
ADANA SANAYİ ODASI DERGİSİ2022  SAYI: 16

ADANA İHRACATTA 
REKOR KIRDI

İhracat maratonunda tekstil, kimya ve tarım ürünleriyle öne çıkan Adana, 2021 yılında 
bir önceki yıla kıyasla yüzde 36,1 artış yakalayıp 2 milyar 492 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. En fazla Irak, Almanya ve İspanya’ya dış satım yapan Adana, ihracat 

hacminde en yüksek artışları İran, Romanya ve İtalya pazarlarında elde etti. 

ADASO Başkanı Kıvanç, uluslararası 
ekonomik rekabette süngünün yerini ucuz 
ve kaliteli ürünlerin, silahın yerini yüksek 
teknolojinin aldığını vurguladı. 

EKONOMİYE YÖN VERENLER 
ÖDÜLLENDİRİLDİ 

KURTULUŞUN 100. YILINDA 
ADANA EKONOMİ ZİRVESİ

ALMANYA İLE TİCARET 
KÖPRÜLERİ GÜÇLENİYOR

Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılında en 
yüksek istihdamı, en fazla ihracatı, en 
hızlı büyümeyi ve en çok tescil işlemini 
gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi. 

İkincisi düzenlenen Türkiye-Almanya 
Yatırım ve İş Birliği Günü’nde Adana ile 
Almanya arasındaki yatırım ve iş birliği 
köprüleri güçlendi. 
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ADANA SANAYİ ODASI DERGİSİ 
ADASO ÜYELERİNE ÜCRETSİZ 
GÖNDERİLİR. BU DERGİ BASIN 
MESLEK İLKERİNE UYAR.

Üretken Adana’nın  
daha yapacak  

çok işi var

Mesleki eğitim  
seferberliği

Adana Sanayi Odası 
Tahkim ve Arabuluculuk 

Merkezi açıldı

Tarımsal ürün  
işlem hacmimiz  
yüzde 50 arttı

MEXT, sanayinin  
dijital dönüşümüne  

yön veriyor

Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesine 
akademik destek

Adana, ABD pazarında 
etkinliğini her geçen yıl 

artırıyor

2022’ye  
umutla giriyoruz

ADSİAD’dan  
‘Dijital Dönüşüm’  
eğitim programı

GURUR GÜNÜNDE TÜRKİYE’NİN EN 
UZUN BAYRAĞI TAŞINDI 

9 28

40

10 30

42

44

11 32

16

YENİ BİR YILA GİRERKEN...8
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  YILLIK DEĞERLENDİRME

Türkiye ortalamasının 
üzerinde bir ihracat 
artışına imza atarak 
ihracatımızı 2.5 milyar 
dolara yükselttik.

Adana’mızı dünyanın en önemli merkezleri 
arasına taşımak istiyoruz

İSRAFİL UÇURUM
Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı

MECLİS BAŞKANINDAN

Kıymetli okurumuz; 

T üm dünyayı etkisi 
altına alan koronavirüs 
salgını sebebiyle 

belirsizliğin üst seviyelere 
ulaştığı zor bir seneyi geride 
bıraktık. Bu süreçte ülkemiz de 
tüm dünya ile birlikte önemli bir 
sınav verdi. Sanayicilerimizin 
yatırıma, üretime ve ihracata 
devam etmesi sayesinde 
Türkiye ekonomisi pek çok 
başarılı sonuçlar da elde etti. 
Türkiye’nin ihracatı yüzde 32,9 
oranında artışla 225 milyar 
doları aşarken Adana ise ülke 
ortalamasının üzerinde  bir 
performans sergileyerek  yüzde 
36,1 artış ile 2,5 milyar dolarlık 
ihracata imza atarak tarihi bir 
rekor kırdı. Bu rakamları biz 
Adana’mız için yeterli bulmuyor 
bir başlangıç olarak görüyoruz. 
Büyük sanayi kuruluşlarının 
doğduğu, girişimci ruhu ve 
nitelikli insan kaynağıyla 
bugüne kadar birçok ilki 
başaran Adana’mızı ülkemizin 
hedefleri doğrultusunda ihracat 
odaklı sanayi ve teknolojiye 
dayalı üretimle dünyanın en 
önemli merkezleri arasına 
taşımak istiyoruz.

Adana’yı ve sanayimizi daha 
ileri seviyelere taşımak, 
rekabetin hüküm sürdüğü 
iç ve dış pazarlardan daha 
fazla pay alabilmek için 
yenilikçi yatırımlar ve katma 
değeri yüksek ürünlerin 
üretimini gerçekleştirmemiz 
gerekmektedir. Bunun 
için yeterli altyapımız, 
potansiyelimiz, bilgi 
birikimimiz mevcuttur. Günün 
gelişen şartlarına ve üretim 
modellerine uyum sağlamalı, 
mevcut potansiyelimizi 
harekete geçirmeliyiz.
Adana Sanayi Odası olarak, 
2021’i oldukça yoğun biçimde 
düzenlenen faaliyetler ve 
etkinliklerle dolu dolu  bir 
yıl olarak geçirdik. Yönetim 
Kurulumuz, ilimiz ve 
sanayimizin başarısı için 
fedakarca çalıştı; yatırımların, 
üretimin, ihracatın, istihdamın 
artması için çok çaba harcadı. 
Adana Sanayi Odası Meclisi 
olarak da, birlik beraberlik 
içerisinde hareket ederek ve 
tüm kararlarımızı oy birliğiyle 
alarak uyumlu, katılımcı ve 
üretken bir çalışma yılını 
yaşadık. Dolayısıyla Adana 
Sanayi Odası’nın hizmeti 

her yıl olduğu gibi bu yılda 
yükselmiş oldu. 2021 yılında 
yapmış olduğumuz çalışmalar 
neticesinde Türkiye’nin birçok 
alanda parmakla gösterilen 
örnek odalarından biri haline 
geldik. Yoğun ve gayretli 
çalışmalarından dolayı 
Yönetim Kurulu Başkanımızı, 
Yönetim Kurulumuzu, 
Meclis Üyelerimizi ve Oda 
Personelimizi tebrik ediyor, 
başarılı çalışmalarından 
ve hizmetlerinden dolayı 
teşekkürlerimi sunuyorum. 
Adana Sanayi Odası olarak 
ekonomimizin dönüşümü, 
kentimizin ve ülkemizin nitelikli 
büyümesi ve kalkınması 
için azimle çalışmaya, 
firmalarımızın rekabetçiliklerini 
artırmaya, iş ve yatırım 
ortamını iyileştirmek adına var 
gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz.
Bu duygu ve düşünceler 
ile 2022’nin hayırlı uğurlu 
olmasını, ülkemiz ve ilimiz 
açısından olumlu gelişmelerin 
yaşanmasını, sağlık, bereket 
ve bol kazançlar getirmesini 
diliyorum. Sanayicilerimizin iyi 
bir yıl geçirmelerini temenni 
ediyorum.
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Türkiye’de sanayinin 
beşiği olmuş, adını 
dünyanın her köşesine 
taşıyan büyük sanayi 
kuruluşlarının doğduğu 
şehir olan Adana, 
sanayileşme geleneğini 
ve sermaye birikimini 
yepyeni bir boyuta 
ulaştırmanın eşiğinde 
bulunuyor.

Adana çekim merkezine dönüşüyor

ZEKİ KIvANÇ
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

BAŞKANDAN

Kıymetli okurumuz; 

P andemi ile birlikte 
küresel bazda risk 
algısının yüksek 

olduğu bir yılı geride bıraktık 
ama mevcut göstergeler ve 
beklentiler, bu risklerin 2022 
yılında da devam edeceğine 
işaret ediyor.
Büyük zorluklar ve ekonomik 
krizlerle mücadele ettiğimiz 
bu dönemde bile yatırım, 
üretim, istihdam ve 
ihracat hedeflerinden asla 
vazgeçmeyen Adana’mız, bugün 
sanayicilerimizin liderliğinde 
177 ülkeye 2.5 milyar dolarlık 
ihracat yapmış özel bir kent 
kimliğine kavuşmuştur. Bu 
ihracat rakamının Adana’nın 
gerçek potansiyelini 
yansıtmadığını biliyoruz. 
Adana’nın yeni yatırımlarla 
birlikte bu rakamların çok 
daha üstüne çıkacağından 
şüphemiz yok. Yapılan projelerin 
tamamlanması ile birlikte 
Adana’nın, ülkemizin sanayi 
üretimi ve ihracat hedeflerine en 
çok katkı yapan illerin başında 
geleceğini ifade etmek isterim.
Adana’da yaklaşık toplam 
120 bin dekar alanda 20 yeni 

sanayi bölgesi ve küçük sanayi 
sitesi kurulması için Adana 
Valiliği koordinasyonunda 
kentin tüm paydaşları olarak 
seferber olmuş durumdayız.  
Kısa sürede; Ceyhan Enerji 
İhtisas Endüstri Bölgesi, Ceyhan 
Karma OSB, Kimya İhtisas 
OSB, Varlık Fonu’nun Kuracağı 
Rafineri Tesisi, Gıda İhtisas 
OSB, Tarıma Dayalı İhtisas Sera 
OSB, Su Ürünleri OSB, AOSB  
4. Genişleme Alanı, Tekstilkent, 
Gıda Toptancıları Sitesi, 
Ayakkabıcılar Küçük Sanayi 
Sitesi, Mobilyacılar, Keresteciler, 
Oto tamirciler, Mermerciler, 
Geri Dönüşümcüler, Madeni 
Sanatkarlar, Matbaacılar 
ve Hurdacılar sitelerinin 
kurulmasıyla Adana, üretimle 
dönüşen ve kalkınma yolunda 
önemli adımlar atmış bir il 
olacaktır. Küresel tedarik 
zincirinde yaşanan değişim ve 
yeşil mutabakat kapsamında 
atılan adımlarla fırsatların ve 
tehditlerin bir arada bulunduğu 
bir dönemde Türkiye’mizi yeşil 
ekonomi olarak tarif edilen 
bu sürecin kazanan ülkeleri 
arasında konumlandırmak için 
2022 yılında da var gücümüzle 
çalışacağız. 2022 yılında en 

önemli konularımız; teknolojik 
ve yeşil dönüşümü sağlayarak 
dışa bağımlılığı azaltmak 
ve verimliliğimizi artırmak 
olacaktır. ADASO olarak, 
Adana sanayisinin dönüşümüne 
katkı sağlayacak olan 
Sanayi Kampüsü projemizin 
inşaatını bitirdik. Makine 
ve ekipmanlarımız yerleşti. 
2022 yılının ilk çeyreğinde bu 
merkezimizi hizmete açacağız. 
Model fabrika, yalın üretim 
konusunda danışmanlık, 
inovasyon merkezi ile siz 
sanayicilerimizin hizmetinde 
olacağız.
Adanalı Sanayiciler olarak 
2022 yılında bize düşen görev, 
ülkemizin ve milletimizin 
refahı, aydınlık geleceği için her 
zamankinden fazla çalışmaktır. 
Birlik ve beraberlik içerisinde 
hareket ederek ekonomideki 
toparlanma ve gelişme sürecine 
daha fazla katkı sağlamaktır. 
2022 yılının tüm insanlık 
alemi başta olmak üzere 
ilimiz, ülkemiz, sanayimiz ve 
üyelerimiz açısından olumlu 
gelişmelerin ve iyileşmelerin 
yaşanacağı bir yıl olmasını, 
hayırlı ve bereketli kazançlar 
getirmesini temenni ediyorum.
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YENİ BİR YILA GİRERKEN...
K ıymetli Adanalı 

hemşehrilerim, acısıyla 
tatlısıyla bir yılı daha 

geride bıraktık. 2021 yılında, 
göz bebeğimiz Adana’mızın ve 
ülkemizin ekonomik gelişimine 
katkı sunmak, Türkiye’nin 
sanayileşen ilk kentlerinden 
birisi olan ve çok sayıda köklü 
işletmeyi barındıran ilimizin 
üretim ve ihracat kapasitesini 
arttırmak amacıyla birçok 
çalışma gerçekleştirdik. 
2021 yılı boyunca ilimizde 
gerçekleştirilen ekonomik 
faaliyetlerin sonucunda 
ihracatımız 2.5 milyar doları 
buldu. Kentimize enerji, 
hizmetler, imalat ve tarım 
sektörlerinde 2 milyar 252 
milyon 969 bin TL sabit 
yatırımlı yatırım teşviki verildi. 
Bu başarıları pandeminin 
gölgesinde gerçekleştirdik. 
İlimizde Hacı Sabancı OSB, 
Kozan OSB, Ceyhan OSB, 
Adana Gıda İhtisas OSB, Ceyhan 
Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, 
Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) 
OSB olmak üzere 6 OSB’miz; 
7 adet küçük sanayi sitemiz ile 
Yumurtalık Serbest Bölgemiz 

sağlamaktadır. Tarımın bu denli 
ön plana çıktığı ilimizin toplam 
ihracatının yüzde 27’sini tarım ve 
gıda sektörleri oluşturmaktadır. 
11 milyar TL’lik tarımsal üretim 
değeriyle Türkiye’de 8. sırada 
yer alan ilimizde kurulacak 
olan Tarıma Dayalı İhtisas 
(Sera ve Su Ürünleri) OSB 
tamamlandığında, tarımsal 
üretim değeri de büyük oranda 
artacaktır. Karataş ilçemizde 
modern ve entegre seracılık 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
amacıyla kurulan Tarıma 
Dayalı İhtisas Sera OSB’mizde 
yaklaşık 3 bin kişilik istihdam 
sağlamayı hedeflemekteyiz. 
Yine Karataş ilçemizde 
ayrıca verimsiz, bataklık bir 
mera alanına Türkiye’nin ve 
Avrupa’nın en büyük su ürünleri 
OSB’si olan Karataş Tarıma 
Dayalı Su Ürünleri İhtisas 
OSB’sini kuruyoruz.  “Tarla 
Balıkçılığı” yöntemiyle yılda 45 
bin ton civarında balık üretiminin 
planlandığı OSB’miz, 20 mw 
güneş enerjisi de üretecek 
olup bu anlamda da ülkemizde 
alanında tek olacak. Güzel 
insanların diyarı Adana’mızın 
daha da ileriye gitmesi için farklı 
ve yenilikçi projelerimizle iş 
başında olacağız. 
Bu vesileyle 2022 senesinden 
en önemli beklentilerimiz; tüm 
dünyayı alt üst eden pandeminin 
tamamen sona ermesi, 
dünyada her şeyin normale 
dönmesiyle birlikte ilimizi 
tarım, sanayi, ticaret, turizm, 
eğitim, sağlık, kültür-sanat, 
bilim ve teknoloji alanlarında 
ülke sıralamasında daha üst 
sıralara taşıma hedefimize 
ulaşmaktır. Bölgemizin stratejik 
konumunu lojistik avantaja 
dönüştürmek, sanayide rekabet 
gücümüzü arttırmak, tarımsal 
faaliyetlerimizi güçlendirmek, 
ilimizin turizm potansiyelini 
harekete geçirmek için 2022’de 
de durmaksızın yeni projeler 
üreteceğiz.
İlimiz için gerçekleştirdiğimiz ve 
planladığımız tüm projelerimizde 
bizlerden desteğini esirgemeyen 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a, 
kıymetli bakanlarımıza, 
milletvekillerimize,  kentimizin 
her yönden kalkınması için 
çalışan değerli iş insanlarımıza 
teşekkür ediyor, tüm 
hemşehrilerimize mutlu ve 
bereketli bir sene diliyorum.

74’ünün sulanabilir durumda 
olması, topraklarımızda 
gerçekleştirilen tarımsal 
faaliyetlerin verimini arttıran 
en önemli hususlardandır. 1,4 
milyon ton narenciye üretimi 
ile Türkiye üretiminin büyük bir 
kısmını karşılayan Adana’mız, 
ülkemizin narenciye deposu 
konumundadır. Tarımsal 
potansiyeli yüksek olan ilimiz; 
dane mısır, buğday, pamuk, 
ayçiçeği, karpuz, soya, yer 
fıstığı üretimi ile de ülke 
ekonomisine önemli düzeyde 
katkı sağlamaktadır. Hayvancılık 
sektöründe de önemli 
faaliyetlerin gerçekleştirildiği 
kentimiz, yılda 11 bin ton bal 
üretimiyle de ülkemiz bal 
üretiminde 2. sırada yer alıyor.
İlimizin Akdeniz’e 163 
kilometrelik kıyı şeridi ile 
bağlı olması su ürünleri 
yetiştiriciliğinde önemli bir 
potansiyeli de beraberinde 
getiriyor. Akdeniz’in en büyük 
balıkçı filosunun bulunduğu 
ilimizde Karataş ve Yumurtalık 
ilçelerimizde gerçekleştirilen 
balıkçılık faaliyetleri de kent 
ekonomimize önemli katkılar 

bulunmaktadır. Ayrıca Ceyhan 
Kimya İhtisas OSB, Tarıma 
Dayalı İhtisas (Tarla Balıkçılığı) 
OSB olmak üzere 2 yeni 
OSB’miz ile 6 yeni KSS’mizin de 
çalışmaları sürdürülmektedir. 
Bunlara ek olarak Adana 
Hacı Sabancı Organize 
Sanayi Bölgesi ile Ceyhan 
Organize Sanayi Bölgesi’nde  
de genişleme çalışmalarımız 
yürütülmektedir. Bu 
projelerimizin gelecek dönemde 
tamamlanmasıyla Adana’mız 
yatırımcıların gözde kenti 
olacak.Yeni yatırımcılarımızın 
taleplerini karşılayabilmek için 
yatırımcılarımıza planlı üretim 
alanları sunmak istiyoruz. Bu 
sebeple OSB, KSS, teknoloji 
geliştirme bölgesi gibi üretim 
alanlarımızda kurulum ve altyapı 
geliştirme çalışmalarımızı bir an 
evvel tamamlayıp, bölgemizin 
sanayi, üretim ve istihdam 
kapasitesini daha da yükseltmeyi 
hedefliyoruz. Sanayinin göz 
bebeği ilimiz, 482 bin hektarlık 
alanda gerçekleştirilen 
tarımsal faaliyetlerle de 
adeta bir tarım cennetidir. 
Tarım alanlarımızın yüzde 

SÜLEYMAN ELBAN
Adana Valisi
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ÜRETKEN ADANA’NIN DAHA  
YAPACAK ÇOK İŞİ VAR

rekabet gücünü, cazibe merkezi 
haline dönüştürmemiz, çağın ve 
zamanın ruhunu yakalamamız 
için atılan hiçbir adımın boşa 
gitmeyeceğini ve gitmediğini 
belirtmek isterim.
Özellikle vurgulamak 
istediğim konu ise, tarım 
alanında atılacak adımlara 
ivedilik kazandırılmasıdır. 
İklim krizi ile birlikte gıda 
krizinin aynı eksende 
ilerleyeceğini öngörerek 
gerek şehrimize, gerekse 
ülkemize fayda sağlayacak 
politikalar izlemeliyiz. Avrupa 
Birliği başta olmak üzere tüm 
dünyanın gündeminde olan 
yeşil ve sürdürülebilir üretim, 
dijitalleşme ve Endüstri 4.0 
gibi çağımızın gereklerini de 
yerine getirmeliyiz. Bu konuda 
öncüsü olduğumuz Tarım 
OSB, şehrimize büyük bir 
katma değer sunacaktır. Dünya 
tarımını etkileyen en önemli 
faktörleri; iklim değişikliği, su 
kaynaklarındaki azalma ve 
küresel su talebindeki artış ve 
tarım arazilerinin durumu gibi 
konular olarak değerlendirirsek, 
attığımız adımın yani Tarım 
OSB ile akıllı tarımın kapılarını 
aralamış olacağız. Biz Tarım 
OSB ile sadece üretmekle 
kalmayıp, ulaşılabilir, katma 
değeri yüksek, rekabet edebilir 
markalar oluşturmanın 
gayreti içerisindeyiz. Aynı 
zamanda sağlıklı gıda 
sunumunu gerçekleştirmenin 
sorumluluğunu da taşıyarak 
girişimlerimizi sürdürmekteyiz.
Girişimlerimiz, şehrimizin 
emin adımlarla daha ileriye 
gitmesi içindir. Adana’nın 
verimli toprakları ve üretken 
insanlarının daha yapacak çok 
işi var...

gastronomi ve coğrafi işaretli 
ürünlerin sayısını artırma 
çabamız gelmektedir. Her yıl 
düzenlediğimiz Lezzet Festivali, 
gastronomi şehri olmamız 
için büyük bir fırsat olarak 
tüm Türkiye’yi hatta dünyanın 
birçok ülkesinden misafirleri 
Adana’ya çekmektedir. Her 
yıl Festivalimiz daha da 
genişleyerek amacına hizmet 
etmeye devam etmektedir. 
Elbette hedeflerimiz büyük. Bu 
hedeflere ulaşabilmemiz için 
şehirde yaşayan herkese düşen 
görevler vardır. Bu konularda 
bu güne kadar Adana Ticaret 
Odası olarak çok emek verdik. 
Marka şehir olma yolunda 
sarf ettiğimiz bu çabaların 
artık meyvelerini toplamaya 
başlıyoruz. Marka şehir olmak 
yatırımları da beraberinde 
getirmektedir. Yatırım 
şehri olmamız ve yatırımcı 
için cazibe merkezi haline 
gelmemiz, gelecek adına bizleri 
umutlandırmaktadır.  Şehrimizin 

COVİD-19 PANDEMİSİ 
İLE TARIMSAL ÜRETİM 
HİÇ OLMADIğI KADAR 
ÖN PLANA ÇIKTI. ADANA 
VE ÇUKUROVA SAHİP 
OLDUğU POTANSİYEL 
İLE bU ANLAMDA 
ÜLKEMİZİN LİDERİ 
OLAbİLECEKTİR.

B ir şehrin en büyük gücü; 
sanayi kültürü, iç ve 
dış ticarete yatkınlığı, 

gelişmiş bir tarımı, lojistik 
altyapısı ve yetişmiş insan 
gücüdür. Bu güçlerin ortaya 
çıkmasını sağlayan en önemli 
unsurun ise iş birliği, paylaşım 
ve güç birliği olduğunu da 
unutmamalıyız. Adana olarak 
çok büyük potansiyele sahip bir 
şehiriz. Bu potansiyeli harekete 
geçirip avantaja çevirdiğimiz 
takdirde büyümemizin önünde 
bir engel kalmaz. Bizim en 
önemli önceliğimiz, Adana’nın 
her alanda üretim üssü haline 
gelmesini sağlamak olmalıdır. 
Üretim potansiyelimiz 
arttığında bu bize istihdam 
olarak da dönecektir ve 
şehrimizin refah seviyesini 
yukarılara taşıyacaktır. Üretim 
kapasitemizi artırdığımızda, 
ihracat potansiyelimiz de aynı 
oranda artmış olacaktır.
Adana olarak son yıllarda önem 
verdiğimiz konuların başında, 

ATİLA MENEvŞE
Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Kuruluşunda öncülük 
ettiğimiz Adana 
Tarıma Dayalı İhtisas 
Organize Sanayi 
Bölgesi ile ülkemizde 
akıllı tarımın kapılarını 
aralayacağız.
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TARIMSAL ÜRÜN İŞLEM 
HACMİMİZ YÜZDE 50 ARTTI
1913 yılında kurulan Adana 
Ticaret Borsamızın bölge ve 
ülke ekonomisine katkıları 
azımsanmayacak kadar 
çoktur. Tarımsal ürünlerin 
uluslararası ticaretinde dünya 
genelinde yaşanan problemler 
artarak devam ediyor. Yurt 
dışında ihracata getirilen ek 
kotalar, döviz kurlarındaki 
dalgalanmalar gibi sebeplerin de 
olumsuz etkisiyle 2020 yılı gibi 
2021 yılı da ekonomik yönden 
kayıp bir yıl oldu. Buna rağmen 
üyelerimiz, üreticilerimiz, 
sanayicilerimiz hiç yılmadan, 
yorulmadan mücadeleye devam 
etmiştir. Üretimden ve ticaretten 
vazgeçmemiz mümkün değildir. 
Adana Ticaret Borsamızın 
2021 yılındaki işlem hacmi 
bir önceki yıla göre yaklaşık 
yüzde 50 oranında artmıştır. 
2023 hedefimizdeki 25 milyar 
TL hacme ulaşmak hayal 
olmayacaktır. Borsamızda 
işlem gören ürün grupları işlem 
hacimlerine göre sıralandığında; 

konusunda yeri ayrıdır. İklimi 
itibariyle çay hariç her ürün 
yetiştirilebilmekte olup yılda 
2,5 ürün alınabilmektedir. 
Ayrıca,  dünyanın en verimli 
ovalarından birisidir. Çukurova, 
bizlere Allah tarafından 
bahşedilen büyük bir nimettir. 
Ülkemizin tarıma dayalı 
yaşadığı sorunların çözümü 
de yine bu topraklarda 
üretilerek bulunacaktır. Tarım 
konusunda, ülkemizin ve 
dolayısıyla bölgemizin en 
büyük problemi, tarımsal girdi 
kullanımında (gübre, tohum, 
mazot, tarım makineleri, 
sulama sistemleri, tarım ilacı 
vb.) dışa bağımlılığımız çok 
yüksektir. Bu durum dövizdeki 
dalgalanmaların etkisini fazlaca 
hissetmemize neden olmaktadır. 
Bu konuda yapılacak en 
önemli hamle, tarımda Ar-
Ge merkezleri kurarak yerli 
ve milli üretime geçilmesidir. 
Tarım anlamında doğal bir 
laboratuvar ortamı sunan 
Çukurova’nın, Türkiye’nin ve 
hatta Ortadoğu’nun Tarımsal 
Ar-Ge Merkezi olma potansiyeli 
bulunmaktadır. Bu merkezlerde 
yerli tohum, yerli gübre, yerli 
tarım ilaçları vb. üretilerek 
üreticilerimize ulaştırılmalıdır. 
Tarımsal girdilerin yerli ve 
milli hale gelmesiyle, tarım 
ürünlerinin fiyatları dövizden 
bağımsız bir şekilde oluşacak ve 
kontrol edilebilir hale gelecektir. 
Bu şekilde, dünyada yaşanan 
pandemi, iklim değişikliği gibi 
krizlerin etkisini ülke olarak 
daha az hissederiz. Tarımsal 
ürünlerimizi daha makul 
fiyatlara üretebilmemiz, ihracat 
pazarında rakiplerimizin önüne 
geçmemizi sağlayacaktır. 
Tarımsal üretimin merkezi 
olmanın yanında dünyaya 
markalı ve yüksek katma değerli 
ürünler ihraç eden bölge ve 
ülke olmak zorundayız. Aslında, 
dünyada meydana gelen birçok 
olay, tarımsal üretim ve gıda 
potansiyeli olan ülkemizi bu 
duruma getirmiştir. Bunun için 
ilgili aktörlerin ve paydaşların 
birlikte çalışması yeterli 
olacaktır. Bu vesileyle 2022’nin 
geçen yıllarda yaşanan tüm 
olumsuzlukların yaşanmayacağı 
bir yıl olması temennisi ile 
üyelerimizin, üreticilerimizin, 
sanayicilerimizin yeni yılını 
tebrik ediyor, şükranlarımı 
sunuyorum.

geçirilmesi ile ilgili çalışmalar 
devam etmektedir. Bu ihtisas 
OSB’lerin işlerlik kazanmasıyla 
beraber kentimizin tarım 
ve tarıma dayalı sanayi 
potansiyeli daha da artacak 
ve tarımsal alanda yeni iş 
alanları oluşacaktır. Bu şekilde 
ilimiz ve ülkemiz istihdamına 
ve ekonomisine de katkı 
sağlanmış olacaktır. Pandemi 
sürecinde gıdanın önemi bir kez 
daha ortaya çıkmıştır. Tarım 
denilince akla ilk gelen bölge, 
bizim bölgemiz Çukurova’dır. 
Çukurova’mızın Türkiye tarımı 

en üstte Hububat yer alırken 
bu grubu Yağlı Tohumlar, 
Yaş ve Kuru Meyveler ve 
Tekstil Hammaddeleri takip 
etmektedir. Adana Ticaret 
Borsası olarak 2018 yılında ürün 
almaya başladığımız Lisanslı 
Depolarımızda, 2021 yılında da 
üyelerimize ve üreticilerimize 
hizmet vermeyi sürdürdük. 40 
bin tonluk Lisanslı Depolarımız 
bugün itibariyle dolmuş 
vaziyettedir. Aynı şekilde, 2021 
yılında Adana genelindeki 
toplam yaklaşık 680 bin ton 
kapasiteli 15 Lisanslı Deponun 
da doluluk oranı yüzde 90’ı 
geçti. Buna ek olarak, Yetkili 
Sınıflandırıcı Laboratuvar 
hizmetimiz devam etmektedir.
 İlimizde Adana Valiliğimizin 
öncülüğünde Adana Ticaret 
Borsamızın da yer aldığı 
Adana Gıda İhtisas OSB, 
Adana Karataş Tarıma Dayalı 
İhtisas Sera OSB ve Adana 
Karataş Tarıma Dayalı İhtisas 
Su Ürünleri OSB’nin hayata 

ŞAhİN BİLGİÇ
Adana Ticaret Borsası Başkanı

ADANA GENELİNDEKİ 
TOPLAM YAKLAŞIK 680 
bİN TON KAPASİTELİ 
15 LİSANSLI DEPONUN 
DOLULUK ORANI YÜZDE 
90’I GEÇTİ.
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2022’YE UMUTLA GİRİYORUZ
B ir yılı daha tüm dünyayı 

etkisi altına alan 
pandeminin gölgesinde 

tamamlarken, yeni yıla yeni 
umutlarla giriyoruz. 
2021 yılını AOSB sanayicileri 
olarak dolu dolu geçirdik.  
Başta altyapı ve üst yapı 
olmak üzere kesintisiz ve 
sorunsuz üretim imkânlarımızla 
ulusal ve uluslararası bazda 
sanayicinin her türlü ihtiyacını 
karşılayabilecek bir Organize 
Sanayi Bölgesi olduğumuzu 
gururla belirtmek istiyorum. 
Bölgemizde; hizmet kalitemizi 
artıracak yenilikçi adımlar 
atıyor, her projemizde çevreye 
ve doğaya saygılı, sürdürülebilir 
bir politika benimsiyoruz.
Daha önce Kullanma Suyu 
Tesislerimizin kapasitesini 3 
katına çıkartarak, bölgemizin 30 
yıllık su ihtiyacını karşılayabilir 
duruma getirmiştik. Arıtma 
tesislerimizin kapasitesini de 
iyileştirme yatırımı ile 72.000 
m³/günden 90.000 m³/güne 
çıkarıyoruz.  Kapasite artışımızı 
2022’nin ilk çeyreğinde devreye 
almayı planlıyoruz. Elektrik 
faaliyetlerinde ileri teknoloji ile 

yapımı tamamlanarak, hizmete 
açıldı. Bölgemizde yaklaşık 40 
bin çalışana hizmet verecek olan 
Ç.Ü. AOSB Sağlık Merkezi’nin 
temelini Aralık ayının son 
günlerinde attık. Tesislerimizi 
bir yıl içinde hizmete açmayı 
planlamaktayız.
Bölgemizin en az 20 yıllık 
enerji ihtiyacını karşılayacak 
TEİAŞ Şalt Merkezi Projemiz, 
akademisyenlere yer tahsis 
edilecek Kuluçka Merkezi 
Projemiz, artan enerji ihtiyacını 
çevreci yöntemlerle karşılamak 
üzere hayata geçirdiğimiz GES 
Projemiz ile İtfaiye Merkezi 
gibi birçok projemiz de devam 
etmektedir. AOSB’mize ulaşım 
alternatifi olacak Otoban İkinci 
Bağlantı Kavşak Projesi’nin 
yapımı ise Karayolları 
tarafından sürdürülmekte 
olup haziran ayında hizmete 
açılacaktır.
Adana Valimizin değerli 
desteklerinden aldığımız güç 
başta olmak üzere kentimizde 
bulunan tüm odalar, kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla uyum, 
birlik, beraberlik ve istişare 
kültürü içerisinde tek vücut 
olarak çalışıyoruz. Bu güç 
birliği Adana’mızın, büyüyüp, 
gelişmesinde çok kıymetli bir 
yere sahiptir. Bu gücümüzü 
üretim tutkumuzla birleştirdikçe 
büyüyüp güçlenmeye devam 
edeceğimizi bir kez daha 
yeniliyor, 2022 yılının milletimiz 
ve tüm insanlık için hayırlara 
vesile olmasını temenni 
ediyorum. 

katılımcılarımıza ulaştırıyoruz.
AOSB Bölge Müdürlüğümüzün 
bünyesinde hizmet veren Proje 
Destek Ofisimiz kanalıyla 
KOSGEB ve Bakanlık 
kapsamında hibe proje ve 
destekleri konusunda iki yılda 
sanayicilerimize toplamda 
58.560.000,00 TL tutarında 
destek sağlanmıştır.
TEVMOT (Türkiye’de Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmelerde 
Enerji Verimli Motorların Teşvik 
Edilmesi) projesi kapsamında da 
bölgemiz pilot uygulama bölgesi 
seçilmiştir.  Bu kapsamda, 
KOBİ’lerde yeni ve enerji 
verimli motorların eskileriyle 
değiştirilmesini sağlıyoruz.
Tam güvenli OSB anlayışımız 
çerçevesinde hayata 
geçirdiğimiz Kapalı Devre 
Kamera Güvenlik Sistemi 
(MOBESE) İzleme ve 
Koordinasyon Merkezi projemiz 
tamamlandı. Bölgemiz artık 
MOBESE ile daha da güvenli 
duruma gelmiştir. Kurumsal 
kimlik çalışmaları kapsamında 
AOSB’mizin çehresine 
yakışacak bir tasarımla 
planlanan yeni Giriş Tagımızın 

TÜRKİYE GÜÇLÜ bİR 
DEVLETTİR VE HER 
TÜRLÜ OLUMSUZ 
KOŞULDAN GÜÇLENEREK 
ÇIKMASINI bİLMİŞTİR. 
ÜLKEMİZ; MİLLİ 
bİRLİK RUHUYLA, 
ÜLKESİNİ SEVEN, bU 
SEVGİYLE ÜRETEN, 
İHRACAT YAPAN VE 
İSTİHDAM YARATAN 
SANAYİCİSİYLE 
GELECEKTE ÇOK DAHA 
İYİ NOKTALARDA 
OLACAKTIR.

sürdürülebilir bir altyapı gücünü 
oluşturduğumuz Bölgemizde; 
sanayicilerimize sorunsuz ve 
eksiksiz hizmet sunuyoruz. 
SCADA sistemi vasıtasıyla 
elektrik dağıtım şebekemizin  
an be an takibini yapabiliyoruz. 
Yüzde 100 doluluk oranı 
bulunan bölgemizde, ilk etapta 
100 hektarlık, ikinci etapta 
da 600 hektarlık olmak üzere 
toplamda 700 hektarlık,  bir 
başka ifade ile; 7 milyon 
metrekarelik genişleme 
çalışmalarımız hızla devam 
ediyor.
Bölgemizde; elektrik, doğalgaz, 
kullanma suyu, atık su, yağmur 
suyu, yol yapım ve onarımı ile  
itfaiye teşkilatı hizmetleri gibi 
tüm ihtiyaçlar, sanayicilerimize 
etkili, ekonomik ve kaliteli 
şekilde sunulmaktadır.  
Diğer yandan da enerji 
verimliliği, Ar-Ge projelerinin 
hazırlanması, üniversite-sanayi 
iş birliğinin geliştirilmesi, 
girişimciliğin desteklenmesi, 
kümelenme faaliyetleri, ulusal 
ve uluslararası kaynaklara 
erişimin kolaylaştırılması gibi 
nitelikli hizmetlerimizi de 

BEKİR SÜTCÜ
AOSB Yönetim Kurulu Başkanı
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ADANA İHRACATTA  
REKOR KIRDI 

Çukurova’nın başkenti Adana, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 36,1 artışla 2 
milyar 492 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracat pazarlarında tekstil, kimya, 
hububat ve bakliyat sektörlerinde söz sahibi olan Adana, en fazla Irak, Almanya ve 
İspanya’ya dış satım yaptı. ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’nın 2021 yılında 

Cumhuriyet tarihi ihracat rekorunu kırdığını belirterek “2022 yılı ihracat hedefimiz 
3,5 milyar dolar. Yeni yatırım projeleriyle birlikte bu rakamların çok daha üzerine 

çıkacağımızdan hiç şüphemiz yok.” dedi. 
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T ürkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
(TİM) 2021 yılına ilişkin dış ticaret 
verilerini değerlendiren TİM Başkan 

Vekili ve Adana Sanayi Odası (ADASO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, 
Covid-19 pandemisinin küresel ticarette 
ve tedarik zincirinde yarattığı olumsuz 
etkilere rağmen 2021 yılında ülke ihracatının 
bir önceki yıla göre yüzde 32,9 artışla 
225 milyar 368 milyon dolara ulaştığını, 
Adana’nın ihracatının ise yüzde 36,1 
oranında artarak 2 milyar 492 milyon dolar 
düzeyinde gerçekleştiğini belirtti. 
Adanalı sanayicilerin bir yandan katma 
değeri yüksek, tasarım üstünlüğüne 
sahip, teknoloji yoğun sanayi ürünlerine 
odaklanırken diğer yandan koronavirüs 
salgınının yol açtığı kayıpların telafisi 
için gayret gösterdiğini kaydeden Başkan 
Zeki Kıvanç, “Adana, en son 2018 yılında 
elde ettiği 2 milyar 13 milyon dolarlık en 
yüksek yıllık ihracat seviyesini 2021 yılında 
aşarak 2 milyar 492 milyon dolar değer 
ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Dış 
ticarette özellikle yeni pazar araştırmalarının 
yanı sıra kümelenme mantığı çerçevesinde 
uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesine 
ve desteklenmesine ağırlık veren Adanalı 
sanayicilerimizi elde ettikleri bu başarıdan 
dolayı tebrik ediyor, şükranlarımı 
sunuyorum. 2022 yılı ihracat hedefimizin 3,5 
milyar dolar olduğunu özellikle belirtmek 
istiyorum. Çünkü bu ihracat rakamı 
Adana’nın gerçek potansiyelini yansıtmıyor. 
Adana’nın yeni yatırım alanları ile birlikte bu 
rakamların çok daha üstüne çıkacağından 
hiç şüphemiz yok. Mevcut potansiyele ek 
olarak yapılan projelerin tamamlanması ile 
birlikte hiç kuşkusuz ki Adana’mız ülkemizin 
sanayi üretimi ve ihracat hedeflerine en çok 
katkı yapan illerin başında gelecektir.” dedi.
Adana’nın yıllık ihracatında en büyük payı 
alan sektörlerin ilk üç sırasında yüzde 
20,11 pay ile tekstil ve hammaddeleri 
ve mamulleri, yüzde 20 pay ile kimyevi 
maddeler ve mamulleri ve yüzde 13,04 
pay ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar 
ve mamulleri sektörlerinin yer aldığını 
söyleyen Başkan Kıvanç, en çok ihracat 
yapılan ülkeler listesinde ise 249,3 milyon 
dolar değer ile Irak’ın birinci, 215,7 
milyon dolar değer ile Almanya’nın ikinci 
ve 165,8 milyon dolar ile İspanya’nın 
üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.
 
ADANA’DAN 177 ÜLKEYE 
İHRACAT
2021’de ihracat yapılan ilk 20 ülke 
içerisinden en büyük artış oranını 
yüzde 202 ile İran pazarında elde 
ettiklerini ifade eden Başkan Kıvanç, 
“İran’ı yüzde 144 artış ile Romanya takip 
etti.  Yüzde 102’lik artış oranı ile İtalya ve 
yüzde 92 ile İspanya en çok artış gösteren 
ülkeler arasında 3’ncü ve 4’ncü sırada yer 
aldı. Ayrıca 2021’de Adanalı firmalar 177 
ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Adana’nın 

2021 yılı aralık ayında Türkiye geneli 
ihracattan aldığı pay yüzde 1,29 olmuştur. 
Adana, aynı yılın kasım ayında yüzde 1,37 
pay almıştı. Yıl genelinde ise Adana’nın payı 
yüzde 1,21 oldu.” dedi.
Başkan Kıvanç, Adana sanayisine, üretim, 

Türk tekstil endüstrisinin beşiği sayılan ve çok sayıda entegre tesisin faaliyet gösterdiği Adana’da 
2021 yılı ihracatında lokomotif sektörlerin başında tekstil geldi. 

TEKSTİL 
501,3 

KİMYA 
498,5  

HUBUBAT-BAKLİYAT  
 325   

MİLYON DOLAR

ADANA’NIN 2021 YILI  
SEKTÖREL İHRACATI

MİLYON DOLAR

MİLYON DOLAR
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istihdam ve ihracatına büyük ivme ve önemli 
güç kazandıracak ihracatın artırılmasına 
yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde 
sürdürüldüğünü belirterek, sözlerine şöyle 
devam etti: “Adana, Marmara üretim 
havzasından sonra Türkiye’nin ikinci büyük 
üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. 
Bölgemiz demir-çelik, kimya, plastik, metal-
makine, tekstil, gıda ve tarım 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.  Bunun dışında 
ise Adana’da yaklaşık 20 yeni sanayi 
bölgesi ve küçük sanayi sitesi kurulması 
için Adana Valiliği koordinasyonunda 
kentin tüm paydaşları olarak seferber olmuş 
durumdayız. Yakın gelecekte bu alanların 
kurulmasıyla Adana, üretimle dönüşen ve 
kalkınma yolunda dev atılımlar yapan bir 
kent olacak.”
 
ADANA’NIN 2021 YILI SEKTÖREL 
İHRACATI
2021 yılında Adana’dan yapılan ihracatta 
501 milyon 286 bin dolar değer ile tekstil ve 
ham maddeleri sektörü ilk sırada yer aldı. Bu 
sektörü 498 milyon 447 bin dolar ile kimyevi 
maddeler ve mamulleri ve 325 milyon 65 bin 
dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar 
ve mamulleri sektörleri takip etti. 2021’de 
Adana’nın ihracatında yüzde 20,11 pay 
ile tekstil ve ham maddeleri sektörü ilk 
sırada yer alırken, yüzde 20 pay ile kimyevi 
maddeler ve mamulleri sektörü ikinci ve 
yüzde 13,04 pay ile hububat, bakliyat, yağlı 
tohumlar ve mamulleri sektörü üçüncü 
sırada yer aldı. Aynı dönemde ilk 5 sırada 
yer alan sektörlerin kümülatif payı yüzde 
65,2 olurken, ilk 10 sektör Adana ihracatının 
yüzde 88,9’unu gerçekleştirdi.
100 milyon dolar değerinde altında 
performans gösteren sektörlerin arasından 
ise ihracatını bir önceki yıla göre 61,5 milyon 
dolardan 82,6 milyon dolara yükselten demir 

ve demir dışı metaller, 50 milyon dolardan 
63,4 milyon dolara yükselten iklimlendirme 
sanayi, 19,8 milyon dolardan 31,4 milyon 
dolara yükselten meyve sebze mamulleri, 5,5 
milyon dolardan 14 milyon dolara yükselten 
savunma ve havacılık sanayi ile 23 bin 
dolardan 9 milyon dolara yükselten gemi,  
yat ve hizmetleri sektörlerindeki artışlar 
dikkat çekti. 
2021 yılı Türkiye’nin toplam ihracatına 
Adana’dan en büyük desteği tekstil ve ham 
maddeleri sektörü verdi. Tekstil ve ham 
maddeleri sektörünün sektör ihracatına 
verdiği destek 4,94 oranında gerçekleşti. 
Bunu yüzde 4,7 pay ile su ürünleri ve 
hayvansal mamuller ve yüzde 4,1 pay ile yaş 
meyve ve sebze sektörleri takip etti. 
 
ADANA’NIN 2021 YILI ÜLKELER 
BAZINDA İHRACATI
Adana’nın 2021 yılında en fazla ihracat 
yaptığı ülke 249,3 milyon dolar değer ve 
yüzde 10 pay ile Irak oldu. Irak’ı, 215,7 
milyon dolar değer ve yüzde 8,66 pay ile 

Almanya ve 165,8 milyon dolar değer 
ve yüzde 6,65 pay ile İspanya takip etti. 
2020 yılı ile karşılaştırıldığında Irak ve 
Almanya’nın payını arttırdığı 3,4 ve 5’nci 
sıralarda bulunan İspanya, ABD ve İtalya’nın 
payını azalttığı görüldü. 2021 yılında 
Adana’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiği 
ilk 20 ülkenin payı 70,55 ve ihracat tutarı 
ise 1 milyar 758 milyon dolar düzeyinde 
gerçekleşti. Söz konusu ilk 20 ülkeye yapılan 
ihracat kümülatif anlamda bir önceki yıla 
göre yüzde 42,57 oranında artış gösterdi.
 
ADANA MERKEZLİ FİRMALARDAN  
177 ÜLKEYE İHRACAT 
Adana merkezli firmalar 2021 yılında 177 
ülkeye ihracat gerçekleştirirken, bu ülkelerin 
123’ünde bir önceki yıla göre artış yaşandı. 
2020 yılında 10 milyon dolar ve üzeri ihracat 
yapılan ülkelerden 2021 yılında en çok azalış 
görülen ülke, yüzde 95,2 ile Suudi Arabistan 
olurken, yüzde 29,3 azalış ile Macaristan 
ve yüzde 27,2 azalış ile Hollanda’ya yapılan 
ihracat takip etti.

Kimyevi maddeler ve mamuller ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinde etkin olan Adana, 
2021 yılında Türkiye’nin en fazla ihracat yapan illeri arasında 14’üncü sırada yer aldı. 

2021’DE ADANA’NIN EN 
FAZLA İHRACAT YAPTIĞI  
ÜLKELER LİSTESİNDE 
249,2 MİLYAN DOLAR DEĞER 
İLE IRAK BİRİNCİ, 
215,7 MİLYON DOLAR DEĞER 
İLE ALMANYA İKİNCİ, 165,7 
MİLYON DOLAR DEĞER İLE 
İSPANYA ÜÇÜNCÜ SIRADA 
YER ALDI. 
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A dana’nın Düşman İşgalinden 
Kurtuluşunun 100’üncü Yılı 
100 etkinlikle kutlandı. 3 Aralık 

2021’de başlayan kutlamalar 5 Ocak günü 
yoğunlaşarak sürdü. Sabah saatlerinde, 100 
yıl önce kurtuluşun gerçekleştiği günde 
olduğu gibi Büyüksaat ve Ulucami minaresi 
arasına bağımsızlığın simgesi şanlı Türk 
bayrağı asıldı. Bayrak törenine Adana 
Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile 
kentin sivil ve askeri erkanı katıldı. 100. 
yılda asılan bayrak, 100 Adanalı kadın 
tarafından getirilen kumaşların, kadınlar 
arasından dikiş bilenlerin Adana Büyükşehir 
Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi Dikiş 
Atölyesi’nde dikilmesiyle oluşturuldu. 5 
Ocak 1922’de Adana’nın düşman işgalinden 
kurtulduğu gün asılan Türk bayrağının 
hazırlanış şekli, dayanışma ve fedakarlık, 

günümüzde de canlandırılmış oldu.
Kutlamalar kapsamında Adana Sanayi 
Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret 
Borsası ve Adana Hacı Sabancı Organize 
Sanayi Bölgesi iş birliğinde hazırlanan 3 bin 
128 ve 500 metrelik iki parça Türk bayrağı, 
Adana’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 
100. Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında, 
6 bin 500 kişilik ekip tarafından kentin 
tarihi simgelerinin bulunduğu caddelerde 
taşındı. Tarihi Büyüksaat ve Uğur Mumcu 
Meydanı’ndan ayrı ayrı başlayan yürüyüşle 
taşınan bayraklar, tarihi Taş Köprü’de 
birleştirilerek 3 bin 628 metreye ulaştı. Taş 
Köprü’de düzenlenen etkinlikte, Jandarma 
Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına 
ait iki helikopterle Çelik Kanatlar Gösterisi 
yapıldı. Kano ve kürek sporcuları da Seyhan 
Nehri’nde gösteri gerçekleştirdi.
Büyüksaat ve Taşköprü’deki  törenin 

GURUR GÜNÜNDE 
TÜRKİYE’NİN EN UZUN 
BAYRAĞI TAŞINDI 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te kurtuluş hissi 
uyandıran, Milli Mücadele’ye ilham olan Adana’nın 
Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü 
büyük coşkuyla kutlandı.ADASO, ATO, ATB ve 
AOSB’nin iş birliğinde hazırlanan 3.628 metre 
uzunluğundaki Türk bayrağı, kentin tarihi simgelerinin 
bulunduğu caddelerde gururla taşındı. ardından kentin sivil ve askeri erkanı, 

Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı önünde 
düzenlenen çelenk törenine katıldı. Sivil ve 
askeri erkan, daha sonra kortej eşliğinde 
Uğur Mumcu Meydanı’na kadar yürüdü 
ve kutlamalar burada sürdü. Adana Valisi 
Süleyman Elban ve Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 
katılımcıları, konukları ve Adanalıları 
selamladı. 
 
‘EMANETİ YÜCELTMEK İÇİN 
ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ’
Törende saygı duruşunda bulunuldu ve 
İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama 
mesajının da okunduğu törende konuşan 
Vali Süleyman Elban, vatandaşların 
Kurtuluş Bayramını kutladı. Vali Elban, 
“Çukurova’nın her tarafında emsalsiz bir 
mücadele başladı. Verilen bu kahramanca 
mücadelenin sonunda düşman artık pes 
etmek, havlu atmak zorunda kaldı. Milli 
Mücadele’nin Lideri Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ten aman dileyip, barış ve ateşkes 
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talebinde bulundular. 20 Ekim 1921’de 
Ankara Antlaşması’yla Fransızlar Adana’dan 
çekilmeyi kabul ettiler. 5 Ocak 1922 tarihi 
itibariyle yani 100 yıl önce bugün Adana’mız 
tam olarak bağımsızlığına, hürriyetine 
kavuşarak düşman işgalinden kurtulmuştur. 
Adana’nın her bir köşesinde o dönemde 
yaşanan mezalimleri ve atalarımızın verdiği 
kahramanlık mücadelesini gördükçe, 
mücadelenin büyüklüğünü anladıkça 
hakikaten gururlanıyoruz. İnşallah biz 
de onların vermiş olduğunu bu destansı 
mücadeleye layık oluruz ve Adana’mızı 
onlar nasıl kurtarıp bize teslim etmişse, 
biz de onların emanetlerini yüceltmek için 
elimizden geleni yaparız.” diye konuştu.
 
‘TÜRKİYE REKORUNU KIRDIK’
Adana Valisi Süleyman Elban, Türkiye’de 
bugüne kadar ilk kez 3 bin 128 metre ve 
500 metre uzunluğunda bayrak açıldığını, 
kendilerinin organize ettiği kurtuluş 
etkinliğinde Türk bayrağının uzunluğunun 
3 bin 628 metreye ulaşarak Türkiye rekoru 
kırıldığını söyledi. Kentte 100 yıl önce 
düşman işgaline karşı destansı mücadeleler 
verildiğini ve 5 Ocak’ta göndere ay yıldızlı 
bayrağın dikildiğini anımsatan Elban, “5 
Ocak’ı her yıl kutluyoruz, ancak bu yıl 
bir asrı devirdik, 100. yıl özel bir gündü. 
Büyüksaat’ten İstasyon Meydanı’na kadar 
3 bin 628 metre uzunluğunda bayrak açtık. 
Şu anda Taş Köprü’de Türkiye’nin en uzun 
bayrağını açtık. Türkiye’de henüz toplam 

3 bin 628 metreyi bulan bir bayrak olmadı. 
Bu rakamla Türkiye rekoru kırdık. Çeşitli 
gösterilerle bu rekoru süsleyeceğiz. Bundan 
sonra da yıl içerisinde bu tür etkinliklerimize 
devam edeceğiz.” diye konuştu.
 
‘BU MİLLET ESİR OLMAYACAK’
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar da konuşmasında, “Mustafa Kemal 
Atatürk’ün dediği gibi, geçmişini bilmeyen 
toplumlar, geleceği dizayn edemezler. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1. Dünya Savaşı 
sonrasında Adana’ya gelip yaptığı toplantılar 
sonrasında, kendisine Adanalıların verdiği 
cevap çok önemlidir. Adanalılar, ‘Paşam 
doğduğumuz bu topraklarda ölmesini 
de biliriz. Fakat öldürmeden de ölmeyiz. 
Bütün maddi ve manevi varlıklarımızla 
emrinizdeyiz. Kanımızı ve canımızı da 
vermeye hazırız. Yeter ki bu kutsal toprakları 
düşman çizmelerine çiğnetmeyelim’ 
demiştir. Mustafa Kemal Atatürk de, toplantı 
yaptığı odada ‘Evet bu topraklarda düşman 
çizmesi gezemeyecek ve bu millet esir 
olmayacaktır’ demiştir.” diye konuştu.

‘MİLLİ MÜCADELE ATATÜRK’ÜN 
ADANA’YA GELİŞİYLE BAŞLAR’
Mustafa Kemal Atatürk’ün, kurtuluşun 
ardından dile getirdiği, “Bende bu vekayiin 
ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel 
Adana’da vücut bulmuştur.” sözlerine 
de vurgu yapan Başkan Zeydan Karalar, 
“Milli Mücadele Mustafa Kemal Atatürk’ün 

Adana’ya gelişiyle başlar. Burada yaptığı 
temas ve toplantıların ardından, milis 
kuvvetleri kurulması talimatını verir ve silah 
desteği sağlar.” dedi.
Adana’yı işgal eden Fransızların ve 
Ermenilerin zulüm ve katliamlar yaptığını 
belirten Başkan Zeydan Karalar, milis 
güçlerinin direnişiyle ilgili de bilgi verdi. 
İlçelerde gerçekleşen büyük çarpışmaları da 
hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, gencecik 
vatanseverlerin kendilerini feda ederek 
Fransız cephaneliklerine, karakollarına 
yaptığı baskınları anlattı.
 
BİR ASRA YAKIŞAN RENKLİ, YOĞUN  
VE ANLAMLI TÖREN
Adana Valisi Süleyman Elban ve Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar’ın konuşmalarının ardından devam 
eden kutlamadalarda şiirler okundu, halk 
oyunları oynandı, mehter takımı gösterisi 
yapıldı. Pozantı Kaymakamlığı’ndan 
bisikletli sporcularca getirilen “Atatürk’ün 
mücahitlerinden Adana’ya” isimli bayrak, 
Vali Süleyman Elban’a teslim edildi. 100 
yaşındaki Makbule Cemil de tarihi bir 
bayrağı öğrencilere takdim etti. Bayrak 
Şiiri yazarı Arif Nihat Asya, ölüm yıl 
dönümü olan 5 Ocak’ta anıldı, resim, şiir, 
kompozisyon, fotoğraf yarışmalarında 
dereceye girenlere ödülleri verildi. 
Kutlamalarda Jandarma Özel Kuvvetleri de 
karada ve havada çeşitli gösteriler yaparak 
Adanalıların göğsünü kabarttı. 
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‘ADANA, UMUDUN VE İSTİKLALİN 
ŞEHRİDİR’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise “100. 
Yıl Dönümü vesilesiyle, Adana’da aranızda 
bulunmaktan şeref duyuyorum” diyerek 
başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Tam bir asır önce, ecdadın esarete boyun 
eğmeyen mücadelesi ve burada yazılan 
kahramanlık destanı, sadece Adana’mızın 
kurtuluşunu sağlamakla kalmamış, İstiklal 
Harbi’yle gelecek büyük zaferin de, adeta 
müjdecisi olmuştur. Adana, umudun ve 
istiklalin şehridir. Saim Bey, Ali Yaver, 
Rahmiye Hanım ve Müftü Hacı Mehmet 
gibi daha binlerce vatanseverin çıktığı 
topraklardır. Kendisinden daha güçlü 
silahlara sahip işgalciler karşısında geri adım 
atmayan, tutsak yaşamayı kabul etmeyen bir 
ruhun ve inancın adıdır. Adana’dan yükselen 
bu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, 

KURTULUŞUN 100. YILINDA 
ADANA EKONOMİ ZİRVESİ 
Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında, Adana Valiliği öncülüğünde, Adana 
Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Hacı Sabancı Organize 
Sanayi Bölgesi iş birliğinde “100. Yılında Adana Ekonomi Zirvesi” gerçekleştirildi. ADASO 
Başkanı Kıvanç, “Günümüzde kurtuluş mücadelesi ekonomi ile yapılıyor. Süngü yerine daha 
ucuza ve kaliteli olarak ürettiğiniz ürün, silah yerine ise yüksek teknoloji kullanılıyor.” dedi.

Adana Valisi Süleyman Elban

5 Ocak Adana’nın Düşman İşgalinden 
Kurtuluşunun 100. Yıldönümü 
kapsamındaki “100. Yılında Adana 

Ekonomi Zirvesi” Hilton Otel’de 
gerçekleştirildi. Adana Valisi Süleyman 
Elban, 5 Ocak filminin gösteriminin 
ardından yaptığı konuşmada, “Bugün 
güzel Adana’mızın Düşman İşgalinden 
Kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri 
kapsamında odalarımızın ev sahipliğinde 
Adana Ekonomi Zirvesi ve Adana’mızın 
ekonomisini konuşmak üzere burada 
toplandık. Biz yaklaşık bir aydan beri 100 
etkinlik hedefi ile yola çıktık ve hala ‘100 
etkinlik yapıyoruz’ diyoruz. Ancak o kadar 
çok talep geldi ki bugün itibariyle 200’ün 
üzerinde etkinliği tamamladık. Ancak 100 
adet hedef koyduğumuz için yine 100 diye 
adlandırıyoruz. Sağ olsunlar başta Adana 
Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm 
ilçe belediyelerimiz bize destek oldu.” dedi.
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günümüzde de, milletimize, bayrağımıza, 
vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler 
karşısında en büyük gücümüzdür. Ülkemizin 
birliğini, dirliğini bozmak isteyen herkes 
bilmeli ki; Adana’daki bu ruh ve Adanalı 
yiğitler var oldukça, bu ülkeyi kimse 
bölemez. Bu günlerimizi bizlere armağan 
eden ecdadımızı, Cumhuriyetimizin 
Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşlarını, Adana savunmasında 
şahadete yürüyen şehitlerimizi ve tüm 
kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle 
yâd ediyorum.”

‘500 BÜYÜK FİRMADAN 35’İ 
ADANA’DA’
Bugün Adana’nın, geçmişine yakışır bir 
şekilde, bir ticaret, sanayi, tarım, eğitim ve 
turizm merkezine dönüştüğünü söyleyen 
Hisarcıklıoğlu, “Adana, Anadolu’da 
sanayileşmenin lokomotifi olmuş, sanayinin 
Anadolu’ya yayılmasını sağlamıştır. 
Bereketli topraklarıyla, girişimci insanlarıyla, 
ülkemizin göz bebeği haline gelmiştir. 
Burada dinamizm var, hareket var, bereket 
var. Ticaret hacminde, üretimde ve 
ihracatta ilk sıralarda. Ülkemizin en büyük 
1000 sanayi kuruluşundan 31’inin faaliyet 
gösterdiği Adana OSB, Türkiye’nin ilk 10 
OSB’si arasında yer alıyor. OSBÜK’ün OSB 
Yıldızları Araştırması’nda dereceye giren 
500 firmadan 35’i de yine burada. Adana, 
aynı zamanda Türkiye’de tarımın da yıldızı. 
Burası Türkiye’nin en bereketli coğrafyası 
Çukurova, dünyanın ve ülkemizin en büyük 
ovalarından biri. Seracılıkta da, ilk 3 şehirden 
biri haline gelmeyi başarmış durumda. İşte 
tüm bu başarıların asıl sahiplerini, Adana 
için çalışan girişimci kardeşlerimi yürekten 
kutluyorum” şeklinde konuştu.

‘HEDEF 250 MİLYAR DOLAR İHRACAT’
Pandemi nedeniyle küresel milli gelirin 
yüzde 3, küresel ticaret hacminin yüzde 
8 küçüldüğünü, 2020’nin tüm dünya 
için kayıp sene olduğunu, 2021’in ise, 
bu kayıpların kısmen telafi edildiği, bir 
onarım senesi olarak geri de kaldığını ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “2022’de eğer pandemi kaynaklı 
yeni bir olumsuzluk karşımıza çıkmazsa, 
salgın öncesi üretim ve ticaret seviyeleri 

yakalanacaktır. Küresel milli gelir de, tarihte 
ilk defa 100 trilyon dolara ulaşacaktır. 
Ülkemiz ekonomisi ve sanayimiz, 2021 
yılı ilk dokuz ayında yüzde 12 oranında 
büyüdü. İhracatımız, geçen yıla göre yüzde 
33 oranında artışla 225,4 milyar dolara ulaştı 
ve tarihi bir rekor kırmış oldu. Ülkemizin 
küresel ihracattan aldığı pay da, ilk kez 
yüzde 1’in üzerine çıktı. İnşallah 2022 yılında 
250 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. 
Adana da, geçen sene 1,9 milyar dolar 
olan ihracatını 2,5 milyar dolar seviyesine 
yükselterek ayrı bir rekor kırmış, en çok 
ihracat yapan şehirler arasında yer almıştır.”  
 
‘YEŞİL SANAYİ DEVRİMİNİ 
KAÇIRMAMALIYIZ’
Küresel iklim değişikliğiyle mücadele 
ve karbon salınımının azaltılması 
zorunluluğunun, ekonomide yeni ve büyük 

bir dönüşümü gerekli kıldığını ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:  “2021 yılı 
pandemiden, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda 
yer verilen stratejilere uyumlu çalışmalara 
geçmeye başladığımız yıl oldu aslında. 
Hayatlarımız hızlı bir değişim içinde. 
Gelecek gözümüzün önünde şekilleniyor. 
İklim değişikliğinde, konuşmaktan 
yapmaya geçiliyor. Artık işi maliyetlendirme 
aşamasındayız. Pek yakında, kendi 
emisyon ticaret sistemimizi kurup, karbon 
salınımlarını fiyatlandıracağız. Bu da, 
bugüne kadarki en büyük vergi reformu 
adımı olacak. TOBB olarak, yeşil sanayi 
devrimini özellikle vurguluyoruz. Sanayi 
devrimini kaçırdığımız gibi, bunu da 
kaçırmamamız gerektiğini söylüyoruz. Yeşil 
sanayi devriminin; sanayi, tarım ve hizmet 
sektörlerini içeren, kapsamlı bir teknolojik 
yenilenme olduğunu anlatıyoruz. Yeşil 
dönüşümün yanında dijital dönüşümü de 
asla göz ardı etmemeliyiz. ‘Dijital dönüşüm 
benim neyime’ diyen, eninde sonunda 
kaybeder. Ne iş yapıyorsak yapalım, iş 
süreçlerimizi dijitalleştirmeliyiz. Bunun için 
ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve rehberliği de 
sizlerin hizmetine sunuyoruz. Karşımızdaki 
dönüşüm süreci, aynı zamanda yüksek 
sermayeye ihtiyaç duymak demektir. 
Enflasyonun düşük, faiz oranlarının makul 
ve döviz kurlarının istikrarlı olduğu bir 
yapıya bir an önce ulaşmak zorundayız.”
 
‘BU KENTİN EVLADI OLMAK  
BÜYÜK ONUR’
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 

Karalar da konuşmasında “Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesine ilham veren bir 
kentin evladı olmak bizim için 
büyük bir onurdur ve Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesinde zafer 

HİSARCIKLIOĞLU: 
ADANA, ANADOLU’DA 
SANAYİLEŞMENİN 
LOKOMOTİFİ OLMUŞ, 
BEREKETLİ TOPRAKLARIYLA, 
GİRİŞİMCİ İNSANLARIYLA, 
ÜLKEMİZİN GÖZ BEBEĞİ 
HALİNE GELMİŞTİR.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünya ve ülke geleceğine ilişkin değerlendirmeler yaparken, 
yeşil sanayi devriminin dijital dönüşümle paralel ilerleyeceğini vurguladı.

Adana Büyükşehir  
Belediye Başkanı 

Zeydan Karalar
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kazanmış olmak da büyük bir onurdur.” dedi.
Adana’nın 1800’lerde sanayiye geçmeye 
başladığını ve Türkiye’de kimine göre ikinci, 
kimine göre 3’ncü kent olarak anıldığını ifade 
eden Karalar, şöyle konuştu:
“Cumhuriyetin kalkınmasına destek olan 
Adana, uzun süre bu çıkışını sürdürmüş bir 
kenttir. Birçok kişiye iş vermiştir. Ne yazık 
ki son yıllarda bu çıkışını sürdürememiş 
ve durağan bir zaman yaşamıştır. Valimiz 
öncülüğünde artık kavga eden ve 
çatışan değil, çalışan bir Adana için çaba 
göstermeliyiz. Son yıllarda şehrimize 
gelen valiler yönünden de çok şanslıyız. 
Süleyman Elban Valimize de şehrimize 
yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Adana için 
emrinizdeyim.”
Bugün birlik ve beraberdik içinde olan bir 
Adana örneğinin yaşandığını vurgulayan 
Karalar, “Biz yatırımcıyı kaçırmıyor, aksine 
yatırım yapılması için elimizden gelen çabayı 
gösteriyoruz. Biliyoruz ki üretim olmazsa 
olmaz, istihdam olmazsa olmaz, ihracat 
olmazsa olmaz. Biz her zaman fedakârlık  
yapmaya hazırız, yeter ki yatırım yapılsın” 
ifadelerini kullandı. 

‘GÜNÜMÜZDE KURTULUŞ 
MÜCADELESİ SÜNGÜ İLE DEĞİL 
EKONOMİ İLE YAPILIYOR’
Adana Sanayi Odası Başkanı (ADASO) 
Zeki Kıvanç da, hürriyetinden ve 
bağımsızlığından tarih boyunca ödün 
vermeden yaşamış  Türk Milleti’nin, 
dün olduğu gibi bugün de yarın da 
vatanına,  bayrağına, kardeşliğine, 
milli ve manevi değerleri ile birliğe 
ve bütünlüğüne sahip çıkacağını 
ifade etti. 5 Ocak tarihinin 
önemine dikkati çeken ADASO 

Başkanı Zeki Kıvanç, günümüzde kurtuluş 
mücadelesinin süngü ile değil, ekonomi ile 
yapılığını belirterek, şöyle devam etti:
“Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları olmak üzere, istiklal 
ve istikbal uğruna toprağa düşerek 
şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmetle, 
kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla 
yâd ediyorum. Günümüzde ise kurtuluş 
mücadelesi ekonomi ile yapılıyor. Süngü 
yerine daha ucuza ve kaliteli olarak 
ürettiğiniz ürün, silah yerine ise yüksek 
teknoloji kullanılıyor. Adana’mız bugün bu 
ekonomik silahların birçoğuna sahiptir. Çok 
şükür iyi bir üretim altyapımız, gelişmekte 
olan teknolojimiz ve güzide şirketlerimiz 
var.  Adana, bugün eskisine göre daha güçlü, 
daha mücadeleci ve daha azimlidir. Bunun 
için sanayimize, üretim gücümüze, ticaret 
erbabımıza ve çiftçimize güveniyoruz.”
Başkan Kıvanç sözlerini “ Allah bize tekrar 
esareti göstermesin. Bunun için birlik ve 
beraberliğimiz daim, bilekleriniz güçlü, 
başarılarımız devamlı, Cumhuriyetimiz 
sonsuz olsun.” ifadeleriyle tamamladı.

‘ADANA KAHRAMANLIK DESTANI 
YAZAN BİR ŞEHİRDİR’
Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Atila Menevşe de 5 Ocak’ın 
önemine vurgu yaparak, “Bundan tam 100 
yıl önce düşman işgaline izin vermeyen 
atalarımızın bize bu cennet şehri armağan 
ettiği gün.  Bizler de bu asırlık gururu gelecek 
nesillere aktarmak ve o kahramanlığı 
yaşatmak için bu tür etkinliklere imza 
atıyoruz. Yaklaşık bir aydır  Valimiz 
Süleyman Elban başkanlığında  ‘100.  Yılda 
100 Etkinlik’ ile bu anlamlı günü kutluyoruz. 
Bugün de burada bir asrın hikâyesini, 
kurtuluş mücadelemizi, yani Adana’mızın 
düşman işgalinden kurtuluş mücadelesinin 
100. yıl dönümünde kahramanlarımızı 
anacağız. Adana, bağımsızlık mücadelesinde 
kahramanlık destanı yazan bir şehirdir. 
Adana’nın isimsiz kahramanları bundan 
tam 100 yıl önce büyük bir destan yazdılar. 
Kahramanlarımızın yaptığı fedakârlıkları 
unutamayız. 5 Ocak’ta hemşehrilerimiz ‘Bu 
topraklar vatanımız’ diyerek cesaretlerini 
ortaya koymuştur. Bu topraklar kurtuluş 
mücadelesinin eşsiz eseri olarak yeni 
nesillere armağan edilmiştir. Başta 
Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 
olmak üzere, vatan ve bayrak uğruna 
gözlerini kırpmadan canlarını feda ederek 
Adana savunmasında şahadete yürüyen 
şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı 
rahmet ve minnetle anıyorum.” diye konuştu.
Adana’nın her zaman öncü şehir olacağını 
kaydeden ATO Yönetim Kurulu Başkanı 

Atila Menevşe “Sanayide, ticarette, 
tarımda ve sanatta hep öncü olan 
şehrimizi daha iyi konuma taşımak, 
ecdadımızın ve gelecek nesillerin bizlerden 
beklediği hedeftir. Adana öncü şehir 

KIVANÇ: ADANA BUGÜN 
ESKİSİNE GÖRE DAHA GÜÇLÜ, 
DAHA MÜCADELECİ VE DAHA 
AZİMLİDİR. SANAYİMİZE, 
ÜRETİM GÜCÜMÜZE, 
TİCARET ERBABIMIZA VE 
ÇİFTÇİMİZE GÜVENİYORUZ.

ADASO Başkanı Kıvanç, Türk Milleti’nin, dün olduğu gibi bugün de yarın da vatanına,  bayrağına, 
kardeşliğine, milli ve manevi değerleri ile birliğe ve bütünlüğüne sahip çıkacağını vurguladı..

Adana Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Atila Menevşe
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olmayı hep başarmış, bugünden sonrada 
başarmaya devam edecektir” dedi.
Fransız asıllı Subay, Türk dostu Piyer 
Loti’nin Türklerin vatan mücadelesi 
için söylediği “Kilikya, Türk vatanının 
koparılamaz bir parçası, hatta o vatanın 
bizzat kalbidir. Burası, lekesiz namusluluğun 
hakiki vatanıdır’’ şeklindeki ifadesini 
hatırlatan Atila Menevşe, konuşmasını şu 
ifadelerle tamamladı:  “Ben, Adana’mızın 
Kurtuluşunun 100. Yılında böyle özel 
programlara imza atılmasına vesile 
olan Sayın Valimize teşekkür ediyorum. 
Bu önemli günümüze gelerek bizleri 
onurlandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanımız Sayın Cemil Çiçek ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız  
Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımı 
arz ediyorum.”
 
“ÇAĞIMIZ, EKONOMİK GÜÇ ÇAĞIDIR”
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi 
Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Bekir Sütcü ise, “Adana’mızın Kurtuluşunun 
100. Yılında, sınırları masa başında cetvelle 
değil, şehit kanlarıyla çizilen bu toprakları ve 
Cumhuriyetimizi bizlere emanet eden Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, 
şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet, minnet 
ve şükranla anıyoruz.” dedi.
Adana’da üretimin, istihdamın ve 
ihracatın artması için Adana Valiliği 
öncülüğünde tüm odalar ve sivil 
toplum kuruluşları ile meslek 
örgütlerinin birlik ve beraberlik 
içinde hareket ettiğine dikkati 
çeken Başkan Sütcü “Kurtuluş 
Savaşı’na ilham kaynağı olmuş kutlu 
bir mücadelenin bugünkü mirasçıları 
olarak; o günün kıt imkânlarına 
rağmen verilen mücadeleyi, bugün 

ekonomik arenada yine birlik ve beraberlik 
içinde vermek zorundayız. Çünkü o kutlu 
mücadelede canlarını siper eden, şehadet 
şerbetini içen ecdatların nesilleri olarak bize 
yakışan budur.” diye konuştu. 
Günümüzde sağlanan birlik ve beraberliğin 
temelini daha fazla üretim, daha fazla 
istihdam ve yine daha fazla ihracatın 
oluşturduğunu ifade eden Sütcü, “Türkiye 
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk de ‘Her fabrika bir kaledir, üreterek 
savunacağız şehirlerimizi’ diyerek, üretimin 
bir ülkenin savunmasında top-tüfek kadar 
değerli olduğunu vurgulamıştır. Çünkü 
çağımız, ekonomik güç çağıdır.” dedi.
Bir ekonominin gücünün üretimden 
geçtiğine vurgu yapan Bekir Sütcü, “ Üreten 
ekonominin gücü ise üreten işletmelerden 

geçmektedir. Biz işletmeler olarak, üretim 
gücümüzü sonuna kadar kullanmak 
zorundayız. Çünkü bugün dünyada üretimde 
önde gelen ülkeler dünya ekonomisinde 
önemli paylar alarak küresel güç haline 
gelmektedir” diye konuştu.
Rekabetin hızla büyüdüğü günümüz 
dünyasında artık sadece üretmenin 
yetmediğini belirten AOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Bekir Sütcü şöyle devam etti:
“İhracatı katma değerli ürünlerle ihracat 
yapmak gerekiyor. Çünkü artık gelişen 
teknoloji ile birlikte dünyanın bir ucundaki 
satıcılar, dünyanın diğer ucundaki alıcıya 
masalarındaki bilgisayardan ulaşabiliyor. 
Böyle bir tabloda amansız bir rekabet söz 
konusu. Bundan dolayı Ar-Ge’ye daha fazla 
önem vermek, üniversite-sanayi iş birliğini 
güçlendirip, üniversitelerimizin bilgi gücünü 
üretime kazandırmak zorundayız. Bu 
bilinçten hareketle; gerek yönetim kurulu 
başkanlığını yaptığım Abdioğulları aile 
firmamızda ve gerekse yine yönetim kurulu 
başkanlığı yaptığım Adana Hacı Sabancı 
Organize Sanayi Bölgemizde, projelerimize 
yön verirken ‘ihracatı artırmak’ odak 
noktamızı oluşturmaktadır.”
 
‘ADANA EKONOMİSİNE KATKI 
SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ’
Adana Ticaret Borsası (ATB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç de, Adana’nın 
kurtuluşuna şahitlik eden bir kurumun 
başkanlığını yapmanın onurunu yaşadığını 
belirtti. Başkan Bilgiç, “Osmanlı maliye 
kayıtlarından ulaştığımız bilgiler 1745 
yılında Adana pamuk pazarı ve buğday, 
un pazarından bahsetmekte, Kapan-ı 
Penbe adı verilen pamuk pazarının aynı 
zamanda pamuk borsası olarak da faaliyetini 
sürdürdüğünü bilinmektedir.” dedi.
Bilgiç, Adana’da ilk pamuk çırçır fabrikasının 
1864 yılında açıldığını, bunu 1889 yılında 
iplik ve dokuma fabrikalarının kurulmasının 
izlediğini belirterek, şöyle devam etti: 
“Adana Ticaret Borsası olarak bölge ve 
ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam 
ediyoruz. Bu çalışmalarda beraber çalıştığım 
yönetim kurulu, meclis ve çalışanlarımıza 
gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Güzel Adana’mızın düşman işgalinden 
kurtuluşunun 100. Yılında tarihe bir not 
düşmek adına ‘Ülkesini en çok seven, işini 
en iyi yapandır’ anlayışıyla hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.”
“100. Yılında Adana Ekonomi Zirvesi” 
kapsamında, Türk Tarih Kurumu Eski 
Başkanı Tarihçi Yusuf Hallaçoğlu’nun 
konuşmacı olduğu “Milli Mücadelede 
Adana”,  Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu ve Türkiye 
Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 
(TEPAV) Kurucu Direktörü Dr. Güven 
Sak’ın konuşmacı olduğu “Cumhuriyetten 
Günümüze Adana Ekonomisi, Adana 
Ekonomisinin Bugünü ve Geleceği” konulu 
sunumlar da gerçekleştirildi. 

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, katma değerli 
ihracatı artırmaya yönelik projelere öncelik verdiklerini dile getirdi. 

Adana Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Şahin Bilgiç
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ADANA EKONOMİSİNE YÖN 
VERENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Adana’da en çok istihdam sağlayan, ihracat yapan, en hızlı büyüyen ve en fazla tescil işlemi 
yapan firmalara düzenlenen törenle ödülleri verildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
ve TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil 
Çiçek’in yanı sıra kent protokolünün katıldığı törende konuşan Adana Sanayi Odası Başkanı 
Zeki Kıvanç, “Adana’nın ihracatı aralıkta yüzde 42,9 artarak 266,7 milyon dolar oldu. Yıllık 
bazda ihracat yüzde 36,1 artışla 2,5 milyar dolara ulaştı.” dedi.
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A dana Sanayi Odası, Adana Ticaret 
Odası, Adana Ticaret Borsası ve 
Adana Hacı Sabancı Organize 

Sanayi Bölgesi iş birliğiyle “Ekonomiye 
Yön Verenler Ödül Töreni” düzenlendi. 
Adana’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 
100. Yılı etkinlikleri kapsamında Hilton 
Otel’de düzenlenen törene, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TOBB Arabuluculuk ve 
Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim  
Kurulu Başkanı Cemil Çiçek ve Adana  
Valisi Süleyman Elban’ın yanı sıra kent 
protokolü katıldı.
Törende İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
tarafından hazırlanan “Türkiye’nin 1000 
Sanayi Kuruluşu” listesine giren 24 firmaya, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 
yapılan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” 
listesinde yer alan 13 firmaya, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) 
düzenlenen “En Hızlı Büyüyen 100 Firma” 

arasında yer alan 3 firmaya, Adana’da en 
fazla istihdam yaratan ilk 20 firmaya ve 
Adana Ticaret Borsasında en fazla tescil 
işlemi yapan ilk 10 firmaya, protokol üyeleri 
tarafından ödülleri verildi.

‘ADANA SANAYİDE İLKLERİN ÖNCÜSÜ’
Törenin açılış konuşmasını Oda/Borsa ve 
AOSB adına Adana Sanayi Odası Başkanı 
Zeki Kıvanç yaptı. “Sanayide ilklerin 
öncüsü, Türkiye’nin adını dünyanın her 
köşesine taşıyan büyük sanayi gruplarının 
doğduğu şehir olan Adana, sanayileşme 
geleneğini ve sermaye birikimini yepyeni 
bir boyuta ulaştırmanın eşiğinde bulunuyor” 
diyen Başkan Zeki Kıvanç, şöyle konuştu: 
“Adana, tasarım üstünlüğüne sahip ve 
teknoloji yoğun sanayi ürünlerinde öne 
çıkmayı hedefliyor. Bu kapsamda modern 
üretim merkezlerinin hayata geçirilmesi 
için yürütülen planlamalar tamamlandı. 
Birçoğunda da çalışmalar başladı. 
Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, 
Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel 
Atma töreni gerçekleştirildi.”
 
‘İHRACATI ARTAN ADANA, DEV 
ATILIMLAR YAPAN BİR KENT OLACAK’
Adana’da yaklaşık 20 yeni sanayi bölgesi 
ve küçük sanayi sitesi kurulması için 
Adana Valiliği koordinasyonunda kentin 
tüm paydaşları olarak seferber olduklarını 
ifade eden Kıvanç, şunları söyledi: “Yakın 
gelecekte Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri 
Bölgesi, Ceyhan Karma OSB, Kimya İhtisas 
OSB, Varlık Fonunun Kuracağı Rafineri 
Tesisi, Gıda İhtisas OSB, Tarıma Dayalı 
İhtisas Sera OSB, Su Ürünleri OSB, AOSB 
4’ncü Genişleme Alanı, Tekstilkent, Gıda 
Toptancıları Sitesi, Ayakkabıcılar Küçük 

İSO TÜRKİYE’NİN 1000 BÜYÜK  
SANAYİ KULUŞU LİSTESİNDE ADANA 

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
BEYTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
ELİTA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
ABDİOĞULLARI PLASTİK VE AMB. SANAYİ A.Ş.
AKYEM YAĞ BİODİZEL TAR. VE SAN. TİC. A.Ş.
ADM BESİN VE TARIM A.Ş.
GÜNEY ÇELİK HASIR VE DEMİR MAM. SAN. TİC. A.Ş.
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLET. T.A.Ş.
OMNİA NİŞASTA SAN. VE TİC. A.Ş.
GÜRSOY YEM GIDA VE HAY. SAN. TİC. A.Ş.
PİLYEM GIDA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
ATLASDENİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş.
TAT NİŞASTA İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
OĞUZ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
BAKIRLAR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
OĞUZ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
MELTEM KİMYA VE TEKS. SAN. İTH. İHR. VE TİC. A.Ş.
ULUSOY TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
TEZKİM TARIMSAL KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
KIVANÇ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
ZAHİT ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.
NETAFİM SULAMA SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KIVANÇ: ADANA’YA 20 YENİ 
SANAYİ BÖLGESİ VE KÜÇÜK 
SANAYİ SİTESİ KURULUYOR. 
ADANA, SANAYİLEŞME 
GELENEĞİNİ VE SERMAYE 
BİRİKİMİNİ YEPYENİ BİR 
BOYUTA ULAŞTIRMANIN 
EŞİĞİNDE BULUNUYOR.
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Sanayi Sitesi, Mobilyacılar, Keresteciler, Oto 
Tamirciler, Mermerciler, Geri Dönüşümcüler, 
Madeni Sanatkarlar, Matbaacılar ve 
Hurdacılar sitelerinin kurulmasıyla Adana 
üretimle dönüşen ve kalkınma yolunda dev 
atılımlar yapan bir kent olacak.”
 
‘5 YIL SONRA ADANA’YI 
TANIYAMAYACAKLAR’
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, 
şunları kaydetti: “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 demir yolu 
hatları ile lojistik olarak bölgenin merkezi 
durumundadır. Bölgemiz, demir-çelik, 
kimya, plastik, metal-makine, tekstil, gıda ve 

tarım üretimi konularında önemli bir üretim 
merkezidir. Zengin sosyokültürel yapısı, 
uygun iklimi, çok iyi üniversiteleri ve turistik 
altyapısı ile dışarıdan gelecek yatırımcı ve 
çalışanlar için bir çekim merkezidir.”
 

‘TÜRKİYE’Yİ BU SEVİYEYE GETİRMEK 
KAHRAMANLIKTIR’
TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm 
Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil 
Çiçek de yaptığı konuşmada, ödül alan 
firmaları tebrik etti ve başarılar diledi. Çiçek, 
konuşmasında şunları söyledi: “Ülkemiz 
daha önce nal çivisini bile yurt dışından 
alan bir ülke idi. Bu ülke o yokluklardan, 
o yoksulluktan bugünkü yüksek ekonomi 
seviyelerinde ise, bu firmalarımızı 
tebrik etmek lazım. Bu salonda bulunan 
firmalarımız da dahil alın teri ile yaptıkları 
çalışmalar sonucu ülkemizi bu seviyeye 
getirdiler. Dolayısıyla bu ülkede sanayici 
olmak, üretmek ve Türkiye’yi bu seviyeye 

Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Hacı Sabancı Organize 
Sanayi Bölgesi yöneticileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na da hediye takdim ettiler.

“CEYHAN POLİPROPİLEN 
ÜRETİM TESİSİ, TARIMDAN 
SAVUNMA SANAYİNE, 
OTOMOTİVDEN İNŞAATA, 
TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNDEN 
SAĞLIK SEKTÖRÜNE KADAR  
HER ALANDA EKONOMİYE 
KATKI SAĞLAYACAK.” 

TÜRKİYE’NİN İLK 1000 İHRACATÇI  
LİSTESİNDE ADANA 

SASA DIŞ TİC.A.Ş.
FİLPA AMBALAJ VE DIŞ TİC.A.Ş.
ADM BESİN VE TARIM ANONİM ŞİRKETİ
OMNİA NİŞASTA SAN.TİC.A.Ş.
AKYEM YAĞ BİODİZEL TAR. VE SAN.TİC.A.Ş.
TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş.
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ TİC. A.Ş.
ÖZLER TARIM ÜRÜNLERİ ÜRT. PAZ. SAN. TİC. A.Ş.
PİLYEM GIDA TARIM SAN.TİC.A.Ş.
CANADA GREEN GATE KOZ. ÜRN. SAN. TİC. A.Ş.
KIVANÇ TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.
ÇOKYAŞAR TEL ÖRME VE DOK.TEL GAL. SAN. A.Ş.

TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN İLK 100 
FİRMASI KATEGORİSİNDE ADANA 

STD TRANSFORMATÖR MAKİNE TEKNOLOJİ  
İNŞAAT DIŞ TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

ADANUS PLASTİK AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM VE 
ATIK BERTARAFI LTD. ŞTİ.

ALUMINANCE YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.
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getirmek hakikaten ayrı bir kahramanlıktır.”
Konuşmaların ardından Adana’da faaliyet 
gösteren değişik dallarda ödüle layık görülen 
firma yetkililerine plaketleri verildi. Ayrıca 
4 oda başkanı tarafından katılımlarından 
dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na hediye 
takdim edildi.

İSO Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Kıvanç Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.’nin 
ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ATO Başkanı Atila Menevşe, Kıvanç 
Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç’a takdim etti. 

En Fazla İstihdam Sağlayan Firmalar 
kategorisindeki ödül, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıkloğlu ve ADASO Meclis Başkanı İsrafil 
Uçurum tarafından Abdioğulları Plastik Ambalaj 
Sanayi ve A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir 
Sütcü’ye verildi.

En Fazla İstihdam Sağlayan 
Firmalar kategorisindeki ödül, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Oğuz Tekstil 
San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil 
Uçurum’a verildi. 

En Fazla İhracat Yapan Firmalar kategorisindeki ödül, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci 
tarafından Abdioğulları Yönetim Kurulu Üyesi ve FİLPA Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sütcü’ye verildi.

CEMİL ÇİÇEK: NAL ÇİVİSİNİ 
BİLE YURT DIŞINDAN ALAN 
ÜLKEMİZİ, YOKLUKLARDAN, 
YOKSULLUKTAN BUGÜNKÜ 
YÜKSEK EKONOMİK 
SEVİYELERE GETİREN 
FİRMALARIMIZI TEBRİK 
EDİYORUM. 

ADANA TİCARET BORSASI’NDA EN FAZLA 
TESCİL İŞLEMİ YAPAN FİRMALAR 

ADM BESİN VE TARIM A.Ş.
AYBAY TARIM NARENCİYE İTHALAT İHRACAT PAZ.
SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
TMO ADANA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
CORTEVA TURKEY TOHUMCULUK A.Ş.
TAT NİŞASTA İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
ŞANLI TARIM ÜRN. TAŞ. PAZ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
AHSEN MERT ZİRAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
GÜNEŞER ET GIDA TARIM ÜRN. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
EKİNCİLER ULUDAĞ ÇIRÇIR TOP. TİC. LTD. ŞTİ.
DAŞ NARENCİYE SERA. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

EN FAZLA İSTİHDAM YARATAN FİRMALAR 
KATEGORİSİNDE ADANA

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
ABDİOĞULLARI PLASTİK VE AMBALAJ SAN. A.Ş. 
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLET. T.A.Ş. 
KIVANÇ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. 
BEYTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC. ANONİM ŞTİ. 
TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş.
OĞUZ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. 
AKYEM YAĞ BİODİZEL TARIM VE SAN. TİC. A.Ş.
ATLASDENİM TEKS. SAN. VE TİC. ANONİM ŞTİ.
ULUSOY TEKSTİL SANAYİ VE TİC. A.Ş. 
TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
ADANA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 
İSKENDERUN ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 
STARPAK TARIM ÜRN. SAN. VE TİC. ANONİM ŞTİ. 
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
ALTINELLER ÖZEL EĞİTİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
ÖZEL ERKAN EĞİTİM TEKSTİL SAN.TİC. LTD. Ş.T.İ
ALMET ÖZEL EĞİTİM TAŞ.İNŞ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
MAYEN TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. 
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MESLEKİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

M illi Eğitim Bakanlığı, 
Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği 

(TOBB), TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi 
arasında imzalanan protokol 
kapsamında istihdam garantili 
mesleki eğitim için seferber 
olan Adana Sanayi Odası, 
Adana Ticaret Odası, Adana 
Ticaret Borsası, Adana Hacı 
Sabancı Organize Sanayi 
Bölgesi Başkanlığı proje 
kriterlerine uygun şekilde 
yürütme kurulu oluşturdu. 
Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi 
Adana Yürütme Kurulu’nda 
İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar 
Koçak, ADASO Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, 
ATO Başkanı Atila Menevşe, 
ATB Başkanı Şahin Bilgiç, 
AOSB Başkanı Bekir Sütcü, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki 
ve Teknik Eğitimden Sorumlu 
Şube Müdürü Saffet Sarıdağ 
ile Adana Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Cebrail 
Şahin görev aldı.
Adana’nın üretim dinamikleri, 
elektrik elektronik, endüstriyel 
otomasyon, makine, 
metal, mobilya ve tekstil 

sektörlerinin ihtiyaç duyduğu 
nitelikli işgücünün yetişmesi 
amacıyla paydaş oldukları 
projede Adana Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nin 
modernizasyonu için yürütülen 
çalışmaların sonuçlarını 
değerlendirdi. Merkez Seyhan 
ilçesi Emek Mahallesi’nde 
bulunan tarihi okulda zaman 
içinde yıpranan binaların 
yenilenmesi, fiziki koşullarının 
iyileştirilmesi ve mesleki 
eğitimin standartlarının 
yükseltilmesine yönelik 
çalışmalarda atölyelerin, 
laboratuvarların, dersliklerin, 
idari bölümlerin zemin 
döşemeleri, elektrik tesisatları, 
kapıları ve pencereleri 
yenilendi. 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 
çalışmalar elektrik elektronik, 
endüstriyel otomasyon, 

makine, mobilya atölyelerinde 
tamamlandı. Kısa zaman sonra 
metal ve tekstil atölyelerinin 
yenileme çalışmalarının da 
tamamlanacağı belirtildi. 
 
‘GENÇLERİMİZ ARANAN 
ELEMAN OLACAK’
Eğitim dünyası ile sanayicileri 
bir araya getiren Mesleki Eğitim 
İş Birliği Protokolü ile gençleri 
yeniden üretime, yeniden 
verimliliğe kazandırmanın 
adımlarını attıklarını belirten 
ADASO Başkan Zeki Kıvanç, 
“Nitelikli iş gücünün temelini 
iyi bir eğitim oluşturuyor. 
Bölgemizdeki sanayicilerin bu 
yöndeki taleplerini karşılamaya 

yönelik geçmişte çeşitli projeler 
hayata geçirmiştik. Şimdi de 
mesleki eğitimde kentimizin 
önemli kurumlarından Adana 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ile anlamlı bir iş birliği 
yapıyoruz. Güçlü bir şekilde 
uygulamaya koyduğumuz bu 
iş birliği ile sanayicilerimizin 
ihtiyaç duyduğu niteliklere 
haiz donanımlı ara elamanlar 
yetiştireceğiz.” dedi.
Kamu-özel sektör ortak 
yönetim modeliyle mesleki 
eğitimin hem dinamik hem 
de sanayinin ihtiyaçları 
doğrultusunda tasarlanması 
ile Adana Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’ni tercih edecek 
gençlerin ‘aranan eleman’ 
olacağını vurgulayan Kıvanç, 
şunları söyledi: “Amacımız dört 
yıllık eğitimin sonunda tüm 
öğrencilerimizi nitelikli birer 
çalışan haline getirebilmek 
ve istihdam etmektir. Proje 
okulumuzdaki öğrencileri 
kendi çocuklarımız gibi 
sahipleniyoruz. Güçlenen 
motivasyonumuz nitelikli 
eğitimin ve dolayısıyla nitelikli 
istihdamın, sanayi ve üretim 
toplumu olmanın en değerli 
anahtarı ve çözümü olacaktır.”

Mesleki ve teknik eğitim programlarını sektörlerle birlikte tasarlamayı 
ve mezunların niteliğini artırarak iş hayatına hazırlamayı amaçlayan 
Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi kapsamında pilot okul seçilen Adana 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adana iş dünyasının hamiliğinde 
modernize edildi. Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi Adana Yürütme 
Kurulu üyeleri 120 yıllık okulda yenilenen elektrik elektronik, endüstriyel 
otomasyon, makine ve mobilya atölyelerinde incelemelerde bulundu. 
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A dana Sanayi Odası’nın (ADASO) 
yöneticileri, Türkiye Metal 
Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) 

kurduğu dünyanın en büyük dijital dönüşüm 
ve yetkinlik gelişim üssü olan MESS 
Teknoloji Merkezi’ni (MEXT) ziyaret etti. 
Yapay zeka, otomasyon ve dijital dönüşümle 
ilgili son tekniklerin sergilendiği, gerçek 
üretim ortamında hem işverenlerin hem de 
sanayi için çalışan mühendis ve uzmanların 
dijital dönüşümü tecrübe etmesini sağlayan 
MEXT Teknoloji Merkezi, Adanalı 
sanayiciler için de rol model oldu. 

yanı sıra, merkezin çalışmaları hakkında 
yetkililerinden bilgi alan ADASO heyeti, 
teknoloji üssündeki dijital fabrikayı 
deneyimledi ve gerçek üretim ortamını 
yakından inceleme fırsatı buldu. 
 
SANAL ÜRETİM HATTINDA ÜRETİM 
SENARYOLARI GÖSTERİLİYOR
MEXT Teknoloji Merkezi’nde, gerçek bir 
demir çelik fabrikasında dijital dönüşüm 
kullanım senaryoları sanal olarak 
gösteriliyor. Dünyada ilk kez gerçek üretim 
tesislerinde kullanılan kontrol sistemi ile 
entegre edilmiş bu sanal üretim hattında, 
hem üretim ve çıktı süreçleri hem de 
muhtemel problemlerin nerelerde ne etkisi 
olacağı sistem üzerinden canlandırılıyor. 
Merkezdeki diğer bir üretim hattı ise 
kesikli üretim alanında bulunuyor. Burada 
dişli kutusu üretimi yapan gerçek bir 
üretim hattı ile dijital dönüşüm için gerekli 
olan tüm üretim senaryoları uygulamalı 
olarak gösteriliyor. Bu dijital fabrikada, 
dünya çapında ünlü teknoloji şirketlerinin 

İstanbul Ataşehir’deki MEXT’i ziyaret 
programına ADASO Meclis Başkanı 
İsrafil Uçurum, Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki Kıvanç, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Erdoğan Şire ve Bülent Başer, 
Yönetim Kurulu Üyeleri İmam Gazali 
Hıradağı, İsa Tuzcu, Salih Sütcü, Orhan 
Murat Avcı, Abdullah Özdiler, Rafet Milli, 
Süleyman Gerdan, ADASO Genel Sekreteri 
Bora Kocaman ve Adana Model Fabrika 
ve Yenilik Merkezi Direktörü Güneş 
Artuk katıldı. MEXT Teknoloji Merkezi 
bünyesindeki eğitim programlarının 

MEXT, SANAYİNİN DİJİTAL 
DÖNÜŞÜMÜNE YÖN VERİYOR
Adana sanayisinin kurmayları, dünyanın en büyük dijital 
dönüşüm ve yetkinlik gelişim üssü olan MESS Teknoloji 
Merkezi’nde (MEXT) eğitim programları hakkında bilgi aldı, 
dijital fabrikayı deneyimledi. Yapay zekâ, otomasyon ve 
dijital dönüşümle ilgili son tekniklerin sergilendiği MEXT, 
dönüşüm maratonunda yeni ufuklar açtı.
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ekipmanları ve çözümleri kullanılıyor. 
Teknoloji partnerleri, iş insanlarına ve 
mühendislere en ileri teknolojik çözümlerini 
sergiliyor. Bunları tecrübe edenler, 
aslında atölyesinde veya fabrikasında 
neleri dönüştürebileceğini, imalatta, 
otomasyonda, lojistikte ve depolamada 
hangi makineleri, hangi robot teknolojilerini 
kullanabileceklerini de görüyorlar.
 
FİRMALAR DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOL 
HARİTALARINI BELİRLİYOR
MEXT Teknoloji Merkezi, diğer bir önemli 
hizmetini firma değerlendirme konusunda 
veriyor. Süreçleri yazılı olan Değerlendirme 
Matrisi’ne göre firmaların durum tespiti 
yapılıyor, dijital dönüşüm için gerekli 
raporlar hazırlanıp sunuluyor. Değerlendirme 
Matrisi kapsamında, operasyonlar, tedarik 
zinciri, ürün yaşam döngüsü, otomasyon, 

bağlanabilirlik, zeka, yetenek yatkınlığı, yapı 
ve yönetim gözden geçiriliyor. Bu kapsamda 
üretimdeki yöneticiler ve liderlerle iki günlük 
atölye çalışması yapılıyor. Üç aşamalı 
değerlendirme süreci ise birkaç hafta 
içinde tamamlanıyor. Firmalar, MEXT’in 
hazırladığı dijital dönüşüm yol haritaları 
ile hem kendi durumunu görüyor hem de 
dönüşüm için en uygun alternatifleri tanıyıp 
seçebiliyor.
MEXT’in ana çalışma başlıklarını Nesnelerin 
İnterneti, Robotik, Akıllı Şehirler, Yapay 
Zeka ve Makina Öğrenimi oluşturuyor. Bu 
kapsamda, merkezde KOBİ’lerde Endüstriyel 
IoT’nin Etkisinin Artırılması, Yapay Zekanın 
Sorumlu Kullanımı, İnsan Kaynakları 
İçin İnsan Odaklı Yapay Zeka, Geleceğin 
Teknoloji Denetimini Şekillendirme, Yapay 
Zeka ve Makina Öğrenmesi konularında 
projeler yürütülüyor. 
 
MEXT’TE İŞVEREN VE ÇALIŞANLARI 
BEKLEYENLER
Tanıtımı Kasım 2019’da, MESS’in 60’ıncı 
kuruluş yıl dönümünde yapılan merkez, 
kapsamı göz önünde bulundurulduğunda 
ülke için ‘bir ilk’ olarak değerlendiriliyor. 
MESS Teknoloji Merkezi’nde yer alan Dijital 
Fabrika’da sanayicilerin, mühendislerin ve 
tüm çalışma gruplarının dijital dönüşüm 
tecrübesi edinmesi amaçlanıyor. Fabrikada 
2 üretim hattı ve 100’den fazla dijital üretim 
kullanım senaryosu bulunuyor. Burada, 
ayrıca, parçalı üretimin yanı sıra galvaniz 
çelik üretiminin dijital ikizinin yaratılmasına 
da şahit olunuyor.
MESS Teknoloji Merkezi’nde hem 
Türkiye’de hem de dünya genelinde en 
başarılı görülen 40’tan fazla teknoloji ve 
çözüm sağlayıcısından oluşan canlı bir 
ekosistem bulunuyor. 240 kişi kapasiteli 
konferans salonuyla merkez, ulusal ve 
uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak, 
dünya liderlerinin dönüşüm sürecindeki 
üyelerle bilgi alışverişinde bulunmasına ve iş 
birliği yapılmasına zemin hazırlıyor.

ADASO heyeti, MEXT Teknoloji Merkezi’nde Nesnelerin İnterneti, Robotik, Akıllı Şehirler, Yapay 
Zeka ve Makine Öğrenimi alanlarında yürütülen projeler hakkında bilgilendirildi.  

MEXT’İN BAŞLICA PROJELERİ 
ARASINDA KOBİ’LERDE 
ENDÜSTRİYEL IOT’NİN 
ETKİSİNİN ARTIRILMASI, 
YAPAY ZEKANIN SORUMLU 
KULLANIMI, İNSAN ODAKLI 
YAPAY ZEKA, GELECEĞİN 
TEKNOLOJİ DENETİMİ, 
YAPAY ZEKA VE MAKİNE 
ÖĞRENMESİ BULUNUYOR. 
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ADSİAD’DAN ‘DİJİTAL DÖNÜŞÜM’ 
EĞİTİM PROGRAMI
Dijital dönüşüme bağlı yatırım alanlarının iş dünyasının tamamına 
yayılması için uğraş veren Adana Sanayici ve İşadamları Derneği 
(ADSİAD), Bergamot İnternational iş birliği ve Çukurova Kalkınma 
Ajansı (ÇKA) desteğiyle “Dijital Dönüşüm ve Yatırım Alanları” 
konulu eğitim programını tanıttı.

A dana Sanayi 
Odası’ndaki (ADASO) 
Sakıp Sabancı Toplantı 

salonunda “Dijital Dönüşüme 
Hazır Mıyız?” sloganıyla 
gerçekleştirilen etkinliğin 
açılışını yapan ADSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Vedat Gizer, dijital dönüşüm 
sürecinin dernek üyelerinden 
başlayarak şehrin insanlarında 
farkındalık oluşturacağını, 
kalkınma politikalarının 
hızlandırılmasında önemli bir 
görev olduğunu vurguladı.

‘DİJİTALLEŞME ARTIK 
EN ÖNEMLİ YATIRIM 
KALEMİDİR’
Eğitim programının ana 
amacını, “Katılımcılarda dijital 
dönüşüm gerekliliği konusunda 
kesin bir kanaat oluşturmak, 
akabinde harekete geçme 
safhasında da yol gösterici 
olmak” şeklinde açıklayan 
Başkan Gizer, “Çünkü biliyoruz 
ki, dijitalleşme sürecinden 
geçmeyen firmaların yakın 
gelecekte varlıklarını 

sürdürme olasılıkları yok 
denecek kadar az olacaktır. 
Dijitalleşme, şirketler için şu 
aşamadan itibaren en önemli 
yatırım kalemidir. Bu manada 
yapılacak harcamaları masraf 
kalemi gibi değerlendirmek 
büyük yanılgılara zemin 
hazırlayarak çok ağır bedeller 
ödemeye sebep olacaktır. 
Hızla evrilen süreçte, 
dönüşümü yakalayabilmek ve 
yaratılan değeri artırabilmek 
için zamanın ruhunu iyi 
analiz etmeliyiz. Ülkemizin, 

ilimizin potansiyeli, sermaye 
yapısı, iş gücü yetkinlikleri 
ve tarihsel geri planını 
alarak gerçekleştireceğimiz 
değerlendirmelerle stratejiyi 
belirlemeli, eylem planlarını 
yapmalı ve cesurca adım 
atmalıyız.” dedi.
ÇKA Genel Sekreteri Ahmet 
Rıfat Duran ise konuşmasında 
2022 yılında da yalın üretim 
konusunda üretim yapmak 
isteyen iş dünyasına ‘Yönetim 
Danışmanlığı’ teknik destek 
programı kapsamında Adana ve 

Mersin’deki model fabrikalarda 
‘Yalın Üretim ve Verimlilik’ 
eğitimleri vermeye devam 
edeceğini kaydetti. Duran, 
ajansın hem Yeşil Mutabakat 
hem de dijital dönüşüm gibi 
konularda özellikle KOBİ 
finansmanını içerecek şekilde 
bazı yeni araçlar geliştirmeye 
çalıştığını söyledi.
 
‘KALKINMANIN 
YOLU KOBİ’LERİ 
GÜÇLENDİRMEKTEN 
GEÇİYOR’
ADASO Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Kıvanç da 
pandeminin tüm dünyaya 
dijital dönüşümün ne kadar 
önemli olduğunu çok kısa bir 
sürede öğrettiğine dikkat çekti. 
Pandeminin sanayiye ve ticarete 
en önemli etkisinin iletişimin 
dijitalleşmesinde ve müşteriye 
ulaşma yöntemlerinde 
yaşandığını kaydeden Kıvanç, 
“Bazı sektörlerde on yılda 
yapılması planlanan dijitalleşme 
yatırımları altı ay içinde 
gerçekleştirildi. Şartlar bizi buna 
zorladı.” dedi.
Ekonomilerin güçlü ve 
sürdürülebilir kalkınmasının 
KOBİ’lerin güçlendirilmesiyle 
mümkün olacağını dile 
getiren Kıvanç, “Türkiye’de  
işletmelerin yaklaşık yüzde 
99,8’ini KOBİ’ler oluşturuyor. 
Ülkemizdeki istihdamın yüzde 
78’ini KOBİ’ler karşılıyor. Yine 
yatırım payının yüzde 53’ü, 
üretimin yüzde 54’nü KOBİ’ler 
oluşturuyor. Ülkemizin küresel 
ekonomik sistemde güçlü bir rol 
üstlenebilmesi için KOBİ’lerin 
her alanda desteklenmesi bir 
zorunluluktur.” diye konuştu.
Türk Girişim ve İş 
Dünyası Konfederasyonu 
(TÜRKONFED) Başkan 
Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm 
Komisyonu Başkanı Öner 
Çelebinin sunumu ile devam 
eden toplantıya Çukurova 
Sanayi ve İş Dünyası 
Federasyonu (ÇUKUROVA 
SİFED) Başkanı Hüseyin Kış, 
Adana İş Kadınları Derneği 
(İŞKAD) Başkanı Berman 
Mantı, Adanalı iş insanları ve 
davetliler katıldı.

ADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Vedat Gizer

ÇKA Genel Sekreteri  
Ahmet Duran
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ALMANYA İLE YATIRIM VE İŞ 
BİRLİĞİ KÖPRÜLERİ GÜÇLENİYOR
Pandemi ortamında dış ticareti artırmaya yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının 
oluşturulmasını amaçlayan Türkiye-Almanya Yatırım ve İş Birliği Günü’nde konuşan 
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, “Almanya için ülkemiz ve özelikle Adana’mız Orta 
Doğu ve diğer pazarlara açılan bir kapı konumundadır. Bu dostluğun kazan kazan 
anlayışıyla geliştirilmesi iki ülkenin de gücüne güç katacaktır.” dedi.

A dana Sanayi Odası (ADASO) ve 
Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği 
iş birliğinde Türkiye-Almanya 

Yatırım ve İş Birliği Günü’nün ikincisi 
Adana’da düzenlendi. Pandemi ortamında 
dış ticareti artırmaya yönelik yeni iş ve 
yatırım imkânlarının oluşturulmasını 
amaçlayan etkinliğe Almanya’dan katılım 

dayanan güçlü bağlar bulunduğunu belirtip, 
bu ülkenin Türkiye’nin hem ihracatında 
hem ithalatında ilk sıralarda yer aldığını 
vurguladı. Adana’nın Avrupa Birliği (AB)
ülkeleri için Orta Doğu pazarına açılan bir 
kapı olduğunu kaydeden Başkan Kıvanç, 
Almanya ile Türkiye arasındaki dostluğun 
otomotiv, hazır giyim ve konfeksiyon, 

sağlayan 20 firma, Adana ve çevre 
illerden 55 firma ile verimli görüşmeler 
gerçekleştirdi. 
Adana Hilton Otel’de gerçekleştirilen 
toplantının açılışında konuşan ADASO 
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, 
Türkiye ve Almanya arasında ekonomik, 
sosyal ve kültürel anlamda uzun yıllara 
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‘ADANA İLE İLİŞKİLERİMİZ ÖNEMLİ 
POTANSİYEL BARINDIRIYOR’
Daha sonra söz alan Almanya’nın Ankara 
Büyükelçisi Jürgen Schulz, Adana’da 
Türkiye-Almanya Yatırım ve İş Birliği 
Günü etkinliğini Adana Sanayi Odası  
ile birlikte gerçekleştirdikleri için mutlu 
olduklarını dile getirdi. Bu tür toplantılarla 
Alman ve Türk iş insanlarını buluşturarak 
sorularına doğrudan muhatap bulmalarını 
sağladıklarını ve interaktif ortamda 
görüşmeler yapıldığını anlatan Büyükelçi 
Schulz, bu yönde olumlu geri dönüşler 
aldıklarını belirtti.
Türkiye ve Almanya arasında çok yönlü 
ve yoğun ilişkiler bulunduğunu ifade eden 
Büyükelçi Schulz, ülkesiyle Adana arasında 
da bu ilişkilerin üst düzeyde geliştiğini 
kaydetti.  Büyükelçi Schulz, “Adana ile ikili 
ilişkilerimiz, özellikle ekonomik ilişkilerimiz 
açısından önemli bir potansiyel barındırıyor. 
Bu kentin potansiyelini iş birliğimiz 
sayesinde daha da ortaya koymaya 
arzu ediyoruz. Bu iş birliğimizi daha da 
geliştirmek istiyoruz. İhracat hacmine 
bakıldığında Adana, Türkiye içinde güçlü 
kentler arasında yer alıyor. Tarım ve tarıma 
dayalı sanayi, tekstil ve kimyevi maddeler 
başta olmak üzere Adana farklı sektörlerde 
son derece cazip imkânlar barındırıyor.” 
ifadelerini kullandı.
 
‘TÜRKİYE’DE 7.500 ALMAN ŞİRKET 
FAALİYET GÖSTERİYOR’ 
Türkiye’nin 7 bin 500 Alman şirket 
temsilciliğine sahip olduğuna dikkat çeken 
Büyükelçi Schulz, şunları söyledi: “Bu 
şirketlerde hem Türkiye hem uluslararası 
pazarlar için üretim yapılıyor. Ülkelerimiz 
arasında ikili ticaret hacmine bakıldığında 
2020 yılı için 36,6 milyar avroluk ticaret 

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Türk-Alman Yatırım ve İş Birliği Günü’nde gerçekleştirilen B2B 
etkinliğinde yapılan görüşmelerin dış ticaret köprülerini güçlendireceğini belirtti. 

kalkınmasında ve ekonomisinde Türk 
insanının alın terinin olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Bu güçlü bağlar, ekonomi 
anlamında da karşılıklı olarak yatırım 
fırsatları sunuyor. Almanya, ülkemiz için 
Avrupa’da önemli bir merkez olmakla 
birlikte, Almanya için de ülkemiz ve özelikle 
Adana’mız Orta Doğu ve diğer pazarlara 
açılan bir kapı konumundadır. Bu dostluğun 
kazan kazan anlayışıyla geliştirilmesi iki 
ülkenin de gücüne güç katacaktır.” dedi. 
Alman yatırımcıların Türkiye’ye olan 
ilgisinin son 40 yılda büyük ölçüde artığını 
belirten Kıvanç, “Türkiye’de 1980 yılında 
faaliyet gösteren Alman şirket sayısı 24 iken 
bu rakam günümüzde 7 bin 400’ü geçmiş 
durumdadır. Ticaret Bakanlığı verilerine 
göre 2019 yılı sonu itibariyle Almanya’nın 
Türkiye’de gerçekleştirdiği yatırım stoku 
13,2 milyar doları buluyor. Türkiye’nin 
Almanya’da gerçekleştirdiği yatırımlar 
toplamı ise 1,8 milyar doları geçti. 
Önümüzdeki yıllırda karşılıklı yatırımların 
süreceğine inanıyoruz.” diye konuştu. 

demir ve demir dışı metaller, elektrik 
ve elektronik ile kimyevi maddeler ve 
mamulleri sektörleri başta olmak üzere 
birçok sektörde karşılıklı kazanç anlayışıyla 
geliştirilmesinin iki ülkenin de gücüne güç 
katacağını söyledi. 
 
‘GÜÇLÜ BAĞLAR EKONOMİDE 
KARŞILIKLI YATIRIM FIRSATLARI 
SUNUYOR’
Resmi verilere göre 2021 yılının ilk 9 ayında 
Türkiye’nin Almanya’ya 13 milyar 110 
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, 
bu ülkeden yapılan ithalat tutarının ise 
15 milyar 499 milyon dolar düzeyinde 
yansıdığını aktaran Başkan Zeki Kıvanç, 
aynı dönemde Adana’nın Almanya’ya 
ihracatının 160 milyon dolar, ithalatının 103 
milyon dolar olduğunu belirtti. Türkiye’nin 
Almanya’ya ihracatını sektörlere göre 
değerlendiren Başkan Kıvanç, dış 
satımın yüzde 90’ını sanayi ürünlerinin 
oluşturduğunu, kalanının ise tarım ve 
gıda ürünlerinden ibaret olduğunu ifade 
etti. Başkan Kıvanç, “Bu boyutları ile 
Almanya ve Türkiye birbirleri için önemli 
ticari partner konumundadır. Almanya’nın KIVANÇ: AVRUPA’DA ÖNEMLİ 

BİR MERKEZ KONUMUNDA 
OLAN ALMANYA İÇİN 
ÜLKEMİZ VE ÖZELİKLE 
ADANA’MIZ ORTA DOĞU VE 
DİĞER PAZARLARA AÇILAN 
BİR KAPI KONUMUNDADIR. 
ALMAN YATIRIMCILARIN 
İLGİSİ ARTMAKTADIR. 
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hacmi elde edildi, ama tabii ki bununla 
yetinmek istemiyoruz. Bu rakamı dış ticaret 
açısından daha da geliştirmek istiyoruz. 
Dış ticaret ortakları arasında Almanya tabii 
ki zirvedeydi Türkiye açısından. Elbette 
ki bunun böyle kalmasını istiyoruz ve 
daha da çok çaba sarf ediyoruz. İlişkilerin 
öbür tarafına da bakıldığında Almanya’da 
yaşayan 3 milyonun üzerinde Türk kökenli 
insanın da katkılarını dikkate almamız 
gerekmektedir. Neredeyse 100 bin Türk 
kökenli işletme bulunuyor. Bunlar çok ciddi 
bir şekilde 500 bin kişiye istihdam sağlıyor 
ve yılda 50 milyar avro değerinde bir ticaret 
hacmine sahipler.” 
Toplantıların hem Alman hem de Türk iş 
insanları tarafından çok beğenildiğini ve 
verimli sonuçlar ortaya çıkardığını aktaran 
Büyükelçi Schulz, “Bu toplantıları yılda 
birçok defa düzenliyoruz. Amacımız size bu 
toplantılar vesilesiyle Almanya ve oradaki 
kurumları daha yakından tanıtabilmek. 
Ayrıca sorularınıza doğrudan yanıt 
alabilmeniz için bir platform oluşturmaya 
çalışıyoruz. Bütün sorularınızın 
cevaplandırılmasını umuyorum. Amacımız 
Türk ve Alman iş adamlarını bir araya 
getirmek ve özellikle Türkiye ile Almanya 
arasında yatırım imkânlarını araştırıp, tespit 
etmektir. Hali hazırda çalışılması gereken 
alanların olduğunun farkındayız.” dedi.
 
‘TÜRKİYE’NİN COĞRAFİK KONUMU 
YAKINDAN TEDARİKTE AVRUPA İÇİN 
BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR’
Adana Valisi Hüseyin Elban da 
konuşmasında özellikle son 150 yıllık 
dönemde Türkiye ve Almanya’nın, 
yoğun şekilde irtibatlı olmasından dolayı 
birbirlerini çok iyi tanıdığını aktardı. Son 
dönemde karşılıklı yatırımların arttığını 
bildiren Vali Süleyman Elban, bu seviyenin 
daha da üzerine çıkılabileceğini dile getirdi. 
Ülkelerin birbirini tanıması açısından 
herhangi bir eksikliğin olmadığını ifade 
eden Vali Elban, “Bundan sonra özellikle 
pandemi döneminin de etkisiyle artık 
dünyadaki ticaret, üretim ilişkileri ve 

toplantılar vesilesiyle bu konunun da 
altının çizilmesi, karbon salımını azaltacak 
çevre dost üretim modellerinin iş birliğinin 
de çok ciddi araştırılması gerektiğini 
düşünüyorum.” dedi.
 
‘ADANA, SANAYİDE İŞ BİRLİĞİ 
YAPMAK İÇİN İDEAL BİR ŞEHİR’
Adana özelinde uluslararası yatırım 
iklimini değerlendiren Vali Elban, “Bu 
şehirde bir sanayi kültürü var. Dolayısıyla 
sanayi anlamında iş birliği yapmak için 
ideal şehirlerden birisi Adana. Ama onun 
ötesinde özellikle pandemi dolayısıyla 
gıda güvenliği ve tarımın çok ön plana 
çıktığını söylemiştim. Adana aynı 
zamanda çok önemli bir tarım şehri ve 
çok önemli bir ovanın da merkezinde 
bulunmakta. İklim açısından da elverişli 
bir bölgedeyiz. Buradaki iklim avantajı da 
ayrı bir önem taşımaktadır. Bütün bunların 
yanı sıra ilimizde yeni yeni tesis ettiğimiz, 

teknikleri yeni bir boyut kazanmaya ve 
özellikle Paris İklim Anlaşması ile Avrupa 
Yeşil Mutabakatı’nın ortaya konmasından 
sonra da yeniden yapılanmaya başladı. 
Yine pandemi nedeniyle gıda güvenliği 
ve tarımın önemi bir kez daha vurgulandı.  
Dolayısıyla özellikle Avrupa açısından 
Türkiye’nin konumu, üretimin burada 
yapılması açısından çok büyük bir 
önem arz ediyor. Türkiye ile çok ciddi 
bağları bulunan, Avrupa’nın en güçlü 
devletlerinden Almanya açısından da 
Türkiye ile bu ilişkileri geliştirmek, bu 
tür yatırımların ülkemizde yapılması bu 
anlamda da ayrıca önemlidir. Burada 
özellikle ‘Endüstri 4.0’ fikrinin ortaya 
çıktığı bir süreçte, Avrupa Yeşil Mutabakatı 
ve çevresel hassasiyetler ile teknoloji 
konusundaki üstünlükleri dolayısıyla 
önümüzdeki dönemde bizim de sanayimiz 
muhtemelen Almanya’daki partnerleriyle 
çok yakın bir ilişki içinde olacak. Bu 

VALİ ELBAN: ADANA’DA 
SANAYİ KÜLTÜRÜ VAR. 
SANAYİ ANLAMINDA İŞ 
BİRLİĞİ YAPMAK İÇİN İDEAL 
BİR ŞEHİR. AYNI ZAMANDA 
ÇOK ÖNEMLİ BİR TARIM 
KENTİ VE ÇOK VERİMLİ 
BİR OVANIN MERKEZİNDE 
BULUNUYOR.

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, (Üstte) Alman yatırımcılar için Adana’nın önemli 
potansiyel barındırdığını belirtip, farklı sektörlerde cazip imkanlar bulunduğuna dikkati çekti. 
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mevcutları büyüttüğümüz birçok organize 
sanayi bölgemiz var. Ama bunlardan en 
önemlisi de Akdeniz kıyısında Ceyhan ve 
Yumurtalık’ta tesis ettiğimiz kimya ve enerji 
kümelenmesidir. Özellikle liman ve lojistik 
avantajlarını da düşündüğümüzde artık bu 
bölge sadece ülkemizin değil aynı zamanda 
bölgenin de çok önemli kimya ve enerji 
merkezi haline gelecektir. Bu görüşmelerde 
bu konunun özellikle dikkate alınması 
gerektiğini düşünüyorum.” diye konuştu.  
 

TÜRKİYE’NİN İHRACATINDA 
ALMANYA İLK SIRADA
Öte yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
(TİM) verilerine göre 2021 yılına ilişkin 
netleşen ihracat rakamlarına göre en fazla 
dış satım yapılan ülke Almanya oldu. 
Türkiye’nin 2021 yılında Almanya’ya 
gerçekleştirdiği ihracat, yıllık bazda 
yüzde 22,9 artışla 17 milyar 705,4 milyon 
dolara yükselirken, tarihi zirveye de ulaştı. 
Türkiye, geçen yıl Almanya’ya en fazla 
otomotiv endüstrisi dış satımı yaptı. Türk 
otomotiv endüstrisi bu ülkeye 4 milyar 
167,7 milyon dolar tutarında ihracat 
gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisini, 3 
milyar 465,8 milyon dolar değer ile hazır 
giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 597,5 
milyon dolar değer ile demir ve demir dışı 
metaller, 1 milyar 290,3 milyon dolar değer 
ile elektrik ve elektronik, 1 milyar 221,7 
milyon dolar değer ile kimyevi maddeler ve 
mamulleri izledi. Almanya’ya çelik sektörü 
762 milyon 934 bin dolar, madencilik 
ürünleri 147 milyon 17 bin dolar tutarında 

göre yüzde 207,8 arttı. Bu sektörü demir-
çelik, madencilik, tütün ve tütün ürünleri 
sektörleri izledi. Almanya’ya geçen yıl 
Türkiye’nin 79 ilinden ihracat gerçekleşti, 
en fazla dış satımı İstanbullu şirketler yaptı. 
Bu dönemde İstanbul’dan Almanya’ya 7 
milyar 776,6 milyon dolar tutarında ihracat 
gerçekleştirildi. İstanbul’u, 2 milyar 138,2 
milyon dolarla Bursa, 1 milyar 433,1 milyon 
dolarla İzmir, 1 milyar 161,6 milyon dolarla 
Kocaeli, 815,8 milyon dolarla Manisa illeri 
takip etti.

dış satım yaptı. Almanya’nın en az talep 
gösterdiği sektörler ise 7,7 milyon dolarla 
diğer sanayi ürünleri, 13,3 milyon dolarla 
süs bitkileri ve mamulleri, 21,5 milyon 
dolarla tütün, 32,9 milyon dolarla gemi, yat 
ve hizmetleri, 41,7 milyon dolarla zeytin ve 
zeytinyağı sektörleri oldu. 
2021 yılında Almanya’ya dış satım yapan 27 
sektörden 25’i ihracatını artırırken ihracat 
hacmi en fazla artan sektör gemi ve yat 
hizmetleri oldu. Gemi ve yat hizmetlerinin 
Almanya’ya ihracatı 2021 yılında 2020’ye 

Türkiye-Almanya Yatırım ve İş Birliği Günü kapsamında daha sonra B2B İkili İş Birliği görüşmeleri 
gerçekleştirildi. B2B etkinliğine Almanya tarafından 20 firma ve kurum ile Adana ve çevre illerden 55 firma 
katılım sağladı. Tüm gün boyunca süren organizasyonda 160’dan fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. 
Bölge firmaları, çeşitli sektörlerde Alman pazarı hakkında bilgi edinme ve yeni ticaret bağlantıları sağlama 
imkânı buldu. Yapılan görüşmelerin orta ve uzun vadede bölge firmalarına öncelikle Almanya’da ve 
sonrasında Avrupa’da yeni iş imkânları sağlayacağı belirtildi.

160’dan fazla ikili iş 
görüşmesi gerçekleştirildi

Türkiye-Almanya Yatırım ve İş Birliği Günü’nde iki ülke arasındaki dış ticaretin yanı sıra karşılıklı 
yatırımlar ve üçüncü ülkelere yönelik ticarette iş birlikleri konuları, tüm bunlara Adana’nın sağlayacağı 
katkılar çok yönlü olarak değerlendirildi. 
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ADANA SANAYİ ODASI TAHKİM VE 
ARABULUCULUK MERKEZİ AÇILDI
Adana Sanayi Odası 
(ADASO) Tahkim ve 
Arabuluculuk Merkezi, 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB 
Arabuluculuk ve Uyuşmazlık 
Çözüm Merkezi Yönetim 
Kurulu Başkanı Cemil 
Çiçek ve Adalet Bakanlığı 
Arabuluculuk Daire Başkanı 
Çağdaş Özer’in katıldığı 
törenle açıldı. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, açılışta 
yaptığı konuşmada, ülke 
genelinde arabuluculuğa 
gelen başvuru sayısının 
ayda 100 bine 
ulaştığını ifade etti.

T icari uyuşmazlıklarda, işveren 
ve işçi uyuşmazlıklarında, şirket 
içi uyuşmazlıklarda profesyonel 

arabulucular ile birlikte hizmet verecek 
Adana Sanayi Odası (ADASO) Tahkim ve 
Arabuluculuk Merkezi, törenle hizmete 
girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
ADASO’da düzenlenen açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, ticareti kolaylaştıracak, 
ekonomiyi ve yargı sistemini güçlendirecek, 
toplumsal barışa katkı sağlayacak her 
düzenlemenin önemli ve değerli  
olduğunu söyledi. Adana’da ADASO 
çatısı altında Tahkim ve Arabuluculuk 
Merkezi’nin açılışını yapmaktan mutlu 
olduklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye genelinde 55 odada arabuluculuk 
merkezinin hayata geçtiğini, buralarda 
390 arabulucunun görev yaptığını belirtti. 
Günümüzde ülke genelinde arabuluculuğa 
gelen başvuru sayısının ayda 100 bine 
ulaşmış durumda olduğunu ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, toplumda bu konu hakkında 
bilginin arttığını ve insanların bu sistemin 
faydalarını görmeye başladığını aktardı.
 
‘ARABULUCUK MEKANİZMASIYLA 
ADALETE ERİŞİM HIZLANDI’
Hisarcıklıoğlu, TOBB ve odaların bu 
konuya sahip çıkmasıyla işçi ve işveren, 
ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında 
arabuluculuğun zorunlu hale getirildiğini 
dile getirerek, konuşmasına şöyle devam 
etti: “Bu sistemin kullanımı her geçen gün 
arttı. Buraya gelen dosya sayısı 2,5 milyona 
yaklaştı. Bunların yüzde 70’i anlaşmayla 
sonuçlandı. Eskiden yıllar süren davalar, 
günler, haftalar içinde bitti. Yani adalete 
erişim hızlandı. Zira insanlar, zaman 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
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kaybından ve maddi anlamda kendilerini 
yıpratan uzun süreçten, yargı sistemimiz 
de önemli bir iş yükünden kurtulmuş 
oldu. Böylece mağduriyetler azaldı, 
adalet duygusu güçlendi. Anlaşmazlıklar 
helalleşerek çözüldü. Böylelikle her iki taraf 
da mutlu ayrılıyor.”
Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Tahkim 
Divanı ile üyelerinin ticari uyuşmazlıklarını 
en geç 6 ayda tahkimle çözebildiklerini 
sözlerine ekledi.
 
‘ARABULUCULUKTA İKİ TARAF DA 
MEMNUN OLARAK İHTİLAFLARINI 
ÇÖZMÜŞ OLUR’
TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm 
Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil 
Çiçek de hayırlı bir teşebbüs sebebiyle 
Adana’da olduklarını belirtti. TOBB’un 
bu ve benzeri alternatif uyuşmazlık 
çözümlerinin ülkeye kazandırılmasın için 
en baştan beri destek verdiğini ifade eden 
Cemil Çiçek, devlete güvenin, yargıya 
güven olduğunu söyledi. Arabulucuk 
ile ilgili bilgilendirmelerin arttırılması 
gerektiğini aktaran Çiçek, arabuluculuk 
müessesesinin faydalarının, getirdiği 
imkanların ve fırsatların anlatılmasının 
önemli olduğunu vurguladı. Arabuluculuk 
yapacak hukukçuların 84 saat eğitim 
aldığını ve sınavdan geçirildiğini dile 
getiren Çiçek, arabuluculuğa gitmenin 
dava hakkını ortadan kaldırmayacağını, 
anlaşılmazsa davanın kaldığı yerden devam 
edeceğini ifade etti. 
Tarafların arabuluculuk nezaretinde 
konuştukları sözlerin hiçbirisinin mahkeme 
nezdinde delil olarak kullanılmadığını 
aktaran Çiçek, şunları kaydetti: 
“Arabuluculuk sistemi, kişilerin hakkını ve 
hukukunu korumak noktasında her türlü 
teminatı ortaya koymuştur. Arabulucular da 
zaten bakanlığın denetimindedir. Dava yolu 
hem uzun hem masraflıdır. Varılan sonuç en 
az taraflardan birini memnun etmez, bazen 
iki taraf da memnun olmaz. Arabuluculukta 
iki taraf da memnun olarak ihtilaflarını 
çözmüş olur. Bu da iş ve toplum barışına 
katkı sağlamış olur.”  
 
‘SİSTEM 2013 YILINDA 
UYGULANMAYA BAŞLADI’
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire 
Başkanı Çağdaş Özer ise arabuluculuk 
kurumunun 2013 yılında uygulanmaya 
başladığını anımsattı. Uygulamayla 2014 
yılında ülke genelinde 3 milyon hukuki 
uyuşmazlık dosyasının sadece 200’ünün 
arabuluculukla çözüldüğünü dile getiren 
Çağdaş, 2021’in sonunda bu rakamın 351 
bine ulaştığına dikkati çekti. 
Adalet Bakanlığı’nca hukuk sistemine 
kazandırılan ve yargı reformuyla 
daha etkin hale getirilen arabuluculuk 
sayesinde çözüme kavuşturma kültürünün 
oluştuğunu ifade eden Özer, uygulama için 
8 yıllık bir sürenin çok uzun olmadığını, 

KIVANÇ: ADASO TAHKİM VE 
ARABULUCULUK MERKEZİ, 
TİCARİ FAALİYETLER, 
İŞVEREN İLE İŞÇİ ARASINDAKİ 
SORUNLAR VE ŞİRKET 
İÇİ UYUŞMAZLIKLARIN 
ÇÖZÜMÜNDE ÖNEMLİ 
ROL OYNAYACAK VE 
MAHKEMELERİN YÜKÜNÜ 
ÖNEMLE ÖLÇÜDE AZALTACAK. 

‘YILLAR SÜREN DAVALAR, ÇOK KISA 
BİR SÜREDE BİTİYOR’
Osmanlı geleneğindeki Ahilik kültürünün, 
modern anlamdaki arabuluculuk kavramını 
çağrıştırdığını belirten Adana Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç 
da konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 
“Ahiliğin; doğruluk, dürüstlük, ortayı 
bulma ve her iki tarafın da kazanacağı bir 
çözüm için feragat etme özeliklerini taşıdığı 
bilinmektedir. Bu yöntem Batı ülkelerinde 
çalışılmış ve modern adıyla arabuluculuk 
olarak 20’nci yüzyılda tarihte yerini 
almıştır. Oda-Borsa camiamızın temelini 
oluşturan Ahilikte, ticari ihtilafları Ahiler 
çözerdi. TOBB ve Odalarımızın bu işe sahip 
çıkması sonrasında, önce iş ve işveren 
uyuşmazlıklarında, sonra ticari davalarda, 
en son olarak da tüketici davalarında 
arabuluculuk zorunlu hale getirildi. Eskiden 
yıllar süren davalar, çok kısa bir sürede 
bitiyor ve her iki taraf da masadan mutlu 
bir şekilde ayrılıyor. Ayrıca arabuluculuk 
sistemi ile Adalet Bakanlığı’nın dava yükü 
önemli ölçüde hafifledi. İnsanlar, zaman 
kaybından ve maddi anlamda kendilerini 
yıpratan uzun süreçten kurtuldu.” 
Adana Sanayi Odası olarak TOBB UYUM 
iş birliğiyle arabuluculuk faaliyetleri 
kapsamında Adana Sanayi Odası 
Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin 
kazandırıldığını dile getiren Başkan Kıvanç, 
“Bu hizmetimizin şehrimiz için hayırlı 
olması ve üyelerimizin, iş insanlarımızın 
hiçbir uyuşmazlık yaşamadan ticari 
faaliyetlerine devam etmesi temenni 
ediyorum.” diye konuştu.
Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin açılış 
kurdelesi Adanalı sanayicilerle birlikte 
kesen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Sarıçam TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Adana Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ile ADASO Model Fabrika ve 
Yenilik Merkezi’ni ziyaret ederek, yapılan 
çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

zaman geçtikçe, arabuluculuk konusunda 
farkındalık oluştukça, kurumun faydaları 
görüldükçe vatandaşların uyuşmazlıklarını 
bu yolla çözeceklerine ifade etti.
Sistem sayesinde mahkemelerin iş 
yükünün azaldığını, toplumsal uzlaşı 
kültürüne de katkı sağlandığını belirten 
Özer, şöyle konuştu: “Türkiye’de 2014’te 
200 uyuşmazlık için ihtiyari arabuluculuk 
yolu ile görüşme yapılmışken, günümüzde 
sadece bir hafta gibi kısa sürede 8 bin 
uyuşmazlıkta ihtiyari arabuluculuk 
görüşmesi yapıldı. Türkiye’de dava 
şartı ve ihtiyari dahil yılda toplam 750 
bin arabuluculuk görüşmesi yapılıyor. 
Bunların dava şartı kapsamında olanlarının 
yüzde 50’sinden fazlası anlaşma ile 
sonuçlanıyor. İhtiyari arabuluculukta ise 
yüzde 98 oranında anlaşma söz konusu. 
Arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 
Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 
2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 
Temmuz 2020’den itibaren zorunlu olarak 
uygulanıyor. İhtiyari arabuluculuk ise hukuk 
sistemine 14 Kasım 2013’te kazandırıldı.”
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GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİNE 
AKADEMİK DESTEK

Ç ukurova Üniversitesi 
(ÇÜ) tarafından 
organize edilen Jean 

Monnet modülü “Turkey 
İn or Out=EU” konferans 
dizisi kapsamında Türkiye-
Avrupa Birliği Gümrük 
Birliği ve Gümrük Birliğinin 
Güncellenmesi Toplantısı, 
Adana Sanayi Odası’nda 
(ADASO) gerçekleştirildi. 
ADASO Sakıp Sabancı Toplantı 
Salonu’ndaki etkinliğe ÇÜ 
Rektörü Prof. Dr. Meryem 
Tuncel, ADASO Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, 
akademisyenler, sanayiciler ve 
öğrenciler katıldı. Jean Monnet 
modülü “Turkey İn or Out=EU” 
Koordinatörü, Çukurova 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı 
Bilgin açılış konuşmasını 
yaparak proje hakkında bilgi 
paylaşımında bulundu.
Daha sonra söz alan ADASO 
Başkanı Zeki Kıvanç, 
Türkiye’nin üçüncü ülkelerle 
Gümrük Birliği’nden daha 

Mutabakat ile uyumlu olarak 
çevre ve enerji konusu başta 
olmak üzere tarım ve gıda, 
sağlık ve bölgesel kalkınma 
konuları öncelikli araştırma 
alanlarımız olarak tespit 
edilmiştir.” diye konuştu.
Rektör Prof. Dr. Tuncel, söz 
konusu hedefler doğrultusunda 
Çukurova Üniversitesi’nde  
toplam 38 adet araştırma ve 
uygulama merkezinin faaliyet 
gösterdiğini, bunların yanında 
güçlü ve deneyimli kadroya 
sahip akademik birimlerle 
Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi, Proje 
Geliştirme ve Koordinasyon 
Birimi, Çukurova Teknokent 
ve Çukurova Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi’nin 
bölge ve ülke yararına projeler 
geliştirdiğini kaydetti. Rektör 
Prof. Dr. Tuncel; “Nihai hedefi 
tam üyelik olan Avrupa Birliği 
yolculuğumuzda önemli 
bir kilometre taşı niteliğine 
haiz Gümrük Birliği’nin 
modernizasyon ihtiyacı ve 
yöntemlerinin ele alınacağı bu 
konferans, sadece Adana ve 
bölgemiz değil aynı zamanda bir 
üst ölçekte ülkesel hedeflerimizi 
de doğru belirlememize hizmet 
etmektedir. Emeği geçenleri 
kutluyorum.” dedi.  
Açılış konuşmalarının ardından 
Çukurova Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Araştırma 
Görevlisi Dr. Kerem Öncü 
Moderatörlüğünde Prof. Dr. 
Belgim Akçay, “Dünden Bugüne 
Türkiye- Avrupa Birliği Gümrük 
Birliği”, Doç. Dr. Sait Akman 
“Türkiye Avrupa Birliği Gümrük 
Birliğinde Reform Süreci ve 
Ötesi”, Bahar Güçlü ise “Türkiye 
Avrupa Birliği Gümrük Birliğinin 
Güncellenmesi” konusunda 
sunumlarını gerçekleştirdi. 
Konferans soru cevap 
bölümüyle son buldu.

ADASO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği ve Gümrük 
Birliğinin Güncellenmesi toplantısında konuşan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem 
Tuncel, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde çevre ve enerji başta olmak üzere, tarım, gıda, 
sağlık ve bölgesel kalkınma konularının öncelikli araştırma alanı olarak belirlediklerini, üniversite 
bünyesindeki 38 adet araştırma ve uygulama merkezinin çalışma yaptığını söyledi.

istiyorlar. İşin bu boyutunu da 
düşündüğümüzde Türkiye, 
Avrupa Birliği ile imzaladığı 
Gümrük Birliği Kararı’nın revize 
edilmesi çok büyük önem 
taşıyor. Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesini Türkiye-AB 
ilişkilerinde pozitif bir gündem 
için fırsat ve kilit unsur olarak 
görüyüruz.” dedi.
 
‘ÇÜ’DEKİ 38 MERKEZ YEŞİL 
MUTAKABATA UYUM İÇİN 
ÇALIŞMA YAPIYOR’
Rektör Prof. Dr. Meryem 
Tuncel de dünyada tanınan 
öncü bir üniversite olmak 
vizyonu ile hareket eden 
Çukurova Üniversitesi’nin 
araştırma-geliştirme ve 
eğitim faaliyetlerindeki temel 
stratejisinin paydaşların ihtiyaç 
ve görüşleri alınarak, topluma 
fayda sağlayacak, bölge 
ekonomisine destek verecek 
şekilde genişlediğini vurgulayıp, 
“Avrupa Birliği’nin 2019 
yılında ortaya koyduğu temel 
hedeflerinden biri olan Yeşil 

TUNCEL: GÜMRÜK 
bİRLİğİNİN 
GÜNCELLENMESİ 
SÜRECİNDE AVRUPA 
YEŞİL MUTAbAKATI’NA 
UYUMLU bÖLGESEL 
KALKINMA KONULARI 
ÖNCELİğİMİZ. 

geniş kapsamlı Serbest Ticaret 
Anlaşmaları müzakere etmeye 
başladığını ifade ederek Avrupa 
Birliği ile ekonomik ilişkileri 
yeni akımlar çerçevesinde 
geliştirmenin birçok açıdan 
önemli olduğunu söyledi.  
Başkan Kıvanç, “Pandemi 
döneminde ülkemiz Uzak Doğu 
ülkelerine göre Avrupa’ya 
en yakın bir üretim üssü 
olduğunu kanıtladı. Avrupalı 
tedarikçilerde Türkiye gibi 
yakın üretim merkezlerinden 
tedariklerini yapmak 
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ADANA, ABD PAZARINDA ETKİNLİĞİNİ HER 
GEÇEN YIL ARTIRIYOR
A merika Birleşik 

Devletleri’nin (ABD) 
Adana Konsolosu 

Amanda Pilz ve Ekonomi 
İşlerinden Sorumlu Yardımcısı 
Reaz Mehdi, Adana Sanayi 
Odası’nı (ADASO) ziyaret 
etti. ADASO Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Kıvanç, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Bülent Başer ile bir araya 
gelen ABD Adana Konsolosu 
Amanda Pilz, ticari ilişkilerin 
geliştirilmesi için atılması 
gereken adımlar hakkında görüş 
alışverişinde bulundu.
Konsolos Pilz’e Adana’nın 
ekonomisi ve yürüttükleri 
projeler hakkında bilgi veren 
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, 
Türkiye’nin en önemli ihracat 
pazarları arasında ikinci 
sırada bulunan ABD’nin 
Adana ekonomisi için çok şey 
ifade ettiğini, şehir olarak bu 
ülkeye 2021 yılının 11 aylık 
döneminde yüzde 67 artışla 
104 milyon dolarlık dış satım 
gerçekleştirdiklerini söyledi. 

2019 yılı verilerine göre 2,56 
trilyon dolarlık ithalat hacmiyle 
ABD’nin dev bir pazar olduğunu 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) tarafından 
Chicago kentinde kurulan Türk 
Ticaret Merkezi’nin dış ticarette 
yeni fırsatlar sunduğunu 
kaydeden Başkan Kıvanç, 
“ABD ile Türkiye arasında 100 
milyar dolarlık ticaret hacmi 
hedefi bulunuyor. Bu hedefe 

ulaşılması için karşılıklı iş 
birliği ve yatırım imkanlarının 
geliştirilmesinin her iki ülke için 
de önemli olduğu inancındayım. 
Türk şirketleri için ofis, depo, 
showroom, lojistik hizmetleri 
gibi fiziki hizmetlerin yanı sıra 
pazara giriş, şirket kuruluşu, 
satış ve pazarlama desteği, 
tedarik zinciri yönetimi ve satış 
sonrası hizmetler veren Chicago 
Türk Ticaret Merkezi’nin 
Adanalı sanayicilere de yeni 
ihracat kapıları açacağına 
inanıyorum.” dedi.
Başkan Kıvanç, Adana ile ABD 
arasında yeni ticari ilişkilerin 
kurulması ve geliştirilmesinde 
üzerlerine düşen görevi yerine 
getirmeye hazır olduklarının 
altını çizdi. Sohbet ortamında 
gerçekleştirilen ziyaret, yapılan 
çeşitli değerlendirmelerin 
ardından sona erdi. 
ADASO Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Kıvanç, ABD’nin 
Adana Konsolosu Amanda 
Pilz’e ziyaret anısına hediye 
takdim etti.

arasındaki dış ticareti geliştirecek 
faaliyetlerde Adanalı sanayicileri 
daha fazla görmek istediklerini 
söyledi. Letonya Adana Fahri 
Konsolosu Meriç Turan Ekmekçi’nin 
eşlik ettiği ziyarette dinamik bir 
ekonomiye sahip olan Letonya 
ile Türkiye arasındaki ekonomik 

iş birliği fırsatları değerlendirildi 
ve Adana Sanayi Odası’nın son 
dönemde yaptığı faaliyetler 
ele alındı. Türkiye ile Letonya 
arasındaki ekonomik ilişkilerin 
ve karşılıklı yatırım fırsatlarının, 
sanayici ve girişimcilere anlatılması 
noktasında neler yapılabileceğine 
ilişkin fikir alışverişinin yapıldığı 
görüşmede, önümüzdeki dönemde 
bu konuda birlikte geliştirilebilecek 
projeler üzerinde duruldu. 
Buluşmada Türk ve Letonyalı 
üreticilerin hangi konularda birlikte 
adım atabilecekleri ve bu alanda 
hızlandırıcı hangi çalışmaların 
yapılabileceği konuşuldu. 
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, 
Türkiye’nin Ocak- Kasım ayları 
arasında Letonya’ya 143,6 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini 
belirtip, geçen yılın aynı dönemine 

kıyasla yüzde 52,5 oranında artış 
sağladığını söyledi. Letonya’nın 
ithalatında ilaç-kimya, elektrik-
elektronik, tarım ve hayvancılık, 
işlenmiş tarım ürünleri, makine ve 
demir çelik sektörlerinin ağırlıklı 
olduğunu kaydeden Başkan 
Kıvanç, bu ülkede yeşil yatırım, ileri 
teknoloji, turizm alanlarında ticareti 
geliştirme ve yatırım potansiyeli 
bulunduğunu dile getirdi. 

Baltık Cumhuriyetleri pazarında 
17 milyar dolarlık ithalat hacmiyle 
öne çıkan Letonya’nın Ankara 
Büyükelçisi Peteris Vaivars, Adana 
Sanayi Odası’nı (ADASO) ziyaret 
etti. ADASO Yönetim Kurulu Zeki 
Kıvanç’ın ağırladığı Büyükelçi 
Peteris Vaivars, ülkesiyle Türkiye 

Letonya ile yeni ticaret köprüleri kuruluyor

KIVANÇ: TObb 
CHİCAGO TÜRK 
TİCARET MERKEZİ’NİN 
ADANALI SANAYİCİLERE 
DE YENİ İHRACAT 
KAPILARI AÇACAğINA 
İNANIYORUM.

1,2 MİLYON NÜfUSLU 
LETONYA, 2020 YILINDA 
TOPLAM 17,31 MİLYAR 
DOLAR İTHALAT VE 15,19 
MİLYAR DOLAR İHRACAT 
GERÇEKLEŞTİRDİ. 










