
ADANA SANAYİ ODASI DERGİSİEKİM/KASIM 2021  SAYI: 15

ADANA EMNİYETİNE 123 
TAŞIT BAĞIŞI
Adana iş dünyasının bağışlarıyla alınan 
17 milyon TL değerindeki araçlar İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı 
törende teslim edildi. 

ADANA’DA SAVUNMA 
SANAYİ ZİRVESİ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 
Adana’nın dinamiklerini savunma 
sanayi projelerine yatırıma davet etti.

GENÇLER TÜRK KUMAŞININ 
YILDIZINI PARLATTI
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği, 10. Dokuma Kumaş 
Tasarım Yarışması’nda yaratıcı ve 
yenilikçi tasarımları ödüllendirdi.

ADANA PETROKİMYANIN 
GLOBAL ÜSSÜ OLUYOR

Türk kimya endüstrisinin geleceğine yön verecek büyük ölçekli yatırımlardan ilki olan Ceyhan 
Polipropilen Üretim Tesisi’nin temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.  

1,7 milyar dolarlık yatırımla inşa edilecek dev tesis, tarımdan savunma sanayine, otomotivden inşaata, 
tüketici ürünlerinden ilaç ve sağlık sektörüne kadar hemen her alanda ekonomiye katkı sağlayacak.
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ADANA SANAYİ ODASI DERGİSİ 
ADASO ÜYELERİNE ÜCRETSİZ 
GÖNDERİLİR. BU DERGİ BASIN 
MESLEK İLKERİNE UYAR.

Bakan Varank  
Adanalı sanayicilerle 

buluştu

TEKNOFEST’te  
Adana rüzgarı

İş hukukunda çözümün 
ortak noktası 
‘Arabuluculuk’

‘UNDP, bölgemizde  
yenilikçilik ekosistemi 
gelişimine güç veriyor’

Adana renkli pamuklarla 
ekolojik tekstilde  

öne çıktı

Kamu-özel sektör  
diyaloğu güçleniyor

Mesleki eğitimde 
değişim,  

dönüşüm hızlandı 

‘İhracatla büyüyor  
ve güçleniyoruz’

ADASO’da 
Arabuluculuk Çözüm 

Merkezi kuruluyor

YESAD MENTÖR ADAYLARININ 
EĞİTİMİ BAŞLADI
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ORTAK PAYDAMIZ ADANA6



2021 EKİM/KASIM /  5

 @adanasanodasi adanasanayiodasi@adanasanodasi Adana Sanayi Odası

Adana olarak 
pandemi koşulları göz 
önüne alındığında 
yukarı yönlü bir 
ivmeyi yakalamış 
bulunmaktayız.

Adana artık yeni bir döneme geçiş yapıyor

Zeki kıvanç
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

BaŞkanDan

Kıymetli okurumuz; 

A dana olarak Haziran 
ve Ağustos 2021’de 
ulaştığımız aylık 

ihracat rekorunu Eylül 
2021’de 220,9 milyon dolar ile 
yenileyerek tarihinin en yüksek 
aylık ihracatına imza attık. 
Türkiye’nin 2021 yılı Eylül 
ayı ihracatı geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 30 artış 
ile 20 milyar 783 milyon dolar 
düzeyinde ortaya çıktı. Aynı 
dönemde Adana’nın ihracatı ise 
yüzde 42,3 oranında artarak, 
220 milyon 979 bin dolar 
olarak gerçekleşti. Bu veriler 
bize gösteriyor ki Adana’mızın 
ihracat artış oranı ülkemizin 
ihracat artış oranından daha 
fazla gerçekleşmiştir.
Yıl sonu toplam ihracatımızın 
2,3 milyar dolar olacağını 
tahmin ediyoruz. Pandemi 
koşulları göz ününe alındığında 
yukarı yönlü bir ivmeyi 
yakalamış durumdayız. 
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz 
ay Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Ceyhan 
Polipropilen Üretim Tesisi 
Temel Atma ve Adana’da 
Yapımı Tamamlanan Projelerin 

Toplu Açılış Töreni’ne katıldı.
Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri 
Bölgesi için Oda olarak çok 
çalışma gerçekleştirdik. 
Ceyhan Polipropilen Üretim 
Tesisi temelinin atılması ve 
2024 yılında tamamlanıp 
üretime geçecek olması 
bölgemiz için büyük bir 
kazanç olacaktır. Faaliyete 
geçtiğinde üretilen polipropilen, 
ithalatımızın yüzde 20’sini 
karşılayacak. Ülkemizin dış 
ticaret dengesine yıllık 250 
milyon dolar seviyesinde 
net pozitif katkı sağlanması 
bekleniyor. 
Böyle bir projenin 
tamamlanması ile bölgemiz 
ihracatı artacak, hem de yeni 
yatırım yapılarak, ilimizde 
polipropilen ve türevleri ile ilgili 
olarak bir ekosistem oluşacak. 
Bahsettiklerim bu bölgede kısa 
süre içerisinde birçok yatırımın 
yapılacağının da habercisi… 
Türkiye, Nisan 2016’da Paris 
İklim Anlaşması’nı imzaladı, 
ancak anlaşmanın Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nce 
onaylaması 6 Ekim 2021 
tarihinde geçekleşti. Artık yeni 
bir döneme geçiş yapıyoruz. Bu 
yeni dönemin ilk işaretlerinden 

biri de, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın adının değiştirilip 
Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı yapılacak 
olmasıdır.  
Gelecek, her sektörde karbon 
nötr üzerine duruyor. Eğer 
siz sanayicilerimiz bu işe 
şimdi başlamazsanız, kısa 
vadede size bunu cezalar ve 
vergiler ile yaptıracaklar. Uzun 
vadede ise bu değişim trenine 
yetişemediğinizde piyasada 
hiçbir şansınız kalmayacak. 
Daha fazla geç kalmadan bu 
değişime ayak uydurmamız 
gerekiyor. Sınırda karbon 
vergisi uygulanmasına 
takılmamak için yol yakınken 
çalışmalara başlayın, şirketinizi 
yeşil dönüşüme hazırlayın. 
Akdeniz kuşağında olmamız 
nedeniyle iklim krizlerinden en 
çok zarar görecek bir bölgede 
olmanın getirdiği sorunları 
çözmek için de bu durumu bir 
fırsat olarak değerlendirmeliyiz.
Buna hem sanayiciler olarak 
hem de yerel yönetimler olarak 
hazırlıklı olmalıyız.
Unutmayalım müsabaka, 
müsabaka esnasında değil 
öncesinde yapılan hazırlıkla 
kazanılır.
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A dana Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar, Adana Sanayi 
Odası’nda (ADASO) düzenlenen 

Adana İli Ekonomi İstişare Toplantısı’nda, 
sanayiciler ve meslek komiteleri 
temsilcileriyle bir araya geldi. Sakıp Sabancı 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen 
toplantıya, Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeydan Karalar, Adana Sanayi 
Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, 
ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki 
Kıvanç, Adana Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Dr. Ergül Halisçelik, meclis 
üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve meslek 
komitelerinin üyeleri katıldı. 

AYLIK İHRACAT REKORUNU EYLÜL 
2021’DE YENİLEDİK 
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren 
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’nın 
Haziran ve Ağustos 2021’de ulaştığı aylık 
ihracat rekorunu Eylül 2021’de de 220,9 
milyon dolar ile yenileyerek tarihinin en 
yüksek aylık ihracat rakamına ulaştğını 
belirtti. 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde 
1,7 milyar dolarlık ihracata imza attıklarını 
vurgulayan Başkan Kıvanç, yıl sonunda 

2,3 milyar dolar değere ulaşmayı 
hedeflediklerini dile getirdi. 
Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel 
Atma ve Adana’da Yapımı Tamamlanan 
Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne değinen 
Başkan Kıvanç, “Bildiğiniz üzere 9 Ekim 
tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan toplu açılış törenimize 
katıldı. Törende yaptığı konuşmada toplam 
yatırım tutarı 3 milyar lira olan fabrika 
ve kamu yatırımının  açılışı ve 1,7 milyar 
dolarlık polipropilen yatırımı için Adana’da 
bulunduklarını belirtti. Ceyhan Enerji İhtisas 
Endüstri Bölgesi için Oda olarak çok çalışma 
gerçekleştirdik. Ceyhan Polipropilen Üretim 
Tesisi’nin temelinin atılması ve 2024 yılında 
üretime geçecek olması bölgemiz için büyük 
bir kazançtır. Bu tesis tamamlandığında 
üretilen polipropilen, ithalatımızın yüzde 
20’sini karşılayacak. Ülkemizin dış ticaret 
dengesine yıllık 250 milyon dolarlık net 
pozitif katkı sağlayacak. Bu projenin 
tamamlanması ile hem ihracatımız artacak, 
hem de yeni yatırım yapacak firmalara 
ham madde konusunda destek olunacak. 
Bölgemizde polipropilen ve türevleri ile ilgili 
olarak bir ekosistem oluşacak.” diye konuştu.

ORTAK PAYDAMIZ ADANA
Adana İli Ekonomi İstişare Toplantısı’nda iş dünyası ile buluşan Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, 
Adana’ya yarar sağlayacak her konuda iş birliği yapılacağına dair verdikleri 
mesajlarla geleceğe dair umutları artırdı. 

Adana Sanayi Odası (ADASO)  
Yönetim Kurulu Başkanı  

Zeki Kıvanç
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“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE  
HAZIR OLMALIYIZ”
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 
Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı 
onaylamasıyla yeni bir dönemin başladığını 
dile getiren Başkan Kıvanç, “Türkiye’nin 
uluslararası yükümlülükleri kapsamında 
bütün sektörlerin kendilerini yenilemeleri, 
alternatif enerji ya da yeşil enerjiye 
dönüşümünü bir an önce başlatması 
gerekiyor. Tekstil sektörü buna şimdiden 
başladı. Sebebi de ürünlerini satın alan 
büyük uluslararası alıcıların şimdiden bu 
kurallara uymalarını istemeleri. Bu hızlı 
dönüşüm diğer sektörlere de yayılacak. 
Bundan kaçış yok. Sınırda karbon 
vergisi uygulanmasına takılmamak 
için yol yakınken çalışmalara başlayın, 
şirketinizi yeşil dönüşüme hazırlayın. 
Akdeniz kuşağında olmamız nedeniyle 
iklim krizlerinden en çok zarar görecek 
bir bölgede olmanın getirdiği sorunları 
çözmek için de bu durumu bir fırsat olarak 
değerlendirmeliyiz. Özellikle su konusunda 
büyük sıkıntı yaşayacağız. Buna hem 
sanayiciler olarak hem de yerel yönetimler 
olarak hazırlıklı olmalıyız. Daha fazla geç 
kalmadan dünya gündemini yakalayarak bu 
değişime ayak uydurmamız gerekiyor. Aynı 
şekilde Adana özelinde de bu konuda ortak 
çalışmalar yapmalıyız ve Adana’yı yeşil 
dönüşüme hazırlamayız.” dedi.

ADANA İÇİN ÜRETEN SANAYİCİNİN 
YANINDAYIZ
Daha sonra söz alan Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’da 
istihdam yaratan, artı değer üreten, büyük 
zorluklar içinde iş yapan sanayicilerin, 
girişimcilerin işini kolaylaştırmak için, 
Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, 
imkanlar doğrultusunda ne gerekiyorsa 
yapmaya her zaman hazır olduklarını 
vurguladı. Adana’da faaliyet gösteren iş 
insanlarının, ithalatlarında millileştirmeyi 
Adana’da yaparak, kente gelen parayı 
artırabileceklerini belirten Başkan Zeydan 
Karalar, ithalatların Adana gümrüğünden 
yapılması halinde Adana’ya her ay 20 milyon 
lira ek para geleceğini açıkladı. 

ifade eden Başkan Karalar, kabul edilmesinin 
yetmeyeceğini, hayata geçirilmesi için 
de 300 milyon dolar kredi gerektiğini 
anlattı. Önemli bir Uluslararası Kredi 
Derecelendirme Firması’nın, Adana 
Büyükşehir Belediyesi’ne kredi notu 
olarak hayli yüksek olan BB verdiğini, şu 
ana kadar yapılanların son derece olumlu 
algılandığının böylece tescillendiğini bildirdi. 
Başkan Zeydan Karalar, “Göreve 
başladığımızda borcumuz gelirimizin 4 
katıydı. Bu tabloyu tersine çeviriyoruz. Şu 
anda gelirimiz borcun iki katı. 2023 sonunda 
denk olacak. Adana gelişime en açık il 
olarak gösteriliyor artık. 2021 sonunda kredi 
notumuz BB’den de daha iyi olacak. ASKİ, 
2018’de 95 milyon lira zarar ederken, 1 yılda 
145 milyon lira artı değer üreten bir kurum 
haline geldi” diye konuştu. 
Adana Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan 
ulaşım Çalıştayı’na değinen Başkan Karalar, 
kentteki trafik sorununu çözmek yeni inşa 
edilecek yollarla ilgili bilgi paylaşımında 
bulundu. Toplantı sonunda sanayicilerin 
sorularını da yanıtlayan Karalar imar, ulaşım 
gibi konularda yapılanları, yapılacakları 
aktardı ve planlanan işlerle ilgili bilgi verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne her 
ay gelen paranın, kent nüfusuna, kentin 
ihtiyaçlarına yetmediğini söyleyen Başkan 
Karalar, “Nüfusu bizden az şehirler, bizden 
fazla para alıyor. Adana’da yapılacak çok 
iş var. Kimsenin aldığı parada gözümüz 
yok, ama Adana’ya daha fazla para gelmesi 
gerek. Bu konuda bize haksızlık yapıldığını 
düşünüyoruz. Yöneticilerimize çağrı 
yapmalıyız. Sanayicilerimizin bu konuda bize 
destek vermesini istiyoruz” dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi’ni 4 buçuk 
milyar lira borç ve aylık 50-60 milyon lira 
açıkla devraldıklarını söyleyen Başkan 
Karalar, gelinen noktada borcun her 
ay 20 milyon lira azaldığını, paranın iyi 
kullanılmasıyla, yapılan tasarruflarla ve farklı 
yönetim tarzıyla, daha fazla iş yapılmasına 
rağmen gelirin günden güne arttığını 
açıkladı. 1 milyar 270 milyon lira olan metro 
borcunun da yapılandırmayla şu anda 1 
milyar 61 milyon liraya indirildiğini kaydetti.

GÜNDEN GÜNE DAHA İYİ HALE 
GELİYORUZ
Metronun ikinci etap hattı için hazırlanan 
projenin Cumhurbaşkanı onayı beklediğini 

Sakıp Sabancı Toplantı Salonu’ndaki Adana İli Ekonomi İstişare Toplantısı’na ADASO üyesi 
sanayiciler ve meslek komiteleri temsilcileri katılım sağladı. 

KIVANÇ: HEM SANAYİCİLER 
HEM DE YEREL YÖNETİMLER 
OLARAK HAZIRLIKLI 
OLMALIYIZ. ORTAK 
ÇALIŞMALAR YAPMALIYIZ 
VE ADANA’YI YEŞİL 
DÖNÜŞÜME HAZIRLAMAYIZ.
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BAKAN VARANK ADANALI 
SANAYİCİLERLE BULUŞTU

T ürk kimya endüstrisinin 
geleceğine yön 
verecek büyük 

ölçekli yatırımlardan ilki olan 
Ceyhan Polipropilen Üretim 
Tesisi’nin temel atma törenine 
katılan Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, 
Adana programı kapsamında 
Türkiye’nin en büyük sanayi 
kuruluşları arasında bulunan 
Abdioğulları A.Ş. ve Sasa 
Polyester Sanayi A.Ş.’yi ziyaret 
etti. Adana Sanayi Odası 
(ADASO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Kıvanç, Adana 
Hacı Sabancı Organize Sanayi 
Bölgesi (AOSB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, 

AOSB Başkan Vekili Ömer 
Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Yusuf Kara, Selahattin Onatça 
ve Nedim Büyüknacar ile 
biraraya gelen Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, dokunmuş ve örülmüş 
plastik ambalaj üretiminde lider 
firmalardan Abdioğulları A.Ş.’de 
incelemelerde bulundu. 
 
ENTEGRE TESİSİ ADIM 
ADIM GEZDİ
Aynı zamanda AOSB Başkanı 
olan Abdioğulları A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Bekir Sütcü 
ile kardeşleri Ramazan Sütcü, 
Mehmet Sütcü ve Salih Sütcü 
tarafından konuk edilen Bakan 

Varank, bin 800 kişiye istihdam 
sağlayan, 4 kıtada 60’tan fazla 
ülkeye ihracat gerçekleştiren 
üretim merkezini gezdi. 
Abdioğulları’ndaki üretime 
ilişkin bilgiler veren Bekir 
Sütcü, gündemlerindeki en 
önemli konunun ihracat odaklı 
ve çevreci ürünlerle planlı 
büyüme olduğunu belirtip 
üretimden kazandıklarını 
yatırıma dönüştürmeye 
devam edeceklerini vurguladı. 
Polietilenden üretilen sera film 
örtüsü üretimi konusunda da 
detaylı bilgi paylaşan Başkan 
Sütcü, Ceyhan Polipropilen 
Üretim Tesisi faaliyete 
geçtiğinde buradan ham madde 
temin eden firmalardan biri 
olacaklarını ifade etti. 

AOSB 25 MİLYON 
METREKAREYE ÇIKACAK
AOSB’nin gelişimi hakkında 
da bilgi paylaşımında bulunan 
Başkan Sütcü, Çukurova’nın 
sanayi üssünün gerek fiziki 
alan ve gerekse ekonomik 
açıdan Türkiye’nin ilk 10 
OSB’si arasında yer aldığını, 
alan bakımından 25 milyon 
metrekareye çıkacaklarını 
bildirdi. Sütcü, son 10 yılda 

ihracat rakamlarının arttığını, 
kent ihracatını ve yüzde 50’den 
fazlasının AOSB’de faaliyet 
gösteren firmalar tarafından 
gerçekleştirildiği ifade etti. 
 
CEP TELEFONUNU TÜM 
SANAYİCİLERE VERDİ
Sütcü kardeşleri tebrik ederek, 
üretmenin, ihracat yapmanın ve 
istihdam oluşturmanın önemine 
vurgu yapan Bakan Varank, 
doğrudan iletişim kurmaları 
için Adanalı sanayicilerle cep 
telefonu numarasını verdi. 
Bakan Varank, “Firmalarımız 
bir müşteri ile bağlantı 
kurduğunda bunu bir ya da 
iki sene değil, önündeki beş 
ya da 10 yılı düşünen bir 
anlayışla yaklaşmalı. Çünkü, 
batı dünyası artık Uzak Doğu 
ile çalışmak istemiyor. Bunun 
rasyonel nedenleri olabilir, 
lojistik maliyetleri olabilir, 
ama duygusal sebeplerinin 
de olabileceğini söyleyebiliriz. 
Çünkü, pandemi sürecinde 
firmalar siparişleri için bir 
tek kişiye telefonla bile 
ulaşamadılar. Ama bizim 
sanayicimiz, hükümetimizin 
üretimin devamı yönünde aldığı 
tedbirlerle tüm siparişlerini 
zamanında yerine getirdiler. Bu 
fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. 
Her konuda sanayicimizin 
yanındayız.” dedi. 
Bakan Varank, daha sonra 
polyerser, elyaf ve polyester 
bazlı polimer üreticisi SASA 
Polyester Sanayi A.Ş.’de 
incelemelerde bulundu. 
Verilen brifingde Saflaştırılmış 
Tereftalik Asit (PTA) üretimi 
için 950 milyon dolarlık yatırıma 
start veren Sasa’nın 1,5 milyon 
ton üretim kapasiteli yeni 
tesisinin 2023 Şubat ayında 
hizmete gireceği belirtildi. 

Sanayi  ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Batı dünyası artık 
Uzak Doğu ile çalışmak istemiyor. Çünkü, pandemi sürecinde 
firmalar siparişleri için bir tek kişiye telefonla bile ulaşamadılar. Ama 
bizim sanayicimiz, hükümetimizin üretimin devamı yönünde aldığı 
tedbirlerle tüm siparişlerini zamanında yerine getirdi. Bu fırsatı çok iyi 
değerlendirmeliyiz.” dedi. 
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A dana Sanayi Odası 
(ADASO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Zeki Kıvanç, nitelikli iş gücü 
ihtiyacını karşılamak, yalın 
üretim ve dijitalleşme odağında 
işletmelerin rekabet gücünü 
arttırmak, kurumsal kapasiteyi 
geliştirmek ve inovasyon 
odaklı üretim modellerini 
teşvik etmek amacıyla hayata 
geçirdikleri Adana Sanayi 
Kampüsü projesine verdikleri 
desteklerden dolayı Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) Türkiye Mukim 
Temsilcisi Louisa Vinton’a 
teşekkür etti. 

‘ADANA’NIN YÜKSEK 
POTANSİYELİNİ 
HAREKETE GEÇİRECEK’
Geçen mayıs ayından itibaren 
Türkiye’de görev yapmaya 
başlayan Louisa Vinton 
ve beraberindeki heyeti 

ADASO’da misafir eden 
Başkan Zeki Kıvanç, Adana 
Sanayi Kampüsü’nde Yetkinlik 
ve Dijital Dönüşüm Merkezi 
(Model Fabrika) ve Yenilik 
Merkezi’nin kurulmasında 
UNDP’nin önemli katkıları 
olduğunu belirtti. İşletmelerin 
ürün kalitesini iyileştirmelerine 
ve Ar-Ge temelli ürün ve üretim 
kapasitelerini geliştirmelerine 
destek vermek amacıyla 
Yenilik Merkezi’ni kurduklarını 
dile getiren Başkan Kıvanç, 
UNDP’nin yenilikçilik 
ekosisteminin Çukurova 
bölgesinde gelişmesine güç 
verdiğini  kaydetti. 
Başkan Zeki Kıvanç, “Yenilik 
Merkezi, eğitim ve sertifika 
programlarından danışmanlık 
ve mentorluk desteğine kadar 
kullanıcılarına AR-GE,  
veri yönetimi, iş ve ürün 
geliştirme, yenilikçilik, 
büyüme hızlandırma ve iş 

birlikleri gibi pek çok konuda 
hizmet verecek. İnşaatı 
tamamlanmak üzere olan 
bu merkezimizde yenilikçilik 
ekosistemini geliştirecek 
çalışmalarla Adana’nın sahip 
olduğu yüksek potansiyelin 
ortaya çıkarılacağına ve 
girişimcilerimizin yeni 
başarı hikayeleri yazacağına 
inanıyorum.” dedi. 

‘MODEL FABRİKALAR 
HER SEKTÖRE HİZMET 
VEREBİLECEK NİTELİĞE 
SAHİP’
UNDP Türkiye Mukim 
Temsilcisi Louisa Vinton 
ise Avrupa Birliği’nin (AB) 
desteğiyle kurulan Yenilik 
Merkezlerinin, inovasyon, 
dijitalleşme, girişimcilik 
ekosistemi ve üretimde 
verimliliği güçlendirme 
hedefiyle faaliyet gösterdiğini 
belirtti. Bu merkezlerin İzmir, 
Mersin ve Gaziantep’te 
faaliyete geçtiğini, sırada 
Adana’nın olduğunu dile 
getiren Vinton, şunları 
söyledi: “Merkezler, büyük 
ölçekli şirketlerden KOBİ’lere 
kadar tüm işletmelere dijital 
dönüşüm için gerekli altyapı 
ve insan kaynağı yetiştirilmesi 
konusunda destek oluyor. 
Uygulamalı Yetkinlik ve 
İmalatçı KOBİ’lerin üretim 
süreçlerindeki kayıp kaçakları 
önlemek, dijital teknolojileri 
üretim sistemlerine entegre 
etmek ve enerji verimliliği 
dönüşümünü gerçekleştirmek 
üzere faaliyette bulunuyor. Her 
sektöre hizmet verebilecek 
niteliğe sahip olan Model 
Fabrika’da özellikle KOBİ’lere 
yönelik deneysel öğrenme 
teknikleri kullanılarak yalın 
üretim ve dijital dönüşüm 
yetkinliği kazandırılıyor. 
Faaliyete geçen Model 
Fabrikalarda teorik ve 
uygulamalı eğitim alan 
KOBİ’ler üretkenlik, kalite, 
maliyet ve enerji verimliliği 
konularında önemli aşamalar 
kat ettiler.” 
Louisa Vinton ve beraberindeki 
heyet, ziyaretin ardından 
Adana Sanayi Kampüsü 
ve Adana Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nde 
incelemelerde bulundu.

‘UNDP, BÖLGEMİZDE 
YENİLİKÇİLİK EKOSİSTEMİ 
GELİŞİMİNE GÜÇ VERİYOR’
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim 
Temsilcisi Louisa Vinton’ı ağırlayan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, 
Adana Sanayi Kampüsü bünyesinde Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm 
Merkezi (Model Fabrika) ile Yenilik Merkezi’nin kurulmasına verilen 
desteklerden dolayı teşekkür etti.



her mandalina doğal

LÖSEV
SATSUMASI

değildir!
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İŞ DÜNYASINDAN ADANA 
EMNİYETİNE 123 TAŞIT BAĞIŞI
Adana’nın hayırsever iş 
insanları tarafından asayiş 
hizmetlerinde kullanılmak 
üzere bağışlanan 17 
milyon TL değerindeki 
103 adet otomobil ve hafif 
ticari araç ile 20 adet 
motosiklet, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’nun 
katılımıyla düzenlenen 
törende Adana Emniyet 
Müdürlüğü’ne teslim 
edildi. 

T ürk Polis Teşkilatını Güçlendirme 
Vakfı Adana Şubesi ile Adana 
Polis Hizmetlerini Geliştirme ve 

Destekleme Derneği’ne yapılan bağışlarla 
temin edilen toplam 123 adet taşıtın teslimi 
için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde 
tören düzenlendi. Adanalı hayırsever 
iş insanlarının kent genelindeki huzur 
ve güvenin güçlendirilmesi için asayiş 

hizmetlerinde kullanılmak üzere bağışladığı 
103  adet otomobil ve hafif ticari araç ve 20 
adet motosikletin teslim törenine İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Vali Süleyman 
Elban, Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel 
Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK 
Parti milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet 
Zembilci, Tamer Dağlı, Adana Sanayi Odası 
Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Adana 
Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana 
Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, 
Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, 
Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı 
Bekir Sütcü, kent protokolü, iş insanları ve 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
 
‘BU NECİP MİLLET YARDIM 
DEDİĞİNİZDE NEYİ VARSA 
PAYLAŞIYOR’
Törenin açılış konuşmasını iş dünyası ve 
oda borsalar adına gerçekleştiren Adana 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki Kıvanç, “Emniyet teşkilatı, toplumda 
huzuru ve düzeni sağlama, vatandaşın 
can ve mal güvenliğini koruma, kanunun 
hâkimiyetini ve devlet otoritesini sağlama 
gibi çok önemli ve hayati görevleri 176 yıldır 

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç



2021 EKİM/KASIM /  13

 @adanasanodasi adanasanayiodasi@adanasanodasi Adana Sanayi Odası

yerine getirmektedir. Güvenlik hizmetleri 
aslında bütün hizmetlerin temelidir. 
Güvenliğin olmadığı yerde yatırım, 
götürmek mümkün değildir. İş dünyası 
olarak sizlerin sayesinde çalışıyor, işlerimizi 
büyütüyor, birçok kişiye aş ve ekmek kapısı 
oluyoruz. Emniyet ve jandarma teşkilatımız 
yerine göre halkımızın babası, yerine göre 
aile büyüğü yerine göre abisi, yerine göre 
de kanunların yılmaz bekçisi olarak hizmet 
etme şuuru ile görevini yürütüyor.” dedi.
Bağışlanan 123 aracı çok kısıtlı bir zamanda 
ve kısıtlı bir sayıda davetlinin katılımıyla 
gerçekleştirdiklerini belirten Kıvanç, “İş 
dünyamız ve Adana Polis Hizmetlerini 
Geliştirme ve Destekleme Derneği’miz 
123 adet aracı polis teşkilatımıza hibe 
etti. Cenab-ı Allah, kazasız, belasız bir 
şekilde başarılı görevlerde kullanmayı 
nasip etsin. Memleketimize ve milletimize 
hayırlı olsun. Bu necip millet yardım 
dediğinizde neyi varsa paylaşıyor. Bunun 
en büyük örneğini de yurdumuzda 
meydana gelen afetlerde gördük. Başta 
İçişleri Bakanımız ve bakanlığımız 
personelinin koordinasyonunda gördük. 
Milletimiz ne yardım yapabilirim diye 
birbiri ile yarıştı. Bakanımız ve ekibi sahada 
günlerce uykusuz kalarak zarar gören 
vatandaşlarımızın yaralarına çare oldular. 
Hamdolsun devlet, vatandaş iş birliği ile 
çok kısa zamanda birçok problem çözüldü. 
Buda Türk milletimizin yardımseverliğinin 
ve devletimiz gücünün göstergesidir.” diye 
konuştu. 
 
‘KADİRŞİNAS, GÖNLÜ ZENGİN,  
RUHU ZENGİN ADANALILARA 
TEŞEKKÜR EDİYORUM’
Başkan Zeki Kıvanç’tan sonra törende 
katılımcılara hitap eden Adana Valisi 
Süleyman Elban, Adana’nın güzel bir 
şehir olduğu kadar Türkiye’nin büyüklük 
bakımından öne çıkan illerinden birisi 
olması sebebiyle kentte verilen emniyet 
hizmetlerinin de büyük bir önem arz  
ettiğini ifade etti. Vali Elban, “Son 
dönemde yaşadığımız birçok afete rağmen 
devletimiz araç gereç konusunda tüm 
eksikliklerimizi gideriyor. Buna rağmen 
hizmetleri daha etkin sunabilmek için 
bir kısım araç ihtiyacımızın Adanalı 
iş adamlarımız ve hayırseverlerimiz 
tarafından karşılanması durumu ortaya 
çıktı. Ben kadirşinas, gönlü zengin, ruhu 
zengin Adanalı hemşehrilerimize, başta 
Sanayi Odası Başkanımız olmak üzere tüm 
iş adamlarımıza bu kıymetli katkılar için 
teşekkür ediyorum.” dedi.
Yaklaşık 17 milyon TL civarındaki bağışın 
birkaç gün gibi kısa bir süre içerisinde 
toplandığını ve 123 aracın temin edildiğini 
ifade eden Vali Elban, “Ekiplerimiz tertemiz 
araçlarımızla vatandaşlarımıza kaliteli, 
hızlı emniyet ve asayiş hizmetleri sunmak 
için hazırlar. Bu araçları emniyetteki 
polis kardeşlerimizin kazasız belasız 

felaketleri ve Akdeniz Bölgesi’ndeki yangın 
felaketlerinde bunun önemli örneklerinin 
yaşandığını kaydetti. 
“Türkiye bütün güvenlik problemlerinin 
ortasında, 2002’den itibaren Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir istikrar 
adası olarak ayakta kalmayı, düzenli göçü 
yönetmeyi, düzensiz göçle mücadeleyi, 
terörle mücadeleyi, uyuşturucuyla 
mücadeleyi, ekonomik kalkınmasını, altyapı 
ve sanayi hamlelerini başarmıştır.” diyen 
Bakan Soylu konuşmasının devamında, 
“Ülkemiz, insani afetlerin yanı sıra doğal 
afetler karşısında da vatandaşına mahcup 
olmayarak her türlü ihtiyacını karşılayacak 
bir kapasite oluşturmayı başarabilmiştir. 
Büyüklerimiz, hep bize doğru olmayı 
öğütlemiştir. Menfaat için doğruluktan 
şaşmamayı, bu dünyanın bir de ahiret 
hayatı olduğunu, hesap günü olduğunu, 
ona göre yaşamak gerektiğini öğretmiştir. 
İşte Türkiye, tarif etmeye çalıştığım bu 
başarısını, bu mücadelesini, doğruluktan 
sapmadığı için inancının ve medeniyet 
ahlakının söylediği yolda yürüdüğü için 
gerçekleştirmiştir.” dedi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç’ın şahsında Adana Emniyet 
Müdürlüğü’ne alınan taşıtlar için bağışta bulunan hayırsever Adanalı iş insanlarına teşekkür etti. 

kullanmasını, bağışta bulunan kadirşinas 
Adanalı hemşehrilerimin kazançlarının 
bereketli olmasını temenni ediyor, 
törenimizi şereflendiren Bakanımıza da 
bizi yüreklendirdiği ve destek verdiği için 
şükranlarımı arz ediyorum.” diye konuştu. 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise 
yaptığı konuşmada Adanalı iş insanları 
ve vatandaşlara teşekkür ederek, kentin 
her konuda birlik ve beraberlik içerisinde 
hareket ettiğini söyledi. Sarıeroğlu, 
“Hem Adana hem de Türkiye genelinde 
başta terörle mücadele olmak üzere 
birçok konuyla çok güçlü bir mücadele 
veriliyor. Burada emek veren tüm teşkilat 
mensuplarına, emniyet ve jandarmadaki 
tüm güvenlik güçlerimize teşekkür etmek 
istiyorum.” diye konuştu.   
Konuşmasına hayırsever Adanalı iş 
insanlarına teşekkür ederek başlayan 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Türk 
milletinin iyi günde de kötü günde de 
sorumluluklarını yerine getirdiğine  
dikkat çekip, Elazığ depremi, koronavirüs 
pandemisi, Karadeniz Bölgesi’ndeki sel 
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Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç  
ve sanayiciler katıldı.  Toplantıda sırasıyla 
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Valisi 
Süleyman Elban ve Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Demir birer konuşma yaptı.

KIVANÇ: SAVUNMADA YERLİLİK  
VE MİLLİLİK ORANIMIZ YÜZDE  
70’LERİN ÜZERİNDE
Toplantının açılışını yapan ADASO 
Başkanı Zeki Kıvanç, savunma sanayisinin 
millileştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yürüttüğü 
çalışmalarını büyük bir gurur ve takdirle 
takip ettiklerini belirtip, bu sektörde faaliyet 
gösteren firmalara verilen desteklerden 
dolayı teşekkür etti. Başkan Kıvanç, 

A dana Sanayi Odası’nda 
(ADASO) düzenlenen “Savunma 
Sanayii Adana Buluşması” 

programında iş dünyasının dinamikleri 
ve sektör paydaşlarıyla bir araya gelen 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye’nin 
savunma sanayinde önemli noktalara 
geldiğini belirterek, “Ülkemizde sadece 6 
yıl önce kuvvetlerimizin elinde milli olarak 
tasarlanmış, üretilmiş bir tüfeğimiz yoktu. 
Şu anda 5-6 çeşit tüfeğimiz var. Düşünün ki 
daha 3 yıl öncesine kadar yerli hiçbir hava 
savunma sistemimiz yoktu. Bugün 4 tane 
hava savunma sistemimiz var.” dedi.
Savunma sanayisine olan yoğun ilgiyi 
kanalize etmek, savunma sanayisinin 
ihtiyaç duyduğu teknolojiyi ve üretim 

kabiliyetlerini yaymak amacıyla organize 
edilen Savunma Sanayii Adana Buluşması, 
ADASO Sakıp Sabancı Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayi Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği 
projeler ve yürüttüğü çalışmalar ile 
sanayicilerden beklentilerin değerlendirildiği 
toplantıya Adana Valisi Süleyman Elban, 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayi Başkan Yardımcıları Prof. 
Dr. Faruk Yiğit, Serdar Demirel ve Harun 
Çelik, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Meryem Tuncel, Adana Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana 
Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, 
Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret 

Savunma Sanayii Adana Buluşması’nda ADASO üyelerine hitap eden 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 
“İnsanımızda çok şükür ki büyük bir enerji, gençliğimizde büyük bir 

dinamizm, sanayicimizde ve iş adamımızda cesaret ile kararlılık var. Bunu 
şu anda birleştirmek, çeşitli alanlarda artık Türkiye’yi başa güreşen ülkeler 

arasında görmek, bunu hep beraber gerçekleştirmek durumundayız.  
Biz bunun için buradayız.” dedi.

ADANA’DA SAVUNMA  
SANAYİ ZİRVESİ 
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100 savunma kuruluşu arasında 7 yerli 
firmamızın olması ve TSK’nın ihtiyaçlarını 
karşılamanın yanı sıra, dost ve müttefik 
ülkelerin savunma ihtiyaçlarını da 
karşılayacak duruma gelmesi ülke olarak 
savunma sanayisinde dünya ile yarışır hale 
geldiğimizin bir kanıtıdır. Hayata geçirilen 
projelerle adeta bir başarı hikâyesi yaratan 
Türk savunma sanayii, kendi tankını, 
helikopterini, gemisini, denizaltısını, 
insansız hava aracını ve jet motorunu 
üretebilecek kapasiteye ulaşmıştır. Milli 
muharip uçağımızın da hangardan çıkacağı 
günleri hasretle bekliyoruz. Bunlar için ülke 
olarak sizlere minnettarız. Allah gücünüzü, 
enerjinizi artırsın.” diye konuştu.
 
‘ADANA OLARAK SAVUNMA 
SANAYİSİNDE DE PAY ALMAYI 
HEDEFLİYORUZ’
Türkiye’de sanayileşmenin öncü illerinden 
biri olan Adana’nın 180 yılık köklü sanayi 
geçmişi güçlü ve modern altyapısı ile 
savunma sanayiine tedarik için hazır 
olduğunu vurgulayan Başkan Kıvanç, 
şunları söyledi: “Sanayi anlamında büyük 
potansiyel ve kapasiteye sahip bir il olarak 
Adana, savunma sanayiinde de pay almayı 
hedeflemektedir. Bu anlamda ülkemizin 
ve sanayimizin gelişmesi için üzerine 
düşen görevi layıkıyla yerine getirmek 
amacındadır. Bunun için hazırdır. Adana 
Sanayi Odası olarak; üye firmalarımızın 
stratejik öneme sahip savunma, havacılık 
ve uzay sanayisinden daha fazla pay alması 
amacıyla önemli çalışmalar yapıyoruz. 
Savunma sanayisinden alınan payın 
artırılmasına yönelik girişimlerimizi devam 
ettirmekte, bu sektörlerde faaliyet gösteren  
firmalarının katılımıyla küme altyapısı 
oluşturmaya çalışmaktayız. Adana olarak 
savunma sanayine daha fazla katkı yapmaya 
hazırız. Savunma Sanayii Adana Buluşması 
programı kapsamındaki toplantı ve firma 
gezileri bu kapsamda çok önemsemekteyiz.”

“Savunma sanayiinin kullandığı sistemler 
savaş koşulları için üretilirler. Bu nedenle 
sivil kullanım için olan araç gereçlerden 
daha sağlam, üstün ve dayanıklı olmak 
zorundadırlar. Üstelik maliyetleri de 
yüksektir. Böyle ürünleri üretmek 
söylediğim sebepler yüzünden kolay 
değildir. Gelişmiş ülkelere baktığınız zaman 
sanayinin gelişmesinin temelinde savunma 
sanayilerinin olduğunu görürsünüz. İyi bir 
savunma sanayiniz varsa iyi bir teknoloji 
ve sağlam bir üretim altyapısı ile beraber 
yüksek yetenekleri olan teknik personeliniz, 
mühendisleriniz de var demektir.” dedi.
Türkiye’nin gelişmesini engellemek isteyen 
uluslararası aktörlerin milli savunma 
sanayisini baltalamaya yönelik tutarsız 
uygulamalarının doğru yolda ilerlendiğinin 
ispatı olduğunu vurgulayan Başkan Kıvanç, 
“Bugün ülkemiz, savunma sanayisi alanında 
adından söz ettiren bir konuma gelmiş, 

rekabetin had safhaya ulaştığı uluslararası 
pazarlarda ağırlığını fazlasıyla hissettirmeye 
başlamıştır. Savunma sanayimizdeki 
yerlilik ve millilik oranımızın yüzde 70’lerin 
üzerine çıkması, dünyanın önde gelen ilk 

Başkan Kıvanç, kendi tankını, helikopterini, gemisini, denizaltısını, insansız hava aracını ve jet 
motorunu üretebilecek kapasiteye ulaşan Türkiye’nin bir başarı hikayesi yazdığını belirtti. 

KIVANÇ: 180 YILIK KÖKLÜ 
SANAYİ GEÇMİŞİMİZ GÜÇLÜ 
VE MODERN ALTYAPIMIZ 
İLE ÜLKEMİZDE SAVUNMA 
SANAYİSİNİN GELİŞMESİ 
İÇİN BİZE DÜŞEN GÖREVİ 
LAYIKIYLA YERİNE 
GETİRMEK İÇİN HAZIRIZ.
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ve kabiliyetlerinden de maksimum 
yararlanarak ülkemizin yararına kullanılması 
hedeflenmektedir.” değerlendirmesini yaptı. 
Vali Elban, toplantının köklü sanayi şehri 
Adana’da yapılmasının mutluluk verici 
olduğunu belirterek toplantıyı organize 
eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığına ve Adana Sanayi Odasına 
teşekkür etti.

DEMİR: SAVUNMA SANAYİMİZİN 
GELİŞMESİNDE EN BÜYÜK GÜÇ İRADE
Vali Elban’ın ardından Adanalı sanayicilere 
hitap eden Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 
bu programları savunma sanayisinde 
farkındalığın artması, neler yaptıkları 
ve sanayicilerden neler beklediklerinin 
konuşulması için gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Savunma sanayisinin ülkede son 
zamanlarda giderek artan ölçüde dikkati 
çeken bir sektör haline geldiğini ifade eden 
Prof. Dr. İsmail Demir, “Sizlerin yaptığı 
faaliyetler ve sizlerin faaliyetlerinizin genel 
olarak Türkiye’nin çeşitli sektörlerindeki 

ELBAN: HUZUR VE BARIŞIN TESİSİ 
CAYDIRICI SAVUNMA GÜCÜYLE 
MÜMKÜN
Adana Valisi Süleyman Elban ise bir bölgede 
barışın ve huzurun tesis edilmesinde 
caydırıcılığın önemli olduğunu, bunun 
sağlamanın yolunun da savunma sanayinin 
gelişmesinden geçtiğini belirtti. Vali Elban, 
“Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz, 
çok güzel bir vatana  sahibiz ve bu güzel 

VALİ ELBAN: YERLİ VE 
MİLLİ SAVUNMA SANAYİ 
ORANLARININ YÜKSEK 
SEVİYELERE GELMESİ 
GÜVENLİĞİMİZİ ÇOK 
CİDDİ MANADA OLUMLU 
ETKİLİYOR.

vatanda huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. 
Barışı, huzuru hem kendimiz hem de 
bulunduğumuz coğrafya için en çok arzu 
eden millet biziz; fakat bizim tek başımıza 
huzur istememizin çok da bir kıymeti yok. 
Onun için başka niyetleri olanlara karşı bir 
caydırıcılığımızın da olması gerekmekte; 
ülkemiz gelişirken buna paralel olarak belki 
bundan bir adım önde savunma sanayimizin 
de gelişiyor olması lazım.” diye konuştu.
Savunma sanayilerinin ülkelerin diğer sanayi 
kolları ve teknolojik gelişimlerine de öncülük 
ettiğini kaydeden Vali Elban, “Özellikle son 
20 yıl içerisindeki savunma sanayisindeki 
baş döndürücü gelişmeler ve ilerlemeler 
güvenlik güçlerimizin kullanmış olduğu yerli 
ve milli savunma sanayi oranlarının çok 
yüksek seviyelere gelmiş olması bizim bu 
anlamdaki güvenimizi ve güvenliğimizi çok 
ciddi manada olumlu etkilemiştir.” dedi.
Savunma sanayisinin artık bu işe katkı 
sunmak isteyen insanların hizmetine de 
açıldığını vurgulayan Vali Elban, “Bu 

anlayışla, hem teknoloji ve sanayinin 
gelişmesine katkı sağlanmaktadır, 

hem de özel sektörün imkân 
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kaynaklar istediğini belirten Demir, 
“İnsanımızda çok şükür ki büyük bir 
enerji, gençliğimizde büyük bir dinamizm, 
sanayicimizde ve iş adamımızda cesaret 
ile kararlılık var. Bunu şu anda birleştirmek, 
çeşitli alanlarda artık Türkiye’yi başa güreşen 
ülkeler arasında görmek, bunu hep beraber 
gerçekleştirmek durumundayız. Biz bunun 
için buradayız. Şundan da eminiz ki sizler, 
bu idealde bizimle berabersiniz. Yapmamız 
gereken şey, bu ideale giden yolda bir yol 
haritasını hep beraber oluşturmak, bunları 
sözde bırakmamak, aksiyona geçirmek 
ve adım adım başarıya doğru yürümek ki 
bu sadece savunma sanayi alanında değil, 
bu alandaki her türlü teknoloji, buluş ve 
üretim diğer alanlarda da çok etkili olmak 
durumunda.” ifadelerini kullandı.
 
‘ÇOKLU TEKNOLOJİLER KONUSUNDA 
HEP BERABER ÇALIŞMALIYIZ’
Demir, savunma sanayisi alanında yapılan 
çalışmaların ve şirketlerin kabiliyetlerinin, 
enerji, sağlık, iletişim ve ulaşım gibi 
alanlarda da etkisinin görüldüğünü, 
çoklu teknolojiler konusunda da hep 
beraber çalışılması gerektiğini dile getirdi. 
Fikir paylaşımının önemine işaret eden 
Demir, “Bugün sizlere çağrım, aslında 
ülkemizde kahramanlar olarak gördüğüm 
sanayicilerimizin, yatırımcılarımızın 
beraberce bu yolu yürümeleri, fikir paylaşımı 
yapmamız, bizdeki kabiliyetlerin neler 
olduğunu anlatmamız, ihtiyaçların neler 
olduğunu gündeme getirmemiz, sizlerin 
kabiliyetlerini yerinde tanımamız ve bu yolu 
beraber yürümemizdir.” diye konuştu.
Demir, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme 
ve Destekleme Programı (EYDEP) ve 
Yetenek Envanteri (YETEN) projesi 
hakkında da bilgi vererek, çeşitli destek 
mekanizmalarını kullanmaya hazır 
olduklarını aktardı.

etkileri o faaliyetlerdeki milli teknoloji, yerli 
üretim kavramları ne kadar öncelik alırsa 
Türkiye toptan bir yerlileşme ve milli gelirin 
artması, kabiliyetlerin geliştirilmesi gibi bir 
sürece girer. Yoksa savunma sanayi tek 
başına yeterli olmaz.” dedi. 
Demir, savunma sanayisindeki gelişmelerin 
arkasındaki en büyük gücün irade olduğunu 
vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kendilerine verdiği destekleri 
anlattı. Türkiye’nin 2010’lardan sonra bazı 
tehditlerle karşı karşıya kaldığını aktaran 
Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye 
içerden ve dışarıdan muhtelif tehditlere 
ve bazı karıştırmalarla muhatap olmaya 
başladı ve bugüne geldik. 2009 Türkiye’sini 
düşünün ne Suriye problemi var, ne Irak bu 
kadar karışık, ne Ermenistan-Azerbaycan 
savaşı var, ne Yunanistan’da bu kadar güç 
biriktirmesi var, ne Doğu Akdeniz problemi 
var. Bunların hiçbirisi yok. Şimdi ama hepsi 
var. Eğer bu ortamda biz yeterince güçlü 
olmasaydık, yani kendi göbeğimizi kendimiz 
kesecek milli politikalarımızı uygulayacak, 
bize tehdit olan unsurları bilfiil gidip yerinde 
bertaraf edecek gücümüz olmasaydı 
bugün başkalarının çizdiği politikada iç 
bütünlüğümüz, vatan endişemiz olacaktı. 
Demek ki çok değil, daha 10 yıl kadar önce 
etraf neredeyse sütlimanken 10 yıl sonra 
geldiğimiz konum... Eğer bu hazırlığımız 
olmasaydı bugünlerde karşılaşacağımız dert 
ve problemleri siz düşünün. Bu açıdan bu 
hazırlığı yapmak, milli politikaları öncelemek 
ve bunları önceleyecek gücü oluşturmak 
her şeyin başında geliyor. Tabi bu günlerin 
geleceğini önceden öngörmek lazım.”
 
‘BUGÜN 4 TANE HAVA SAVUNMA 
SİSTEMİMİZ VAR’
Savunma sanayisinde yaptıkları 
çalışmalarla ilgili bilgi veren Demir, şöyle 
devam etti: “Ülkemizde sadece 6 yıl 
önce, kuvvetlerimizin elinde milli olarak 
tasarlanmış, üretilmiş bir tüfeğimiz yoktu. 
Şu anda 5-6 çeşit tüfeğimiz var. Düşünün ki 
daha 3 yıl öncesine kadar yerli hiçbir hava 
savunma sistemimiz yoktu. Bugün 4 tane 
hava savunma sistemimiz var.  

KORKUT, SUNGUR, HİSAR A+ ve HİSAR 
O+ var. Bir ürünümüz daha gelecek, 
ondan sonra SİPER’imiz de var. Bu zinciri 
tamamlayacağız inşallah. Denizde, Doğu 
Akdeniz, Mavi Vatan derken güçlü şekilde 
sesimizi çıkartabiliyorsak evet milli 
korvetlerimiz var, deniz altılarımız var, 
hücum botlarımız var ve bir dizi hızlı, yavaş 
destek gemilerimiz milli tersanelerimizde 
üretilmeye devam ediyor. Helikopterlerimiz 
Atak Faz-1 ve Faz-2, GÖKBEY geliyorlar. 
Çeşitli menzillerde çok hassas vuruş 
yapabilen, karadan karaya, havadan karaya 
muhtelif füzelerimiz, silahlarımız var. Bunlar 
da yine son 5 yılda, alanda olan performans 
gösteren sistemler. İHA’larımızın, 
SİHA’larımızın kabiliyetlerini şu anda bütün 
dünya görmekte ve takdir etmekte. Daha 
birçok şey sayabiliriz.”
 
‘TÜRKİYE, MAZLUM ÜLKELERE ROL 
MODEL OLMA KONUMUNDA’
Demir, Afrika ülkelerinin Türkiye’yi 
küresel bir güç ölçeğinde gördüğünü ifade 
ederek, şöyle konuştu: “Türkiye, sadece 
kendisi için var değil. Etraftaki çok sayıda 
mazlum ülkeye şu anda bir rol model olma 
konumunda. Sayın Cumhurbaşkanı’mız, 
‘Dünya 5’ten büyüktür’ derken bir hakikati 
haykırıyordu. Bu hakikati çok sayıda 
ülke bilmesine rağmen bunu Birleşmiş 
Milletler kürsüsünde söyleyebilen yoktu. 
İsrail’in yaptığı zulümleri herkes görüp 
özel ortamlarda bunun zulüm olduğunu 
söylerken açık açık tek söyleyen Sayın 
Cumhurbaşkanı’mız oldu. Şimdi, ‘Daha 
adil bir dünya mümkün’ sloganının Afrika 
ülkelerinde, caddelerde afişler halinde 
asıldığını görüyoruz. Demek ki bu duruş, bir 
uyanışa, bu dünyadaki adil olmayan gidişe 
de bir ‘dur’ demenin ümit ışığını oluşturuyor. 
Bu ışığı hep beraber yakmak durumundayız.”
Savunma sanayisi ile teknolojinin önemli 

DEMİR: MİLLETİMİZDE 
ENERjİ, GENÇLİĞİMİZDE 
DİNAMİZM, SANAYİCİMİZDE 
CESARET VE KARARLILIK 
VAR. TÜRKİYE’Yİ BAŞA 
GÜREŞEN ÜLKELER ARASINDA 
GÖRMEK, BUNU HEP 
BERABER GERÇEKLEŞTİRMEK 
DURUMUNDAYIZ.

Prof. Dr. İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği projeler ve 
yürüttüğü çalışmaları anlatırken kurumun sanayicilerden beklentilerini dile getirdi. 
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‘İHRACATLA BÜYÜYOR VE GÜÇLENİYORUZ’

T ekstil ve kimya 
sektörleri başta 
olmak üzere birçok 

sektörde yoğun üretimin 
gerçekleştirildiği Adana’da 
ekim ayında 235,7 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 
Adana, ekim ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre 
ihracat hacminde yüzde 40,12 
oranında artış elde etti. Adana 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı (ADASO) Zeki Kıvanç, 
Adana’nın ekim ayındaki 
ihracat performansının aylık 
bazda tarihteki en yüksek değer 
olduğunu belirtip sanayicilere ve 
ihracatçı firmaların yöneticilere 
teşekkür etti. 
ADASO’daki görevinin yanı 
sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkan Vekili olarak 
da hizmet veren Başkan Zeki 
Kıvanç, ekim ayında 61 ilin 
ihracatını artırdığını, tarihlerinin 
en yüksel aylık ihracatını 
gerçekleştiren illerin Adana, 
İzmir, Ankara, Mersin, Çorum, 
Zonguldak, Aydın, Diyarbakır 
ve Niğde olduğunu belirtti. 
Türkiye’nin ekim ayındaki 
ihracatının yüzde 20,2’lik artışla 
20,8 milyar dolara ulaştığını 
anımsatan Başkan Kıvanç, 

Etiyopya, Gürcistan, İran, 
İtalya, Kazakistan, Lübnan, 
Mısır, Pakistan ve Romanya 
pazarlarında dikkat çeken 
ihracat artışlarına imza attık” 
diye konuştu. 
 
‘10 AYDA GEÇEN YILKİ 
12 AYLIK TOPLAM 
İHRACATIN ÜZERİNE 
ÇIKTIK’
Adana’nın son 10 aylık verilerine 
bakıldığında ihracat artışının 
geçen yıla göre yüzde 32,35 
oranında ortaya çıktığını ve 1 
milyar 961 milyon dolar değere 
ulaşıldığını açıklayan Başkan 
Kıvanç, şunları söyledi: “2021 
yılında Ocak-Ekim dönemini 
oluşturan 10 aylık süreçte, 
2020 yılında toplam 12 ayda 
gerçekleştirdiğimiz 1 milyar 
837 milyon dolarlık ihracatın 
üzerine çıktık. İhracatın 
gerekli olduğu bu günlerde 
Türkiye ve Adana özelinde 
sanayinin çarklarının giderek 
daha hızlı dönmekte olduğunu 
görüyoruz. Ümit ediyorum 
ki Adana olarak Türkiye’nin 
ihracatından alacağımız pay 
her geçen gün artacaktır. Yıl 
sonunda 2 milyar 350 milyon 
dolar seviyelerine ulaşacağımızı 
tahmin ediyorum. İhracata 
odaklandığımız takdirde mevcut 
potansiyelimizi değerlendirip 
önümüzdeki dönemlerde bu 
rakamlarından çok daha üstüne 
çıkabileceğimize inanıyorum.”

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’nın ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,12 
oranında artış yakalayıp 235,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Kıvanç, Adana’nın 
aylık bazda tarihteki en yüksek ihracat rakamına ulaştığını, son 10 ayda geçen yılın 
toplam ihracatının üzerine çıkıldığını vurguladı. 

EN FAZLA İHRACAT IRAK, 
ALMANYA VE İSPANYA’YA 
Adana’nın ekim ayındaki 
ihracatını ülkelere göre ele 
alan Başkan Kıvanç, ilk 20 
ülke arasındaki 18 ülkede 
artış sağladıklarını ifade etti. 
Başkan Kıvanç, “Ekim ayında 
Adana’dan yapılan ihracatta 
Irak 23,9 milyon dolar değer ile 
ilk sırada yer alırken Almanya 
17,1 milyon dolar değer ile 
ikinci ve İspanya 16,1 milyon 
dolar değer ile üçüncü sırada 
yer aldı. ABD, Alman, Arjantin, 
Birleşik Arap Emirlikleri, 
Bangladeş, Belçika, Çekya, 

bu rakamın aynı zamanda 
Cumhuriyet tarihinin en 
yüksek aylık ihracatı olduğunu 
vurguladı. 
 
LOKOMOTİF SEKTÖRLER 
TEKSTİL, KİMYA, 
HUBUBAT VE BAKLİYAT
İhracat performansını Adana 
özelinde değerlendiren Başkan 
Kıvanç, dünya genelinde 185 
ülkeye dış satım gerçekleştiren 
Adanalı sanayicilerin ve 
üreticilerin aynı yıl içinde 
4’üncü kez aylık ihracat rekoru 
kırdığını dile getirdi. Başkan 
Kıvanç, “Adana, ekim ayındaki 
235,7 milyon dolarlık ihracatına 
en büyük desteği 50,3 milyon 
dolar değer ile tekstil, 40,6 
milyon dolar değer ile kimyevi 
maddeler ve mamulleri, 34,7 
milyon dolar değer ile hububat, 
bakliyat ve yağlı tohumlar 
sektörlerinde faaliyet gösteren 
sanayicilerimiz verdi. Yine 
bu ayda ihracat hacminde 
en yüksek artışları savunma 
sanayi, su ürünleri ve hayvansal 
mamuller, fındık ve mamulleri, 
kimyevi maddeler ve mamulleri, 
madencilik, kuru meyve ve 
mamulleri sektörlerinde elde 
ettik.” dedi. 
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Kıvanç, “Tüketiciler, satın aldığı ürünleri 
üreten işçilerin emeklerinin tam karşılığını 
alabildiğinden, bu ürünler üretilirken 
dünyamıza zarar verilmediğinden, ürünlerin 
geri dönüştürülebilir olduğundan emin 
olmak istiyor. Biz de tasarımın önemini 
bilerek geleceğin tasarımcı adaylarını 
belirlemek ve onları hızlandırmak, 
desteklemek ve bir an önce ihtiyaca karşılık 
verecek donanıma getirmek istiyoruz.” dedi.
Tekstil sanayicilerinin tesislerini büyütmek, 
daha fazla üretmek, daha fazla ihracat 
yapmak istediğini dile getiren Kıvanç, “Tüm 
bunları yaparken, dünyamıza zarar vermek 
istemiyoruz. Dünyanın bilinçli tüketicileri 
bizim kumaşlarımızla üretilen giysileri gönül 
rahatlığıyla giysin, bizim kumaşlarımızla 
kaplanan mobilyaları rahatlıkla kullansın 
istiyoruz. Ruhunuza işlemiş zengin 
kültürümüzün derinliklerinden süzülüp gelen 
desenleri, renkleri, özümüzü kaybetmeden 
teknoloji ile tasarım ile harmanlayıp tüm 
dünyayla paylaşalım istiyoruz.” diye konuştu. 
Kıvanç, yarışmanın sponsorları Bakırlar 
Tekstil, Bossa, Kıvanç Tekstil, Kimteks 
Tekstil, Kipaş Mensucat, Meteks Dokuma, 

A kdeniz Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği’nin 10’uncu 
kez düzenlediği Dokuma Kumaş 

Tasarım Yarışması’nda Türk kumaşının 
yıldızını parlatan genç tasarımcılar 
ödüllendirildi. Tasarımcı adaylarına özgün 
tasarımlarla kendilerini ifade edebilme 
şansı vererek bilgi ve beceriyi ürüne 
dönüştürme imkanı sunan yarışmada Sema 
Arı ‘Kleopatra’nın Aşkı’ isimli tasarımıyla 
birinciliği,  Demet Yavuzyiğit, ‘Yaşam 
Mücadelesi’ adlı koleksiyonuyla ikinciliği, 
İpek Çakır ‘Silhoutte Of Nature’ isimli 
konseptiyle üçüncülüğü kazandı. Yasemin 
Dikerel ‘Çatalkaya’ isimli tasarımıyla 
LC Waikiki Özel Ödülü’ne, Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nden Merve Soybaş, ‘Natural 
Distortion’ adlı koleksiyonuyla Koton Traine 
Program Ödülü’ne layık görüldü.  
Bu yıl da tekstil, moda tasarımı ile tekstil 
mühendisliği öğrencilerine yüksek 
para ödüllerinin yanı sıra eşsiz eğitim 
imkânlarının sağlandığı ATHİB 10. 
Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın 
Final Sunumu ve Ödül Töreni Türk tekstil 
endüstrisinin beşiği sayılan Adana’nın ilk 

sanayi tesislerinden olan ve günümüzde 
müzeye kompleksine dönüştürülen Eski 
Milli Mensucat Dokuma Fabrikası’nda 
gerçekleştirildi. 10 finalistin koleksiyonlarının 
sergilendiği görkemli etkinliğe Adana 
Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, 
ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 
Doğan, ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım 
Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı ve 
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana 
ve Mersin’in kent protokolü, sanayiciler, 
ihracatçılar ile davetliler katıldı. 
 
KIVANÇ: ZENGİN KÜLTÜRÜMÜZÜN 
DESENLERİNİ TEKNOLOJİ VE 
TASARIMLA HARMANLIYORUZ  
Törenin açılışında konuşan ATHİB Dokuma 
Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme 
Kurulu Başkanı ve ADASO Başkanı 
Zeki Kıvanç, pandemi sürecinde tüketici 
tercihlerinin değiştiğini vurgulayıp buna 
bağlı olarak tekstil ve moda endüstrisinin 
de ayak uydurmaya çalıştığını belirtti. 
Genç tasarımcılara seslenen Başkan 

GENÇ TASARIMCILAR TÜRK 
KUMAŞININ YILDIZI PARLATTI

Dokuma kumaşın değerini ortaya koyan, tasarımcı adayları ve tasarımcıların 
özgür ve yaratıcı bir ruh oluşturmalarını sağlayan ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım 

Yarışması’nın 10’uncu yılında Mersin Üniversitesi’nden Sema Arı ‘Kleopatra’nın Aşkı’ 
isimli tasarımıyla birinciliği kazandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Demet Yavuzyiğit, 

‘Yaşam Mücadelesi’ adlı koleksiyonuyla ikinciliği, Marmara Üniversitesi’nden İpek 
Çakır ‘Silhoutte Of Nature’ isimli konseptiyle üçüncülüğü elde etti. 
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gecenin en heyecanlı anı yaşandı. Mersin 
Üniversitesi’nden Sema Arı ‘Kleopatra’nın 
Aşkı’ isimli tasarımıyla birinciliği kazandı. 
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Demet 
Yavuzyiğit, ‘Yaşam Mücadelesi’ adlı 
koleksiyonuyla ikinciliği, Marmara 
Üniversitesi’nden İpek Çakır ‘Silhoutte 
Of Nature’ isimli konseptiyle üçüncülüğü 
elde etti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nden Yasemin Dikerel 
‘Çatalkaya’ isimli tasarımıyla LC 
Waikiki Özel Ödülü’ne, Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nden Merve Soybaş, ‘Natural 
Distortion’ adlı koleksiyonuyla Koton Traine 
Program Ödülü’ne layık görüldü.  
Dereceye giren yarışmacılardan birinciye 
50 bin TL para ödülü, yurt dışı eğitim ve 
yabancı dil bursu, ikinciye 40 bin TL, ödülü, 
üçüncüye 30 bin TL para ödülü verildi. 
Finalistlerin tamamına Masaüstü Armürlü 
Dokuma Tezgâhı hediye edildi ve 08 Şubat 
2022 tarihinde Paris’te düzenlenecek 
Uluslararası Premiere Vision Tekstil Fuarı’na 
katılım hakkı sağlandı.

Oğuz Tekstil ve Şirikçioğlu Mensucat, 
Alfateks Tekstil, Arifoğlu İplik, Deniz Tekstil 
ve Ulusoy Tekstil’e teşekkür etti.  
ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 
Doğan ise konuşmasında Türkiye’nin 
Avrupa’nın ikinci, dünyanın beşinci tekstil 
ihracatçısı konumunda olduğunu belirtip 
elde edilen kazanımları korumak ve 
sıralamada yükselmek için tasarımda ve 
yenilikçi ürünlerde öne çıkmak gerektiğini 
söyledi. Bu yılki yarışmaya 12 farklı 
üniversiteden 48 başvuru olduğunu, 10 
finalistin ise 7 üniversiteden çıktığını 
kaydeden Başkan Doğan, “Artık fiziki 
üretim yapan dev fabrikaları kurmak 
yeterli değil. Yaşanan pandemi, iklim 
krizi  ile artık tüketiciler ürünlere çok farklı 
perspektiften bakıyor. Organik pamuk 
üretimi, karbonsuzlaştırma hamlesi, hızlı 
üretim ve tüketim gibi kavramlar yerine 
uzun ömürlü ürün tasarımı, sürdürülebilirlik 
gibi kavramlar öne çıkıyor. Gelinen noktada 
artık Türkiye tekstil sektörünü, sürdürülebilir 
üretim konusunda bir marka haline getirmek 
mecburiyetindeyiz. Madem Avrupa’nın en 
büyük ikinci tedarikçisiyiz, Avrupa Yeşil 
Mutabakatı’nın gereği dönüşüm sürecini 
hızla hayatımıza geçirmeliyiz.” dedi. 
 
GÜLLE: GENÇLERİMİZİ TÜM 
SEKTÖRLERİN İÇİNE KATMAK 
İSTİYORUZ
TİM Başkanı İsmail Gülle de dokuma 
kumaşın değerini ortaya koyan, tasarımcı 
adayları ve tasarımcılar için özgür ve yaratıcı 
bir ruh oluşturmalarını sağlayan ATHİB 
Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın ilk 
yılından beri içinde olduğunu, tarihi Milli 
Mensucat Dokuma Fabrikası’nda böyle 
bir etkinliğin yapılmasından da büyük 
mutluluk duyduğunu söyledi. Gülle, “Sadece 
tekstil sektöründe değil gençlerimizi tüm 
sektörlerin içine katmak için sizlerden 
çok şey bekliyoruz. İnanıyoruz ki sizler bu 
beklentilerin daha fazlasını yapacaksınız. 
2023 yılında 250 milyar dolarlık bir hedef 
var. Bunu 2022 yılında yakalayacağımıza 
çok eminiz ve biliyoruz. Daha fazlasını 

yapacak olanlar sizlersiniz. Gençler, hepinize 
katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Siz 
aslında bu yarışmaya katılarak, cesaret 
göstererek, fikirlerinizi buraya gönderme 
cesareti gösterdiğiniz andan itibaren 
kazandınız zaten. Kazanmaya da devam 
edeceksiniz. Önünüzde çok büyük umutlar 
ve gelecek var.”
Adana Valisi Süleyman Elban ve Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar da selamlama konuşmalarında 
tekstil sektörünün katma değer yaratan, 
istihdama çok ciddi katkı sağlayan sektörler 
arasında bulunduğunu, tasarıma verilen 
önem ve destek sayesinde çok daha iyi 
seviyelere gelineceğini dile getirdi. 
 
YÜKSEK PARA ÖDÜLLERİ VE EŞSİZ 
EĞİTİM İMKÂNLARI SUNULDU
Konuşmaların ardından Eski Milli Mensucat 
Dokuma Fabrikası’nın büyüleyici atmosferi 
10 finalistin tasarladığı kumaş defilesi ile 
birleşti. Zeki Kıvanç ve İsmail Gülle’nin 
sponsorlara teşekkürlerinin ardından 

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezunu Sema Arı’nın 
birincilik ödülünü İsmail Gülle, Zeki Kıvanç ve Fatih Doğan birlikte takdim etti. 
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YESAD MENTÖR ADAYLARININ 
EĞİTİMİ BAŞLADI

A dana Sanayi Odası’nın 
(ADASO) Avrupa 
Yeşil Mutabakatı’na 

uyum sürecinde ildeki sanayi 
kuruluşlarına ve işletmelere 
enerji verimliliği, atık su ve 
atık yönetimi, çevre duyarlılığı, 
üretim ve kaynak verimliliği, 
dış ticaret ve e-ticaret 
konularında destek vermek 
amacıyla hayata geçirdiği Yeşil 
Sanayiye Doğru Toplumların 
İstihdamla Kaynaştırılması 
(YESAD) Projesi kapsamında 
Eğiticilerin Eğitimi Programı 
başladı.
 
KASTAMONU ENTEGRE’Yİ 
ZİYARET ETTİLER 
ADASO üyesi firmaların 
istihdamlarına katkı sağlamak, 
yalın üretim teknikleri ile 
verimliliklerini artırmak, 
yeşil üretime önem veren 
verimlilik odaklı metotlarla 
döngüsel ekonomiye adapte 
olmalarını sağlamak hedefiyle 
yürütülen projeye dâhil olan 
mentör adayları, ağaç bazlı 

panel sektöründe Türkiye’nin 
global üreticisi Kastamonu 
Entegre’nin Adana’daki üretim 
tesislerini ziyaret etti. 
YESAD mentör adayları, 
Adana Hacı Sabancı Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 10 yıl 
önce faaliyete geçen tesiste 
mobilya sektörünün ihtiyaç 
duyduğu MDF, MDFLAM, 
Laminat Parke (Floorpan) 
ve Evogloss (Pet Film Kapla 
MDF) mamullerinin üretimi 
hakkında Kastamonu Entegre 

Adana Fabrika Direktörü Ergin 
Turan’dan bilgiler aldı. 
Kaliteli, yenilikçi, güvenilir 
ve çevre dostu ürünlerle 
dünyanın dört bir yanında 
konforlu yaşam alanlarına 
değer kattıklarını belirten 
Ergin Turan, enerji verimliliği 
artırma projeleri, atık yönetimi 
ve su yönetimi uygulamaları 
paylaşımlarda bulundu. Ergin 
Turan, ADASO’nun Alman 
Uluslararası İş birliği Kurumu 
(GİZ) iş birliği ile yürüttüğü 
YESAD Projesi’ne destek 
vermekten büyük mutluluk 
duyduklarını belirtti. 
 
EĞİTİM VİDEOLARI 
DİJİTAL PLATFORMLARDA 
ERİŞİME AÇILACAK
Proje kapsamında  izleme 
ve uygulama aşamasında 
görev alacak mentör ekibi 
firmalar için Yeşil Yol Haritası 
belirleyecek, bu kriterler 
çerçevesinde her ay firmaların 
hedeflerine ulaşmaları 
için nasıl bir yol izlemeleri 
gerektiği konusunda önerilerde 
bulunacak. Ayrıca, üretim 
verimliliğini artırmak ve 
kaynak kullanımını azaltmak 
için başta yalın üretim 
teknikleri, çevreye uyumlu 
üretim için atık yönetimi, su 
yönetimi ve enerji yönetimi 
konularında; firmaların 
sürdürülebilirliğini artırmak 
için e-ticaret ve dış ticaret 
konularında hem mavi yakalı 
hem de beyaz yakalı çalışanlara 
hitap edecek toplam 2 bin 500 
dakikanın üzerinde eğitim 
videoları hazırlanarak dijital 
platformlarda erişime açılacak.

Yeşil Sanayiye Doğru Toplumların İstihdamla Kaynaştırılması (YESAD) 
Projesi kapsamında enerji verimliliği, atık su ve atık yönetimi, çevre 
duyarlılığı, üretim ve kaynak verimliliği, dış ticaret ve e-ticaret 
konularında hizmet verecek mentörler, Kastamonu Entegre Adana 
Fabrikası’nı ziyaret edip Fabrika Direktörü Ergin Turan’dan proje 
hedeflerine yönelik bilgiler aldı. 

YESAD MENTöR 
EKİBİ, fİRMALAR İÇİN 
YEŞİL YOL HARİTASI 
BELİRLEYEcEK,  
KRİTERLERE GöRE 
HEDEfLERE ULAŞILMASI 
İÇİN öNERİLERDE 
BULUNAcAK. 
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ADANA  
PETROKİMYANIN  
GLOBAL ÜSSÜ  
OLUYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ceyhan Enerji 
İhtisas Endüstri Bölgesi’nde 1,7 milyar dolarlık yatırımla inşa 
edilecek Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin temellerini 
attı. Türkiye’de özel sektörün gerçekleştireceği en büyük 
sanayi yatırımlarından biri olan ve 2025’te üretime başlaması 
planlanan petrokimya tesisi, yıllık 450 bin ton üretim kapasitesi 
ile ithalatın yüzde 20’sini ikame edecek ve dış ticaret dengesine 
yıllık 250 milyon dolar seviyesinde net pozitif katkı sağlayacak.

B ölgesel Geliştirme Ulusal 
Stratejisi’nde etkisi Orta Doğu’da 
da hissedilecek tek potansiyel bölge 

olarak belirlenen Adana’da Türk kimya 
endüstrisinin geleceğine yön verecek büyük 
ölçekli yatırımlardan ilki olan polipropilen 
üretim tesisinin temelleri Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen törende atıldı. Aynı törende 
Adana’da koronavirüs salgını döneminde 
yapımı tamamlanan 26 fabrikanın açılışı da 
gerçekleştirildi. 
Kurpınarı ve Sarımazı mahallelerinde 13 
bin 410 dekar alanda konumlandırılan 
Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde 
Rönesans Holding ve Cezayir’in milli 
enerji şirketi Sonatrach’ın ortaklığında 
620 dekar arazi üzerinde projelendirilen 
Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi, 1,7 
milyar dolarlık yatırımla inşa edilecek. 
450 bin ton üretim kapasiteli Ceyhan 
Polipropilen Üretim Tesisi, yıllık 250 milyon 
dolarlık ham madde ithalatını ikame ederek 
tarımdan savunma sanayine, otomotivden 
inşaata, tüketici ürünlerinden ilaç ve sağlık 
sektörüne hemen her alanda Türkiye 
ekonomisine katkı sağlayacak.
Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel 
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Atma ve Adana’da Yapımı Tamamlanan 
Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Adana Valisi Süleyman Elban, 
milletvekilleri, Rönesans Holding Başkanı 
Dr. Erman Ilıcak, Sonatrach Üst Yöneticisi 
Tevfik Hakkar, il protokolü ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
 
3 MİLYAR LİRALIK YATIRIMIN AÇILIŞ 
KURDELESİ KESİLDİ
Törendeki konuşmasına “Adana’ya Gel 
Gidek” türküsünün sözlerini okuyarak 
başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Adana’ya eli boş gelmediklerini 
vurgulayıp, polipropilen üretim tesisinin 
temellerini atarken yaklaşık 2,2 milyar 
liralık kamu yatırımıyla 1,8 milyar liralık 
özel sektör yatırımlarının resmi açılışını 
yapacaklarını belirtti.  
Adana’da Türkiye’de özel sektör eliyle 
yapılan en büyük yatırımlardan birinin 
temel atma törenini gerçekleştirdiklerine 
vurgu yapan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “Biliyorsunuz bir süre 

altyapılarına kavuşturmakta kararlıyız. 
Ayrıca koronavirüs salgın döneminde inşası 
tamamlanarak faaliyete geçen 26 fabrikanın 
da toplu açılış törenini yapıyoruz. Temelini 
atacağımız petrokimya tesisi ve Adana 
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde  
açılışını yapacağımız fabrikalar, Türkiye’nin 
en zor şartlarda dahi nasıl hedeflerine 
doğru kararlılıkla ilerlediğinin birer 
sembolüdür.” dedi. 
 
POLİPROPİLEN TESİSİ 2025’TE 
ÜRETİME BAŞLAYACAK
Tesisin inşa edileceği Ceyhan Enerji 
İhtisas Endüstri Bölgesi’nin 2007 yılında 
kurulduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasında özetle şunları 
söyledi: “Amacımız, burada ülkemiz 
sanayinin en çok ihtiyaç duyduğu 
ürünlerden biri olan polipropilenin 
üretilmesini sağlamaktı. Bu işi üstlenen 
şirketimiz Ceyhan’da 1,7 milyar dolarlık 
bir yatırım yapacak. Gençler, yatırımın 
ham maddesini temin edeceği Cezayir’in 
milli enerji şirketiyle ortak olarak bu işe 
başladı. Tesisin 2025 yılında tamamlanıp 
üretime geçmesi şu anda hedefleniyor. 
Buradaki üretim inşallah polipropilen 

önce, Türkiye’nin 2053 vizyonunun ilk 
ve en iddialı hedefi olan Yeşil Kalkınma 
Devrimi’ni ilan ettik. Artık ülkemizde 
yapılan her yatırımı, tıpkı bugün temelini 
attığımız tesis gibi, bu anlayışla planlayacak 
ve hayata geçireceğiz. Dijitalleşme ve 
yapay zekâ gibi teknolojinin sağladığı yeni 
imkânları da en iyi şekilde kullanarak 
ülkemizi şimdiden geleceğin üretim 

CEYHAN POLİPROPİLEN 
ÜRETİM TESİSİ, ÜRETECEĞİ 
HAM MADDE İLE TARIMDAN 
SAVUNMA SANAYİNE, 
OTOMOTİVDEN İNŞAATA, 
TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNDEN 
İLAÇ VE SAĞLIK SEKTÖRÜNE 
HEMEN HER ALANDA 
TÜRKİYE EKONOMİSİNE 
KATKI SAĞLAYACAK.
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ithalatımızın yüzde 20’sini karşılayacak, 
böylece ülkemizin cari açığına 250 milyon 
dolarlık pozitif yönde katkı sağlanacak. 
Tamamı geri dönüştürülebilir, çevreye 
duyarlı ve sürdürülebilir üretim ilkeleriyle 
faaliyete geçirilecek bu tesis, kendi alanında 
dünyanın en ileri teknolojileriyle kurulacak.” 
 
‘TÜRKİYE’YE GÜVENİP YATIRIM 
YAPAN HİÇ KİMSE PİŞMAN OLMAZ’
“Bu yatırım sayesinde Türkiye’nin 
ihracatında otomotivin ardından, 20 
milyar dolarlık rakamıyla ikinci sırada yer 
alan kimya sektöründe dış ticaret açığı 
vermekten kurtulacağız. Türkiye’miz ve 
Adana’mız için gerçekten çok önemli bu 
yatırımın şimdiden ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Yatırımcı 
firmamıza, Cezayirli ortağına ve inşa 
sürecinde iş birliği yapacağı kuruluşlara 
teşekkür ediyorum. Türkiye’ye güvenip 

nereye yöneldiler? Ülkemize yöneldiler. 
İhracatımız her ay rekorlar kırarak artıyor. 
Fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor, istihdam 
salgın öncesi dönemin dahi üstüne çıktık, 
böylece ülkemiz 2020’de yüzde 1,8 
büyürken bu yılın ilk çeyreğinde 7,2, ikinci 
çeyrekte 21,7 büyüme oranlarıyla yükseliş 
trendini sürdürdü. Açılışını yaptığımız 
Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi gibi 
23 tane büyük ölçekli yatırım içeren projeyi 
de hayata geçirdik. Endüstri bölgelerindeki 
tüm yatırımlar tamamlandığında 
sağlayacağı 83 bin ilave istihdam yanında 
dış ticaretimize yıllık 23 milyar dolar pozitif 
katkı yapacak.” 
 
BAKAN VARANK’TAN 
YATIRIMCILARA DAVET
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank ise konuşmasında tüm yatırımcıları 
Türkiye’nin sunduğu imkanlardan 
faydalanmaya ve yatırım yapmaya 
davet etti. Bakan Varank, “Ülkemizin 
jeopolitik konumu, üretim altyapısı hem 
en büyük pazarlara sizleri yakınlaştıracak 
hem de muazzam bir çalışma ortamını 
sizlere sunacak. ‘Gelin buradaki fırsatları 
hep birlikte değerlendirelim’ diyorum” 
ifadelerini kullandı. 
Bakan Varank, büyük ve güçlü Türkiye 
yolunda yatırım, üretim, istihdam ve 
ihracattan asla taviz vermediklerini 
vurgulayıp, “Kurduğumuz OSB ve 
endüstri bölgeleriyle Türkiye’mizi dev 
bir üretim üssü haline getirdik. Şu anda 
OSB’lerimizdeki istihdam 2 milyon 200 
bine ulaştı. 2023 hedefimiz bunu 2,5 milyon 
seviyesine ulaştırmak.” diye konuştu. 
 
GÜVENİLİR VE ÇEVRE DOSTU 
TEKNOLOJİLERLE İNŞA EDİLECEK
Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman 
Ilıcak da Ceyhan’da güvenilir ve çevre 
dostu teknolojilerle inşa edilecek tesisin 
polipropilen ithalatının yüzde 20’sini 
ikame edeceğini belirtti. Cezayir ulusal 
petrol şirketi Sonatrach’ın üst yöneticisi 
Tevfik Hakkar ise böyle büyük bir projede 

yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz, 
tam tersine sağladığı büyük kazançla 
hep memnuniyet duyar. Ülkemizdeki 
ve dünyadaki tüm yatırımcıları küresel 
üretim ve lojistik sisteminin yeni baştan 
kurulduğu şu dönemde Türkiye’nin 
kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları 
değerlendirmeye davet ediyorum. Gelin 
hep birlikte kazanalım diyerek kapılarımızın 
yatırımcılara sonuna kadar açık olduğunu 
bir kez daha tekrarlamak istiyorum.” 
 
BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJELERLE DIŞ 
TİCARETİMİZE 23 MİLYAR DOLARLIK 
KATKI SAĞLANACAK
“Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyete geçen 26 fabrikamızın 
da açılışlarını yapıyoruz. Hep birlikte 
görüyoruz, hemen yanı başımızdaki 
Avrupa olmak üzere gelişmiş ülkelerin 
hemen tamamı ihtiyaçlarını karşılamak için 

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde 620 dekar arazi üzerinde projelendirilen Ceyhan 
Polipropilen Üretim Tesisi, yıllık 450 bin ton üretim gerçekleştirecek.  

ERDOĞAN: CEYHAN ENERjİ 
İHTİSAS ENDÜSTRİ BÖLGESİ 
GİBİ 23 TANE BÜYÜK 
ÖLÇEKLİ YATIRIM İÇEREN 
PROjEYİ HAYATA GEÇİRDİK. 
BU YATIRIMLAR 83 BİN 
İLAVE İSTİHDAMIN YANINDA 
DIŞ TİCARETİMİZE YILLIK 
23 MİLYAR DOLAR KATKI 
YAPACAK. 



2021 EKİM/KASIM /  29

 @adanasanodasi adanasanayiodasi@adanasanodasi Adana Sanayi Odası

YAKIT İHTİYACINI 
KENDİ ÜRETTİĞİ 
HİDROjENİ KULLANARAK 
KARŞILAYACAK TESİS, 
ENERjİ  TÜKETİMİNİN YÜZDE 
80’İNİ YENİLENEBİLİR 
ENERjİ KAYNAKLARINDAN 
SAĞLAYACAK. 

bulunmaktan dolayı onur duyduğunu, 
projeyle Cezayir ve Türkiye ilişkilerinin 
daha ileriye gideceğini kaydetti. 
Türkiye’nin petrokimya alanında en 
büyük yatırımı olan Ceyhan Polipropilen 
Üretim Tesisi, ülkenin yıllık polipropilen 
üretim kapasitesini üç kat artıracak. 
2025 yılında faaliyete geçmesi planlanan 
Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi, yakıt 
ihtiyacını kendi ürettiği hidrojeni kullanarak 
karşılayacak. Tesis, elektrik ihtiyacının 
çok büyük bir bölümünü de Rönesans’ın 
hidroelektrik santrallerinden tedarik edecek 
ve toplam enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 

80’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından 
sağlayacak. En güncel teknoloji altyapısının 
kullanılacağı projede ana ortaklardan 
Sonatrach, 2040 yılına kadar yıllık yaklaşık 
550 bin ton ham madde tedarik edecek.
 
GÜÇLÜ ÇÖZÜM ORTAKLARIYLA 
İŞBİRLİĞİ SAĞLANDI
ABD’li UOP Honeywell ve Hollandalı 
LyondellBasell, projenin teknoloji 
altyapısının lisansörleri olacak. Yapım 
sürecinde mühendislik çözümlerinin 
geliştirilmesi, tedarik ve inşaat 
faaliyetlerinin yürütülmesi ise Rönesans ve 
İspanya’nın mühendislik şirketi Tecnicas 
Reunidas ortaklığıyla gerçekleştirilecek. 
Ürünlerin Türkiye pazarındaki tüm 
firmalara dağıtımının etkin şekilde 
sağlanması için de Belçika merkezli, 
55 ülkede 50 bin müşteriye ulaşan 
Ravago ile iş birliği yapılacak. İnşaat ve 
işletme döneminde, operasyon ve bakım 
hizmetlerinin yönetimi ve sürdürülebilir 
üretimin sağlanması için ise 27 ülkede 
petrokimya tesislerine hizmet sunan Fransız 
SPIE şirketi ile çalışılacak. Polipropilen 
üretim tesisinin yanı sıra, bölgenin sıvı yük 
depolama ve terminal hizmetlerinin verimli 
şekilde sağlanması için Norveç’in köklü 
kuruluşlarından Stolt-Nielsen grubu ile 
ortak yatırım yapılacak.
Öte yandan, Ceyhan ve Toprakkale 
arasında 14 bin 621 dekar arazi üzerinde 
kurulacak Ceyhan Kimya İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi de Türkiye’nin önemli 
limanlarına ve petrokimya ham madde 
talebinin en yoğun olduğu bölgelere 
yakınlığı ile maliyet ve zaman yönetimi 
açısından çok avantajlı bir konumda olacak.

Rönesans ve İspanya’nın mühendislik şirketi Tecnicas Reunidas, yapım sürecinde mühendislik 
çözümlerinin geliştirilmesi, tedarik ve inşaat faaliyetlerinin yürütülmesi konularında birlikte çalışacak. 

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Ceyhan İlçesi’nin Kurtpınarı ve Sarımazı mahallelerindeki 13 bin 410 
dekar alanda ilan edildi. Bölgenin Ortadoğu ve Doğu Akdeniz hidrokarbon yataklarına yakınlığı, uluslararası 
petrol boru hatlarının denize ulaşma noktasında olması nedeniyle enerji ve petrokimya sektörlerinde global 
ölçekte şirketler için stratejik konumda bulunuyor. 

Petrol boru hatlarının 
denize ulaşma noktasında
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TEKNOFEST’TE ADANA RÜZGARI

M illi Teknoloji 
Hamlesi sloganıyla 
Türkiye’nin bilim 

ve mühendislik alanlarında 
yetişmiş insan kaynağını 
artırmayı hedefleyen 
dünyanın en büyük havacılık 
ve uzak teknolojileri festivali 
TEKNOFEST 2021’de 
Çukurova Üniversitesi, Adana 
Anadolu Lisesi, Şehit Bora 
Süelkan Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğrencileri 
elektrikli otomobil ve roket 
yarışmalarında ödüller kazandı. 
 
GENÇLER ADANA’YA 
BÜYÜK GURUR YAŞATI
Türkiye Teknoloji Takımı 
Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
yürütücülüğünde İstanbul 
Atatürk Havalimanı’nda 
gerçekleştirilen TEKNOFEST 
2021 kapsamında düzenlenen 
Roket Yarışması’nda ÇÜ 1,5 
Adana Wof Takımı, Yüksek 
İrtifa Kategorisinde birinciliği 
kazandı. Roket Yarışması 
Lise Kategorisinde ise Adana 
Anadolu Lisesi Eryurt Takımı 
birinciliği elde etti. Makine ve 
elektrik-elektronik mühendisliği 
bölümü öğrencilerinden oluşan 

Çukurova Elektromobil Takımı 
ise geliştirdikleri 1,5 Adana 
T7 isimli elektrikli otomobil 
ile TÜBİTAK Efficiency 
Challenge 2021 Elektrikli 
Araç Yarışları’nda çifte ödül 
kazandı. 65 takımın katılımıyla 
Körfez Pisti’nde gerçekleştirilen 
Efficiency Challenge Elektrikli 
Araç Yarışları’nda boy gösteren 
1,5 Adana T7, yüzde 100 
yerliliğinden dolayı Yerli Ürün 
Teşvik Ödülü’nü kazandı. 
1,5 Adana T7’nin üreticisi 
Çukurova Elektromobil Takımı, 
ayrıca TÜBİTAK Başkanı Prof. 
Dr. Hasan Mandal tarafından 
Tanıtım ve Yaygınlaştırma 
Ödülü ile ödüllendirildi. 
Şehit Bora Süelkan Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencilerinin kurduğu 

Yeşilyurt Bilgi Evi takımı 
da Liselerarası Efficiency 
Challenge Elektrikli Araç 
Kategorisi’nde birincilik 
kürsüsüne çıktı. Adana’ya 
büyük gurur yaşatan gençlerin 
ödülleri TEKNOFEST 
sahnesinde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından verildi. 
 
ŞAMPİYON ROKET 
TAKIMINA DAVUL 
ZURNAYLA KARŞILAMA
TEKNOFEST Roket 
Yarışması’ndan Yüksek İrtifa 
birincisi olarak Adana’ya 
dönen 1,5 Adana Wof Takımı, 
Çukurova Üniversitesi’nde 
davul zurnayla karşılandı. 
Öğrencileriyle halay çekerek 
şampiyonluğu kutlayan Rektör 

Prof. Dr. Meryem Tuncel, 
“Güzel ülkemin geleceği olan 
bu pırıl pırıl gençlerimizin 
bilime olan ilgileri ve başarıları 
bizlere büyük mutluluk ve 
gurur yaşatıyor” dedi. 
Makine Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı 
da, Adana’nın artık güneşe 
kurşun sıkan şehir olarak 
değil, uzaya roket gönderen 
bir şehir olarak anılacağını 
belirterek, “Daha öncesinde 
de ödüllerimiz olmuştu. 
Çukurova Üniversitesi olarak 
çok daha iyi şeyler yapabiliriz. 
Umarım bu bir başlangıç olur. 
Bize her zaman desteklerini 
esirgemeyen Rektörümüz sayın 
Prof. Dr. Meryem Tuncel’e 
çok teşekkür ediyoruz.” diye 
konuştu. 
Öğrenciler adına konuşan 
takım kaptanı Ali Kaya, “Adana 
gençleri olarak roket yapmak 
bambaşka bir duygu. Havaya 
uçan süpersonik hızlarla giden 
bir hava aracının üretilmesi ve 
Çukurova Üniversitesi’nden 
çıkması bize gurur veriyor.” 
ifadelerini kullandı.

ADANA MODEL FABRİKA 
TEKNOFEST’TE TANITILDI
Adana Sanayi Odası’nın  
inovasyon odaklı üretim 
modellerini teşvik etmek 
amacıyla kurduğu Yetkinlik, 
Dijital Dönüşüm ve Tasarım 
Merkezi (Model Fabrika) da 
TEKNOFEST’te tanıtıldı. 

Türkiye’nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te 
Çukurova Üniversitesi, Adana Anadolu Lisesi, Şehit Bora Süelkan 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri elektrikli otomobil ve 
roket yarışmalarında şeref kürsüsüne çıkmayı başardı. 
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T ürkiye’yi ekolojik 
tekstilde öne çıkarmak 
amacıyla Adana 

Valiliği’nin himayesinde 
yürütülen ‘Çukurova’nın Renkli 
Pamuğu, Tekstilin Yeni Umudu 
Projesi’ kapsamında Doğu 
Akdeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü’nce geliştirilen 
kahverengi tonlarındaki 

‘Sarıgelin’ ile ‘Gelincik’ çeşidi 
pamuklardan dokunan 
kumaşlarla hazırlanan kıyafetler 
görkemli bir defileyle moda 
dünyasına tanıtıldı. 
2014 yılında tescil ettirilen renkli 
pamukların tekstil endüstrisinde 
katma değeri yüksek ürünlere 
dönüştürülmesine yönelik 
Adana Valiliği, Ankara 
Tasarımcılar ve Modacılar 
Derneği, Adana Kadın 
Kooperatifleri ile Bossa Ticaret 
ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. iş 
birliğinde yürütülen projede 
‘Altın Koza’nın İlmekleri’ isimli 

özel kreasyon oluşturuldu. Sarı 
Gelin ve Gelincik çeşidi doğal 
renkli pamuklardan dokunan 
kumaşlarla hazırlanan özel 
kıyafetler Tarihi Kız Lisesi 
binasında gerçekleştirilen 
defilede sergilendi.  
 
DOĞAL RENKLER ÖZGÜN 
TASARIMLARA DÖNÜŞTÜ 
Kent protokolü, tekstil 
sektörünün temsilcileri ve 
modacıların katılımıyla 
Adana’nın sembol yapılarından 

biri olan Seyhan Nehri 
kıyısındaki Tarihi Kız Lisesi 
binasının bahçesindeki 
gerçekleştirilen etkinlikte 
birbirinden özgün çizgilere sahip 
doğal renkli elbiselerle boy 
gösteren mankenlerin tanıtımı 
ilgiyle izlendi.  
Defilenin açılışında Altın 
Koza’nın İlmekleri Projesi’nin 
amacıyla ilgili konuşma yapan 
Adana Vali Yardımcısı Huriye 
Küpeli Kan, renkli pamuk 
çeşitlerinin kimyasal boyamaya 
ihtiyaç duymadığı için çevre 
dostu ve katma değeri yüksek 
ürünlerin ortaya çıkarılmasında 
son derece elverişli olduğunu 
belirtti.  Renkli pamukların 
verim ve lif kalite değerleri 
beyaz pamuklardan yaklaşık 
yüzde 50 daha düşük düzeyde 
olmasına rağmen ekolojik 
tekstilde öne çıktığı kaydeden 
Huriye Küpeli Kan, “Tekstil 
üretiminde kullanılan boya 
sebebiyle organik ham madde 
kullanımı ile organik ürün 
elde edilememektedir. Üretim 
proseslerinde 1 ton kumaşı 
renklendirmek için 230 metre 
küpe kadar su kullanılmaktadır. 
İplik üretiminde doğal renkli 
life sahip pamuklardan kumaş 
üretiminde kimyasal boya 
kullanılmadığı için önemli çok 
yönlü tasarruf sağlanmaktadır.” 
diye konuştu. 

ADANA RENKLİ PAMUKLARLA EKOLOjİK 
TEKSTİLDE ÖNE ÇIKTI
Beyaz pamuğun geçmişi kadar eskiye dayanan renkli pamuk üretimi günümüz tekstil sanayiinin 
yeniden gözdesi oldu. Ekolojik tekstilde Türkiye’yi öne çıkarmak hedefiyle Adana’da üretilen 
kahverengi tonlarındaki ‘Sarıgelin’ ile ‘Gelincik’ çeşidi pamuklardan dokunan kumaşlarla oluşturulan 
kreasyon görkemli bir defileyle moda dünyasına tanıtıldı. 

DOĞAL RENKLİ 
PAMUKLAR 
KULLANILARAK  
DOKUNAN 
KUMAŞLARLA ‘ALTIN 
KOZA’NIN İLMEKLERİ’ 
İSİMLİ öZEL KREASYON 
HAZIRLANDI.
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A dana Sanayi Odası (ADASO) ve 
Adana Ticaret Odası (ATO) iş 
birliğinde, TOBB UYUM Genel 

Müdürü Dr. Onur Yüksel’in katılımı ile 
“Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk 
Çözüm Merkezleri’nin Rolü” konulu toplantı, 
arabulucu avukatların katılımıyla ADASO 
Sakıp Sabancı Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. iş dünyasının hukuki 
sorunlarının arabuluculuk yöntemiyle kısa 
zamanda çözümlenmesi amacıyla  yürütülen 
faaliyetler kapsamında düzenlenen etkinlikte 
konuşan TOBB UYUM Genel Müdürü 
Genel Müdür Dr. Onur Yüksel, yargı 
sisteminin dosya yükündeki artış ve bunun 
sebep olduğu ekonomik sonuçlara dikkati 

sürecinin taraflardan birinin TOBB UYUM’a 
yazılı, web sitesi, e-posta, çağrı merkezi, faks 
mesajı, TOBB UYUM’un fiziki mekânında 
şahsen ya da iş birliği yaptıkları Ticaret 
Odaları’na başvurduktan sonra başladığını 
bildirdi.

’TOBB UYUM ARABULUCULUK  
SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Tarafların içinde bulundukları 
uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi 
yardımı ile mahkemeye gitmeden 
ya da mahkeme yönlendirmesiyle 
çözmelerinde kullanabilecekleri bir 
yöntem olan arabuluculuk sisteminin 
hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın 
olarak kullanıldığını kaydeden Dr. Yüksel, 
arabuluculuk sürecindeki tüm çalışmaları 
“TOBB UYUM Arabuluculuk Kuralları’’ 
çerçevesinde yürüttüklerini belirtti. 
Dr. Yüksel, sürecin işleyişi konusunda 
şunları söyledi: “Biz başvuruları aldıktan 
sonra başvurular TOBB UYUM’da bir 
inceleme safhasına giriyor. Dosya incelenip 
arabuluculuğa uygun mu, değil mi? ona 
bakıyoruz. Uygunsa, uyuşmazlığın tarafları 
TOBB UYUM Arabulucu Listesi’nde 
diledikleri bir arabulucuyu seçebiliyor 

çektikten sonra TOBB UYUM Arabuluculuk 
ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin işleyişine 
ilişkin kapsamlı bilgi paylaşımında bulundu. 
Arabuluculuk sisteminin, uyuşmazlık 
içerisinde olan tarafların, arabulucu yardımı 
ile eşit şartlarda müzakere ettikleri ve 
sorunlarını birlikte çözmeye çalıştıkları 
alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi 
olduğuna vurgu yapan Dr. Onur Yüksel, 
bunu yaparken milli olarak geliştirilen TOBB 
UYUM Arabuluculuk Yönetim Yazılımı ve 
ileriki yıllarda kullanılacak yapay zeka dahil 
ileri teknolojinin getirdiği tüm imkanları 
kullanma imkanı sunacağını ifade etti. Dr. 
Yüksel, TOBB UYUM olarak tüm şirketlere 
açık olduklarını, TOBB UYUM arabuluculuk 

ADASO’DA ARABULUCULUK ÇÖZÜM 
MERKEZİ KURULUYOR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde hizmet 
veren TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm 
Merkezi, yüzde 100 özerk ve milli kodlama ile geliştirdiği 
TOBB UYUM Arabuluculuk Yönetim Yazılımı ve ileriki yıllarda 
yapay zeka dâhil ileri teknolojinin sunduğu tüm imkanları 
kullanarak, uyuşmazlıkların çözümünde ve dolayısıyla 
mahkemelerin yükünün azaltılmasında önemli rol oynayacak.
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ya da diledikleri takdirde TOBB UYUM 
Arabuluculuk Yönetim Yazılımımız 
konuya en vakıf olan arabulucunun 
atamasını yapıyor. Burada benim en çok 
önemsediğim noktalardan bir tanesi; 
dosya arabulucumuza atandıktan sonra 
arabulucumuz kendi tecrübesinin yanı 
sıra TOBB UYUM’un tüm imkânlarını ve 
yazılım sistemini kullanarak kabul etmiş 
olduğu dosyanın detaylı bir analizini yapıyor. 
Bu sürecin en önemli noktalarından bir 
başkası ise arabulucumuzun, görüşme 
sırasında tarafları çözüme ulaştırabilme 
noktasında çok nitelikli sorular sorabilmesi 
ve dolayısıyla hazırlıklarını yaptığı, 
analizleri çıkardığı için süreci çok iyi 
yöneterek, tarafların sürdürülebilir çözümler 
üretmelerine yardımcı olmasıdır. Anlaşma 
sağlanamadığı takdirde biz TOBB UYUM 
olarak yine uyuşmazlık içerisinde olan 
şirketlerimize MED-ARB imkânı sunuyoruz. 
Bu sistemde TOBB TAHKİM ve ISTAC iş 
birliği söz konusu. Taraflar da eğer uygun 
görürlerse anlaşılamayan arabuluculuk 
dosyasını tahkime yönlendiriyoruz ve 
burada MED-ARB kuralları devreye giriyor. 
Böylelikle tarafların uyuşmazlığı yasal 

‘HEDEFİMİZ ŞİRKETLERİMİZİN YARGI 
YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK’
Arabuluculuk müzakere tahkim 
hizmetlerinin yanında eğitimi de kurum 
olarak çok önemsediklerini belirten TOBB 
UYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, 
“Arabulucularımıza ve iş dünyamıza 
yönelik eğitimler planlıyoruz. Bu konuda 
çok değerli hocalarımızla çalışıyoruz. Bu 
eğitimlerde çok detaylı müzakere teknikleri 
anlatıyoruz.  Ankara’da, Kayseri’de ve 
diğer illerimizde eğitimlerimizi başlattık 
ve devam edeceğiz. Müzakere tekniklerini 
anlatmanın yanı sıra hazırlık aşmasından 
analiz aşamasına kadar bir müzakereci 
nasıl davranır? Nasıl iletişime geçer? En 
önemli noktalarının bir tanesi de nasıl soru 
sorulur? Süreç nasıl yönetilir? Tüm bunları 
anlatmaya çalışıyoruz.  İletişim teknikleriyle 
müzakere teknikleri çok yakın ama ayrı 
dallar ve ayrı incelenmesi gerekiyor. İkisinin 
de farklı dengeleri var. Konuşmadan, duruşa 
kadar bir çok teknik öğretiyoruz. Yine bu 
eğitimlerimizin yanı sıra iş dünyasına yönelik 
vergi eğitimlerimiz de var. Vergilerin nasıl 
hesaplandığı, iş dünyasına çalışanlara hangi 
vergi avantajlarının nasıl kullanacağı, nasıl 
takip edip araştırılacağı noktalarında bir  
eğitimimiz var.  Şu anda devam etmekte olan 
Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (KVKK) 
kavramında düzenlediğimiz eğitimlerimiz 
var. Burada amacımız; hem iş dünyamıza 
hizmet etmek ancak, en önemli noktalardan 
bir tanesi arabuluculuğun daha nitelikli hale 
gelmesini sağlamaktır.” diye konuştu. 
Dr. Yüksel, arabuluculuk hizmetini illerde 
de vereceklerini, bu kapsamda Türkiye 
genelinde 47 oda ile anlaşma yaptıklarını 
belirterek, “Burada en önemli noktalardan 
bir tanesi arabuluculuğun tanıtılması. 
Her ilimizde, ilçemizde üyelerimize yani 
şirketlerimize hep beraber arabuluculuğu 
ve tahkimi tanıtıyor olacağız. İllerimizde 
eğitimler, konferanslar ve seminerler 
planlıyoruz. Hedefimiz; arabuluculuğun 
gelişmesi ve şirketlerimizin yargı yükünü 
hafifleterek çok hızlı çözüme ulaşmalarını 
sağlamaktır.  Bu çözüm de hızlı çözüm, 
acele çözüm değil, sürdürülebilir ve nitelik 
çözümlere ulaşmalarını ve işlerindeki 
aksamalarını engellemeyi planlıyoruz.” dedi.

süreler içerisinde nihai karara ulaştırılmış 
oluyor. Bu sistemle bir alternatif uyuşmazlık 
çözüm merkezi olarak şirketlerimizin 
uyuşmazlıklarının sürdürülebilir çözümlere 
ulaşmasını hedefliyoruz.”

‘ŞİRKETLERE MÜZAKERE HİZMETİ 
VERMEYİ PLANLIYORUZ’
Dr. Yüksel, TOBB UYUM’un kadrolarında 
ve listelerinde görev yürüten arabulucuların 
hepsinin birbirinden değerli uzman ve 
mesleğinde çok uzun yıllar çalışmış 
hukukçular olduğuna dikkati çekerek 
bu müzakere hizmetinin nasıl olacağı 
konusunda ise şu bilgileri verdi: “Bize 
profesyonel müzakere hizmeti için 
başvuru yapan şirketlerimiz için müzakere 
niteliğine göre o konu için atanan uzman 
arabulucumuz başvuru yapan şirket 
adına müzakere yapılabilecek.  Bu sistem 
Avrupa’da ve Amerika’da çok yaygın şekilde 
kullanılıyor. Bu müzakere hizmetinde 
şirketiniz bize geldiğinde yine aynı hazırlık 
aşaması ve aynı analizler yapılacak. Uzman 
arabulucumuz başvuru yapan şirket adına 
belirlenen yerde karşı tarafla müzakere yapıp 
sonuçlar almaya çalışacak.”

TOBB UYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk Çözüm 
Merkezleri’nin Rolü konulu toplantıda sistemin işleyişi hakkında bilgi paylaşımında bulundu. 
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İŞÇİ İLE İŞVEREN ARASINDAKİ 
UYUŞMAZLIKLARDA “İHTİYARİ 
ARABULUcULUK” BAŞVURUSU 
YAPILMASI HALİNDE ANLAŞMA 
ORANININ YÜKSEK OLDUĞU 
GöRÜLÜYOR. 

İŞ HUKUKUNDA  
ÇÖZÜMÜN ORTAK NOKTASI  

Avukat / Arabulucu Ali Murat Coşar

‘ARABULUCULUK’

İ şçi ile işveren arasındaki 
uyuşmazlıkların tarafları uzun ve yorucu 
bir sürece itmesi neticesinde yapılan 

düzenleme ile arabuluculuk, işçi ve işveren 
arasında yaşanan anlaşmazlıkların kısa 
bir zaman zarfında ve düşük maliyetlerle 
çözümlenmesini sağlayacak adil ve 
dostane bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. 
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Kanunu, 22.06.2012 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Ancak arabuluculuğun esas olarak 
iş hayatına etki etmesi, 01.01.2018 itibariyle 
yürürlüğe girmiş olan “Dava Şartı Olarak 
Arabuluculuk” sistemini de içeren 7036 sayılı 
İş Mahkemeleri Kanunundaki düzenleme 
ile kendisini göstermeye başlamış ve 
düzenleme ile bireysel veya toplu iş 
sözleşmesine dayanan işçi veya işveren 
alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle 
açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş 
olması dava şartı olarak kabul edilmiştir.
Arabuluculuk müessesesinin 
uygulanmasında, “ihtiyari arabuluculuk” 
da önemli bir yer teşkil etmektedir. 
Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın 
17.09.2021 tarihinde yayınladığı verilere 
göre, bu tarih itibariyle “ihtiyari arabuluculuk 
başvurularında”, yapılan 671.028 başvurudan 
yüzde 98’i anlaşma ile sonuçlanmıştır. İş 
uyuşmazlıklarında başvuru sayısı 1.265.170, 
tarafların anlaşma yüzdesi ise yüzde 
59’dur. Bu sayı ve anlaşma yüzdelerinden 
de görüleceği üzere, özellikle işçi işveren 
uyuşmazlıklarında “ihtiyari arabuluculuk” 
başvurusu yapılması halinde anlaşma 
oranının yüksek olduğu görülmektedir. 
İşçi ve işveren, aralarındaki hukuki 

kalemlerle sınırlı olmadığı gibi, işçinin 
gerçekte aldığı ücretin daha fazla olduğu 
ileri sürülerek açılacak davada eksik veya 
hatalı hesaplama yapıldığının ileri sürülmesi 
mümkündür. Arabuluculukta yapılacak 
anlaşma ile, iş uyuşmazlıklarında işverenin 
ile işçinin aralarında anlaştığı hususlar 
hakkında bir daha dava açılamayacağından, 
iş akdinin her iki taraf için de sağlıklı bir 
şekilde sona erdirilmesi mümkün olacaktır.
Uygulamada işverenlerin hukuki 
danışmanlıklarını yapan avukat ya da 
hukuk danışmanlarının, aynı zamanda 
aynı işverenler ile işçileri arasındaki 
uyuşmazlıklarda arabuluculuk yaptığı 
gözlemlenmektedir. Bu hususla ilgili 
yasal düzenleme ile getirilen bir yasak 
yoktur. Ancak arabuluculuk müessesinin 
“bağımsız ve tarafsız” olması ilkesinden yola 
çıkıldığında, bu hususun bazı sakıncalar 
doğurabileceğinden, arabulucu, özellikle 
tarafsızlığını gölgeye düşürebilecek bir olay 
olduğunu fark ettiği an taraflara derhal 
bildirimde bulunmalı ve bu hususun ne 
olduğunu açık şekilde taraflara bildirmeli, 
onların yazılı onaylarını alarak sürece 
başlamalıdır. Bu noktada, işçi ile işverenin 
bir araya geldiği uyuşmazlıklarda, işin doğası 
gereği oluşacak güç dengesizliklerinin de göz 
ardı edilmemesi gerekmektedir. Tarafların 
kendilerini avukat ile temsil edebilecekleri 
taraflara mutlaka hatırlatılmalıdır.

sorunun çözümü için bir arabulucu 
üzerinde anlaştıkları takdirde, uyuşmazlığı 
her iki tarafın da kabul ettiği arabulucu 
çözmeye çalışır. İşte bu noktada “ihtiyari 
arabuluculuk” süreci başlar. Bu süreçte, 
uyuşmazlığın dava şartı olup olmadığına 
bakılmaksızın taraflar serbest iradeleriyle 
bir araya gelebilir ve istedikleri zaman 
süreci sona erdirebilirler. Bu doğrultuda, 
tarafların ortak iradeleriyle, bir ya da 
birden fazla arabulucuyu uyuşmazlık 
konusunda “arabulucu belirleme tutanağı” 
ile arabuluculuk yapması için seçmesi 
mümkündür. 
İşçi ile işveren arasındaki iş akdinin İşveren 
tarafından feshi söz konusu olduğunda 
sıklıkla yapılan hata, işçinin kıdem ve ihbar 
tazminatının hesaplanarak ödenmesi halinde 
işçinin başkaca hak iddia edemeyeceği 
yönündedir. İşçinin hak ve alacakları bu 
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ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM
A dana Valiliği tarafından 

9 Ekim 2020 tarihinde 
yürürlüğe giren Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı Taşra 
Teşkilatı Yönetmeliği kapsamında 
Kamu-ÜniversiteSanayi İşbirliği 
(KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme 
Kurulu oluşturuldu. Kurulun ilk 
toplantısı Adana Vali Yardımcısı 
Zafer Öz başkanlığında 

Adana Sanayi Odası (ADASO), 
Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansı’nın (BAKKA) faaliyet 
alanındaki Karabük, Bartın ve 
Zonguldak illerindeki ticaret ve 
sanayi odalarının temsilcilerini 
misafir etti. 
Batı Karadeniz illerinde 
kalkınma hamlelerine 
yönelik, istihdam ve ihracat 
kapasitelerinin geliştirilmesi 
amacıyla gerçekleştirilen teknik 
gezi ve tecrübe paylaşımı 
etkinliğinin ilk gününde BAKKA 
kafilesi Çukurova Kalkınma 
Ajansı, Adana Sanayi Odası, 
Adana Ticaret Odası, Çukurova 
Üniversitesi Teknopark ve 
ton balığı üretimi yapan Sasu 
A.Ş.’nin tesislerini ziyaret etti. 
BAKKA Genel Sekreteri Dr. 
Lutfi Altunsu, BAKKAZYDO 
Koordinatörü Mustafa Ayhan 
İnanır ,BAKKA K.YDO 
Koordinatörü Sakin Eren, 
BAKKA B.YDO Koordinatörü 
Osman Bahadır Kalecik, 
Zonguldak Teknopark A.Ş 

Adana Sanayi Odası Sakıp 
Sabancı Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirildi.  
Vali Yardımcısı Zafer Öz’ün 
açılış konuşmasının ardından, 
genel değerlendirme, Covid-19 
salgını öncesi ve sonrası 
ilin sanayi durumu, ithalat, 
ihracat ve destekler ile ilgili 
gündem konuları görüşüldü.
Kurul üyelerine, 2 Adam 

Genel Müdürü Doç. Dr. 
Ferdi Kesikoğlu, Alaplı TSO 
Başkanı Recep Ocak, Alaplı 
TSO Genel Sekreteri Taner 
Arslan, Kdz.Ereğli TSO Başkanı 
Arslan Keleş, Kdz.Ereğli TSO 
Genel Sekreteri Gündüz Acar 
Devrek TSO Başkanı Haldun 
Hacıkulaoğlu ,Devrek TSO 
Genel Sekreteri Cihat Yaban, 
Çaycuma TSO Başkanı Zekai 
Kamitoğlu ,Çaycuma TSO 
Genel Sekreteri Alper Püren 
,Bartın TSO Başkanı Halil Balık, 
Bartın TSO Genel Sekreteri 
Ahmet İncekara, Karabük TSO 
Başkanı Mehmet Mescier, 

Yazılım Genel Müdürü Orhan 
Osman Tekin tarafından 
başarı öyküleri, Lara Cam ve 
Ortadoğu Alüminyum, Lara 
Cam ve Ortadoğu Alüminyum 
Firma Yetkilisi Ahmet Arslan 
tarafından faaliyetler ve projeler 
hakkında bilgi aktarımı yapıldı. 
İlin sanayi ve teknoloji verileri 
güvenli ve sürdürülebilir 
şekilde kayıt altına alınması 

Karabük TSO Genel Sekreteri 
Cem Biçen, Safranbolu 
TSO Başkanı Ali Sami Acar 
Safranbolu TSO Genel Sekreteri 
Ömer Tüfekçi’den oluşan heyet, 
ADASO ziyaretinde Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdoğan 
Şire ve Genel Sekreter Bora 
Kocaman’ın konuğu oldu. 
ADASO Başkan Yardımcısı 
Erdoğan Şire, Karabük, 
Bartın ve Zonguldak illeriyle 

konusuyla ile ilgili Sanayi 
Teknoloji İl Müdürlüğü Sanayi 
ve Yatırımlar Şube Müdürü 
Orhan Bilici, Adana sanayisinin 
gelişimine yönelik yapılabilecek 
çalışmalar, dijitalleşme ve 
dış ticaretle ile Adana Sanayi 
Kampüsü bünyesinde faaliyete 
geçecek olan Model Fabrika 
ve Yenilik Merkezi ile ilgili 
Adana’daki çalışmalar hakkında 
Adana Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Bora Kocaman, 
ulusal ve uluslararası teşvik 
ve destekler ile ilgili KOSGEB 
Adana İl Müdürü Mehmet 
Eren, Çukurova Kalkınma 
Ajansı destekleri ile ilgili Adana 
Yatırım Destek Ofisi Uzmanı 
Türker Dölekoğlu tarafından 
bilgilendirmeler yapıldı. 
Moderatörlüğünü, Sanayi 
Teknoloji İl Müdürlüğü Teknoloji 
Şubesi Müdür Vekili Başak 
Başel’in yaptığı toplantıda, 
görüş, öneri ve değerlendirmeler 
karar altına alındı.

Adana arasında ortak projeler 
ve işbirlikleri geliştirerek 
Türkiye’nin kalkınmasına 
daha büyük destekler 
verebileceklerini belirtti. Genel 
Sekreter Bora Kocaman ise 
ADASO’nun hizmetleri ve 
faaliyetleri ile hayata geçirdiği 
projeler hakkında detaylı sunum 
yaptı. Toplantıda olası işbirlikleri 
ve yatırım alanları konularında 
istişarelerde bulunuldu.

Batı Karadenizli sanayiciler ADASO’da
KARABÜK, BARTIN VE 
ZONGULDAK İLLERİYLE 
ADANA ARASINDA 
ORTAK PROJELER 
VE İŞBİRLİKLERİ 
DEĞERLENDİRİLDİ.

Vali Yardımcısı 
Zafer Öz
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Adana’da Kamu-Özel Sektör Diyaloğunun Güçlendirilmesi Projesi 
kapsamında ‘Adana Projelerini Hayata Geçiriyor’ konu başlığıyla 
düzenlenen çalıştayda sürdürülebilir tarım, imalat sanayi ve sosyal 
yaşama yönelik akıllı ulaşım planlaması ile ilgili proje fikirleri ve yol 
haritası değerlendirildi.

A dana’nın pandemi 
sonrasındaki dönemde 
konumlanmak istediği 

yeri ve gelişme eksenlerini hep 
beraber belirlemek için Alman 
Uluslararası İşbirliği Kurumu 
(GİZ) ve Türkiye Ekonomi 
Politikaları Araştırma Vakfı 
(TEPAV) koordinasyonunda 
devam eden “Adana’da 
Kamu-Özel Sektör Diyaloğu” 
kapsamında 3. Çalıştay 
Programı gerçekleştirildi.
“Adana Projelerini Hayata 
Geçiriyor” konu başlığıyla 
gerçekleşen çalıştaya Vali 
Süleyman Elban, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar, Seyhan Belediye 
Başkanı Akif Kemal Akay, 
Adana Sanayi Odası Meclis 
Başkanı İsrafil Uçurum, Adana 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Kıvanç, Adana 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Atila Menevşe,Adana 
Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, 
AOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Bekir Sütcü ve çok sayıda 
kurum, kuruluş ve STK’dan 
temsilcinin katıldığı çalıştayda 

yeni teknolojiye; yeni kalkınma 
yöntemleri, yeni ihtiyaçlar 
çerçevesinde biz de Adana 
olarak 1900’lü yıllardaki gibi 
tarımda, sanayide yine öncü 
il olabilir miyiz? Adana’yı 
mevcut şartların daha ilerisine 
götürebilmek için ne yapabiliriz? 
Bu konularda çalışma 
içerisindeyiz.” dedi.
Daha önce yapılan çalıştaylarda, 
yapılan sunumlarda ve çalıştay 
çıktılarında Adana için çok 
verimli konuların ortaya 
çıktığını ve oradan alınacak 
çok şeyin olduğunu belirten 
Vali Elban, “Heyecanla bu 
çalışmanın sonlanmasını, 
ondan sonra da bize somut 
önerilerin, ipuçlarının ve 
yapmamız gereken işler ile ilgili 
yol haritasının da çıkmasını 
bekliyoruz.” diye konuştu. 
 
İŞ BİRLİĞİ VE 
KOORDİNASYON 
PEKİŞİYOR
Vali Süleyman Elban’dan 
sonra söz alan Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar ise diyalog 
sürecinin Adana Büyükşehir 
Belediyesi’nin güçlü ve 
birleştirici etkisini arttıracağına, 
kamu-özel sektör ve sivil 
toplum arasındaki iş birliği ve 
koordinasyonu pekiştireceğine 
inandığını kaydetti. 
Diyaloğun ihtiyaç duyulan 
desteklerin sağlanmasına, 
kamu ve özel sektörün belli 
başlı yaklaşımlarının birlikte 
belirlemesine öncülük etmede 
faydalı olduğunu vurgulayan 
Başkan Karalar, şöyle konuştu: 
“Adana Büyükşehir Belediyesi 
olarak bizim bir beklentimiz de 
bu süreçte oluşturulacak diyalog 
mekanizmasını kalıcı hale 
getirmek ve sorunların çözümü 
için ihtiyaç duyulacak mali 
kaynakların finanse edilmesi 
noktasında paydaşlarımızın 
gerekli destek mekanizmalarını 
oluşturabilmesidir. Tüm 
paydaşlarımıza katkıları için 
teşekkür ediyorum ve elbette 
bu projenin Türkiye’ye örnek 
olacağını düşünüyorum. 
Adana tabiriyle; etin kemiğe 
bürünmesini heyecanla ve 
büyük bir istekle, arzuyla 
bekliyoruz. Çünkü bu model 
başarılı olmalı. Bu model 
başarılı olduğunda bütün 
Türkiye’ye örnek olacak, bütün 
Türkiye’ye faydalı olacak.”

sürdürülebilir tarım, imalat 
sanayi ve sosyal yaşama yönelik 
akıllı ulaşım planlaması ile ilgili 
proje fikirleri ve yol haritası 
değerlendirildi.
 
YEREL EKONOMİDE 
ORTAK AKLIN 
GELİŞTİRİLMESİNE KATKI 
SAĞLAYACAK
Programda bir konuşma 
gerçekleştiren Vali Elban, bir yılı 
aşkın süreden beri çalışmaların 
yapıldığını fakat pandemi 
koşulları nedeniyle yüz yüze 
ilk defa bir araya geldiklerini 

söyledi. Salonda bulunan 
herkesin aslında Adana’nın 
potansiyeli ve gücü hakkında 
belli bir bilgiye sahip olduğunu 
belirten Vali Elban, “Yapılan 
bu çalışmalarla biz birkaç şey 
hedefliyoruz. Bunlardan bir 
tanesi mevcut potansiyelimizi, 
gücümüzü doğru 
değerlendirebiliyor muyuz? 
Kaynağımızı, gücümüzü doğru 
bir şekilde bir araya getirebiliyor 
muyuz? Potansiyel olarak var 
olup da bizim fark edemediğimiz 
konular var mı? Bütün bunların 
ötesinde, artık gelişen dünyada 

KAMU-ÖZEL SEKTÖR  
DİYALOĞU GÜÇLENİYOR

Adana Valisi 
Süleyman Elban

Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeydan Karalar
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MESLEKİ EĞİTİMDE DEĞİŞİM,  
DÖNÜŞÜM HIZLANDI 
Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi kapsamında pilot okul seçilen Adana 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde geleceğin mobilya ve iç mekân 
tasarımcılarına ağaç bazlı panel sektöründe yenilikçi ürünlerin öncüsü 
Kastamonu Entegre’nin faaliyetleri anlatıldı.

M illi Eğitim Bakanlığı, 
Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği 

(TOBB), TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi arasında 
imzalanan protokol kapsamında 
altı branşta eğitim veren Adana 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin hamiliğini üstlenen 
Adana Sanayi Odası (ADASO), 
Adana Ticaret Odası (ATO), 
Adana Ticaret Borsası (ATB) ve 
Adana Hacı Sabancı Organize 
Sanayi Bölgesi (AOSB), 120 
yıllık okulun dersliklerini, 
atölyelerini ve laboratuvarlarını 
yenilerken motivasyonu 
artırmak amacıyla sektör lideri 
firmaların yöneticilerini mesleki 
eğitim veren öğrencilerle 
buluşturmaya başladı. 
 
AĞAÇ BAZLI PANEL 
SEKTÖRÜ ELE ALINDI
Mesleki ve teknik eğitim veren 
okullarda eğitim programlarını 
sektörlerle birlikte tasarlamayı 

ve mezunların niteliğini 
artırarak iş hayatına hazırlamayı 
amaçlayan Mesleki Eğitim 
İş Birliği Projesi kapsamında 
Türkiye genelinde 114 pilot 
okul arasında yer alan Adana 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde ‘Okulunuza Hoş 
Geldiniz Etkinliği’ düzenlendi. 
Mobilya ve İç Mekân 

Tasarımı branşında eğitim 
gören öğrencilere yönelik 
gerçekleştirilen etkinlikte ağaç 
bazlı panel sektöründe birçok 
yeniliğe öncülük eden ve 10 
yıl önce Adana Hacı Sabancı 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 
tesis kuran Kastamonu 
Entegre’nin faaliyetleri ve 
ağaç bazlı panel sektörünün 
gelişimine büyük katkı sağlayan 
yenilikçi ürün projeleri anlatıldı.
 
ATÖLYE ÖNLÜKLERİ 
HEDİYE EDİLDİ
Merkez Seyhan ilçesi Emek 
Mahallesi’ndeki tarihi okulda 
ilki gerçekleştirilen Okulunuza 
Hoş Geldiniz Etkinliği’ne katılım 
sağlayan Kastamonu Entegre 
Adana MDF Fabrikası Direktörü 
Ergin Turan, geleceğin mobilya 
ve iç mekan tasarımcılarıyla 
bilgi ve deneyimlerini paylaştı. 
Adana Sanayi Odası (ADASO) 
Genel Sekreteri Bora Kocaman 
ile Adana Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Cebrail 
Şahin’in de katılım sağladığı 
etkinlikte üzerinde okul logosu 
bulunan atölye önlükleri ve 
tişörtler hediye edildi. Dinamik 
bir eğitim modeline geçiş yapan 
Adana Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde Mobilya ve 
İç Mekân Tasarımı’nın yanı sıra 
Elektrik Elektronik Teknolojileri, 
Endüstriyel Otomasyon 
Teknolojileri, Makine Tasarım 
Teknolojisi, Metal Teknolojisi, 
Tekstil Teknolojisi alanlarında 
eğitim veriliyor.

ADANA MESLEKİ VE 
TEKNİK ANADOLU 
LİSESİ, DİNAMİK EĞİTİM 
MODELİNDE ‘ARA 
ELEMAN’ DEĞİL,
‘ARANAN ELEMAN’ 
YETİŞTİREcEK. 








