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Değerli okuyucular,

2017 yılının Kasım/Aralık sayısını sizlerle buluşturuyoruz.
Bir hayli hareketli geçen 2017 yılının bu son günleri,
umarız iyi ve olumlu yönde sonuçları beraberinde getirir.
Umudumuz, bu olumsuz geçen gelişmelerin son bulması
ve 2018 yılının tüm insanlığa barış ve sevgiyi getirmesi
yönünde. Bu dileklerle şimdiden yeni yılınızı kutlar, işle-
rinizde başarılar getirmesini ümit ederiz.

Bu sayımızda yine bölgemizde bulunan KOBİ’lerimizin
faaliyetlerini en doğru şekilde sizlere aktarmaya çalıştık.
Özellikle yeni yatırımlarını ve yeni üretimlerini yerinde
görerek sizlerle paylaşıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız
titiz çalışmalar neticesinde, bölgemizdeki gelişmeleri
büyük bir keyifle sayfalarımıza taşıyoruz. Sektörlerinde başarılı çalışmalarıyla eko-
nominin motor gücü olan KOBİ’lerimizin bu faaliyetleri bizler açısından, gerçekten
gurur verici gelişmelerdir. Ülke ekonomisine ve istihdama olan katkıları her geçen
gün büyüyerek devam etmektedir. Dolayısıyla bu yönde KOBİ’lerin yeni yatırımları,
bölge ve ülke ekonomisine katma değer yaratacaktır. Bu bilinçle hareket eden, yeni
yatırımlarla ekonomiye büyük katkılar gerçekleştiren KOBİ’lerimizi kutlar, bol ve
bereketli kazançlar dileriz.

Şöyle ki, plastik geri dönüşüm makineleri imalatında uzun yıllara dayanan bir
geçmişe sahip olan FEYDAŞ Makine LTD., yaptığı AR-GE çalışmaları neticesinde
Türkiye’nin en büyük SHREDDER (Parçalayıcı) makinesi imalatını başarıyla ta-
mamlayıp, geri dönüşümcülerin hizmetine sundu. Saatte beş ve yedi ton aralığında
ürün parçalayan bu makineyle, geri dönüşüm firmalarına ciddi katkı sağlamayı
başarıyor. Ayrıca plastik geri dönüşüm makineleri imalatıyla sektördeki geri dönü-
şümcülerin dışa bağımlı olmasının da minimum seviyelere çekilmesini sağlıyor.
FEYDAŞ Makine, plastik geri dönüşüm makineleri imalatıyla, yurt içindeki plastik
geri dönüşüm sektöründe Türkiye geneline hizmet veriyor. Yurt dışı pazarlarda ise,
son üç aylık zaman içerisinde üretiminin yüzde 70’ini ihraç etmeyi başarıyor. Bu ge-
lişmelerle birlikte, üretim tesisini de 8 bin 5 yüz metrekareye çıkaran firma, istihdama
da önemli katkıda bulunuyor.

Yine bölgemizde faaliyet yürüten Sarı Kardeşler Makine ve Bakır Makine işletme sa-
hiplerinin yeni ortak girişimini dergimizin sayfalarına taşıdık. Mevcut işletmelerinin
yanı sıra, yeni bir sektöre yatırım yapan ortaklar Zeki Sarı ve Serdal Özdemir, DAC
LTD. şirketini kurarak mobilya sektörü ve makine imalatçı sektörlerine yönelik
dijital baskı hizmetleriyle bölgeye yeni bir teknolojiyi getirmeyi başarıyorlar.
Toplamda 4 milyon TL yatırım yapan ortaklar, ilave yatırımlarla birlikte, yeni
istihdam alanı yaratacaklarını söylüyorlar. Adana Keresteciler Sitesi’nde 2 bin met-
rekarelik alandan oluşan tesislerinde ileri teknolojik üretim hatlarında mobilya ve
etiket üretimiyle, bölge sanayicisi ve mobilya sektörüne yönelik faaliyet yürüteceklerini
söylüyorlar. Özellikle makine imalatçılarına yönelik etiket çalışmalarında güneşte
solmayan, tinerle dahi silinmeyen ve ömürlük bir dayanaklılığa sahip yeni bir
sistemle çalıştıklarını belirtiyorlar.

Bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla işlerinizde kolaylıklar dilerim.

Hayati Çetinkaya





Büyük ses getiren törende, 'Adana'nın Oscar-
ları' olarak nitelendirilen 7. AGİAD İş ve
Meslek Ödülleri de sahiplerini buldu. İş

dünyasını bir araya getiren törende, ünlü sanatçı
Sibel Can da sevilen şarkılarını seslendirdi. 

TÖRENE BÜYÜK İLGİ
25. kuruluş yılı heyecanı yaşayan AGİAD, gör-

kemli bir tören düzenledi. Adana Sheraton Ote-
li'nde gerçekleştirilen AGİAD'ın 25. yaş kutlaması
törenine katılan Adana Valisi Mahmut Demirtaş,
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan
Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Sarıçam Beledi-
ye Başkanı Bilal Uludağ büyük ilgi gördü. Çukurova
Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Mustafa Kibar, Adana Ti-

caret Odası (ATO) Başkanı Atilla Menevşe, Adana
Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana
Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Adana
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Baş-
kanı Bekir Sütçü ve ADSİAD Başkanı Süleyman Sön-
mez ile iş dünyasından çok sayıda ismin katıldığı tö-
renin sunuculuğunu Yeliz Arman üstlendi. 

GÜLÜMSÜN ADALI: MARKA DEĞERİMİZİ 
DAHA DA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ
İş dünyasının yanı sıra siyaset ve cemiyet haya-

tından önemli isimleri buluşturan gecede tanıtım
filminin ardından konuklara seslenen AGİAD Başka-
nı Gülümsün Adalı, şunları söyledi: “Bugüne kadar
görev yapan AGİAD yönetimleri, üyelerinin de des-
teğini alarak güçlü bir yapıyı ortaya çıkardı. Bir mar-
ka çatısı altında, güçlü bir yapıda ve her şeyden
önemlisi büyük bir ailede görev almanın sorumlulu-
ğuyla kolları sıvadık hep beraber. Bu bize, 'birlikte
başarma' kazancı sağladı. Bize rehberlik edecek bu
durumu çok önemsiyorum. Ayrıca biz AGİAD olarak
şanslıyız. Çünkü Adana gibi bir bölgede, sosyal çev-
re açısından oldukça zenginliklere sahibiz. Bu avan-
tajımızı sonuna dek kullanmak için çaba gösteriyo-
ruz. İş dünyasının genç temsilcileri olarak, her daim
üyelerimizle bir araya gelip hem dayanışma ve kay-
naşma örneği sergiliyor hem de paylaşımlarımızı
arttırıyoruz. Geçmiş yönetimlerden devraldığımız
AGİAD bayrağının çıtasını, hep daha yukarılara taşı-
manın gayretini gösteriyoruz. Birlikte kazandığımız,
birlikte güldüğümüz, birlikte duygulandığımız, bir-
likte alkışlandığımız her anda, sizlere 'İyi ki AGİAD'lı-
yım' dedirten işler yapmak, AGİAD'ın marka değeri-
ni daha da yukarılara taşımak için çabalıyoruz.”

Adana Genç İşadamları
Derneği’nin (AGİAD), 25.
kuruluş yıldönümü gör-

kemli bir törenle kutlandı.
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AGİAD’dan muhteşem 25. yıl kutlaması

SİBEL CAN COŞTURDU
Yeni üyelerin rozet taktığı ge-
cede ünlü sanatçı Sibel Can
sahneye çıkarak sevilen şarkıla-
rını seslendirdi. AGİAD üye ve
konukları, Sibel Can şarkılarına
eşlik edip gönüllerince eğlendi.

ÖNEMLİ İSİMLERE ÖDÜL
Gecede 'Adana'nın Oscarları' olarak markalaşan 
7. AGİAD İş ve Meslek Ödülleri de sahiplerini buldu.
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Adana Keresteciler Sitesi’nde 2017 yılı
içerisinde ticari faaliyetlerine başlayan
DAC DIŞ TİCARET SAN. ve TİC. LTD.

ŞTİ., 2 bin metrekarelik alan üzerinde 7 yüz
metrekaresi kapalı olan üretim tesisinde faali-
yetlerini sürdürüyor. Sarı Kardeşler Makine
sahibi Zeki Sarı ve Bakır Makine (As Kaynak)
işletme sahibi Serdal Özdemir tarafından or-
tak girişim sonucu ticari faaliyetlerine başla-
yan DAC LTD., etiket ve mobilya sektörüne
yönelik dijital baskıda bölgede bir ilki gerçek-
leştirmeyi başardı. Özellikle etiket imalatında
uzun ömürlü bir dayanıklılığa sahip olan ürün-
leriyle bölge imalatçı firmalarına hizmet ver-
meyi hedefliyor. Firma, toplamda 4 milyon TL
yatırımla, ileri teknolojik CNC tezgahı, 20

tonluk pres ütü ve bilgisayar sistemli lazer
printer makineleriyle birlikte üretim yapıyor.

MAKİNE İMALATÇILARI AĞIRLIKTA
Özellikle bölgemizdeki makine imalatçıla-

rına yönelik etiket çalışmalarına ağırlık vere-
ceklerini belirten DAC LTD. Genel Müdürü
Zeki Sarı, Kobigündem Dergisi’ne yaptığı açık-
lamada, “Türkiye’de makine imalatçıları mil-
yon dolarlık imalatlar gerçekleştiriyor. Pek
çoğu yurtdışına ihracat gerçekleştiriyor. Maki-
ne imalatıyla birlikte etiket de önemli bir imaj
oluşturmaktadır. Biz de yapmış olduğumuz bu
yeni yatırımlarımızla birlikte, makine imalatçı-
larına yönelik etiket çalışmasına ağırlık vere-
ceğiz. Amerika’dan özel olarak getirmiş oldu-

DAC LTD’den dijital baskıda bir ilk
Adana’da mobilya sektörü 

ve imalatçı sektörüne yönelik 
etiket ve dijital baskıda bir ilki 
gerçekleştiren DAC LTD., sek-
törde ileri teknolojik makine-
lerle birlikte, üretici rmalara 

hizmet vermeye başladı.



ğumuz alüminyum sac levha üzerine resim
kalitesinde dijital baskı yapıyoruz. Çeşitli
ebatlarda üretimini yaptığımız etiket çalışma-
larımız; tinerle dahi silinmeyen, güneşte sol-
mayan ve ömürlük bir dayanıklılığa sahip. Bu
doğrultuda yaptığımız etiket çalışmalarımızla
bölgemiz başta olmak üzere, Türkiye geneli
makine imalatçılarımıza, makine etiketleri,
makine ön panel ve front çalışmalarımızla
hizmet vermeyi hedefliyoruz” dedi.

MOBİLYADA 
TARZ VE İMAJ
Diğer taraftan DAC LTD. or-

taklarından Üretim Müdürü Serdal Öz-
demir ise büro mobilyaları, oturma grupları
başta olmak üzere, mobilya sektöründe de
yeni bir tarz ve imaj yaratacaklarını söyleyerek
şu açıklamalarda bulundu: “Etiket ve tabela
çalışmalarımızın yanı sıra, büro mobilyaları ve
oturma grupları ürünlerinde de yeni bir tarz ve
imaj yaratıyoruz. İsteğe bağlı resimleri dijital
baskıyla bütünleştiriyoruz. Üç yüz derecede sı-
cak baskıyla üretim yapmaktayız. Silinmeyen,

leke bırakmayan ve çizilmeyen ürün çeşitleri-
mizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mobilyada
yurtdışından ithal ettiğimiz FDF ve bez kumaş
ürünlerimizle isteğe bağlı özel tasarımlarla, ta-
mamen müşteri odaklı hizmet veriyoruz” dedi.

GENİŞ BİR KESİME HİTAP EDİYOR
Mobilya ve etiket üretimiyle birlikte dijital

baskı hizmetleriyle çok geniş bir kesime hitap
ettiklerini vurgulayan DAC LTD. Genel Müdü-
rü Zeki Sarı, açıklamalarını şu şekilde tamam-
ladı: “‘BİZDEN NE İSTİYORSUNUZ?’ sloga-

nıyla, gelen talepler doğrultusunda pek çok
kesime hitap etmekteyiz. Cafeler, oteller,
hastaneler, belediyeler, askeri birlikler, emni-
yet ve trafik şube büroları, enerji sektörü, in-
şaat sektörü, makine imalatçıları ve asansör
firmaları olmak üzere, geniş bir yelpazemiz
var. Bu sektörlerle ilgili önemli işleri başaraca-
ğımızı düşünüyoruz. Daha yolun başında ol-

mamıza rağmen dijital baskıyla ilgili gelen ta-
lepler bizi memnun etmektedir.”

MOBİLYADA BAYİLİK 
SİSTEMİNİ OLUŞTURACAK
Özellikle mobilyada Türkiye geneli bayilik

sistemini oluşturacakları bilgisini veren DAC
LTD Üretim Müdürü Serdal Özdemir ise açıkla-
malarını şöyle tamamladı: “Mobilya sektörün-
de ciddi talepler gelmeye başladı. Süreç içeri-
sinde mutlaka kendi bünyemizde bayilik siste-
mini oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yönde plan-
ladığımız yatırımlarımızı en kısa sürede gerçek-

leştirmeyi düşünüyoruz. Yine sektörümüz-
le ilgili gelişmeleri yakın takibe

alarak, çalışmalarımızı hız-
landıracağız. Amacı-

mız ülke ekono-
misine ve is-

tihdama
katma

de-
ğer

ya-
ratmaktır.
Bu doğrultuda yeni dönem içerisinde özellikle
mobilya sektörüne yönelik yaptığımız çalışma-
larla bayilik sistemine ağırlık vereceğiz” dedi.
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Sarı Kardeşler 
Makine sahibi ve 

DAC LTD. 
Genel Müdürü 

ZEKİ SARI

Bakır Makine 
işletme sahibi ve
DAC LTD.
Üretim Müdürü
SERDAL ÖZDEMİR
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İhracatta lokomotif olma niteliğini sürdüren
otomotiv sektörünün, Türkiye ekonomisi için
çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten

Kaan, “Sektörün 2016 yılında 19,8 milyar dolar ile
toplam ihracatımızdaki payı yaklaşık %14 düze-
yinde. Bununla birlikte, sektörün ithalatı da azım-
sanmayacak seviyede seyrediyor. Yine 2016 yılın-
da otomotiv sektörünün toplam ithalatı 17,8 mil-
yar dolar olarak gerçekleşti. Bu bağlamda yerli
otomotiv sektörünün gelişimi; sektöre ilişkin ihra-
catın artırılmasını, ithalatın ise daha makul seviye-
lerde tutulmasını sağlayacak, böylelikle dış ticaret
açığının kapanmasında önemli bir rol oynayacak-
tır. Birçok uluslararası otomobil markasının üreti-
mi ve ihracatında önemli bir yere sahip olan Türki-
ye, bu hedefler çerçevesinde kendi otomobilini
üretmenin ilk tohumlarını atarak, 2023 hedefleri-
ne doğru hız kesmeden ilerliyor.  Cumhurbaşkanı-
mızın teşviki ve hükümetimizin gayretleriyle haya-
ta geçirilecek olan ‘Türkiye’nin otomobili’ projesi,
dünyanın ilk 10 ekonomisi olma yolunda ilerleyen
bir Türkiye için son derece stratejik ve heyecan ve-
rici bir hamle. Bu yola inanç ve kararlılıkla çıkan,
yatırımlarıyla Türkiye’yi yerli ve milli otomobiline
kavuşturacak olan iş adamlarımızı kutluyor, ülke-
miz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

ÜRETİM, YATIRIM VE İHRACAT
ENFLASYONU DÜŞÜRÜR 
Kaan, TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı en-

flasyon verileri ile ilgili olarak da “Yıllık enflasyon
oranının %11,9 seviyesine yükselmesi elbette üzü-
cü bir gelişme oldu. Ancak ekonomi yönetimi tara-
fından alınacak önlemlerle birlikte, orta ve uzun
vadede enflasyonun kademeli bir şekilde azalaca-
ğını düşünüyoruz. Yurtiçi üretici fiyatlarındaki artı-
şın tüketici fiyat-
ları üzerinde
oluştur-
duğu bir
baskı söz
konusu.
Bu baskı-
yı azaltmanın
yolu, MÜSİAD olarak
sıklıkla dile getirdiğimiz gibi
üretim, yatırım ve ihracatı artırmaktan geçiyor.
Üretimi güçlendirmek, ihracata yönelik üretime
ağırlık vermek için iş dünyası olarak görevlerimizin
farkındayız. Önümüzdeki dönemde bu konulara
ağırlık vererek, Türkiye ekonomisinin yapısal prob-
lemlerine çözüm odaklı yaklaşımlarımızla desteği-
mizi artırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği (MÜSİAD)
Genel Başkanı Abdurrah-
man Kaan, yerli otomobil

projesi ve Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) tarafından
açıklanan ekim ayı enas-
yon verileri ile ilgili değer-

lendirmelerde bulundu.

Kaan’dan yerli otomobil ve enasyon açıklaması

MÜSİAD
Genel Başkanı

ABDURRAHMAN KAAN
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Madencilik sektörünün tüm tarafları-
nın katılımıyla düzenlenen “Maden-
cilik Çalıştayı” sektörün uzun bir ara-

nın ardından aynı ortamda toplanmasına da
aracılık etti. “Madencilik Çalıştayı”nın kaza-
nımlarından bir diğeri ise; madencilik sektörü-
nün, uzun bir aranın ardından Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ile bakan düzeyinde so-
runlarını görüşme fırsatı yakalaması oldu. 

BAKAN ALBAYRAK’TAN ÇAĞRI
Madencilik Çalıştayı’nda konuşan Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ma-
dencilik sektöründe, Türkiye'nin, 2023 yılı ih-
racat hedeflerine ulaşmak için katma değerli
ürün ihracatını gerçekleştirebileceği bir eko-
sistemi hayata geçirdikleri mesajını verirken,
“Hammadde olarak ihraç edip, işlenmiş ürün
olarak ithal ediyoruz, bu sona erecek. Maden-
cilik sektöründe madene katma değer sağla-
yan fabrikalar kurulmasını zorunlu kılan bir
sistemi hayata geçireceğiz. ARGE ve teknolo-
jik bir modeli hayata geçiriyoruz. Madencilik-
te maden hammadde olarak 1 katma değer
üretiyorsa, nihai ürün 8 birim değer üretiyor.
Madenine göre 30-40 katına çıkan bir ekosis-
tem var. Madencilik sektörümüzde  ihracat
yapan çok firmamız var. Katma değerli ürün
üretimi için teknolojiyi burada geliştirip, fabri-
kaları burada kurun. Kurumsallaşma ve pro-
fesyonelleşmeye yatırım yapın, ARGE ve Tek-
nolojik yatırımlar için uluslararası işbirliklerine
hazır olun" diye çağrıda bulundu.

EMİB Başkanı Kaya: Madencilik 
sektöründe bayram coşkusu yaşanıyor
“Hayatımız Maden” temalı Madencilik Ça-

lıştayı’nı, madencilik sektörünün bayramı ola-
rak nitelendiren Ege Maden İhracatçıları Birliği
(EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya,
Milli Enerji ve Maden Politikası’nın madencilik
sektörümüzün tüm taraflarınca benimsendiği-
ni dile getirdi.

İMİB Başkanı Dinçer: Telefonumuzda, 
yediğimiz ekmekte bile maden var
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği

(İMİB)’nin 5 Kasım’da yapılan Genel Kurul
Toplantısı sonrasında İMİB Başkanlığı’na seçi-
len Aydın Dinçer ise, “Hayatımız Maden” adı-
nı verdikleri çalıştayın verimli geçmesinden
son derece mutlu olduğunu söyledi.

TÜMMER Başkanı Türk: Madencilik 
sektörünün önünün açılmaya 
başladığını net olarak gördük
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Al-

bayrak’ın, maden sektörünün düştüğü boşluk-
tan kurtulacağına dair işaretler verdiğini hatır-
latan Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları
Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı Raif Türk,
aynı yıl içinde düzenlenen “Madencilik Çalış-
tayı” ile madencilik sektörüne gösterilen ilgi-
nin arttığının ortaya konulduğunu, bundan da
mutlu olduklarını belirtti.

Sökmen: Çalıştay amacına ulaştı
Türkiye madencilik sektörünün büyük bö-

lümünün katılımı ile toplanan “Hayatımız Ma-
den Çalıştayı”nın amacına ulaştığını ifade

eden Türkiye Madenciler Derneği Başkanı
Atılgan Sökmen, “Üst düzey yöneticilerin ka-
tılımları, sektörümüzün ve “Madencilik Çalış-
tayı”nın kamuoyundaki bilinirliğine önemli
katkı sağlamış, sorunlarımıza gösterilen sami-
mi ilgi bizleri memnun etmiştir” dedi.

AYSO Başkanı Şahin: Sektör, piyasa 
araştırması için de bir araya gelmeli
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Al-

bayrak’ın verdiği mesajların sektöre moral ol-
duğunu dile getiren Aydın Sanayi Odası Baş-
kanı Mehmet Yunus Şahin, söz konusu çalış-
tayın sektörün bundan sonra benzer çalıştay
ve buluşmalarına öncülük edeceğine olan
inancını dile getirdi 

Koruç: Çalıştay, bizim için milat
AGREGA Üreticileri Birliği Başkanı Şevket

Koruç da, Madencilik Çalıştayı’nı, madencilik
sektörünün tüm bileşenlerinin birlik içerisinde
olduğunu göstermesi açısından ve ilgili ba-
kanlıkların üst düzey bürokratlarının katılımı
bakımından milat niteliğinde gördüklerini
kaydetti.

Ürün: Çalıştay kangren olmuş 
sorunların çözümü için umut oldu
Ege Bölgesi Madenciler Derneği (EBMAD)

Başkanı Hakan Ürün ise, madencilik sektörü-
nün kangrene dönüşen sorunlarının çözümü
konusunda umut doğduğunu, çalıştay sonu-
cunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yaşa-
nan sorunların çözümüne yoğunlaşma ihtiya-
cının ortaya çıktığının altını çizdi.

Tülek: Enerji Bakanı, 
madencilik sektörünü onurlandırdı
“Hayatımız Maden” temasıyla düzenlenen

Madencilik Çalıştayı’nı madencilik sektörü
açısından milat olarak nitelendiren Çanakkale
Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Naci
Tülek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak’ın bizzat katılarak Madencilik Sektö-
rünü onurlandırdığını ve önümüzdeki süreç
için umutlandırdığını dillendirdi.

Türkiye’ye yıllık 4.5
milyar dolar döviz
kazandıran, 2023 yılı
için 15 milyar dolar
ihracat hede belir-
leyen madencilik
sektörü, “Hayatımız
Maden” temasıyla
Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Berat
Albayrak’ın katılı-
mıyla Antalya’da dü-
zenlediği ‘Madencilik
Çalıştayı’nda kamu-
nun madencilik sek-
törüne bakışındaki
olumlu değişim ne-
deniyle 2023 hedef-
leri için ekstra enerji
depolayarak ayrıldı.

Madencilik sektörü 2023 hedeeri için enerji depoladı

Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 

Bakanı
BERAT

ALBAYRAK
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Kibar Holding 45. yılında geleceğe hazırlanıyor

“Biz Birlikte Güçlüyüz”

Türkiye’nin en önemli sa-
nayi kuruluşlarından biri

olan Kibar Holding 45. yılı-
nı kutladığı bugünlerde ge-
lecek planlarını da hazırla-
dı. Metal, otomotiv, amba-
laj, yapı malzemeleri, gay-

rimenkul, lojistik, enerji,
gıda ve hizmet sektörlerin-

de bünyesindeki 22 şirke-
tiyle faaliyet gösteren Ki-

bar Holding, yeni dönemde
büyüme, yatırım, risk yö-
netimi, operasyonel mü-

kemmellik ve teknoloji un-
surlarına önem verecek.

Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından
biri olan Kibar Holding’in 45. Yılında, gaze-
teci Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünde

“Biz Birlikte Güçlüyüz” mottosuyla düzenlenen Ki-
bar Holding Yönetim Toplantısı’nda ilk sözü Kibar
Holding’in Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar
aldı. Duygusal bir konuşma yapan Asım Kibar, her
türlü fedakârlıkla holding değerlerine sahip çıkan
çalışanlara teşekkür etti.

KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMAMIZ TAMAM
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar

ise grup ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ku-
rum olarak büyük bir dönüşüm ve değişim süreci
yaşadıklarını vurgulayan Ali Kibar, “Her alanda ku-
rumsallaşma çalışmalarımızı tamamladığımız süre-
cin neticelerini de almaya başladık. Bizler bugüne
kadar yakaladığımız başarılarımızı yeniden yapılan-
ma ve kurumsallaşma çalışmalarımızın bir sonucu
olarak görmekteyiz” dedi. Artık bu sürecin sürdürü-
lebilir kılınması gerektiğini ifade eden Ali Kibar,
“Karlı bir büyüme için tüm kaynaklarımızı etkin
kullanmamız ve dijitalleşme çağının getirilerini hızlı
bir şekilde iş alanlarımıza entegre etmemiz gereken
bir döneme girmiş bulunmaktayız. Bu dönem bü-
yümeyi sağlıklı yönetebilen, tüm taktiksel kararları
zamanlı alabilen, riskleri zamanında görebilen ve

stratejileri daha etkin uygulayabilen yöntemlerle
çalışmayı kaçınılmaz kılmaktadır” dedi.

ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREV, 
GRUBUMUZU GELECEĞE HAZIRLAMAK
Kibar Holding CEO’su Dr. Tamer Saka ise, 2017

yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sonra-
ki yıllar için belirlenen hedeflerden söz etti. Kibar
Holding’de geçmişin mirası üzerinden oluşmuş
önemli bir değer olduğunu kaydeden Dr.Tamer
Saka, “Bize düşen görev yeni dönemde grubumu-
zun geleceğini hazırlamak. Yeni dönemde büyüme,
yatırım, risk yönetimi, operasyonel mükemmellik
ve teknoloji unsurlarına önem vereceğiz. Yatırım-
larımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Büyüme
de bizim için çok önemli. Bu anlamda yurt dışını da
gözlüyoruz. Risk yönetimi önümüzdeki dönemde
başarı ve başarısızlık noktasında bakılacak en
önemli faktör olacak. Riski doğru yönetmeliyiz.
Operasyonellerimizi etkinleştirme ve verimliliği
arttırmak hep önceliğimiz arasında. Son olarak
teknolojik gelişmeleri takip ederek  Endüstri 4.0
alanında yapacağımız çalışmalar da bizim önümüz-
deki dönemde önem vereceğimiz en önemli un-
sunlar arasında” şeklinde konuştu. Yönetim Top-
lantısında ayrıca Prof. Dr. Erhan Erkut “Kurumsal
Girişimcilik” temalı bir sunum gerçekleştirdi. Top-
lantı sonrası grupta 25, 30 ve 35. yıllarını dolduran
çalışanların ödüllendirildiği gece ünlü sanatçı Can-
dan Erçetin’in seslendirdiği şarkılarla son buldu.

Kibar Holding hakkında
1984 yılında kurulan Kibar Holding, sanayiye ilk
adımını 1972 yılında Kartal Sac İşletme Ünitesi
ile atmıştır. 1985 yılında ise Türkiye’nin önde ge-
len birçok özel ve devlet sanayi kuruluşunun ih-
racatını ve bu kuruluşların hammadde gereksi-
nimlerinin bir bölümünün ithalatını gerçekleşti-
ren Kibar Dış Ticaret kurulmuştur. Kibar Grubu
şirketlerinin yabancı ülkelerle olan ticari ilişkile-
rini yöneten şirket, bugün yıllık 1,5 milyon ton
ticaret hacmi ile Türkiye’nin en büyük 10 ihra-
catçısı arasında yer almaktadır. Kibar Grubu me-
tal, otomotiv, ambalaj, inşaat malzemeleri, gay-
rimenkul, lojistik, enerji, gıda ve hizmet sektör-
lerinde faaliyet göstermekte ve 22 şirketi bün-
yesinde barındırmaktadır. Kibar Holding kurul-
duğu günden itibaren istihdam yaratarak ve
topluma dokunarak büyümesini gerçekleştirmiş;
2016 yılsonu itibariyle 7500’ü aşkın çalışanıyla,
kombine cirosu 25 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.

Kibar Holding 
CEO’su Dr.

TAMER SAKA

Kibar Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı

ALİ KİBAR
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Zorlu Enerji Pakistan’ın ilk hibrit
enerji santrali için ön lisans aldı

Pakistan’daki ilk rüzgâr
enerjisi santralini kuran
Zorlu Enerji, bu yıl açık-
ladığı 300 MW kapasiteli
iki güneş enerjisi proje-

sinin ardından, bu kez
aynı sahada rüzgâr ve

güneş enerjisini birlikte
kullanacak hibrit sant-
ral için yaptığı ön lisans
başvurusuna onay aldı.

Zorlu Enerji Pakistan’da büyümesini sürdürü-
yor. Bu yıl toplam 300 MW’lık güneş enerjisi
projesi için Pakistan’la anlaşma imzalayan

Zorlu Enerji, yeni bir atılımda bulunarak Jhimpir Rüz-
gâr Sahası’nda kurulacak 30 MW’lık hibrit santral
için yaptığı ön lisans başvurusuna olumlu yanıt aldı.

İNOVASYON ODAKLI PROJE
Pakistan’daki yenilenebilir enerjiye dayalı yatırım-

larını büyütmeye devam ettiklerini ifade eden Zorlu
Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, “Pakistan, bizim için
dost ülke olmasının yanı sıra yenilenebilir enerji yatı-
rımlarımızda önemli bir merkez. Pakistan’da ilk rüz-
gar enerjisi projesini hayata geçirmiş bir şirket ola-
rak, güneş enerjisinde de kurulu gücü 300 MW’a
ulaşan bir yatırım için geçtiğimiz aylarda harekete
geçmiştik. Hibrit özelliği ile Jhimpir Rüzgâr Saha-
sı’ndaki mevcut kurulu rüzgâr enerjisi üretim tesisini
güneş enerjisi ile destekleyecek bu yeni yatırım ise
Zorlu Enerji’nin tüm projelerinde inovasyon odaklı
olduğunu gösteren iyi bir örnek olacak” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA
İÇİN, YENİLENEBİLİR ENERJİ
Sinan Ak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplam 56,4

MW kapasiteli Jhimpir Rüzgâr Sahası’nda 30 MW
hibrit santral projemizle, aynı anda iki yenilenebilir
enerji kaynağından yararlanmış olacağız. Sürdürüle-
bilir bir dünya için yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı yatırımlara odaklanan bir grup olarak Pakis-
tan’da bu alanda cesaretli adımlar atıyor olmaktan
büyük mutluluk duyuyoruz.”

TOPLAM 300 MW KAPASİTELİ
Hibrit santral için Pakistan’ın Alternatif Enerji Ge-

liştirme İdaresi’nden ön lisans alan Zorlu Enerji, bu
yıl Pakistan’da ilki 200 MW, ikincisi ise 100 MW ol-
mak üzere toplam 300 MW kapasiteli iki güneş
enerjisi kurulumu için anlaşma imzalamıştı. Yeni
Hibrit santral girişimi, Zorlu Enerji’nin Pakistan’daki
yenilenebilir enerji projelerinde yeni bir adımı ifade
ediyor. Zorlu Enerji, Pakistan’daki rüzgar santralinde
ülkenin ilk Gold Standard sertifikasına sahip.

Zorlu Enerji 
Grubu Başkanı

SİNAN AK





Seyhan Belediyesi, Gesellschaft Für İn-
ternationale Zusammenarbeit (GIZ),
Hayata Destek Derneği ve Ziraat Mü-

hendisleri Odası Adana Şubesi iş birliğinde, is-
tihdama katkı sağlayacak önemli bir proje ha-
yata geçiyor. Bu bağlamda yapı-
lacak projenin protokolü Sey-
han Belediye Başkanı Zeydan
Karalar, Alman Uluslararası İş-
birliği Kurumu (GIZ) Proje Mü-
dürü Gabriele Mühlig ve Hayata
Destek Derneği Bölge Sorumlu-
su Taylan Cengiz arasında imza-
landı. Proje ile 130’u Türk ve
125’i Suriyeli olmak üzere top-
lam 255 kişiye istihdam sağla-
nacak. Projede çalışacak kişiler
tarımsal alanda meyve ve sebze
üzerine faaliyet gösteren işletmelerde çalışa-
cak. Proje kapsamında işçilerin maaşları ve si-
gortaları ile tüm giderler Alman Uluslararası
İşbirliği Kurumu tarafından karşılanacak.

KARALAR’IN TÜRK İŞÇİ ISRARI
Seyhan Belediyesi, Alman Uluslararası İş-

birliği Kurumu (GIZ), Hayata Destek Derneği
ve Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi
ortaklığında yapılan bu projenin bir benzeri,

geçtiğimiz yıl yine ya-
pılmış, Suriyeli mülte-
ciler üzerine projelen-
dirilen uygulamaya
Başkan Zeydan Kara-
lar’ın yoğun isteği ile
Türk işçiler de dahil
edilmişti. Bu projede
de aynı çalışma yönte-
mi tercih edildi ve 255
kişiden 130’unun Türk
olmasına karar verildi.
Adana’nın bölge olarak

çok hassas olduğuna vurgu yapan Başkan Ka-
ralar, işsizlikte ilk sırada olan Adana’da Türk
işçileri işin içine katarak istihdama bir nebze
katkı koymak istediklerini söyledi.

Seyhan Belediyesi istihdama
katkı koyacak uluslararası bir

projeye imza attı. Proje ile
130’u Türk, 125’i Suriyeli olmak

üzere 255 kişi tarımsal alanda
meyve ve sebze üzerinde faali-

yet gösteren alanlarda çalıştırı-
lacak. Projenin tüm giderleri

Alman Uluslararası İşbirliği Ku-
rumu tarafından karşılanacak.

İstihdama katkı koyacak proje Seyhan’da hayata geçiyor

Seyhan Belediyesi’nden uluslararası proje
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TEKSAN yurt içi ve yurt dışından iş ortakları ile buluştu

Enerji sektörüne getirdiği
yenilikler ve yaptığı yatı-
rımlarla dikkat çeken Tek-

san Jeneratör, Kocaeli Serbest
Bölge’deki ikinci fabrikası ile sek-
tördeki iddiasını güçlendiriyor.

Yeni fabrikası ile ihracatta he-
def büyüten Teksan, Türkiye’nin
yanı sıra 25 ülkeden gelen iş or-
taklarını “Bayi Toplantısı ve Fab-
rika Gezisi” etkinliğinde bir araya
getirdi. Şirketin çeyrek asrı bulan
öyküsündeki kilometre taşları,
kurumsal vizyonu, şirket ve
ürünleri ile ilgili yeni gelişmelerin
katılımcılarla paylaşıldığı toplan-
tıda 2018’de birlikte daha da
güçlenerek büyümeye devam
edileceği mesajı verildi.

Global bir marka olarak, gü-

venilir ürün ve hizmetleri ile
120’den fazla ülkede tercih edi-
len Teksan Jeneratör, Türkiye’nin
yanı sıra 25 ülkeden iş ortakları-
nı ağırladı. Norveç’ten Yeni Ze-
landa’ya, Nepal’den Paraguay’a
dünyanın farklı bölgelerinden
gelen misafirlere yurt içi bayileri
de eşlik etti.

Teksan’ın Kocaeli Serbest
Bölge’deki ikinci fabrikasında
gerçekleşen bayi toplantısı Ge-
nel Müdür Yunus Teksan’ın yap-
tığı ve şirketin çeyrek asrı bulan
hikayesi, vizyonu ve ideallerini
paylaştığı hoş geldiniz konuşma-
sı ile başladı. Kocaeli Fabrika
Müdürü Emrullah Kaymaz’ın
yeni fabrikanın teknik özellikleri-
ni anlattığı sunumun ardından

yapılan fabrika gezisi ile toplan-
tının ilk oturumu tamamlandı.
Öğleden sonraki ikinci oturum-
da ise Teksan kiralama, özel mü-
hendislik ve hibrit güç çözümle-
rinin anlatıldığı teknik sunumlar
gerçekleştirildi.

Teksan Jeneratör Genel Mü-
dürü Yunus Teksan, toplantıda
yaptığı konuşmada iş ortakları ile
uzun süreli işbirliklerine imza at-
tıklarını belirterek bayilerine ken-
dilerine duydukları güven için te-
şekkür etti. 2018 yılında birlikte
daha da güçlenerek ‘büyümeye
devam’ mesajı veren Teksan şun-
ları söyledi: “1994 yılında küçük
bir atölyede başlayan hikâyemiz
bugün 127 ülkeye ihracat yapan
global bir marka olarak devam

ediyor. Başarımızda siz değerli iş
ortaklarımızın ne kadar büyük bir
payı olduğunu unutmuyor ve
bize duyduğunuz güven için hepi-
nize yürekten teşekkür ediyoruz.” 

YUNUS 
TEKSAN



Antalya’da yapılan Growtech Eurasia 17.
Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve
Teknolojileri Fuarı kapsamında, Anfaş

Salonu’nda ‘Tohumculuk Sektöründe Yeni Yak-
laşımlar’ paneli düzenlendi. Tarım Editörü İrfan
Donat’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen
Growtech Eurasia Tarım Sohbetleri çerçevesin-
de düzenlenen panele, Türkiye Tohumcular Bir-
liği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil
Yılmaz, Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB) Yö-
netim Kurulu Başkanı Gürsel Tanrıverdi ve Fide
Üreticileri Alt Birliği (FİDEBİRLİK) Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Alper Tevs konuşmacı
olarak katıldı.

BU BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ
Türkiye’de tohumculuğun gelişimi hakkında

bilgilendirme yapan Türkiye Tohumcular Birliği
(TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yıl-
maz, 1925’te kurulan ıslah istasyonlarının
1960’lı yıllara kadar sadece lokal ıslah çalışma-
ları gerçekleştirdiğini söyleyerek, 1960’lı yıllara
kadar tohumculuğun bu çalışmalardan öteye
gidemediğini vurguladı. Yılmaz, “1960’da ilk
tohumculuk yasasının çıkarılmasıyla birlikte it-
halat-ihracat gibi aktivitelere başlanmış ancak
1980’lere kadar kamu ağırlıklı bir yapıda faali-
yetler sürdürülmüştür. 1980’lerden sonra özel
sektörün yer aldığı bir yapıya kavuştu. Tohum
fiyatları serbest piyasa koşullarında belirlen-

meye başladı. İthalat ve ihracat kolaylaştı. Özel
sektör kuruluşlarının desteklendiği bir döneme
girildi. 1980’lerden bu yana ise o tarihlerde 3-4
adet olan firma sayısı bugün 800’ün üzerinde-
dir ve bu rakam sadece tohumculuk şirketleri
için geçerlidir. Tohum dağıtıcı ve yetiştirici fir-
malar bu rakama dahil değil. Bugün geldiğimiz
noktada Türkiye’deki tohumculuk sektörünün
40 yıllık gelişimi aslında bir başarı hikayesi”
dedi.

YÜZDE 30 CİDDİ BİR RAKAM
Tohum ithal eder konumdan ihracat yapar

konuma erişildiğini vurgulayan Yılmaz, “Baş-
langıçta tohum ithal eden bir ülkeden ithal
edip çoğaltan bir ülkeye dönüştük. Bu aşama-
nın ardından tohum üretmeye başladık ve bu-
gün gelinen noktada, sadece üreten değil ger-
çekleştirdiği AR-GE çalışmalarıyla hem yurtiçi
hem yurt dışı pazarların tohum ihtiyacını karşı-
layan ülke konumuna geldik. 1990’lı yıllarda
Türkiye’de tüm bitki türlerinde tohum miktarı-
na baktığımızda 100 bin ton civarındaydı.
2003’e geldiğimizde 145 bin ton tohum mikta-
rından 2016 yılsonu itibariyle 958 bin ton to-
hum miktarına eriştik. 76 ülkeye tohum ihraç
ediyoruz” dedi. İkinci önemli konu ise ürün kay-
bı diyen TÜRKTOB Başkanı Yılmaz, “Araştırma-
lara baktığımızda dünyada üretilen tüm ürünle-
rin %25-30 kadarı, hasattan sofraya ulaşana
kadar depolama, taşıma, hasat hataları gibi ne-
denlerle kaybediliyor. Çok önemli bir rakam!
Bu noktada da yine bizlere çok ciddi bir iş düşü-

yor. İleri teknoloji kullanımıyla bu so-
runun çözümü üzerine yoğunlaşılması
ve projeler üretilmesi gerekiyor” dedi.

“Tohumculuk Sektöründe Yeni Yak-
laşımlar”, Growtech Eurasia Tarım

Sohbetleri’nde konuşuldu. Etkinlikte
söz alan Türkiye Tohumcular Birliği

(TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı
Kamil Yılmaz, “40 yıllık geçmişe sa-
hip Türk tohumculuk sektörü, tam

bir başarı öyküsüdür. O tarihlerde 3-
4 olan rma sayısı, bugün 800’e

yükseldi. 2016 yıl sonu itibariyle 958
bin ton tohum miktarına eriştik.

2017 yılı tahmini hedemiz yüzde 10
büyüme. Türkiye, AR-GE çalışmala-

rıyla hem yurtiçi hem yurt dışı pa-
zarların tohum ihtiyacını karşılayan

ülke konumuna geldi” dedi.
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AR-GE yatırımları tohumculuk sektörünü atağa kaldırdı
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1986 yılından bu yana plastik geri dönü-
şüm sektörüne makine imalatlarıyla hiz-
met veren FEYDAŞ Makine Mühendislik

San. Tic. Ltd. Şti., plastik geri dönüşüm maki-
neleri imalatıyla, geldiği aşamada sektörde
ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Gök-
han Yoldaş, Ali Yoldaş ve Can Yoldaş yöneti-
minde faaliyetlerini sürdüren FEYDAŞ Makine,
ulusal ve uluslar arası fuarlarda üretimini yap-
tığı geri dönüşüm makineleriyle sektördeki
başarısını devamlı arttırarak çalışmalarını sür-
dürüyor. Firma, bu doğrultuda; özellikle Al-
manya, Polonya, Dubai ve İran fuarlarındaki
deneyimleriyle birlikte, Türkiye’de imalatı ya-
pılabilen en büyük kapasiteli SHREDDER 
(Parçalayıcı) makinesini, plastik geri dönüşüm
sektörüne kazandırmayı başardı. Adana Meh-
met Başpınar Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’nde
üretim alanını 8 bin 5 yüz metrekareye çıka-
ran firma, yılın son çeyreğini, üretiminin yüz-
de 70’ini ihraç ederek kapattı.

SHREDDER İMALATINDA BİR İLK
Plastik geri dönüşüm makineleri imalatın-

da Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini söy-
leyen FEYDAŞ Makine LTD. Yönetim Ku-

rulu Üyesi ve aynı zamanda Üretim-
den Sorumlu Müdür Can Yol-

daş, Kobigündem Dergi-
si’ne yaptığı açıklamada,

“Plastik geri dönüşüm
makineleri imalat

sektöründe uzun yıllara dayanan bir geçmişe
sahibiz. Babadan oğullara geçen bir süreçten
geliyoruz. Bu süreç içerisinde sektörde pek
çok plastik geri dönüşüm tesisleri projesine
“FEYDAŞ” imzasını attık. Uzun yıllara dayanan
bu tecrübelerimizle birlikte, plastik geri dönü-
şüm sektöründe sürekli kapasitemizi artırma-
nın yanı sıra, Türkiye’de imalatı yapılabilen ve
tamamen Türk mühendisleri tarafından üreti-
len, en büyük kapasiteli SHREDDER (Parçala-
yıcı) makinesinin imalatını gerçekleştir-
miş olduk” dedi.

FEYDAŞ Makine, 
Türkiye’de imalatı yapılabi-

len, FEYDAŞ mühendislerinin
ürettiği, en büyük kapasiteli

SHREDDER (Parçalayıcı) ma-
kinesini, sektördeki geri dönü-
şümcülerin hizmetine sundu.

FEYDAŞ Makine’den
Türkiye’nin en büyük SHREDDER’ı

CAN YOLDAŞ ve GÖKHAN YOLDAŞ



www.kobigundem.com kobigundem@kobigundem.com 23KASIM - ARALIK 2017

SAATTE 5-7 TON 
ARALIĞINDA PARÇALIYOR
Plastik geri dönüşüm makine imalatlarıyla

geri dönüşüme katkı sağlamayı hedefledikle-
rini belirten Üretim Müdürü Can Yoldaş, açık-
lamalarına şu şekilde devam etti: “FEYDAŞ
Makine olarak; hedeflerimiz arasında yer alan,
plastik geri dönüşüm makineleri sektöründe
dışa bağımlılığın minimum seviyeye düşmesi-
ni sağlamak ve Türkiye’nin teknolojide gelişi-
mine katkıda bulunmak amacıyla, kendimizi
sürekli geliştirmeyi başardık. Bu doğrultuda
imalatını yapmış olduğumuz SHREDDER ma-
kinesinde bir üst aşamaya çıkıp, 5 ve 7 ton

aralığında ürün parçalama hedefine ulaşarak
bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Geldiğimiz nok-
tada 5 ve 7 ton aralığında ürün parçalaması
yapabilen ve en büyük kapasiteli SHREDDER
makinemizi geri dönüşümcülerin hizmetine
sunmuş olduk. ‘FEYDAŞ’ olarak sürekli yeni-
lenmeyi esas aldık. Ar-Ge çalışmalarımızın
yanı sıra, inovasyona büyük önem veren fir-
mamız, sektörde yenilikler yapmaya devam
edecektir.”

İHRACAT SON ÜÇ AYDA YÜZDE 70
Yılın son çeyreğinde yurt dışı pazarda üreti-

min yüzde 70’ini ihraç ettiklerini belirten Can
Yoldaş, “Yılın son üç aylık döneminde ihracat
payımızı yüzde 70’e çıkarmayı başardık. Mev-
cut ihracat yapmış olduğumuz ülkeler arasına
yeni dönemde Amerika Birleşik Devletleri,
Bahreyn, Ukrayna ve Azerbaycan’ı ilave ettik.
İhracat payımızı bu seviyelerde tutmayı he-
defliyoruz. Bu amaçla yurt dışı fuarlarda ‘FEY-
DAŞ’ olarak yer almaktayız. 2016 yılında üç
yılda bir yapılan Almanya Duesseldorf K.2016
Fuarı’nda ürünlerimizi sergiledik. 2017 yılı içe-
risinde ise İRAN PLAST, DUBAİ ARAB PLAST
ve POLONYA PLASTPOL fuarlarında ürünleri-
mizi sergilemiş olduk. Yurt içi sektörel  fuarla-
ra da katılım gösteren firmamızı, ulusal ve
uluslar arası pazarlarda daha da güçlendirme-
yi amaçlıyoruz” diye konuştu.

SEKTÖR DESTEKLENMELİ
Ayrıca geri dönüşüm sektörüne ilişkin fikir-

lerini de beyan eden Can Yoldaş, sözlerini şöy-
le tamamladı: “Türkiye’de plastik geri dönü-
şüm sektörü çok ciddi katma değer yaratmak-
ta. Ülke ekonomisine önemli yansımalarıyla
birlikte istihdama da önemli ölçüde katkılar
sunuyor. Bu doğrultuda plastik geri dönü-
şüm makineleri imalatı yapan sana-
yi grubuna, devlet destekleri-
nin olması büyük bir
önem arz ediyor. Çev-
reye ve doğaya du-
yarlı olan geri dö-
nüşüm sektörü,
ülkemizde her

geçen gün büyüme gösteriyor. Bu hususta
devletimizin, geri dönüşüm makineleri imalatı
yapan sanayi kuruluşlarına yönelik gerekli
destek çalışmalarını başlatmasını içtenlikle
bekliyoruz. Özellikle yurt dışı fuarlarda devlet
destekleri sadece yer olarak, metrekareyle sı-
nırlı kalıyor. İmalatçı firmaların katılması yö-

nünde yeterli derecede destekle-
rin verilmesinin, olumlu

sonuçları berabe-
rinde getire-

ceğine ina-
nıyo-

ruz.”



Çukurova Belediyesi işsizlere istihdam kapısı açıyor

KOSGEB ve İşkur ile işbirliği yapan Çuku-
rova Belediyesi, Uygulamalı Girişimcilik
ve PCM eğitimini başarıyla tamamlayan

kursiyerlere sertifikalarını verdi. Adana’nın, iş-
sizlikte Türkiye şampiyonu olduğuna dikkat çe-
ken Başkan Soner Çetin, “Üretimin olmadığı
yerde işsizliği çözebilmek mümkün değil. Proje-
lerimizle, işsizliğe ciddi bir katkı yapıyoruz. Bü-
tün belediyelere ve belediye birliklerine örnek
olmasını diliyorum” dedi.

KURSİYERLER SERTİFİKASINI ALDI
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, işsiz-

lik sorununun çözümüne katkı yapmak için yap-
tığı çalışmalara devam ediyor. İşsizliği azaltmak
amacıyla İşkur ve KOSGEB’in desteğini alan Çu-
kurova Belediyesi, Uygulamalı Girişimcilik ve
PCM eğitimini başarıyla tamam-
layan kursiyerlere, düzenlenen
törenle sertifikalarını verdi. KOS-
GEB’e ve İşkur'a destekleri için
teşekkür eden Çukurova Beledi-
ye Başkanı Soner Çetin, “İşsizliği
belediyelerin çözebilmesi imkan-
sız, o nedenle KOSGEB Adana
Müdürlüğü ve İşkur ile işbirliği
yaparak gerçekleştirdiğimiz bu
kursları bitirenler, umarız ki, en
kısa zamanda kendi işlerini kura-
cak, bu amaçla hibe ve kredi de
alarak hedeflerine ulaşacaklar-
dır. Kursiyerlerimiz hibelerini alıp
işyerlerini kurduğunda, açılışları-
nı bizzat yapıyorum. Zaman zaman da girişimci-
lerimizin ziyaretlerine giderek, onların mutlulu-
ğuna ortak oluyorum. Tüm kursiyerlerimize iş
kollarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

“İSTİHDAMA CİDDİ KATKI YAPIYORUZ”
Belediyeye yapılan yoğun iş başvurularının

üzerine ekibini toplayıp, hemen bir istihdam bi-

rimi oluşturduklarını anlatan Başkan Çetin,
“Göreve geldikten 6 ay sonra belediyeye yapı-
lan 40 bin iş başvurusunu görünce, belediye-
mizde bir İstihdam Birimi kurduk. Burada tüm
iş başvuruları alınıp, iş taleplerine göre iş bulun-
ması talimatını verdim. Türkiye İş Kurumu ile
de irtibat haline geçerek, çalışmak isteyen her-
kesi iş sahibi yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar
8 binin üzerinde hemşehrimize iş bulduk. Ada-
na’mızın işsizlik sorununa çözüm olmaya çalışı-
yoruz. Halen de başvurular ve işe yerleştirmeler
devam ediyor” bilgisini verdi.

“ÜRETİM PROJELERİ YAPMALIYIZ”
Üretimi artıran projelerin daha çok yaygın-

laşması gerektiğini vurgulayan Çetin, “KOSGEB
eğitimini ve girişimcilik kurslarını çok önemsi-

yorum. Çünkü üretim ol-
mayan yerde işsizlik soru-
nunu çözmek mümkün de-
ğil. KOSGEB'in verdiği 5 bin
sertifikanın 500'ünde bizim
imzamız var. Doğu Akdeniz
Belediyeler Birliği bünyesin-
de de istihdam yaratmaya
yönelik projelere imza atı-
yoruz. Avrupa Birliği hibe
projesi kapsamında, lojistik
sektöründeki 120 işsiz gen-
cimize iş imkanı sağlamak
üzere proje hazırladık. Bu
gençlerimizin çoğu köklü
firmalarda işe girdi. Bütün

belediyelere ve belediye birliklerine örnek ol-
masını diliyorum. Birlikte daha birçok projeye
imza atmayı diliyorum” şeklinde konuştu. 

KOSGEB Adana Müdürü Hüseyin Şen ve İş-
kur Adana Müdürü Ahmet Altunbaş da, Başkan
Çetin’e verdikleri destekten ötürü teşekkür
etti. Tören sonunda başarılı kursiyerlere sertifi-
kaları ve başarı belgeleri verildi.

Doğu Akdeniz Belediyeler 
Birliği ve Çukurova Belediye
Başkanı Soner Çetin, Türki-

ye’nin en büyük sorunu olan iş-
sizliğe çözüm için ürettiği pro-
jelerle, işsizlerin umudu oldu.
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Muzaffer Onatça’nın kızı
dünya evine girdi
IŞIN BORU Yönetim Kurulu Baş-
kanı Muzaffer Onatça’nın kızı Şe-
ka Onatça, Seyhan Oteli Balo Salo-
nu’nda düzenlenen muhteşem bir
düğün töreniyle dünya evine girdi.

Adana’da uzun yıllardan bu yana iş
dünyasında tanınan, sevilen IŞIN
BORU Yönetim Kurulu Başkanı Mu-

zaffer Onatça’nın Çağ Üniversitesi’nde araş-
tırma görevlisi olan kızı Şefika Onatça, Seçil
Kauçuk’ta makine mühendisi olarak görev
yapan Erkan Engin ile dünya evine girdi. Sey-
han Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın nikah
kıydığı düğün töreni, çok sayıda seçkin da-
vetlinin katıldığı muhteşem bir atmosferde
gerçekleşti. Seyhan Oteli Balo Salonu’nda
organize edilen düğün töreninde genç çift,
alkışlar eşliğinde salona giriş yaparak, davet-
lilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

YOĞUN KATILIM OLDU
IŞIN BORU Yönetim Kurulu Başkanı Mu-

zaffer Onatça’nın dostları ve yakın çevresiyle
dolup taşan solonda 5 yüz 50’ye yakın da-
vetli, Şefika Onatça ve Erkan Engin’i alkışlar
eşliğinde karşıladı. Seyhan Belediyesi Başkanı
Zeydan Karalar’ın kıydığı nikahta, Çağ Üni-
versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Başaran, Cumhuri-
yet Halk Partisi Adana Milletvekili Elif Do-
ğan Türkmen, Şahbazlar AŞ. Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Hüseyin Şahbaz ve
Seçil Kauçuk ÜR-GE Müdürü Levent Kara-
kelle  nikah şahitliğini yaptılar. Genç çift-
lere uzun ömürlü mutlu bir evlilik hayatı
dileyen Zeydan Karalar, sevgi, saygı ve
aile kavramlarına da vurgu yaparak,
çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.
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KONUKLARLA BİRE BİR İLGİLENDİLER
Mutlulukları gözlerinden okunan genç çift, alkış-
lar eşliğinde hayatlarının dansını yaparken, Onat-
ça ve Engin aileleri ise, akraba olmanın sevincini
yaşadılar. Konuklarıyla bire bir ilgilenen Onatça
ve Engin aileleri gecenin ilerleyen saatlerine ka-
dar, davetlileriyle birlikte muhteşem bir gecenin
mutluluğunu yaşadı. Oldukça mutlu görünen Mu-
zaffer Onatça, tüm davetlilere teşekkür etti.
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Toros Tarım’dan 35 milyon liralık çevre yatırımı
Toros Tarım, Mersin üretim

tesisinde yaklaşık 35 mil-
yon liralık maliyetle dev-

reye aldığı ‘CAN Ünitesi Prill Ku-
lesi Baca Gazı Yıkama Sistemi’
ile çevresel yatırım kapsamında
yine sektöründe bir “ilk”e imza
attı ve AB ülkelerindeki yasal li-
mitin altına inmeyi başardı.

Toros Tarım Genel Müdürü
Hakan Göral, “Ticari hedefleri-
mizi gerçekleştirmenin yanı sıra
topluma ve doğaya karşı sorum-
luluklarımızı da aynı oranda yeri-
ne getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin önde gelen tarım-
sal sanayi kuruluşlarından Toros
Tarım bünyesindeki üç gübre
üretim tesisinden biri olan Mer-
sin İşletmesi, tamamen gönüllü-
lük esasıyla yeni baca gazı yıka-
ma sistemini devreye alarak
çevre dostu bir üretim tesisi
olma özelliğini daha da geliştirdi.
Sunmuş olduğu ürün ve hizmet-
lerle bugüne kadar sektörüne
birçok konuda öncülük eden To-
ros Tarım’ın 35 milyon lira mali-
yetle kurduğu yeni baca sistemi;
gübre sektörü için ilk olmanın
yanı sıra, çevre kapsamında da

Türkiye'de yapılan en büyük ya-
tırımlar arasında yer alıyor. Tesis,

baca gazı emisyon büyüklüğü ve
arıtma kapsitesi ile de dünyadaki

sayılı baca gazı yıkama sistemle-
ri arasında bulunuyor.

Toros Tarım
Genel Müdürü
HAKAN GÖRAL
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TÜSİAD ve TÜRKONFED işbirliği ile hayata
geçirilen BORGİP, Küçük ve Orta Boy İş-
letmelerin (KOBİ) yönetim becerilerini

iyileştirmeyi, nitelikli insan kaynaklarına erişimi
kolaylaştırmayı ve teknoloji kullanım düzeyleri-
ni artırmayı hedefliyor.

Garanti Bankası’nın ana desteği ve
Kariyer.net İK Platformu İş Ortaklığı ile yürütü-
len proje kapsamında KOBİ’lere önemli fırsatlar
sunan ve Adana Divan Otel’de gerçekleşen top-
lantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜR-
KONFED Başkan Yardımcısı ve Adana Sanayici
ve İşadamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süley-
man Sönmez, gelişen dünyaya paralel olarak
hızlı bir döngü içerisine giren teknolojiye ayak
uydurmak, ulusal ve uluslararası piyasada reka-
bet edebilme gücüne erişmek için geliştirilen
BORGİP’in bölgemiz ve ülkemiz adına son dere-
ce önemli bir proje olduğuna işaret etti.

“YATIRIMLAR YÜKSEK KATMA
DEĞERLİ ALANLARA KAYMALI”
Türkiye’de 2017 yılının en önemli sorunlarının

artan özel sektör borçluluğu, hedefin üzerinde
kalan enflasyon ve işsizlik oranları olduğuna dik-
kat çeken Sönmez, “Türkiye’nin uzun vadeli yük-
sek ekonomik büyüme ve sosyal gelişiminin iyi-
leştirilmesi için tüm ekonomi birimlerinde tasar-
ruf oranını artırıcı önlemlerin alınması bir kez
daha ortaya çıkmıştır. Yatırımların yüksek katma
değerli alanlara kaydırılması ve bu geçiş süreci
için yol haritasının oluşturulması, her düzeyde
eğitim kalitesinin yükseltilmesi elzemdir” dedi.

ÜNLÜTÜRK: YENİ FİRMALARIN 
KURULMASINA YARDIMCI OLUNUYOR
BORGİP’i anlatan TÜSİAD BORGİP Çalışma

Grubu Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk ise BOR-
GİP projesine ilişkin şöyle konuştu: "BORGİP,
özellikle, kişi başı yıllık geliri ülke ortalamasının
yarısından az olan bölgelerimizin kalkınması
amacıyla, o bölgelerdeki yerel iş insanlarının ve
şirketlerin çok önemli bir rol oynayabilecekleri
düşüncesi ile kurgulanmış bir projedir. Başarı
hikayeleri yaratarak, çarpan etkisi ile çok sayı-
da firmanın büyümesine, yeni firmaların kurul-
masına yardımcı olmayı hedefleyen bir destek
platformudur. BORGİP ile hedeflenen, KO-
Bİ'lerin sürdürülebilir olarak büyümesine katkı
sağlamak, bu amaçla başta yönetim becerileri,
nitelikli insan kaynağı ve teknoloji olmak üzere
ihtiyaç duydukları alanlarda desteklere ulaşa-
bilmeleri için kolaylaştırıcı bir platform oluş-
turmaktır.”

GÜVEN ORTAMINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Emeği geçen herkesi kutlayan Çukurova Sana-

yi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVASİ-
FED) Başkanı Ali Doğan da, “Bugün dünyanın sa-
yılı bölgelerinden Çukurova’da bir aradayız. İşine
âşık olan biz iş insanları birbirimize kenetlenirsek
ve dünyayı iyi takip edebilirsek, teknolojiyi çok
iyi kullanabilirsek ve çalışanlarımızla birlikte bir-
birimizi seversek, dışardaki ve içerdeki tüm
olumsuzluklara rağmen ülkemizi arzu ettiğimiz
refah düzeyine çıkaracağımıza inanıyorum” dedi.

Türkiye iş dünyası, Bölgeler-
arası Ortak Girişim Projesi
(BORGİP) için Adana’da bir

araya geldi. Proje, Adana’da
Türkiye iş dünyasına tanıtıldı.

BORGİP, KOBİ’ler için çıkış yolu
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
(MÜSİAD) Adana Başkanı Burhan Ka-
vak, Türkiye’de şirketlerin yüzde

95’inin aile şirketi olduğunu ve ortalama şirket
ömrünün 25 yılda kaldığını söyledi. Güçlü bir
ekonomi kaynakların ziyan edilmediği, sürdürü-
lebilir güçlü şirketlere ihtiyaç bulunduğunu be-
lirten Kavak, “Aile şirketlerimizin sadece yüzde
30’u ikinci kuşağa, yüzde 12’si üçüncü kuşağa
geçebiliyor. Dördüncü kuşağa geçen şirket ora-
nımız ise sadece yüzde 3. Bu oranları yükseltir-
sek güçlü ekonomiye sahip olabileceğiz. Bu yüz-
den aile şirketlerinde kurumsallaşma başta ol-
mak üzere bu yöndeki etkinliklerimize devam
edeceğiz” dedi. 

KURUMSALLAŞMANIN ÖNEMİ
‘Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve

Sonraki Nesle Devri’ konulu konferansın ko-
nuşmacısı Yönetim Danışmanı Mustafa Çalış-

kan da Türkiye ekonomisinde milli gelirin yüz-
de 90’lık bölümünün aile şirketlerince üretil-
diğini söyledi. Ülke ekonomisinin sürdürülebi-
lir büyümesine uzun ömürlü ve verimli şirket-
lerin katkı sağlayabileceğine dikkat çeken Ça-
lışkan, “Bu yüzden aile şirketlerinin kurumsal-
laşması Türkiye ekonomisi için de hayati
önem taşıyor” dedi. 

MÜSİAD Adana Şubesi üyelerinin katılımıyla
Anemon Otel’de gerçekleştirilen konferansta
konuyu evrensel teori ve yaşanan güncel örnek-
lerle anlatan Çalışkan, “Aile şirketlerinde yetki
devri mutlaka liyakata göre yapılmalı. Varis se-

çiminde patronlar, üst düzey yöneticiler, iş ar-
kadaşları, müşteriler ve kişinin kendisi sürece
dahil edilmeli” ifadelerini kullandı.

AİLE ANAYASASI OLMALI 
Aile şirketlerinde problemler ağırlaşmadan, iş-

ler yolunda giderken bir ‘Aile Anayasası’ hazırlan-
ması gerektiğini belirten Çalışkan, bu anayasada
temel değerler, hisse yapısı, aile işletme ilişkileri,
yönetim organları, aile üyelerinin işletmede çalış-
tırılma şartları gibi çatışmaların net olarak düzen-
lenmesi gerektiğini söyledi. Aile şirketlerinde bir
diğer önemli konunun gelecek kuşağın yetiştiril-
mesi olduğuna vurgu yapan Çalışkan, çocukların
eğitim sürecinde işletmenin ihtiyaçlarına yönelik
planlamalar yapılabileceğine dikkat çekti. Konfe-
ransa MÜSİAD üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (MÜSİAD) Adana

Şubesi, ‘Aile Şirketlerinde
Kurumsallaşma ve Sonraki
Nesle Devri’ konulu toplantı

düzenledi. Açılış konuşmasını
MÜSİAD Adana Şube Başka-

nı Burhan Kavak’ın yaptığı
toplantıda Yönetim Danışma-
nı Mustafa Çalışkan, aile şir-
ketlerinde yetki devrinin ön-

celikle liyakat esasına dayan-
dırılması gerektiğini söyledi.

MÜSİAD Adana, aile şirketlerini konuştu

MÜSİAD 
Adana Şube 

Başkanı
BURHAN 

KAVAK
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Akif Kansu Toplantı Salonu’nda gerçekleş-
tirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Musta-
fa Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil

Elekcioğlu, Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr.
Bülent Torun, Tarım Makinaları ve Teknolojileri
Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Bayat,
akademisyenler, öğrenciler, eski dönem dekan
ve bölüm başkanları ile emekli öğretim üyeleri
ve idari personel katıldı. Programda açılış konuş-
masını Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühen-
disliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Bayat yaptı.

“40 YILDA 795 MEZUN VERDİK” 
1970 yılında Ziraat Fakültesi’ne bağlı Tarım

Makinaları Kürsüsü olarak Köprüköyü’nde kuru-
lan ve ilk kez 1977 yılında öğrenci alarak eğitim
öğretim faaliyetine başlayan bölümleri hakkında
bilgi veren Prof. Dr. Bayat , “İlk mezunlarını 1981
yılında veren bölümümüz, geçen 40 yıllık süre
içinde verdiği 795 mezunundan bazıları ülkemiz-
de çok önemli görevlerde bulunmuş, mezunla-
rından 45 kişisi ülkemizde ve ABD’deki üniversi-
telerde akademisyen olarak halen görev yap-
maktadır” dedi.

“ÜLKEYE KATKI SAĞLIYORUZ” 
Dekan Vekili Prof. Dr. Bülent Torun ise ülke-

mizin geleceğe yönelik; enerji tüketiminin azal-
tılması, yakıt tüketiminin azaltılması, tarımsal
faaliyetlerde zaman gereksinmesinin azaltılma-
sı; insan işgücü gereksiniminin azaltılması; tarla
trafiğinin azaltılması ve rasyonel toprak işleme
ile toprak sıkışmasının önlenmesi; optimum
gübreleme, sulama ve ilaçlama, uzaktan algıla-
ma ve kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi gibi
beklentilerine çözüm olmak amacıyla bölümle-
rinin 1970’li yıllardan bu yana önemli katkılarda
bulunduğunu söyledi. 

“FİİLEN UYGULAMALI EĞİTİM”
Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar da bölümün

kuruluşundan itibaren emek vererek emekli ol-
muş veya halen çalışmakta olan tüm akademis-
yenlere ve mezun ziraat mühendislerine teşek-

kür ederek, “Bölümümüzün gösterdiği çaba ile
2015 yılında Adana Sanayi Odası ve rektörlüğü-
müzün imzaladığı protokol uyarınca Türkiye’de
Tarım Makineleri Bölümleri içinde ilk kez bu bö-
lümün son sınıf öğrencilerine iş yerinde fiilen
uygulamalı eğitim başlatılmıştır. Böylece, bu
bölümümüzden mezun olan öğrencilerin tarım
makineleri sektöründe daha kolay iş bulmaları-
nın önü açılmıştır. Zira 1 Temmuz 2017 tarihin-
de resmi gazetede yayımlanan 7033 Sayılı “Sa-
nayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklen-
mesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun”la da iş yeri eğitimi yasal olarak da destek-
lenmektedir. Bölümümüzün bu konuda öncülük
yapması bizi mutlu etmiştir.”

Açılış konuşmaların ardından bölümün kuru-
luşunda Bölüm Başkanlığı yapan emekli Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Ercan Tezer sunu yaptı. Prof.
Dr. Tezer sunumunda, “40. yıl buluşmasının te-
mel amacı öncelikle buraya nasıl geldiğimizi ha-
tırlamak,  40 yıl içinde emek veren akademik,
idari personelimizi ve mezunlar ailesini bir araya
getirmek, mesleki aidiyet duygusunu geliştir-
mek, mezunlarımızın izlenebilirliğini sağlamak
için gerekli veri tabanını oluşturmak” dedi.
Programın sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Ki-
bar emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Tezer’e
plaket takdim etti.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Zi-
raat Fakültesi Tarım Makinala-
rı ve Teknolojileri Mühendisliği

Bölümü tarafından “Tarım Ma-
kineleri Eğitiminde 40. Yıl bu-
luşması” etkinliği düzenlendi.

ÇÜ’den ‘Tarım Makineleri
Eğitiminde 40. Yıl Buluşması’

Prof. Dr.
ALİ BAYAT

Prof. Dr.
BÜLENT 

TORUN

Prof. Dr.
MUSTAFA KİBAR

Prof. Dr.
ERCAN TEZER
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Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri
Federasyonu (TGDF) Çevre ve Tarım Ko-
misyonu adına; İTÜ Meteoroloji Mühen-

disliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat
Kadıoğlu başkanlığındaki bir ekip tarafından ha-
zırlanan “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Tarımda
Sürdürülebilirlik” Raporu, TGDF Çevre ve Tarım
Komisyonu Başkanı Ayhan Sümerli, FAO Türkiye
Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ile Prof.
Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun katılımıyla açıklandı.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖÇÜ ETKİLİYOR”
Konuşmasında, BM Gıda ve Tarım Örgü-

tü’nün (FAO) bu yıl için 16 Ekim Dünya Gıda
Günü temasını “Göçün geleceğini değiştirin,
gıda güvenliği ve kırsal kalkınmaya yatırım ya-
pın” olarak belirlediğine dikkat çeken Dr. Ayşe-
gül Selışık, söz konusu tema ile göçün engellen-
mesinde gıda güvenliği ve kırsal kalkınmaya ya-
pılan yatırımların öneminin vurgulandığını söy-
ledi. Dünyadaki göç hareketlerine ilişkin verileri
paylaşan Selışık, “İklim değişikliği, tarım ve gıda
üretimine olumsuz etkileri ile göçü tetikleyen
unsurların başında geliyor. Savaş ve çatışmalar-
dan, iklim değişikliğinin yol açtığı tarım ve gıda
üretimindeki azalmalardan en fazla kırsal kesim-
deki insanlar etkileniyor. Bu nedenle iklim deği-
şikliği ile mücadele kapsamında atılacak adım-
lar, hem ulusal sınırlar içerisinde hem de ulus-
lararası göçün önlenmesi bakımından büyük
önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ HAREKETE GEÇMELİYİZ”
“Türkiye’de İklim Değişikliği ve Tarımda Sür-

dürülebilirlik” Raporu’nun sunumunu yapan
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da, “İş işten geçme-
den sürdürülebilir bir tarım ve gıda güvencesi
için günübirlik politikalara göre değil, uzun va-
deli ve bilimsel bir yaklaşımla şimdi harekete

geçmeliyiz” dedi. Kadıoğlu, “Artan nüfus, iklim
değişikliği ve azalan su kaynakları nedeniyle kişi
başına kullanılabilir yıllık su miktarının ~1.000
m3’ün altına inmesi ile Türkiye’nin ‘su fakiri’ ol-
ması bekleniyor” şeklinde konuştu.

“ÜRETİM SINIRLANACAK, FİYAT ARTACAK”
Tarım ve gıdanın, Türkiye’de iklim değişikli-

ğinden en çok etkilenecek ve en savunmasız
sektörler olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kadı-
oğlu, olası sonuçları da şöyle özetledi: “Yağış ye-
tersizliği, su sıkıntısı ve aşırı hava olaylarındaki
artış; bitkisel üretime uygun alanların azalması
ve kuzeye doğru kaymasına yol açarak, tarım ve
gıda üretimimizi sınırlayacağı için fiyatlar yükse-
lecek, ithalat artıp ihracat düşecektir. Sıcaklıkta-
ki artış, olumsuz etkiler yapacak, haşere, hasta-
lık ve ölüm oranları artacak, yarı kurak bölgeler
daha kurak hale gelecek, sulama suyu talebi bu-
güne göre yaklaşık iki katına çıkacaktır.”

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ”
Toplantıda konuşan TGDF Çevre ve Tarım

Komisyonu Başkanı Ayhan Sümerli ise BM’nin
Eylül ayında açıkladığı “Gıda Güvenliği ve Bes-
lenme” Raporunun, dünyada 10 yıldan uzun bir
süredir gerileyen açlığın, 2016 yılında yükselişe
geçtiğini ve 815 milyon insanın aç olduğunu or-
taya koyduğunu hatırlattı. Sümerli, “Türkiye
gıda sektörü olarak gıda güvenliğinden taviz
vermeden, gelecek nesillerin en ekonomik ve en
sağlıklı nasıl beslenecekleri sorusuna yanıt ara-
yışımız kapsamındaki çalışmalarımızın bir ürünü
olan raporun, bu alandaki çalışmalarda yol gös-
terici olacağına inanıyoruz. Ülkemiz için bir İklim
Değişikliği Acil Eylem Planı vakit yitirilmeden
hazırlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Aksi
halde yarın çok geç olacak. TGDF olarak biz üze-
rimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii
Dernekleri Federasyonu (TGDF),

“Türkiye’de İklim Değişikliği ve
Tarımda Sürdürülebilirlik” Ra-

poru ile tarım ve gıda üretiminin
iklim değişikliği ile karşı karşıya
kalacağı tehdidin boyutlarını or-
taya koydu, çözüm önerilerinde
bulundu. Raporda, sürdürülebi-

lir tarım ve gıda güvencesi için
“günübirlik politikalarla değil,

uzun vadeli ve bilimsel bir yak-
laşımla hemen harekete geçil-

mesi” gerektiğinin altı çizildi.

TGDF’den 
iklim 
değişikliği
konusunda 
çarpıcı rapor!



DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
Adana merkezde bulunan Elit Balo Sa-
lonu’nda düzenlenen görkemli düğün
töreninde, Damla Koçak ile dünya evi-
ne giren Çağlar Polat’ı sevenleri ve
dostları yalınız bırakmadı. Adana,
Mersin, Konya ve çeşitli illerden gelen
iş dünyası çevresi, düğün törenine bü-
yük ilgi gösterdi. Ayrıca yurt dışından
gelen bine yakın davetli, muhteşem
düğün töreninde Polat’ın mutluluğunu
paylaştı. Çağlar Polat, bu mutlu gü-
nünde kendisini yalınız bırakmayan iş
dünyası çevresi başta olmak üzere,
tüm sevenlerine teşekkür ederek, “Çe-
şitli illerden ve yurt dışından gelen
tüm dostlarımıza en kalbi duyguları-
mızla teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Metçağ Makine LTD. İşletme
Sahibi ve Proje Müdürü olan
Çağlar Polat, sektördeki
başarılı çalışmalarının
yanı sıra, çevresinde de
sevilen ve değer gören
biri. Özellikle Türki-
ye’nin en büyük mısır
kurutma tesisi imala-
tıyla birlikte POLEKS
DRY markasıyla
Çağlar Polat ismi
bütünleşmiş 
durumda.

Adana’da tahıl kurutma makineleri imalatıyla iş dünyasında 
tanınan Çağlar Polat, Elit Balo Salonu’nda düzenlenen 
muhteşem düğün töreniyle dünya evine girdi.

Çağlar Polat’ın mutlu gününde
iş dünyasından büyük ilgi
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Forumun açılışında konuşan Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kü-
resel enerji ihtiyacının 2050 yılına gelin-

diğinde günümüzün yaklaşık 2 katı olmasının
beklendiğini belirterek, bu ihtiyacın karşılan-
ması için son dönemde atılan adımların, özel-
likle enerjide dengelerin büyük oranda değiş-
mesine zemin hazırladığını söyledi. Bakan Al-
bayrak, şöyle konuştu: “Yeni teknolojilerin or-
taya çıkışı ve sürekli inovasyon ile birlikte daha
önce ulaşılamayan alanlarda üretimin artık
mümkün olması ve yeni enerji kaynaklarının
doğuşu, daha önce net ithalatçı olan benzer
ülkelerin enerji ihracatçısı durumuna gelmele-
rinin önünü açtı. Ekonomik büyümeye paralel
enerji talebi artık çok daha yoğun bir şekilde
Batı’dan Doğu’ya kayıyor. Çin, Hindistan, Afri-
ka, Ortadoğu ve Güneydoğu Asya ekonomile-
rinin belirledikleri ve ortaya koydukları büyü-
me, kalkınma hedeflerine ulaşabilmeleri ve
gelişen sanayilerin gereksinimlerini karşılaya-
bilmeleri için enerji kaynaklarını çeşitlendir-
meleri, büyük bir önem arz etmeye başladı.”

“BÜYÜME DEVAM EDİYOR”
Türkiye gibi enerjide yüksek oranda dışa

bağımlı ülkeler için enerji ihtiyacının uygun bir
şekilde karşılanmasının sürdürülebilir bir bü-
yüme için kritik bir değer taşıdığını belirten
Bakan Albayrak, şöyle konuştu: “2002 yılın-
dan bu yana Türk ekonomisi yılda yaklaşık
%6’lık bir büyüme gösterdi. Peki, bu ekono-
mik büyüme beraberinde bir enerji talebi do-
ğurmadı mı? Türkiye olarak orta ve uzun va-
deli enerji projeksiyonumuzda, arz güvenliği-
mizi sağlarken ülke olarak karbon izimizi de

anlamlı bir şekilde az-
altıyoruz. 2016 yılında
kurulu gücümüze ekle-
nen kapasitenin
%55’ini yenilenebilir
enerji kaynakları oluş-
turdu. Bu yılın ilk 8
ayında devreye aldığı-
mız enerji üretim tesis-
lerimizin de %64’ü

yine yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
tesisler oldu. Türkiye olarak devreye alınan
rüzgar enerjisi kapasitesi büyüklüğüne göre
2016 yılında Dünyada 7., Avrupa'da üçüncü
olduk. Türkiye'nin 2017 Ağustos sonu itibariy-
le 81.355 megavatlık kurulu gücünün, kapasi-
tesinin %45’ini yenilenebilir enerji kaynakları
oluşturuyor. Bu oran, Avrupa Birliği ülkelerin-
de ortalama %42. İşte 2016 yılı rakamlarına
göre Avrupa Birliği’nde üretilen toplam elek-
triğin %29’u yenilenebilir enerji kaynakların-
dan. Türkiye bu alanda da Avrupa Birliği’nin
üzerinde bir performansla %33’ü yakalamış
durumda ve büyümeye devam ediyor.”

TÜRK EKONOMİSİNE DUYULAN GÜVEN
“Yenilenebilir enerji kapasitesiyle ilgili he-

deflerimiz ve YEKA modelimiz, Türkiye'nin te-
miz çevreci ve enerji yatırımları da bu bağlam-

daki hedeflere ulaşmak için ne kadar ciddi bir
hedef ortaya koyduğunu ifade ediyor” diyen
Bakan Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Gelecek 10 yılda hükümetimizin önemli he-
deflerinden biri olan, 10 yılda 10 bin megavat
güneş, 10 bin megavat rüzgar enerjisi başta
olmak üzere yenilenebilir enerji
kaynaklarının azami
oranda enerji sepeti-
ne katkıda bu-
lunmasını
sağlayaca-
ğız.
YEKA
mo-
de-

liy-
le sa-
dece
yenile-
nebilir kay-
nağın kapasi-
te olarak portföy
olarak artışını değil,
aynı zamanda teknoloji-
lerinin de Türkiye'de üretilmesi
sağlanacak. Bu yıl içinde gerçekleştirdiğimiz
rüzgar ve güneş ihalelerine dünyanın önde ge-
len şirketlerinin tamamının başvurması ve or-
taya çıkan rekabetçi fiyatlar, ne kadar doğru
adımlar attığımızı teyit ederken, Türk ekono-
misine duyulan güvenin de en net resmi
oldu.”

YERLİ KAYNAKLARIN ÖNEMİ
Türkiye’de kurulu eski nesil termik santral-

leri de çevreci teknolojilerle dönüştürme sü-
recini  başlattıklarını belirten Bakan Albayrak,
şunları söyledi: “2019 yılına kadar hedefimiz
eski nesil termik santrallerin tamamını, tüm
çevre yatırımları, filtre yatırımları, kalibrasyon
yatırımları, hepsini tamamlamak. Bu santral-
leri insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi
olmayan ve en son uyumlu teknolojik anlam-
da santral haline getireceğiz. Gelişmekte olan
bir ülke olarak elbette tüm yerli kaynaklarımı-
zı, enerji ihtiyacımızı karşılamak için azami öl-
çüde kullanacağız.”

“YATIRIM YAPILABİLİRLİK
AÇISINDAN CAZİP BİR ÜLKEYİZ”
“Paris İklim Zirvesi ile istenilen sonuçlara

ulaşılabilmesi için, uygulamada hakkaniyet
ilkesi kesinlikle göz önünde bulundurulmalı-
dır” diyen Bakan Albayrak, şöyle devam etti:

“2015 Paris İklim Zirvesi’nde ortaya çıkan,
Türkiye'nin daha önce atıf yapılan özel sta-
tüsünün ortadan kalkması, gelişmekte olan
bir ülke olmasına rağmen, gelişmiş ülkeler
arasında sayılması konusu kabul edilebilir
değildir. Türkiye dünyanın en az kirleten ül-
keleri arasında yer alırken, en fazla kirleten-
lerle aynı kategoride aynı külfete tabi tutul-
ması kabul edilebilir bir şey değildir. 2017
verilerine göre Türkiye'nin kişi başına düşen
sera gazı salımı 5,90 ton civarında. Kişi başı
sera gazı salınımında aynı sınıfta görüldüğü-
müz ABD 16,2 ton, Almanya yaklaşık 9 ton,
Rusya 11,2 ton. Türkiye hem iç ekonomik di-
namikler açısından büyüme potansiyeliyle
hem bölge ve pazar altyapısı noktasındaki
büyüme ihracat ve iş birliği potansiyeliyle
dünyadaki sayılı ülkelerden biri. Bu anlamda
enerji piyasaları üzerinde de Türkiye bu nok-
tada dünyadaki en güvenilir, yatırım yapıla-
bilirlik noktasında en cazip ülkelerden biri ol-
maya bundan sonra da devam edecek.”

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından her yıl düzenlenen IICEC 
Uluslararası Enerji ve İklim Forumu’nun 8’incisi bu yıl “Global enerji yatırımları? Sırada ne var?” temasıyla yapılıyor.

“Enerji talebi artık Batı’dan Doğu’ya kayıyor”
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK:
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Adana’nın önde gelen iş adamı ve iş kadını
örgütleri, STK’lar, dernekler,
TMMOB’dan bazı odalar, akademisyen-

ler, sanatçılar, engelli kuruluşları ile emek örgüt-
lerinden temsilcilerin yer aldığı Çukurova Bele-
diyesi Danışma Kurulu’nda yapılan hizmetlerle
ilgili bilgi veren Çetin, kurulun amacına uygun
yapıldığına dikkat çekerken, “3 ayda bir aksat-
madan gerçekleştirdiğimiz danışma kurulumuzu
çok önemsiyoruz. Sizlerin burada sunduğu öne-
rilerin büyük bölümünü bugüne kadar hayata
geçirdik. Adana ne çektiyse ‘Her şeyi ben bilirim’
diyenden çekti. Ama biz katılımcı, çoğulcu bele-
diyecilik anlayışımız gereği belediyeyi sizlerle,
muhtarlarımızla ve halkla birlikte yönetiyoruz.
Ve sadece vaat ettiklerimizi değil, vaat etme-
diklerimizi de yapıyoruz” dedi.

“BELEDİYEYİ 
SİZLERLE YÖNETİYORUZ”
Çukurova Belediyesi’nce 3 ayda

bir düzenli olarak gerçekleştirilen
ve 50’yi aşkın STK başkanının yer
aldığı Çukurova Belediyesi Danışma
Kurulu toplantısının 15’incisinin
açılışını yapan Doğu Akde-
niz Belediyeler Birliği
(DABB) ve Çukurova
Belediye Başkanı Soner
Çetin, “3 ayda bir aksat-
madan gerçekleştirdiği-
miz danışma kurulumu-
zu önemsiyoruz. Burada sadece Çukurova’yı de-
ğil, Adana’nın genelini konuşuyoruz. Konuşulan
kimi önerileri uyguluyor, kimi önerileri de Bü-
yükşehir’de dile getiriyoruz. Her biriniz kendi
konularınızda uzman, Adana’nın en önemli sivil
toplum kuruluşlarının yöneticisisiniz. Göreve
geldiğimizde bazı vaatlerde bulunmuştuk. Bura-
da konuşulan konularla vaat etmediğimiz şeyleri
de gerçekleştirdik. Biz sizlerin dışında muhtarla-
ra ve halka da soruyoruz. ‘Biz her şeyi biliriz’ de-
miyoruz. Adana ne çektiyse ‘Her şeyi ben bili-
rim’ diyenlerden çekti. Ama biz katılımcı-çoğul-
cu belediyecilik anlayışımız gereği belediyeyi siz-
lerle, muhtarlarımızla ve halkla birlikte yöneti-
yoruz. Ve sadece vaat ettiklerimizi değil, vaat
etmediklerimizi de yapıyoruz” dedi.

YENİ ÖNERİLER, YENİ PROJELER
Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Mustafa

Fidan Vursavuş (AYAMDER), Sema Turan Yapıcı
(Ev-Kad), Metin Çelik (Dersimlililer Derneği),
Hasan Çetinkaya ve Duygu Zengin (Sarıçam
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği), Kemal
Çelebi (Çukurova Muhtarlar Derneği), Şehir
Plancısı Odası adına da Cüneyt Erginkaya’nın
görüş ve önerilerini dile getirdikleri toplantı
yaklaşık 2 saat sürdü. Geniş kitlesiyle ve hayata
geçirdikleri etkinliklerle dikkat çeken Sarıçam
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına söz
alan Duygu Zengin, 2015 yılında ilki yapılan
Zeytin Dalı Festivali’nin 2’ncisini yapacaklarını
belirterek destek istedi. Zengin, “Soner Çetin
başkanımıza festivalimize verdiği destek için te-
şekkür ediyoruz. Bu dostluk ve kardeşlik festiva-
line danışma kurulu üyelerimizin de kardeşlik

elini uzatmalarını istiyoruz” derken; Şehir
Plancısı Cüneyt Erginkaya, Başkan Soner Çe-
tin’in Adana’ya kazandıracakları kütüphane-
ler olduğunu hatırlatarak, “Eskiyi bilmek la-
zım ki yeniler sağlam kalsın. Biz yaşadığımız

yerin değerini bilirsek gelecek nesil de
değerini bilir” diyerek 32 yıllık elle

çizilmiş imar projelerini kütüpha-
neye hediye edilmek üzere Baş-

kan Çetin’e takdim etti. Danış-
ma kurulunda söz alan Adana

Barosu Başkanı Av. Veli Kü-
çük, “Şehrin en yaşanılır ve
en sakin bölgesi Çukuro-

va’da bir üniversite yerleşkesi kurulabilir. Bunu
elbette tek başına belediyeler yapamaz ama ku-
rumlarla görüşülerek bu yönde atılacak bir
adımla şehre ivme kazandırılabilir” önerisinde
bulundu. Başkan Soner Çetin’e Şambayat bölge-
sinde yapılan imar çalışmaları için teşekkür eden
Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER)
Başkanı Mustafa Fidan Vursavuş da yaşanan işçi
ölümlerinden ve kentteki beton yığını olan gö-
rüntülerden yakındı. Vursavuş, beton firmaları-
nın kenti kirlettiğini ve son dönemlerde artan
işçi ölümleri ile ilgili belediyelerin müteahhitleri
daha sıkı denetlemesini istedi. Çetin, Vursa-
vuş’un önerisine “Bu konu çok önemli. Müteah-
hitlerle ve beton firmalarıyla en kısa sürede bir
toplantı yapalım” diye karşılık verdi.

Düzenli olarak 3 ayda bir top-
lanan Çukurova Belediyesi 

Danışma Kurulu, Doğu Akde-
niz Belediyeler Birliği (DABB)
ve Çukurova Belediye Başka-
nı Soner Çetin’in başkanlığın-

da 15’inci kez bir araya geldi.

Çetin: Vaat etmediklerimizi de yapıyoruz



Gelecek 10 yılda endüstriyi silbaştan de-
ğiştireceği varsayılan dijital devrim, fır-
satların yanında riskleriyle de kaygılara

neden oluyor. Son dönemde ekonomi ve tekno-
loji çevrelerinde en çok tartışılan konu dijitalleş-
menin güçlenmesi ve otomasyonun üretim
alanlarında yaygınlaşması ile insanların bu sü-
reçten dışlanması olasılığı. Nitekim dijitalleşme,
otomasyonun artması ve robotların iş hayatında
daha fazla kullanılması ile bazı mesleklerin tarih
sahnesinden çekildiğine tanık oluyoruz. Gele-
cekte ise bugün var olan bazı mesleklerin tarihe
karışacağı öngörüleri gündemde kendine sıkça
yer buluyor.  Ancak kaygıların aksine insan ser-
mayesinin değeri artıyor. 

TEKNOLOJİ VE İNSAN
Global insan kaynakları ve organizasyonel da-

nışmanlık şirketi Korn Ferry, dijitalleşmeyle ro-
botların üstleneceği rolün artmasıyla insan ser-
mayesinin değerinin düşmeyeceği hatta biline-
nin aksine artacağını ortaya koydu. Korn Ferry
tarafından yapılan bir araştırma, insan sermayesi
değerinin, teknolojiye göre çok daha ağır bastığı
sonucuna vardı. Nedenlerden birincisi; insanların
yetenekleri ve potansiyeli sürekli şekillendirilebi-
lir, insanların değeri, daha fazla bilgi, deneyim,
ve kıdem geliş-

tir-
dikçe de
artış gösterir.
İkincisi ise, robotlar genellikle belirli bir amaca
sahiptir ve zamanla amortismana neden olur.

İNSAN YETENEĞİ NE KADAR ÖNEMLİ?
İnsanların üretim açısından değerini ortaya

koymak ve gelecekte insanın rolüne dikkat çek-
mek anlamında önemli ipuçları veren Korn Ferry
“Future of Work” araştırması, insan sermayesi-
nin değerinin katlanarak artacağını gösteriyor.
Buna göre küresel olarak insan sermayesi
2030’a kadar 1,2 katrilyon dolara çıkacak. Bu-
nun karşısında stoklar, gayrimenkul ve teknolo-
jinin içinde olduğu fiziki sermayenin
ise aynı dönemde 521 trilyon
dolar olarak gerçekleşme-
si bekleniyor. Böylelik-
le önümüzdeki dö-
nemde insan ser-
mayesinin fiziki
sermayeden
2,33 kat daha
değerli olması
bekleniyor. Bu
durumun ülke-
den ülkeye göre
de farklılık gös-

terdiğini belirten Korn Ferry Türkiye Teknoloji
Sektörü Kıdemli Direktörü Caner Çınar, ABD
gibi teknolojik olarak gelişmiş bir ülkede bile in-
san sermayesinin fiziki sermayeye kıyasla 3,9
kat daha değerli olacağını beklediklerini belirtir-
ken, Birleşik Krallık’ta bu rakamın 4,23’e kadar
yükseldiğini söyledi.

MERAKLI OLANLAR ADAPTE OLACAK
Çevikliği öğrenme, yeni beceriler geliştirme,

değişim ve belirsizlik dönemlerinde harekete
geçme kabiliyetinin, robotların yükselişinde kri-
tik bir rol oynayacağına dikkat çeken Çınar,
“Eğer meraklı kalırsanız muhtemelen adapte
olabilirsiniz. Bilgisayarın arkasında oturuyorsa-
nız, kendinizi geliştirmediyseniz, yarıştan çık-
manız büyük bir risk taşıyor” dedi. “Çevik ol-
mak, becerinizi genişletmek anlamına gelebilir,
ancak mutlaka üst düzey bir kodlayıcı sihirbazı
olmak zorunda değilsiniz” tespitini yapan Çı-
nar, 2030’da da işyeri teknolojisinin daha
az teknik olacağını ileri sürüyor. Çı-
nar, “Çok yakında bir bilgisa-
yara sesli komutlarla
yazılımlar hazır-
lama tali-

matı ve-
rebilirsiniz. Bu

yenilik, üst düzey bir
kodlayıcı sihirbazı olmayan

insanlar için kapıları açacaktır”
dedi. Diğer yandan insanlar için estetik

kriterler çok önemli. Bu noktada araştırmalar;
robotların verileri daha iyi ve daha hızlı sıkıştı-
rabildiğini, önemli eğilimleri yakaladığını ve al-
goritmalarını gördüklerini ancak günümüz dün-
yasında estetik ve kullanışlılığın daha önemli
olduğunu, bunun da insana olan ihtiyacı artırdı-
ğını ortaya koyuyor. 

FİRMALARIN TEKNOLOJİYE UYUMU
ÇÖZÜMÜ KOLAYLAŞTIRACAK
Firmalar, dijital dönüşüme uyum sağlamak

için bir çaba göstermesi gerekiyor. Tabii iş gücü-
nün de bu dönüşüme uygun olarak tasarlanması
lazım. Korn Ferry’nin tarafından yapılan çalış-

malar, değişimin hem iş gücü niteli-
ği hem de yönetim anlamında

gerekliliğini ortaya koyu-
yor. Dijital potansiyel-

lerini gerçeğe dön-
üştürmek isteyen

firmaların, farklı
düşünen ve
daha fazlasını
yapmaya istek-
li bir iş gücüne
sahip olması-
nın önemine

dikkat çekiyor.

Artan otomasyon ve robotların
iş hayatındaki rolünün güçlen-
mesine paralel olarak insan-

ların iş süreçlerinden dışlana-
cağı kaygıları da artıyor. Ancak
insan kaynakları ve organizas-
yonel danışmanlıkta dünyanın

önde gelen grubu olan Korn
Ferry yaptığı bir araştırmayla,
teknolojiye göre çok daha ağır

basacak olan insan serma-
yesinin 2030’da 1.2 katrilyon 

dolara çıkacağını ortaya koydu.

İnsan sermayesinin değeri giderek artıyor
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Bu girişim doğrultusunda, Afrika’nın farklı
noktalarında yaklaşık 20 bin oda sunan
100 otel, Hilton markalı tesislere dönüş-

türülecek. Yenilen oteller, Hilton çatı markası
altında yer alan Hilton Hotels & Resorts, Doub-
leTree by Hilton, Curio Curio Collection by Hil-
ton gibi farklı markalar ile hizmet verecek. 

PORTFÖYÜNÜ GENİŞLETECEK
Hilton Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Geliştir-

meden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Pat-
rick Fitzgibbon, büyüme girişimini şöyle yorum-
ladı: “Afrika’da 50 yılı aşkın süredir faaliyet gös-
teren Hilton, kıta genelinde büyümeye hız vere-
cek. Bu kapsamda halihazırda hizmet veren çok
sayıda oteli Hilton markalı otellere dönüştüre-
ceğiz. Geçmişte çeşitli pazarlarda başarıyla uy-
guladığımız bu modelin, Afrika’da da bizim için
önemli fırsatlar yaratacağına eminiz.” Fitzgib-
bon sözlerini şöyle sürdürdü: “Mevcut otelleri
Hilton markalı tesislere dönüştürmek dönüştür-
mek, otel portföyümüzü hızla genişletmemize
imkan sağlayacak. Otel sahipleri de bu dönü-
şüm aracılığıyla hem daha fazla yerli ve yabancı
turiste hem de misafir sadakat programımız

Hilton Honors’ın 65 milyonu aşkın üyesine ulaş-
ma imkanını yakalayacak. Afrika’daki büyüme
hamlemizi yalnızca büyük şehirlerle ve havali-
manı otelleriyle de sınırlı tutmayacağız. Tatil
yöreleri ve safari alanları gibi çeşitli bölgelerde
de otellerimizle hizmet vermeyi hedefliyoruz. 

‘İLK’LER HİZMET VERECEK
Diğer yandan yeni oteller, Hilton’un pazara

liderlik eden ticari platformlarının da aralarında
yer aldığı çeşitli marka avantajlarından faydala-
nabilecek. Otel konukları ise ise online check-in
ve Hilton Honors mobil uygulamasının sağladığı
imkanlar başta olmak üzere pek çok yenilikçi
Hilton hizmetini kullanabilecek. Fitzgibbon şöy-
le dedi: “Otel sahipleri, Hilton çatı markası al-
tında yer alan farklı markalarımız arasından
kendi tesislerine en uygun markayı seçme imka-
nına sahip olacak. Son dönemde bu esneklikten
faydalanan tesisler arasında Kenya’da açmaya
hazırlandığımız ilk DoubleTree by Hilton markalı
otelimiz ile Ruanda’da yine aynı marka altında ül-
kenin ilk Hilton tesisi olarak hizmet verecek yeni
otelimiz de yer alıyor. Yıl sonuna doğru diğer otel
projelerimizi de duyurmayı hedefliyoruz.”

Konaklama sektörünün lider r-
malarından Hilton önümüzdeki

beş yıllık süreçte Afrika’da 50
milyon dolarlık yatırım yapmaya
hazırlanıyor. Hilton Afrika Büyü-

me Girişimi adı verilen yatırım
planı kapsamında, rmanın Sah-
ra Altı Afrika’daki varlığının daha
da güçlendirilmesi hedeeniyor.

Hilton, Afrika’da 100 yeni otel açmayı hedeiyor

DoubleTree by Hilton Nairobi Hurlingham
Bu girişim kapsamında dönüştürülecek ilk otel, Nairobi’deki
Ngong Road üzerinde yer alan Amber Hotel. 2016 yılında ka-
pılarını açan 109 odalı otel, renove edildikten sonra DoubleT-
ree by Hilton markası ile hizmet verecek. Yıl sonuna doğru
tamamlanması hedeflenen renovasyon çalışmasının ardın-
dan, otelin adı da DoubleTree by Hilton Nairobi Hurlingham
olarak değişecek. Franchise modeliyle işletilecek otelin otelin
şu anki Genel Müdürü Elisha Katam görevine devam edecek.

DoubleTree by Hilton Kigali City Centre
Kigali’de profesyonel hayatın merkezi olan bir noktada yer alan
153 odalı (134 konuk odası, 19 apartman) Ubumwe Grande Ho-
tel, renovasyon çalışmalarının ardından 2018 yılında DoubleTree
by Hilton markası ile hizmet vermeye başlayaak. Kapılarını ilk
olarak Eylül 2016’da açan ve dönüşümün ardından franchise sis-
temiyle işletilecek olan otel, Hilton’un Ruanda’daki ilk tesisi olma
özelliğini taşıyacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından otel
DoubleTree by Hilton Kigali City Centre adıyla hizmet verecek.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine
göre ekim ayında ihracat bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 15,6  artışla 13

milyar 528 milyon dolar oldu. Bu yılın ilk on
ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11
artışla 128 milyar 659 milyon dolar olan ihracat,
son 12 aylık dönemde de bir önceki yıla göre
yüzde 10,7 artışla 154 milyar 227 milyon dolara
ulaştı. Türkiye’nin miktar bazında ihracatı da
ekim ayında yüzde 14,1 artarak 10,1 milyon ton
olurken, ilk 10 ayda yüzde 11,9 artış gösterdi. 

TÜM ZAMANLARIN EN 
YÜKSEK EKİM AYI İHRACATI
İhracat rakamları TİM’in bu yıl ikincisini dü-

zenlediği İhracat Haftası’nın açılışında Başbakan
Binali Yıldırım tarafından açıklandı. TİM Başkanı
Mehmet Büyükekşi’nin ev sahipliğinde gerçek-
leşen İhracat Haftasına Başbakan Yardımcısı Re-
cep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile
çok sayıda ihracatçı da katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, açılış konuşmasında
“İhracat ekim ayında yüzde 15,6 oranında arta-
rak 13,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam tüm za-
manların en yüksek ekim ayı ihracatı. Bu oran
ise son 10 yılın en yüksek ekim ayı artış oranı.
TİM verilerine göre ekim ayı ile birlikte son 12
aydır aralıksız artış açıklıyoruz. Bu yılın ilk 10
ayında ihracatımız yüzde 11 artarak 128,7 mil-
yar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracatımız da
yüzde 10,7 artarak 154,2 milyar dolar oldu”
dedi. Konuşmasında “Türkiye’nin 2023 yılında
her bakımdan dünyadaki büyüklükten aldığı pay
en az yüzde 2 olmalı” diyerek hedef koyan Baş-
bakan Yıldırım, üç saatlik uçuşla 56 ülkeye ula-
şılan Türkiye’nin dünyanın merkezinde olduğu-
nu ve potansiyelinin çok yüksek olduğunu söy-

ledi. Ekonominin Rabiası”nı “yatırım, istihdam,
üretim ve ihracat” olarak açıklayan Başbakan,
şunları söyledi: “Türkiye’de yatırım ortamı mev-
cuttur. Dünyada olmadığı kadar çok dinamik
gencimiz de var. Üretim maliyetlerini düşürmek
için de destekler verdik, vermeye devam edece-
ğiz. İhracatçıların TİM’i de var. Bakanı, Başbaka-
nı ve Cumhurbaşkanı da var. Gelecek 10 yılda en
büyük gücümüz; ihracat ve yatırımda kaydetti-
ğimiz gelişme olacak. Türkiye, 860 milyar dola-
ra ulaşan milli geliri ile dünyanın 17. büyük eko-
nomisi. Üç yılda hedef Türkiye’yi üst gelir gru-
buna sokmaktır. İhracatçılarımız milli gelirimizi
13 bin dolar seviyesine getirmek için çalışmalara
başlamalıdır. Dünyada bayrağımızı dalgalandı-
ran siz emektar, vefakar ihracatçılarımıza teşek-
kür ediyorum.”

İHRACAT TEŞVİKLERİNE OVP’Yİ
AŞARAK TEŞEKKÜR EDECEĞİZ
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de açılış ko-

nuşmasında Başbakan’ın pazar çeşitliliğine önem
verilmesi talimatı doğrultusunda bu yıl 40 ülke-
ye ticaret heyeti gezisi düzenlediklerini, 10 ülke-
den alım heyeti organizasyonu gerçekleştirdikle-
rini, 10 Afrika ve 8 Asya ülkesine gittiklerini ve
İhracat Haftası etkinliği kapsamında da 66 ülke-
den 700’e yakın yabancı misafir ağırladıklarını
kaydetti. Son bir yılda ihracat desteklerinin üç
katına çıktığını, ihracatçıya yeşil pasaporttan
Eximbank finansman kredilerine kadar çok sayı-
da desteğe kavuştuklarını belirten Büyükekşi,
“Biz de asıl teşekkürümüzü OVP’deki ihracat he-
defini aşarak edeceğiz. Dünya ticaretindeki payı-
mızı artırarak vereceğiz” dedi. TİM Başkanı Büyü-
kekşi, hedeflere ulaşma kapsamında ihracatçıla-
rın çözüm beklediği sorunları Başbakan Yıldı-
rım’a 10 madde halinde bildirdi. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin
(TİM) İhracat Zirvesi açılış töre-
ninde Başbakan Binali Yıldırım
ve Ekonomi Bakanı Nihat Zey-

bekci ile birlikte açıkladığı veri-
lere göre, ekim ayı ihracatı bir

önceki yılın aynı ayına göre yüz-
de 15,6 artışla 13 milyar 528 mil-

yon dolar oldu. Son bir yıllık ih-
racat da yüzde 10,7 artışla 154

milyar 227 milyon dolara ulaştı.

İhracatta tüm zamanların ekim ayı rekoru kırıldı

1- Gümrüklerdeki mesai saatleri dışında yaptık-
ları işlemler için ödenen ek bedelin kaldırılması,

2- İhracatçıya ilave finansman yükü getiren
KDV’ye yönelik reformun hayata geçirilmesi,

3- Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi,
4- İhracatın yarısını, yabancı yatırımların yüzde

70’ini temsil eden AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi
ve yeni fasılların açılması,

5- Büyüme modelinin inovasyon temelinde ye-
niden tasarlanması,

6- Ar-Ge ve inovasyonun 7’den 70’e bir hayat
tarzına dönüştürülmesi için Hükümetin özel sektörü

daha fazla desteklemesi, 
7- İhracatçıların karşılaştığı sorunların başında

gelen kur riski için çalışmaların hızlandırılması,
8- Çalışmaları devam eden Esnek Çalışma Siste-

mi ve Kıdem Tazminatı ile ilgili düzenlemelerin ha-
yata geçmesi, 

9- Dış ticaretle uğraşan firmaların mevzuatta
yeri olmamasına rağmen ödediği ve toplamda 700
milyon TL’ye ulaşarak ek maliyet oluşturan ordino
parası sorununun çözülmesi,

10- Mesleki eğitim ile kalifiye personel yetiştiril-
mesine özel önem verilmesi.

İHRACATÇININ ÇÖZÜM BEKLEDİĞİ 10 TALEP

TİM Başkanı
MEHMET

BÜYÜKEKŞİ
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Ambalaj sanayisinin Avrasya’daki en bü-
yük buluşma platformu olan Avrasya
Ambalaj İstanbul Fuarı, Tüyap Fuar ve

Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 43 ülkeden
1.122 firma ve firma temsilcisini buluşturan
fuar, sektör katılımcılarından tam not aldı. Tür-
kiye ambalaj sektörünün tüm yeniliklerini bir
araya getiren fuar, bir rekora imza atarak 108 ül-
keden 59.326 ziyaretçiyi bir
araya getirdi. 2016 yılına göre
yüzde 7 büyüme yakalayan
fuar, yurt içinden 52,074 yurt
dışından ise 7,252 ziyaretçiye
ev sahipliği yaparak, sektörün
buluşma noktası olduğunu bir
kez daha kanıtladı. Almanya,
Azerbaycan, Bosna Hersek,
Bulgaristan, Cezayir, Fransa,
Irak, İngiltere, İran, İsrail, İtalya,
Libya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Tunus, Rusya,
Ürdün ve Yunanistan başta olmak üzere binin
üzerinde alım heyetini profesyonellerle buluştu-
ran fuarın bu yılki konuk ülkesi ise Fas oldu.

ÖZEL BÖLÜMLERİYLE BEĞENİ TOPLADI
Ambalajda tasarımın önemini vurgulamak

adına özel programlara da ev sahipliği yapan
fuar, ambalaj tasarımcılarının yaratıcılıklarını
sergilemeleri için oluşturulan Tasarım Sokağı ile
ziyaretçilerin beğenisini topladı. Fuar kapsamın-
da düzenlenen panellerle sektör paydaşları da
bir araya geldi. Katılımcı ambalaj tasarımcıları
ve çalıştıkları markaların üst düzey yetkilileri ile

organize edilen panellerde; ambalaj tasarım
sektörünün önemi masaya yatırıldı. 

TASARIMLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed

TÜYAP işbirliğiyle bu yıl 13'üncüsü düzenlenen
Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nın
kazananları fuar kapsamında açıklandı. Türkiye

genelinde 10 üniversitenin gra-
fik, grafik tasarım, endüstri
ürünleri tasarımı ve endüstriyel
tasarım bölümlerinden 18 fina-
listin yer aldığı yarışmada Ana-
dolu Üniversitesi, İstanbul Tek-
nik Üniversitesi, Gazi Üniversi-
tesi, Yaşar Üniversitesi, İstan-
bul Medipol Üniversitesi, Baş-
kent Üniversitesi, Bahçeşehir
Üniversitesi, Ortadoğu Teknik

Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Erciyes Üniver-
sitesi'nden öğrenciler ödüllere layık görüldü.

SENEYE DE AYNI YERDE
Sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarlama

ve tanıtım ağını genişletmeye devam eden Av-
rasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 2018 yılında da
önemli iş bağlantılarına ev sahipliği yapmaya
hazırlanıyor. 31 Ekim – 3 Kasım 2018 tarihleri
arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Büyük-
çekmece, İstanbul’da gerçekleşecek olan fuar
yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar payları-
nı arttırmak isteyenler için etkin bir ticaret plat-
formu olarak hizmet vermeye devam edecek.

Ambalaj ürünlerinden ambalaj
makinelerine, gıda işleme ekip-
manlarından ambalaj baskı tek-
nolojilerine ve tamamlayıcı am-
balaj ürünlerine kadar tüm ihti-

yaçlara yönelik çözümleri bir ara-
ya getiren Avrasya Ambalaj İstan-

bul Fuarı,  bu yıl bir rekora imza
atarak 108 ülkeden 59.326 sektör

temsilcisini aynı çatı altında bu-
luşturdu. REED TÜYAP ve Amba-
laj Sanayicileri Derneği (ASD) iş-
birliğiyle düzenlen fuar; özel bö-
lümlerinin yanı sıra Türkiye am-

balaj sektörünün tüm yenilikleri-
ni bir araya getirerek katılımcı ve

ziyaretçilerden tam not aldı.

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı rekora imza attı



Türkiye, zeytinyağı ihracatının kayda alın-
dığı 01 Kasım 2015 - 31 Ekim 2016 sezo-
nunda 55 milyon 618 bin  dolar ihracat

yapmışken, 2016/17 sezonunu yüzde 213'lük ar-
tışla 174 milyon 155 bin dolarlık ihracatla geride
bıraktı. Bu rakam Türkiye'nin son 4 sezondaki en
yüksek zeytinyağı ihracat rakamı olarak kayıtla-
ra geçti. Geçmiş yıllara göre daha yüksek bir re-
kolte beklentisi içinde olan Türk zeytincilik sek-
törü, yeni ihracat sezonuna moralli giriyor. Bu
yıl Ayvalık'ta 13. kez "Ulusal Değer Zeytinyağı
Küresel Hedef Bütün Dünya" sloganıyla düzen-
lenen "Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günle-
ri"nde bir araya gelen Zeytincilik sektörü yeni
sezona büyük umutlarla girdi.

YÜKSEK REKOLTE BEKLENTİSİ
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği

Yönetim Kurulu, Ayvalık Uluslararası Zeytin
Hasat Günleri kapsamında Ayvalık'ta toplandı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi
Üyesi ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre
Uygun, 2017/18 sezonu zeytin ve zeytinyağı re-
koltesinin ilgili bakanlıkça henüz açıklanmadığı-
nı, ancak sektörün tüm kesimlerinde geçmiş
yıllardan çok daha yüksek bir rekolte beklentisi
olduğunu, bu rekolte artışı sonrasında ihracat-
çıların sürdürülebilir ürün temini konusunda
geçmiş yıllara nazaran daha rahat bir sezon ge-
çireceğini öngördüklerini kaydetti. 2016/17 se-
zonunda 44 bin 457 ton zeytinyağı ihraç ettik-
leri bilgisini paylaşan Uygun, "Zeytinyağı ihra-
catımız bir önceki yıl ise 14 bin 851 ton olmuş-
tu. Zeytinyağı ihracatımız miktar bazında yüzde
249 artış gösterdi. Dünya genelinde 100'den
fazla ülkenin mutfaklarına lezzet kattık.
2017/18 sezonunda ise; Türkiye'ye en az 250
milyon dolar döviz kazandırmayı hedefliyoruz.
Bu sezon oluşan rekoltenin katma değere dö-
nüşmesi için üreticiye zeytinyağında verilen
destek en az 2.5 TL'ye çıkarılmalı, hem de dane
zeytine 50 kuruş ile 1 TL arası prim verilmeli, di-
ğer yandan ihracata verilen destekler de iki ka-
tına çıkarılmalı" şeklinde konuştu. 

HEDEF 150 BİN TON TÜKETİM
Türkiye'de zeytincilik sektöründeki tüm ku-

rumların zeytinyağı tüketiminin artması için ta-
nıtım çalışmaları yaptıklarını hatırlatan EZZİB
Başkan Yardımcısı Uygun, bu tanıtım çalışmala-
rının iç tüketime olumlu katkı sağlamasını bek-
lediklerini, 2017/18 sezonunda Türkiye'de iç tü-
ketimin 120 bin ton'dan 150 bin tona çıkacağını
öngördüklerini dile getirdi.

İHRACATTA İSPANYA VE ABD ZİRVEDE
Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında ilk sırayı 59

milyon 269 bin dolarlık tutarla İspanya alırken, yeni
dünya Amerika Birleşik Devletleri'ne 46 milyon 375
bin dolarlık altın sıvı ihraç edildi. Bu ülkeleri, 13 mil-
yon 920 bin dolarlık ihracatla İtalya, 12 milyon 239
bin dolarlık altın sıvı satımı ile Suudi Arabistan ve 5
milyon 622 bin dolarla Fildişi Sahili izledi. 

SOFRALIK ZEYTİN İHRACATINDAN
110 MİLYON DOLAR KAZANDIK
Zeytincilik sektörü, 2016/17 sezonunda zey-

tinyağı ihracatında başarılı bir grafik çizerken, sof-
ralık zeytin ihracatında yatay bir seyir izledi. Tür-
kiye 2015/16 sezonunda 58 bin 425 ton karşılığı
120 milyon dolarlık sofralık zeytin ihraç etmiş-
ken, 2016/17 sezonunda 58 bin 339 ton sofralık
zeytin karşılığı 110 milyon dolarlık sofralık zeytin
ihracatına imza attı. Sofralık zeytin ihracatının 89
milyon 675 bin dolarlık büyük dilimi siyah zeytin
ihracatından elde edilirken, yeşil zeytin ihracatı
20 milyon 855 bin dolar olarak gerçekleşti. EZZİB
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Uygun,
2017/18 sezonunda sofralık zeytin ihracatında da
ibrenin artış yönünde olmasını beklediklerini, ilk
öngörülere göre yüzde 10 artış hedeflediklerini
sözlerine ekledi. Siyah sofralık zeytin ihracatında
Almanya 30 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki
yerini korurken, Irak 18 milyon dolar ile ikinci, Ro-
manya ise 9 milyon dolar ile üçüncü sırada yer
aldı. Yeşil zeytin ihracatında Irak 5 milyon 675
bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken, Alman-
ya 5 milyon 250 bin dolarla ikinci ve Amerika Bir-
leşik Devletleri 2 milyon 920 bin dolarla zirvenin
üçüncü basamağını kaptı.

İhracatta ‘Atılım Yılı’ olarak kabul
edilen ve Türkiye'nin ihracatta üst

üste rekorlar kırdığı 2017 yılında
en büyük başarıyı gösteren sek-

törlerin başında Zeytinyağı Sektö-
rü geldi. Zeytinyağı sektörü ihra-

catını üçe katlayarak 55 milyon
dolardan 174 milyon dolara çıkar-
dı. Türk zeytinyağı, dünya genelin-
de 100'den fazla ülkenin mutfakla-
rında pişen yemeklere lezzet kattı.

Dünya mutfaklarına üç kat lezzet kattık
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Türkiye, 20’den fazla uluslararası ve ulu-
sal şirketi, 12.000’den fazla çalışana is-
tihdam sağlayan yapısı ve 75 milyon

tonluk çimento üretimiyle Çin, Hindistan ve
ABD ile birlikte dünyanın en önemli çimento
endüstrilerinden birine sahip. Sektörün 10 mil-
yon tonu aşan ihracat hacmi, Afrika ve Orta-
doğu ülkelerinin gelişmesinde ve şehirleşme-
sinde büyük rol oynarken, ABD ve Avrupa gibi
gelişmiş ülkeler için de Türkiye’yi en önemli te-
darikçi konumuna getiriyor.

EK KAPASİTE GETİREN YATIRIMLAR
2009-2010 yıllarında Akdeniz havzası ve

Ortadoğu bölgesinde yaklaşık 20 milyon ton-
luk ihracat hacmine sahip olan Türkiye çimen-
to sektörü, Arap Baharı ve Avrupa borç krizi
sonrasında çevre pazarlardaki talep düşüşüyle
birlikte ihracatında yüzde 50’ye yakın kayba
uğradı; ancak yine 2009 ile 2014 yılları arasın-
daki iç piyasadaki yıllık yüzde 8,5 oranındaki
büyümeyle canlılığını korudu. İç piyasadaki bu
iyimser tablo, 20 milyon tonun üzerinde ek
kapasite getiren yeni yatırımları teşvik etti.
2015 yılı ve sonrasında ekonomik büyümedeki
görece yavaşlama, altyapı yatırımlarındaki dü-
şüş ve mevcut kapasitenin 130 milyon tona bir
başka deyişle yıllık tüketimin yaklaşık olarak 2
katına ulaşması, sektörde önemli derecede atıl
kapasitenin oluşmasına yol açtı. Bu dönemde
karlılık oranları artan maliyet baskısıyla yüzde
3 oranında azalırken, kurdaki zayıflamayla kâr-
lar yüzde 30 oranında eridi.

EN DÜŞÜK FİYAT TÜRKİYE’DE
Konuyla ilgili Londra’da bir açıklama yapan

Dünya Çimento Birliği Başkanı Emir Adıgüzel,
“Türkiye Çimento Sanayi, ciddi bir fazla kapasi-
te problemiyle karşı karşıyadır. Hiç yatırım ya-
pılmasa bile 20 yıllık ihtiyacı karşılayacak çi-
mento üretim kapasitesi mevcuttur. Bu yüz-
den dünyanın en düşük çimento fiyatları Türki-
ye’dedir. 2017 yılı itibarıyla dünya ve bölge
ekonomilerindeki iyileşme ile birlikte Türkiye
ihracata yönelerek Avrupa’nın çimento üretim
merkezi olmalıdır’’ dedi.

ULUSAL ÇİMENTO KAPASİTESİ 
BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK
Son 10 yıllık dönemde, zaman zaman yüz-

de 10’u geçen büyüme rakamlarına ulaşan çi-
mento talebiyle gelişen ve modernleşen Tür-
kiye, küresel yakıt fiyatlarındaki yüzde 30 artış
ve düşük kapasite kullanımı gibi maliyet artırı-
cı olumsuz faktörlere rağmen halen dünyanın
en ucuz çimento fiyatlarına sahip pazarlardan
biri konumunda bulunuyor. Önümüzdeki sü-
reçte, yakın zamanda yapılan yatırım duyuru-
larıyla birlikte ulusal çimento kapasitesinin
büyümeye devam edecek olması ve proble-
min kronikleşme ihtimali karşısında; Türk üre-
ticiler mevcut durumu gözden geçirmek için
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin
(TÇMB) Antalya Golf Resort’ta düzenlediği se-
minerde toplanıyor. 10-13 Ekim 2017 tarihleri
arasında gerçekleştirilecek olan seminere çok
sayıda üreticinin katılımı bekleniyor.

6 Ekim 2017, Londra - Dünya Çi-
mento Birliği (World Cement Asso-

ciation) Başkanı Emir Adıgüzel,
Türkiye çimento sanayinin ciddi bir

kapasite fazlası problemiyle karşı
karşıya kaldığını ve arz fazlası ne-

deniyle en düşük çimento yatları-
nın Türkiye’de olduğunu söyledi.
2017 yılı itibarıyla dünya ve bölge

ekonomilerindeki iyileşme ile bir-
likte Türkiye’nin ihracata yönele-

rek Avrupa’nın çimento üretim
merkezi olması gerektiğini ekledi.

“Türkiye, Avrupa’nın çimento üretim merkezi olmalı”

Dünya Çimento 
Birliği Başkanı 
EMİR ADIGÜZEL
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Y ılın ilk yarısında yüzde 5’in üzerinde bü-
yüyen Türkiye ekonomisinde istikrar ve
güven ortamı üçüncü çeyrekte de sürer-

ken, bankacılık sektörü finansal kaynaklarını
kredilendirme faaliyetlerinde kullanmaya de-
vam etti. Sektörün sunduğu kredilerdeki artış
ve hayata geçen mali önlemlerle ekonomik bü-
yümenin hızlandığı bu dönemde kaynak artırı-
mına odaklanan Halkbank, KOBİ Bankacılığı
alanındaki liderliğini bir adım daha ileri taşıdı.
Bilanço büyüklüğünü 2016 yılsonuna göre yüz-
de 20,9 artışla 279,7 milyar TL’ye taşıyan Halk-
bank, aktif büyüklükte Türkiye’nin beşinci bü-
yük bankası oldu. Bankanın özkaynakları aynı
dönemde yüzde 13,9 oranında artarken 9 aylık
net kârı ise 3 milyar TL oldu. Kredilerde büyü-
meye devam ederken kredi kalitesinden ödün
vermeyen Halkbank’ın takibe dönüşüm oranı
sektörün altında yüzde 2,99 olarak gerçekleşti.

KOBİ’LERİN ROLÜ BÜYÜK
Tüm finansal göstergelerin, Türkiye ekono-

misinin yılsonu hedeflerine emin adımlarla yü-
rüdüğüne işaret ettiğini belirten Halkbank Ge-
nel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:
“Ekonomideki olumlu tabloda, KOBİ’lerin fi-
nansmana erişiminde teminat kolaylığı sağla-
yan Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu Kefale-
ti uygulaması önemli bir rol oynadı. Halkbank
olarak bizim de önceliğimiz finansal kaynakları-
mızı genişletmek ve müşterilerimize ihtiyaç
duydukları desteği sunmak oldu. Reel sektörün
önde gelen destekçilerinden biri olarak, bu yıl
başta KOBİ’ler olmak üzere ticari kredilerde
sağladığımız artış, bizim açımızdan gurur verici.
Biz her şeyden önce bir KOBİ bankasıyız. Bu
alandaki liderliğimizi Hazine Destekli KGF Ke-
faleti kullanımlarında gösterdiğimiz performan-
sla da devam ettirdik. Eylül 2017 itibarıyla KGF
kefaletli kredi kullandırımında, 20 milyar TL’yi
aşarak tüm bankalar arasında ilk sırada yer al-
dık. En fazla nakdi kredi kullandıran ilk dört
banka arasında yer aldığımız bu dönemde bi-
lançomuzda önemli bir artış gösterdik, aktif bü-
yüklük sıralamasında Türkiye’nin beşinci büyük
bankası olduk.”

ESNAFA VE SANATKÂRA
SUNULAN AVANTAJLI KREDİ
Halkbank'ın kuruluş amacına uygun olarak

esnaf ve sanatkârlara yönelik yenilikçi ürünler

sunmaya devam ettiğini belirten Arslan şunları
ifade etti: “Esnaf ve sanatkârlara yönelik sıfır
faizden başlayan çok avantajlı krediler sunuyo-
ruz. Yeni yapmış olduğumuz düzenleme ile
bankamız tarafından esnaf ve sanatkârlara su-
nulan işletme kredisi üst limiti 200 bin TL'ye
yükseltilmiştir. Esnafımızın kendi işyerlerini sa-
tın alabilmeleri amacıyla Hazine Faiz Destekli
İşyeri Edindirme Kredimiz ve faaliyet konuları
ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları sıfır kilometre
araçları satın alabilmeleri için de Hazine Faiz
Destekli Taşıt Edindirme Kredimiz hayata geç-
miştir. Bankamız, ekonomiye destek olma mis-
yonuyla son 15 yılda, 1,6 milyonu aşan esnaf ve
sanatkâra 71,3 milyar TL Hazine Faiz Destekli
Kredi kullandırmıştır. 

FİNANSAL KAYNAKLAR ÇEŞİTLENİYOR
Finansal istikrarı ve uluslararası alandaki gü-

venilir marka algısıyla yeni iş birlikleri geliştiren
Halkbank, 10 yıl vadeli 1 milyar TL’lik katkı ser-
maye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi. 5.
yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan
tahvil ile Banka, sermaye yeterlik rasyosunu 50
baz puanın üzerinde artırarak yeni kredi verebil-
mek için de kaynak sağlamış oldu. Reel sektöre
verdikleri kesintisiz desteği sürdüreceklerini be-
lirten Arslan şunları söyledi: “Tahvil ihracıyla
hem bilançomuzdaki kaynak çeşitliliği artırdık,
hem de vade uyuşmazlığını azaltmış olduk. Ya-
tırımcılarımızın kısa vadeli mevduat yatırım
alışkanlıklarını, daha iyi getiriyle uzun vadeye
yönlendirmeleri konusunda alternatif ürünler
geliştirmek istiyoruz. Bu amaçla ileride Halka
Arz şeklinde bir sermaye benzeri tahvil ihracı
yaparak, bir ilke daha imza atmayı planlıyoruz.” 

HALKBANK HER ALANDA ZİRVEDE
79 yıllık geçmişi ve güçlü finansal altyapısı ile

uluslararası marka değerini artıran Halkbank,
Londra Borsası ve Financial Times’in bağımsız
organizasyonu olan FTSE’nin Aralık 2016’da kur-
duğu Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde
yer almayı başaran şirketlerden biri oldu. Çevre-
sel, sosyal ve kurumsal yönetişim konularında
gösterdikleri performansın Halkbank’ı bu en-
dekse taşıdığını belirten Arslan, “Kurumsal iti-
bar, sürdürülebilir finansman, çevresel, sosyal
performans, etik ilkeler ve çalışanlarına değer
veren marka olma özelliklerimizle bu endekste
yer aldığımız için gururluyuz” dedi.

Halkbank, Türkiye’nin 5. büyük bankası oldu
Halkbank 2016 yılının sonuna göre

gayri nakdi kredilerini de içeren top-
lam kredilerini yüzde 20,4 artırarak
248,2 milyar TL’ye taşıdı. Bankanın

KOBİ kredilerinin de dâhil olduğu nak-
di ticari kredileri, aynı dönemde yüzde

21,4 artış göstererek 153,5 milyar
TL’ye yükseldi. 2016 yılsonuna kıyasla

yüzde 23,8 oranında artırdığı toplam
mevduatını 186 milyar TL’ye çıkaran

Banka, bilanço büyüklüğünü yüzde
20,9 oranında artırarak 279,7 milyar

TL’ye taşıdı. Üreten, ihracat yapan ve is-
tihdam sağlayan rmalara kullandırdı-
ğı kredilerle Türkiye ekonomisinin des-

tekçisi olan Halkbank, KOBİ kredileri
alanındaki pazar payını da yüzde 14,4’e

taşıdı. Banka nakdi kredilerde sektö-
rün 4. büyük bankası konumuna geldi.

Halkbank Genel Müdürü 
OSMAN ARSLAN






