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mesleki eğitimde

yenilikçi fikirler
ödüllendirildi
Mesleki eğitimde yenilikçi yaklaşımlara yönelik iş fikirlerinin geliştirildiği Educathon
Eğitim Maratonu, Adana Model Fabrika ve Yenilik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplam
95 bin TL ödüllü Educathon Eğitim Maratonu’nda Arte Make Takımı birinci,
Gibi Takımı ikinci, Omega Takımı ise üçüncü oldu.
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Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2021
Araştırması’nda Adana’dan 20 firma
listeye girme başarısı gösterdi.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO)
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
Araştırması’nda ADASO’ya üye firma
sayısı 10’dan 12’ye yükseldi.

Yeni makine ve teçhizatlarla donatılan
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, bir çok alanda Adana sanayisi
için nitelikli iş gücü yetiştiriyor.
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ADASO’DAN FİRMALARA DIŞ
TİCARET DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

WFP ile ADASO
arasında Mesleki Eğitim
Projesi Protokolü
imzalandı
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BAŞKANDAN

Zeki Kıvanç
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

“Adana olarak yukarı yönlü ivmeyi yakaladık”
Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu
2021 ve Türkiye’nin
İlk 1000 İhracatçı
2021 araştırmaları bu
sene bizleri sevindirdi.
Yaşanan artışlar
inşallah önümüzdeki
dönemlerde katlanarak
devam edecektir.

Değerli okurumuz;

U

krayna’daki savaşın
gıda, enerji ve finans
sistemindeki etkisine
ilişkin yeni bir rapor yayınlayan
Birleşmiş Milletlere göre, 94
ülkede 1,6 milyar kişi RusyaUkrayna Savaşı’nın etkileriyle
karşı karşıya ve artan fiyatlarla
başa çıkmakta güçlük çekiyor.
Savaşın her türlüsünün ne
yazık ki çok ağır bedelleri var.
Bölgemizin bu gerginlikten
ve savaş ortamından
uzaklaşmasını diliyoruz.
İş dünyamızı, camiamızı
yakından ilgilendiren
gelişmelere karşı da çok
dikkatli olmamız gerektiğini
belirtmek istiyorum.
Hepinizin bildiği gibi
sanayimizin gücünü gösteren
iki önemli araştırma yakın
bir süre önce açıklandı.
Bunlar; İstanbul Sanayi
Odası tarafından her yıl
gerçekleştirilen Türkiye’nin 500
Büyük Sanayi Kuruluşu-2021
araştırması ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi tarafından
açıklanan Türkiye’nin İlk 1000
İhracatçısı 2021 araştırmasıydı.
Geçen yıl 10 firma ile temsil

edilen Adana’mız bu yıl 12
sanayi firması ile İSO 500
sıralamasına girme başarısı
gösterdi. Yine 2020 yılında
18 firma ile temsil edilen
Adana, bu yıl 20 firmasıyla
TİM İlk 1000 listesine girme
başarısı gösterdi. Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu
2021 ve Türkiye’nin İlk 1000
İhracatçı 2021 araştırmaları bu
sene bizleri sevindirdi. Yaşanan
artışlar inşallah önümüzdeki
dönemlerde katlanarak devam
edecektir.
Ülkemiz ve ilimiz ekonomisinin
güçlenmesi için her türlü
fırsatı değerlendirerek iki
araştırmada listeye giren
Adana sanayi firmalarımızı
canı gönülden tebrik ediyorum.
Ama belirtmek isterim ki;
bu rakamlar Adana sanayisi
için yeterli değil. Adana yeni
yatırım alanları ile birlikte
bu sayıyı çok daha yukarı
çıkartacak potansiyeli
barındırıyor. İnşallah
önümüzdeki dönemde Adana
olarak bu sayıyı artıracağız.
Mesleki eğitim, ülkemiz
sanayisinin gelişimi açısından
en öncelikli konulardan
birisidir. Yüksek işsizlik

rakamlarına rağmen, birçok
işletmemiz yeterli nitelikte
çalışan bulamadığı için önemli
iş kayıplarıyla karşı karşıya
kalmaktadır.
Mesleki eğitim anlamında
önümüzdeki süreçte yapacak
çok önemli işlerimiz var.
Nitekim bu anlamda Adana
Mesleki Teknik Anadolu
Lise’mizde de önemli
çalışmalar yapıyoruz.
Okulumuzu fiziksel anlamda
önemli bir noktaya getirdik.
Müfredat anlamında da önemli
faaliyetler gerçekleştiriyoruz.
Bunun dışında Adana’ya
ADASO bünyesinde Mesleki
Yeterlilik Merkezi kazandırmak
için çalışmalarımız sürüyor.
Mesleki eğitimde yenilikçi
yaklaşımlara yönelik iş
fikirlerinin sunulduğu ve
geliştirildiği Educathon Eğitim
Maratonu’nu Metal Sanayi’nin
girişinde bulunan Adana Model
Fabrika ve Yenilik Merkez’inde
de gerçekleştirdik. Çok verimli
bir etkinlik oldu ve önümüzdeki
yıllarda da bu etkinliği daha
fazla geliştirerek düzenlemek
istiyoruz. Ümit ediyorum ki
ortaya çıkan sonuçlar bizler için
birer ışık olacaktır.
2022 /NİSAN/MAYIS/HAZİRAN / 5

HABER

@adanasanodasi

@adanasanodasi

adanasanayiodasi

Adana Sanayi Odası

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİNDEN BAKAN
KİRİŞCİ’YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım ve Orman
Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye Adana’daki Oda, Borsa
ve ASOB başkanları tarafından hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.
Ziyarette; Adana Oda, Borsa ve ASOB’lerin yaptığı ve yapacağı projeler
ile uzun süredir bekleyen tahsis talepleri ve iş birliği projeleri konuşuldu.

A

dana Ticaret Odası
Yönetim Kurulu
Başkanı Atila Menevşe,
Adana Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç,
Adana Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç,
Adana Hacı Sabancı Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı Bekir Sütcü, Ceyhan
Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Şeref Can, Ceyhan
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Aydar, Kozan
Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Kandemir ve
Kozan Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı İdris Çevikalp,
Tarım ve Orman Bakanı
Vahit Kirişci’ye hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
Ziyarette; Adana Oda, Borsa
ve ASOB’lerin yaptığı ve
yapacağı projeler ile uzun
süredir bekleyen tahsis
talepleri ve iş birliği projeleri
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konuşuldu. Konuyla ile ilgili
açıklamada bulunan Adana
Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç, “Tarım ve
Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye
şehrimizde yapılan ve yapılması
planlanan çalışmalar ile ilgili
talepleri ilettik. Adana’ya
gösterdiği yakın ilgi için
Bakanımıza teşekkür ediyoruz.
İnşallah el birliği ile Adana’mıza
katkı sağlayacak hizmetleri
hayata geçirmeye devam
edeceğiz.” dedi.
“TARIM, STRATEJİK
VE VAZGEÇİLMEZ BİR
SEKTÖR”
Tarım ve Orman Bakanı Vahit
Kirişci ise Adana’daki Oda,
Borsa ve ASOB başkanlarının
ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Bakanlık görevine başladıktan
sonra ilk ziyaretini Adana’ya
gerçekleştirdiğini anımsatan

Kirişci, “Adana’mız her
bakımdan her şeyin en iyisini
ve en güzelini hak eden bir
kentimiz. Hizmet süremizde
İnşallah Adana’mızı daha
iyi bir düzeye çıkarmak
adına gayretlerimiz olacak.
Daha şimdiden Adana’ya
ilişkin birtakım adımları da
atmaya başladık ve bunları
gerçekleştireceğiz.” dedi.
Bakan Vahit Kirişci, tarımın
son derece önemli bir sektör
olduğunu ifade ederek, şöyle
konuştu: “Üreticilerimizin
bu yeni üretim sezonunda
tarlaları, bağları, bahçeleri,
ahırları, kümesleri ve ağıllarıyla
daha sıkı ilişki içerisinde
olmalarını ve oraları daha çok
sahiplenmelerini sağlayacak
adımlar atacağız. Tarım,
stratejik ve vazgeçilmez bir
sektör. Tarımda stratejik
ürünlere ağırlık vereceğiz.
Diğer ürünlerimizi de ihmal

etmeyerek destekleyeceğiz.
Üretmek isteyip de tarlada,
bağda, bahçede ya da ağılda,
ahırda, kümeste nerede olursa
olsun tedirgin olan bütün üretici
kardeşlerimize, çiftlerimize, ‘Siz
üretin, biz sizin yanınızdayız’
mesajı veriyoruz. Bu ülkenin
sahip olduğu kamusal ve özel
sektör dinamizmiyle zorlukların
üstesinden geleceğiz.”
DAYANIŞMA VE İŞ
BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE
DEĞİNDİ
Tarıma dayalı sanayi
işletmelerinin de yer aldığı
Adana’da ilgili kesimlerin
dayanışma ve iş birliği içinde
olması gerektiğini bir kez daha
dile getiren Bakan Kirişci,
“Diğer illerimizde olduğu gibi
Adana’da da kendi içimizdeki
bu dayanışmayı en güzel şekilde
ortaya koyarsak üstesinden
gelemeyeceğimiz hiçbir şey
yok. Gerek Adana’mızdaki Oda,
Borsa ve ASOB’lerin yaptığı ve
yapacağı projeler, gerekse uzun
süredir bekleyen tahsis talepleri
ve iş birliği projeleri konusunda
Bakanlık olarak üzerimize
düşen gayreti de fazlasıyla
göstereceğimizden hiç kimsenin
kuşkusu olmasın.” diye konuştu.

HABER

İSO İLK 500’DE 12 ADANA
FİRMASI YER ALDI

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen “Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu-2021” araştırmasının sonuçları açıklandı. Geçen yıl 10 firma ile temsil
edilen Adana’dan bu yıl 12 sanayi firması İSO 500 sıralamasına girdi. Adana Sanayi
Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, yaptığı değerlendirmede, Adanalı
sanayiciler olarak en büyük önceliklerinin Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdamını
artırmaya katkı sağlamak olduğunu belirterek, “Adana, yeni yatırım alanları ile birlikte
İSO 500 sıralamasında yer alan firma sayısını çok daha yukarı çıkaracak potansiyeli
barındırıyor.” dedi.

T

ÜPRAŞ’ın bu yıl da birinci olduğu
Türkiye’nin en büyük sanayi
kuruluşu İSO 500 sıralamasında,
Adana sanayi firmaları SASA Polyester
Sanayi A.Ş. 20., Beyteks Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.Ş. 193., Elita Gıda Sanayi ve
Ticaret A.Ş. 238., Abdioğulları Plastik ve
Ambalaj Sanayi A.Ş. 264., Dioki Petrokimya
Sanayi A.Ş. 271., Güney Çelik Hasır ve Demir
Mamulleri Sanayi Ticaret A.Ş. 298., ADM
Besin ve Tarım A.Ş. 322., Akyem Adana Yem
Yağ Biodizel Tarım ve Sanayi. Ticaret A.Ş.
323., Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları
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A.Ş. 359., Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri
T.A.Ş. 366., Omnia Nişasta Sanayi ve Ticaret
A.Ş. 427., Atlasdenim Tekstil Sanayi ve
Ticaret A.Ş. 473. sırada yer aldı.
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç, listeye giren firma
sayısında yaşanan artışın kendileri için
sevindirici olduğunu belirterek, “İSO ilk
500’de yer alan firma sayısı bu yıl geçtiğimiz
yıla göre 10’dan 12’ye yükseldi. Bu durum
bizim için sevindirici, ama Adana sanayisi
için yeterli değil. Adana, yeni yatırım
alanları ile birlikte bu sayıyı çok daha yukarı

çıkartacak potansiyeli barındırıyor. İnşallah
önümüzdeki dönemde Adana olarak bu
sayıyı çok daha yukarıları çıkaracağız.”
diye konuştu.
İlk 500’de yer alan 8 Adana firmasının üst
sıralara yükseldiğini, 1 firmanın gerilediğini,
3 firmanın da listeye dâhil olduğunu ifade
eden Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki
Kıvanç, şunları kaydetti: “Adanalı sanayiciler
olarak en büyük önceliğimiz, Türkiye’mizin
üretim, ihracat ve istihdamını artırmaya
katkı sağlamaktır. Adana sanayisinin güçlü
biçimde daha ileri seviyelere taşınması

@adanasanodasi

ve hak ettiği yere kavuşabilmesi için daha
çok gayret göstereceğiz. Ülkemiz ve ilimiz
ekonomisinin güçlenmesi için her türlü fırsatı
değerlendiriyoruz. Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda listeye
giren Adana sanayi firmalarımızı tebrik
ediyorum. Yakın gelecekte bölgemizde
yapılacak olan yeni yatırımlar ile birlikte
ilk İSO 500 arasında yer alacak olan firma
sayımız artacaktır.”
İSO 500 KARNESİ
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl
geleneksel olarak açıkladığı “Türkiye’nin
En Büyük 500 Kuruluşu” listesinde en
çok firma sayını artıran dört kent sırasıyla
Kahramanmaraş, Kocaeli, Gaziantep ve
Kayseri oldu. Bu şehirlere ek olarak Adana,
Bilecik, Hatay, Karabük, Kütahya, Manisa
ve Tekirdağ da listedeki firmalarının
sayılarını artırdı.
İSO 500’de en çok firma ile temsil edilen
şehir 158 firma ile İstanbul oldu. Kocaeli,
listede 41 firma ile ikinci sırada yer aldı.
Kocaeli’ni ise 40 firma ile İzmir takip etti.
İSO 500 2 TRİLYON TL’NİN ÜZERİNDE
İSO 500’de üretimden satışlar, 2020’deki
1,2 trilyon lira olan seviyesinden, yüzde
73,8’lik artışla 2021 yılında 2 trilyon liranın
üzerine çıktı. Artışın yüksek olmasında
ihracattaki güçlü büyüme ile döviz kurları ve
enflasyondaki hareketlenme etkili oldu.
İSO 500’de ihracat yapan kuruluşların sayısı
464 oldu ve 2021 yılında Türkiye ihracatının
yüzde 38,1’ini, sanayi ihracatının ise yüzde
39,4’ünü gerçekleştirdi. İSO 500’ün ihracatı
da yüzde 33,9’luk artışla 85,8 milyar dolara
ulaştı. İSO 500’ün ihracat artışı, Türkiye
genelinin 1,1 puan üzerinde gerçekleşerek
tarihi rekor kırdı.
KÂRLILIK 143 MİLYAR LİRADAN 342
MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ
İSO 500’de 2021’de faaliyet kârı yüzde 139
oranında artarak, 143 milyar liradan 342
milyar liraya yükseldi. Böylece faaliyet
kârlılığı 4 puan artışla yüzde 14,8’e yükseldi.
Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr da
yüzde 120’ye yakın bir artışla 185 milyar
liradan 405 milyar liraya ulaştı.
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İSO 500 - 2020 YILI ARAŞTIRMASI’NDA ADANA
2020
Sıra No

20
193
238
264
271
298
322
323
359
366
427
473
22
44
48
56
71
84
85
91
132
158
171
198
200
211
212
249
255
302
314
320
341
377
417
484

38
246
249
297
387
354
315
404
455
18
33
46
57
76
84
130
104
136
149
228
245
230
234
264
168
189
207
100
287
327
270
372
369

KURULUŞLAR
Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi
Beyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Elita Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi
Dioki Petrokimya Sanayi Anonim Şirketi
Güney Çelik Hasır ve Demir Mamulleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
ADM Besin ve Tarım Anonim Şirketi
Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları Anonim Şirketi
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.
Omnia Nişasta Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Atlasdenim Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi
Enerjisa Enerji Üretim Anonim Şirketi
Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Toros Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi
Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Indorama Ventures Corlu Pet Sanayi Anonim Şirketi
Oyak Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi
Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi
Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş.
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi
Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş.
Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. Anonim Şirketi
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi Anonim Şirketi
Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Mad. İşletmeleri A.Ş.
Hektaş Ticaret T.A.Ş.
Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi
Likit Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Sırmagrup İçecek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

ADANA MERKEZLİ
ÜYELERİMİZ

2021
Sıra No

MERKEZİ ADANA DIŞINDA
OLAN ÜYELERİMİZ

“Türkiye’nin En Büyük
500 Kuruluşu” listesinde
SEKİZ Adana firması
üst sıralara yükseldi,
BİR firma geriledi, ÜÇ
firma da listeye
dâhil oldu.

@adanasanodasi

İSO’nun her yıl geleneksel olarak açıkladığı “Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” listesinde
Adana merkezli firmaların yanı sıra, üretim tesisleri Adana’da bulunan 12 firma yer aldı.

DÜŞÜK TEKNOLOJİ YOĞUNLUKLU
SANAYİ EN YÜKSEK PAYI ALDI
2021 yılında yaratılan katma değer içerisinde
yüzde 33,3 ile düşük teknoloji yoğunluklu
sanayiler İSO 500’de en yüksek payı
aldı. Bunun yanı sıra orta-düşük ve ortayüksek teknolojilerin payı yüzde 53’lerden
yüzde 60’lara yükseldi. Yüksek teknoloji
yoğunluklu sanayilerin payı da yüzde 6,4’ten
yüzde 6,1’e geriledi.
İSO 500’ün istihdamı 2021 yılında yüzde
5,6 artarak 757 bin 24 kişiye yükseldi.
Ödenen maaş ve ücretlerdeki artış ise
yüzde 33 dolaylarında gerçekleşti. İSO
500’de AR-GE harcaması yapan kuruluş
sayısına bakıldığında; 2013’ten itibaren
görülen kademeli artışın 2018’den sonra

durağanlaştığı görüldü. 2019’da 262, 2020’de
271 olan AR-GE yapan kuruluş sayısı 2021
yılında 265 oldu.
EN YÜKSEK PAYA SAHİP OLAN
SEKTÖR; METAL VE MAKİNE
İMALAT SANAYİ
“Türkiye’nin En Büyük 500 Kuruluşu”
Listesi’nin sektörel dağılımına bakıldığında,
2021’de üretimden satışlara göre en yüksek
paya sahip olan sektör yüzde 26,4 ile ana
metaller ve makine imalatı sanayi oldu. Bu
sektörün ardından yüzde 19,9 ile kimyasal
ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri ise ikinci
sırada yer alırken, yüzde 15,4’lük payla kara,
deniz taşıtları ve yan sanayi sektörü ise
üçüncülüğü elde etti.
2022 /NİSAN/MAYIS/HAZİRAN / 9

HABER

@adanasanodasi

@adanasanodasi

FİRMALARIN YEŞİL YOL
HARİTASI HAZIRLANIYOR

Adana Sanayi Odası (ADASO) tarafından, Yeşil Mutabakat
farkındalığının oluşturulması, risklerin fırsatlara dönüştürülmesi
ve sektörel gelişimin yeşil ile entegre edilmesi amacıyla 30 firmaya
karbon ayak izi ölçümleri gerçekleştiriliyor.

A

dana Sanayi Odası
(ADASO) ve Alman
Uluslararası İşbirliği
Kurumu (GİZ) iş birliği ile
yürütülen, tamamı Alman
Federal Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Bakanlığı (BMZ)
tarafından finanse edilen “Yeşil
Sanayiye Doğru Toplumların
İstihdamla Kaynaştırılması
(YESAD)” Projesi kapsamında
gerçekleştirilen ölçümlerde,
firmaların Yeşil Mutabakat ve
Karbon Yönetimi konusunda
mevcut durumlarının ortaya
koyulması hedefleniyor.
ADASO, Yeşil Mutabakat
konusunda üyelerine eğitim
hizmetleri, online bilgilendirme
webinarları, danışmanlık desteği
ve karbon ayak izi ölçümleri
faaliyetleri gerçekleştiriyor.
Yapılan ölçümlerde üye
firmaların Yeşil Mutabakat ve
Karbon Yönetimi konusunda
mevcut durumlarının ortaya
koyulması, mevcut durumu
belirlenen firmalar için
hazırlanan rapor ile ölçüm
değerlerinin düşürülmesi ve
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sürdürülebilirliği noktasında
yol haritası ve iyileştirme
seçenekleri sunulması
planlanıyor.
YESAD PROJESİ
2020 yıllında başlayan Yeşil
Sanayiye Doğru Toplumların
İstihdamla Kaynaştırılması
(YESAD) Projesi, Alman
Hükümeti tarafından finanse
edilen, Alman Uluslararası
İşbirliği Kurumu (GİZ)
tarafından uygulanan
PEP- Ekonomik Fırsatların
Desteklenmesi Programı
kapsamında ADASO tarafından
yürütülüyor.
Firmaların “Yeşil Yol
Haritası’nın” çıkarılacağı
proje kapsamında izleme
ve uygulama aşamasında
görev alacak mentör ekibi
oluşturulacak. Mentörler;
firmalara yol haritasında
belirlenen kriterler çerçevesinde,
her ay firmaların hedeflerine
ulaşmaları için nasıl bir yol
izlemeleri gerektiği konusunda
önerilerde bulunacak.

ADANA SANAYİ ODASI
Yeşil Mutabakat
konusunda üyelerine
eğitim ve karbon
ayak izi ölçümleri
faaliyetleri
GİBİ HİZMETLER
gerçekleştiriyor.

adanasanayiodasi

Adana Sanayi Odası

Yeşil Sanayiye Doğru
Toplumların İstihdamla
Kaynaştırılması (YESAD)
Projesi ile üreticilere yeşil
üretimle, operasyonları daha
yeşil hâle getirmek üzere
önemli sürdürülebilirlik fırsatları
sunularak rekabette başarılı
olma fırsatı yakalanması
hedefleniyor. Proje kapsamında
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.
YESAD Projesi kapsamında
firmalara uygulanacak mevcut
durum anketi sonrası enerji
verimliliği, atık su ve atık
yönetimi, çevre duyarlılığı,
üretim ve kaynak verimliliği, dış
ticaret ve e-ticaret konularını
kapsayan mentörlük hizmeti
sağlanıyor.
YEŞİL MUTABAKAT NEDİR?
Yeşil Mutabakat; Avrupa Birliği
başta olmak üzere, gelecek
dönem sanayi politikasının ve
ekonomik büyüme stratejisinin
çerçevesini çizen yeni yol
haritasıdır. Üretim, tüketim,
yaşama ve çalışma biçimlerinde
kaynak verimliliği ve sera gazı
emisyonlarını azaltma odağında
dönüşümü hedefleniyor. Bu
hedef doğrultusunda sanayiden
tarıma, ulaştırmadan enerjiye
kapsamlı bir dönüşüm
gerçekleştirilecek.

HABER

@adanasanodasi
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Adana Sanayi Odası

TÜRKİYE’NİN İLK 1000 İHRACATÇIsı
LİSTESİNDE 20 ADANA FİRMASI

Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2021 Araştırması sonuçları açıklandı. Adana Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’dan Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Listesi’nde 20 firmanın yer
aldığını belirterek, “2020 yılında 18 firma ile temsil edilen Adana, bu yıl 20 firma ile TİM’in ilk 1000
Listesi’ne girme başarısı gösterdi. TİM İlk 1000 Listesine girerek ülkemizin üretimine, ihracatına
ve istihdamına katkı sunan herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde Adana’dan daha çok
firmanın listede yer almasını temenni ediyorum.” dedi.

T

ürkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) tarafından
gerçekleştirilen
araştırma, ihracatın en
büyük kuruluşlarının
yıllık performanslarının
gözlemlenmesine ve birçok
detaylı analiz yapılmasına
olanak sağlıyor. Araştırmaya
göre, 2021’deki toplam ihracat
bir önceki yıla göre yüzde 32,8
artış kaydederek 225 milyar 220
milyon dolara yükseldi.
İlk 1000’de yer alan şirketlerin
2021’deki toplam ihracatı bir
önceki yıla göre yüzde 33,2
artarak 123,3 milyar dolara
ulaştı. Bu şirketlerin toplam
ihracattan payı yüzde 54,7, bir
milyar dolar ve üzeri ihracat
yapan firma sayısı da15 oldu.

“ADANA ÖNÜMÜZDEKİ
DÖNEMDE BÜYÜK BİR
DEĞİŞİME EV SAHİPLİĞİ
YAPACAK”
Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı
2021 Araştırması’na göre
Adana’dan 20 firmanın yer
almasının bölgemizin gelişim
ivmesini gösterdiğini belirten
Adana Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç,
“Adana’da 2021 yılında
ihracatımız ülke ortalamasının
üzerinde performans
sergileyerek en son 2018’de
ulaştığı en yüksek yıllık ihracat
seviyesini geçen yıl da aşarak
2 milyar 492 milyon dolar ile
tarihinin en yüksek ihracatını
gerçekleştirdi. Bu oran, ilimiz
için tarihi bir rekordur. Katkı
sağlayan herkese teşekkür
ediyoruz. 2022 yılındaki ihracat
hedefimiz 3,5 milyar dolardır.
Sanayiciler olarak, yatırım,
üretim, ihracat ve istihdam artışı
önceliklerimizdir.” dedi.
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Adana’nın önümüzdeki
dönemde büyük bir değişime
ev sahipliği yapacağını
belirten Kıvanç, “Beş yıl
sonra Adana’mıza gelenler
Adana’yı tanıyamayacaklar.
Bunu samimiyetle ve inanarak
söylüyorum. Adana, Marmara
üretim havzasından sonra
Türkiye’nin ikinci büyük üretim
üssü olma yolunda hızla ilerliyor.
Adana’mız, Akdeniz’in en
büyük konteyner limanlarından
biri olan Mersin’e yakınlığı,
yeni yapılan bölgesel hava
alanı ve tamamlanacak olan
demiryolu hatları ile lojistik
olarak bölgenin merkezi
durumundadır. Bölgemiz demirçelik, kimya, plastik, metalmakine, tekstil, gıda ve tarım

TÜRKİYE’NİN İLK 1000 İHRACATÇISI LİSTESİ ADANA FİRMALARI
2021 GENEL
SIRALAMASI

49
261
283
290
293
346
347
383
424
434
576
754
818
820
822
861
885
925
992
993

FİRMA ÜNVANI
SASA DIŞ TİCARET A.Ş.
FİLPA AMBALAJ VE DIŞ TİC. A.Ş.
TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş.
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
GÜNEY ÇELİK HASIR VE DEMİR MAMULLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
ADM BESİN VE TARIM ANONİM ŞİRKETİ
ELİTA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
AKYEM ADANA YEM YAĞ BİODİZEL TAR. VE SAN. TİC. A.Ş.
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
OMNİA NİŞASTA SANAYİ TİCARET A.Ş.
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
SUNAR PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
MELTEM KİMYA VE TEKSTİL SAN. İTH. İHR. VE TİC. A.Ş.
ÇOKYAŞAR TEL ÖRME VE DOK. TEL GAL. ÇİVİ SAN. A.Ş.
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
KIVANÇ TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.
ZAHİT ALÜMİNYUM SANAYİ TİCARET A.Ş.
AKHAN UN FABRİKASI TARIM ÜRÜN. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ADANA’NIN
2021 YILINDAKİ
İHRACATI, ÜLKE
ORTALAMASININ
ÜZERİNDE BAŞARI
SERGİLEYEREK
2018’DE ULAŞTIĞI
EN YÜKSEK
YILLIK İHRACAT
SEVİYESİNİN
ÜZERİNE ÇIKTI.
ADASO Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç

üretimi konularında önemli
bir üretim merkezidir. Zengin
sosyokültürel yapısı, uygun
iklimi, çok iyi üniversiteleri,
turistik altyapısı ile dışarıdan
gelecek yatırımcı ve çalışanlar
için bir çekim merkezidir.” diye
konuştu.
Zorlu süreci temkinli ve cesur
hareket ederek iyi yönetme
başarısı gösteren firmaları
tebrik eden Kıvanç, “Adana’mızı
ihracatın şampiyonları arasına
taşıyan firmalarımızı kutluyor
ve bize bu gururu yaşattıkları
için tüm firma yöneticilerine
ve çalışanlarına teşekkür
ediyorum. Gelecekte çok daha
fazla Adanalı sanayi firmasının,
Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı
Listesi’nde yer bulmasını ümit
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

HABER

@adanasanodasi
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adanasanayiodasi

Sanayi kuluşlarına nitelikli
iş gücü kazandırılıyor
Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Ticaret
Borsası (ATB) ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin (AOSB)
hamiliğini yürütmekte olduğu Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde
“Sektörel Buluşma” etkinliği gerçekleştirildi. ADASO Genel Sekreteri
Bora Kocaman, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Adana Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü
taleplerinin karşılanması için çalışmalar yürütüyoruz.” dedi.

M

illi Eğitim Bakanlığı
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğünce meslek
liselerini yenilemek amacıyla
yürütülen Mesleki ve Teknik
Eğitim Yoluyla Sosyal ve
Ekonomik Uyum Projesi (SEUP)
kapsamında gerçekleştirilen
“Sektörel Buluşma” etkinliğine
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü Murat Yüksel,
Adana Sanayi Odası Meclis
Başkan Yardımcısı Ali Masat,
Adana Sanayi Odası Genel
Sekreteri Bora Kocaman,
Adana Sanayi Odası Mesleki
Üst Kurul üyeleri Veli Ulusoy,
Metin Karabacak, Ergin Turan,
Adana Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Okulu Müdürü
Cebrail Şahin, ADASO Meclis
üyeleri, özel sektör temsilcileri
ve öğretmenler katıldı.
Adana Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Okul Müdürü
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Adana İl Milli Eğitim Mesleki ve
Teknik Eğitim Hizmetleri Şube
Müdürü Murat Yüksel

ADASO Genel Sekreteri
Bora Kocaman

Cebrail Şahin, etkinliğin açılış
konuşmasında, “SEUP Projesi
kapsamında okulumuzun
birçok atölyesinin ekipmanları
yenilendi. Atölyeler ve
ekipmanlar yenilenirken diğer
yandan da geçici koruma
altındaki Suriyeli ve ihtiyaç

sahibi Türk öğrencilerin servis,
öğlen yemeği ve kıyafet gibi
ihtiyaçları karşılandı.” dedi.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü Murat Yüksel
ise konuşmasında Mesleki ve
Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve
Ekonomik Uyum Projesi (SEUP)

Adana Sanayi Odası

kapsamında gerçekleştirilen
“Sektörel Buluşma” etkinliğine
katılımları için özel sektör
temsilcilerine teşekkür etti.
Milli Eğitim Bakanlığı,
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) iş birliğinde
gerçekleştirilen protokol
kapsamında altı branşta eğitim
veren Adana Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nin hamiliğini
Adana Sanayi Odası (ADASO),
Adana Ticaret Odası (ATO),
Adana Ticaret Borsası (ATB) ve
Adana Hacı Sabancı Organize
Sanayi Bölgesi’nin (AOSB)
üstlendiğini söyleyen Adana
Sanayi Odası Genel Sekreteri
Bora Kocaman, şunları kaydetti:
“Elektrik-Elektronik Teknolojisi,
Endüstriyel Otomasyon
Teknolojileri, Mobilya ve İç
Mekân Tasarımı, Makine
Teknolojisi, Metal Teknolojisi ve
Tekstil Teknolojisi branşlarında
eğitim veren Adana Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde
sanayi kuruluşlarının ihtiyaç
duyduğu nitelikli iş gücü
taleplerinin karşılanması için
çalışmalar yürütüyoruz.”
Etkinlik sonunda Adana
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nin proje kapsamında
yenilenen atölyeleri yerinde
ziyaret edilerek incelemelerde
bulunuldu.
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60’dan fazla ülkeye ihracat
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ADASO, SANAYİCİLERE
TEŞVİKLERDE KÖPRÜ OLUYOR
Yatırım hacminin artırılarak üretim ve istihdamın artırılması,
sektörel gelişimin sağlanması amacıyla Adana Sanayi Odası
(ADASO) bünyesinde kurulan Devlet Destekleri Masası ile
kentte faaliyet gösteren 364 firmaya 107 milyon 786 bin 911
TL tutarında destek kullandırılması sağlandı. ADASO Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, bu çalışmaların süreceğini söyledi.

A

dana’da sanayi, üretim ve
ihracatın gelişmesine öncülük
eden Adana Sanayi Odası, devlet
destekleri mevzuat ve uygulamaları
hakkında bilgilendirme ve danışmanlık
faaliyetlerine devam ediyor. 2018 yıllında
“Teşvik Sihirbazı” uygulamasını hizmete
alan Adana Sanayi Odası, 2021 yılında
“Devlet Destekleri Masası” kurarak her
türlü teşvik ve destek konusunda üyelerini
bilgilendirmeyi amaçlıyor.
Farklı kurumlar tarafından çeşitli konularda
yürütülmekte olan teşvik, kredi, hibe ve
doğrudan destek uygulamaları hakkında
bilgilendirme yapmaya başlayan ADASO
Devlet Destekleri Masası çalışanları
tarafından üye firmaların yetkilileri
adreslerinde ziyaret edilip, bilgi akışı
gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda şuana
kadar 364 firmaya ziyaret gerçekleştiren
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ADASO Devlet Destekleri Masası,
firmaların toplam 107 milyon 786 bin 911
TL tutarında destek kullanmasını sağladı.
“SAHA ZİYARETLERİMİZ ARTARAK
DEVAM EDECEK”
Devlet destekleri ile ilgili kurulan yazılım
çerçevesinde, üye ziyaret ve takip
sistemi oluşturulup üye firmalara destek
birimi ekibi tarafından uzman ataması
yapıldığını söyleyen Kıvanç, “Üyelerimize
gerçekleştirilen saha ziyaretleri
sonrasındaki görüşme detaylarının takip
sistemine girişi yapılarak, süreç takip
edilmektedir. Devlet destekleri biriminin
saha ziyaretleri çerçevesinde; üye
firmalarımıza uygun devlet destekleri tespit
edilerek, ziyaret öncesi her firmaya özel
uygun desteklerin yer aldığı ön hazırlık
yapılmaktadır. Firmalarımıza devlet

destekleri anlatılması sonrasında da firma
takip süreci devam etmektedir. Bölgemizde
faaliyet gösteren firmalar ile kurumların
vermiş olduğu destekler için köprü görevi
üstlenen ADASO Devlet Destekleri
Masası şu ana kadar 364 firma ziyareti
gerçekleştirdi. Bu firmalarımıza toplam
107 milyon 786 bin 911 TL tutarında destek
sağlandı. Firmaların ihtiyaçları analiz
edilerek aksiyon planı oluşturulmakta
olup tüm üye firmalarımızın devlet
desteklerinden faydalanabilmesi için saha
ziyaretlerimiz ilerleyen günlerde artarak
devam edecek.” ifadelerini kullandı.
ADASO Devlet Destekleri Masası’nın
kurulmasıyla sanayiciye büyük kolaylık
sağladıklarını belirten Adana Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç,
“Devlet Destekleri Masası hizmet birimi,
destek ve teşvik sağlayan kurumların ve
uygulamaların çokluğundan kaynaklanan
karmaşayı gidermek, yatırım yapmak
isteyen firmaları kendilerine en uygun
olan desteğe yönlendirmek ve bu alandaki
mevzuat ve uygulamalar hakkında
bilgilendirmek açısından çok yararlı oldu.
Çalışmalarını sürdüren bu birim sayesinde,
sanayicimiz hiçbir yere gitmeden birçok
teşvik ve destek konusunda bilgi edinmiş
oluyor.” dedi.

@adanasanodasi

@adanasanodasi

adanasanayiodasi

Adana Sanayi Odası

ADASO Devlet Destekleri
Masası, üretim ve
yatırımı desteklemek için
şu ana kadar bölgede
faaliyet gösteren
364 firmaya ziyaret
gerçekleştirdi.

Üretim ve yatırımı desteklemek üzere
çeşitli teşvik mekanizmaları hakkında
uzun yıllardır bilgilendirme konusunda
çalışmalar yürüttüklerini anımsatan
Kıvanç, şöyle devam etti: “Adana Sanayi
Odası olarak destek ve teşvik sağlayan
kurumların ve uygulamaların çokluğu
nedeniyle bu desteklere kolay bir şekilde
ulaşabilmek, firmaları kendilerine en
uygun olan desteğe yönlendirmek ve bu
alandaki mevzuat ve uygulamalar hakkında
bilgilendirmek amacıyla 2018 yıllında
Teşvik Sihirbazı Uygulamamızı internet
sitemizde hizmete sunduk. Akabinde
2021 yılında ise Devlet Destekleri Masası
ekibi hizmeti kapsamında üyelerimize
ziyaretlerde bulunarak her türlü destek,
teşvik ve hibe konusunda üyelerimizi
bilgilendirmeyi hedefliyoruz.”
“TEŞVİK SİHİRBAZI UYGULAMASI
İLE EN UYGUN DESTEK KISA SÜREDE
BELİRLENİYOR”
Devlet desteklerine ve güncel bilgilere
hızlı ve kolay biçimde ulaşılmasının
amaçlandığını belirten Kıvanç, Teşvik
Sihirbazı portalı aracılığıyla 20’den fazla
devlet kurumu tarafından çeşitli alanlarda
verilen 180’in üzerinde sanayi ve hizmet
sektörüne yönelik devlet yardımları ve

Teşvik Sihirbazı’nda bulunan Devlet Destekleri içeriğinde; 20 adet kurum, 18 adet konu ile 180 adet
alt destek programı için hazırlanan bilgi notu ve sunumları yer alıyor.

yatırım teşvikleri ile ilgili bilgilere tek bir
noktadan erişilebildiğini vurguladı.
Teşvik Sihirbazı uygulaması ile yatırımlar
ve faaliyetlerle ilgili en uygun desteğin kısa
sürede tespit edilebildiğini vurgulayan
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, şöyle
konuştu: “Devlet desteklerinin farklı
kurumlar tarafından yayınlanması
sanayicilerimizin destekleri takip etmesini
zorlaştırmakta ve zaman kaybına neden
olmaktadır. Bu nedenle de sanayicilerimizin
firmalarına uygun olan farklı desteklerden
daha hızlı ve kolay faydalanabilmesi
için tüm desteklerin bir arada yer aldığı
Teşvik Sihirbazı portalı oluşturduk. Teşvik
Sihirbazı’nda yer alan ‘Kurumuna Göre
Devlet Destekleri, Konusuna Göre Devlet
Destekleri, Hızlı Ara’ bölümlerinden
sanayicimiz artık en uygun desteğe
hızlı ve kolay bir biçimde ulaşabiliyor.

Sanayicilerimiz, devlet desteklerinin
daha anlaşılabilir olması için oluşturulmuş
desteğin özetini içeren tablolar ile destekler
hakkında kısa bilgi edinebiliyor. Bilgi notu
ve sunumlarla da detay bilgiye ulaşıp
ilgili kurumun web sitesine link ile
yönlendirme yapabiliyor.”
Kıvanç, Teşvik Sihirbazı’nda bulunan Devlet
Destekleri içeriğinde; 20 adet kurum, 18
adet konu ile 180 adet alt destek programı
için hazırlanan bilgi notu ve sunumlar yer
aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
“AB hibelerinde ise 6 adet konu ile 45 adet
alt destek programı için hazırlanan bilgi
notu ve sunumlar Teşvik Sihirbazı’nda yer
alıyor, bilgiler ise sürekli güncelleniyor.
Bu çalışmalar sayesinde sanayicilerin
devlet desteklerinden azami ölçüde
faydalanabilmesi sağlanıyor. Böylece yeni
yatırımlara önemli katkılarda bulunuluyor.”
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ADASO’DAN FİRMALARA DIŞ TİCARET
DANIŞMANLIĞI HİZMETİ
Adana Sanayi Odası (ADASO) tarafından firmaların ihracata başlaması
veya kapasitelerinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar
kapsamında Dış Ticaret Eğitimleri başlatıldı. Program kapsamında 17
firmaya özel dış ticaret danışmanlık ve eğitim hizmeti sağlanıyor.

Ç

ukurova Kalkınma
Ajansı (ÇKA) Yönetim
Danışmanlığı Teknik
Destek Programı kapsamında
danışmanlık hizmetlerinin
yürütücüsü olarak belirlenen
Adana Sanayi Odası (ADASO)
Dış Ticaret Birimi tarafından
17 firmaya özel dış ticaret
danışmanlık ve eğitim hizmeti
sağlanıyor. Toplamda 200
adam gün sürecek olan söz
konusu program kapsamında
ihracat yapmayan firmaları
ihracata hazırlamak, ihracat
yapan firmaların ise dış
pazarlardaki müşterilerini
çeşitlendirerek ihracat
tutarlarını artırmaya yönelik
çalışmalar gerçekleştiriliyor.

“HEDEFLERİMİZ
ARASINDA TÜRKİYE’NİN
İHRACAT TUTARINI
ARTIRMAK YER ALIYOR”
Konuyla ile ilgili olarak
açıklamada bulunan Adana
Sanayi Odası Dış Ticaret
Uzmanı Halis Can Şire, “Adana
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“ADANA SANAYİ
ODASI’NIN ÇUKUROVA
KALKINMA AJANSI
DESTEKLİ DIŞ TİCARET
VE EĞİTİM HİZMETLERİ
PROGRAMI, TOPLAMDA
200 ADAM GÜN
SÜRECEK.

Sanayi Odası Dış Ticaret
Birimi’nin sunmuş olduğu
danışmanlık programının
hedefleri arasında, katılımcı
firmaları uluslararası ticarete
entegre etmek, bölgemizde dış
ticaret kültürünün oluşmasına
katkı sağlamak, Adana’nın ve
Türkiye’nin ihracat tutarını
artırmak yer alıyor. Yürütülen
eğitim ve danışmanlık
hizmetleri kapsamında hedef
pazar seçimi, hedef pazar
araştırması, gümrük işlemleri
ve gümrük vergileri, potansiyel

müşteri listelerine ulaşma,
rakip analizi, müşteri bilgi
bankası oluşturma, potansiyel
müşteriler ile iletişim
adımları ve firmaların ihracat
departmanlarının kurulması/
güçlendirilmesi gibi çalışmalar
yapılıyor.” dedi.

GÜMRÜK VERGİLERİ,
RAKİPLER, DAĞITIM
AĞLARI VE BENZERİ
BİLGİLERİN DETAYLI
ARAŞTIRMALARI
YAPILIYOR
Uluslararası Ticaret
Merkezi’nin (ITC) Trade
Map platformu kullanılarak
oluşturulan hedef pazar
araştırmaları aracılığıyla
seçilen hedef pazarlar özelinde
gümrük vergileri, rakipler,
dağıtım ağları ve benzeri
bilgilerin detaylı araştırmaların
yapıldığını belirten Dış Ticaret
Uzmanı Şire, şunları kaydetti:
“Seçilen hedef pazarlar ve
sektörler özelinde hem ücretli
hem de açık kaynaklardan
müşteri listeleri oluşturuldu.
Oluşturulan potansiyel
müşteri listelerinin nasıl
değerlendirileceği ve müşteri
ile iletişim adımları firmalara
aktarıldı. Dış ticarette teslim
ve ödeme şekilleri hakkında
bilgilerin de verildiği firmaların
pazarlama ve satış süreçleri
devam ediyor.”

KastamonuEntegre.A.S
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“MÜNASEBETLERİMİZİ
önümüzdeki dönemde
geliştirerek
üyelerimize katkı
sağlayacak proje
ve iş birlikleri
içerisinde olmayı
planlıyoruz.”
Eurochambers’a, iş birliği
projesi olan TEBD ekibine
bir kez daha teşekkür ederiz.”
ifadelerini kullandı.

TEBD’DEN ODA YÖNETİCİLERİNE
İSPANYA’DA EĞİTİM
Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) Projesi kapsamında
2. TEBD Oda Akademisi, 30 Mayıs-3 Haziran 2022 tarihlerinde
İspanya’nın Jerez kentinde gerçekleştirildi. Türkiye ve Avrupa
Birliği’nden yaklaşık 40 oda yöneticisinin katıldığı programda, odalar
ile borsaların yönetim ve performanslarının nasıl iyileştirilebileceği
konularında eğitimler düzenlendi.

T

oplam 4 gün süren
TEBD Oda Akademi
bünyesinde, “KOBİ
Destek Hizmetleri, Network
Ağınızı Nasıl Genişletir ve
Yeni Ortaklar Bulursunuz,
Proje Yönetimi, Raporlama
ve İzleme, Dijital Odalar ve
Dijital Geleceği Şekillendirme,
AB Yeşil Mutabakatı,
Odalarda Gelir Getirici ve
Yenilikçi Hizmetler, Ticaret ve
Yatırım, Döngüsel Ekonomi”
başlıklarında çeşitli eğitimler
gerçekleştirildi.
“EĞİTİM PROGRAMI,
İŞ BİRLİĞİ ANLAMINDA
ÖNEMLİ FIRSAT YARATTI”
Adana Sanayi Odası (ADASO)
Genel Sekreteri Bora
Kocaman, konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, Türkiye-AB İş
Dünyası Diyaloğu (TEBD)
Projesi kapsamındaki eğitim
programının önemine değindi.
Programın, orta ve yüksek
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düzey yöneticileri için genel
yönetimin nasıl geliştirileceğine
ve üyelere verilen hizmetlerin
nasıl artırılacağına odaklanan
yoğun bir yönetim eğitimi
programı olduğunu vurgulayan
Bora Kocaman, “Bu eğitim
programı, iş birliği anlamında
önemli bir fırsat yarattı.
Odamızın vermiş olduğu
hizmetlerin, diğer yerli ve
yabancı odaların hizmetleriyle
karşılaştırılması imkânı
bulduk. Birçok arkadaşımızla
istişarelerde bulunma ve
üyelerimize yönelik verdiğimiz
hizmetleri karşılıklı olarak
değerlendirme fırsatı
yakaladık. ADASO olarak
vermiş olduğumuz hizmetlerin
özellikle AB odalarının vermiş
olduğu hizmetlere benzemesi,
bizleri oldukça memnun etti.
Bu anlamda önümüzdeki
dönemde farklı konularda
iş birliği yapabileceğimiz
çeşitli oda yöneticileri ile ikili

görüşmeler yapma imkânı
bulduk. Münasebetlerimizi
önümüzdeki dönemde
geliştirerek üyelerimize katkı
sağlayacak proje ve iş birlikleri
içerisinde olmayı planlıyoruz.
Mesleki eğitim ve dış ticaretin
yanı sıra, özellikle AB Yeşil
Mutabakatı anlamında iş birliği
yapabileceğimiz odalarla
görüşmelerimizi sürdüreceğiz.
Bu anlamda TOBB ve

TEBD ODA ORTAKLIKLARI
HİBE PROGRAMI NEDİR?
TEBD Oda Ortaklıkları
Hibe Programı, Türkiye-AB
İş Diyaloğu çerçevesinde,
Türkiye’deki Ticaret
Odaları, Sanayi Odaları ve
Ticaret Borsaları ile AB üye
ülkelerindeki muadillerini
içeren bir proje olarak, Avrupa
Birliği tarafından özel bir
‘Hibe Programı’ aracılığıyla
destekleniyor. Programda,
Türkiye ve AB iş çevreleri
arasında karşılıklı anlayışı
geliştirmek ve ekonomik
entegrasyonu desteklemek
üzere odalar arasındaki
iş birliğini teşvik etmek
amaçlanıyor. Hibe almaya
hak kazanabilmek için her
ortaklığın en az bir Türk
odası veya Ticaret Borsası
ve bir Avrupa Birliği Odası
içermesi gerekiyor. Oda
Ortaklıkları, Türkiye ve
Avrupa Birliği’ndeki Ticaret ve
Sanayi odalarının ve Ticaret
borsalarının birbirleriyle
iş birliği yapmalarına, üye
şirketlere ve yerel iş çevrelerine
fayda sağlamalarına yardımcı
olmada olumlu bir rol oynuyor.
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ADANA’DA “TÜRKİYE SİGORTA
SOHBETLERİ” PROGRAMI

Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat Emeklilik ve Dünya Gazetesi iş birliğiyle
Adana Sanayi Odası (ADASO) Konferans Salonu’nda “Türkiye Sigorta
Sohbetleri” programı düzenlendi. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla
Benli, “Aktif büyüklüğümüzü 14,3 milyar liraya ulaştırdık. Prim üretiminde
ise 11,8 milyar TL ile liderliğimizi sürdürüyoruz.” dedi.

T

ürkiye Sigorta Genel
Müdürü Benli, ADASO
Konferans Salonu’nda
düzenlenen “Türkiye Sigorta
Sohbetleri” programında yaptığı
konuşmada, Türkiye’de sigorta
sektöründe son dönemde
art arda son derece önemli
gelişmeler yaşandığını belirtti.
Türkiye Sigorta olarak
Adana’nın kendileri için önemli
bir konumda olduğuna dikkati
çeken Benli, “2021 yılında
Adana’da prim üretimimiz 260
milyon TL olarak çok önemli
bir yere sahip oldu. 2022 Nisan
itibarıyla ise Adana’da hayat
dışı prim üretimimiz bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde
52 artış kaydederek 194 milyon
TL’ye ulaştı. Ürettiğimiz primin
yaklaşık yüzde 60’ı tarım
sigortalarına ait.” diye konuştu.
Benli, Türkiye’de meteorolojik
afetlerde ilk sırayı şiddetli
yağış ve selin aldığını, ikinci
sırada ise dolu ve fırtınanın
olduğunu ifade ederek, artan
bu afetler karşısında tarım ve
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hayvancılıkla uğraşan çiftçiler
için tarım sigortasının bir kalkan
görevi gördüğünü kaydetti.
“SİGORTALILIK ORANININ
ARTIRILMASINI ARZU
EDİYORUZ”
“Üreticiler veya çiftçilerin tarım
sigortası yaptırmaları hâlinde
bir hasar olduğunda endişe
duymalarına gerek kalmıyor. Bu
sebeple üretimin sürekliliği için
emeklerimizi şansa bırakmayıp
mutlaka devlet destekli tarım
sigortası yaptırmalıyız.” diyen

Benli, bir diğer konunun ise
deprem olduğunu söyledi.
Benli, Adana’nın deprem
kuşağında olduğunu dile
getirerek, “Ancak, DASK
istatistikleri kapsamında
Türkiye’de 10,7 milyon aktif
poliçe ile yüzde 54 sigortalılık
oranı varken Adana’da bu
durum 215 bin aktif poliçe ile
yüzde 45 seviyelerinde. Bu oranı
önce Türkiye ortalamasına,
daha sonra da üzerine
çıkarmamız gerekiyor. Türkiye
Sigorta olarak bu alanda hem

adanasanayiodasi
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ülkemizdeki hem de Adana’daki
deprem farkındalığının ve
sigortalılık oranının artırılmasını
arzu ediyoruz.” diye konuştu.
Adana’nın sigorta
farkındalığının giderek arttığı
bir şehir olduğuna işaret eden
Benli, bu artışa paralel olarak
zorunlu sigortalar dışındaki
ürünlerde de prim üretiminin
artış gösterdiğini aktardı.
Benli, şöyle konuştu: “Geçen
yılın aynı dönemine kıyasla
bu yılın Nisan ayında örneğin
muhtelif kazada yüzde 278,
ferdi kazada yüzde 166,
kaskoda yüzde 91, yangında
yüzde 107 ve mühendislik
sigortalarında ise yüzde 142
artış gerçekleştirdik. Bir
diğer konu bireysel emeklilik
sistemi ve tasarruf ekonomisi.
Tasarruflar, sürdürülebilir bir
büyümenin tesisinde, gelir
dağılımı dengesizliklerinin
azaltılmasında ve kamusal
destekler yoluyla yoksulluğun
giderilmesinde hayati öneme
sahip kaynaklardan biri.”
Benli, Adana’nın Bireysel
Emeklilik Sistemi’nde yaklaşık
180 bin katılımcı ile yedinci,
aylık ortalama katkı payı
sıralamasında ise dördüncü
sırada yer aldığını bildirdi.
“SİGORTACILIK
SEKTÖRÜNÜN BÜYÜMESİ
EKONOMİN BÜYÜDÜĞÜNE
İŞARET ETMEKTE”
Adana Sanayi Odası Başkanı
Zeki Kıvanç da sigortacılık
sektörünün gelişime açık ve
dinamik bir sektör olduğunu
söyledi. Kıvanç, şunları kaydetti:
“Sigortacılık sektörünü cazip
kılan en önemli fonksiyonu, fon
yaratmak ve yaratılan fonları
çeşitli yatırım enstrümanları
vasıtasıyla ekonomiye
kazandırmaktadır. Gelişmiş
ülkelerde finansal piyasaların en
önemli yapı taşlarından biri olan
sigortacılık sektörü, gelişmekte
olan ülkelerin de en dinamik
sektörlerinden biridir.
Moderatörlüğünü Hakan
Güldağ ve Vahap Munyar’ın
yaptığı “Türkiye Sigorta
Sohbetleri” programı
kapsamındaki panelde ise
Benli ve Kıvanç’ın yanı sıra
Türkiye Sigorta Genel Müdür
Yardımcısı Remzi Duman ile
Adana Çiftçiler Birliği 2. Başkanı
Bülent Özekici de katılımcıların
sorularını yanıtladı.

KAPAK KONUSU

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİLİKÇİ
FİKİRLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Mesleki eğitimde yenilikçi yaklaşımlara yönelik iş fikirlerinin sunulduğu ve
geliştirildiği Educathon Eğitim Maratonu, Adana Model Fabrika ve Yenilik
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Educathon Eğitim Maratonu’nun birincisi Arte Make
Takımı oldu. Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora Kocaman, ADASO olarak
en çok önem verdikleri konulardan birinin eğitim olduğunu belirterek, “Educathon
Eğitim Maratonu’nda çıkan fikirler ve sonuçlar bizim için çok önemli.” dedi.

A

dana Sanayi Odası (ADASO)
ve Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) iş birliğinde
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın
(EBRD) finansal desteği ile düzenlenen
ve Habitat Derneği tarafından yürütülen
Educathon Eğitim Maratonu yarışması
sonuçlandı. Educathon Türkiye’de 36
saatlik maratonun sonunda jüri karşısında
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sunumlarını yapan 17 takım içinde
kazananlar belli oldu. Birinciliği kazanan
Arte Make Takımı, fiziksel ve online eğitimi
sanal gerçeklik desteğiyle oyunlaştırılmış
bir platform olarak kurgulayarak öğrenme
sürecini kişiselleştiren ve nitelikli bireyler
yetiştirilmesine aracı olan bir evren projesi
sundu. İkinciliği kazanan Gibi Takımı,
her çalışana eşit verilen mesleki eğitimin

iş kazalarını ve fazla maliyeti önlemesi
amacıyla ortaya konulan VR simülasyon
teknolojisi üzerine proje gerçekleştirdi.
Üçüncülüğü kazanan Omega Takımı
ise Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin
Eczane İşletmeciliği ve Yönetimi ile
ilgili bilgi ve beceri düzeylerinin, karar
verme becerilerinin, öz yeterliliklerinin,
motivasyonlarının ve kendilerine
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güvenlerinin artmasını, kaygı düzeyinin
azalmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş
bir simüle eczane uygulaması projesi
üzerinde çalıştı. Toplam 36 saat boyunca
17 takımın yer aldığı eğitim maratonu
sonunda, düzenlenen törenle birinciliği
kazanan Arte Make Takımı’na 50 bin TL,
ikinciliği kazanan Gibi Takımı’na 30 bin TL,
üçüncülüğü kazanan Omega Takımı’na ise
15 bin TL ödül verildi.
“DOĞRU PARTNER İLE ÇALIŞMAK
HER ZAMAN PROJENİN BAŞARISINI
SAĞLAYAN EN TEMEL FAKTÖR”
Adana Model Fabrika ve Yenilik Merkezi’nde
gerçekleştirilen eğitim maratonunun
açılışında konuşan UNDP Türkiye Kapsayıcı
ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi
Mustafa Ali Yurdupak, “Bir projeyi hayata
geçirdiğiniz zaman genelde 3 ayağı vardır;
yararlanıcı, donör, bir de bu donör ile
yararlanıcıyı bir araya getiren arayüz.
UNDP olarak burada arayüz konumundayız.
Bu projeyi başarılı kılan özelliği, aslında
ADASO ile birlikte çalışmak oldu. Doğru
partner ile çalışmak her zaman projenin
başarısını sağlayan en temel faktör oluyor.
Bir proje vardır, milyonlarca dolarlıktır ama
o senkronizasyon sağlanmadığı için donörün
gündemi farklıdır, uygulama partnerinin
gündemi farklıdır ve yararlanıcı gündemi

UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak,
Educathon Eğitim Maratonu’nun önemine değindi.

Educathon Eğitim
Maratonu, Adana
Sanayi Odası (ADASO)
ve Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı
(UNDP) iş birliğinde
Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası’nın
(EBRD) finansal desteği
ile gerçekleştirildi.

yıllar önce şahit olmuştum. O dönemde yurt
dışında görevliydim. Yurt dışındaki görevim
sırasında benzer bir çalışma yapmıştık ve
bu çalışma oradaki teknoloji girişimcilerine
yönelik olmuştu. Bu çalışmada verilen
eğitimlerden biri de ‘elevatorpitch’ denilen
bir çalışma oldu. Örneğin melek yatırımcı
ile belki bir otelde yemek sırasında
karşılaştınız veya kısa bir asansör yolculuğu
yapacaksınız. Onun o sürede aklını nasıl
çelebilirsiniz, nasıl yaklaşabilirsiniz. Bu
çalışma, bunu dahi aktarılabilir bir bilgiye
dönüştürmüştü. Ben bunu görmüştüm.
Bu, mentörlerden alabileceğiniz önemli
şeylerden biri. Bu maratonda birinci, ikinci ve
üçüncü seçilecek fakat, kazananı kaybedeni
olmayacak. Burada herkes kazanan
konumunda. Bizim bu çalışmalara aslında
bütünsel olarak bakmamız lazım.” dedi.

farklıdır. Bu da enerjiyi tüketir. Burada bizim
şansımız UNDP olarak EBRD donörün
ADASO ile birlikte tam olarak aynı hedefe
doğru hizalanmamızdan kaynaklandı. Bu
hizalanma sayesinde de bugün mesleki
eğitim çalışmalarımızdan mezun olan ve
sertifikalarını alanların yüzde 80-90’ının işe
yerleşmiş durumda olduğunu görüyoruz. Bu
sonuç ise bizim için çok büyük bir başarı.”
diye konuştu..
Mesleki eğitim noktasında UNDP’nin iş
birliğinin sadece Adana Sanayi Odası ile
sınırlı olmadığını, farklı başlıklar altında da
mesleki eğitim konusu üzerinde çalıştıklarını
dile getiren Yurdupak, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Milli Eğitim BakanlığıHayat Boyu
Öğrenme Merkezi Genel Müdürlüğü ile
çalışmalarımız var. Bu tarz bir çalışmaya ben

“EĞİTİM SON DERECE ÖNEMLİ
BİR ALAN”
Educathon Eğitim Maratonu’nda yer alan
takımların yarışmacılarının öğreneceklerinin
ileriki dönemlerde de işlerine çok fazla
destek sağlayacağını dile getiren UNDP
Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir
Büyüme Portföy Yöneticisi Mustafa Ali
Yurdupak, şunları kaydetti: “Bunlardan
birisi eğitim. Eğitimin altındaki ilk sektörde
mesleki eğitim yani etki yatırımı yapmak,
Türkiye’de birşeyleri daha iyiye götürmek
adına sadece ‘kâr edeceğim veya para
kazanacağım’demek değildir. ‘Kâr ederken
birşeyleri de olumlu anlamda değiştireceğim’
diyenlerin düşünmesi gereken ilk sektör
eğitim. Onun ilk başlığı da mesleki eğitim
olarak tanımlanmış durumda. Dolayısı ile bu
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Educathon Eğitim Maratonu’nda birinciliği kazanan Arte Make Takımı’na 50 bin TL’lik ödül, Adana Sanayi Odası
Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ve Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı tarafından verildi.

alan son derece önemli. Ben buraya gelerek
bu yarışmaya katılma cesareti gösteren
arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.
Bu etkinlikte ev sahipliği yapan, projemizde
bizlerle tam bir senkronizasyon sağlayarak
bu projenin etkisini artırmada katkı sunan
ADASO’ya çok teşekkür ediyorum. Bu
tarz eğitimleri ve bu etkinliği sizlerle
buluşturan Habitat Derneği’mize de
şükranlarımı sunuyorum.”

Habitat Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Sezai Hazır
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ADANA MODEL FABRİKA
VE YENİLİK MERKEZİ’NDE
DÜZENLENEN EDUCATHON
EĞİTİM MARATONU’NDA
17 TAKIM 36 SAAT SÜREN
SUNUMLAR YAPARAK
YARIŞTI. BİRİNCİLİĞİ ARTE
MAKE, ikinciliği GİBİ VE
ÜÇÜNCÜLÜĞÜ İSE OMEGA
TAKIMLARI KAZANDI.
“EDUCATHON EĞİTİM MARATONU
BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”
İlk defa mesleki eğitim konusunda bir
educathon düzenlediklerini söyleyen
Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Sezai Hazır da, “Mesleki eğitimde yenilikçi
yaklaşımlara yönelik iş fikirlerinin
sunulduğu ve geliştirildiği Educathon
Eğitim Maratonu bizim için çok önemli.
Buradan çıkan sonuçlar bizim için çok
kıymetli. Eğitim maratonuna 9-10 ilden
arkadaşlarımızın katıldığını gördüm.
Çünkü ilk başlarda başvuru yaparken
hep kaygılar taşınır. Fakat her takımda
yer alan arkadaşlarımıza gösterdikleri
ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum.
Katılımcı profillerine baktığımızda
aralarında hocalarımız da var. Girişimci
hocalarımıza çok ihtiyacımız var.
Çünkü yeni dönemde sistemi onlar
değiştirecekler. Artık farklı ve yeni

bir şeyler söylemek lazım ve ‘yeni neler
söyleyeceğiz’ diye düşünmemiz gerekir.”
ifadelerini kullandı.
“DÜNYADA KANITLANMIŞ BAŞARILI
İŞLERİN YÜZDE 70’İ, İLK JÜRİLERDEN
GEÇMEYEN GİRİŞİMLER”
Dünyada kanıtlanmış başarılı işlerinin yüzde
70’inin ilk jürilerde geçmeyen girişimler
olduğunu vurgulayan Sezai Hazır, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Bunu hiçbir zaman
unutmayın. İlk jürilerden geçilememesi
hiçbir zaman dünyanın sonu değil. Burada,
iyi takımlarla 36 saat süren güzel bir yarışma
ve değerli mentörlerimiz oldu. Aramızda
önemli yatırımcılar da yer aldı. Burada biz
yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirdik.
Bu maratonu sadece bir etkinlik olarak
değil, bir network olarak görün ve iletişimler
kurun. Daha sonra bu iletişimler çok kıymetli
olacak. Fark edilmeyi beklemeyin, farkınızı
ortaya koyun. Çünkü hiç kimse sizi özel
olarak fark etmek için çaba sarf etmez.
Farklılığınızda, burada geliştirdiğiniz güzel
düşünceler olmasını umuyor ve hepinize
başarılar diliyorum.”
“AMACIMIZ MESLEKİ EĞİTİMDE
DEVRİM YARATMAK”
Adana Sanayi Odası (ADASO) Genel
Sekreteri Bora Kocaman da yaptığı
konuşmada, ADASO olarak en çok önem
verdikleri konulardan birisinin eğitim
olduğunu söyledi.
“Mesleki eğitim konusu, öncelikli
alanlarımızdan birisidir.” diyen Bora
Kocaman, “Mesleki eğitimde yenilikçi
yaklaşımlara yönelik iş fikirlerinin
sunulduğu ve geliştirildiği Educathon
Eğitim Maratonu’nu da bu nedenle

KAPAK KONUSU

@adanasanodasi

@adanasanodasi

adanasanayiodasi

Adana Sanayi Odası

ADASO GENEL SEKRETERİ
BORA KOCAMAN,
YARIŞMADAKİ
AMAÇLARININ MESLEKİ
EĞİTİMDE YENİLİKÇİ,
DEVRİM YARATACAK BİR
UYGULAMA ARAMAK
OLDUĞUNU İFADE ETTİ.

Educathon Eğitim Maratonu’nda ikinciliği kazanan Gibi Takımı’na ödülü EBRD Türkiye’nin Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık Kıdemli Uzmanı Özen Tümer ve UNDP Türkiye Kapsayıcı
ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak tarafından verildi.

EDUCATHON EĞİTİM MARATONU
Educathon Eğitim Maratonu kapsamında
katılımcılardan; kendi belirleyecekleri
imalat sanayi alanında, bireylerin yetkinlik
ve becerilerini geliştirebilmelerine yönelik
yenilikçi, özgün, uygulanabilir, değer yaratan
ve doğru bir planlama ve iş modeline
sahip, eğitim programları ortaya koymaları
hedeflendi.
Çeşitli eğitimlerinde düzenlendiği Educathon
Eğitim Maratonu etkinliği, Adana Sanayi
Odası (ADASO) ve Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın
(EBRD) finansal desteği ile sürdürülen
Adana Mesleki Eğitim Merkezi Teknik
Destek Projesi kapsamında gerçekleştirildi.
Educathon Eğitim Maratonu etkinliğinin
teknik destek yürütücülüğünü Habitat
Derneği üstlendi.

Educathon Eğitim Maratonu’nda üçüncülüğü kazanan Omega Takımı na ödülünü Adana İl Milli
Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Koçer verdi.

düzenlemek istedik. Burada hocalarımız ve
öğrencilerimiz var. Buradan çıkan fikirler
daha farklı ve başka şeylerin başlangıcı
olabilir. Önümüzdeki 10 yılda en yeni
fikirler ve buluşlar eğitim ile geliyor. Belki
de buradaki buluşlardan biri veya bir kaçı
bunlardan biri olacak. O anlamda Educathon
Eğitim Maratonu çok önemli bir fırsat. Bu
yarışmada çıkan fikirler ve sonuçlar bizim
için çok önemli.” dedi.
Her bireyin bir cevher olduğunu belirten
Kocaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Mesleki eğitimde çocuklarımıza
dokunabildiğimizde ne kadar iyi sonuçlar
alabileceğimizi ADASO olarak çok net
gördük. Geçtiğimiz son bir yılda çalıştık ve
onların ne kadar başarılı olabileceğini bizzat
uyguladığımız eğitim metodunda gördük.
Dolayısı ile her birey bir cevher. Yeter ki biz
o cevheri çıkarabilelim. Bu yarışmada da
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aslında bu cevheri nasıl çıkartabiliriz, farklı
bir düşünceniz var mı, farklı bir metodunuz
var mı bunları öğrenmek istiyoruz.
Herşeyden önce burada düzenlenen
maraton bir öğrenme ortamı. Birbirinizden
öğreneceğiniz, belki de projelerinizi
farklı noktalara evriltebileceğiniz yeni
fikirleriniz olabilir, teknolojik olarak
farklı imkânlar katabilirsiniz. Belki
bugün bazı projelerde
yüzde 50-60 belki yüzde 80
değişimler olacak. Belki bu
değişimlerle projeniz birinci
olacak. Fakat bizim buradaki
amacımız aslında birinciyi tespit etmek
değil. Bizim bu maratonda 17 grubumuz
yer aldı. Ve bizler aslında burada 17 tane
birinci görmek istiyoruz. Biz, mesleki
eğitimde yenilikçi devrim yaratacak
uygulamaları arıyoruz.”

ADASO Genel Sekreteri
Bora Kocaman
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DEVLET TEŞVİKLERİ GENÇLERE TANITILDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen “Devlet Teşvikleri Tanıtım
Günleri”nin beşinci ayağı, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, “Gençlerimiz kariyerlerini planlarken
devletimizin imkânlarıyla neler yapabilecekleri konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz.” dedi.

Kurumuna, Ulusal Ajanstan
Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi
Başkanlığına kadar 40’a yakın
kamu kurum ve kuruluşların
uzman ekibi, gençlerimize
sunulacak imkânları anlatmak
üzere yer aldı.”
Adana Valisi Dr. Süleyman
Elban da düzenlenen etkinlikte
kısa bir değerlendirmede
bulundu. Vali Elban, geleceğe
yönelik hedeflerini belirlemek,
mesleğini seçmek ve kariyerini
planlamak isteyen gençlerle
onlara proje desteği, hibe,
burs, teşvik, fon, eğitim
desteği, girişimcilik gibi
hizmetler sunan kurum ve
kuruluşları buluşturma amacını
taşıyan etkinliğin Adana’da
gerçekleştirilmiş olmasından
memnuniyet duyduğunu dile
getirdi.

G

ençleri kamu
kurumlarıyla bir
araya getirmek
amacıyla düzenlenen “Devlet
Teşvikleri Tanıtım Günleri’nin
beşinci ayağı TÜYAP Adana
Uluslararası Fuar ve Kongre
Merkezi’nde 23 Nisan
Cumartesi günü başladı.
Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı
ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına
bağlı kuruluşların yer aldığı
organizasyonda, hedefini
seçmek, kariyerini planlamak
veya girişimci olmak isteyen
üniversite öğrencileri ile onlara
hibe ve destek sağlayan kamu
kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri bir araya getirildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri tarafından, etkinlik
sırasında, gençlerin burs,
hibe, fon, kredi gibi maddi
destekler, ihtiyaç duydukları
staj programları ve uluslararası
alandaki proje destekleri
konularında bilgilendirilmeleri
amaçlandı.
Etkinliğe Adana Valisi
Dr. Süleyman Elban,
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Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkan Yardımcısı Evren
Başar, İl Jandarma Komutanı
Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet
Müdürü Doğan İnci ve protokol
üyeleri katıldı.
BAŞAR’DAN GENÇLERE
MESAJ
Organizasyon ile ilgili
açıklamalarda bulunan
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkan Yardımcısı Başar,
Adana’da bulunmaktan
memnuniyet duyduğunu
söyledi.
Daha önce Ankara, Gaziantep,
Konya ve Antalya’da da
aynı organizasyonları
gerçekleştirdiklerini anımsatan
Başar, “Bizler, İletişim
Başkanlığı olarak devletimizin
gençlere yönelik sunmuş
olduğu destek, hibe, fon ve
burs gibi teşvik imkânlarını
gençlerimize yüz yüze
anlatmak için buradayız.
Gençlerimiz, kariyerlerini
planlarken, geleceklerini
kurgularken devletimizin

GENÇLERE
KARİYERLERİNİ
PLANLARKEN DEVLET
İMKÂNLARIYLA NELER
YAPABİLECEKLERİ
KONUSUNDA
FARKINDALIK
OLUŞTURULUYOR.

hangi imkânlarıyla, neler
yapabilecekleri konusunda
bir farkındalık oluşturmak
istiyoruz.” diye konuştu.
Başar, organizasyonda
40’a yakın kamu kurum ve
kuruluşların yer aldığını
belirterek, şunları kaydetti:
“Burada Ticaret Bakanlığından
Tarım ve Orman Bakanlığına,
Gençlik ve Spor Bakanlığından
Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına, Savunma
Sanayi Başkanlığından Bilgi
Teknolojileri ve İletişim

“GENÇLERİMİZ, YARININ
TÜRKİYE’SİNİN EN BÜYÜK
GÜCÜDÜR”
Bu anlamlı etkinlik
sayesinde gençlerin kariyer
yolculuklarına önemli katkılar
sunulacağını belirten Vali
Elban, “Gençlerimiz, yarının
Türkiye’sinin en büyük
gücüdür. Gücümüzü en verimli
şekilde değerlendirmek adına
geçlerimize her türlü imkânı
sunmak için Devletimizin
tüm kurumlarıyla gayret
gösteriyoruz. Devlet Teşvikleri
Tanıtım Günleri de bu anlamda
güzel bir proje. Bu proje
sayesinde gençlerimizde
değişim yaratmayı, onları
doğru yönlendirmeyi ve
idealleri için destekleyerek
hayatlarında değer yaratmayı
hedeflemekteyiz.” dedi.
Adana Ticaret Odası, Adana
Sanayi Odası, Adana Ticaret
Borsası ve Adana Hacı Sabancı
Organize Sanayi Bölgesi de
Devlet Teşvikleri Tanıtım
Günleri kapsamında ortak stant
oluşturdu.
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ADANA, “SANAYİNİN LİDERLERİ” LİSTESİNDE
İLK 10’DA YER ALDI

S

anayi kapasite raporları
ile Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB)
Sanayi Veritabanı bilgileriyle
oluşturulan Sanayinin
Liderleri açıklandı. Buna
göre Adana,TOBB Sanayi
Veritabanı’na kayıtlı 3 bin 926
ürün için üretim kapasitesine
göre ilk üçe en fazla giren iller
sıralamasında 301 ürün ile
10’uncu sırada yer aldı.
Adana Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç,
“Sanayinin Liderler Programı
kapsamında iller incelediğinde,
İstanbul bin 809 ürünün her
birinde sahip olduğu üretim
kapasitesiyle ilk 3 ilden biri
olarak yer aldı. İstanbul’u bin
28 ürünle İzmir, 772 ürünle de
Kocaeli takip etti. Adana ise
sıralamada 104 üründe birinci,
102 üründe ikinci ve 95 üründe
de üçüncü olarak toplam 301
ürün ile 10’ncu sırada yer alma

başarısı gösterdi. Bu tablo
Adana’nın ne kadar geniş bir
üretim çeşitliliği olduğunu
gösteriyor.” diye konuştu.
Önümüzdeki dönemlerde
Adana’nın geniş üretim
yelpazesi, üretim kapasitesi
ve yeni yatırım alanları ile

bu rakamın çok daha yukarı
çıkacağına inandığını belirten
Kıvanç, “Adana geniş üretim
yelpazesi ile bu yıl ilk defa
düzenlenen Sanayinin Liderleri
Programı’nda önemli derece
elde etti. Ümit ediyorum ki bu
sayılar gelecek dönemlerde de

artmaya devam edecek.” dedi.
TOBB’a bağlı Odalar tarafından
hazırlanan ve TOBB tarafından
onaylanan sanayi kapasite
raporlarının bir araya gelmesi
ile oluşan, içerisinde 90 bin
üreticinin makine parkı,
üretim, ham madde ve iletişim
bilgilerinin yer aldığı TOBB
Sanayi Veritabanı’na kayıtlı
verilerden derlenen Program,
yaklaşık 4 bin farklı ürün için
üretim kapasitesine göre
oluşturuldu.
Sanayinin Liderleri Programı
içerisinde; sektörel bazda
birinci, ikinci ve üçüncü iller ile
bir önceki yıla kıyasla sektörel
bazda üretim kapasitesi değişim
oranları belirlendi. Yaklaşık
4 bin farklı ürün için üretim
kapasitesine göre oluşturulan
Programa göre, 2021 yılında
4 bin üründen 2 bin 463’ünde,
yani yüzde 62’sinde üretim
kapasitesi arttı.

TOBB 78. Genel Kurulu, elektronik ortamda yapıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin (TOBB) 78. Genel
Kurul Toplantısı, elektronik
ortamda gerçekleştirildi.
Genel Kurul Başkanlığını
Necdet Takva’nın yaptığı
toplantıda TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim
Kurulu ve Konsey başkanları
salonda hazır bulunurken, 81
ilden delegeler ise elektronik
ortamda katıldı. Toplantıda,
Hesapları İnceleme Komisyonu
Başkanı Sedat İşeri, Mevzuat
Komisyonu Başkanı Fahrettin
Özün, Ekonomik Raporu
İnceleme Komisyonu Başkanı
Ferhat Çağlayan, Dilekleri
İnceleme Komisyonu Başkanı
Ahmet Ozan Kara, AB Uyum
Komisyonu Başkanı Göksel
Başar, Dış İlişkiler Komisyonu
Başkanı Dursun Dağdelen,
Vergi Komisyonu Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu, Ekonomi
Politikası Komisyonu Başkanı
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Nurettin Karslıoğlu ve Basın
ve Yayın Komisyonu Başkanı
Semra Tozaraydın sunumlar
gerçekleştirdi. Türkiye-İspanya
Ortak Ekonomi ve Ticaret
Komisyonu 2. Dönem Toplantısı
dolayısıyla İspanya’nın başkenti
Madrid’de resmi temaslarda
bulunan Ticaret Bakanı Muş,
video mesaj ile Genel Kurul’un
hayırlı olması dileğinde bulundu.
Başkan Hisarcıklıoğlu, Genel
Kurul sonrası sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımda,
“Katılan delegelerimize teşekkür
ediyorum. Sıkıntıları takip
etmeye ve çözüm üretmeye
devam edeceğiz.” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği 78. Genel Kurul
Toplantısı’na, ADASO Meclis
Başkanı İsrafil Uçurum ile
Genel Kurul delegeleri Remzi
Kar, Mehmet Yalçın, Levent
Duyuler ve Zeki Bengül de
online olarak katıldı.
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Adana Sanayi Odası

AOSB KÜP GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ AÇILDI

A

dana Hacı Sabancı
Organize Sanayi
Bölgesi (AOSB) Bölge
Müdürlüğü’nün girişimcilere
ve akademisyenlere
projelerini çalışıp sanayicilere
sunabilecekleri AOSB Küp
Girişimcilik Merkezi (Kuluçka
Merkezi) törenle açıldı.
Türkiye’nin ilk sanayileşen
kentleri arasında yer alan
Adana’nın girişimcilik
kültürünü ateşleyecek olan
AOSB Kuluçka Merkezi
açılış töreni, AOSB Başkanı
Bekir Sütcü, Başkan Vekili
Ömer Kaya, Yönetim Kurulu
üyeleri Yusuf Kara ve Mehmet
Tosmur, Denetleme Kurulu
üyeleri Mustafa Fidan ve Ergin
Turan ile Bölge Müdürü Ersin
Akpınar’ın ev sahipliğinde
gerçekleşti.
Törene, Alparslan Türkeş
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Tümay, KOSGEB Adana İl
Müdürü Mehmet Eren, Bilim,

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
Remzi Özdoğan, Girişimcilik
Ekosistemi Derneği Başkanı
Esra Özden, Ekonomi
Gazetecileri Derneği Genel
Başkan Yardımcısı Mehmet
Uluğtürkan, sanayiciler ve çok
sayıda davetli katıldı.
AOSB Başkanı Bekir Sütcü,
Kuluçka Merkezi’nde yer alan
birimleri konuklarıyla gezerken,

“Bölge Müdürlüğümüz
bünyesinde hizmet veren Proje
Destek Ofisi çalışanları, tüm
sanayicilerimizi tek tek gezip,
onlara AR-GE inovasyon ve
destek programları konusunda
bilgiler aktarıyor. Sanayiciliğe
başladığımız 1990’lı yıllarda
bize de böyle öncülük eden
birimler olsaydı, belki bugün
daha farklı yerlerde olurduk.

Bu yüzden sanayicilerimize
bu konuda destek sağlamaya
büyük önem veriyoruz.” dedi.
Sütcü, üniversite-sanayi iş
birliğinin gücüne inandıklarını,
Kuluçka Merkezi’nde, iş
fikirlerinin akademik bilgi
birikimiyle bütünleşmesi
sağlanarak, katma değerli
projelerin ortaya çıkarılacağına
inandığını ifade etti.
AOSB Bölge Müdürü Ersin
Akpınar ise ATÜ destekli
Kuluçka Merkezi’nin
girişimcilik ruhunun beslenmesi
ve girişimci ekosisteminin
hayata geçirilmesi açısından
büyük önem taşıdığını bildirdi.
AOSB Proje Destek Ofisi
Koordinatörü ve ATÜ Teknoloji
Transfer Ofisi Müdürü
Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen
ise Kuluçka Merkezi’ni
kurarken Türkiye’nin bu
konudaki yetkin merkezlerini
tek tek ziyaret ederek,
onların deneyimlerinden
faydalandıklarını anımsattı.

AOSB’de proje yarışması ödül töreni
Bilgi birikimini üretime
dönüştürebilmenin en önemli
yollarından biri olan üniversitesanayi iş birliği ile bilimsel,
teknolojik ve ekonomik
gelişimine katkı sunan Adana
Hacı Sabancı Organize
Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge
Müdürlüğü tarafından bu yıl
ikincisi düzenlenen Ulusal
Sanayi Odaklı AR-GE ve
İnovasyon Proje yarışması
ödülleri törenle sahiplerini
buldu.
AOSB Başkanı Bekir Sütcü,
Başkan Vekili Ömer Kaya,
Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf
Kara ve Mehmet Tosmur,
Denetleme Kurulu üyeleri
Mustafa Fidan ve Ergin
Turan ile Bölge Müdürü Ersin
Akpınar’ın ev sahipliğinde
AOSB Seyhan Salonu’nda
düzenlenen ödül töreni, geniş
bir katılımla gerçekleşti.
Törene, Çukurova Üniversitesi
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YEŞİL TEKNOLOJİLER
VE ENERJİ SEKTÖRÜNE
AĞIRLIK VERİLEN AOSB
PROJE YARIŞMASI’NDA
TOPLAM 250 BİN TL
ÖDÜL DAĞITILDI.

Rektörü Prof. Dr. Meryem
Tuncel, Alparslan Türkeş
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Tümay, Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Turgay Uzun, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürü Remzi
Özdoğan, Adana Sanayi Odası
Meclis Başkanı İsrafil Uçurum,
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki
Kıvanç, Adana Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Atila
Menevşe, Meclis Başkanı İsmail

Acı, Adana Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Şahin
Bilgiç, KOSGEB Adana İl
Müdürü Mehmet Eren ve çok
sayıda davetli katıldı.
Adana Hacı Sabancı Organize
Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir
Sütcü, açılış konuşmasında,
Türk sanayisine fayda
sağlayacak katma değeri yüksek

projelerin ülke ekonomisine
kazandırılması amacıyla
düzenlenen yarışmanın
önemine vurgu yaptı.
Açılış konuşmasının ardından
projelerin sunusunumları
gerçekleştirlidi ve daha sonra
dereceye girenlere ödülleri
protokol üyeleri tarafından
takdim edildi.

HABER

BURASI ADANA
SANAYİSİNİN OKULU

Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana Ticaret Odası (ATO),
Adana Ticaret Borsası (ATB) ve Adana Hacı Sabancı
Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından hamiliği
yapılan 122 yıllık tarihi okul Adana Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, yeni yüzüyle ve dinamik bir mesleki eğitim
modeliyle elektrik-elektronik, endüstriyel otomasyon,
makine, metal, mobilya ve tekstil sektörlerinde Adana
sanayisi için nitelikli iş gücü yetiştiriyor.

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 Adana Sanayi Odası (ADASO),
Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Ticaret
Borsası (ATB) ve Adana Hacı Sabancı
Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) üstlendi.
İstihdam garantili mesleki eğitim için
seferber olan Adana iş dünyası, Adana
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni A’dan
Z’ye modernize etti. Adana sanayisinin
ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün
yetiştirilmesi hedefiyle tarihi okulun artık
Adana sanayisinin okulu olduğunu söyleyen
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü Fevzi Tanatar, “122 yıllık tarihi okul,

yeni yüzüyle ve dinamik bir mesleki eğitim
modeliyle elektrik-elektronik, endüstriyel
otomasyon, makine, metal, mobilya ve
tekstil sektörlerinde Adana sanayisi için
nitelikli iş gücü yetiştirecek.” dedi.
OKUL, YENİ MAKİNE VE
TEÇHİZATLARLA DONATILDI
Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi kapsamında
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin
derslikleri, atölyeleri ve laboratuvarlarının
yenilediğini ifade eden Müdür Tanatar,
“Merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi’nde
bulunan tarihi okulda zaman içinde
yıpranan binaların yenilenmesi, fiziki
koşullarının iyileştirilmesi ve mesleki eğitim
standartlarının yükseltilmesine yönelik
çalışmalarda, atölyelerin, laboratuvarların,
dersliklerin, idari bölümlerin zemin

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ziyaret ettiği ve o dönemde adı Sanayi
Mektebi olan Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin modern hâle getirilmesini istemişti.
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döşemelerinin, elektrik tesisatlarının,
kapıların ve pencerelerin yenilenmesi
işlemleri yapıldı. Mesleki Eğitim İş Birliği
Protokolü ile piyasada talep gören niteliklere
göre hazırlanan yeni ve dinamik bir mesleki
eğitim modeline geçiş sürecinde, Adana
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin
atölyelerinin ihtiyaç duyduğu en yeni
teknoloji ürünü makineler ve teçhizatlarla
modernize edilmesine yönelik detaylı
planlamalar da kapsamlı olarak yapıldı.
Eğitim İş Birliği Projesi protokolü kriterlerine
uygun şekilde de Yürütme Kurulu
oluşturuldu.” diye konuştu.
Türkiye’deki 55 mesleki ve teknik eğitim
kurumunun dahil olduğu Mesleki ve Teknik
Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum
(SEUP) Projesi ile okulun birçok makine
ekipmanın yenilendiğini dile getiren
Müdür Tanatar, şöyle konuştu: “SEUP
Projesi ile eğitim ve öğretim ortamının
iyileştirilmesi amacıyla okulumuzun
eğitim ekipmanları yenilenmekte ve alt
yapı desteği verilmektedir. 2019 yılında
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği, TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan
Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü ile
okulumuz protokolde yer alan Türkiye’deki
81 proje okulundan biri olmuştur. Elektrikelektronik, endüstriyel otomasyon, makine,
metal, mobilya ve tekstil atölyelerinin
zeminlerine beton dökülerek zemin
yenilenmiş, atölyelerin elektrik altyapıları
busbar kanal sistemleri ile modüler bir hâle
dönüştürülerek güçlendirilmiştir. İş sağlığı
ve güvenliği kriterlerine uygun hâle getirilip
iç ve dış cepheler boyanarak koridorlara
seramik döşenmiş, tüm pencereler
değiştirilerek okulumuz modernize
edilmiştir.”
OKULDA 999 ÖĞRENCİ EĞİTİM
GÖRÜYOR
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü Fevzi Tanatar, 1 Eylül 1900
tarihinde Adana Hamidi Sanayi Mektebi
adıyla Ulucami yanındaki bir binada açılan
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okulun, dönemin en modern mesleki
eğitim veren kurumu olarak düzenlendiğini
anımsatarak 28 Şubat 1942’den itibaren
şu an bulunduğu yerleşkede Adana Sanat
Okulu adıyla eğitim hizmetini sürdürdüğünü
söyledi. Müdür Fevzi Tanatar, okulda şu
anda 999 öğrencinin eğitim aldığını kaydetti.
ADANA MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ’NİN TARİHİ
Osmanlı Devletinde modern anlamda
mesleki ve teknik eğitim konusunda
çalışmalar Tanzimat’ın ilanından sonra
başlamıştır. Ancak Mithat Paşa tarafından
ıslahhanelerin kurulması ile mesleki ve
teknik eğitim ülke genelinde yaygınlaşması
sürecine geçilmiştir. Mesleki ve teknik
eğitim hizmetleri Sultan 2. Abdülhamid
döneminde önemli bir yoğunluk kazanmıştır.
Bu dönemde Osmanlı ülkesinin muhtelif
yerlerinde çeşitli mesleki ve teknik mektepler
açılmıştır. Bunlar arasında Erkek Sanayi
mektepleri de bulunmaktadır. Sultan 2.
Abdülhamid döneminde hizmete giren
Sanayi mekteplerinden birisi de Adana’da
açılan Hamidiye Sanayi Mektebi’dir. Bu
mektep, Sultan 2. Abdülhamid’in tahta
geçişinin 25. Yıl Dönümü hatırasına, Adana
Islahhanesi’nin, Adana Hamidiye Sanayi
Mektebi hâline dönüştürülmesi ile 22
Ağustos 1900 tarihinde eğitim faaliyetine
başlamıştır. Bu mektebin hizmete girmesinde
Adana Valiliği’nin, mahalli halkın, Adana
Ziraat ve Sanayi Odası’nın önemli katkıları

olmuştur. Adana Hamidiye Sanayi
Mektebi’nde 1900 yılında 26 talebe, 1902
yılında da 81 talebe öğrenim görmüştür. O
dönemde bu mektepte beş meslek bölümü
yer almıştır. Bunlar Matbaacılık, Demircilik,
Marangozluk, Kunduracılık ve Terzilik
bölümleridir. Ayrıca bu mektepte yabancı
dil olarak da Farsça, Arapça ve Fransızca
öğretilmekteydi. Osmanlı Devleti’nin son
döneminde açılmış olan Adana Hamidiye
Sanayi Mektebi ve benzeri mektepler,
Cumhuriyet döneminde ülkemizde
uygulanan mesleki ve teknik eğitimin öncü
kuruluşlarından olmuşlardır.
16 Mart 1923 tarihinde Ulu Cami’den
çıktıktan sonra cami yakınındaki Sanayi
Mektebi’ni görmek isteyen Mustafa Kemal
Paşa, burayı da gezdi. Müdür İbrahim Vehbi
(Ayan) Bey’in okul tarihi hakkında verdiği
bilgileri dinleyen Mustafa Kemal Paşa sonra
okulun eski tezgâhlarını yakından inceleyip:
“Mektebi modern hâle getirelim.” diyerek
emme basma tulumbaları ve demirin örste
vurulmasına dikkat çekip, “Suyu yerde
kullanalım (artezyen olarak); yalnız çekiç
vurmayı değil, teknik öğretelim.” ifadeleriyle,
mesleki eğitimin modernize edilmesi ve
mesleki eğitimde tekniğin önemi üzerinde
durmuştur.
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde
mahalli halkın, Adana Ziraat ve Sanayi
Odası’nın önemli katkıları ile Sultan 2.
Abdulhamid zamanında Matbaacılık,
Demircilik, Marangozluk, Kunduracılık ve
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Terzilik bölümleri olmak üzere 5 meslek
bölümü ile kurulan okul, günümüzde Makine
ve Tasarım Teknolojisi Alanı, ElektrikElektronik Teknolojisi Alanı, Endüstriyel
Otomasyon Teknolojileri Alanı, Metal
Teknolojisi Alanı, Mobilya ve İç Mekan
Tasarımı Alanı ile Tekstil Teknolojisi Alanı
olmak üzere 6 farklı alanda örgün eğitimle
öğrencilere 4 yıl süreli mesleki eğitim verilen
büyük bir organizasyona dönüşmüştür.
Ayrıca Anadolu Meslek Programı başta
olmak üzere sınavla öğrenci alan okulda
Anadolu Teknik Programı, Mesleki Açık
Öğretim Lisesi Programı, MESEM (Çıraklık/
Kalfalık/Ustalık/Usta Öğreticilik İş ve
İşlemleri) Programı ile Meslek Geliştirme
Kursları ve Halk Eğitim Kursları açılarak
‘Tam Gün Tam Yıl Eğitim Programı’
uygulanmaktadır.
Cumhuriyetin ilk zamanlarında Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün ziyaret ederek
mektebin teknik anlamda geliştirilmesi
konusunda çalışmalar yapılmasının istemesi
ile başlayan modernize süreci, günümüze
kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nın Merkezi
Bütçesinden oluşturulan kaynaklar ve bazı
Ulusal projeler ile devam etmiştir.
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“İŞİMİN ENERJİSİ BULUŞMASI”
ADANA’DA GERÇEKLEŞTİ
Enerjisa Enerji, Adana’da düzenlediği ‘İşimin Enerjisi Buluşmaları’
kapsamında iş insanlarıyla bir araya geldi. Doğa dostu ve yenilenebilir
enerjiye dayalı ürünlerin tanıtıldığı etkinlikte konuşan Adana Sanayi Odası
Başkanı Zeki Kıvanç, “Enerji verimliliği ve yeşil enerji konuları, en üst
seviyede takip ettiğimiz gündem maddelerinin başında geliyor.” dedi.

İ

şimin Enerjisi çatısı
altında verimlilik ve
tasarruf odaklı ürünlerle
yenilenebilir enerji kullanımını
artırarak müşterilerinin
sürdürülebilirlik hedeflerini
önemseyen çözümler geliştiren
Enerjisa Enerji, Adana’da
gerçekleştirdiği etkinlikte iş
insanlarıyla bir araya gelerek
ürünlerini tanıttı.
Yüzde 20’si halka açık olan ve
ana sermayedarları Sabancı
Holding ve enerji şirketi E. ON
SE’nin kurduğu elektrik dağıtım
ve perakende satış şirketi
Enerjisa Enerji, İşimin Enerjisi
çatısı altında doğa dostu ve
yenilenebilir enerjiye dayalı
ürünleriyle müşterilerine enerji
tüketiminde tasarruf sağlayan
çözümler sunuyor. Enerjisa
Enerji, bu kapsamda Adana’da
gerçekleştirdiği etkinlikte
Adanalı iş insanları ve kanaat
önderleri ile buluşarak ‘İşimin
Enerjisi’ ürünlerini ve bu
ürünlerin faydalarını anlattı.
Adana Hiltonsa’da düzenlenen
ve Prof. Dr. Emre Alkin’in
sunumunu üstlendiği etkinlikte,
Adana Ticaret Odası Yönetim
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Kurulu Başkanı Atila Menevşe,
Adana Sanayi Odası Meclis
Başkanı İsrafil Uçurum,
Adana Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç,
Adana Hacı Sabancı Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı Bekir Sütcü,
Enerjisa Müşteri Çözümleri
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ersin Esentürk ve
çok sayıda iş insanı katıldı.
“AVRUPA YEŞİL
MUTABAKATI, YEŞİL
ENERJİ KULLANIMINI
ZORUNLU HÂLE
GETİRİYOR”
ADASO Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç,
etkinliğin açılışında yaptığı
konuşmada, verimliliğin,
fabrikalar, imalathaneler,
üretim tesisleri veya işletmeler
için olmazsa olmaz şartlardan
biri olduğunu söyledi. Kıvanç,
şöyle konuştu: “İlerlemek
için öncelikle iş yapış
biçimlerimizde, zihniyetlerde
bir devrim yapmalıyız. Başta
yalın üretim teknikleri olmak
üzere verimliliğimizi artıracak

çalışmalar gerçekleştirmeliyiz.
Avrupa Yeşil Mutabakatı süreci
de artık yeşil enerji kullanımını
zorunlu hâle getiriyor. Avrupa
ülkeleri kademeli olarak karbon
ayak izini düşürmeyi taahhüt
ederken alacakları ürünlerin
yenilenebilir enerji kaynakları
kullanılarak üretilmesini
istiyor. Buna hazırlıklı olmamız
gerekiyor.” ADASO olarak
bu konuda birçok çalışma
yürütüldüğüne değinen Kıvanç,
“Enerji verimliliği ve yeşil enerji
konuları, en üst seviyede takip
ettiğimiz gündem maddelerinin
başında geliyor. Yenilebilir
enerji kullanımını artıran
uygulamaları, sanayicilerimize
anlatıyor, enerji tasarrufunu
hedefleyen projeler
geliştiriyoruz. Bu
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kapsamda Adana Model
Fabrika ve Yenilik Merkezi’mizi
faaliyete aldık. Kısa süre içinde
bir açılış gerçekleştireceğiz.
Bunun dışında Enerji
Verimliliği Merkezi’mizi
de açmak için faaliyete
başladık. Çok kısa sürede bu
merkezlerimiz bölge sanayisi
için büyük hizmetler sunacak.”
ifadelerini kullandı.
İşimin Enerjisi çatısı altında
sunduğu yenilikçi ürünler,
sürdürülebilirlik anlayışı ile
şirketlerin ve sanayicilerin
başta ekonomik olmak üzere
farklı alanlardaki değeri uzun
vadeli hâle getirmeye aracı
oluyor. Yenilikçi ürünler sunan
şirket, müşterilerinin yatırım
maliyetini hafifleterek enerji
verimliliği yatırımlarından
da tasarruf etmelerine
olanak sağlıyor.

ADASO Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç

GELECEĞİN
ENERJİSİ İLE TANIŞIN:

TEMSA

Geleceği hesaplıyor, onun için çalışıyoruz.
Çevre dostu, sıfır emisyona sahip elektrikli otobüslerimiz ile yola koyulduk.
Siz de bize katılın, geleceği yaşayın.

temsa.com
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TOBB’UN 70. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ’NDE
70 BİN FİDANLI HATIRA ORMANI
Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 70. Kuruluş Yıl
Dönümü kutlamalarında, 81 ilden iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıda, TOBB’un kuruluş yıl dönümünü temsilen 70 bin fidan
dikilerek hatıra ormanı oluşturma kararı alındı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB’un yerel bir
kuruluştan, dünya çapında iş birlikleri gerçekleştiren küresel bir aktör hâline geldiğini ifade etti.

T

OBB’un kuruluşunun
70. Yıl Dönümü
kutlamaları, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
ev sahipliğinde Ankara’daki
Birlik Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Kutlamalara
Ticaret Bakanı Mehmet
Muş’un yanı sıra TBMM eski
Başkanı Cemil Çiçek, Ticaret
eski Bakanı Hayati Yazıcı,
milletvekilleri, Türkiye’deki oda
ve borsaların yönetim kurulu
üyeleri ve meclis başkanları ile
delegeler katıldı.

“TOBB KÜRESEL
BİR AKTÖR HÂLİNE
GELMİŞTİR”
Ticaret Bakanı Mehmet
Muş, kutlamalarda yaptığı
konuşmada, TOBB’un 70.
Kuruluş Yıl Dönümü’nü tebrik
ederek, “Ülkemizin en güçlü
ve en etkin kuruluşlarından
biri olmayı başaran TOBB’un
ülkemizin ekonomik
kalkınmasında çok önemli
bir rol oynadığının her zaman
bilincinde olduk. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği,

kuruluşundan bu yana sürekli
kendini geliştirmiş, 70 yıllık
yolculuğu neticesinde yerel
bir kuruluştan dünya çapında
iş birlikleri gerçekleştiren
ve üstlendiği görevlerle özel
sektörümüzü yurt dışına da
taşıyan önemli küresel bir aktör
hâline gelmiştir.” diye konuştu.
Hükümet olarak firmaların
ihtiyaç duyduğu mevzuat alt
yapısını hazırladıklarını dile
getiren Bakan Mehmet Muş,
ekonomide başarılı sonuçlar
almanın, kamu ve özel sektör iş
birliğinden geçtiğini kaydetti.
Küresel gelişmelere rağmen
Türkiye ekonomisinin
gösterdiği büyümenin önemli
olduğunu vurgulayan Bakan
Muş, “Türkiye, 2022 yılının ilk
çeyreğinde yüzde 7,3 büyüyerek
yüksek oranlı büyüme
performansını sürdürdü.” dedi.
70. YIL HATIRA ORMANI
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ise, camia
olarak 70 yılda büyük bir yol
kat ettiklerini anlattı. Yönetim
Kurulu olarak 70. Kuruluş Yıl
Dönümü’nü taçlandırmak
adına “70. Yıl Hatıra Ormanı”
oluşturma kararı aldıklarını
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açıklayan Hisarcıklıoğlu,
“Oluşturacağımız Hatıra
Ormanı’na, tam 70 bin
fidan dikeceğiz. Camiamıza
yakışan bu ormanı, ülkemize
kazandıracağız. Böylece
hem çevreye ve doğaya katkı
verecek, hem de gelecek
nesillere kalıcı bir miras
bırakmış olacağız.” ifadelerini
kullandı.
TOBB’un 70 yılda yerel bir
kurumdan, küresel bir aktöre
dönüştüğünü dile getiren
Hisarcıklıoğlu, iş ve yatırım
ortamındaki engelleri hükümete
aktardıklarını belirtti.
“DEĞİŞİM VE
DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜLERİ
HÂLİNE GELDİK”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
şöyle konuştu: “Oda ve Borsa
sisteminin dünyada örnek
gösterildiği bir seviyeye ulaştık.
Değişim ve dönüşümün
öncüleri hâline geldik. Ülkemizi
hak ettiği yere çıkarmak
için iş dünyası daha hızlı
koşmak zorunda.” TOBB’un
kuruluşunun 70. Yıl Dönümü
kutlamaları etkinliğinde ayrıca
10-20-30 yıl görev yapan delege
ve genel sekreterlere hizmet
şeref belgesi ve plaketleri verildi.
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GÜNEYDOĞU ASYA
ÜLKELERİ İLE TİCARETİ
BÜYÜTME FIRSATI

T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB)’nin
proje yürütücüsü
olduğu; Adana Sanayi Odası,
Aydın Ticaret Odası, Eskişehir
Sanayi Odası ile Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odası
(TTSO) iş birliğinde yürütülen
“Güneydoğu Asya Ülkeleri
Birliği (ASEAN) Üye Ülkeleri ile
Türkiye Arasında İş Diyaloğu
Platformu Oluşturulması” Projesi,
ASEAN Sekretaryası tarafından
onaylanarak hayata geçti.
Proje; ASEAN üye ülkeleri ile
proje illeri arasında karşılıklı
ticaret ve yatırım fırsatlarını teşvik
etmeyi ve ekonomik, sosyalkültürel diyalog ve entegrasyonu
geliştirmek için sürdürülebilir yapı
oluşturmayı amaçlıyor.
Türkiye ile Güneydoğu Asya
ülkeleri arasında Sektörel Diyalog
Ortaklığı çerçevesinde yapılacak
projelerin finansmanı için

ASEAN Sekretaryası tarafından
bir fon oluşturuldu. Söz konusu
fondan yararlanılarak proje
icra edilmesinin, Türkiye’nin
“Sektörel Diyalog Ortaklığı”
statüsünün önümüzdeki
dönemde “Diyalog Ortaklığı”
seviyesine çıkarılmasına da katkı
sağlaması bekleniyor. Projede yer

PROJE, ASEAN ÜYELERİ
İLE PROJE İLLERİ
ARASINDA EKONOMİK,
SOSYoKÜLTÜREL
DİYALOG VE
ENTEGRASYONU
SÜRDÜRÜLEBİLİR
YAPI OLUŞTURMAYI
AMAÇLIYOR.

alan sanayi ve ticaret odaları; bu
proje ve hibe destekleri ile illerin
sanayisinin tanıtımı, ihracatının
ve marka değerlerinin artırılması,
uluslararası iş bağlantılarının
geliştirilmesine destek olacak.
18 ay sürecek olan proje;
ASEAN ile ticaret heyetleri,
ikili iş görüşmeleri (B2B), online
dış ticaret portalı kurulması,
ülke pazar toplantıları, ticari
istihbarat eğitimleri, ASEAN
ülkeleri ile ticareti kolaylaştırıcı
danışmanlık programları gibi pek
çok aktiviteyi içeriyor. Projenin

sonunda Türkiye ile ASEAN
arasında bir mutabakat zaptı
imzalanması hedefleniyor.
Merkezi Jakarta’da bulunan
ve 1967 yılında kurulmuş olan
ASEAN’a Endonezya, Malezya,
Singapur, Tayland, Vietnam,
Filipinler, Myanmar, Brunei,
Kamboçya ve Laos ülkeleri üye
durumda. ASEAN ülkelerinin
toplam nüfusu 660 milyondan
fazla ve gayri safi yurtiçi hasılası
3 trilyon dolar. Birlik, Asya-Pasifik
ekonomik entegrasyonunda
merkezi bir rol oynuyor.

Büyükelçi Magro’dan ADASO’ya ziyaret
Bir dizi temas ve ziyaretlerde
bulunmak üzere Adana’ya gelen
Fransa’nın Ankara Büyükelçisi
Herve Magro ve beraberindeki
heyet, Adana Sanayi Odası’nı
ziyaret etti.
Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı
İsrafil Uçurum, Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Başkan
yardımcıları Aydın Önen, Ali Masat,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bülent Başer, Yönetim Kurulu
üyeleri Abdullah Özdiler, Rafet
Milli, Orhan Murat Avcı ve Hulusi
Akkoç ile bir araya gelen Fransa’nın
Ankara Büyükelçisi Herve
Magro’nun ziyaretinde, bölge
ekonomisi ile tarihi değerlendirildi.
Ziyarette, ülkeler arasındaki
ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş
birliği imkânları ele alındı.
Ziyaretten dolayı duyduğu
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BÜYÜKELÇİ MAGRO’NUN
ZİYARETİNDE BÖLGE
EKONOMİSİ İLE TARİHİ
DEĞERLENDİRİLDİ,
ÜLKELER ARASINDAKİ
İŞ BİRLİĞİ İMKÂNLARI
ELE ALINDI.

memnuniyeti dile getiren Adana
Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç, “Fransa,
beş asırlık köklü ilişkilerimiz
temelinde, önemli bir ticari ve
ekonomik ortağımızdır. Adana’nın
merkezinde olduğu Çukurova

bölgesi, sahip olduğu güç ve
birikimle Fransa’nın ihtiyaç
duyduğu birçok sektör için önemli
bir tedarikçi konumundadır. Ticaret
ağırlıklı ekonomiye sahip Fransa
ile karşılıklı iş birliği imkânlarını
ve fırsatlarını değerlendirmemiz

gerektiğini düşünmekteyim. Ticari
ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi,
daha ileri seviyelere ulaştırılması
noktasında daha çok çalışmamız ve
gayret göstermemiz gerektiğine
inanıyorum.” diye konuştu.
Sohbet ortamında gerçekleştirilen
ziyaret, iki ülkeyi ilgilendiren çeşitli
değerlendirmelerin ardından
sona erdi.
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ADASO YÖNETİMİ AOSB’DE

A

dana Sanayi Odası
yönetimi, Adana Hacı
Sabancı Organize
Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek,
16. Olağan Genel Kurul’da
yeniden göreve seçilen Başkan
Bekir Sütcü ve Yönetim Kurulu
üyelerini tebrik etti.
Adana Sanayi Odası Meclis
Başkanı İsrafil Uçurum,
Yönetim Kurulu Başkanı
Zeki Kıvanç, Meclis Başkan
yardımcıları Aydın Önen, Ali
Masat, Meclis Katip Üyesi
Hacı Mehmet Erbaş, Yönetim
Kurulu Başkan yardımcıları
Erdoğan Şire, Bülent Başer,
Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi İmam Gazali Hıradağı,
Yönetim Kurulu üyeleri İsa
Tuzcu, Rafet Milli, Süleyman
Gerdan, Hulusi Akkoç, Abdullah
Özdiler ve Genel Sekreter Bora
Kocaman’dan oluşan ADASO
heyetine, bölgede sanayicilere
sunulan hizmetler konusunda
bilgiler verildi.
AOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Sütcü, Başkan Vekili Ömer

aosb yönetim
kurulu üyelerini
ziyaret eden
adaso heyetine,
sanayicilere sunulan
hizmerlerle ilgili
bilgiler verildi.

Kaya, Yönetim Kurulu üyeleri
Yusuf Kara, Mehmet Tosmur
ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar
tarafından konuk edilen ADASO
heyeti, Bölge Müdürlüğü
binasında yer alan hizmet
birimlerini gezdi.
AOSB Bölge Müdürü Akpınar,
konuklarına AOSB’de
sanayicilere sundukları
hizmetleri anlattı, Bölge
Müdürlüğü binasında yer alan

SCADA Sistemi, MOBESE
Merkezi ile diğer birimlerle ilgili
bilgi paylaşımında bulundu.
AOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Bekir Sütcü, konuklarına nazik
ziyaretleri için teşekkür ederek,
Adana ve ülke ekonomisi
için üreten, ihracat yapan ve
istihdam sağlayan sanayicilerine
en kaliteli hizmeti sunma
çabalarının bundan sonra da
devam edeceğini kaydetti.

ADASO’dan Adana ESOB Başkanı Göçer’e ziyaret
Adana Sanayi Odası (ADASO)
Yönetim Kurulu ve Meclis Divanı,
göreve yeniden seçilen Adana
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
(Adana ESOB) Başkanı Niyazi
Göger ve yönetimine ‘Hayırlı olsun’
ziyaretinde bulundu.
Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı
İsrafil Uçurum, Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Başkan
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Yardımcısı Aydın Önen, Yönetim
Kurulu Başkan yardımcıları Erdogan
Şire, Bülent Başer, Yönetim Kurulu
üyeleri İmam Gazali Hıradağı, Salih
Sütcü, Abdullah Özdiler ve Hulisi
Akkoç tarafından gerçekleştirilen
ziyarette, Adana Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı
Niyazi Göger ve yönetimine başarı
temennisinde bulunuldu.

KIVANÇ: katma
değeri yüksek
ürünlerin üretimine
ve ihracatına
odaklanmayı
sürdüreceğiz.

Ziyarette konuşan Adana Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki
Kıvanç, “Oda olarak, önümüzdeki
süreçte her zamankinden daha
fazla yatırım ortamı için sinerji
yaratma, üretim, istihdam
ve ihracatı artırma hedefleri
doğrultusunda, katma değeri
yüksek ürünlerin üretimine
ve ihracatına odaklanmayı
sürdüreceğiz. Bunun için de
kentin tüm paydaşlarının birlik
ve beraberlik içerisinde çalışması
gerekmektedir. Güç birliği
sağlandığı takdirde aşılamayacak
hiç bir engel yok.” diye konuştu.
Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkanı Göger ise Adana
Sanayi Odası’nın çalışmalarını
yakından takip ettiklerini dile
getirerek, esnaf ve sanatkarlara
yönelik her türlü projede iş birliğine
hazır olduklarını kaydetti. Ziyaret,
yapılan çeşitli değerlendirmelerin
ardından sona erdi.
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WFP İLE ADASO ARASINDA MESLEKİ
EĞİTİM PROJESİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) arasında, istihdam
imkânlarını artırmak ve sektörlere yönelik nitelikli iş gücünü geliştirmek amacıyla Sosyoekonomik
Sürdürülebilirlik ve Güçlendirme Programı (SES) çerçevesinde iş birliği protokolü imzalandı.

A

dana Sanayi Odası
(ADASO) ve Birleşmiş
Milletler Dünya Gıda
Programı (WFP) Türkiye,
kalifiye çalışan ihtiyacının
karşılanması amacıyla yeni
bir program başlattı. Program
kapsamında İmzalanan
protokole göre, pilot sektör
olarak belirlenen Gazaltı
Kaynakçılık, CNC Torna/
Freze Operatörlüğü, Plastik
Enjeksiyon, Tekstil ve Hazır
Giyim sektörlerinin kalifiye
eleman ihtiyacının karşılanması
için uygulama ağırlıklı eğitimler
verilecek.
Sosyoekonomik Güçlendirme
ve Sürdürülebilirlik Programı
(SES) kapsamında düzenlenecek
olan eğitimlere ilişkin protokol,
Adana Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç
ve Birleşmiş Milletler Dünya
Gıda Programı (WFP) Türkiye
Direktörü Margiearet Mary
Rehm tarafından imzalandı.
Toplam 6 ay içinde
gerçekleştirilmesi planlanan
pilot eğitimlerde 60 kişiye
uygulama ağırlıklı eğitim
verilmesi hedefleniyor.
Programın eğitim müfredatı,
Adana Sanayi Odası tarafından
hazırlanacak. İŞKUR desteğiyle
gerçekleşecek programın
eğitimleri, Adana Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nde
verilecek. Adana Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı
Zeki Kıvanç, imza töreninde
yaptığı konuşmada, ADASO
olarak iş dünyasının en önemli
ihtiyaçlarından biri olan nitelikli
iş gücünü oluşturmak için birçok
çalışma yürüttüklerini söyledi.
Kıvanç, toplam 6 ay devam
edecek olan eğitimlerde başarılı
olan katılımcıların sektörde
istihdamının sağlanacak
olmasının kendileri için çok
önemli olduğunu ifade ederek,
“BM Dünya Gıda Programı
Türkiye ile vardığımız
mutabakat çerçevesinde

pilot programda elde edilen
başarılar doğrultusunda bu
çalışmanın kapsamını daha
da genişletebileceğiz. Bu proje
sayesinde kişilerin mesleki
eğitimlerine ve istihdam
edilmeleri ile maddi ve
manevi durumlarına katkıda
bulunulacak. Ümit ediyorum ki
projemiz başarılı olur ve bunun
kapsamını ilerleyen dönemlerde
genişleterek daha çok insana
yardımcı oluruz.” dedi.
Birleşmiş Milletler Dünya
Gıda Programı (WFP) Türkiye
Direktörü Margiearet Mary
Rehm ise Sosyoekonomik
Sürdürülebilirlik ve
Güçlendirme Programı (SES) ile
nitelikli çalışan yetiştirilmeye
odaklanıldığını ve bu süreçte
sanayi ve ticaret odalarının
kritik önem taşıdığını ifade etti.
“PROJENİN BAŞARILI
OLACAĞINA
İNANIYORUM”
Türkiye’de 15 ilde uygulanan
programın Adana Sanayi
Odası’yla da yürütecek
olmaktan mutluluk duyduklarını
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dile getiren Rehm, “Birleşmiş
Milletler Dünya Gıda Programı
olarak burada olmaktan büyük
mutluluk duyuyoruz. Proje ile
gerçekleştireceğimiz iş birliğinin
başarılı olacağına inanıyorum.
İnsanların işsiz kaldığında neler
olduğunu biliyoruz. İşsizlik
ve eğitimsizlik insanların
umudunu kırıyor ve geleceğe
yönelik beklentilerini yok ediyor.
Program katılımcılarımızın
kendilerini geliştirip, işe
yerleşerek umutla yollarına
devam etmelerini diliyoruz.
Adana Sanayi Odası ile de
iş birliğimizi bu protokol ile
geliştiriyoruz.” dedi.
Bu proje kapsamında planlanan
eğitimlerin, ilgili sektörlerde
mesleki eğitimin, sektörel
ihtiyaçlara cevap verebilecek
düzeyde uygulanması,
öğrenerek ve yaratıcı metodoloji
kullanılarak sürdürülebilir
olması amaçlanıyor. Proje,
uygun standart ve yeterliliklerde
iş gücü yetiştirilmesine
ve işletmelerin kapasite
artırımlarına katkı sağlamayı
hedefliyor.

