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Hayati ÇETİNKAYA
Kobigündem Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni

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

Türkiye’nin dört bir yanında yaklaşık bir yılda 30 bin kişiye uy-
gulamalı girişimci eğitimi verilerek ekonomiye yeni, dinamik
genç girişimci adaylarının kazandırılması girişimciliğin öneminin
giderek arttığı bir ortamda hepimize umut veriyor.

KOSGEB öncülüğünde ve çeşitli kurumların iş birliği çerçe-
vesinde gerçekleştirilen bu umut verici uygulamanın çok önemli
olduğunun altını çizmek gerek. Özelikle işsizliğin had safhada
olduğu Adana’da 900 yeni girişimcinin bu uygulamalı girişimci
eğitiminden yararlandırılarak ekonomiye kazandırılması çok
büyük önem arz ediyor. Bu vesileyle, genç girişimci adaylarının
uygulamalı girişimci eğitimlerine yönelmelerini ve düşündükleri
iş hayallerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan KOSGEB’le
temas kurmalarını önermek ve hemen ardından uygulamanın
nasıl işlediğini aktarmak istiyorum: 

KOSGEB programında, konusunda uzman hocalardan toplam
60 saat eğitim alan girişimci adaylarına girişimcilik özeliklerinin
sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, iş planını
kavraması ve ögeleri gibi birçok konuda eğitimler veriliyor.
Konular girişimci adaylarına ana hatlarıyla aktarılıyor. Bu
eğitim sonucunda adaylara girişimci sertifikaları veriliyor.

Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayıp kendi işini kuran
girişimcilerin, gerekli iş planı ve başvuru işlemlerini gerçekleştirerek
KOSGEB Bölge Müdürlüğü’ne sunmaları gerekiyor. Gerekli
araştırma ve inceleme neticesinde kurul kararıyla iş planları
onaylanan yeni girişimciler, KOSGEB tarafından verilen des-
teklerden yararlandırılıyor. Bu da çok önemli bir avantaj oluş-
turuyor. İş kurma sürecini hızlandırarak ekonomiye ve işsizliğin
çözümüne önemli katkılar sağlıyor. Başta işletme kuruluş
desteği, işletme kuruluş dönemi makine, teçhizat, ofis donanım
desteği ve işletme giderleri desteği olmak üzere, 24 bin liraya
kadar geri ödemesiz ve faizsiz; 70 bin liraya kadar sabit yatırım
desteği olmak üzere kredi imkanı sağlamış oluyor.

Türkiye’de KOBİ’lere en yakın kurumlardan biri olan, son dö-
nemde desteklerinin miktarını ve türlerini artıran KOSGEB’in
uygulaması, gençler için önemli bir fırsat. KOSGEB’in çalışmaları
ve girişimci eğitimleri, elbette ki önüne 500 milyar dolarlık
ihracat hedefi koymuş bir Türkiye için yeterli olmayacaktır.
Umudumuz, bir yandan girişimcilerin eğitim ihtiyacını karşılayacak
benzer organizasyonlar yapılırken, diğer yandan onlara finans
desteği alternatiflerinin artırılması. Bürokrasiyi de unutmamak
gerek. Malum, bizim ülkemizde paranız, deneyiminiz, eğitiminiz
de olsa, ofisinizi, atölyenizi kiralamış, donanımınızı tamamlamış,
elemanınızı işe almış, kasaya da sermayeyi koymuş bile olsanız,
bürokratik işlemlerde vakit kaybetmekten kaçamazsınız. İşte
bir de bürokrasi sorunumuzu en azından azaltabilirsek, yeni gi-
rişimcilerin, dolayısıyla yeni yatırımların, yeni sektörlerin,
yeni ürünlerin yolu açılacaktır.

KOSGEB ekonomiye
yeni girişimciler
kazandırıyor
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B u yıl 9’uncu kez düzenlenen Türkçe Olim-
piyatları Adana İl Etkinliği’nin 5 Ocak
Stadı’nda yapılmasını sağlayan Vali İlhan

Atış, 25 bine yakın vatandaşın şölen havasında
kutlama yapmasına fırsat vermişti. AGİD de or-
ganizasyonda emeği geçenleri ödüllendirmek
için dernek binasında ‘teşekkür yemeği’ verdi.
Kentimizin üst düzey bürokrat ve işadamlarının
katıldığı törende konuşan Adana Valisi İlhan
Atış, geçen yıl  yapamadıkları ama bu sene yap-
tıkları Türkçe Olimpiyatları’nda çok başarılı ol-
duklarının altını çizdi. 

EMEĞİMİZİ KOYDUK
Vali Atış, “Siz kardeşlerimize yardım isteği ile

geldiğimizde hepiniz koşarak destek verdiniz.
Çok başarılı bir organizasyon oldu. Vali ve Bü-
yükşehir Belediye Başkanı dahil hepimiz eşit şe-
kilde emeğimizi, yüreğimizi koyduk. Bütün kar-
deşlerimize teşekkür ediyorum.  Ahmet Coşkun
bey ve İstanbul’daki olimpiyat töreninde konu-
şan öğrencimiz Mars’ta okul açacaklarını söylü-
yorlar. Mars’ta okul açılabilir. Başkaları da açabi-
lir. Ama yüreklerde okul açamazlar. Biz yürek-
lerde okul açtık. Herkesin yüreğinde bir okul var.
Bu çocuklarımız hemen hemen her yerde son
derece başarılılar” şeklinde konuştu. 

GİZLİ KAHRAMANLAR VAR
“Kentimizdeki coşkuyu yaşatan öğrencilerin

yetişmesinde emeği geçen çok gizli kahramanlar
var” diyerek konuşmasına başlayan AGİD Başka-
nı Ahmet Coşkun ise şunları söyledi: “130 ülke-
den Türkçeye gönül vermiş öğrencilerimiz ülke-
mize geldi. Bunların yetişmesi için çok büyük
gayretler sarfedildi. Kongo, Senegal, Ürdün, Ka-
zakistan, Laos, Arnavutluk gibi ülkelerde bu
okulların açılması için Adana insanı her zamanki
gibi cömertliğini gösterdi. Yeni hedefimiz, bu

okulların tüm dünyada açılmasıdır. Daha sonra
başka gezegenlerde de hayat varsa oralarda da
okullar açmak yeni hedefimiz.” 

BİZİM İÇİN GÖREV
Daha sonra, Türkçe Olimpiyatları’na destek

verenlere teşekkür plaketleri verildi. Vali İlhan
Atış’ın plaketini AGİD Başkanı Ahmet Coşkun
takdim etti. Duygularını aktaran Adana Büyük-
şehir Belediye Başkan vekili Zihni Aldırmaz da
“Bu güzel organizasyonun parçası olmak bizim
için bir görevdir. Bundan sonra da ne görev dü-
şerse yapacağımızın bilinmesini istiyorum” şek-
linde konuştu. Başkan Vekili Aldırmaz, plaketini
Ahmet Coşkun’un elinden aldı.

TEŞEKKÜR PLAKETLERİ
Gecede ayrıca şu isimlere teşekkür plaketi ve-

rildi: Seyhan Belediye Başkanı Prof. Dr. Azim Öz-
türk, Sarıçam Belediye Başkanı Ahmet Zenbilci,
Çukurova Belediye Başkanı Yıldıray Arıkan, Yüre-
ğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, AESOB
Başkanı Kazım Barışık, AOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Bekir Sütçü, ATO Başkanı Ali Gizer, ATB
Başkanı Muammer Çalışkan, ADASO Başkanı
Sadi Sürenkök, Yüreğir Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı Ertuğrul Bozkurt, İl Müftüsü Mehmet Ba-
rış, Kültür ve Turizm İl Müdürü Osman Arık,
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fazlı Bayram Hadi, Sü-
vari Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Coşkun, Kı-
vanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç,
Sunar Mısır Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Çomu, Şahbazlar Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Şahbaz, Ateş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Nazım Turgut, Bozkurtlar A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Ali Bozkurt, Üçgül İnşaat Yönetim
Kurulu Başkanı Şaban Üçgül, Feza Ağız ve Diş
Sağlığı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Yasin
Türkoğlu ile AGİD Genel Sekreteri Mustafa Kılıçel.

Yüreklere
okul açıldı
Adana Valisi İlhan Atış, Anadolu
Girişimci İş Adamları Derneği’nin
yemeğinde, Türk okulları için 
Biz yüreklerde okul açtık dedi.

Adana Valisi İLHAN ATIŞ
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Adana’da
2009’dan bu yana
açılan rma sayı-
sında artış, kapa-

nan rma sayısın-
da azalma görül-

düğü, protesto
edilen senet sayı-

sında da önemli
gerilemeler ya-

şandığı açıklandı.

A dana ekonomisinin, ağırlıklı etkisi 2008
yılında görülen ve tüm dünyayı sarsan fi-
nansal krizin olumsuz yansımalarını tü-

müyle geride bırakmak üzere olduğunu bildiren
Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Gizer, “2009/2010 Mayıs dönemindeki
verilerle; 2010/2011 Mayıs dönemindeki verileri
karşılaştırdığımızda, dış ticaret, açılan/kapanan
firma sayısı ve protesto edilen senetlere ilişkin
istatistiki göstergeler, olumlu mesajlar iletiyor”
dedi.  

AÇILANLAR ARTTI
Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada Ali

Gizer, 2009 yılında açılan firma sayısında yüzde
10.9 artış, kapanan firma sayısında yüzde 10.8’lik
azalma olduğunu, 2010 yılında ise açılan firmalar-
da yüzde 12.4 artış yaşanırken, kapanan firma sa-
yısında ise yüzde 15.3 düşme olduğunu belirtti.
ATO Başkanı Gizer, “2011 yılı Ocak-Mayıs itiba-
riyle ise açılan firmalarda 14.6 artış, kapanan fir-
ma sayısında da yüzde 29.2 azalma gerçekleşti”
diye konuştu. 

İHRACAT YÜKSELİYOR
ATO Başkanı Ali Gizer, 2010 ve 2011 Ocak-

Mayıs dönemi verileri karşılaştırıldığında ihracatta
da yüzde 27 artış gerçekleştiğini vurguladı. Öte
yandan, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Böl-
gesi’ndeki elektrik ve doğalgaz kullanımında bir
önceki döneme oranla büyük miktarda artış ya-
şanmasının, üretimin arttığı ve iç ve dış piyasala-
rın açıldığına dair beklentilerin en önemli göster-
gesini oluşturduğunu ifade eden  Gizer, “2011 yılı
Mayıs ayında Hacı Sabancı Organize Sanayi Böl-
gesinde elektrik tüketiminde geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 28.1 artış gerçekleşti. Bu artış,
2011 yılı Ocak-Mayıs toplam tüketiminde ise bir
önceki yıla göre yüzde 32 dolayına ulaşmıştır”
dedi.

PROTESTOLAR AZALDI
Ekonominin bir diğer temel göstergesini oluş-

turan protesto edilen senetlerde adet ve tutar
olarak yıllara göre dağılımlar incelendiğinde ise
2010 yılında adet bazında yüzde 33.8, tutar ba-
zında da yüzde 28 azalma olduğunu aktaran Gi-
zer, 2009 yılında ise senet sayısında yüzde 9, se-
net tutarında ise yüzde 5.2 artış gerçekleştiğini
hatırlattı. Gizer, 2011 yılının Ocak-Mayıs döne-
minde ise protestolu senet sayısında bir önceki
yıla göre yüzde 45 azalma olduğunu söyledi.

İstatistikler 
umut veriyor ATO Yönetim Kurulu

Başkanı ALİ GİZER





8 TEMMUZ - AĞUSTOS 2011 www.kobigundem.comkobigundem@kobigundem.com

Tüm Sanayici ve İşadamları
Derneği Adana Şubesi ve kısa

adı KOSGEB olan Küçük ve
Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştir-

me ve Destekleme İdare-
si Başkanlığı’nın birlikte dü-

zenlediği “Uygulamalı Giri-
şimcilik Eğitim Programına”

katılan genç girişimcilerin
sertikaları törenle dağıtıldı.

GİRİŞİMCİLERE İHTİYACIMIZ VAR
TÜMSİAD Adana Şubesinde yapılan ikinci

etap eğitime, çeşitli iş fikirleri olan 60 girişimci
katıldı. 60 saat süren eğitimde; şirket kurma,
temel girişimcilik kavramları, iş fikri geliştirme
ve yaratıcılık egzersizleri, pazar araştırma, pa-
zarlama, üretim, yönetim, iş planı yazılması, fi-
nansal plan ve dış ticaret gibi konularda bilgiler
verildi. Törende bir konuşma yapan TÜMSİAD
Adana Şube Başkanı Deniz Köse, eğitimlerini
başarıyla tamamlayarak sertifika alan genç giri-
şimcileri kutladı ve yeni iş hayatlarında başarı
diledi. Köse,  “Ülkemizin yükünü çeken Küçük
ve Orta Ölçekli işletmeler, ekonomimizin bel
kemiğidir. Sizlere ihtiyacımız var. İşsizliğin azal-
tılmasına, istihdam ve üretimin artırılmasına
katkı sağlayacaksınız. Ne kadar çok girişimci
bu desteklerden yararlanırsa o kadar istihdam
imkanı doğar. Girişimcilik bu yönüyle de önem
arz ediyor. Başta KOSGEB Müdürümüz Hamit
Sucu olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşla-
rıma da teşekkür ediyorum” dedi. 

KOSGEB YANINIZDA OLACAK 
KOSGEB Adana Hizmet Merkezi Müdürü

Hamit Sucu’ da genç girişimcilerden önemli iş-
ler beklediklerini söyledi. Bu eğitimlerle ülke-
nin ihtiyacı olan girişimciliğin önünü açmak is-
tediklerini belirten Sucu, sektörde güçlü işlet-
meler kurulmasını hedeflediklerini ifade etti.
KOSKEB’in sağladığı sermaye birlikteliği ve or-
tak girişim fırsatlarının da değerlendirilmesi

gerektiğini vurgulayan Sucu, “Hangi meslek ile
ilgilenirseniz ilgilenin  yapmış olduğunuz işin en
iyisini yapmayı hep kendinize hedef edinin. Biz-
ler,  KOSGEB olarak hep yanınızda olacağız”
diye konuştu. 

Daha sonra sertifika almaya hak kazanan
adaylara belgeleri törene katılan protokol tara-
fından verildi. TÜMSİAD binasında düzenlenen
sertifika törenine Adana KOSGEB Hizmet Mer-
kezi Müdürü Hamit Sucu, TÜMSİAD Adana
Şube Başkanı Deniz Köse’nin yanı sıra Başkan
Yardımcıları Adem Güngör, M.Hakan Can, İl
Genel Sekreteri Yalçın Kartal, KOSGEB Danış-
manları Danyal Peker, Gülhan Yıldırım ile Eğit-
men Bülent Yüce katıldı. Tören dernek binasın-
da düzenlenen kokteyl ile sona erdi. 

YENİ GİRİŞİMCİLERE FIRSAT  
Yeni iş yeri açmak isteyen ve planı kabul

edilenler 5 bin liraya kadar işletme kuruluş
desteği, 10 bin liraya kadar kuruluş dönemi
makine, teçhizat ve ofis donanım desteği, 12
bin liraya kadar da işletme giderleri olmak üze-
re toplam 27 bin lira hibe alabilecekler. Ayrıca
70 bin liraya kadar sıfır faizli, 24 ay geri öde-
meli sabit yatırım desteğinin de verileceği be-
lirtilirken, geri ödemelerin başvurudan 2 yıl
sonra başlayacağı ve üç ayda bir taksitler halin-
de yatırılacak ifade edildi. Geri ödemesiz des-
tekler herhangi bir ticari faaliyette bulunma-
yan ve imalat sektöründe iş kurmak isteyen gi-
rişimcilere verilecek.

Genç girişimci adayları kolları sıvadı

KOBİGÜNDEM DERGİSİ Genel Yayın 
Yönetmeni HAYATİ ÇETİNKAYA
TÜMSİAD ve KOSGEB’in birlikte 

düzenlediği “Uygulamalı Girişimcilik Eğitim 
Programı”nı tamamlayarak sertikasını aldı
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Merkezi Adana’da
bulunan Astaş Isıl İş-

lem, devreye aldığı
indiksiyon sertleştir-
me tezgahı ile üç bin

milimetre boyunda
ve üç bin milimetre
çapında parçaların

tek seferde yüzey
sertleştirme işlemini
kısa zamanda yapıyor

yatırımları durmuyor
ASTAŞ ISIL iŞLEM’in

ASTAŞ Isıl İşlem 
Mühendislik Metalurji 
San. Tic. Ltd. Şti. Müdürü 
HASAN AYAZSEVEN

A staş Isıl İşlem Mühendislik Metalurji San.
Tic. Ltd. Şirket Müdürü Hasan Ayazseven
cihazın 145 KVA gücünde İGBT teknoloji-

siyle çalıştığını, PLC control system son teknoloji
indüksiyon sertleştirme makinesini bölgedeki sa-
nayicinin hizmetine sunduklarını söyledi. Ayazse-
ven, “İnductotherm firması, dünyada bilinirliği
olan ve alanında bir numara olan, yaklaşık 25 ül-
kede faaliyet gösteren, indüksiyon makine üretici-
sidir. Bu teknolojiyi başta Adana olmak üzere böl-
gedeki sanayicilerin hizmetine sunmuş bulun-
maktayız. İşlenmiş parçaların yüzey sertleşmesini
yaparak, ürünün uzun süre dayanmasını sağlamış
olacağız” dedi.

SON TEKNOLOJİ VAR
1989 yılında Adana’da Yüksek Metalurji Mü-

hendisi Rıfkı Bayram ve Hasan Ayazseven, yöneti-
minde kurulan Astaş Isıl İşlem Mühendislik Meta-
lurji San. Tic. Ltd. Şti., bölgedeki makine imalat sa-
nayinin sorun ve ihtiyaçlarına çözüm olmak amacı
ile Çukurova bölgesinin ilk profesyonel ısıl işlem te-



sisi olarak kuruldu. Adana Seyhan Sanayi Sitesi’nde
1500 metrekarelik kapalı bir alanda son teknoloji
makine ve ekipmanla büyümesini sürdürüyor.

TİTİZ ÇALIŞMA ANLAYIŞI
Bölgenin en büyük ısıl işlem fırın kapasitesine

sahip olduklarını bildiren Şirket Müdürü Hasan
Ayazseven, “Yıllık 2 bin 500 ton ısıl işlem kapasite-
mizle, bölgemizdeki makine yan sanayinin gelişme-
sinde motor rolünü üstlenmekteyiz. Tesisimizde
atmosfer kontrollü fırınlarda sementasyon,ıslah
normalizasyon, gerilim giderme, yaşlandırma ve
komple sertleştirme işlemlerini yapmaktayız. Ko-
nusunda uzman iki metalurji mühendisi uzman tek-
nisyenler ve kalifiye personelimizle büyük bir titiz-
likle çalışmalarımızı günün 24 saati sürdürüyoruz.
Yine soğuk ve sıcak iş takımı çelikleri, sade karbon-
lu çelikler, alaşımlı çelikler, sementasyon çelikleri,
yüksek hız çelikleri, paslanmaz çelikler ve alümin-
yum ısıl işleme tabi tutulabiliyor” diye konuştu.

ANA KURAL KALİTE ve GÜVEN
“Güç ve dayanıklılık bizim işimizdir” diyen Şir-

ket Müdürü Hasan Ayazseven, “ISO 9001:2000
kalite sistemiyle üretim yapmaktayız. Isıl işlem fı-
rınları bilgisayar kontrollü olup,proses ve kontrol
sonuçları sürekli olarak her aşması kayıt altına
alınmaktadır. Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini
hep ön planda tutarız. Yaşamın her alanında kul-
lanılan bir çok makine de Astaş Isıl İşlem tarafın-
dan kalitesi yükseltilmiş bir veya daha fazla maki-
ne elemanı mevcuttur. Endüstriye olan katkımız
gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında artarak
devam etmektedir” şeklinde konuştu.
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Adana Metal Sanayi Sitesi’nde 2011
başlarında  M. Caner Apbak ve Ebru

Özkayabaşı’nın kurduğu Lider Sac
LTD. ŞTİ., her iki ortağın da konusun-

da deneyimi, yılların tecrübe ve biriki-
miyle sektörde ilerleme kaydediyor.

Lider Sac hızlı gidiyor
K ısa bir zaman içerisinde tüm alt yapı

çalışmalarını tamamlayan Lider Sac,
Adana Metal Sanayi Sitesi’ndeki 400

metrekarelilik kapalı bir alanda faaliyetlerini
sürdürüyor.

BİR GÜNLÜK KARAR DEĞİL
Lider Sac LTD.ŞTİ, ortaklarından Ebru Özka-

yabaşı, firmanın kurulum aşamasıyla ilgili ola-
rak şunları söyledi: “2011 yılının ilk ayında faali-
yetlerimize başladık. Tabii ki bu bir günde veril-
miş bir karar değil. Kendi alanımızda başarılı
profösyonel, gerek deneyim ve gerekse dona-
nım bakımından sektörde yıllarını vermiş piya-
sada bilinirliği olan kişileriz. Ortak bir platform-
da düşüncelerimizi paylaşarak, kendimizin ye-
terli seviyeye geldiğinin tespitini yaparak, fizibi-
lite çalışmalarına başladık. En büyük gücümüz
birbirimize olan inancımızla, şirketimizi kurarak
piyasaya giriş yaptık” dedi.

ALTYAPI TAMAM
Ağırlıklı olarak sac kesimi ve levha sac satışı

yaptıklarını söyleyen Ebru Özkayabaşı, “Şu ana
kadar gerekli altyapı çalışmalarımızı tamamla-
dık. Gerekli teknolojik makinelerimizi devreye

aldık” dedi. Özkayabaşı şöyle devam etti: “Bu-
nunla birlikte sac kesiminde 4 mm-300 mm
arası CNC tezgahta sac kesimi yapmaktayız.
Kendi içimizde birimler oluşturarak ben, işlet-
menin finans bölümü ile ilgili tüm işleri yürüt-
menin yanı sıra, satış sorumlusu olarak da yeni
bağlantı görüşmelerini gerçekleştirmek için gö-
rüşmeler yapıyorum. Bu anlamda daha çok
bire bir görüşmeler yaparak netice almaya çalı-
şıyorum. Bu doğrultuda müşterilerimizle dirsek
temasına girerek, gelen talepleri iş kaybına uğ-
ratmadan daha sağlıklı hizmet vermeyi amaçlı-
yoruz. M. Caner Apbak arkadaşımız sac kesimi
ve levha sac satışı bölümü ile ilgileniyor. Böyle-
ce çok yeni olmamıza rağmen kurumsallaşma-
zında ilk adımını atmış bulunmaktayız.”

PAZARDA İLERLİYOR
Başta Adana olmak üzere,bölgede geniş bir

alanda müşteri portföyüne sahip olan Lider
Sac, G. Antep. K. Maraş, Osmaniye, İskenderun
ve Mersin gibi illerde müşterilerinin bulundu-
ğunu söylüyor. Ebru Özkayabaşı şunları söyle-
di: “Türkiye geneli hizmet vermeyi arzulamak-
tayız. Henüz bir yılımızı doldurmak üzereyiz.
Başlangıçta bir hedefimiz vardı. Bu koyduğu-
muz hedefle, yaptığımız işlere bakınca grafiği-
mizin sürekli yukarı doğru çıktığını net bir şekil-
de görmekteyiz. Bu tablo da bizi çok mutlu
ediyor. İşini yürüten ve yürütebilen her işletme
bizim gözümüzde bir devdir. Bu vesileyle yurti-
çinde ve yurtdışında ciddi anlamda iş yapan sa-
nayi içerisindeki bir çok firma ile çalışmalarımız
var. Tüm bunları göz önünde bulundurarak Ar-
Ge çalışmalarımızı başlangıçta olduğu gibi de-
vam ettiriyoruz. Teknolojiyi yakından takip
ederek sürekli yenilenmeyi hedef noktamızda
tutarak büyümemizi sürdüreceğiz.”

M. CANER APBAK ve 
EBRU ÖZKAYABAŞI’nın

kurduğu Lider Sac, 
sektöre hızlı girdi
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ÜRETİMDE YÜZDE 60 BÜYÜME SAĞLADIK
Mersin’de faaliyetlerini sürdüren Çelik Hele-

zon Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Durmuş Erol Sümer
ve Mehmet Badem yönetiminde sektörde 30
yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Makine parkuru-
nu genişleterek helezon üretiminde yüzde 60
gibi bir artış sağladı. Bünyesinde bulunan dört
addet heleozon maki-
nesi ve GİYOTİN sac
kesme makinesiyle
büyümesini sürdürü-
yor. TSE ve ISO
9001:2000 Kalite Yö-
netim Standartların-
da üretim yapan fir-
ma, ürünlerini Türki-
ye’nin dört bir yanına
gönderiyor. Firma,
helezon, tarım maki-
neleri, tekerli-tekersiz
helevatör, U tipi hele-
vatör, konveyör, besi
çiftlikleri için yem
karma makineleri
imalatı yapıyor.

AĞIRLIK HELEZON ve HELEVATÖRDE
Ortaklardan Mehmet Badem, yaklaşık bin

metrekarelik bir alanda yılda 60 bin metre hele-
zon üretimi yaptıklarını kaydederek “Helezon ve
diğer imalatlarımızda kalitemizi hep yüksek tu-
tuyoruz. Satış ve satış sonrası servis hizmetleri-
mizin yanı sıra, müşterilerimize en kısa sürede
ulaşmak, problemi yerinde tespit edip çözüme
kavuşturmak, müşteri memnuniyetini hep ön

planda tutmak şirketimizin ana kuralları” diye
konuştu. Badem, “Ağırlıklı üretimimiz helezon ve
helevatör üzerine. 50 mm çaptan 450 mm çapa,
3 mm’den 6 mm kalınlığına kadar helezon ima-
latı yapıyoruz. Ayrıca özel istek doğrultusunda
istenilen çap ve kalınlıktaki ölçüleri de parça ola-
rak üretiyoruz” dedi.

PAZAR PAYIMIZI ARTIRDIK
Çelik Helezon ortaklarından Mehmet Badem,

özelikle yem karma makinelerinin, besi çiftlikleri
için, çeşitli yemlerin karıştırılmasında çok büyük
bir kolaylık sağladığını söyledi. Yurt genelinde
pazarda iyi noktalara geldiklerini belirten Meh-
met Badem şöyle konuştu: “Yurtiçi pazarın yanı
sıra ürünlerimiz dolaylı olarak da yurtdışına gön-
deriliyor. Ancak gerekli altyapı çalışmalarına baş-

ladık. İlerleyen süreç içerisinde direkt olarak ihra-
cat yapmayı hedefliyoruz. Mevcut işletmenin
yanı sıra yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alan oluş-
turmanın çalışmaları devam ediyor. Makine ve
ekipmanlarımız iyi durumda olmasına rağmen
daha modern ve teknolojik makineler almak için
araştırmalarımız devam ediyor. Bu makinelerin

bir kısmını da kendi
bünyemizde imal
edeceğiz.” 

YENİLİKLERİ 
TAKİP 
EDECEĞİZ
Ürün yelpazesini

genişletmeyi dü-
şündüklerini ve bu
doğrultuda Ar-Ge
çalışmalarına ağırlık
verdiklerini söyle-
yen Mehmet Ba-
dem, “Çünkü bü-
yük firmaların Ar-
Ge ile ürünlerini ge-
liştirip ayakta kal-

dıklarını görüyoruz. Biz de ürün yelpazemizi ve
makine parkurumuzu Ar-Ge çalışmalarıyla yeni-
lemeyi düşünüyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız
sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. Sektördeki sı-
kıntıları da dile getiren Mehmet Badem, “Sürekli
Tarım ve hayvancılığın yanı sıra KOBİ’lere gere-
ken önemin verilmediğini düşünüyoruz. Bu tür iş-
letmelerin ülkeyi ayakta tutacağına inanıyoruz.
Değişen malzeme fiyatları ve piyasadaki nakit sı-
kıntısı KOBİ’leri zor durumda bırakıyor” dedi.

Çelik Helezon

yüzde 60 artırdı
üretim kapasitesini

Dört adet helezon
makinesi ve devreye

aldığı GİYOTİN sac
kesme makinesiyle

üretim kapasitesinde
yüzde 60 artış sağladı

Çelik 
Helezon 
ortaklarından
MEHMET 
BADEM
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Y azılım Mühendisi Merih Akçil ve Emrah Akçil
tarafından kurulan Terapi Bilgisayar, firmalarla
anlaşmalı teknik servis hizmetleri, bilgisayar

satışı, laptop bakım ve tamiri, web tasarımı, host-do-
main işlemleri ve özel yazılım çözümleri gibi geniş bir
alanda faaliyet yürütüyor. Sektörde gerekli olan tüm
sertifikalara sahip olan Terapi Bilgisayar, alanında tec-
rübeli ve bilgili yaklaşık on kişilik bir ekiple ve iki servis
aracıyla 500 metrekarelik kapalı alanda çalışmalarını
sürdürüyor.

HIZLI OLMALIYIZ
Terapi Bilgisayar ortaklarından Yazılım Mühendisi

Merih Akçil, “İşletmelerin bilgisayar ve yan malzeme-
leriyle ilgili, her türlü sorumluluk bilincinde hareket
ederek, en kısa zamanda etkili çözümler üretmek, en
temel prensiplerimizden. Bunun sebebi zamanın ve iş
kaybının ne denli önemli olduğunu bildiğimizden ve
müşterilerimizin bir çoğunun işinde kesintiye taham-
mülü olmadığı için kaliteli, hızlı ve hatasız çalışmayı
benimsedik” dedi.

MÜŞTERİYE ÖZEL PROJE
Bir işletmenin bilgisayarla işleyen, sistemiyle ala-

kalı donanım, yazılım, ağ sistemleri, ağ güvenliği, veri
güvenliği, satın alma danışmanlığı, iş akışını düzenle-
yecek her türlü yazılım ve lisanslamayı kendi bünyele-
rinde sağladıklarını söyleyen Merih Akçil, “Firmamız
her türlü yazılım lisanslamayı, en başından sonuna ka-
dar temin edebiliyor ve çözümleyebiliyor. Yazılım pro-
jelerinde izlediğimiz yol, firmada işleyen sistemin so-
runlu kısımlarının tespit edilmesi ve çözümlenmesine
uygun projeler geliştirerek, müşteriye sunumu yapıla-
rak, uygulama aşamasına geçiyoruz” diye konuştu.

İHTİYACA GÖRE YAZILIM
Piyasada bulunan hazır yazılımlarla ilgili de görüş-

lerini dile getiren Yazılım Mühendisi Merih Akçil, “Ha-
zır yazılımlar çoğunlukla işletmelerin ihtiyacını karşı-
layamıyor. Yine program üzerinde işletmeye özel de-
ğişiklikler yapılamadığı için doğal olarak birçok bölüm
kullanılamamaktadır. Bizim ürettiğimiz yazılımlarda,
öncelikle işletme ihtiyaç durumu tespiti yaparak en
uygun çözümü uygulamaya alıyoruz. Bu anlamda ver-
miş olduğumuz yazılım hizmeti bizi sektörde bir adım
öne çıkarıyor. Ayrıca web tasarımını ve barındırma
faaliyetlerimizi güvenliği en üst düzeyde olan sunucu-
larımızda vermekteyiz” şeklinde konuştu.

Adana’da 2003’te
kurulan Terapi
Bilgisayar LTD.

müşteriye özel ve
ihtiyaç durumuna

göre en uygun ya-
zılımlarla çözüm
önerileri sunuyor

Bilgisayarın ‘Terapi’si

Terapi
Bilgisayar 

ortaklarından
Yazılım 

Mühendisi 
MERİH AKÇİL
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Metal Sanayi
yeni yönetimi
kolları sıvadı

Adana Metal 
Sanayi Sitesi’nde

Haziran ayı başın-
da yapılan seçim-

de göreve gelen
yeni yönetim işba-

şı yaptı. Yönetim,
sorunları çözmek
için harekete geç-
mekte gecikmedi.

S eçimin ardından Adana Metal Sanayi Si-
tesi’nde Cengiz Erdoğanoğlu başkanlı-
ğında Ahmet Cebeci, Abdurrahman Can,

Nevzat Köreli, Seçim Kamuran, Cumali Eyi,
Mustafa Eren ve denetim kurulundaki Gökhan
Yoldaş ve Orhan Fidan’dan oluşan yeni yönetim
görev başı yaptı. Sitenin çehresini değiştiren,
başta ulaşım ve güvenlik olmak üzere pek çok
konuda hızlı davranan yönetim, sitenin sorunla-
rına çözüm arıyor. Yaklaşık bin 100 işletme ve 5
bin çalışanıyla kent ekonomisine katkı sağlayan
Adana Metal Sanayi Sitesi’nin yeni yönetim
kadrosu bu sorumluluğun bilinciyle hareket
ederek pek çok projenin hayata geçirilmesi için
de çaba içinde görünüyor.

SORUNLAR ELE ALINIYOR
Adana Metal Sanayi Sitesiyle ilgili birçok ko-

nuda KOBİGÜNDEM Dergisi’ne açıklamalarda
bulunan Başkan Cengiz Erdoğanoğlu şunları
söyledi: “Yeni yönetim olarak, Haziran ayı başla-
rında yapılan seçimle iş başına geldik. Önce site-
mizle ilgili sıkıntıları belirleyerek çalışmalarımıza
başladık. Şu ana kadar başta güvenlik olmak
üzere, eksikliklerimizin giderilmesi anlamında
önemli adımlar atmış bulunmaktayız. Sitenin
birçok noktasına kamera sistemi yerleştirerek
takibini yapacağız. Bu doğrultuda çalışmalarımız
ve görüşmelerimiz devam ediyor. En kısa zaman
içerisinde bu sistemi gerçekleştirerek, güvenlik
sorununa çözüm sağlamış olacağız.”

Adana Metal Sanayi Sitesi Başkanı 
CENGİZ ERDOĞANOĞLU
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KURUMLARLA GÖRÜŞÜYORUZ
Diğer taraftan aidatların zamanında toplan-

ması, bir düzene bindirilmesi ve yapılacak olan
çalışmalara olanak sağlayacağını özelikle vurgu-
layan Cengiz Erdoğanoğlu şöyle devam etti:
“Özelikle aidatların düzenli ödemesini bir siste-
me bağlayacağız. Bu da eksiklerimizin gideril-
mesi konusunda önem arz ediyor. Ayrıca yol ya-
pımı, ilaçlama, temizlik ve çöplerin zamanında
alınması gibi bir çok sıkıntıyla ilgili çalışmaları-
mızı başlattık. Bu doğrultuda Seyhan Belediye
Başkanı Sayın Azim Öztürk’le bir toplantı ayar-
lanarak görüşme yapıldı. Kendisine siteyle ilgili
sıkıntılarımız aktarıldı. Çözüm noktasında ken-
disinden yardımcı olacağı sözü alındı. Ayrıca

Büyükşehir Belediyesi ile temaslarımız devam
ediyor. Görüşme neticesinde yine mevcut sıkın-
tılarımızı aktararak yardımlarını bekleyeceğiz.
Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Adana Ticaret
Odası’nda (ADASO) düzenlenen toplantı, sem-
pozyum ve seminerlere katılarak izlenimlerimizi
ve almış olduğumuz bilgileri sanayici ve esnafı-
mıza anlatarak,gerek ekonomik ve gerekse tek-
nolojik bilgi paylaşımını sağlamış olacağız.”

YENİ PROJELER OLACAK
Sitenin giriş kısmında da bir takım düzenle-

melerin yapılacağı bilgisini veren Cengiz Erdoğa-
noğlu, “Özelikle sitenin giriş kısmında bulvar
üzerinde yeni düzenlemeler yapacağız. Çalışma-
larımız proje aşamasında, yakın bir zaman içeri-
sinde hayata geçireceğiz” dedi. Bunun yanı sıra
yine blok girişlerindeki işletme bilgilerinin yer al-
dığı tabela ve yön levhalarının yeniden tasarla-
narak tüm bilgilerin güncellenmesini sağlayacak-
larını kaydeden Erdoğanoğlu, “Ayrıca tüm ban-
kalarla görüşme halindeyiz. Sitenin giriş bölü-
münde yeni şube ve bankamatikler açılmasını
sağlamaya çalışıyoruz. Kısacası Adana Metal Sa-
nayi Sitesi’ni ve çevresini bir cazibe çekim merke-
zine dönüştürmek için var gücümüzle çalışmala-
rımızı sürdürerek projelerimizi sanayici ve esnaf
arkadaşlarımızla birlikte hayata geçirmeyi hede-
fimize almış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.
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Adana’da 2010’da
KOSGEB’in uygu-

lamalı yeni girişim-
ci eğitimlerini ta-

mamlayan Rıdvan
Adıgüzel’in kurdu-

ğu Anatolia Bilişim,
sektörde emin

adımlarla ilerliyor.

KOSGEB’in yeni girişimcilere sunduğu
katkıyı önemsediğini vurgulayan Rıdvan
Adıgüzel, “Sektörde 13 yılık bir dene-

yim ve KOSGEB’in katkılarıyla Anatolia Bilişim’i
kurdum. KOSGEB destekleri ile büyümemizi
sürdüreceğiz” dedi. Adıgüzel, BGA chip seti de-
ğişimi, çeşitli laptop arzaları ve BGA chip seti
onarımı, LCD panel değişimi, laptop klavye de-
ğişimi, laptop adaptör tamiri, tıbbi cihaz kart
tamiri ve sanayi işletmelerinde kullanılan CNC
tezgahlarının cihaz kartları gibi yüzey montajlı
çip teknolojisi kullanılan tüm elektronik cihaz-
larda mevcut olan çiplerin değişim ve onarım
işlemlerini yaptıklarını söyledi.

TEKNOLOJİ DEĞİŞTİ
Rıdvan Adıgüzel, “Gelişen teknoloji ile bir-

likte yüksek işlem kapasiteli mikro çipler kulla-
nılan cihazlar icat oldu. Ürünlerin karmaşıklaş-
ması tamir hizmetlerinde zorluklara hatta ner-
deyse imkânsızlığa sebep oluyor. Servis nokta-
larında çok yüksek fiyatlar istenerek nerdeyse
yeni bilgisayar parası kadar onarım parası iste-
niyor. Bunun en önemli sebebi tamir için ma-
nuel çalışılarak çok uzun zaman harcanması ve
onarımı zor cihazların İstanbul’da faaliyet gös-
teren firmalara havale edilerek yüksek mali-
yetler oluşmasına neden oluyor” diye konuştu.

GARANTİLİ ONARIM
Anatolia Bilişim’in kurucusu Rıdvan Adıgü-

zel, yüksek maliyetli bilgisayar ve laptop tami-
rine çözüm olarak kendilerinin profesyonel
teknik personel ve Türkiye’de az sayıda bulu-
nan notebook onarım cihazlarıyla faaliyet yü-
rüttüklerini söyledi. Adıgüzel, “Arıza tespitleri
ücretsiz yapılarak müşteri memnuniyetini esas
alan hizmet anlayışımızla tüm cihazların ga-
rantili tamirini yapıyoruz. Bunun yanında lap-
top yedek parçaları, sarf malzemeleri, her
marka ve model cihazın şarj adaptörleri stok-
larımızda mevcut” diye konuştu.

ULUSLARARASI STANDART
Anatolia Bilişim, uluslararası standartlarda

hizmet vermektedir. Dizüstü, masaüstü bilgisa-
yar ve diger donanım sorunlarının doğru şekil-
de nasıl tespit edileceğini ve arızalı cihazlarını-
zın nasıl onarılacağını bilen eğitimli bir kadroya
sahip olduklarını söyleyen Adıgüzel, “Onarım
için sadece sertifikalı parçaları kullanıyoruz.
Onarım merkezi sayesinde, arızalı cihazlarınızın
hızlı ve doğru bir şekilde onarım göreceğini ga-
ranti ediyoruz. Arızalı cihazların onarılması ge-
rekip gerekmediğine yapılacak testler sonucun-
da hizmet merkezimizde karar veriyoruz. Ona-
rım gerekliyse, arızalı cihazlarınızın onarılması
ile ilgili bir plan hazırlıyoruz. Onarım, genel ola-
rak nakliyat süresi dahil 5 iş günü sürüyor. Mar-
kası, modeli ve sorunu ne olursa olsun arızalı
cihazlar garantili şekilde onarılıyor” dedi.

ANATOLIA BiLiŞiM
adımlarını sağlam atıyor

Anatolia Bilişim’in
teknik servis
hizmetleri şunlar:
Dizüstü bilgisayar 
LCD ekran değişimi

Dizüstü bilgisayar klavye değişimi

Dizüstü bilgisayar anakart 
değişimi ve tamiri

Dizüstü bilgisayar optik okuyucula-
rının temizlenmesi ve değişimi,

Dizüstü bilgisayar kasa ve 
butonların değişimi ve tamiri

Dizüstü bilgisayar harddisk değişimi

Masaüstü bilgisayar tamiri

Diğer donanım arızalarının tamiri

Yazılım sorunlarının çözülmesi

Kamu ve özel sektöre 
bakım ve onarım hizmetleri

Anatolia Bilişim’in kurucusu
RIDVAN ADIGÜZEL
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Türkiye Odalar
ve Borsalar 

Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu

Adana’daki
odaların başlat-

tığı güç birliği-
ne destek verdi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sektö-
rel sanayi sitelerinde incelemeler-
de bulunmak üzere Konya’ya giden

Adana heyeti ile Konya Organize Sanayi
Bölgesi’ni ziyaretinde bir araya geldi.
Adana Sanayi Odası (ADASO) Meclis
Başkanı Ahmet Kardeşler, Yönetim Kuru-
lu Başkanı Sadi Sürenkök, Adana Ticaret
Odası (ATO) Meclis Başkanı Behiç Pakyü-
rek, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gizer ve
diğer oda ve meslek örgütü temsilcilerini
kabul eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, Adana’nın ilk sanayileşen ve sana-
yileşmede Türkiye’ye örnek oluşturmuş
kentlerden biri olduğunu söyledi.

UFKUMUZ AÇILDI
Adana’da oluşturulan birliktelik tablo-

sundan mutlu olduğunu ifade eden Hi-
sarcıklıoğlu, “Birlik ve beraberliğinizden
dolayı kutluyorum. Bu yolda devam edin,
başarı da, güç de beraberinde gelecektir”
dedi. ADASO Başkanı Sadi Sürenkök ise
Konya’daki incelemelerin verimli geçtiğini
ve çok yararlı olduğunu belirtti. Sürenkök,
”Sanayi siteleriyle ilgili bilgi alındı, yapılan
çalışmalar yerinde incelenerek Adana’da
yapılacak sektörel sanayi siteleriyle ilgili
ufkumuz açıldı. Adana sektörel sanayisi
için dönüm noktası olacak, Adana sanayi-
si için yeni bir dönem açılacak. Adana’ya
uygun proje hazırlayarak, belediyelerimi-
zin de desteğiyle sektörel sanayi siteleri
ve kümelenme projesini gerçekleştirmeyi
hedefledik” diye konuştu.

Kadir EKREN
ÖZKA Kaynak A.Ş. Yön. Kur. Bşk.

Hatırlanacağı gibi, içinde bulunduğumuz Temmuz ayı baş-
larında, 2011 yılının ilk çeyreğinde ülkemizin büyüme
hızının %11 olduğu bilgisi açıklandı. Çin’in aynı döne-

me ait büyüme oranı %9,7 iken ülkemizin kaydettiği oran nere-
deyse bir dünya rekoruna işaret etmekte idi. Böylesine önem-
li bir miktardaki büyümenin bu ülkede yaşayan herkesi sevindir-
mesi beklenirken haber çok da fazla yankı bulmadı ve üzerinde
fazla durulmadı. Ekonomi ile ilgili uzman köşe  yazarlar ise, ‘Re-
kor Kırdık Ama…’, ‘Büyüyor muyuz. Batıyor muyuz ?’
ya da ‘Hormonlu  Büyümeye Devam, Ucuz İthalata Se-
lam’ gibi ‘kuşkulu’ başlıklar içeren yazılar kaleme aldılar.

Ekonomik işleyişin karakteristiğini makro rakamlara bakarak
değerlendirecek ölçüde ekonomi bilgisine sahip değilim. Ancak
ekonomik büyümenin esas göstergesinin ülkede yapılan üretim
olması gerektiğini bilen biri olarak mikro düzeyde yaşananları ve
üretim alt yapılarındaki hareketliliği gözlemleyebiliyorum. Yaptı-
ğım işin gereği olarak ülkemizin birçok sanayi bölgesine gidip
üretim yapan yerlerde çalışıyorum. Hem içinde bulunduğumuz
Adana Sanayi hem de gidip gördüğümüz diğer sanayi böl-
gelerinde hep hızlı bir büyümenin işaretlerini görüyoruz. Hızla
büyümekte olduğumuzun en açık işareti, neredeyse küçük, orta
büyüklükte veya büyükçe olan tüm işletmelerin mevcut yerle-
rini büyütebilme çabası içerisinde olmalarıdır. Çıplak gözle
yapılan bu gözlem bile gerçekten aşırı hızlı büyümekte olduğu-
muzu göstermekte.

Üretme yeteneğinin ve üretebilmenin bir ülke için yaşamsal
öneme sahip olduğuna inanıyor olmama karşın, açıklanan büyü-
memizin ne kadar sağlıklı olduğu konusundaki kuşkulara da ka-
tılmadan edemiyorum. Sahadaki gözlemlerime dayanarak belirle-
yebildiğim, resmi açıklamalarda çok fazla yer almayan ancak çö-
züm bulunmadığı takdirde baş ağrıtacak olan bazı sorunları sıra-
lamak istiyorum.

Hızla artan üretimi gerçekleştirebilmek için gerekli olan tesis,
makine ve ekipmanın özellikle ileri teknoloji ürünü olan önemli
bir kısmı (CNC tezgahlar, ölçme ve test ekipmanı gibi) ile üretim
için gerekli olan nitelikli hammadde  ve malzemenin (nitelikli çe-
lik ve alüminyum bazı önemli kimyasallar gibi) bir çoğunu ithalat
yoluyla karşılıyoruz. Bunun doğal sonucu olarak büyümeyle bir-
likte cari açık ve dış borç artarken, bu borçlanma karşılığında
kayda değer, yeniden üretebilecek bir teknolojik kazanım da sağ-
lanmamakta.

Büyümenin motoru olan üretim yüksek oranlarda artarken,
üretiminin temel öznesi olan nitelikli insan kaynağı aynı hız-
la büyümüyor. Küçük veya büyük neredeyse tüm işletmelerin ni-
telikli ara eleman ihtiyacı durmadan artıyor ancak bu problemin
çözümü için köklü adımlar atılmıyor. Mühendislik fakülteleri-
nin yıllık kontenjanlarının 50.000 rakamlarını aştığı bir dönem-
de bu rakamla oranlanamayacak kadar az sayıda teknik meslek
lisesi mezunu çalışma hayatına katılabilmekte. Nitelikli çalışan sa-
yısı artış hızının büyüme hızının altında kalmasının doğal sonucu
olarak eldeki yetişmiş elemanların iş yükü sürekli artmakta. Böy-
lece sayıları durmadan artan milyonlarca niteliksiz ve işsiz insa-
na karşın az sayıdaki nitelikli ve iş yoğunluğu durmadan artan
insanın olması gelir dağılımındaki adaletsizliği artırmakta. Ekono-
mideki büyümeye karşın işsiz sayısının azalmaması da bu duru-
mu açıkça göstermekte.

Artan üretim bir yandan da çalışanların sağlığı ve iş güvenli-
ği, çevrenin sağlığı ve güvenliği problemlerinin de artması anla-
mına gelmekte. Büyümede elde edilen hız bu türden problemle-
rin çözümü için de yakalanmadığı taktirde iş kazaları ve çevre fe-
laketleri kaçınılmaz olacaktır.

Burada dile getirilen sorunların hepsi de devletin el atmasını
bekleyen ve yalnızca onun desteği ile çözülebilecek büyüklük-
te sorunlardır. Sosyal devlet de esasında bunun için vardır. Ekono-
mik büyüme vergilerin, dolayısıyla da devletimizin gelirlerinin art-
ması anlamına geldiğine göre bu büyümeyi sağlayan taraarın
devletlerinden hizmet beklemeleri de en doğal hakları olmalıdır.

Büyümek
Her Zaman Mı İyidir?

kekren@ozka-kaynak.com

Adana’daki güç birliğine
Hisarcıklıoğlu’ndan övgü
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Bülent YÜCE
Makine Mühendisi

İş Kurma ve 
İşletme Geliştirme Danışmanı

Türkiye’de, Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik uygulama-
lara start verildiği 90’lı yolların sonlarından itibaren hem
işin mutfağında yer alan, hem de “garsonluk yapan”

biri olduğumu belirterek söze başlamak istiyorum. Gerçekten o
tarihten bu yana çok fazla yol kat ettiğimizi, en azından bir giri-
şim ya da yatırıma başlamadan evvel “Pazar araştırması
yapma” ve “iş planı hazırlama”nın ne kadar önemli oldu-
ğunu artık kavramış olduk.

KOSGEB’in, 2010 yılı Haziran ayında yenilenen vizyonu ve
desteklerinin devreye girmesiyle, Girişimciliğe yönelik destekler
çok daha etkin bir hal aldı ve bu da yeni iş kurma olayını inanıl-
maz ivmelendirdi. Söz konusu tarihten, yani Haziran 2010’dan
bu yana Türkiye’nin doğu ve batısında yer alan 5 farklı ilde,
500’den fazla “Girişimci Adayı”na Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimleri’ni verdim. İlk başladığımda yalnızca, KOSGEB ile arala-
rında düzenledikleri bir protokole istinaden İŞKUR İl Müdürlükle-
ri bu eğitimleri düzenliyordu. Daha sonra, Ticaret ve Sanayi Oda-
ları, Belediyeler ve İşadamı Dernekleri gibi bazı Sivil Toplum Ku-
ruluşları da bu eğitimi düzenlemeye başladılar. Eğitimlere, KOS-
GEB’in de seçimler de aktif rol almasıyla (ve hatta kendi-
sinin de bizzat eğitim düzenlemesiyle) gerçekten kendi işini kur-
ma potansiyeli yüksek kişiler katıldı ve bugün itibariyle Adana
KOSGEB’in desteklediği yeni girişimci sayısı 70’i aştı. Bu, Türki-
ye ortalamasına göre oldukça iyi bir rakam. Çünkü eğitim verdi-
ğim diğer illerdeki öğrencilerimle görüştüğümde bu sonucu gö-
rebilmek zor olmuyor.

Farklı kaynaklarda, çok farklı tanımlamalarına rastlayabilirsi-
niz Girişimciliğin. Ancak ben, yukarıdaki 70’ten fazla iş kuran
yeni girişimcinin 32 tanesinin iş planını hazırlayan bir danışman
olarak şunu söyleyebilirim, her şey pazarı, müşterilerinizi ve ra-
kiplerinizi ne kadar iyi bildiğinizle başlıyor. Ondan sonra zaten sı-
rasıyla pazarlama karmasının 4 üyesini konumlandırmaya başlı-
yorsunuz: Ürünlerin (hizmetlerin) neler olacağı, bu ürün ya da
hizmetlerin hangi yatlardan satılacağı, bunların müşterilere ne
şekilde ulaştırılacağı ve ne şekilde tanıtılacağı. Tabii Pazar araş-
tırmasının üzerine, iyi bir nansal öngörü ile hazırlanmış nan-
sal plan, üretim ve yönetim planları da önemli rol oynuyor Giri-
şimcilerin başarısında.

Derslerimde, “orada o iş tutmaz, çok kişi kapattı” de-
nilen yerlerde iş kuran öğrencilerimin başarılarına şahit olmakta-
yım. Artı, hangi öğrencimle konuştuysam, “Hocam çok şükür
işler iyi gidiyor” dediklerini öğreniyorum. İnanın bu, lafın geli-
şi olarak söylenen kalıplaşmış bir “iyi gidiyor” değil, altı ger-
çekten dolu. Çünkü bu arkadaşlarımın hepsi pazarlarını çok iyi
araştırdılar, gerektiğinde müşterilerini tanımak için anketler uy-
guladılar, buna göre satış tahminlerini yaptılar ve nansal projek-
siyonlarını oluşturdular, buna göre üretim (ya da hizmet) süreç-
lerini tasarladılar.

Yazının bitiminde, özellikle KOSGEB Adana Hizmet Mer-
kezi Müdürlüğü’nden bahsetmeden geçemeyeceğim. Yukarı-
da bahsedilen başarıda en büyük pay gerçekten onlara ait. Mer-
kez Müdürü’nden, altındaki tüm uzmanlara kadar her biri, giri-
şimcilerin bıktırıcı sorularından usanmadan onlara ellerini uzattı-
lar ve oldukça pozitif bir yaklaşımla işsizlik oranında bayra-
ğı elinden düşürmeyen Adana için güçlü bir umut ışığı ya-
rattılar.

Tabii Girişimciler açısından işin kurulması, yalnızca “Bismil-
lah” dedikleri nokta. Bunun bir de “İşletmenin Geliştirilme-
si” aşaması var ki, derya deniz. Ancak çeşitli tekniklerle artık
bunun  da güzel uygulamaları mevcut. (Stratejik Yönetim, Üre-
tim, Pazarlama, Satış, Dış Ticaret, Finansman Yönetimi ve İnsan
Kaynakları konularında). KOSGEB’in bu konularda da çok güzel
destekleri mevcut. Peki işinizi nasıl geliştirecek, KOS-
GEB’den nasıl mı faydalanacaksınız?

Beni izlemeye devam edin :)

Türkiye’de
Girişimcilik ve KOSGEB

info@bulentyuce.com

Adana Sanayi
Odası (ADASO)

Başkanı Sadi
Sürenkök, “Ku-

rumsallaş-
ma, şirketlere

rekabet gücü ve
şeffaık kazan-

dıracak” dedi.

A DASO ve Ernst&Young firması iş-
birliğiyle düzenlenen seminerde,
sanayiciler  “Yeni Türk Ticaret Ka-

nunu” hakkında bilgilendirildi. ADASO
Başkanı Sadi Sürenkök, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu’nun Temmuz 2012’de yü-
rürlüğe gireceğine dikkat çekerek, yıllardır
alışılagelmiş kalıpların dışında, tek başına
şirket kurulması gibi değişikliklerin yer al-
dığını bildirdi. Sürenkök, kanunun, şirket-
lere kurumsallaşma, sürdürebilirlik, reka-
bet gücünün artması, kamu güveninin
oluşturulması ve şeffaflık açısından çok
önemli yenilikler getirdiğini söyledi. 

DEĞİŞİKLİKLER ÖNEMLİ
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakül-

tesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Dural
da yeni Türk Ticaret Kanunu’nun şeffaflık,
kurumsal yönetim ve bağımsız denetim
üzerine kurulduğunu belirterek, ticaret
hayatında hukuki yönden köklü değişik-
likler yaşanacağını, mevcut zihniyetlerin
de buna uyum sağlaması gerektiğini be-
lirtti. Etkinlikte, Ernst&Young Ortağı So-
rumlu Denetçi Kaan Birdal ve Vergi Bölü-
mü Müdürü Nevra Kafkaslıgil de kendi
konularıyla ilgili bilgilerini paylaştı.

Kurumsallaşan şirket
rekabet gücü kazanır
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Yusuf EKİNCİ
Artı Tanıtım ve Danışmanlık 

Hizmetleri İşletme Sahibi

Kobi’ler günümüzde ekonomilerin ana motoru
oluşturmuş olması devletlerin yoğun ilgi oda-
ğı durumuna gelmişlerdir. Türkiye’de işletme

öz-kaynaklarının yetersizliği sorunları tespit edilmiş
ve bu sorunların giderilmesine yönelik birçok devlet
kurumu teşvik destekleri vermektedir. Bunların bazı-
ları şunlardır: KOSGEB, DTM, KIRSAL KALKIN-
MA, YATIRIM TEŞVİK, BÖLGESEL KALKINMA
AJANSALARI.

KOSGEB yurt içinde birçok işlevsel kredi ve hibe
destekleri vermektedir. Genel Destek Progra-
mı’yla ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının kar-
şılanmasında, KOBİ’lerin payını ve etkinliğini artır-
mak, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere
uygulamak ve rekabet düzeylerini yükseltmek üzere
düzenlenmiştir. Bu program yurtiçi fuar, tanıtım, nite-
likli eleman istihdam, eğitim, yurtdışı iş gezisi, belge-
lendirme, danışmanlık test analiz ve kalibrasyon ko-
nularında destekler vermektedir. Kobi Proje Des-
tek Programı, KOBİ’lere proje kültürü ve bilinci
yerleştirmek, proje yapabilme kapasitelerini arttırıl-
masıyla ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini ve
ülke ekonomisini geliştirmeye yönelik projeleri des-
teklemektedir. Kobi Proje Destek kapsamına üretim,
pazarlama, dış ticaret, yönetim-organizasyon, insan
kaynakları, mali işler ve nansman gibi konular ve
bunlarla ilişkili alanlar girmektedir. İşbirliği Güç-
birliği Programı, KOBİ’lerin işbirliği güç birliği an-
layışıyla bir araya gelerek, ortak tedarik, ortak tasa-
rım, ortak pazarlama, ortak imalat ve benzeri konu-
larda sunulan projeleri desteklemektedir. Bu destek-
lerin dışında KOSGEB Girişimcilik, Kredi Faiz,
AR-GE inovasyon gibi işlevsel desteklerde sunmak-
tadır.

DTM yurt dışına yönelik işlevsel destekleri bulun-
maktadır. Bunlardan biri Çevre Maliyetlerinin
Desteklenmesi’dir. Bu destek Türkiye’de ticari ve
sınai faaliyette bulunan şirketlerin çevre, kalite ve in-
san sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlaya-
bilmesi için akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan
aldıkları belgelerini kapsamaktadır. Diğer bir destek
Pazar Araştırma ve Geliştirme’dir. Bu destek,
şirketlerin yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlama-
sı, yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel Pa-
zar paylarını arttırmasına yönelik bir destektir. Ayrıca
DTM Yurt dışı Fuar Katılımı, Araştırma-Geliş-
tirme yardımı, uluslararası nitelikteki yurt
içi ihtisas fuarları, Yurt Dışı Birim, marka ve
Tanıtım Faaliyetleri gibi konularda da destek ver-
mektedir. 

Kırsal Kalkınma; Tarım ve Köy işleri bakanlığı
tarafından, şirketlerin tarımsal ürünlerin işletilmesi,
depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım
tesislerini yapımına, mevcut tesislerin kapasite artırı-
mı, teknoloji yenilemesi ve tamamlanmasına yönelik
projelere destek verilmektedir. Alternatif enerji
kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
alternatif enerji kaynaklarından jeotermal,
biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi üretim tes-
islerine hibe destekleri sağlanmaktadır. Ayrıca yeni
etap başvurularında koyun, keçi ve manda konuların-
daki sabit yatırım projeleri de desteklenmektedir.

Ayrıca Kalkınma Ajansları, Hazine Müste-
şarlığı, Avrupa Birliği teşvikleri de verilen diğer
destek kurumlarıdır.

Kobilere Verilen
Devlet Destekleri

arti@artiuygulama.com

Adana iş dünya-
sı, kentin eko-
nomik, sosyal

ve kültürel
alanda gelişme-

sine katkı sun-
mak için emni-
yet teşkilatı ile
ortak hareket

etmeye hazır ol-
duğunu bildirdi.

D aha önce görev yaptığı Adana'ya Emniyet Mü-
dürü olarak atanan Mehmet Avcı'yı ziyaret
eden Adana Sanayici ve İşadamları Derneği

(ADSİAD) Başkanı Süleyman Sönmez, Doğu Akdeniz Sa-
nayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DASİFED)
Başkanı Süleyman Onatça ve ADSİAD Yönetim Kurulu
Üyeleri, Adana'daki potansiyelin iyi değerlendirilmesi
gereğine vurgu yaptı.

ADANA İÇİN KAZANÇ
ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez, kenti bilen, tanı-

yan Avcı'nın Adana için bir kazanç olduğunu söyledi.
Adana'nın göçle gelen ve göçle giden sorunları olduğuna
dikkat çeken Sönmez, “İş dünyasında kalifiye ve önemli
istihdam oluşturabilecek insanlarımız Adana'yı terk edi-
yor. Böyle değerli insanları Adana'da tutmalıyız” dedi.

BEYİN GÖÇÜ ENGELLENMELİ
Adana'da Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) art-

ması durumunda işsizliğin azalacağına işaret eden Sön-
mez, “Göçün gelmesinden çok kentten ayrılan beyin gö-
çünün önüne geçmeliyiz. Emniyet teşkilatımızla kentin
gelişimi ve kalkınması için birlikte çalışmaya hazırız. Ada-
na'ya katkı koymak için hep birlikte çalışmalıyız. Öte
yandan içimizden birinin emniyet müdürü olması bize
ayrı bir mutluluk ve heyecan vermektedir” diye konuştu.

YATIRIMCININ ÖNÜ AÇILMALI
DASİFED Başkanı Süleyman Onatça ise “Adana'ya

daha çok yatırım yapılırsa, devletimiz yatırımcının önü-
nü tam olarak açarsa işsizlik de önemli ölçüde azalır”
diye konuştu. İstihdamın önündeki yük ve dolaylı vergi-
ler nedeniyle iş dünyasının sıkıntı çektiğini dile getiren
Onatça, “Bazı nedenler istihdamın ve ekonominin önü-
nü tıkıyor. Ama her şeye rağmen Adana, ülkemizin en
önemli illerinden biridir” şeklinde konuştu.

Emniyet ve iş dünyası
birlikte hareket edecek





Türkiye’de ve yurt dışında top-
lam 17 ayrı noktada göz teda-
vilerinde son teknoloji cihaz-
lar ve en gelişmiş tedavi yön-
temleriyle hizmet veren Dün-

yagöz Hastaneler Grubu’nun
Adana hastanesi faaliyete geçti

S eyhan bölgesinde hizmete giren
Adana Dünyagöz Hastanesi, gözün
19 branşında 240 farklı tedavi yön-

temi ile 7  gün hizmet veriyor.  Göz teda-
visinde en gelişmiş teknoloji ve yöntem-
lerini   dünyayla eşzamanlı olarak Çuku-
rova Bölgesi’nin hizmetine sunan hasta-
ne, günde 250 poliklinik, 30 ameliyat ve
40 lazer ameliyat yapma kapasitesine sa-
hip. Bu özelliği ile Adana Dünyagöz Has-
tanesi, bölgenin en geniş hasta kapasite-
sine sahip hastanesi oldu.  

ADANALILARIN GÖZÜ 
DÜNYAGÖZ’E EMANET 
Adana Dünyagöz Hastanesi ile bu güne

kadar yatırımı yapılmamış pek çok yeni
teknolojiyi ve tedavi yöntemini bölge hal-
kının hizmetine sunduklarını belirten
Dünyagöz Hastaneler Grubu İcra Kurulu
Başkan Yardımcısı Gülferi Yıldırım Öğün,
“Profesör  ve uzman doktorlardan oluşan
medikal kadromuz, bölgenin en deneyimli
hekim  kadrosundan oluşuyor.   Bunun
yanı sıra İstanbul ve Ankara hastaneleri-
mizdeki hekimlerimiz de Adana hastane-
mize konsültasyon desteği verecek” dedi.  

YAŞ GRUPLARINA 
ÖZEL MUAYENE ODALARI
2  bin metrekare kapalı alan üzerine 7

kat olarak inşaa edilen ve 5 yıldızlı otel
konforuna sahip olan Adana Dünyagöz
Hastanesi’nde  lazer tedavisi ile lens ve
gözlükten kurtulma yöntemi olan iLASİK
tedavisini de bölge halkının hizmetine
sunduklarını belirten Öğün, “Lazer teda-
vilerinde son teknoloji 150KHz  IFS lazer
artık bölge halkının  hizmetinde. Hasta-
nemizde hastaların yaş gruplarına ve göz
hastalıklarına özel dizayn edilen muaye-
ne, tetkik odaları  ve ameliyathaneler
mevcut. Hastalara sunduğumuz VIP hiz-
metler ile bölgede kısa sürede farkını his-
settireceğimize inanıyoruz. Adana Dünya-
göz’de özel hizmetin konforundan Sosyal
Güvenlik Kurumu mensupları da yararla-
nabiliyorlar. Katarakttan, lazere, şaşılık-
tan göz estetiğine kadar göze dair tüm
branşlarda en gelişmiş tedavi yöntemleri
ile  hizmet için hazırız” dedi

SAĞLIK TURİZMİNİN 
YENİ MERKEZİ 
Adana Dünyagöz Hastanesi ile Ada-

na’nın yanısıra; Mersin, Tarsus ve Antakya
bölgesi’nden de hastaların tedavi için
Dünyagöz’e gelebileceğini, bunun yanı sıra
sağlık turizmindeki paylarını artıracaklarını
dile getiren Öğün şöyle konuştu: “Adana
Dünyagöz Hastanesi’nin açılmasıyla Orta-
doğu ve komşu ülkelerden gelecek hasta
sayısında da artış yaşanacak. Suriye ve I-
rak’tan yılda 10 bin yabancı hastanın teda-
vi için hastanemize gelmesini bekliyoruz.”
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DÜNYAGÖZ son teknoloji ile
Çukurovalıların hizmetinde

Dünyagöz Hastaneler Grubu 
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
GÜLFERİ YILDIRIM ÖĞÜN
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sheraton’da GERİ SAYIM
Adana Sheraton Oteli’nin
2013’te hizmete girmesi
planlanıyor. Adana Sheraton,
Seyhan Nehri kıyısında,
nehrin akışını yansıtan tasa-
rımıyla kentin yeni sembol-
lerinden biri olmaya adayS tarwood Hotels & Resorts World-

wide, Adalı Holding ile Türkiye’de-
ki yeni Sheraton Oteli’ni Adana’da

açıyor. Starwood, bu projeyle grubun böl-
gedeki büyümesini desteklerken Ada-
na’daki ilk otelini de gruba kazandırıyor.
2013 yılında açılması planlanan Adana
Sheraton Oteli, Adana’nın merkezinde,
Seyhan Nehri kıyısında özel bir lokasyon-
da yer alıyor. Starwood Hotels & Resorts,
oluşturduğu stratejik büyüme planının bir
parçası olarak Adana Sheraton Oteli ile
birlikte, üç yıl içinde tüm dünyada 60’tan
fazla Sheraton Oteli açmayı hedefliyor. 

ÖNEMLİ BİR PAZAR
Starwood Hotels & Resorts, Doğu ve

Orta Avrupa Başkan Yardımcısı ve Bölge
Direktörü Thomas Willms imza töreninde
yaptığı konuşmada, “Adana Sheraton Ote-
li için Türkiye’de, Adalı Holding grup şir-
ketlerinden Serka Turizm ile yaptığımız or-
taklık anlaşmasını imzalamaktan büyük
memnuniyet duyuyoruz. Türkiye bizim için
önemli bir pazar ve bu anlaşmayı Türki-
ye’de geceleme hizmetlerinde önde gelen
tedarikçi olma yolunda da atılan önemli
bir adım olarak değerlendiriyoruz” dedi.

BÜYÜME KARARI ALINDI
Proje yatırımcısı Adalı Holding Yöne-

tim Kurulu Eş Başkanı Serdal Adalı ise
imza töreninde yaptığı konuşmada; “Ada-
lı Holding, müteahhitlik sektöründe 50
yıla yakındır topluma ve çevreye saygılı,
verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci
ile çalışmalarını sürdürüyor. Grubumuz,
hem inşaat hem de servis müteahhitliği-
nin yanı sıra yenilenebilir enerji sektörle-
rinde faaliyet gösteriyor. Faaliyet alanla-
rında bugüne kadar pek çok başarılı proje-
ye imza atan Adalı Holding, grup şirketle-
rinden Serka İnşaat ve Serka Turizm ile
içinde bulunduğumuz dönemde turizm
ve şehir otelciliği sektörüne de yatırım
yaparak büyüme kararı aldı. 87 milyon
dolarlık bir yatırımla bu sektördeki ilk ya-

tırımımızı Adana Sheraton Hotel ile haya-
ta geçiriyoruz” dedi. 

OTELDE YOK YOK
Seyhan Nehri’nin ve eski şehrin muh-

teşem manzarasına sahip Adana Shera-
ton Oteli, Adana’nın tarihi merkezine 1,5
kilometre, Adana Havaalanı’na 4,5 kilo-
metre mesafede özel bir konumda yer
alıyor. Otel, 28’i suit olmak üzere 237
oda ve servis binalarından oluşuyor. Fark-
lı damak tatlarına hitap eden restoranla-
rı, bar, vip ve lobi salonlarından oluşan et-
kinlik alanları dışında Sheraton Adana
Oteli’nde; bünyesinde açık ve kapalı yüz-
me havuzu bulunan Core Performance
programı ile çalışan 2 bin 500 metrekare
Sheraton Fitness Center, spa ve fitness
salonu da yer alıyor.

Adalı Holding 
Yönetim Kurulu 
Eş Başkanı
SERDAL ADALI
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Bulgan Group’un kurduğu ve
Çukurova Kalkınma Ajan-

sı’nın (ÇKA) desteklediği kapı
ve pencere aksesuarları tesi-
sini, Adana Çukurova Beledi-

ye Başkanı Yıldıray Arıkan açtı

Aksesuar tesisini
Başkan Arıkan açtı

Y önetim Kurulu Başkanlığını
Alaattin Bulgan’ın yaptığı
Bulgan Group, inşaat ve mü-

teahhitlik hizmetlerinin dışında Hacı
Sabancı Organize Sanayi Bölge-
si’nde (AOSBN) açtığı kapı ve pen-
cere imalathanesini geliştirerek yeni
bir ürün piyasaya sundu. ÇKA tara-
fından desteklenen yatırımın açılışı-
nı, Çukurova Belediye Başkanı Yıldı-
ray Arıkan yaptı. 

TASARIMLAR ADANA’DAN
Faaliyete geçen tesisleri incele-

yen Yıldıray Arıkan, 53 personelin is-
tihdam edildiği fabrikanın üretim
kapasitesini arttırarak daha çok is-
tihdam yaratacağına inandığını söy-
ledi. Uluslararası endüstriyel paten-
tli yeni ürünün Bulgan İnşaat adına
tescil edildiğini söyleyen Bulgan

Group Yönetim Kurulu Başkanı Ala-
attin Bulgan ise “YASİS adını verdiği-
miz ürünümüz sürme sistem kapı ve
pencere sistemi 20 yıl boyunca sa-
dece Türkiye’de, sadece Adana’da
ve sadece Bulgan İnşaat tarafından
üretilebilecek” dedi.

KAPASİTE ARTIRILACAK
Alaattin Bulgan, ana hedeflerinin

sürekli olarak kendileriyle yarışarak,
üretim kapasitesini artırmak, yeni is-
tihdam alanları yaratmak, iç ve dış
pazarda ürünlerini ve markalarını
yaygınlaştırmak olduğunu da vurgu-
ladı.  Konuşmaların ardından yeni te-
sisin açılışını Çukurova Belediye Baş-
kanı Yıldıray Arıkan, Adana Ticaret
Odası (ATO) Başkanı Ali Gizer ile
Bulgan Group Yönetim Kurulu Baş-
kanı Alaattin Bulgan birlikte yaptı.

TEMİZ ENERJİ KAYNAĞI: Proje sahibi ve koordinatör firma olan Korona Enerji Genel Mü-
dürü Özen Özer, projenin bilgi ve görgülerinin artması açısından önemli olduğunu söyledi. Ül-
kemizde de güneşten elektrik üretiminin yaygınlaşmasının bir an önce başlaması için bu tür
program ve projelerle dünyanın nereye gittiğini görmesi açısından önemli olduğunu vurgula-
yan Özer, temiz ve yenilenebilir enerjinin dünyada kullanımının giderek arttığını kaydetti. 

K orona Yenilene-
bilir Enerji Sis-
temleri, Akkapı

Teknik ve Endüstri Mes-
lek Lisesi, Beta Sulama
Fidancılık ve Eğitim Kal-
kınma Araştırma ve Çö-
züm Üretme Derneği
(ÇÖZÜM-DER)  ile ortak
olarak hazırlanan ve  bi-
rinci akışı daha önce İs-
panya’da uygulanan “Ta-
rımda Güneş Enerjili Su-
lama Sistemleri” isimli
AB Projesinin ikinci akışı
Avusturya’da gerçekleş-
ti. Avusturya’da konu ile
ilgili çeşitli kurum ve ku-
ruluşları ziyaret edip bilgi
alışverişinde bulunan 7
kişilik gurup, 2 haftalık
araştırma ve inceleme zi-
yaretinin ardından yurda
döndü. Gurup üyelerine
Türkiye’nin güneş bakı-
mından daha zengin ol-
duğu için yurt dışında zi-
yaret edilen kurumlar-
dan ortak çalışma yapma
önerileri geldiği bildirildi. 

Korona
Enerji’nin
Korona
Enerji’nin
AB projesi

Korona Yenilenebilir
Enerji Sistemleri’nin ön-

cülüğünde hazırlanan
“Tarımda Güneş Enerjili

Sulama Sistemleri” pro-
jesinin ikinci akışı Avus-

turya’da tamamlandı.

Korona 
Enerji 
Genel 
Müdürü
ÖZEN 
ÖZER
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Türkiye’nin ilk çevreci plazası
olan Adana Onatça Toyota Plaza,

hem çevreyle ilgili resim yarış-
masının ödül törenine, hem de

çevre şenliğine ev sahipliği yaptı.

Onatça Toyota’da
renkli çevre günü

E nerji tasarruf sistemleri, çevreye zarar vermemesi
ve tasarımıyla Türkiye’nin ilk çevreci plazası olan
Onatça Toyota Plaza, yine çevreyle ilgili kapsamlı

bir organizasyona imza attı. Plazada, ilköğretim okulları
arasında düzenlenen “Benim Çevrem Benim Toyota’m”
başlıklı resim yarışmasının ödülleri sahiplerine verilirken,
törenin hemen ardından renkli bir “Çevre Şenliği” yapıldı.

ÖRNEK OLMALI
Resim yarışmasının ödül töreninde konuşan Onatça

Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça, çevre
sorunlarının çözümünde iş dünyasına büyük görev düştü-
ğünü, kendilerinin de özellikle çocukları bilinçlendirmeye
yönelik çalışmalara önem verdiklerini söyledi. Hizmet ver-
dikleri plazanın çevreci özellikleriyle de kamuoyuna örnek
olmak istediklerini kaydeden Onatça, “Binamız, A sınıfı
enerji kimlik belgesini Türkiye’de ilk kez alan bina unvanı-
na sahip. Umarız bu tür binalar çoğalır” dedi.

KEYİFLİ BİR GECE
Törende daha sonra resim yarışmasında dereceye gi-

ren öğrencilerin ödülleri verildi. Yarışmada, kendi dalların-
da İstiklal İÖO’ndan Alperen Çat, Meryem Abdurrahim
Gizer İÖO’ndan Mualla Cura ve Sarıçam İÖO’ndan Tuğba
Taşdemir 1’inci oldu. Ayrıca Kiremithane İÖO’ndan  Azad
Yağız Jüri Özel Ödülü’nü, İstiklal İÖO’ndan Aynı Avara
Toyota Özel Ödülü’nü aldı. Törende, 1’incilere dizüstü bil-
gisayar, 2’ncilere netbook, 3’üncülere de bisiklet hediye
edildi. Program, bahçedeki Çevre Şenliği’yle devam etti.
Şenlikte canlı müzik keyfi yaşayan konuklara, meyan şer-
beti, sıkma, bici bici gibi yöresel yiyecekler ikram edildi.
Çocuklar en çok pamuklu şeker ve macuna ilgi gösterdi.






