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Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe,
ATO-TSE işbirliğiyle düzenlenen ‘İnovasyon Yönetim Semineri’nde konuştu:

İnovasyon başarı ve büyümenin anahtarıdır
Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, inovasyonun işletme, kurum, kuruluş
hatta ülke yönetimlerine kadar her alanda kullanılması gereken önemli bir kavram haline geldiğini belirterek,
“İnovasyonu yaşamın her alanına taşıyıp uygulamak zorundayız. Ancak bu şekilde hedeflerimize ulaşabiliriz” dedi.
ATO ile Türk Standartları Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen, “Çukurova’da Kalite Saatleri” etkinlikleri
kapsamında düzenlenen, “İnovasyon Yönetimi Semineri” yoğun ilgi gördü. ATO Meclis Salonunda gerçekleşen
seminere Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ve çok sayıda firma temsilcisi katıldı.
Yenileşim Mühendisi Cahit Günaydın’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde konuşan ATO Başkanı Atila Menevşe
inovasyonun önemine değinirken, geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığı, Silikon Vadisi’ni de kapsayan
seyahatindeki izlenimlerini paylaştı. Buradaki teknoloji devlerinin onyıllarca sonrasını planlayarak yeni buluşlar peşinde
olduklarını söyleyen Menevşe, “İnovasyona, AR-GE’ye yapılan yatırımların belirli bir süre sonra zenginlik olarak geri
döndüğü görülmektedir. Bu bakımdan inovasyon ve AR-GE zenginlik demektir. Bu bakımdan işletmelerimizin bu
konuda son derece duyarlı olması, inovasyon ve AR-GE’ye yönelik yatırımlarının kendilerine önemli kazançlar
sağlayacağından emin olarak planlarını bu yönde gerçekleştirmeleri yararlı olacaktır” dedi.
TSE Çukurova Bölge Koordinatörü Uğur Özdeniz de yaptığı konuşmada, TSE’nin milli bir kuruluş olduğunu,
kalite ve sanayicinin vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini belirterek kurumun çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.
Nitelikli iş gücünü artırmak için, “Çukurova’da Kalite Saatleri” etkinliklerine devam edeceklerini belirten Özdeniz,
“Çukurova’daki kalite çıtasını biraz daha yükseltebilme hedefindeyiz. Adana’da düzenlediğimiz iki ayrı eğitim semineri
programında yüzlerce firmaya ulaştık. Çalışmalarımızı sadece laboratuvar ve belgelendirme ile sınırlandırmak
istemiyoruz. Hedefimiz, kent ekonomisinin lokomotifi konumundaki firmalarımızı yeni açılımlara sevk etmektir. TSE
inovasyonun, kalitenin öncesinde sonrasında ve her aşamasında yer alan bir kuruluştur. Kendini sürekli yenileyen ve
firmalarımızın uluslararası pazarda daha etkin yer alabilmesine yönelik ciddi çalışmalara imza atan TSE, önümüzdeki
dönemde daha etkin rol üstlenecektir” diye konuştu.
Seminer konuşmacısı Cahit Günaydın da yaptığı sunumda, inovasyonun iyi kullanıldığında neler
yapılabileceğine ilişkin güncel örnekler verdi. İnovasyonun düşünce kalitesi anlamına geldiğine de işaret eden
Günaydın, “İnovasyon, var olan ve herkes tarafından bilinen bir ürünü yeni düşünceyle harmanlayarak katma değer
yaratmaktır. Buradaki tek sermaye akıldır” diye konuştu.
Yeni dünya ekonomik düzeninde ülkeler ve şirketlerin teknoloji yaratan ve teknoloji kullanan olmak üzere ikiye
ayrıldıklarını belirten Günaydın şöyle konuştu:
“Batı hızla teknoloji yoğun sektörlere kayarken, emek yoğun sektörlerin katma değeri hızla düşmektedir.
Geleceğin sektörleri olarak bilgi teknolojisi, elektronik, iletişim, biyoteknoloji, süper iletkenler, yeni malzemeler,
yazılım, robot-otomasyon teknolojisi gösterilmektedir. Gelişmiş ülkelerde hizmet sektöründeki istihdam sanayide
çalışan kesime göre hızla artarken, beyin gücü artık bir entelektüel sermaye olarak algılanmakta ve dünya beyinler arası
rekabet yarışı pistine dönüşmektedir. Sektörel bazda teknoloji transferi yaparken uluslararası ortaklar ile yeni pazarlara
erişme stratejisi ile teknoloji yönetiminde uzmanlaşmak gerekmektedir. Bu yarışta yer almak istiyorsak inovasyona
yoğunlaşmalıyız.”
Seminerin tamamlanmasının ardından, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe tarafından, seminer
konuşmacısı Cahit Günaydın’a günün anısına bir plaket sunuldu. Katılımcıların sertifikaları ise TSE Çukurova Bölge
Koordinatörü Uğur Özdeniz tarafından verildi.

