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayferi Tuğcu,
Mersin ve Adana’nın, Türkiye’ye örnek olabi-
lecek ‘iş modelleri’ ortaya koyabileceğini be-
lirtti. Kadınların, iş hayatında daha fazla aktif
rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Ayferi
Tuğcu, bunun için de GİŞKAD olarak büyük bir
çaba sarf edip, oldukça önemli projeleri haya-
ta geçirdiklerini dile getirdi. 

‘ORTAK BİR GELECEK’ VURGUSU
Çukurova SİFED Başkanı ve TÜRKONFED

Başkan Yardımcısı Süleyman Sönmez ise, fe-
derasyon hakkında katılımcılara bilgiler verip,
üst çatı kuruluş olan; ‘Türk Girişim ve İş Dün-
yası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) ça-
lışmalarını anlattı. Sönmez, bölge iş insanının

daha çok gelişmesi için Çukurova SİFED ve
TÜRKONFED’in çalışmalarına dahil olmalarını
istedi. Her iki kentin ‘ortak geleceği’ birlikte
inşa edebileceği yorumunu yapan Sönmez,
çarpıcı tespitler yaptı.  

DÜNYANIN MERKEZİ OLABİLİRİZ
Süleyman Sönmez, “Adana ve Mersin bü-

tünlüğü sözde değil, özde olmalı. Artık durum
tespitinden öteye gitmek, ortaya somut şey-
ler koyabilmeliyiz. Ne Adana’yı Mersin’den
bağımsız, ne de Mersin’i Adana’dan bağımsız
düşünebiliriz. Birini diğerinden ayrıştırmamız
mümkün değil. Ortak bir geleceği yine birlikte
kurgulayabiliriz. Çukurova, neden dünyanın
merkezi olmasın? Bunu birlikte başarabiliriz”
ifadesini kullandı.

DÜNYA POTANSİYELİMİZİ 
KABUL ETTİ
Adana ve Mersin’in, birlikte bir ‘ekonomik

havza’ oluşturabileceğinin altını çizen Sön-
mez, “Bölgemizin enerji potansiyelini tüm
dünya kabul etti. Ama bu tek başına yeterli
değil. Petrokimya sanayisinin önü açılmalı.
‘Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Projesi’
başta olmak üzere ‘Çukurova Bölgesel Havali-
manı Projesi’ de acilen hayata geçirilmeli.
Çünkü her iki proje de bölgemiz için hayati
önem taşıyor” yorumunu yaptı.

TARIM VE ENERJİDE ‘HAVZA’ MODELİ
Enerjide olduğu gibi tarım alanında bir ‘Çu-

kurova Havzası’ oluşturulabileceğini ifade
eden Sönmez, bu konuda da her iki kentin or-
tak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Sön-
mez, ‘alternatif enerji’ konusunda kamusal dü-
zenlemelerin yapılmasının bir zorunluluk ol-
duğunun altını çizerek, ‘patent’ konusuna dik-
kat çekti. Sönmez, bölgedeki işletmelerin pa-
tent almasına özen gösterip, nitelikli işler or-
taya koyması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından GİŞKAD Başkanı Ayfe-
ri Tuğcu, Sönmez’e teşekkür plaketi sundu.

Adana-Mersin birlikteliği sözde değil özde olmalı
Çukurova Sanayi ve İş
Dünyası Federasyonu

(Çukurova SİFED) 
Başkanı Süleyman Sön-

mez, Adana ile Mersin 
arasındaki birlikteliğin 

sözde değil, özde olması
gerektiğinin altını çizdi
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1965 yılından beri “Sac İşleme Makineleri”
sektörüne güçlü AR-GE’ si ile yön veren,
80.000 m2’lik modern üretim tesislerinde,

850 kişilik kalifiye ekibiyle verimli çalışmayı
esas alarak, kullanıcılarına kaliteli ve yüksek tek-
nolojiye sahip makineler üreten Ermaksan, ulu-
sal ve uluslararası ölçekte düzenlenen çeşitli or-
ganizasyonlarda adından başarıyla söz ettirme-
ye devam ediyor.Ermaksan, Savunma ve Hava-
cılık Sanayi İmalatçıları Derneği (SASAD) tara-
fından, savunma sanayii alanında yıl boyunca
ortaya koyduğu başarılarla ülkemize yüksek kat-
ma değer sağlayan firmaların ödüllendirildiği,
Savunma Sanayi Ödülleri’nde, ‘Girişimcilik’ da-
lında ödüle layık görüldü.

BAKAN YILMAZ DA KATILDI
SASAD’ın Ankara Sheraton Otel’de düzenle-

diği 27. Olağan Genel Kurulu’nun ardından ger-
çekleştirilen ödül törenine; Milli Savunma Baka-
nı İsmet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanlığı
Müsteşarı Sezai Bostancı’nın yanı sıra; savunma

sanayiine hizmet eden firmalardan çok sayıda
önemli isim katılım gösterirken, organizasyona
Ermaksan adına Yönetim Kurulu Başkanı Erol
Özkayan ile birlikte Genel Müdür Ahmet Özka-
yan katıldı. Ermaksan’a verilen ‘Girişimcilik’
ödülünü, Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan,
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Sezai Bos-
tancı’nın elinden aldı.

AR-GE YATIRIMLARI SÜRECEK
Ödül töreninden sonra bir açıklama yapan

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özka-
yan, inovatif anlayışıyla ürün geliştirerek, gele-
ceğin teknolojilerini günümüz standartlarında
sunma gayreti içerisinde olduklarını aktardı. Öz-
kayan; “Dünya 4’üncü sanayi devrimini yaşıyor.
Biz de Türkiye olarak, bu gelişime ayak uydur-
mak zorundayız. Ermaksan olarak, son yıllarda
AR-GE’ye yönelik yapmış olduğumuz çalışmala-
rın meyvelerini almaya başladık. Kendi ürettiği-
miz makinelerde, know-how’u elimizde bulu-
nan birçok parçayı kullanıyoruz.  Savunma Sa-
nayii’ne yönelik çalışmalarımız da tüm hızıyla
sürüyor” dedi.

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK
Ermaksan’ın, yüzde 100 Türk mühendisliğiy-

le, ileri teknolojilerde Türkiye’nin adını dünyaya
duyurduğunun altını çizen Özkayan; “Sürdürüle-
bilir başarı hedefiyle gerçekleştirdiğimiz tüm
çalışmalarda, AR-GE’yi öncelikli hale getirdik. 6
bin metrekarelik alanda, Yüksek Teknoloji AR-
GE Merkezi kurduk. AR-GE Merkezimiz, 2014 yı-
lında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan
onay aldı. Ayrıca geçen yıl Türkiye’nin ilk özel
sektör yarı iletken tesisini kurarak üretime baş-
ladık. Yarı iletken tesisimiz, mevcut altyapısı ile
ileri teknoloji alanında pek çok farklı üretimin
de kapısını aralıyor. Bu üretimle aydınlatma,
elektronik, savunma sanayi, uzay teknolojileri
sanayi, sağlık, tıp gibi hayatın pek çok alanında
kullanılan teknolojilerin, milli olarak üretilmesi
mümkün hale gelecek” ifadelerini kullandı.

Sac işleme sektörünün
önde gelen rmalarından

Ermaksan Makine, SA-
SAD tarafından savunma

sanayii alanında yapmış
olduğu başarılı çalışma-
lardan dolayı, Savunma

Sanayi ‘Girişimcilik’ özel
ödülüne layık görüldü.

SASAD’dan Ermaksan’a ‘Girişimcilik’ Ödülü





36 MAYIS - HAZİRAN 2016 www.kobigundem.comkobigundem@kobigundem.com

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya
lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm,
kuru incir, kuru kayısı ve Antep fıstığının

ihracatını arttırmak için faaliyet sürdüren Kuru
Meyve Tanıtım Grubu, tanıtım çalışmalarında
Uzakdoğu pazarına yoğunlaştı. KMTG, Mayıs
ayında Uzakdoğu’da iki fuara katılarak Türk
kuru meyvelerini tanıttı.

İLK FUAR ÇİN’DEYDİ
İlk olarak, 05-07 Mayıs 2016 tarihleri ara-

sında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Shanghai ken-
tinde gerçekleşen SIAL China Fuarı’na katılım
sağlayarak kuru meyve ve Antep fıstığı ürünle-
rinin tanıtımını gerçekleştiren Kuru Meyve Ta-
nıtım Grubu, 10-13 Mayıs 2016 tarihleri ara-
sında ise Güney Kore’de Seul/Güney Kore Se-
oul Food &Hotel 2016 Fuarı’na katıldı. İkinci
Dünya Savaşı sonrasında ihracata dayalı büyü-
me modeliyle dünyaya örnek olan Güney
Kore, 51 milyonluk nüfusu, 31 bin dolarlık kişi
başı milli geliri ve dünyanın 13. büyük ekono-
misi olma özelliğiyle pek çok sektörün olduğu

gibi Kuru Meyve Sektörünün de ilgisini çekiyor.

BÜYÜK BİR PAZAR
26 Türk firması ile birlikte Hall 4 Türkiye Pa-

vilyonu’nda yerini alan KMTG ziyaretçilere Türk
kuru meyvelerinin tadımını yaptırdı. Fuara top-
lamda 1100'den fazla firma katıldığını belirten
Kuru Meyve Tanıtım Grubu Başkanı Osman Öz,
Güney Kore’nin 51 milyonluk nüfusuyla büyük
bir Pazar olduğunu, Seul/Güney Kore Seoul
Food &Hotel 2016 Fuarı’na Güney Kore dışın-
da, Çin, Japonya, Hong Kong ve diğer Uzakdo-
ğu ülkelerinden de katılım olduğunu kaydetti. 

HEDEF 3 MİLYAR DOLAR
Kuru meyve sektörünün 1.4 milyar dolar se-

viyesindeki yıllık ihracat rakamını 2023 yılında
3 milyar dolara çıkarma hedefi olduğunu ha-
tırlatan Öz, “2023 hedeflerine ulaşmak için
Türkiye’nin kuru meyve ihracatında geleneksel
ihraç pazarımız Avrupa Birliği’nden vazgeçme-
den yeni pazarlara yoğunlaşmamız gerekiyor.
Uzakdoğu bu açıdan önemli. Güney Kore kişi
başı 31 bin dolar milli gelir ve dünyanın 13. Bü-
yük ekonomisi. Uzakdoğu ülkelerinde yaptığı-
mız tanıtım çalışmalarının önümüzdeki yıllar-
da meyvelerini toplayacağız” diye konuştu. 

TANITIM SÜRECEK
Kuru Meyve Tanıtım Grubu’nun Güney Ko-

re’yi öncelikli hedef pazar olarak belirlediğini
anlatan KMTG Başkanı Öz, 2016-2017 döne-
minde Güney Kore’de kuru meyve tanıtım faa-
liyetleri düzenleyeceklerini dile getirdi Öz söz-
lerini şöyle tamamladı; “Güney Kore’de yerle-
şik bir PR firması ile yıl boyu Kore dilinde web
sitesi, sosyal medya hesabı yönetimi, Güney
Kore zincir marketlerinde market içi tadım ak-
tiviteleri, önde gelen bloggerlarla iş birliği vası-
tası ile Türk Kuru meyvesi hususunda farkında-
lık ve Türk markası algısı yaratma, gıda yazar-
ları – basın mensupları için düzenlenecek Tür-
kiye gezisi, Güney Kore Pazar araştırması içe-
rikli tanıtım faaliyetleri sürdüreceğiz.”

Kuru Meyve Tanıtım Gru-
bu, Uzakdoğu atağını sür-

dürüyor. Grup, Mayıs ayında
2 fuara katılıp tanıtım yaptı

Kuru meyve için tanıtım atağı

Kuru Meyve 
Tanıtım 
Grubu 
Başkanı 
OSMAN ÖZ



D iyetisyen Özge Akar Özyaman, doğru
beslenmenin iş stresini azaltabilece-
ğini, ayrıca zekayı geliştirebileceğini

söylüyor. Doğru beslenen kişilerin sadece kilo
verip görüntülerini değiştirmekle kalmaya-
caklarını, aynı zamanda iş stresini yönetebile-
ceklerini vurgulayan Özyaman, “İhtiyacınıza
göre besin tükettiğinizde, zekanızın gelişme-
sine de katkı koyarsınız” diyor.

IHLAMUR SAKİNLEŞTİRİYOR
Medical Park Tarsus Hastanesi’nde görev

yapan Diyetisyen Özge Akar Özyaman, bitter
çikolatanın endorfin hormonunun salınımını
artırarak kişinin kendini mutlu hissetmesini
sağladığını kaydediyor. Böylece stresin azaldı-
ğını belirten Özyaman, öte yandan bitter çiko-
lata tüketiminin kontrollü yapılması gerektiği-
nin altını çiziyor. Ihlamur çayı için de “Adrena-
lin (heyecan) seviyesini azalttığı için sıcak veya
ılık olarak ara öğünlerde tüketilebilir” diyen
Özyaman, C vitamini deposu olan portakal,
kivi ve çileğin de stresi azalttığını kaydediyor.

KAHVE HAFIZAYI ARTIRIYOR
Diyetisyen Özge Akar Özyaman, diğer bazı

besinlerin stres ve zeka üzerindeki etkilerini
şöyle sıralıyor:

-Yabanmersini: C vitamininin yanı sıra
bağışıklık sistemini koruyan antioksidanlar-
dan da zengin bir meyvedir. C vitamini stresle
savaşan birincil besin öğesidir, kan basıncını
düşürmektedir.  Her öğününüzde C vitamini
yönünden zengin olan bir yiyecek tüketmeye
çalışın.

-Sivri biber: C vitamini içeriği yüksek ol-
ması nedeniyle tüketmeye çalışmamız gere-
ken bir besin. Hatta C vitamini neredeyse
portakaldan bile daha fazla.

-Somon: Omega 3 yağ asitlerinin stres
hormonları olan kortizol ve adrenalinin düze-
yini azalttığı bilinmektedir. Stres esnasında
salgılanan adrenalin ve kortizol hormonları,
somon balığında bolca bulunan omega-3 yağ
asitleri sayesinde azalmaktadır ve dolayısıyla
strese yol açan nedenler de ortadan kalk-
maktadır.

-Ispanak: Magnezyumdan zengin bir seb-
zedir. Magnezyum ise mutluluk hormonunun
salgılanmasını artırmaktadır. Badem, kakao
ve kabak çekirdeği de magnezyumdan zengin
besinlerdir. Böylelikle stresli anlarda magnez-
yum içeren bir yiyecek kurtarıcınız olacaktır.

-Kahve: İçeriğindeki kafeinin fazlası zararlı
olsa da yeterli miktarda alındığı takdirde daha
iyi hafızaya sahip olmayı sağlamaktadır. Or-
talama bir fincan filtre kahve, beyninizin ön
lobunu harekete geçirmekte ve böylece çok
iyi bir hafızaya sahip olmanızı sağlamaktadır.

-Badem: B2 ve E vitamini bakımından
zengin olan badem hem stresi azaltır, hem
de bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.
Günde çeyrek fincan badem yiyerek daha
stressiz bir gün geçirebilirsiniz.

-Avokado: Kalbi koruyan esansiyel yağ
asitlerinden zengin bir yiyecek, ayrıca muzla
eşdeğer seviyede de potasyum içermekte.
Potasyum kan basıncını ayarlayan ve dolayı-
sıyla stresi azaltan bir mineral.

-Balık: Omega-3 değeri yüksek bir besin
olan balık ki özellikle yağlı balıklardan hamsi
ve somon sinir sistemini onaran mucizevi be-
sinlerdir. Haftada en az 2 kez tüketilmesi ge-
rekmekte.

Doğru beslenme sadece fazla kilolardan kurtarmıyor.
Aynı zamanda iş stresini azaltıyor, zekayı geliştiriyor
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Diyetisyen 
ÖZGE AKAR 
ÖZYAMANİş hayatının stresinden

besinlerle korunun
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15 çeşit bulgurla en fazla bulgur çeşidine sahip
olan Duru Bulgur, yemek yapmaya vakti ol-
mayan tüketicileri için ürettiği Dual Bulgur

serisiyle taş değirmenin eşsiz lezzetini ve doğallığı-
nı sofralarınıza ulaştırıyor. Duru Bulgur Dual Serisi,
kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlayan
tamamen doğal hiçbir katkı maddesi içermeyen
bulgur karışımlarından oluşuyor.  Duru Dual ürün-
lerinin içeriğindeki tüm bileşenlerin (bulgur-man-
tar, bulgur - nohut, bulgur - mercimek, bulgur -
şehriye) pişme süreleri de aynı olan ürünler, 15 da-
kikada sofralardaki yerini alıyor.

SAĞLIKLI-DOĞAL PRATİK
Duru Dual ürünleri, herhangi katkı ve koruyucu

madde içermiyor, içeriğindeki bulgur taş değir-
menlerde öğütülüyor ve tamamen doğal olarak
üretiliyor. Duru Dual ürünlerinin içeriğindeki bile-
şenlerin (mantar, nohut, mercimek şehriye) haş-
lanma, kurutulma veya kavrulma işlemleri tama-
men hijyenik şartlarda el değmeden gerçekleştiri-
liyor.  Migros ve seçkin marketlerde satışa sunulan
lezzetli Duru Dual ürünler; mantarlı bulgur, nohut-
lu bulgur, mercimekli bulgur ve şehriyeli bulgur
çeşitlerinden oluşuyor.  

AR-GE YAPILDI
Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan

Duru, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek
amacıyla bulgurla ilgili sağlıklı ve doğal ürünler ge-
liştirdiklerini söyledi. Bu amaçla Ar-Ge’ye ciddi ya-
tırımlar yaptıklarını belirten İhsan Duru, “Bulgurlu
ürünlerimizi geliştirirken sağlıktan, doğallıktan ve
lezzetten asla ödün vermiyoruz. Duru Bulgur ola-
rak yemek yapmaya çok fazla zamanı olmayan tü-
keticilerimizi de düşünerek onlar için tamamen

doğal, sağlıklı ve lezzetli ürünler hazırladık. Duru
Dual ürün serimizi en iyi özetleyen cümle; Duru
Dual, hem doğal hem kolay” diye konuştu.

Duru Bulgur, yeni inovatif
ürünü Duru Dual Bulgur

serisiyle taş değirme-
nin eşsiz lezzetini ve do-

ğallığını sofralara taşıyor

Duru Bulgur’dan inovatif bulgur





Cukurova Belediyesi’nin düzenlediği ‘Yö-
resel Dernekler ve Vakıflar Şöleni” büyük
ilgi gördü. Şölendeki birlik ve beraberli-

ğin dünyaya bir mesaj olduğunu belirten Çuku-
rova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Türkiye’de
yaşayan, dili, dini, ırkı ne olursa olsun, hepimizin
kardeş olduğunu, belediyemiz öncülüğündeki
dernek ve vakıflarımızın tek çatı altında toplan-
masıyla herkese anlatmış olduk” dedi.

3 GÜN SÜRDÜ
Çukurova Belediyesi Doğal Park 1 (Ercan Çe-

tin) Parkı’nda düzenlenen “Yöresel Dernekler ve
Vakıflar Şöleni’nde, 30 hemşehri kuruluşu
stantlar açarak, kendi yörelerine ait kültürleri 3
gün boyunca şölene katılan vatandaşlara tanıt-
tılar. Şölene katılarak derneklerin kurduğu ça-

dırları tek tek ziyaret eden Çukurova Belediye
Başkanı Soner Çetin, bu etkinliğin amacına ulaş-
tığını görmenin ve bu duyguyu yaşamanın mut-
luluğu içinde olduğunu belirtti.

DOĞRU BİR İŞ YAPMIŞIZ
Başkan Çetin, “Halktan ve hemşehri kuruluş-

larından aldığımız olumlu tepkiler gösteriyor ki
çok doğru bir iş yapmışız. Bu etkinliği her yıl ge-
leneksel hale getireceğiz ve daha geniş katılım-
larla bu coştuyu devam ettireceğiz” diye konuş-
tu. Yöre çadırlarını tek tek gezerek, sohbet eden
ve yöre kültürleri ile ilgili bilgiler alan Başkan
Çetin, çeşitli yörelerden gelerek şölene katılan
sanatçıların konserlerini dinledi ve şölene katı-
lan vatandaşların mutluluğuna ortak oldu.

Çukurova Belediyesi 
Doğal Park 1 (Ercan Çetin)

Parkı’nda düzenlenen
“Yöresel Dernekler ve Va-
kıar Şöleni”nde, 30 hem-

şehri kuruluşu stant açtı

Yöresel Kültürler Şöleni’nde
Anadolu’nun renkleri buluştu
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GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Sevim, küçük ve
orta ölçekli şirketlerde inovasyona gerekli önemin ve-
rilmediğine dikkat çekti. KOBİ’lerin teknoloji ve ino-

vasyona uzak kaldıklarını ve orta gelir tuzağında olduklarını
belirten Sevim, geçmişte matbaanın ve buhar makinesinin ge-
tirdiği fırsatların benzerlerini günümüzde internet ve dijitalleş-
menin getirdiğini söyledi.

SORUMLULUK ALDIK
Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği’nin (GYİAD), İstanbul

Üniversitesi işbirliği ile düzenlediği teknoloji, inovasyon ve
KOBİ girişimciliği konulu konferansta konuşan Yönetim Kuru-
lu Başkanı Serkan Sevim, sektörler üstü bir dernek olarak ge-
nel ekonominin gelişimi için sorumluluk aldıklarını söyledi.
Sevim, “Türkiye’deki KOBİ’ler inovasyon ve teknolojiye uzak-
lar. Bu konuda orta gelir tuzağında olduklarını gözlemliyoruz”
diye konuştu.

BAMBAŞKA BİR DÖNEM
Sevim, “Matbaanın icadı zenginliklerin el değiştirmesine ne-

den oldu. Buhar makinesinin icat edilmesi endüstri devrimini
beraberinde getirerek bambaşka bir dünyanın kapılarını açtı.
Bu doğrultuda baktığımızda, günümüzde farkında olmamız ge-
reken nokta, dijitalleşmenin sadece gençlerin kurduğu tekno-
loji şirketlerinde değil, bütün dünyada bambaşka bir dönem
başlatmış olduğudur. GYİAD olarak tüm çalışmaların son dere-
ce hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dev-
letin konuya ilişkin hibe ve desteklerini de çok değerli buluyo-
ruz” dedi.  

EL ELE VERMELİYİZ
Araştırmalara göre büyük şirketlerin yüzde 53’ünün inovas-

yon yaptığına dikkat çeken Serkan Sevim, “Orta ölçeklilerde
yüzde 28 olan bu oran, küçük ölçekli şirketlerde 13’e düşüyor.
Büyük ölçekli şirketlerde inovasyon yapan yüzde 53’lük kesi-
min sadece yüzde 5’i üniversitelerle işbirliği içinde. Dolayısıy-
la, akademik dünya ile iş dünyasının birbirinden neredeyse ta-
mamen ayrıldığını ve hatta koptuğunu söyleyebiliriz. Bizim
Türkiye olarak önümüzdeki fırsatları gerçekten değerlendire-
bilmemiz için, her şeyi kenara bırakıp işbirliği yapmamız gere-
kiyor. İş dünyası, üniversiteler ve devlet ayrı ayrı çalışmalar
yürüttüğü sürece ne yazık ki ileri gitme şansımız yok” dedi.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) 
Başkanı Serkan Sevim: “KOBİ’ler orta gelir tuza-
ğından kurtulmak için inovasyona yatırım yapmalı”

KOBİ’leri tuzaktan
‘inovasyon’ kurtarır



Sağlıklı olduğu kadar ekolojik ve çevreci
bir ürün grubu olan bakliyatların üretim
ve tüketimini arttırmanın yolları İzmir’de

düzenlenen Dünya Bakliyat Konfederasyonu
(GPC) tarafından düzenlenen Konferans'ta ma-
saya yatırıldı. Birleşmiş Milletler tarafından
2016 yılının Bakliyat Yılı olarak ilan edilmesiyle
birlikte dünya genelinde dikkatler bakliyat
ürünlerine çevrildi. Yıllık 100 milyar dolarlık
hacme sahip olan dünya bakliyatına yön veren
en büyük meslek örgütü özelliği taşıyan Dünya
Bakliyat Konfederasyon, Kanada, ABD, Avus-
tralya, Güney Afrika, Hindistan, Çin, Meksika,

İngiltere, Fransa, Belçika, Türkiye ve özel şirket
temsilcileri gibi geniş bir üye yapısı bulunuyor. 

HER YIL BİR ÜLKEDE
Dünya Bakliyat Konfederasyonu'nun her yıl

farklı bir ülkede düzenlenen etkinlikleri çerçe-
vesinde bu yıl 19-22 Mayıs tarihleri arasında İz-
mir Çeşme'de Konferans'ın yapıldığını belirten
Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Ma-
mulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Moiz Hemsi, “Dünyada toplam 60 milyon
tonun üzerinde kuru fasulye, nohut, mercimek
gibi bakliyat ürünlerinin üretimi yapılıyor. Tür-
kiye'nin dünya bakliyat üretimindeki yeri ise
yıllara göre 8 ile 10'ncu sıralar arasında değişi-
yor. Türkiye eskiden bakliyat ihracatçısı bir ülke
iken üretimin düşmesi ile ithalatçı konumuna
geçti. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yemeklik
bakliyat ekim alanları, 1990'ların başında 20
milyon hektarken, 2015'e gelindiğinde yüzde
60 azalarak 7,5 milyon hektara düştü” dedi.

PAYIMIZ YÜZDE 3
Bakliyatın dünya genelinde 41 milyar dolar-

lık piyasaya sahip bir ürün grubu olduğunu ve
Türkiye’nin Dünya bakliyat piyasasındaki payı-
nın yüzde 3 seviyesinde olduğunu anlatan Ege
Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bekir
Lütfi Özsoy ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı tarafından bakliyat ürünleri için verilen
desteğinin 2016 yılı için yüzde 50 arttığını, su
sıkıntısı olan alanlarda mercimek ve nohuta ya-
pılan fark ödemesine yüzde 50 ek destek öde-
mesi yapılacağını bunun da Türkiye’de bakliyat
üretimini arttıracak olumlu bir gelişme olduğu-
nu belirtti.   Özsoy, “Bakliyat üretimin artması
için Tarım Bakanlığınca bakliyat ürünleri için,
ton başına 100 dolar destek verildi” dedi. 

Dünya Bakliyat Yılı’nda
Dünya Bakliyat Konfederas-
yonu İzmir’de toplandı. Sek-

tör temsilcileri, bakliyatın
üretim ve tüketimini artır-

ma konuları üzerinde çalıştı

Bakliyatçılardan büyük buluşma
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Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 

Yönetim Kurulu Başkanı MOİZ HEMSİ






