
kobigündemkobigündem
YIL:  7     SAYI : 39      KASIM-ARALIK 2016A Y L I K   İ Ş   D Ü N Y A S I   D E R G İ S İ

Gündem Oluşturur

Çukurova Belediyesi-
KOSGEB işbirliği

6’DA

Oyuncak Organize 
Sanayi Bölgesi

Düzce’de 
hayata geçiyor

10’DA

Ufuk 2020 Programı
araştırmacılara anlatıldı

12’DE

Avrasya Tüneli, 
“2016 En İyi 

Tünel Projesi” seçildi
16’DA

Avrupalı büyükelçiler
ÇÜ’de buluştu

14’TE

AGİAD patronları 
ağırladı, kalkınma

ve rekabet tartışıldı
7’DE

Op. Dr. Özlü’nün 
morbişleri buluştu

17’DE

PTT A.Ş. 
Türk Lirası’na 

güvendi, dövizini 
TL’ye çevirdi

24’TE

22’DE

Çukurova Kargo
aralıksız
lo ve 
şubelerle 
büyüyor

Feydaş Makine
Almanya’da
sektörün 
devleriyle 
buluştu

Feydaş Makine
Almanya’da
sektörün 
devleriyle 
buluştu

Feydaş Makine
Almanya’da
sektörün 
devleriyle 
buluştu

Feydaş Makine
Almanya’da
sektörün 
devleriyle 
buluştu

Feydaş Makine
Almanya’da
sektörün 
devleriyle 
buluştu Feydaş Makine Genel Müdürü

GÖKHAN YOLDAŞ, Yönetim 
Kurulu Üyesi CAN YOLDAŞ ile

Çukurova Kargo
Genel Müdürü
DURSUN ÇELİK

8’DE







İmtiyaz Sahibi
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Hayati ÇETİNKAYA
+90 532 736 26 94

İstanbul Temsilcisi:
Zeki Gökhan ÖNER
+90 532 522 66 86
info@kobiajans.net

Antalya Temsilcisi:
Ertuğrul ÇETİNKAYA
+90 538 346 54 22

tugrulcet@hotmail.com

Görsel Tasarım:
Mustafa MORKOYUN
+90 546 483 20 87

child_play@windowslive.com

Yayın Danışma Kurulu:
Gökhan YOLDAŞ - Feydaş Makine Ltd. Şti.
Mehmet YILMAZ - YIL-KİM Kimya Ltd. Şti.

Cemal NURHAKLI - GÜRSU Plastik Ltd. Şti.

Hukuk Danışmanı:
İshak ARIOĞLU

+90 (322) 351 19 91

Mali Müşavir:
Musa YILMAZ

+90 (322) 457 71 49

KOBİGÜNDEM
REKLAMCILIK VE YAYINCILIK HİZMETLERİ

Yavuzlar Mah. 4070 Sok. No: 16
AKSANTAŞ TOKİ KONUTLARI 

FG-7A Kat: 5  D: 11
Yüreğir / Adana

www.kobigundem.com
kobigundem@kobigundem.com

+90 532 736 26 94

Baskı:
Eren Ofset

+90 532 778 99 87

Renk Ayrımı:
REPROPARK

+90 322 458 47 00

Dağıtım:
Sera Dağıtım Ltd. Şti.
+90 (322) 458 55 56

www.seradagitim.com
Kobigündem Reklamcılık ve Yayıncılık kuruluşu olan 

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

Yaygın, süreli yayın.

A Y L I K  İ Ş  D Ü N Y A S I  D E R G İ S İ

KOBİGÜNDEM 
REKLAMCILIK VE YAYINCILIK HİZMETLERİ

Y I L :  7     S A Y I :  3 9

K A S I M  -  A R A L I K  2 0 1 6

kobigündemkobigündem

Kobigündem Dergisi İmtiyaz Sahibi
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Değerli okuyucular,

2016 Kasım-Aralık sayımızla birlikte çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. 2016 yılının son sayısını ha-
zırlarken, çok zor süreçlerden geçmemize rağmen,
çalışmalarımızı ivedilikle devam ettirmeye gayret
gösterdik. Hiç kuşkusuz içerisinden geçmiş oldu-
ğumuz bu süreç, hepimizi ve ülkemizi derin üzün-
tüler içerisine sokmuş bulunmaktadır. Ekonomideki
dalgalanmalar, terör ve yaşanan olumsuzluklar,
ülkemizin kalkınmasında ciddi olumsuzluklar ya-
şatmıştır. Dileriz tüm bu olumsuzluklar 2016
yılının bu son günleriyle birlikte sona erer. Yeni
yılın; yeni hedeflerle birlikte, üretime ve ülkemizin
kalkınmasına vesile olacağı ve yepyeni bir baş-
langıcın olması en büyük arzumuzdur. Ekonominin bir dengeye oturduğu, terörün
bittiği ve üretimin önündeki tüm engellerin kalktığı bir yıl olmasını umut ediyoruz.

2016 Kasım-Aralık sayımızda yine, bölgemizde üretim yapan çok değerli KOBİ’lerimizin
haberleri bulunmaktadır. Bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunan bu işletmeler,
başarılı çalışmalarını özenle yürütüyorlar. Sahada iç içe olduğumuz firmalarımızın ya-
tırımları, ekonomik hamleleri her şeyden önce bizlere güç ve moral veriyor. Adana’da
imalat yapıp uluslar arası fuarlarda dünya devleriyle birlikte aynı platformlarda
rekabet etmeleri, bizlere hem güç veriyor hem de gururlandırıyor. Plastik geri dönüşüm
sektöründe makine imalatı yapan Feydaş Makine, K.2016 Düsseldorf /Almanya fuarında
sektörün devleriyle bir araya geliyor. Her üç yılda bir yapılan ve dünyanın en büyük
fuarı olan bu fuarda, Feydaş Makine ürünlerini sergiliyor. Fuar süresince çok verimli
görüşmeler gerçekleştiren firma, ürünlerini uluslar arası pazarlara sunuyor. Böylesine
başarılı çalışmalarıyla bölgemize ve ülkemize ekonomide katma değer yaratan bu
firmamızı tebrik ediyor, başarılarının katlanarak devam etmesini arzu ediyoruz.

Yine lojistik ve kargo hizmetleriyle, sektörün bölgedeki lideri haline gelen Çukurova
Kargo, yeni yatırımlarıyla birlikte araç filosu, bölge müdürlükleri ve şubelerini artırarak
büyümesini sürdürüyor. Adana-Karataş yolu üzerinde lojistik ve kargo hizmetleriyle,
Çukurova Kargo, sektörde 44 yıllık geçmişiyle müşterilerine güven veriyor. Türkiye’nin
her noktasına kargo ve lojistik hizmetleri veren firma, yatırımlarıyla da ön plana çıkmayı
başarıyor. Büyük araç filosuna yeni TIR’lar ilave eden firma, aynı zamanda Türkiye
genelinde bölge müdürlükleri ve bölge şubelerini de önemli oranda artırmayı başarıyor.
Çukurova Kargo, sektördeki başarılarını ikiye katlayarak, başta iş dünyası olmak üzere,
geniş bir alana kargo ve lojistik hizmetleriyle ön plana çıkıyor. 10 bin metrekarelik
kapalı alandan oluşan işletmesinde yaklaşık 150 araçtan oluşan filosu ve 200’ün
üzerinde çalışanıyla faaliyet yürütüyor. Firma, merkez Adana olmak üzere yaklaşık 30
ilde bölge müdürlükleri ve şubeleriyle birlikte geniş bir dağıtım alanına sahip.

Bölgemizdeki bu ve benzeri girişimler, yeni yatırımlar ve yeni istihdam alanları yaratma
gibi çabaları olan iş adamlarımızı kutluyoruz. Yepyeni umutlarla gireceğimiz 2017’de
ekonomik hamlelerin, yeni yatırımların olması temennisiyle yeni yılınızı tebrik eder, bol
ve bereketli bir yıl olmasını dileriz.

Hayati Çetinkaya





İşsizliği azaltmak amacıyla KOSGEB ile
işbirliği yapan Çukurova Belediyesi,
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başa-

rıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları-
nı verdi.  Adana’nın işsizlikte Türkiye şam-
piyonu olduğuna dikkat çeken Doğu Akde-
niz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova
Belediye Başkanı Soner Çetin, “Adana’nın
en büyük sorunu nedir?’ diye sorulduğun-
da ‘işçi bulamamak’ cevabını alacağımız
günlerin gelmesini diliyorum.  Bu proje-
mizle, işsizliğe bir nebze de olsa katkı ya-
pabildiysek, ne mutlu bize” dedi.

İŞSİZLİĞİ BELEDİYELER ÇÖZEMEZ
Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB)

ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin,
işsizlik sorununun çözümüne katkı yapmak
için yaptığı çalışmalara devam ediyor. Çu-
kurova Belediyesi bünyesinde gerçekleşti-
rilen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eği-
timi kurslarında başarı gösteren toplam
120 kişiye törenle sertifika ve belgeleri ve-
rildi. Soner Çetin, “Tarım ve sanayinin baş-
kenti olarak nitelendirilen Adana işsizlikte
birinci sırada, kamu yatırımlarından ise pa-
yını alamıyor. Adana’nın en büyük sorunu
nedir?’ diye sorulduğunda ‘işçi bulama-
mak’ cevabını alacağımız günlerin gelme-
sini diliyorum. İşsizliği belediyelerin çöze-
bilmesi imkansız, o nedenle KOSGEB Ada-
na Müdürlüğü ile işbirliği yaparak gerçek-
leştirdiğimiz bu kursları bitirenler, umarız
ki en kısa zamanda kendi işlerini kuracak,
bu amaçla hibe ve kredi de alarak hedefle-
rine ulaşacaklardır” dedi.

İSTİHDAMA CİDDİ KATKI YAPTIK
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi alan

kursiyerlerin şehir dışında ve Adana sınırla-
rında iş yerleri açtığını ve istihdama ciddi
katkı sunduklarını ifade eden Belediye
Başkanı Soner Çetin, “’Projelerimizle istih-
dama katkı sağlamanın gayreti içindeyiz.
İşyeri açan kursiyerlerimizin açılışlarına gi-
diyor ve hepsine ayrı ayrı hayırlı olsun zi-
yaretlerinde bulunuyorum. Bundan büyük
bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Tüm
kursiyerlerimize iş kollarında başarılar dili-
yorum” şeklinde konuştu. Çetin, başarılı
kursiyerlere sertifikalarını ve başarı belge-
lerini verirken, KOSGEB Adana Müdürü
Hüseyin Şen, “Adana’nın kötü talihini yen-
mek için Çukurova Belediyesi ile çok güzel
bir adım attık. Bu duyarlı yaklaşım için
Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlı-
ğını da yürüten Sayın Başkan Soner Çetin’e
teşekkür ediyoruz” dedi. Sertifika almaya
hak kazanan kursiyerler de, Başkan Çetin
ve KOSGEB’e teşekkür ettiklerini belirtti.

Çukurova Belediyesi bünye-
sinde gerçekleştirilen KOSGEB

Uygulamalı Girişimcilik Eğiti-
mi kurslarında başarı göste-
ren toplam 120 kişiye törenle 

sertika ve belgeleri verildi.

Belediye-KOSGEB işbirliği
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Adana Genç İşadamları Derneği (AGİ-
AD), bölgemiz ve ülkemiz adına
önemli bir toplantıya ev sahipliği

yaptı. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfede-
rasyonu (TÜRKONFED) ve Ekonomi ve Dış
Politika Araştırmalar Merkezi’nin (EDAM)
hazırladığı ‘İl Bazında Rekabet Endeksi Rapo-
ru’ AGİAD evsahipliğinde Adana’da tanıtıldı.

TÜSİAD BAŞKANI DA GELDİ
Sheraton Otel’de yapılan tanıtım toplantı-

sına Adana Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu,
CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer,
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü,
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yü-
reğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan,
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan
Kadooğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Cansen Başaran Symes, ÇUKUROVA SİFED
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Doğan, ADSİAD
Başkanı Süleyman Sönmez  ve AGİAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Gülümsün Adalı katıldı.

BÖLGE REKABETİ GERİLEDİ
EDAM Başkanı Sinan Ülgen ve TÜRKON-

FED Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek,
‘İl Bazında Rekabet Endeksi Raporu’nu tanıttı.
Raporda Adana ve Mersin’in rekabetçilik sıra-
lamasında 2008 yılına göre gerilediğine dikkat
çekildi. Konuklara seslenen AGİAD Başkanı
Gülümsün Adalı, “Yükte hafif ederi yüksek
ürünler, ileri teknoloji ürün-
lerle yaratılan fark ekonomi-
nin dinamosu olacak. Her
sektörden aktörler, ilgili ku-
rum ve kuruluşlarla konuyla
ilgili görüşmeler ve çalışma-
lar yapıyoruz. Çağımızda ye-
nilikçi, inovasyonu gerçekleş-
tirmiş işletmeler rakiplerine
göre avantajlı. Bu çerçevede
TÜRKONFED ve EDAM’ın ili-
mizde açıkladığı rapor yolu-
muza ışık tutacak” dedi. ÇU-
KUROVA SİFED Başkanı Ali
Doğan ise “Adana ve Mersin’i
bir metropol kent olarak gör-
mekteyiz. Bir arada yaşama kültürünün en iyi
örneklerini sunuyoruz. Bölgemizde yatırım ve
istihdamın artması, komşu ülkelerle olan di-

yaloğumuzun iyileşmesine bağlıdır. Bölgemiz-
de yenilenebilir enerjiye önem verilmelidir”
diye konuştu. Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı Hüseyin Sözlü de katılımcılara sesle-
nerek Adana’da yapılan toplantının bölge ve
ülke ekonomisi için önemini anlattı. Adana
Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu da Ada-
na’nın sanayi altyapısının önemine işaret etti.

TÜSİAD BAŞKANI KONUŞTU
TÜSİAD Başkanı Canan Başaran Symes ise

şunları söyledi: “Adana 1980’lerde ilk meslek
hayatıma başladığım bir yer. Adana, ülkemiz-
de önemli sanayi adımları geliştirmiş bir böl-
gedir. Raporu, ilin kendisini diğer illerle reka-
bet gücü açısından karşılaştırması ve eksik
yönlerini görmesi, kalkınma hızını geliştirmesi
açısından son derece önemli bir referans.
2000’li yıllardan itibaren iktisadi teşebbüsler-
de gerileme yaşanmıştır. Ekonomide 2008 yı-
lından bu yana bir krizin izleri yaşanıyor.  Son
dönemde yaşanan iç ve dış gelişmeler ekono-
mi üzerinde daha olumsuz gelişmeler yaşatı-
yor. Tüm bu gelişmelerin özellikle Anadolu’da
çok daha ağır hissedildiğini söyleyebiliriz.”

HAİN DARBE GİRİŞİMİNİ KINADI
TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu

Türkiye’nin yılın ilk yarısında içeri ve dışarıda
küresel terör ve ekonomik krizin yarattığı
dalgayla mücadele ettiğini anlattı. Kadooğ-

lu, “Orta ve uzun vadeli ön-
görülerin hepsinin yerle
yeksan olduğu, puslu bir ha-
vada kimsenin önünü göre-
mediği bir dönemde 15
Temmuz hain darbe girişimi
ile ülkemizin nasıl bir tehdit
ile karşı karşıya olduğunu
anladık” ifadesini kulandı.
Kadooğlu, “Şehirler, reka-
betçilik güçleriyle bölgesel
kalkınmanın lokomotifi ola-
bilir. Örneğin Çukurova Böl-
gesinin kalkınması, bölgenin
önemli kentlerinden biri
olan Adana’nın rekabetçili-

ğinden geçmektedir. Ancak İl Bazında Reka-
bet Endeksi’nde Adana’nın sıralamalardaki
yeri, barındırdığı potansiyeli yansıtmamakta-
dır. Adana, piyasa büyüklüğüne göre Türki-
ye’nin en rekabetçi 9. şehri olmasına rağ-
men, toplam rekabetçilik endeksinde 81 il
arasında 33’üncü sırada bulunmaktadır. Bu
durum, 2008’e göre Adana için 6 sıralık bir
gerilemeye işaret etmektedir” dedi.

RAPOR ANLATILDI
EDAM Başkanı Sinan Ülgen de “Bu rapor

sayesinde çalışmanın ilk yapıldığı 2009 yılı-
na oranla hangi şehirlerimizde genel ortala-
maya oranla daha yüksek veya daha düşük
bir gelişme olduğu görülüyor. Bu iki farklı
düzlemdeki hem sabit, hem de dinamik kar-
şılaştırma imkanı veren metodolojimizin, il-
lerimizin birbiriyle sağlıklı bir rekabetçilik ya-
rışı içinde olmalarına katkıda bulunacağını
ümit etmekteyiz” ifadesini kullandı.

TÜRKONFED ve Ekonomi ve
Dış Politika Araştırmalar

Merkezi’nin (EDAM) hazırla-
dığı ‘İl Bazında Rekabet En-
deksi Raporu’ AGİAD evsa-

hipliğinde Adana’da tanıtıldı.

AGİAD patronları ağırladı
kalkınma ve rekabet tartışıldı

AGİAD Yönetim Kurulu Başkanı
GÜLÜMSÜN ADALI

TÜSİAD Başkanı
CANAN BAŞARAN SYMES TÜRKONFED Yönetim Kurulu 

Başkanı TARKAN KADOOĞLU



Çukurova Kargo aralıksız
lo ve şubelerle büyüyor

Adana Karataş yolu üzerinde lojistik ve
kargo hizmetleri veren Çukurova Kar-
go, sektörde 44 yıllık geçmişiyle müş-

terilerine güven veriyor. Türkiye’nin her nok-
tasına kargo ve lojistik hizmetleri veren fir-
ma, yatırımlarıyla da ön plana çıkmayı başa-
rıyor. Büyük araç filosuna yaptığı yeni tırlar

ilave eden firma, aynı zamanda Türkiye ge-
nelinde bölge müdürlükleri ve bölge şubele-
rini de önemli oranda artırmayı başarıyor.
Genel Müdür Dursun Çelik, yönetiminde faa-
liyetlerini sürdüren firma, sektördeki başarı-
larını ikiye katlayarak, başta iş dünyası olmak
üzere, geniş bir alana kargo ve lojistik hiz-
metlerini veriyor.

SEKTÖRDE 44 YILI GERİDE BIRAKTI
Kargo ve lojistik hizmetleriyle sektörde 44

yıllık bir mazilerinin olduğunu söyleyen Çu-
kurova Kargo LTD.,Genel Müdürü Dursun Çe-
lik, Kobigündem Dergisi’ne yaptığı açıklama-
da, 1993 yılında kurumsallaşma süreci baş-
lattıklarını belirtti. Çelik şöyle konuştu “Yıllar
içerisinde kurumsallaşmayla birlikte sektörde
yatırımlarımızda aralıksız sürdürdük.Adana
Karataş yolu üzerinde 10 bin metrekarelik ka-
palı alandan oluşan tesisimizde yaklaşık 150
araçtan oluşan filomuz ve 200’ün üzerinde
çalışanla faaliyetlerimizi yürütüyoruz.Merkez
Adana olmak üzere,yaklaşık 30 ilde bölge
müdürlüklerimiz ve şubelerimizle birlikte da-
ğıtım alanımızı genişletmiş olduk. Buradaki
amacımız müşterilerimize daha kolay ulaş-

Lojistik ve kargo hizmetle-
riyle,  sektörün bölgedeki 

lideri haline gelen Çukurova 
Kargo, araç losunu büyü-

türken şubelerini de artırıyor.
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Çukurova Kargo
Genel Müdürü
DURSUN ÇELİK
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mak ve çok kıymetli olan zaman konusunda
kayıplarını minimum seviyeye düşürmek. Bu
doğrultuda yeni bölge müdürlükleri ve yeni
şubelerimizi devreye alarak, faaliyet alanı-
mızı güçlendirdik.”

YENİ ŞUBELERİNİ DEVREYE ALDI
Bölgede lider konumda olduklarını ifade

eden Dursun Çelik, açıklamalarına şu şekil-
de devam etti: “Bölge müdürlüklerimiz ve
bölge şubelerine ağırlık vererek, yeni şube-
lerimizi devreye aldık. Yaklaşık 30 ayrı ilde
bölge müdürlüklerimiz ve şubelerimiz bu-
lunmaktadır. Yıl içerisinde özelikle İstanbul
ve Ankara bölge müdürlüklerimizi yeni yatı-
rımlarla birlikte altyapı çalışmalarını ta-
mamlayarak güçlü bir konuma ulaşmasını
sağladık. İstanbul Bölge Müdürlüğümüzün
yanı sıra, Beylikdüzü’nde ekspres günlük da-
ğıtım merkezimizi devreye aldık. Üç ayrı
noktadan oluşan bu dağıtım merkeziyle
günlük dağıtımlarımız daha planlı ve düzenli
bir şekilde yapılmaktadır. Yine yıl içerisinde
Çorlu Ergene şubemizi ve Adana Kocavezir
şubesini müşterilerimizin hizmetine sunduk.
Özelikle, ‘Tekstil Vadisi’ olarak adlandırılan
Adana Kocavezir şubemizle birlikte buradaki
imalatçı firmalara büyük bir kolaylık sağla-
dık. Bu bölgede imalat
yapan tekstil firmalarının
başta İstanbul, Ankara,
İzmir olmak üzere Türki-
ye’nin pek çok noktasında
şube ve mağazaları bulu-
nan firmalara kargo ve lo-
jistik hizmetini veriyoruz.”

ÖNCELİK, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
“Çözüm ortağınız” solaganıyla çözüm

odaklı sektörde faaliyet yürüdüklerini öze-
likle ifade eden DursunÇelik, açıklamalarını
şu şekilde tamamladı: “Müşteri memnuniye-
ti hep öncelikli hedeflerimizden bir tanesi-
dir. O nedenle ‘çözüm ortağınız’diyoruz. Bu
doğrultuda yaklaşık 25 kişiden oluşan satış
temsilcilerimizle müşterilerimize en kaliteli

hizmeti vermeye çaba harcıyoruz. Zamanın-
da teslimat zamanında ulaşım gibi ana un-
surları göz önünde bulundurarak, çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. R1, K1, N2 belgelerive
sektörle alakalı tüm kalite yönetim sistem-
leri belgelerine sahip olan firmamız, kargo ve
lojistik hizmetleriyle sektörde ki büyümesini
sürdürmeye gayret gösterecektir.” dedi.
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P lastik sektörü, bu yıl 26.’sı yapılan Avras-
ya’nın en büyük plastik fuarı PlastEura-
sia’da buluştu. PAGEV ve TÜYAP işbirliği ile

düzenlenen fuarın açılışını T.C. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü gerçekleştirdi. Bakan
Özlü, PlastEurasia Fuarı’nda oyuncak sektöründen
firmalarla da bir araya geldi. PAGEV’in düzenlediği
‘Oyuncak Çalıştayı Sektör Toplantısı’nın ana gün-
demi Düzce’de kurulması planlanan ve 2 bin kişi-
ye istihdam sağlayacak Oyuncak OSB oldu. 

PROFESYONELLER KATILDI
PAGEV, 12 ayrı belediyenin temizlik işçilerinden

oluşan Çöpçü Bandosu’nu fuarın açılışında ziyaret-
çilerle buluşturdu. Türk plastik sektörünün büyü-
yüp güçlenmesine ve yeni ticari ilişkiler geliştirme-
sine olanak sağlayan PlastEurasia Fuarı’na, her yıl
olduğu gibi bu yıl da Uzakdoğu ve Ortadoğu’dan
Avrupa’ya, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar birçok
ülkeden profesyoneller katıldı. TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde toplam 100 bin metrekarelik
alanda düzenlenen fuarda; plastik makinelerinden
kimyasallar ve hammaddelere, makine yan sanayi-

inden ısı, kontrol cihazları ve kalıplara kadar birçok
farklı alanda en son teknolojik ürünler sergilendi.

DÜNYADA İKİNCİ SIRADA
PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu,

“Ülkemizin ve sektörümüzün itibarını artıran, gele-
cek hedeflerini destekleyen ve işimize değer katan
PlastEurasia Fuarı’mız, Chinaplas’tan sonra dünya-
nın her sene düzenlenen en büyük ikinci, Türki-
ye’nin ve Avrasya’nın en büyük fuarı. Bizler için ol-
dukça önemli olan bu fuar ile hem Avrupa hem de
kendi bölgemizde önemli bir güç haline geldiğimizi
tüm konuklarımıza kanıtlama imkânı elde ediyo-
ruz. PlastEurasia Fuarı aynı zamanda bizlere önü-
müzdeki yıllar için de ışık tutuyor” dedi.

Türk Plastik Sanayicileri
Araştırma, Geliştirme ve
Eğitim Vakfı’nın (PAGEV),

düzenlediği ‘Oyuncak 
Çalıştayı Sektör Toplantı-
sı’nın ana gündemi Düz-
ce’de kurulması planla-
nan Oyuncak OSB oldu.

Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi
Düzce’de hayata geçiyor



Kimya sektörü, Kasım ayındaki 
düşüşe rağmen  ihracatın ilk üçündeki yerini korudu

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamül-
leri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verileri-
ne göre Ocak-Kasım 2016 döneminde

kimya ihracatı geçtiğimiz yılın aynı döne-
mine göre miktarda yüzde 4,09 azalış ile
14 milyon 951 bin ton, değerde ise yüzde
10,38 düşüşle 12 milyar 715 milyon dolar
olarak gerçekleşti. İhracattaki düşüşte
sektörün önemli pazarlarında yaşanan so-
runların devam etmesi ve ihracat fiyatla-
rındaki gerilemeler etkili oldu.

SEKTÖRLER ARASINDA 3’ÜNCÜ
Kimya, on bir ayda gerçekleştirdiği 12

milyar 715 milyon dolarlık ihracattaki ge-
rilemeye rağmen Türkiye’nin en fazla ih-
racat yapan üçüncü sektörü konumunu
korudu. Sektörün Ocak-Kasım 2016 dö-
neminde en çok ihracat yaptığı ilk on ülke
sırasıyla Almanya, Mısır, Irak, İran, İtalya,
İngiltere, Hollanda, ABD, Yunanistan ve
Suudi Arabistan oldu. Alt sektörlerde ih-
racata en fazla katkıyı 4 milyar 464 mil-
yon dolarlık ihracatla plastikler ve ma-

mülleri, 2 milyar 352 milyon dolarlık ihra-
catla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve
ürünler ile 1 milyar 54 milyon dolarlık ih-
racatla kauçuk ve kauçuk eşyalar yaptı.

EKONOMİYE KATKI KOYUYORUZ
Kimya sektörünün Kasım ayı ihracatı

ise miktarda yüzde 26,81 düşüşle 1 mil-
yon 243 bin ton, değerde yüzde 10,60
azalışla 1 milyar 164 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Kasım ayında kimya ihraca-
tında ilk 10 ülke; Irak, Birleşik Arap Emir-
likleri, Almanya, Mısır, İran, Hollanda,
İngiltere, İtalya, Suudi Arabistan ve Bul-
garistan şeklinde sıralandı. İstanbul
Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracat-
çıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Akyüz, “Küresel ekono-
mideki daralma ve yakın coğrafyamızda
yaşanan sorunlar nedeniyle zorlu bir sü-
reçten geçiyoruz. Tüm olumsuz koşulla-
ra rağmen kimya ihracatçıları olarak
Türkiye ekonomisine önemli oranda 
katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

Kimyacılar ihracatta toparladı

İKMİB Yönetim 
Kurulu Başkanı MURAT AKYÜZ



Araştırmacılara Ufuk 2020 Programı anlatıldı
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AB Ufuk 2020 Programları kapsa-
mında gıda güvenliği, sürdürüle-
bilir tarım, balıkçılık, deniz, de-

nizcilik, iç su araştırmaları ve biyoeko-
nomi alanında bilgilendirmelerin yapıl-
dığı toplantıya Ziraat Fakültesi ve Su
Ürünleri Fakültesinden akademisyenler
ve araştırıcılar katıldı.  ÇÜ Proje Geliş-
tirme ve Koordinasyon Birimi Uzmanı
Fatma Uslu’nun açılış konuşmasını yap-
tığı toplantıda, TÜBİTAK Kıdemli Ulu-
sal İrtibat Noktası görevlisi Çınar Adalı
Öner sunumunu yaptı. Öner, Ufuk 2020
Eğitim ve bilgilendirme toplantısında
katılımcılara Ufuk 2020 Programını an-
latarak detaylı teknik bilgi verdi. Öner
ayrıca, Ufuk 2020 destek ve ödül prog-
ramlarını da anlatırken akademisyen ve
araştırıcıların sorularını da yanıtladı.  

HORİZON 2020 NEDİR?
Avrupa'nın bilim, teknoloji ve politi-

ka uygulamalarının uyumlaştırılması
amacıyla başlatılan AB Çerçeve Prog-
ramları, dünyanın en yüksek bütçeli si-

vil araştırma etkinliği olarak kabul edi-
liyor. Çerçeve programları Avrupa'nın
araştırma ve teknoloji geliştirme kap-
asitesini güçlendirmek, üniversite-sa-
nayi işbirliğini teşvik etmek, AB ülke-
leri, AB aday ülkeleri ve AB'nin işbirliği
yaptığı ülkelerle AB politikalarına iliş-
kin farklı alanlarda işbirliğini geliştir-
mek amacıyla yürütülüyor. Program
uluslararası ortaklıklar yolu ile gelece-
ğin teknolojilerine yön verme amacıy-
la oluşturuldu. Avrupa Birliği’nin yeni
dönem Araştırma ve İnovasyon Çerçe-
ve Programı olan UFUK 2020 2014-
2020 yılları arasını kapsamakta olup
toplam bütçesi 80 milyar Euro. Türki-
ye’nin de dahil olduğu Horizon 2020
Programı, Türk araştırmacılara yeni
ufuklar açacak. Çağrılara üniversite-
ler, akademisyenler, bilim insanları,
araştırma merkezleri, KOBİ’ler, KOBİ
birlikleri, büyük sanayi kuruluşları,
kamu kurumları, sivil toplum kuruluşla-
rı, uluslararası örgütler ve bireysel araş-
tırmacılar başvuruda bulunabiliyor.

Çukurova Üniversitesi Proje 
Geliştirme ve Koordinasyon Bi-
rimi ile TÜBÜTAK’ın düzenlediği
AB Ufuk 2020 Programları kap-

samında Akif Kansu Toplantı Sa-
lonu’nda konferans düzenlendi.

ÇÜ Proje 
Geliştirme ve 
Koordinasyon 

Birimi Uzmanı 
FATMA USLU

TÜBİTAK Kıdemli Ulusal İrtibat 
Noktası görevlisi ÇINAR ADALI ÖNER
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A vrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Ankara
Büyükelçileri ve Avrupa Birliği (AB)
Türkiye Delegasyonu Çukurova
Üniversitesi (ÇÜ) mensuplarıyla

buluştu. Akademisyen ve öğrencilerin yoğun
ilgi gösterdiği buluşmada “Avrupa Birliği De-
ğerleri”, “Türkiye’deki Büyükelçilerin Bu Ko-
nudaki Rolü” hakkında görüş alış verişinde
bulunuldu. ÇÜ Mithat Özsan Amfisi’nde ger-
çekleşen interaktif toplantıya Rektör Prof.
Dr. Mustafa Kibar, Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Halil Elekcioğlu, Prof. Dr. Seyhan Tükel,
Prof. Dr. Şeref Erdoğan, dekanlar, akademis-
yenler, personel ve öğrenciler katıldı. 

KALABALIK BİR HEYET
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian

Berger, Slovakya Büyükelçisi Anna Turenico-
va, Letonya Büyükelçisi Peteris Elferts, Polon-
ya Büyükelçisi Maciej Lang, Finlandiya Büyük-
elçisi Paivi Kairamo, Avusturya Büyükelçisi

Klaus Wölfer, Hollanda Büyükelçisi Cornelis
van Rij, Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga,
Fransa Büyükelçisi Charles Fries, Romanya
Büyükelçisi Gabriel Catalin Şopanda, Bulga-
ristan Büyükelçisi Nadezhda Neynsky, İrlan-
da Büyükelçi Yardımcısı Orlagh Condron, İs-
veç Büyükelçi Yardımcısı Johan Baverbrant,
Portekiz Büyükelçi Yardımcısı Leandro Ama-
do, Estonya Büyükelçi Yardımcısı Leemet Pa-
ulson, İspanya Büyükelçi Yardımcısı Pablo
Barbara, Hırvatistan Temsilcisi Ivan Picukariç
ve Almanya Büyükelçi Yardımcısı Robert Döl-
ger’den oluşan heyeti Rektör Prof. Dr. Mus-
tafa Kibar kapıda karşıladı.

Avrupa Birliği üyesi ülkele-
rin büyükelçileri ve Avrupa

Birliği Türkiye Delegasyonu,
Çukurova Üniversitesi men-

supları ile bir araya geldi.

Avrupalı büyükelçiler
Çukurova Üniversitesi’nde

Rektör 
Prof. Dr.

MUSTAFA
KİBAR
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MODERATÖR ROF. DR. ARIKAN
ÇÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil
Dekanı Prof. Dr. Harun Arıkan moderatör-
lüğünde gerçekleşen toplantı Rektör Prof.
Dr. Mustafa Kibar’ın açılış konuşmasıyla
başladı. Prof. Dr. Kibar, Avrupa Birliği Ülke-
leri Büyükelçilerine Çukurova Üniversite-
si’ne yaptıkları ziyaretlerinden dolayı teşek-
kür ederek, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ka-
tılım sürecine büyük önem verdiğini söyle-
di. 2015 yılında Türkiye’nin AB’nin 5. büyük
ticaret ortağı konumunda olduğunu; Türki-
ye ile Avrupa Birliği arasındaki yakın işbirli-

ğinin bilim ve araştırma alanında görüldü-
ğünü ifade eden Prof. Dr. Kibar, “Türkiye ile
AB arasında daha yakın bir işbirliği de bilim
ve araştırma alanında görülmektedir. Türki-
ye, Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı'nı tanım-
layan Bologna Sürecine aktif olarak katıl-
mıştır.” dedi.

DEMOKRASİ İÇİN İŞBİRLİĞİ
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başka-

nı Christian Berger de konuşmasında de-
mokratik ilkeleri geliştirme noktasında Tür-
kiye ile AB’nin birlikte çalışmaya devam et-
mesi gerektiğini vurgulayarak Türkiye ile
Avrupa arasındaki akademik değişim süreç-
lerinin sevindirici boyutlarda olduğunu ifa-
de etti.  Türkiye’den Avrupa’ya gelen ve Av-
rupa’dan Türkiye’ye giden öğrenci sayıları-
nın arttığını bildiren Berger, akademisyenler
arasında da çok zengin bir alışveriş süreci
gördüklerini söyledi. Suriye ve kriz yaşanan
diğer ülkelerden Türkiye’ye eğitim için ge-
len öğrencilere de değinen Christian Ber-
ger, “Türkiye bu öğrencileri alıp gelecek
sağlamakla, onların kayıp bir nesil olmasını
engelledi. Bu kadar fedakârlık gösteren Türk
Hükümeti ile birlikte eğitim alanına 300
milyon avro aktarılması yönünde mutabık
kaldık. Bu fonun bir kısmı dil eğitimi için
kullanılacak” diyerek Suriyeli ve Iraklı öğ-
rencilere Türkçe dil eğitiminin yanı sıra İngi-
lizce, Fransızca ve Almanca da öğretileceği-
ni kaydetti.

TÜRKİYE’Yİ DESTEKLİYORUZ
Fransa Büyükelçisi Charles Fries de,  yazılı

ve görsel medyada yazılanın aksine Fran-
sa’nın Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğini
desteklediğini söyledi. İki hafta önce Avrupa
Parlemantosu’nun Türkiye ile ilişkilerin geçi-
ci olarak askıya alınması kararının bağlayıcı
olmadığını ifade eden Fries, Türkiye AB iliş-
kilerinin geleceğini belirleme yetkisinin AB
üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanla-
rının yetkisinde olduğunu belirtti.

CHRISTIAN BERGER

CHARLES FRIES

ANNA TURENICOVA
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Asya ve Avrupa kıtalarını ilk kez deniz
tabanı altından geçen bir karayolu tü-
neliyle bağlayan ve 20 Aralık’ta hiz-

mete açılması planlanan Avrasya Tüneli açılı-
şa günler kala dünyanın en büyük ödülüne la-
yık görüldü. İnşaat sektörüne yön veren ve
ABD’de 1874 yılından beri yayımlanan Engi-
neering News Record (ENR) Dergisi Avrasya
Tüneli’ni, tünel ve köprü kategorisinde
“Dünya Çapında 2016’nın En İyi Projesi”
seçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın ilk geçişini yaptığı Av-
rasya Tüneli’ne verilen tarihi
ödülü New York’ta düzenle-
nen törende ATAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Başar Arı-
oğlu ve Genel Müdürü
Seok Jae Seo aldılar.  

GURUR 
KAYNAĞI
ENR Dergisinin

merkezinin bulun-
duğu New York
şehrinde yapılan
ödül törenine pro-
jenin yatırımcıları
Yapı Merkezi ve SK
E&C yetkililerinin
yanı sıra projeye
katkıda bulunan ve
alanında lider uluslar-
arası teknik danışman-
lar katıldı. Törende Yapı
Merkezi Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Ersin Arıoğ-
lu, ATAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Başar Arıoğlu ve ATAŞ
CEO’su Seok Jae Seo ile ATAŞ
Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulun-
du. Ödülü teslim alan Başar Arıoğlu Av-
rasya Tüneli’nin hem Türkiye hem de dün-
ya mühendisliği açısından bir gurur kaynağı
olduğunu söyledi. 

DÜNYANIN İLGİSİNİ ÇEKTİ
Dünyanın ilgisini çeken bir projeyi İstan-

bul’da hayata geçirdiklerini belirten Arıoğlu,

şöyle konuştu: “İnsan ve makine iç içe bütün-
leşirse ortaya ‘senfoni’ gibi bir ‘eser’ çıkacaktır.
Çok karmaşık ve sismik aktivitesi yüksek bir
jeolojik yapıda, 106 metre derinliklere inerek
ve 13.7 metre çapında bir tüneli, uzun ömürlü
ve güvenli kılarak inşa etmeyi başarmak; pro-

jeyi ‘benzersiz’ kılmış ve dünyanın ilgisini çek-
miştir. Avrasya Tüneli ile tünelcilik konseptleri
değişmiştir. Bundan böyle tüneller, eskisi gibi
sürücülerin kullanmak istemeyeceği dar, ka-

ranlık ve kirli yer altı yapıları olarak tasarlan-
mak ve inşa edilmek yerine temiz ve estetik
yapılar olarak kabul edilecektir.”

ÖDÜL REKORTMENİ
20 Aralık 2016 tarihinde hizmete açılması

planlanan Avrasya Tüneli, dünyanın En İyi Tü-
nel Projesi seçilmesinin yanı sıra bir çok say-
gın ödülün de sahibi olmuştu.  Proje, Avrupa

İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD)
sürdürülebilirlik açısından en başarılı

projelere verdiği ‘2015 En İyi Çev-
resel ve Sosyal Uygulama Ödü-

lü’ne layık görüldü. Ayrıca
ITA - Uluslararası Tünel ve

Yeraltı Yapıları Birliği ta-
rafından 2015’te ilk kez

düzenlenen ITA Ulus-
lararası Tünelcilik
Ödülleri’nin Büyük
Projeler dalında ‘Yı-
lın Projesi’ (ITA Ma-
jor Project of the
Year) ödülünü ka-
zandı. Aynı zaman-
da Avrasya Tüneli
için oluşturulan fi-
nansman paketi de
4 değişik enternas-
yonel ödüle layık

görülmüştü. 

İLK GEÇİŞİ 
ERDOĞAN 

YAPMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan, 8 Ekim Cu-
martesi günü çalışmaların 7

gün 24 saat kesintisiz olarak ve
büyük bir heyecanla yürütüldüğü

Avrasya Tüneli şantiyesini ziyaret et-
mişti. Kendi kullandığı makam otomobiliy-

le Avrasya Tüneli’ne giren Cumhurbaşkanı Er-
doğan, tünelden otomobille ilk geçiş yapan
isim olmuştu. Bu geçiş sırasında Cumhurbaş-
kanımıza, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştır-
ma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan da eşlik etmişti.

Avrasya Tüneli yılın en iyisi oldu
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D r. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi
bünyesinde yapılan etkinlikte, mor-
bid obezite ameliyatlarına gerçek-

leştiren doktorları Op. Dr. Özer Özlü’yle bir
araya gelen yüzlerce hastası hep birlikte ke-
yifli dakikalar geçirdiler. Eski kıyafetleriyle
şimdiki hallerini karşılaştıran hastalar, kilo
vermenin sevincini paylaşarak hep birlikte
pasta kestiler. 

90 KİLO VEREN VAR
Obezite ameliyatlarıyla 20 hasta üzerin-

de yapılan incelemeyle toplamda bin 250
kilo veren hastaların yeniden sağlıklarına
kavuştuklarının bilgisini veren Op. Dr. Özer
Özlü, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
“Yaklaşık 2 bin 300 civarında hastamızın,
bariatrik cerrahi yöntemiyle  obezite ameli-
yatlarını gerçekleştirmiş olduk. Hastalarımı-
zın her biri,50 - 90 kg aralığında kilo vermiş
oldular. Kendilerini yeniden doğmuş ve gen-
çleşmiş olarak görmeye başladılar. Hasta
guruplarımız içerinde meslektaşlarım da da-
hil olmak üzere, pek çok meslek gurubun-
dan ameliyatını yapmış olduğumuz hastala-
rımız bulunuyor” dedi.

ÇOK İYİ BİR EKİBİZ
Yeniden sağlıklı bir yaşama dönen hasta-

larla arasında bir sevgi bağı olduğunu belir-
ten Dr. Özlü şöyle devam etti: “Özelikle
ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken
süreçleri hastalarımızla birlikte en doğru şe-
kilde sürdürmeye özen gösteriyoruz. Buda
hastalarımızla olan bağlarımızı daha da güç-
lendiriyor. Ayrıca çok başarılı bir sonuç gu-
rubuna sahip olduğumuzu düşünmekteyim.
Son bin 200 hastamızda tek bir fistülümüz
bile yok. Hasta kayıp oranları en düşük olan
hastaneyiz.Çok tecrübeli bir anestezi grubu-
muz, çok iyi bir yoğun bakımımız ve yine çok
iyi bir gastroenterologumuz var. Doğru has-

tane olduğumuzu düşünüyorum.”

İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM
İşini çok severek yaptığını ifade eden

Op.Dr. Özer Özlü, açıklamalarını şu şekilde
tamamladı: “Adana Kamu Hastaneleri Ge-
nel Sekreterliği’ne bağlı Dr. Aşkım Tüfekçi
Devlet Hastanesi’nde  14 yılımı geride bı-
raktım. Mesleğimde ise 20 yılı tamamladım.
Son 5 yıldan bu yana obezite ile ilgilenmek-
teyim. 2 bin 300 obezite hastanın ameliya-
tına katıldım. Çok başarılı bir sonuç aldığı-
mızı ön görüyorum. İşimi çok severek yapı-
yorum. Bu doğrultuda mesleğimle ilgili geli-
şen teknolojiyi yakından takip etmekteyim.
Yurtiçi ve yurtdışı da dahil olmak üzere,
mesleğimle ilgili etkinliklere ivedi bir şekilde
katılmaktayım. Yeniliklere açık olan bir an-
layışla sürekli kendimizi geliştirmeyi hep ön-
celikli hedeflerim arasına almış bulunmak-
tayım. Son olarak, özelikle obezite hasaları
ameliyat olmayı düşünen hastalar, mutlaka
en doğru yelerde bu ameliyatı yaptırmaları
gerekmektedir. Bu konuda deneyimli uzman
bir kadronun olmasına dikkat etmelidirler
diye düşünmekteyim.” 

DOKTORUNA SARILDI
Diğer taraftan, hasta grubu içerisinde te-

kerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını
sürdüren Çiğdem Bakır ise ameliyat öncesin-
de çocuğuyla oynarken yere düştüğünde
tekrar kalkıp sandalyesine dönemediğini
söyleyerek, ameliyat sonrası bütün bu olum-
suzlukların ortadan kalktığını ve düşse bile
tekrar sandalyesine rahat bir şekilde binebil-
diğini ifade etti. Çiğdem Bakır, doktoruna
sarılıp kendisine teşekkür etti. Doktorlarına
sevgilerini dile getiren diğer hastalar ise sağ-
lıklı bir yaşama dönmenin mutluluğunu pay-
laştı. Op. Dr. Özlü’nün morbişleri olarak ha-
zırlanan pastayı hep birlikte kestiler.

Adana Dr. Aşkım Tüfekçi
Devlet Hastanesi’nin dü-

zenlediği etkinlikte, Genel
Cerrahi Uzmanı Op. Dr.
Özer Özlü’nün ameliyat

ettiği morbid obezite has-
taları bir araya geldi.

Op. Dr. Özlü’nün morbişleri buluştu



İş dünyasının zirvesi Adana’da, Adana Sanayici ve
İşadamları Derneği (ADSİAD) üyeleri ile buluştu.
İstanbul Sanayi Odası’nca belirlenen “Türkiye’nin

İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesi’ne giren ADSİAD üyesi
firmalara törenle plaket verildi. Etkinliğe Adana Vali
Yardımcısı Cengiz Horozoğlu, CHP Adana Milletvekili
Zülfikar İnönü Tümer, Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zey-
dan Karalar, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı
Tarkan Kadooğlu ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Cansen Başaran Symes, Adana Ticaret Odası (ATO)
Meclis Başkanı Tarkan Kulak katıldı.

DEV FİRMALAR ÖDÜLLENDİRİLDİ
Organizasyonda, Türkiye’nin ilk 500 ve ikinci 500

büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan ADSİAD
üyeleri Sasa, Temsa, Adana Çimento, Bossa, Kıvanç
Tekstil ve Zahit Alüminyum’a plaket sunuldu. Ayrıca
ADSİAD ailesine yeni katılan Kubilay Şahin (Şahinoğlu
Nakliyat), Sedat Gül (Altın Koza Mimarlık), Kamil Din-
çer Çelik (Temsa), İlter Varinli (Dünya Göz), Mehmet
Turan Özer (Özer Avukatlık Bürosu), Selçuk Tansalar
(Tansalar Turizm) ve Can Ulaştırıcı’ya (Epaş Döküm ve
Plastik) üyelik beratları verildi.

SÖNMEZ, EKOTURİZME  DİKKAT ÇEKTİ
İş dünyasını buluşturan zirvenin açılış konuşmasını

yapan ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez ADSİAD’ın
Çukurova ve Türkiye ekonomisine, sosyal hayatına,
yarınlarına katkı sağlama misyonu ile yola çıktığını
söyledi. Sönmez şöyle devam etti: “Sanayi kültürüyle
yoğrulmuş ve aynı zamanda tarımın başkenti konu-
mundaki ilimizin ‘Tarım İhtisas Sanayi Bölgesi’ ilan
edilmesi kaçınılmazdır. Dünyanın en verimli 3 ovasın-
dan biri konumundaki Çukurova’da geliştireceğimiz
stratejik projelerle tarıma dayalı sanayide öncü olabi-
liriz. Enerji havzası kimliğimizle ‘Temiz Enerji’de dünya
ölçeğinde söz sahibi bir kent konumuna erişebiliriz.
Potansiyelimizi doğru kullanarak ekoturizme öne çı-
kabiliriz. Ekoturizm, Adana için biçilmiş kaftandır.”

SON SÖZLER AYAKTA ALKIŞLANDI
Türk sanayisinin duayenlerinin Adana’dan dünyaya

açıldığını, kentin sinemaya, edebiyata ve sanata aşık
bir kimlikle dünya ölçeğinde değerleri de bünyesin-
den çıkardığını kaydeden Sönmez, konuşmasını “Bu
topraklardan çıkmış ve “Çukurova’yı yazmayan hiçbir
yazar büyük romancı olamaz” diyen Yaşar Kemal’in bir
sözüyle tamamlıyorum: İnsan düşleri öldüğü gün ölür,
düşlerimiz ölmeyecek” şeklinde bitirdi. Sönmez’in son
sözleri ayakta alkışlandı.

PROTOKOLDEN ADANA ÇAĞRISI
Adana Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu ise  “Dev-

letimizin enerji yatırımları şehrimizin geleceği açısın-
dan önemli. Bu yatırımlarla şehrimizin yıldızı daha da
parlayacak. Adana’da üretilen her ürünün marka ol-
ması için çalışmalıyız. Yerli ve yabancı yatırımcılara
yardımcı olmalıyız” dedi. Adana Milletvekili Zülfikar
İnönü Tümer de milletvekili olarak her zaman görevini
yapmaya çalıştığını belirterek “Üretime ve istihdama
katkı sunan iş insanlarının destekçisi olmak zorunda-
yız. Sizlerin yanında olmak da görevim” diye konuştu. 

PİYASALAR YALAN SÖYLEMEZ
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Söz-

lü ise, “Herkes birilerine yalan söyleyebilir ama piya-
salar yalan söylemez. İlk 500 listesinde geçen yıla
göre fark var ve ivme aşağıya doğru gidiyor. Yani işler
iyi değil” diye konuştu. Seyhan Belediye Başkanı Zey-
dan Karalar da, “Adana özel bir kenttir. Ancak Ada-
na’nın aşağıya inişi sürüyor. Kentimiz bunu hak etmi-
yor. Herkese çağrı yapıyorum. Gelin yatırım yapın, biz
de belediye olarak size destek verelim. Ayrıca laik
cumhurıyeti, özgürlükçü demokrasiyi ve hukuku tesis
etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
TÜRKONFED Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Süley-

man Onatça da, “ İnşallah önümüzdeki yıllar hukukun
üstün ve demokrasinin sağlam olduğu bir ülke için
herkesin çabası olur” şeklinde konuştu. TÜRKONFED
Başkanı  Tarkan Kadooğlu ise “Adana’ya her gelişimiz-
de sıcaklığıyla sorunları biraz daha unutuyoruz. ‘Ada-
nalyık ağam’ demekten mutluluk duyuyorum. Silahla-
rın sustuğu, barışın olduğu, anaların ağlamadığı, ço-
cukların ölmediği, dostluğun galip geldiği bir dünya
diliyorum” dedi. TÜSİAD Başkanı Canan Başaran
Symes de ödül alan firmaları katlayarak, “ADSİAD’ın
25. Yılını kutluyorum. Burada emeği geçenleri tebrik
ediyorum. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Barış ve
sağlık dolu bir 2017 diliyorum” şeklinde konuştu.

ADSİAD TANIŞTIRDI
Toplantıda ayrıca ÇUKUROVA SİFED Yönetim Ku-

rulu Başkanı Ali Doğan, AGİAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Gülümsün Adalı, İŞKAD Başkanı Belgin Özçelik,
TÜRKONFED, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, TÜSİAD,
ADSİAD, ÇUKUROVA SİFED, AGİAD ve İŞKAD Yöne-
tim Kurulu üyeleri, iş insanları ve çok sayıda davetli
birbirleriyle tanışarak görüş alışverişinde bulundu. Ge-
cede Orkestra Mega şarkılarıyla geceye damgasını vu-
rurken, ADSİAD’ın yeni üyelerine de rozetleri takıldı.

Zirvedekileri ADSİAD buluşturdu
İstanbul Sanayi Odası’nca belirlenen “Türkiye’nin İlk 500 Sanayi
Kuruluşu Listesi’ne giren ADSİAD üyesi rmalara plaket verildi.

18 KASIM - ARALIK 2016 www.kobigundem.comkobigundem@kobigundem.com

SÜ
LE

YM
AN

 S
ÖN

M
EZ



Türkiye’nin mega projeleri
130 ülkenin gelirini
geride bıraktı

Türkiye’nin mega projeleri
130 ülkenin gelirini
geride bıraktı
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Son yıllarda ulaşım, altyapı, enerji ve sa-
vunma alanlarındaki projelere hız veren
Türkiye, mega projelerin mali büyüklüğü
ile 130 ülkenin milli gelirini geride bıraktı.

Türkiye’ye çağ atlatacak büyüklükte olan projeler dünyada da büyük 
ses getirirken, Ajans Press’in yıl boyunca çıkan haberleri derlediği 
raporda medyada en çok konuşulan mega projeler ise şu şekilde oldu:

Türkiye’nin gündemine gelen 21 mega projenin maliyeti
138 milyar doları aşıyor. Türkiye’nin geleceğini ve çeh-
resini büyük ölçüde etkileyecek olan mega projeler,

mali büyüklüğüyle, Macaristan, Lüksemburg, Libya, Bulgaris-
tan, Uruguay, Slovenya gibi ülkelerin milli gelirlerini geride bı-
rakarak büyük dikkat çekti. Kamu ve özel sektör eliyle gerçek-
leştirilen projelere medyanın da ilgisiz kalmadığını görüyoruz .
Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press  mega  projelerin
medyaya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in hazırladığı ra-
porda mega projeler yıl boyunca 2 bin 484 habere konu oldu.



Yassı çelikçiler sorunlarını anlattı
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Türk çelik sektörü üretim ve ihracatta
rekorlar kırdığı 2012 yılından bu yana
yurtiçi ve yurtdışından kaynaklanan

birçok sorun nedeniyle zorlu günler geçiriyor.
Sektörün içinde bulunduğu bu duruma çıkış
yolları arayan Çelik İhracatçıları Birliği, yassı
çelik sektörü temsilcilerini “Sektör Sorunları
Çalıştayı”nda Ekonomi, Gümrük Bakanlığı ve
TSE yetkilileri ile bir araya getirdi. Yassı çelik
özelinde sorunlarını ve çözüm önerilerini be-
lirleyen sektör temsilcileri yetkililerden des-
tek sözü aldı. 

ÖNERİLER SUNULDU
Çelik İhracatçıları Birliği tarafından düzen-

lenen “Sektör Sorunları Çalıştayı”nda sektö-
rün karşı karşıya olduğu sorunlar; yassı çelik
sektöründe haksız rekabetin önlenmesi, Dâ-
hilde İşleme Rejimi,  kalitesiz, sertifikasız ve
ikinci sınıf ürün girişi ile yapısal dönüşüm ol-
mak üzere dört başlıkta ele alındı. Sektör fir-
maları, dernekleri ve sanayi odaları her bir
başlık için görüş ve çözüm önerilerini sundu.
Çalıştayın çıktıları Ekonomi, Gümrük Bakanlı-
ğı ve TSE yetkilileri temsilcileri ile paylaşıldı
ve destek istendi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ KATILDI
Moderatörlüğünü Prof. Dr. Kerem Alkin’in

üstlendiği çalıştayın açılışı İstanbul Maden ve
Metaller İhracatçıları Birliği (İMMİB) Genel
Sekreteri Armağan Vurdu tarafından yapıldı.
Calıştayda; Çelik İhracatçıları Birliği Başkan
Yardımcısı Serdar Koçtürk ve Ekonomi Ba-
kanlığı İthalat Genel Müdürü Kadir Bal ko-
nuşmalarını gerçekleştirdiler. Ekonomi Ba-
kanlığı İthalat, İhracat, Ekonomik Araştırma-
lar ve Değerlendirme, Teşvik Uygulama ve
Yabancı Sermaye, Ürün Güvenliği ve Deneti-

mi Genel Müdürlüğü, Gümrük Bakanlığı
Gümrükler Genel Müdürlüğü ve TSE temsilci-
leri ile yassı çelik üreten, tüketen firmalar,
sektörel dernekler ve sanayi odaları katıldı.

İLK 9 AYDA BÜYÜME VAR
Çalıştayda yaptığı konuşmada Türk çelik

sektörünün mevcut durumuna, sektörde yaşa-
nan gelişmelere ve sorunlara değinen Çelik İh-
racatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Serdar Koçtürk yassı çelik özelinde de-
ğerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de yassı
çelik sektörünün genel çelik sektörüne kıyasla
büyüme kaydettiğini belirten Serdar Koçtürk,
“2016 yılının 9 aylık döneminde gerçekleştir-
diğimiz 12,3 milyon tonluk ihracatımızın yüzde
17’sini yassı çelik ürünleri oluşturdu. Buna göre
2016 yılının dokuz ayında toplam yassı çelik
ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüz-
de 16 artış ile 2,1 milyon ton oldu. Amerika ve
Avrupa Birliği’nde rakip ülkelere yönelik uygu-
lanmaya başlanan koruma tedbirleri ve soruş-
turmaların önümüzdeki dönemde ihracatımızı
daha da artırması beklenebilir” dedi.

DÜNYA PAYIMIZ KÜÇÜK
İhracattaki büyümeye rağmen Türkiye’nin

sac üretiminde dünyadaki payının 10 milyon
ton ile yüzde 1,5 seviyelerinde kaldığını açık-
layan Serdar Koçtürk, “Yassı çelik ürünleri
otomotivden makinaya, beyaz eşyadan sa-
vunma sanayine, gemi inşadan enerji ve elek-
tronik sektörüne kadar hemen hemen her
alanda kullanılıyor. Türk sac sanayisinin de
bu sektörlerle aynı paralelde büyümesi ve re-
kabetin daha az olduğu katma değerli ürün-
lere geçmesi gerekiyor. Bu bağlamda ihracat
pazarlarımızda daha aktif olmak da mümkün
olacaktır” diye konuştu. 

KOORDİNASYON YAPILACAK
T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Mü-

dürü Kadir Bal ise yaptığı konuşmada çalış-
tayda çıkan sonuçları hem Ekonomi Bakanlığı
hem de ilgili bakanlıklarla paylaşacaklarını ve
çözümü için gereken tüm koordinasyon çalış-
malarını üstleneceklerini belirtti. Kadir Bal,
“Çelik sanayisi olmayan ülkelerin gelişmesi
mümkün değildir. Otomotiv, beyaz eşya,
gemi gibi tüm sektörlerin ihracatında da
önemli bir payı bulunan çelik sektörünün
güçlü bir şekilde desteklenmesi ve yaşatıl-
ması gerekiyor. Bizler de Türk çelik sektörü
temsilcileri ile irtibat halindeyiz. Sorunlarını
dinliyor, daha iyi performans sergilenebilmesi
için aksayan yönleri düzenlemeye çalışıyoruz.
Çalıştaydan çıkan sonuçları da tekrar gözden
geçireceğiz ve Ekonomi Bakanımızla paylaşa-
rak mevcut politikalarda yapmamız gereken-
leri tespit edeceğiz. Türk çelik sektörümüzün
güçlendirilmesi için elimizden geleni yapaca-
ğız” diyerek sözlerine son verdi.

Çelik İhracatçıları Birliği 
Başkan Yardımcısı
SERDAR KOÇTÜRK

Ekonomi Bakanlığı İthalat 
Genel Müdürü KADİR BAL
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Adana Mehmet Başpınar Orta Öl-
çekli Sanayi Sitesi’nde 1986 yılın-
dan bu yana plastik geri dönüşüm

makineleri imalatı sektöründe faaliyetleri-
ni sürdüren Feydaş Makine Mühendislik
San. Tic. Ltd. Şti.’nin tesislerinin kapalı ala-
nı 4 bin metrekare, açık alanı ise 2 bin
metrekare büyüklüğünde. Plastik geri dö-
nüşüm sektörüne makine imalatlarıyla
katkı sunan firma, bünyesinde geliştirdiği
son sistem geri dönüşüm makine ve ekip-
manlarıyla birlikte uluslararası pazarlarda
da güçlenerek yoluna devam etmenin gu-
rurunu yaşıyor. Feydaş Makine, 3 yılda bir
gerçekleşen ve sektörde dünya devlerinin
bir arada olduğu Almanya Düsseldorf
K.2016 Fuarı’nda ürünlerini sergiledi. Plas-
tik geri dönüşüm makine imalatı sektörün-
de sürekli yenilikler yapan Feydaş Makine,
aynı zamanda kalitesini ortaya koymanın
avantajıyla, uluslararası pazarlarda güç-
lenmeyi amaçlıyor.

DEVLERLE BİR ARADA
Feydaş Makine Genel Müdürü Gökhan

Yoldaş, Kobigündem Dergisi’ne şu açıkla-
malarda bulundu: “3 yılda bir gerçekleşen
bu fuarın en büyük özeliklerinden biri, sek-
tördeki en son yeniliklerin ilk kez görücüye
çıktığı büyük bir platform olması. Dünyada
hiçbir fuar ve organizasyonda görülmeye-
cek kadar büyük bir alanda gerçekleşen bu

fuarda binlerce çeşit ürünün yanı sıra sek-
tördeki dünya devleri de buluştu. Plastik
işleme makineleri, plastik ürünler, teçhizat,
hammadde, yardımcı malzemeler ve alet-
lerin de sergilendiği fuarda, LİNDER, HER-
BOLD, EREMA, VECOPLAN, RAPİD, STAR-
LİNGER, ZERMA, NGR ve UNTHA gibi sek-
tör devleri bir aradaydı. Böyle büyük ve
önemli bir platformda, Feydaş Makine ola-
rak biz de ürünlerimizi sergiledik. Oldukça
verimli geçen bu fuarda, ürünlerimizi sergi-
lemenin yanı sıra dünya devleriyle bir ara-
da olmanın iddiasını ve kalitesini de ortaya
koymuş olduk. Açıkçası kendi sektörümüzle
alakalı dünya devleri diyebileceğimiz bu fir-
malarla iç içe olmak ve bunlarla rekabet
etmek, Feydaş Makine olarak gurur kayna-
ğımız oldu.”

ULUSLARARASI 
PAZARDA GÜÇLENİYOR
Plastik geri dönüşüm sektöründe makine

imalatıyla geri dönüşüme katkı sağladıkları-
nı ifade eden Gökhan Yoldaş, açıklamaları-
na şu şekilde devam etti: “Feydaş Makine
olarak ulusal ve uluslararası pazarlarda güç-
lenerek yolumuza devam ediyoruz. Sektör-
deki uzun yıllara dayanan birikimlerimizle
sürekli yenilikler yaratarak müşterilerimize
hizmet veriyoruz. İmalatını yapmış olduğu-
muz geri dönüşüm makinelerinde sürekli

Makine Almanya’da
sektörün devleriyle buluştu
Feydaş Makine, Almanya’da dü-
zenlenen ve makine sektörünün
önemli etkinliklerinden biri olan

K.2016 Düsseldorf  Fuarı’nda,
dev markalarla bir araya geldi.
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teknolojiyi ve yenilenmeyi esas alan bir an-
layışla makine imalatlarımızı gerçekleştriyo-
ruz. Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası fu-
arlara katılım göstererek firmamızı hak ettiği
konuma taşımayı amaçlıyoruz. K.2016 Düs-
seldorf fuarının bize katkı olarak sağladığı
aşamalardan biri de sektörün yeniliklerini ve

teknolojilerini müşterilerimize en doğru şe-
kilde yansıtmamızı sağlamasıdır. Bu fuarda
sıkma makinesi, filtre ve kafadan kesme ma-
kine imalatlarımızı sergilemiş olduk. 2000’e
yakın üst düzey görüşmelerimiz oldu. Bunla-
rın birçoğuyla gerekli protokoller imzalana-
rak resmiyet kazandırmış olduk. Fuar süre-
since standımızı dünya çapında faaliyet gös-
teren pek çok firma ziyaret etti. Önemli so-
nuçlar aldığımızı düşünmekteyiz.”

SHREDDER’DE KAPASİTE ARTIRDI
Shredder (Parçalayıcı) makine imalatında,

diğer kırma makinelerine oranla verimliliği
üç katı kadar artırdıklarını ifade eden Gök-
han Yoldaş, “Geri dönüşümde makine ima-
latlarımız içerisinde mevcut bulunan Shred-

der (Parçalayıcı) makinemizi teknolojiyle
donatarak diğer kırma makinelerine
oranla üç katı kadar daha verimli olması-

nı sağladık. 2016
PLAST EURASİA Fuarı’nda da sergi-

ledik. Büyük ilgi gören bu imalatımızla da
çok ciddi görüşmeler gerçekleştirdik. Hali
hazırda yapmış olduğumuz bu görüşmeleri

olumlu yönde tamam-
lamış olduk. Feydaş olarak, sektör-

de yenilikler yaratmaya devam edeceğiz. Bu
doğrultuda yeni CNC makine yatırımlarımız-
la birlikte üretim kapasitemizi iki katına çı-
karmış olduk. Firmamızı hak ettiği konuma
getirme çabalarımızla birlikte üretimdeki ye-
niliklerimizle müşterilerimize en kaliteli hiz-
meti verme çabasında olacağız.” dedi.



PTT A.Ş. Türk Lirası’na güvendi, dövizini TL’ye çevirdi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
(PTT A.Ş.) sadece ulusal ve uluslararası
alandaki iş ve işlemleriyle değil, Türk Li-

rası’na verdiği değerle de millî ekonomiye bü-
yük katkı sağlıyor. 176 yıldır her dönemde ülke-
si ve milletinin yanında yer alan PTT A.Ş., Fe-
tullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15
Temmuz’da gerçekleştirilen hain darbe girişimi-
nin ardından başlattığı dövizden Türk Lirası’na
dönüş uygulamasıyla ülke ekonomisine destek
verdi. 15 Temmuz’dan bugüne kadar PTT A.Ş.
hesabındaki yaklaşık 172 milyon dolar ile yak-
laşık 20 milyon avro Türk Lirası’na dönüştürü-
lerek millî ekonomiye katkı sağlandı. 

ŞEHİTLER İÇİN KAMPANYA
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel

Müdürü Kenan Bozgeyik, 15 Temmuz’da millî ira-
de ve demokrasiye kastedenlere karşı PTT A.Ş.
ailesi olarak dimdik durduklarını hatırlatarak,

“Tarihi boyunca ülkemiz ve milletimizin menfa-
atleri doğrultusunda hareket etmiş olan Şirketi-
miz, 15 Temmuz darbe gecesi ve sonrasında mil-
letimizle birlikte meydanlara çıkarak demokrasi
nöbeti tutmuş, ayrıca şehit ve gazi ailelerimiz
için yardım kampanyası başlatmıştır” dedi. 

KOMİSYONSUZ DÖNÜŞÜM
Kenan Bozgeyik, Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan’ın “Yastığının altında döviz olanlar
gelsin parasını altına, Türk Lirası’na dönüştür-
sün. Türk Lirası değer kazansın, altın değer ka-
zansın” çağrısı üzerine başlattıkları kampanya-
nın ise devam ettiğini belirterek, “Şirketimiz, dö-
vizlerin TL’ye dönüştürülmesi işleminde herhan-
gi bir komisyon almamaktadır. Döviz bozdura-
cak müşterilerimize yüzde 10 kargo indirimi ya-
pılmaktadır. Ayrıca döviz bozduracak müşterile-
rimizin havale işlemlerinde yüzde 10 indirim uy-
gulanmaktadır. Vatandaşlarımız ePttAVM.com
üzerinden seçili ürünlerde yaptıkları alışverişler-
de ise yüzde 5 indirim kazanmaktadır” dedi.

PTT A.Ş., 15 Temmuz’daki
hain darbe girişiminin ardın-
dan başlattığı dövizden Türk
Lirası’na dönüş uygulama-
sıyla millî ekonomiye büyük

destek verdi. 15 Temmuz’dan
bugüne kadar şirket hesa-

bındaki yaklaşık 172 milyon
dolar ile yaklaşık 20 milyon

avro, TL’ye dönüştürüldü.
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Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği (MÜSİAD),
Bartın MÜSİAD açılışını
gerçekleştirdi. MÜSİAD
Genel Başkanı Nail Olpak
yaptığı açılış konuşmasında
son birkaç hafta içinde
TL’nin, Dolar karşısında de-
ğer kaybetmesiyle alınan
önlemlere değinerek, Li-
ra’nın değerini artırmak için
iş dünyasına da görev düş-
tüğünü söyledi. Olpak,
“Daha fazla çalışmak, daha
fazla üretmek ve daha fazla
istihdam sağlamak, bizlere
piyasalarda rekabet üstün-
lüğü kazandıracak katma
değeri yüksek ürünleri imal
etmek, kazancı yeniden ya-
tırıma, Ar-Ge’ye ve İnovas-
yona dönüştürmek ve mar-
ka çıkarmak Lira’nın değeri-
ni artıracaktır” dedi.

MÜSİAD 
Bartın 

şubesi açıldı

Genç MÜSİAD Adana Şubesi’nde genel
kurul gerçekleştirildi. Genel kurul top-
lantısının açış konuşmasında selef baş-

kan Mustafa Yağcı, birlik beraberlik vurgusu yap-
tı. Bir işadamının işinin sadece para kazanmak
olmadığını söyleyen başkan Yağcı, toplumsal ve
manevi değerlerin hiçbir zaman göz ardı edilme-
mesi gerektiğini söyledi. 3 yıllık görev süresinin
muhasebesini yapan Yağcı sayısız etkinliklerde
kendisine destek olan ekibine teşekkür etti. Duy-
gusallığın da hissedildiği törende başkanlık gör-
evini kardeşim diye hitap ettiği Av.Muhammet
Veysel Gök'e tevdi ederken bir MÜSİAD gelene-
ğini hatırlatarak halefi Gök'e kendi rozetini taktı
ve başarılar diledi.

GENÇLERİN DİNAMİZMİ
Halef başkan Av. Muhammet Veysel Gök ise

konuşmasında, geçmiş dönem başkan ve yöne-
tim kuruluna vermiş oldukları mücadele için te-
şekkür etti. Başkan Gök konuşmasının devamın-
da; "Biz gençleri tembelleştiren bir söz olan
‘Gençler bu ülkenin geleceğidir’ sözünü pratikte
değiştirme vakti gelmiştir. Artık gençler bu ülke-
nin geleceği değil bugünün ortakları olarak her
alanda varlık göstermelidir. Geleceğin değil bu-
günün değerleri olmalıdır. "Fatih’in İstanbul’u
fethettiği yaştasın" örneği ile motive
edilen gençlerle yetki devri paylaşımın-
da sıkıntı yaşayanlar şunu bilmelidir: Yö-
netim gücü gençlerin dinamizmi ve ye-
tişkinlerin tecrübesiyle anlam kazanır"
dedi. Başkan Gök konuşmasının son kıs-
mında üniversiteler düzeyinde 2 yıldır
uygulanan "24 çok geç" ve "Kampüs-Sa-
nayi buluşması" projelerinden ve önü-
müzdeki yıl liseler düzeyinde faaliyete
geçirecekleri "Girişimcilik Okulu" proje-
lerinden bahsetti. 

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ
Genç MÜSİAD Adana 11. Olağan Ge-

nel Kurulu ile yönetim Kurulu Belirlendi.
Yeni Yönetim Kurulunda yer alan isimler
şöyle: Asil yönetim kurulu üyeleri, Av.
Muhammet Veysel Gök (Adanus Plas-
tik), Ercüment Özkan (Anadolu Bal),
Rıdvan Aslan (Ortadoğu Alüminyum),
Esra Uysal (Akın-İş OSGB), Alaattin Oral

(Hasan Usta Kebap), Mustafa Ağıt (Ağıt İnşaat),
Serdar Mercankaya (Mercankayalar Kozmetik),
Mahmut Bağlam (Kastal İnşaat), Cemil Taşkınır-
mak (İmza Giyim), Barış Azger (Hevin Mobilya),
Yunus Emre Yeşilmeşe (Yeşilmeşe Tarım), Celal
Şengül (Tat-Şen Gıda) Yedek yönetim kurulu
üyeleri, Kazım Kocaman (Kocamanlar Perde), İr-
fan Uslu (Uslay İnş.), Seda Varol (Akın-İş OSGB)

MEHTERAN VE SEMAZEN GÖSTERİSİ
Adana Akdeniz mehteran grubu ve semazen

ekibinin muhteşem sunumları eşliğinde gerçek-
leşen Genç MÜSİAD Adana 11. Olağan Genel Ku-
rul toplantısına, CHP Milletvekili Elif Doğan
Türkmen, CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer,
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Ra-
mazan Akyürek, MÜSİAD Adana Şube başkanı
Suat Yahşi, KOSGEB Müdürü Hüseyin Şen, Ada-
na OSB başkanı Bekir Sütcü, Ticaret Borsası Mec-
lis Başkanı Sabahattin Yumuşak, Güç Birliği Vakfı
Başkanı Bilal Nadir Gök, Genç MÜSİAD Genel
Başkan yardımcısı Asım Albayrak, Genç MÜSİAD
Konya Başkanı Emre Babayiğit, Genç MÜSİAD
Mersin Başkanı Halil Aydoğan, Genç MÜSİAD
Hatay Başkanı Yusuf Arslan, POZİŞDER başkanı
Özlem Pekduraner, ATODER başkanı Ali Kılıç ve
çok sayıda davetli katıldı.

Genç MÜSİAD Adana'nın
yeni başkanı Av. Muham-
met Veysel Gök oldu. Se-
lef  Başkan Mustafa Yağcı
beraberlik vurgusu yaptı.

Genç MÜSİAD’da nöbet değişimi
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2015 yı-
lında başlattığı toplu taşımada yenile-
me ve dönüşüm çalışmalarına devam

ediyor. Bu kapsamda belediye filosuna TEMSA
marka ürün gruplarından 13 adet Avenue, 5
adet Safir ve 4 adet Prestij SX aldı. Büyükşe-
hir Belediyesi Fen Depo Amirliği’nde 3 Kasım
Perşembe günü düzenlenen törene Vali Ersin
Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet
Edip Uğur, ilçe belediye başkanları, Şoförler
Odası Başkanı Fehmi Erdem, Büyükşehir Bele-
diye Meclis Üyeleri, TEMSA Genel Müdürü
Dinçer Çelik, TEMSA Satış Direktörü Murat
Anıl, Satış Müdürü Baybars Dağ, Kamu Satış
Müdürü Ayşegül Gökçe, Kamu Satış Yöneticisi
Mahir Akkuş, Ege Bölge Satış Yöneticisi İrfan
Özsevim ve Kurumsal İletişim Müdürü Ebru
Ersan katıldı.

İYİ BİR EKİP VAR
Törenin açılış konuşmasını TEMSA Genel

Müdürü Dinçer Çelik yaptı. TEMSA’nın geçmiş
yıllarda olduğu gibi otobüs markalarının lideri
konumunda olduğunu ifade eden Çelik, “Bu
yıl da yüzde 32 pazar payı ile TEMSA Türki-
ye’nin otobüs pazarı lideri. TEMSA’nın başarı-
sının kaynağında müşterisinin her zaman ya-
nında olması, onu çok iyi dinlemesi, satış ve
satış sonrası sürecinde iyi bir ekibe sahip ol-
ması yatıyor. TEMSA sadece Türkiye’de değil,
dünyanın 66 ülkesine ihracat yapan bir şirket.
TEMSA, hem midibüs, hem şehir içi otobüs,
hem de şehirler arası otobüs üreten tek şirket.
Avrupa’dan Amerika’ya satış yapabilen, 2
dünya şirketinden de bir tanesi. Önümüzdeki
aylarda kısmetse, Türkiye’nin yüzde 100 yerli
otobüsünün lansmanını Sayın Bakanımızın ka-
tılımları ile yapacağız. Bugün de Balıkesir Be-
lediyesi ile yaptığımız iş birliği neticesinde 13
Avenue, 5 Safir Plus ve 4 Prestij SX aracımızı
teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

17 ŞEHİRDE 1300’Ü AŞAN AVENUE 
Balıkesir Belediyesi’ne teslim ettikleri 13

Avenue’nun 17 şehirde hizmet verdiğine dik-
kat çeken Çelik, “Türkiye genelinde 1300’den
fazla Avenue araçlarımız yollarda seyahat sü-
recine kalite, konfor ve güvenlik katıyor. Safir
Plus ve Prestij SX araçlarımız da bugün tüm
müşterilerinin işletim sürecinde sağladığı
avantajlar ve konfor ile memnuniyet yaratı-
yor” diye konuştu. Çelik, yeni araçların hem
belediyeye hem de Balıkesirlilere hayırlı ol-
masını diledi. Çelik, “Sayın Belediye Başkanı-
mız Ahmet Edip Uğur bey ve belediye yetkili-

lerine TEMSA’yı tercihlerinden dolayı teşek-
kür ediyor yeni araçlarımızın hem belediyeye
hem de Balıkesirli vatandaşlarımıza hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

SANAYİMİZİN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR
Çelik’in ardından Balıkesir Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Ahmet Edip Uğur kürsüye çıka-
rak bir konuşma yaptı. Başkan Uğur, TEMSA
Genel Müdürü’nün sözlerini hatırlattı. TEM-
SA’nın 66 ülkeye ihracat yapmasının Türki-
ye’nin ekonomi ve sanayide geldiği noktayı ve
ilerlemeyi gösterdiğini söyleyen Uğur, “1969
yılında ilk kurşun kalem fabrikasının açılışında
devrin başbakanı ‘Türkiye bugün kalemden
kağıda, iğneden ipliğe üretim yapıyorsa bu
memlekette bir şeyler var demektir’ demişti.
Eğer bugün Türkiye 66 ülkeye bu otobüsleri
ihraç ediyorsa, insansız hava aracını yapıyorsa,
uydusunu atıyorsa, gemisini, tankını, topunu
yapabiliyor, uçağını yapma noktasına gelmiş-
se, yüzde yüz aracını da yapıyorsa bu ülke
take-off noktasını yakalamıştır. Artık Türki-
ye’yi, take-off noktasını, uçağın kalkışını kim-
se durduramayacak” diye konuştu.

DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yı-

lında başladığı dönüşüm ve değişim çalışma-
larının Türkiye’de dikkatle takip edildiğini ve
örnek alındığını belirten Başkan Uğur şöyle
konuştu: “Gerek esnafımız, gerek Büyükşehir
Belediyesi’nin şirketi, gerek ulaşım dairemiz
araçları ile çığ gibi büyümekte. Bugün itibarı
ile 224 adedi Büyükşehir Belediyesi, 25 adedi
BTT AŞ öz malı ve 609 adet BTT AŞ bünyesin-
de çalışan esnafımıza ait olmak üzere toplam
858 taşıtlık dev bir filo ile Balıkesirli hemşeh-
rilerimize hizmet veriyoruz. Bu araçlar günde
150 bin yolcu taşıyor. Aylık 4 milyon üzerinde
yolcu taşıma kapasitemiz var. Büyükşehir Be-
lediyesi olarak 20 milyon lira, şirketimiz 5 mil-
yon lira, esnafımız da 80 milyon liralık yatırım
yaptı. Toplam 105 milyon liralık yatırım var.
Bu 858 aracımıza 24 araç daha ilave ediyoruz.
Gaziosmanpaşa ve 52 Evler hatlarındaki 24
minibüs kapsamında klimalı, engelli uyumlu,
güvenlik kameralı ve validatörlü araç almak
için kararını aldı. Balıkesir’e hayırlı uğurlu ol-
sun. Kampüs araçlarını yeniledik, taksi dol-
muşları yeniledik. Yalnızca Balıkesir merkez-
deki değil, Ayvalık’ta, Burhaniye’de, Gö-
nen’de, Manyas’ta, Edremit’te bütün ilçeleri-
mizde bu modern araçlarımızı hızlı bir şekilde
hemşherilerimizin hizmetine sunuyoruz.”

TEMSA, Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi’ne 3 farklı ürün gru-
bundan olmak üzere 22 araçlık

toplu teslimat gerçekleştirdi.  

TEMSA’dan Balıkesir’e 22 belediye otobüsü



Kadın çiftçiler işveren oluyor
G ıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın

başlattığı ve Şekerbank'ın desteği ile
yürütülen "Tarımda Kadın Girişimciliği-

nin Güçlendirilmesi Programı"nın 2016 yılı ka-
zananları belli oldu. Kadın çiftçiler ödüllerini,
Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ne özel İzmir Öde-
miş'te düzenlenen törende Başbakan Binali Yıl-
dırım’dan aldı. Törende milli tarım projesi kap-
samında yerli üretimi desteklemeye yönelik
çok önemli açıklamalarda bulunan Başbakan
Yıldırım, kadın girişimcilere sağladıkları destek-
ten ötürü Şekerbank Genel Müdürü Servet Ta-
ze'ye teşekkür plaketi verdi.

TOPLAM 150 BİN LİRA DESTEK
"Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendiril-

mesi Programı" kapsamında 9 ilden 12 projenin
finale kaldığı programın 2016 birincisi Ada-
na'dan "Lavanta Kokulu Kelebekler" projesi ile
Yeliz Tok oldu. Şekerbank, Adana, Adıyaman,
Artvin, Bolu, Iğdır, Kırşehir, Sinop, Tekirdağ ve
Yalova illerinden 12 projeye toplamda 150 bin
TL destek sağladı.

BAŞARI ÖDÜLLENDİRİLDİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın baş-

lattığı ve Şekerbank desteği ile yürütülen "Ta-
rımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi
Programı" kapsamında 2016'nın en iyi projeleri
ödüllendirildi. Adana, Adıyaman, Artvin, Bolu,
Iğdır, Kırşehir, Sinop, Tekirdağ ve Yalova olmak
üzere 9 farklı ilden 424 kadın çiftçinin projele-
rinin değerlendirildiği program kapsamında,
her ilin dereceye giren birincileri, Başbakan Bi-
nali Yıldırım'ın katıldığı Dünya Kadın Çiftçiler
Günü'ne özel İzmir'de düzenlenen ödül töre-
ninde bir araya geldiler.

BİRİNCİ ADANA’DAN ÇIKTI
Toplam 424 proje arasından, programa Ada-

na'nın Narlıca Mahallesi'nden katılan Yeliz
Tok'un "Lavanta Kokulu Kelebekler" projesi
Türkiye birincisi seçildi. Türkiye ikincilik ödülü
ise Iğdır'dan "Tarımın Açan Renkleri" projesiyle
20 yaşındaki Sevtap Nur Eroğlu'nun oldu. "Ya-
lova'da Akla Gelince Manda, Güney Köy'de
Anında" projesiyle programa Yalova'dan katılan
Müyesser Martı ise Türkiye üçüncüsü oldu. Jüri
özel ödülü kapsamında değerlendirilen 3 proje-

den biri olan ve programa Adıyaman'dan katı-
lan "Limonlu Zahterella" projesi ile Ayşe Nur
Işık, ödülün sahibi oldu.

ALTIN HEDİYE EDİLDİ
Program kapsamında ödül alan kadın çiftçi-

lere ödüllerini Başbakan Binali Yıldırım verdi.
Yıldırım, Şekerbank Genel Müdürü Servet Ta-
ze'ye de programa sağladıkları desteklerinden
ötürü teşekkür plaketi verdi. Şekerbank, prog-
ram kapsamında seçilen Türkiye birincisi proje-
ye 40 bin TL, ikinci projeye 30 bin TL, üçüncü
projeye ise de 25 bin TL destek sağladı. Banka,
Jüri Özel Ödülü kapsamındaki projeye ise 20
bin TL destek sunarken, dereceye giremeyen
kadınlara da altın hediye etti.

70 SAAT UYGULAMALI EĞİTİM
Şekerbank'ın 'Aile Çiftçiliği Bankacılığı" kap-

samında kırsal kalkınmayı destekleyerek köy-
den kente göçü önlemek amacıyla dâhil olduğu
program kapsamında, 2016 yılında programa
katılan 9 farklı ilden kadın çiftçilere KOSGEB ve
İŞKUR iş birliği ile istihdama yönelik, sertifikalı,
10 gün süreli (70 saat) uygulamalı girişimcilik
eğitimi de verildi. Tarımın değişik alanlarında
faaliyet gösteren, yenilikçi, yaratıcı, kaynakları
etkin-verimli ve sürdürülebilir kullanan, bulun-
duğu çevreye öncülük eden, rol model olabile-
cek kadın çiftçiler, girişimcilik fikirlerini, özel
danışmanlar aracılığıyla projelendirdi.

LAVANTANIN FARKLI KULLANIMI
Adana'nın Seyhan ilçesinden "Lavanta Koku-

lu Kelebekler" projesi ile programa katılan ve
birinci olan Yeliz Tok, evli ve iki çocuk annesi.
Liseyi bitirdikten sonra eğitimine devam ede-
meyen Tok, lavanta bitkisi yetiştirmeye yönelik
projesiyle 9 ilin birincileri arasından en yüksek
puanı alarak Türkiye birincisi oldu. Projesi, la-
vantanın farklı kullanım alanları için üretimi ve
tarımda kadın istihdamının artırılmasını konu
alıyor. Yeliz Tok; "Kayınpederimin 90 dekar
arazisi olmasına rağmen, düşük ücretle kiraya
veriyordu. Bu durum beni ziyadesiyle üzüyordu.
Evde boş oturmak yerine, arazilerde hem alter-
natif ürün yetiştirip, hem de yeteneklerimi kul-
lanarak katma değeri yüksek ürünlere dönüştü-
rebileceğimi düşündüm" dedi.

Şekerbank'ın desteği ile
yürütülen "Tarımda Kadın
Girişimciliğinin Güçlendi-

rilmesi Programı" sürüyor.
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Şekerbank Genel Müdürü SERVET TAZE,
Başbakan BİNALİ YILDIRIM ile birlikte...
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Tezcan Adana’da yeni yatırımlarını tanıttı
Yüzde 100 Türk serma-

yeli ilk yassı mamul
üreticisi Tezcan, 2016

yılında yaptığı tesis ve ürün
yatırımları hakkında; Adana
imalat sektöründe faaliyet
gösteren sanayici ve iş
adamlarına özel bir toplantı
düzenledi. Markanın 2017
hedeflerinin de anlatıldığı
toplantı, Sheraton Grand
Adana’da gerçekleştirildi. 

KAPASİTESİ 1,3 MİLYON TON
2016 büyüme planları kapsamında 110

bin m2’si kapalı olmak üzere toplam 210
bin m2’lik alana kurulan fabrikasına ek
75.000 m²’lik dördüncü bir tesisi daha faali-
yete alan Tezcan, yeni ürünü GALVALU-
ME’ün yanı sıra Galvaniz ve Çelik üretimin-
de kullanılan asitli sac, soğuk sac, Galvanizli
sac ve boyalı sac malzemelerinin de üreti-
mine başladı. 135 milyon USD yatırımla
kurduğu yeni kompleks ile Tezcan, üretim
kapasitesini 700 bin tondan 1.3 milyon
tona çıkardı. 2016 yılında yaptıkları ürün ve
tesis yatırımları ile sektöre hem ürün hem
de istihdam anlamında yeni bir boyut getir-
diklerini anlatan Tezcan Direktörü Asiye Ay
Çelik, “2016, kurumumuz için yatırımların
ve girişimlerin yılı oldu. Patenti ABD men-

şeli bir uluslararası firmaya ait olan
GALVALUME’ün Türkiye’deki ilk
üreticisi olduk. Yeni ürünümüz GAL-
VALUME için mevcut tesisimizin sı-
nırları içinde kurulan yeni yatırım
kompleksimiz de çalışmalarına baş-
ladı. GALVALUME ürün kapasitemi-
zin yüzde 20’sini oluşturuyor. Yeni
yatırımlarımız kapsamında 145 kişi-
lik istihdam yaptık. Devreye alınan
hatlara sıfırdan mavi yaka çalışan
kadrosu oluşturduk. İşe alımlarımız
halen devam ediyor” dedi.

GALVALUME İLE BÜYÜYECEĞİZ
GALVALUME’un yurt dışında yapısal uy-

gulamalarda, havalandırma sistemlerinde,
beyaz eşya sektöründe ve daha pek çok
alanda tercih edildiğini anlatan Çelik, “Gal-
vanize göre korozyon dayanımı üç kat üs-
tün bir malzeme olan GALVALUME, ekono-
mik ve dayanıklı. Bu nedenle yurt dışında
çok tercih ediliyor” dedi. Şu anda 70’den
fazla ülkeye ihracat yaptıklarına değinen
Çelik, “Ürünlerimiz hem yurt dışında hem
de yurt içinde yüksek talep görüyor. 2017
yılında yeni ülke ve coğrafyalara açılarak
daha da büyümeyi hedefliyoruz. GALVALU-
ME’un yurt dışı pazarlarda talep edilen bir
ürün olması nedeni ile daha çok ülkeyle ti-
cari ilişki kuracağımızı düşünüyoruz” dedi.

70’den fazla ülkeye ihracat yapan,
Türkiye’nin yüzde 100 yerli serma-

yeli ilk yassı mamul üreticisi Tez-
can, 2016 yılında yaptığı tesis yatırı-
mını, yeni ürünü GALVALUME’u ve
2017 hedeerini Adana’da anlattı.

ASİYE 
AY ÇELİK
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Adana Nakliyeciler sitesi
81 ile lojistik hizmeti veriyor

Adana’ya yakışır yeni ve modern bir
umum nakliyatçılar sitesi ortaya çık-
tığını belirten Adana Nakliyeciler Si-

tesi Başkanı İzzettin Turgut , “Kamyon ve TIR
ile yük taşımacılığı yapan esnafımız araçları
yüklü olduğu için güvenli park yeri arıyordu.
Mevcut sitemizde sıkıntı yaşanıyordu. Yöne-
tim kurulumuz ile birlikte aylardır ciddi ve
planlı çalışmalarımız sonucu sitemiz kendine
yakışan modern görünüme kavuştu” dedi.

130 NAKLİYE FİRMASIYLA 
HİZMET VERİYOR
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin, 12 yıl-

dır zor şartlarda yol ve altyapı sorunlarıyla
boğuşan Adana Nakliyeciler Sitesi’nin yol

çilesine son vererek altyapısını ve yollarını
yenilediğine değinen Başkan Turgut konuş-
malarını şöyle sürdürdü, “ilk olarak Adana
Nakliyeciler Sitesi'nde çalışma ortamının
daha uygun hale getirilmesi için alt ve üst-
yapı sorunlarının üzerine gidildi. Ayda 12
bin kamyon ve TIR'ın giriş yaptığı, 130 nak-
liye firmasının hizmet verdiği Adana Nakli-
yeciler Sitesi'nde ilk etapta ASKİ ekipleri 3
kilometrelik yağmur suyu ve kanalizasyon
hattını yeniledi. Altyapının iyileştirilmesinin
ardından Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, freze
iş makineleriyle çalışma yapıp, yolları as-
faltlamaya hazır hale getirdi. Site içerisinde
üstü kapalı modern otoparklar yapıldı.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Adana Nakliyeciler Sitesi
Başkanı İzzettin Turgut,

Türkiye'nin 81 iline lojistik
hizmeti veren sitenin yağ-
mur suyu, kanalizasyon ve

yol sorunlarına çözüm
sağlanmasıyla birlikte mo-
dern hale geldiğini belirtti.

Adana Nakliyeciler Sitesi Başkanı
İZZETTİN TURGUT
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Üniversiteli girişimciye daha çok ihtiyacımız var

G lobal Girişimcilik Haftası dolayısıy-
la Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öğ-
rencilerine yönelik düzenlenen pa-

nelde konuşan Girişimcilik Ekosistemi Der-
neği (GED) Başkanı Esra Özden, çoğunluğu
kamuda iş arayan üniversite gençliğiyle
2023 hedeflerinin yakalanamayacağını
söyledi. Kendi işini yapmayı hedefleyen
üniversiteli genç sayısının artması yönünde
çalışma yaptıklarını belirten Özden, giri-
şimci adayı öğrencilerin sorularını yanıtladı.

HÂLÂ YAPILACAK ÇOK İŞ VAR 
Türkiye’de her yıl 25 bin gıda mühendisi-

nin Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girdiği-
ni ancak bunlardan sözleşmeliler de dâhil
sadece bin 500’ünün işe yerleştirildiğini ha-
tırlatan Özden, “Gıda mühendisliği bölü-
münü bitiren arkadaşımın tek ve en önemli
hedefi kamuda memur olmak olmamalı.
Örneğin, Toroslar’da kendiliğinden yetişen
alıç, armut, erik, elma gibi onlarca doğal
meyve var. Köylüye bunları toplatıp işleye-
rek bebek maması haline getirilebilir. Bu
meyveler ilaçla, gübreyle tanışmadığı için
gelişmiş ülkelerin marketlerinde büyük ilgi
görüyor. Açıkçası ben gıda mühendisi olsam
kamu yerine kendi bebek maması markamı
geliştirir, yanımda onlarca kişi çalıştırmanın
hazzını yaşarım” dedi. İş planı olan üniversi-
te son sınıf veya mezun gençleri mentör,
melek yatırımcı ve destek kurumlarıyla bir
araya getirerek başarılı girişimler ortaya çı-
karmak istediklerini belirten Özden, Türki-
ye’ye örnek olan GED’in inovatif girişimcilik
eğitimleri, inkübasyon merkezi kurma gibi
etkinliklere hazırlandığını belirterek gençleri
derneğe üye olamaya davet etti.

MİLENYUM GİRİŞİMCİLERİ 
DAHA ŞANSLI
GED’in ‘Wanted Businessman’ (İş İnsanı

Aranıyor) başlıklı ‘Girişimcilik Ekosistemi
Buluşmaları’ etkinliğinde konuşan ÇÜ İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Nakıboğlu da,
dünyada yeni dönem girişimcilerin özellik-
lerini içeren araştırma raporuyla ilgili bilgi
verdi. 1977 ila 1996 yılları arasında doğan
girişimcilere ‘Milenyum Girişimcileri’ adı
verildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Nakıboğlu,
“Bu kesim, girişimciliğe 20’li yaşlarda başlı-
yor. Dolayısıyla erken yol alıyorlar. Ailele-
rinde eski dönemden daha fazla girişimciler
var. Böylece onların yaptığı doğru ya da
yanlışlardan esinlenebiliyorlar. Yeni dö-
nemde girişimcilere yönelik ağlar, kurum-

lar, destekler daha fazla. Dolayısıyla milen-
yum girişimciler daha şanslı” dedi.

FAYDAYA ODAKLANIN
Moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri

Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Uluğtürkan’ın yaptığı panelde konuşan
Teknomedikal Genel Müdürü Barış Avcı da
1998 yılında ÇÜ Endüstri Mühendisliği bö-
lümünden mezun olduktan sonra girişimci-
liğe adım attığını, birkaç farklı sektördeki
çabalarının ardından 7 yıldır lazer epilasyon
cihazı ürettiklerini ve bunu ihraç ettiklerini
söyledi. Kendisinin girişimciliğe başladığı
yıldan daha rekabetçi bir ortam olduğuna
dikkat çeken Avcı, “İnternetin yaygınlaş-
masıyla gördük ki söylenmeyen söz, akla
gelmeyen proje neredeyse kalmadı. O yüz-
den artık iş fikrini eyleme geçirenler kazanı-
yor. Size önerim, para kazanmaya odaklan-
mayın. Değer yaratmaya, faydaya odakla-
rın. Bunu yaparsanız başarılı olursunuz,
para arkasından zaten gelir” diye konuştu.

KATMA DEĞERE YOĞUNLAŞIN 
ÇÜ Akif Kansu Toplantı Salonu’nda ger-

çekleştirilen panelde konuşan Anavarza Bal
Genel Müdürü Can Sezen de, Türkiye’nin
yeni girişimcilerinin katma değeri yüksek
üretime odaklanması gerektiğini söyledi.
Adana’nın Kozan ilçesindeki Anavarza Bal
tesislerinde kısa süre önce toz bal üretimi-
ne geçildiğini anlatan Sezen, “100 kilogram
bal değeriyle 5 kilogram toz balın değeri
eşit. Artık farklı düşünenlerin, rakibinin
yapmadığını yapanların, faydaya odakla-
nanların kazanabileceği bir dünyada yaşı-
yoruz. Sizlere önerim, hangi alanda girişim-
de bulunursanız bulunun ama mutlaka
farklı olun” ifadelerini kullandı. Çok sayıda
öğrencinin ilgi gösterdiği ‘Girişimcilik Eko-
sistemi Buluşmaları’ etkinliğinde ÇÜ Ziraat
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan
Koluman, GED yöneticileri Aysel Eyüpoğlu
ve Tezcan Altınordu da hazır bulundu.

Girişimcilik Ekosistemi Derneği
(GED) Başkanı Esra Özden, Türki-
ye’nin üniversiteli girişimci sayısını
artırması gerektiğini söyledi. Mev-

cut girişimcilerin sadece yüzde
24’ünün ön lisans ve lisans mezunu
olduğuna dikkat çeken Özden, “Bu
yapıdan inovatif iş ve katma değeri

yüksek üretim çıkarmak zor” dedi.

Teknomedikal Genel Müdürü BARIŞ AVCI

Anavarza Bal Genel Müdürü CAN SEZEN

ÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. BURAK NAKIBOĞLU

GED Başkanı 
ESRA 
ÖZDEN
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Enerji sektöründe transformatör imalatı
ve satışı yapan ASTOR AŞ Adana Shera-
ton otelde düzenlediği tanıtım toplantı-

sında Teiaş 18. Bölge Müdürü Yılmaz Eğerci,
Çatalhan HES İşletme Müdürü Hasan Kahra-
man, Yedigöze HES İşletme Müdürü Zafer Ka-
rakuzulu ve enerji sektörünün ileri gelenleri ile
bir araya geldi. Dağıtım transformatörleri üre-
tim kapasitesi ile ülkemizde ilk sırada ve dün-
ya’da ilk 5’de yer alan ASTOR AŞ. Bölgesel
Tanıtım Toplantılarının beşincisini Adana’da
gerçekleştirdi. Adana’da enerji sektöründen
birçok firmanın katıldığı toplantıda, bölgenin
enerji potansiyelinin önemini vurgulayan yet-
kililer yapılacak her türlü iş birliği ve yatırımın
enerji sektörüne can katacağının altını çizdi.

YERLİ ÜRETİMİN GELİŞMESİ İÇİN
ASTOR BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Astor’un yaptığı çalışmaların yerli üretimin

gelişmesi için büyük önem taşıdığını belirten

Teiaş 18. Bölge Müdürü Yılmaz Eğerci “Astor
sadece üreterek değil, geliştirerek, Ar-Ge ça-
lışmaları yaparak Türkiye’de ve dünyada söz
sahibi olmak istiyor. Son bir yıl içerisinde
bölgemizde 4 adet 100 MVA ve 1 adet 62,5
MVA güç trafosu devreye alınarak başarı ile
çalışmakta. Bu durum ASTOR adına önemli
bir başarı” dedi.

BÖLGE YATIRIMCISINA FIRSAT
ASTOR A.Ş. İş Geliştirme Müdürü Hakan

Şimşek ise yaptığı açıklamada “Enerji sektörü-
nün gün geçtikçe önemi artıyor ve gelişiyor.
Yerli üretimin desteklenmesi çok önemli. As-
tor AŞ olarak üretim kapasitesi ve kalite olarak
yatırımcılar için güzel fırsatlar sunuyoruz. Böl-
ge’nin enerji olarak kapasitesinin farkındayız.
Bu anlamda her türlü desteğe açığız. Üretim
kapasitemiz, kalitemiz ve rekabet gücümüzle
her türlü işbirliğine hazırız” diye konuştu.

ASTOR DENGELERİ ALT ÜST ETTİ
ASTOR A.Ş. Kurumsal Direktörü Alişan Taş-

tan da şöyle konuştu: “Dağıtım trafolarında
üretim kapasitesi ile ülkemizde lider olan AS-
TOR, son yıllarda üretimine başladığı 154 kV ve
üzeri güç trafolarında da yurt içi piyasalarda et-
kisini hissettirmeye başladı. ASTOR, son bir yıl
içinde iletim sisteminde işletmeye alınan ve
sistemde başarı ile çalışan 20 adet 100 MVA ve
5 adet 62,5 MVA güç trafosuyla, enerji piyasa-
sında söz sahibi olmanın yanı sıra, kalitesinden
ödün vermeden düşük kar marjı ile ülke ekono-
misine ciddi katkılar sunmaya başlamıştır.”

ASTOR’la dengeler değişti
ASTOR A.Ş. Kurumsal 

Direktörü Alişan Taştan; 
“ASTOR, son yıllarda üreti-

mine başladığı 154 kV ve
üzeri güç trafolarında da

yurt içi piyasalarda etkisini
hissettirmeye başladı” dedi.

Teiaş 18. Bölge Müdürü
YILMAZ EĞERCİ ASTOR A.Ş. İş Geliştirme 

Müdürü HAKAN ŞİMŞEK
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Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği
(TÜMSİAD) Adana Şube Başkanı Yakup
Kutluca, Van’da yapılan İran İhracatçı-

lar Zirvesi ve Fuarıyla ilgili yaptığı açıklamada,
Van Fuarı ve İhracatçılar Zirvesinin verimli
geçtiğini, Türkiye- İran arasındaki ticaret hac-
minin  büyümesine katkı sağlayacağını vurgu-
ladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı eski
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Mil-
letvekili eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay,Güm-
rük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi,
Van Valisi, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Do-
ğan ile 53 ilin TÜMSİAD şube başkanları ile
yönetim kurulu üyelerinin ter aldığı fuara ay-
rıca Yurt dışından da üst düzey yöneticiler ve
çok sayıda işadamları katıldı. 

İŞ ADAMLARI PROJEYLE DÖNDÜ
İran’a uygulanan ambargonun kalkmasın-

dan sonra TÜMSİAD’lı işadamlarının bir çok
projeyle geri döndüklerini açıklayan  Kutluca,
Doğu ve Güney Doğu’nun kalkınabilmesi için

TÜMSİAD şubelerinin elinden geleni yapmak
için kolları sıvadığını, çünkü yeni teşvik paketi-
ne göre kaybeden yatırımcının  riskinin yüzde
bir olduğunun,yetkililer tarafından söylendiği-
ni ifade etti. Kutluca,Van’ın doğuya açılan bir
lojistik kapı olduğuna da vurgu yaparak, teks-
til, arıcılık, küçük baş hayvan yetiştiriciliği,
meyvecilik,tıbbi ve aromatik bitki ile güneş
enerjisi konusunda yatırımcıların gözde yeri
olacağına inandığının altını çizdi. Van Fuarı ve
İran İhracatçılar Zirvesine TÜMSİAD Adana
Şubesinden Başkan Yakup Kutluca’nın yanı
sıra, Oğuz Akkaya, Sami Karnas, Yusuf Özenli,
Ahmet Kalenderoğlu, Abdulselim Özkan, Rıd-
van Akın ve Yalçın Kartal da hazır bulundu.

Van’da Adana damgası
Van’da yapılan İran İh-

racatçılar Zirvesi ve
Fuarı’na, Tüm Sanayi-

ci ve İşadamları Der-
neği (TÜMSİAD) Adana

Şubesi de katıldı.
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Ressam Rahime Korkut koordinatör-
lüğündeki KORART Sanat Galerisi,
Adana Ziyapaşa Bulvarı’nda birbi-

rinden ünlü sanatçıların katılımıyla açıldı.
Sanat Galerisi’nin açılışıyla birlikte ‘Eski
Düşler, Yeni Gerçekler’ isimli sergi de
Adanalı sanatseverlerle buluştu. Açılışa
CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tü-
mer, CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut
ve çok sayıda sanatsever katıldı.

ZAMANA BAĞLI DEĞİŞİM
Habip Aydoğdu, Resul Aytemür, Bedri

Baykam, Birnur Eraldemir, Süleyman Er-
dal, Hakan Esmer, Bahri Genç, Deniz Gök-
duman, Gülercan Hacıoğlu, Kemal İsken-
der, Ekrem Kahraman, Suat Karaaslan, Ali
Raşit Karakılıç, Banu Muratlı, Murat Özba-
kır, Mustafa Özbakır, Aslı Özok, Şahin
Paksoy, Deniz Pireci, Güngör Taner, Raife

Tokyürek, Oben Yılmaz'ın yer aldığı sergi-
de, sanatçılar geçmiş ile yaşadığımız za-
man dilimi arasında yaşanılan hayata dair
çelişkileri, gerçekleri, belirsizlikleri ve za-
mana bağlı değişimi ayrı ayrı hikayelerle
anlatıyor. 

KAOTİK BİR DURUM
Sergiyle ilgili bilgi veren Denizhan Özer,

“Günümüz insanının geleneğe bağlı yaşam
tarzını hızla değiştirerek farklılaşması, top-
lumsal hayatın değişmesi ve ait olduğu do-
ğadan hızla uzaklaşması modern hayatın
yarattığı kaotik bir durumdur. Gelişen tek-
noloji, farklılaşan düşünce yapısına bağlı
algılama tarzımızı değiştirmesi ve hızlanan
hayatın yarattığı bu durum zorlukları da
beraberinde getirerek geride kalan hayata
ait düşlerin, yaşanmışlıkların, hatırlanma-
sına olanak sağlamaktadır” dedi.

Adana’da ressam Rahime Kor-
kut koordinatörlüğündeki KO-
RART Sanat Galerisi, Ziyapaşa

Bulvarı’nda birbirinden ünlü
sanatçıların katılımıyla açıldı.

Adana yepyeni bir galeriye kavuştu
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E lektrik perakende sektöründe 2011 yı-
lından bu yana faaliyet gösteren ve bu-
gün itibarıyla 650 bine yakın müşteriye

hizmet veren AKEDAŞ Elektrik Perakende
Satış  A.Ş. hizmet kalitesi ve verimliliği artır-
mak üzere hayata geçirdiği 360° Analitik Dö-
nüşüm ile sektörde öncü bir adım attı. AKE-
DAŞ Genel Müdürü Medine Tanış, “Artık
müşterilerimizi elektrik kullanımlarına göre
segmente edebildiğimiz için müşterimize
daha kaliteli hizmet vermenin yanı sıra ihti-
yaçlarını analiz ederek onlara en uygun tari-
feyi sunma imkanına da sahip olacağız. Uy-
gulama ayrıca kaçak elektrikle mücadeleye
de güç katacak” dedi. 

HER MÜŞTERİYE AYRI ANALİZ
AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. Ge-

nel Müdürü Medine Tanış, AIMS Analitik Bilgi
Yönetim Çözümleri ile iş birliği yaparak haya-
ta geçirdikleri proje hakkında şu bilgileri ver-
di: “Temel hedefimiz  650 bine yakın muş̈te-
rimizin her birinin oluşturduğu katma değeri
ayrı ayrı analiz edebilerek gerektiğinde kârlılı-
ğı artırabilmek adına atılması gereken adım-
ları hızlıca ortaya çıkarmak ve onlara en uy-
gun tarifeyi sunabilmekti. Bu kapsamda ön-
celiğimiz, müşterilerimizi tanımak, müşterile-
rimize özel aksiyon planları ve müşteri yöne-
tim stratejileri geliştirebilmek ve müşteri de-
tayında kısa, orta ve uzun vadeli dinamik ta-

lep modelleri yapısını oluşturabilmekti. Proje
kapsamında ilk adım, muş̈terilerin kurumu-
muz açısından ne kadar kârlı olduklarının be-
lirlenmesiydi.” 

DİNAMİK TALEP TAHMİN
Kârlılık projesi sonrası müşteriyi tanımaya

yönelik değer, davranış, risk, bağlılık gibi bo-
yutlar dikkate alınarak, gerçekleştirilecek
segmentasyon çalışmaları planlandığını kay-
deden Tanış, “Segment bazlı kurulacak talep
tahmin modelleri ile farklı muş̈teri karakte-
ristiklerini yönetebilen dinamik talep tahmin
altyapısı kurgulandı. Ardından yazılım, kuru-
lum ve entegrasyon çalışmaları gerçekleştiril-
di. Öncelikli iş hedefleri belirlendi ve bunlara
yönelik veri modeli tasarımları yapılarak veri
hazırlık çalışmalarına başlandı” diye konuştu.

DETAYLI KIRILIM HESABI
Tanış, proje ile kurum bünyesinde veri kali-

tesinin iyileştirildiğini vurgulayarak, şöyle de-
vam etti: “Oluşturulan altyapı, iş hedefine
uygun olarak belirlenen modelleme yakla-
şımlarıyla müşteri bazlı karlılığı en detay kırı-
lımda hesaplayabiliyor. Proje öncesinde müş-
teri karlılığını bilmeden satış ve fiyatlama sü-
reçlerini yönetmeye çalışıyorken, proje son-
rasında tüm karlılık sürecimiz sistematik hale
getirildi. Proje sayesinde yatırım süreci ta-
mamlanmadan geri dönüşüm başladı. Örne-

ğin, veri incelemesi sürecinde tespit edilen bir
iş problemi detaylandırıldı, bu iş analizinden
elde edilen bilgiler ışığında önemli maddi
kayba neden olan sorun engellendi. Bu saye-
de IBM SPSS yazılımlarına yapılan yatırım
büyüklüğünün yaklaşık yüzde 70’i kadarlık
bir geri dönüş, daha proje uygulamaya baş-
lanmadan gerçekleştirildi.” 

DAHA AVANTAJLI TARİFE
Tanış, uygulamanın müşteriler için daha

avantajlı tarife ve daha kaliteli hizmet anla-
mına geldiğini belirterek şunları ifade etti:
“Projenin tamamlanmasıyla birlikte 2017’den
itibaren müşterilerimizin tüketim davranışla-
rını izleyerek onlara yeni tarife önerileri suna-
bileceğiz. Onları daha yakından tanıyıp özel
hizmetler sunabilir hale geleceğiz. Ulusal ta-
rifeden enerji alan müşterilerimiz için tek ya
da 3 zamanlı tarifeden hangisinin daha uygun
olduğunu analiz edeceğiz. Serbest tüketici
müşterilerimize de fiyat avantajının yanı sıra
müşteri memnuniyetini artıracak fırsatlar su-
nacağız. Ayrıca bu sistem sayesinde, müşteri
faturalarındaki tüketim gelişimlerini incele-
yebiliyoruz ve  kaçak elektrik şüphelerinin ta-
kibi konusunda da görev bölgesindeki dağı-
tım şirketini bilgilendirebiliyoruz. Tüm bunlar
bize kaçak elektrik tüketimi ile mücadelede
artı değer yaratma ve  dağıtım şirketlerine bu
katkıyı kazandırma imkanı vermiş oluyor.”

AKEDAŞ Elektrik Perakende  
Satış  A.Ş. hizmet kalitesi 
ve verimliliği artırmak 
üzere hayata geçirdiği 
360° Analitik Dönüşüm ile 
sektörde öncü bir adım attı.

AKEDAŞ’tan
öncü proje

AKEDAŞ 
Genel Müdürü 
MEDİNE TANIŞ



Yenilenen CLIO HB ve Sport Tourer,
full-LED Pure Vision farları ile birlikte
yepyeni tasarım detayları sayesinde
çok daha çekici bir görünüme sahip.

Yenilenen Clio Ailesi, geniş bir motor
seçeneği ve zengin donanım seviye-

sine sahip.Yenilenen CLIO HB
48.150TL, Clio Sport Tourer ise

52.150TL’den başlayan fiyatlarla
Türkiye’de satışa sunuluyor. ClioIV

markanın 2012’de ortaya çıkan yeni
tasarım kimliğini bünyesinde barın-
dıran ilk Renault modeliydi. Yenile-

nen Clio, C şekilli gündüz farlarını da
içeren full-LED far imzası ile Mar-

ka’nın tasarım kimliğini vurgulamayı
sürdürüyor. Clio, yeni ızgara ve ön

tampon oranları ile yeni bir ön görü-
nüme sahip. Yenilenen CLIO, Rena-
ult’nun üst segment modellerinde

kullanılan malzemeler ile donatıldı.
İç mekanda kullanılan döşemeler

yepyeni ve kullanılan plastik malze-
menin dokunuş ve görsel kalitesine

özel önem gösterildi. Krom detaylar
ise daha dingin ve mat bir görünüme

sahip; renkler ise çok daha seçkin.
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Yenilenen Clio ailesi
Türkiye’de satışta
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İhracatın yıldız sektörlerinden Türk su ürün-
leri sektörünün dünya genelindeki tanıtım
faaliyetleri kesintisiz devam ediyor. Su

Ürünleri Tanıtım Grubu son olarak Kuzey Irak’ın
Erbil kentinde düzenlenen Agrofood 2016 Fua-
rı’na katılarak Türk su ürünlerinin tanıtımını
yaptı. Kuzey Irak’ın gıda temininde Türkiye’nin
ana tedarikçi ülke konumunda olduğuna işaret
eden Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
İhracatçıları Birliği ve Su Ürünleri Tanıtım Gru-
bu Başkanı Sinan Kızıltan, Irak’ta 9. Kez düzen-
lenen Agrofood 2016 Fuarı’na STG olarak
üçüncü kez katıldıklarını kaydetti. 

İHRACATTA YÜZDE 39 ARTIŞ
Kuzey Irak’a Türkiye’den yapılan su ürünleri

ihracatının 2015 yılının Ocak – Eylül dönemin-
de 6 milyon 330 bin dolar olduğunu dile geti-
ren Kızıltan, “Kuzey Irak’a 2016 yılının Ocak –
Eylül döneminde yaptığımız ihracat ise yüzde
39’luk artışla 8 milyon 814 bin dolara yükseldi.
Kuzey Irak’ta ihracatımızın daha da gelişebile-
ceği bir ortam var. Kuzey Irak’ta tanıtım çalış-
malarımızı sürdürüp pazar payımızı arttırmak
istiyoruz” diye konuştu. 

MÜDÜRLER AĞIRLANDI
Su Ürünleri Tanıtım Grubu, Erbil Divan

Otel’de Akdeniz İhracatçı Birlikleri Organiza-
törlüğü’nde Irak'ın en büyük süpermarket zin-
cirlerinden Carrefour, Majidi Mall, Holland
Market'ın satınalma müdürleri, büyük yerel te-
darikçileri ağırladı. Resepsiyona ev sahipliği ya-
pan Akdeniz Su Ürünleri ve Mamulleri İhracat-
çıları Birliği Başkanı Alican Yamanyılmaz, yap-
tığı konuşmada Kuzey Irak pazarını çok önem-
sediklerini, Irak'a su ürünleri ihracatını artırmak
istediklerini, bu pazarda kat edecek çok yolları-
nı olduğunu belirtti. 

TÜRK BALIĞI İKRAM EDİLDİ
Resepsiyona, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yöne-

timi Gıda Kontrolörü Dr. Cemal Abdullah, Erbil
Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, Ticaret Mü-
şaviri Zihni Tuğrul, Kanatlı Tanıtım Grubu Baş-
kanı Bedri Girit, Kanatlı Tanıtım Grubu YK üye-
leri katıldı. Misafirlere Türk balıkları ikram edil-
di. Su Ürünleri Tanıtım Grubu’nun Irak Agrofo-
od Fuarı’ndaki standını Erbil Başkonsolosu
Mehmet Akif İnam, Ticaret Müşaviri Zihni Tuğ-
rul ziyaret etti. STG’yi Akdeniz Su Ürünleri ve
Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başka-
nı ve STG Yönetim Kurulu Üyesi Alican Ya-
manyılmaz, STG Yönetim Kurulu Üyesi Abdul-
kadir Yeniçıkmaz ve EİB Uzman Yardımcısı Ba-
rış Koçtürk temsil etti.

Su Ürünleri Tanıtım Grubu,
Kuzey Irak’ın Erbil kentinde
düzenlenen Agrofood 2016
Fuarı’na katılarak Türk su

ürünlerinin tanıtımını yaptı.

Kuzey Irak sofralarını
Türk balıkları süsleyecek
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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Kibar başkanlığında toplanan Çu-
kurova Üniversitesi Senatosu, ülkemizde son
dönemde yaşanan hain ve alçak terör saldırı-
larına karşı kınama mesajı yayınladı. ÇÜ Sena-
tosu kararıyla oluşturulan kınama mesajında,
“Terör örgütleri ve arkalarındaki karanlık
odaklar bilmelidirler ki terör ve şiddet hiçbir
zaman amacına ulaşamayacaktır. Ülkemize
yönelik her türlü tehdide karşı üzerimize dü-
şen tüm görevleri eksiksiz yapacağız.” denildi.

ÇÜ Mithat Özsan Amfisi’nde düzenlenen
senato toplantısının ardından senatörler, gün-
dem maddelerinin görüşülmesinden sonra,
Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar başkanlığında
kınama mesajı kaleme aldı. Daha önceden du-
yurulan Mithat Özsan Amfisi önünden Üni-
versite Atatürk Anıtı’na kadarki“Çukurova
Üniversitesi Teröre Hayır Yürüyüşü”olumsuz
hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Sena-
törlerce kaleme alınan “Teröre Hayır Mesajı”,
saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın
hep bir ağızdan söylenmesinin ardından Rek-
tör Prof. Dr. Mustafa Kibar tarafından okun-
du. Kibar, kınama mesajında şunları söyledi:

“BİRBİRİMİZE DAHA FAZLA 
KENETLENME ZAMANIDIR”
“Çukurova Üniversitesi Senatosu olarak,

güvenlik güçlerimizi, sivil vatandaşlarımızı,

diplomatik misyon temsilcilerini, ülkemizi zi-
yarete gelen misafirlerimizi hedef alan ve
özellikle son dönemlerde tırmandırılan, alçak
ve hain terör saldırılarını şiddetle lanetliyoruz.
Ülkemizin birlik, bütünlük, kardeşlik ve gele-
ceğine kasteden, uluslararası platformda dev-
letimizi zor duruma düşürmeyi hedefleyen bu
saldırılar karşısında birbirimize daha fazla ke-
netlenme zamanıdır.”

“TERÖR VE ŞİDDET HİÇBİR ZAMAN 
AMACINA ULAŞAMAYACAK”
“Vatandaşlarımızın sahip olduğu dünya gö-

rüşü, din, mezhep ve yaşam tarzı farklılıklarının
ülkemizin zenginliği olduğu bilinciyle, yurdumu-
za yönelen tehditlere karşı tek vücut halinde
gösterilen dirayetli duruşumuz bu alçak oyunu
bozacaktır. Terör örgütleri ve arkalarındaki ka-
ranlık odaklar bilmelidirler ki terör ve şiddet
hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır.”

“HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI 
ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ”
“Bu menfur olaylarda yaşamını yitiren şe-

hitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve
aziz milletimize başsağlığı ve yaralılarımıza acil
şifalar dileriz. Çukurova Üniversitesi camiası
olarak ülkemize yönelik her türlü tehdide karşı
üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yapa-
cağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Çukurova Üniversitesi’nden
‘Teröre Hayır’ mesajı

Çukurova Üniversitesi
(ÇÜ) Rektörü Prof. Dr.

Mustafa Kibar başkanlı-
ğında toplanan Çukurova

Üniversitesi Senatosu, ül-
kemizde son dönemde

yaşanan hain ve alçak te-
rör saldırılarına karşı kı-

nama mesajı yayınladı.
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Ekonomik durumu akülü tekerlekli san-
dalye almaya yetmeyen engelli Mustafa
Kurmuş’un ailesi, Seyhan Belediyesi

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurdu.
Mustafa Kurmuş’un durumu ile bizzat ilgile-
nen Başkan Zeydan Karalar, engelli gence
akülü tekerlekli sandalye veril-
mesi talimatında bulunduktan
kısa süre sonra Mustafa Kuru-
muş’un hayali gerçek oldu.
Uzun zaman hayalini kurduğu
akülü tekerlekli sandalyeye
kavuşan Kurmuş’un sevinci
çok uzun sürmedi. Zira bir ara-
cın çarpması nedeni ile yeni
aldığı akülü sandalye parçala-
narak kullanılamaz hale geldi.
Durumu haber alan Başkan
Zeydan Karalar, genç Musta-
fa’ya yeni bir akülü sandalye
verilmesi talimatında bulun-
du. Akülü sandalyeyi bizzat
başkan Karalar teslim ederken,
insanların hayatlarını kolaylaş-
tırmanın ve ihtiyaç sahibi biri-
ne yardım etmenin önemine değindi. Karalar,
“Kardeşimizin hayatını kolaylaştırdığımız için
çok mutluyuz. Keşke imkânımız olsa daha faz-
lasını yapabilsek. Geçenlerde 120 akülü araç
dağıttık, göreve geldiğimizden bu yana 300’ü
buldu” şeklinde konuştu. Adana Engelsiz Ya-
şam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hacer Bu-

lut ise, yaptığı konuşmada Başkan Zeydan Ka-
ralar’a engellilere karşı gösterdiği yakın ilgi-
den dolayı teşekkür etti. Bulut, “Ben başkanı-
mıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi yaptığı
sosyal yardımları lanse etmiyor. Birçok çocu-
ğa, engelliye yardımı oldu. Evinden atılan en-

gellilere gerekli kira yardımını yaptı, toplu et-
kinliklerde oyuncaklarını verdi. Bizler zaten
Başkan Zeydan Karalar’ı engellilere her yar-
dım ettiğinde gelmeye kalksak çok sıklıkla
başkanımızı ziyaret etmemiz gerekirdi. Ben
kendisine gösterdiği ilgi alakadan dolayı çok
teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Akülü tekerlekli sandal-
yesi, geçirdiği trak kaza-
sında parçalanarak kulla-
nılamaz hale gelen yüzde
98 engeli bulunan Musta-
fa Kurmuş, Seyhan Bele-
diye Başkanı Zeydan Ka-
ralar’ın devreye girmesi

ile 2. kez akülü tekerlekli
sandalyesine kavuştu.

Karalar, engelli genci 2. kez mutlu etti
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Calık Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Çalık, Japonya’nın Osaka ken-
tinde bulunan Kindai Üniversitesi tara-

fından “Fahri Doktora” unvanına layık görül-
dü. Enerji, tekstil, finans ve telekomünikasyon
alanlarında Japonya ile Türkiye arasındaki sos-
yo-ekonomik gelişime sunduğu üstün katkılar
nedeniyle verilen unvan ile Çalık, Japonya’dan
ikinci fahri doktora unvanını almış oldu. Ah-
met Çalık, Japonya’daki ilk fahri doktora un-
vanını Matsumoto Diş Üniversitesi’nden al-
mıştı.  

REKTÖR VERDİ
Fahri doktora unvanının verilmesi nedeniy-

le Kindai Üniversitesi’nde düzenlenen törene;
Kindai Üniversitesi Mezunlar Derneği Onursal
Başkanı ve Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Baka-
nı Hiroshige Seko, Türkiye Cumhuriyeti Tokyo
Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç, Özel Kabine
Danışmanı Isao İijima, Yönetim Kurulu Başka-
nı Yoshihiro Shimuzu, Üniversite Rektörü Hi-
toshi Shiozaki, Enstitü Direktörü Takashi
Aoki, Ticaret Enstitüsü Dekanı Yukio Kodono,
İşletme Fakültesi Dekanı Tadaaki Yamaguchi,
akademisyenler ve Çalık Grubu yöneticileri
katıldı. Çalık’a doktora unvanını Kindai Üni-
versitesi’nin Rektörü Hitoshi Shiozaki sundu. 

AZ GÖRÜLEN BİR DOSTLUK
Japonya ve Türkiye’nin Asya’nın en doğusu

ve en batısındaki iki ülke olarak uluslararası
toplumlarda az görülen bir dostluk ilişkisi içeri-
sinde olduğunu vurgulayan Çalık, iki ülke ara-
sındaki mesafenin uzak olmasına rağmen gönül
bağlarının oldukça güçlü olduğunu vurguladı.
Bu bağların aramızdaki ticaret hacminin büyü-
mesiyle daha da gelişeceğine inandığını söyle-
yen Çalık sözlerini şöyle sürdürdü: “Son yıllarda
ekonomik ilişkilerimizde önemli bir artış yaşıyo-
ruz. Türk ve Japon şirketleri için Türkiye’de, ya-
kın coğrafyada ve global ölçekte işbirliğine açık
birçok yatırım alanları bulunuyor.” 

JAPONLARLA YENİ PROJELER YOLDA
25 yılı aşkın süredir Japon firmalarıyla Orta

Asya ve özellikle Türkmenistan’da önemli
projelere imza atan Çalık Grubu bölgedeki ya-
tırımlarına devam ediyor. Tamamlandığında
Orta Asya’nın en büyük üretim tesislerinden
biri olacak 1,3 milyar dolar değerindeki gübre
fabrikasını Japon şirketleri Mitsubishi Corpo-
ration ve Mitsubishi Heavy Industries işbirli-
ğiyle gerçekleştiren Çalık Grubu, önümüzdeki
dönemde büyük iş potansiyeli barındıran Av-
rasya ve Afrika bölgelerinde de Japon firmala-
rıyla yeni projelere imza atmayı planlıyor. 

Japon Üniversitesi’nden Çalık’a fahri doktora
Japonya’nın Osaka ken-
tindeki Kindai Üniversi-

tesi, Çalık Holding’in pat-
ronuAhmet Çalık’a ‘fahri

doktora’ unvanı verdi.






