
İKİNCİ 500’DE ADANA’DAN 16 
FİRMA YER ALDI

ADANA, İHRACATTA REKOR 
KIRMAYA DEVAM EDİYOR

ADASO, SON 8 YILDA BİRÇOK 
BAŞARIYA İMZA ATTI

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin 
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
Araştırması-2021’de Adana’dan 16 firma 
listeye girme başarısı gösterdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ağustos 
ayı ihracat verilerine göre Adana’nın 
ihracatı yüzde 23 artışla 260 milyon 105 
bin dolar olarak gerçekleşti.

56 yılık köklü maziye sahip Adana 
Sanayi Odası (ADASO), 2014-2022 yılları 
arasındaki hizmet maratonunda da birçok 
başarıya imza attı.

ADANA SANAYİ ODASI DERGİSİTEMMUZ/AĞUSTOS/EYLÜL 2022  SAYI: 19

ADANA’NIN ÜRETİM ALANI 
İKİ KATINA ÇIKIYOR

Sanayileşme yolculuğuna tarıma dayalı ürünlerle başlayan Adana’nın yıldızı son yıllarda alınan 
stratejik yatırım kararlarıyla parlıyor. Türkiye’nin adını dünyanın her köşesine taşıyan büyük 

sanayi gruplarının doğduğu şehir olan Adana, önümüzdeki dönemlerde faaliyete alınacak yeni 
yatırımlarla sanayi alanlarını iki katına çıkarmayı hedefliyor.
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  İÇİNDEKİLER

  İMTİYAZ SAHİBİ  
ZeKİ KIvAnç  
ADASO Yönetim Kurulu Başkanı

  YAYIN KOORDİNATÖRÜ  
Salih Sütcü 
Yönetim Kurulu Üyesi

  YAYIN KURULU  
İmam Gazalı̇ Hıradağı 
Sayman Üye
Abdullah Özdiler 
Yönetim Kurulu Üyesi

  SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ  
Bora Kocaman
Genel Sekreter

  YÖNETİM YERİ  
ADAnA SAnAYİ ODASI
Turhan Cemal Beriker Bulvarı  
No: 156 Seyhan / ADANA
Tel: (90 - 0322) 436 63 63 Pbx
Fax: (90 - 0322) 436 16 36
İnternet: www.adaso.org.tr
e-mail: basin@adaso.org.tr

  YAPIM  

nAR PR MeDYA İLeTİŞİM
DAnIŞMAnLIK LTD. ŞTİ.

  YAYIN DİREKTÖRÜ  
ReCeP ŞenYURT
senyurt@narprmedya.com

  İLETİŞİM  
Kurtuluş Mah. Ziyapaşa Blv. 
Hürriyet Apt. B/Blok Kat:1 D:2 
Seyhan/ADANA
Tel: (0322) 606 55 59-79
e-mail: narpr@narprmedya.com 

  BASKI - CİLT  
ALev DİKİCİ BASIM ve AMB.  
SAn. TİC. LTD. ŞTİ.
Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad. 
No:135  01130 Seyhan/ADANA
Tel: 0322 435 13 13

ADANA SANAYİ ODASI DERGİSİ 
ADASO ÜYELERİNE ÜCRETSİZ 
GÖNDERİLİR. BU DERGİ BASIN 
MESLEK İLKERİNE UYAR.

ADASO bünyesinde 
Belgelendirme Kuruluşu 

kuruluyor

MEB ile TOBB arasında 
Mesleki Eğitim Merkezleri  

İş Birliği Protokolü

TOGG, 
29 Ekim'de üretime 

başlıyor

“İşletmelerde mesleki  
eğitim iş birliği” protokolü 

imzalandı 

Türkiye-Türkmenistan  
İş Forumu Aşkabat’ta 

gerçekleştirildi

Adana'da 15 Temmuz 
Demokrasi  

Nöbeti tutuldu

Avrupaya açılan kapı: 
Macaristan

Borsa İstanbul Genel 
Müdürü Korkmaz Ergun, 
ADASO’ya konuk oldu

Çukurova Bölge Planı 
Adana İl Çalıştayı 

düzenlendi

KAMU BANKALARI İLE REEL SEKTÖR, 
'FİNANSA ERİŞİM' İÇİN BİR ARAYA GELDİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ 
VAKFI’NDAN İLK 3 BİNE REKOR BURS

7 32

42

10 36

44

48

12 40

20

6
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Adana olarak, 
Türkiye’nin ikinci 
büyük yatırım ve 
üretim merkezi 
olma hedefine emin 
adımlarla ilerliyoruz.

“Adana sanayisini büyütmek için çalışıyoruz”

Zeki kıvanç
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

BaŞkanDan

Değerli okurumuz; 

Ü lkemizin ilk 
sanayileşmiş 
şehirlerinden birisi 

olan Adana, geçmişten 
günümüze tarımıyla, 
sanayisiyle ve ihracatıyla 
dinamizm yaratan Türkiye’nin 
en önemli illerindendir.
Büyük sanayi yatırımları 
açısından en cazip bölge 
konumunda olan Adana, 
önümüzdeki yıllarda 
Türkiye’mizin büyüme 
hedeflerine en yüksek katkıyı 
sağlayacak lider şehirler 
arasındadır.
Adanalı sanayiciler olarak, 
yeşeren umutlar ve yaşanan 
motivasyon ile üretmeye, 
yatırım ve ihracat yapmaya, 
istihdam ve katma değer 
yaratmaya devam edeceğiz. 
Köklü sanayi kültürüne sahip 
Adana, önümüzdeki süreçte 
Türkiye’nin ‘İkinci Büyük 
Yatırım ve Üretim Merkezi’ 
olma hedefine emin adımlarla 
ilerlemektedir. 
Adana Sanayi Odası olarak, 
sanayimizin gelişmesine 
yönelik oldukça yoğun mesai 
harcamaktayız. Yatırım, üretim, 

ihracat ve istihdam öncelikli 
hedeflerimiz olmakla beraber 
dijitalleşme, yalın üretim, 
enerji verimliliği, yenilenebilir 
enerji ve yeşil dönüşüm gibi 
konularda da çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. ADASO olarak 
gelecek odaklı bakış açısına 
sahip bir anlayışla, üyelerimizin 
rekabet gücünü artırmak 
için Meclisimiz, Yönetim 
Kurulumuz ve personelimizle 
Adana sanayisini büyütmenin 
gayretindeyiz. Hemen hemen 
her konuşmamın en önemli 
gündem maddesi; değişim 
ve dönüşüm. Dünya, iklim 
ve teknoloji kaynaklı önemli 
bir değişim ve dönüşüm 
içinde. Bundan kaçışımız 
yok. İkiz dönüşüm olarak da 
adlandırdıkları bu gelişme, 
karbonsuzlaşma ve dijitalleşme 
olarak ikili bir dengede ilerliyor. 
Firmalarımızın mevcut 
koşullarla mücadelesi 
sürerken, tüm dünyada iş 
yapma modellerinde köklü 
değişiklikler yaşanıyor. Bu 
nedenle küresel ekonomiye 
uyum yeteneğimizi hızla 
geliştirmemiz gerekiyor. 
Bu anlamda biz ülke olarak 
yeşil dönüşümü bir tehditten 

ziyade önemli bir fırsat 
olarak görmeliyiz. Sanayide 
kaçırdığımız fırsatları şimdi 
yeşil dönüşüme uyum 
sağlayarak yakalama fırsatımız 
var. Üyelerimizin özellikle bu 
konularda takım arkadaşlarını 
görevlendirmesinin faydalı 
olacağı kanaatindeyim. 
TÜİK, Gayrisafi Yurt İçi 
Hasıla (GSYH) 2022 yılı ikinci 
çeyrek sonuçlarını açıkladı. 
Ekonomimiz ikinci çeyrekte 
beklentilere paralel olarak 
yüzde 7,6 büyüdü. Ekonomi, 
dönemsel bazda ise yüzde 
1,5 büyüme beklentisine 
karşın yüzde 2,1 büyüdü. 
Büyümeye ihracatın katkısı 
ise 2,7 puan oldu. Sanayide 
yüzde 7,8, hizmetlerde yüzde 
18,1 büyüme gerçekleşti. 
Bu rakamların önümüzdeki 
dönemlerde artmaya devam 
edeceğine inanıyorum. 
Biz de Adana olarak bu 
büyümeye katkı sağlamak 
istiyoruz. Sanayicilerimiz 
yatırımlarını büyütmek istiyor. 
Devletimizden yeni yatırım 
alanları yaratmasını talep 
ediyoruz. Bu sağlanırsa Adana 
sanayisi deyim yerindeyse çağ 
atlayacaktır.
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Ö ğrenci memnuniyeti 
yüksek, başarılı 
öğrencilerin 

tercih ettiği eğitim modeli 
oluşturmak ve araştırma 
altyapısını geliştirerek dünya 
üniversiteleri arasında 
Çukurova Üniversitesi 
(ÇÜ) markasını taşımayı 
hedefleyen Rektör Prof. Dr. 
Meryem Tuncel’in girişimleri 
ve Adanalı iş insanlarının 
desteğiyle kurulan Çukurova 
Üniversite Sanayi İşbirliği 
Vakfı’nın, Yükseköğretime 
Giriş Sınavı’nda sayısal 
puan türünde ilk 3 bine 
girip mühendislik ve tıp 
alanlarında ÇÜ'yü tercih 
edecek öğrencilere burs 
vereceği belirtildi.

mutluluk duyduklarını 
dile getirdi. Prof. Dr. 
Tuncel, şöyle konuştu: 
“Vakfımızın yapmış olduğu 
çalışmalar sonucunda, 2022 
Yükseköğretim Kurumları 
Sınavında Mühendislik ve 
Tıp alanlarında Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olan 
ve üniversitemizi tercih eden 
öğrencilerimizden sayısal 
puan türünde; İlk 100’e 
girenlere ayda 10 bin TL,101 
ile 500 arasına girenlere ayda 
8 bin TL, 501 ile 1000 arasına 
girenlere ayda 7 bin TL,1001 
ile 2000 arasına girenlere 
ayda 6 bin TL ve 2001 ile 
3000 arasına girenlere 
de ayda 5 bin TL burs 
desteği sağlanmasına karar 
verilmiştir. Başarılı olup 
da maddi imkânları sınırlı 
olan öğrencilere sağlanacak 
burslar, 9 ay boyunca ve geri 
ödemesiz olacaktır."
 
“VAKFIMIZ HAYIRLI 
OLSUN”
Vakfın Başkan Yardımcısı 
olan ADASO Meclis 
Başkanı İsrafil Uçurum 
da ilerleyen süreçte burs 
imkânlarının genişlemesi 

Çukurova Üniversite Sanayi 
İşbirliği Vakfı’nın Yönetim 
Kurul Başkanı Rektör 
Prof. Dr. Meryem Tuncel, 
öğrencilere sağlanacak burs 
imkânıyla ilgili düzenlenen 
toplantıda, Vakfın tek gelir 
kaynağının bağışlar olacağı 
için, tüm hayırseverleri 
desteğe davet etti. 

“BURSLAR, 9 AY 
BOYUNCA VE GERİ 
ÖDEMESİZ OLACAK”
Vakfın kurulma aşamasında 
emeği geçen çalışma 
arkadaşları ile destek 
veren ve verecek olan tüm 
hayırseverlere şükranlarını 
sunan Tuncel, burs desteği 
müjdesini paylaşmaktan 

için çalışacaklarını ifade 
etti. Uçurum, “Vakfımızın 
hem Adana’ya hem 
Üniversitemize hem de 
memleketimize hayırlı uğurlu 
olmasını diliyor, ÇÜ'yü tercih 
edecek olan çocuklarımıza 
başarılar diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.
Vakfın Yönetim Kurulu 
Üyesi olan ADASO Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç 
ise ADASO olarak eğitimin 
her alanında destek verme 
gayreti içinde olduklarını 
kaydetti. 
Adana Hacı Sabancı 
Organize Sanayi Bölgesi 
(AOSB) Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Çukurova 
Üniversite Sanayi İşbirliği 
Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi Bekir Sütcü, AOSB 
Başkan Vekili ve Çukurova 
Üniversite Sanayi İşbirliği 
Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi Ömer Kaya ile 
Vakfın yönetiminde yer 
alan Adana'nın tanınmış iş 
insanlarından Bülent Bilici  
de vakfın kurulmasına 
öncülük eden ÇÜ Rektörü 
Prof. Dr. Meryem Tuncel’e 
teşekkür ettiler. 

Adanalı iş insanlarının desteğiyle kurulan Çukurova Üniversite Sanayi İşbirliği Vakfı, Yükseköğretime 
Giriş Sınavı’nda sayısal puan türünde ilk 3 bine girip mühendislik ve tıp alanlarında Çukurova 
Üniversitesi’ni tercih edecek öğrencilere 9 ay boyunca ve geri ödemesiz burs sağlayacak.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ 
VAKFI’NDAN İLK 3 BİNE REKOR BURS
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A dana Sanayi Odası 
tarafından “ADASO 
Belgelendirme 

Kuruluşu” projesi hayata 
geçirildi. “ADASO 
Belgelendirme Kuruluşu” 
ile nitelikli ve sertifikalı 
çalışan sayısının artırılması 
için ADASO bünyesinde 
Türk Akreditasyon 
Kurumu (TÜRKAK) 
tarafından akredite ve MYK 
tarafından yetkilendirilmiş 
Belgelendirme Kuruluşu 
kurulmasına yönelik 4 ayrı 
sektörde toplam 17 yeterlilik 
başlığı altında çalışmalara 
başlandı.
ADASO Belgelendirme 
Hizmetleri Kuruluşu’nun 
vizyon ve hedefleri 
doğrultusunda, dünya 

genelindeki tüm 
profesyonellerin birbirleriyle 
iletişim kuracakları bir ortam 
yaratarak daha üretken 
ve başarılı olmalarını 
sağlamak, hedef kitleye 
yönelik iletişim stratejilerini 
belirlemek, kişilerin mesleki 
yeterliliklerinin, ulusal 
yeterliliklere göre ölçülmesi, 
değerlendirilmesi ve 
belgelendirilmesi faaliyetleri 
yürütülecek.
Aynı zamanda ADASO 
Belgelendirme Kuruluşu, 
küresel iş gücünün her 
üyesi için ekonomik 
fırsat yaratarak, akredite 
olduğu mesleklerde yurt 
çapındaki tüm çalışanların 
ve yurt dışında bulunan 
diğer vatandaşlarımızın 

da çalıştıkları mesleklerde 
belgelendirilme faaliyetlerini 
gerçekleştirmek, kaliteli, 
tarafsız ve hızlı hareket 
üreterek çözüm üreten 
ülkemizde ilk akla 
gelen firma olmayı 
amaçlamaktadır.
Adana’nın nitelikli ve 
sertifikalı işveren ve çalışan 
sayısını artırmanın yanında 
iş arayanlar, çalışanlar 
ve işverenler arasında 
Ulusal Yeterlilik Sistemi 
konusunda farkındalığın 
artmasına yönelik faaliyetler 
gerçekleştirecek.

ADASO BÜNYESİNDE BELGELENDİRME 
KURULUŞU KURULUYOR
Adana Sanayi Odası (ADASO), üyelerinin, çalışanların ve sektörlerin 
gelişimine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Belgelendirme Faaliyetleri kapsamında 4 ayrı sektörde toplam 17 
yeterlilik başlığı altında ADASO Belgelendirme Kuruluşu açmak için 
çalışmalara başlandı.

MAKİNE BAKIMCI 
MAKİNE MONTAJCISI  
NC/CNC TEZGÂH İŞÇİSİ  
İŞ MAKİNELERİ BAKIM ONARIMCISI

ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI 
KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ 
LOJİSTİK OPERASYON SORUMLUSU 
MOTOSİKLETLİ KURYE 

ÇELİK KAYNAKÇISI 
DOĞALGAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI 
KUYUMCU (PERAKENDE)

İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ 
İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ 
AYAKKABI İMALATÇISI 
SAYACI 
KOMPLECİ (HAZIR GİYİM VE EV TEKSTİLİ) 
MODEL MAKİNECİ (HAZIR GİYİM) 

SEVİYE 4 (Rev 03)
SEVİYE 4 (Rev 01)
SEVİYE 3 (Rev 01)
SEVİYE 4 (Rev 00)

SEVİYE 3 REV NO: 04
SEVİYE 3 (REV NO: 01)
SEVİYE 5 (REV NO: 00)
SEVİYE 3 (REV NO:00)

SEVİYE 3 (Rev 04)
SEVİYE 3 (Rev 04)
SEVİYE 4 (Rev 00)

SEVİYE 3 (Rev 02)
SEVİYE 3 (REV 02)
SEVİYE 4 (Rev. 00)
SEVİYE 3 (REV. 00)
SEVİYE 3 (REV.00)
SEVİYE 4 (REV.00)

10UY0002-4 
12UY0105-4 
14UY0202-3 
20UY0408-4

13UY0145-3
15UY0205-3
17UY0270-5
19UY0390-3

11UY0010-3
11UY0033-3
21UY0441-4

11UY0036-2
11UY0037-2
16UY0260-4
16UY0262-3
19UY0383-3
19UY0384-4

MAKİNA SEKTÖRÜ

METAL  SEKTÖRÜ

TEKSTİL  SEKTÖRÜ

ULAŞIM LOJİSTİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ

BELGELENDİRME 
KURULUŞU, KÜRESEL 
İŞ GÜCÜNÜN HER 
ÜYESİ İÇİN EKONOMİK 
FIRSATLAR YARATACAK, 
AKREDİTE OLDUĞU 
MESLEKLERDE TÜM 
ÇALIŞANLARA ÇÖZÜM 
ÜRETECEK.
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SEYHAN 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümleri 
gereğince Adana Sanayi Odası Organ Seçimleri, T.C. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 
Seyhan 3.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı denetimi altında 1 Ekim 2022 Cumartesi günü 
09:00-17:00 saatleri arasında Turhan Cemal Beriker Bulvarı No: 134 Seyhan/ADANA 
adresinde bulunan Adana Sanayi Odası Hizmet Binası’nda yapılacaktır.
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SIRA NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9 Eylül 2022  
Cuma

10-11-12-13-14 Eylül 2022 
Cumartesi-Pazar-Pazartesi-

Salı-Çarşamba

15-16-19 Eylül 2022 
Perşembe-Cuma-Pazartesi

20-21 Eylül 2022
Salı-Çarşamba

22-23-24 Eylül 2022 
Perşembe-Cuma-Cumartesi

25-26-27 Eylül 2022
Pazar-Pazartesi-Salı

28-29-30 Eylül 2022
Çarşamba-Perşembe-Cuma

1 EKİM 2022
CUMARTESİ

3 Ekim 2022
Pazartesi

4 Ekim 2022
Salı

5 Ekim 2022
Çarşamba

6 Ekim 2022
Perşembe

7 EKİM 2022
CUMA

10 Ekim 2022
Pazartesi

11 Ekim 2022
Salı

12 Ekim 2022
Çarşamba

13 Ekim 2022
Perşembe

TARİH VE GÜN AÇIKLAMALAR

Listelerin İlçe Seçim Kurulu Başkanına tevdii. (Seçme ve Seçilme hakkını haiz üyelere 
ilişkin listeler ayrı ayrı 3 nüsha düzenlenecektir.) 5174 Md:84 (a) Fıkrası 1.Bend

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

Listelerin Onay tarihi  (İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim tarafından en geç 5 gün içinde 
onaylanacaktır. 5174 Md: 84 (a) Fıkrası 2. Bend

Listelerin Odada 3 tam iş günü ilan süresidir. (Bu sürenin 1. gününde İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığınca gazete ilanı) 5174 Md: 84 (a) Fıkrası 2. Bend

Listelere itirazların İlçe Seçim Kurulu Başkanınca değerlendirilmesi ve karara 
bağlanması. (2 gün) 5174 Md: 84 (a) Fıkrası 3. Bend

İtiraz süresi. İlçe Seçim Kurulunun kararına, İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz süresi 5174 
Md: 84 (a) Fıkrası 3. Bend (3 gün)

İl Seçim Kurulu’nun itirazları değerlendirmesi ve karara bağlaması ile seçim listelerinin 
kesinleştirilmesi. (3 gün) 5174 Md: 84 (a) Fıkrası 3. Bend

İl Seçim Kurulunca kesinleştirilen listelerin ilan süresi. (3 tam iş günü).
5174 Md: 84 (a) Fıkrası 4. Bend

Meslek Komiteleri Asıl ve Yedek ve Oda Meclisi Asıl ve Yedek üyeleri 
seçimi. (9.00-17.00 saatleri arasında yargı gözetiminde) 5174 Md: 84 (b) Fıkrası.

Seçim sonuçlarını kapsayan tutanakların seçim yerinde asılmak suretiyle ilanı  
(1 tam iş günü)
İlçe Seçim Kurulu’na itiraz ve itirazların incelenip karara bağlanması (Aynı gün)

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının itiraz üzerine verdiği kararın Odada ilanı. (1 iş günü)
İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na itiraz (Aynı gün)

İl Seçim Kurulunun itirazı incelemesi ve kesin kararı (1 gün)
Oda tarafından, Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği’nde tüzel kişiyi temsil edecek gerçek    
kişi isimlerinin Odaya bildiriminin istenilmesi. (Aynı gün)

Kesinleşmiş seçim sonuçlarının Oda hizmet binasında ilanı. (1 gün)
Meclis ve Meslek Komite Üyeliğine seçilen tüzel kişilerin yetkili temsilcisinin isimlerinin 
Oda’ya bildirimi. (Aynı gün)

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri, Birlik Genel 
Kurul Asil ve Yedek delegeleri ve Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek üyeleri seçimi. (09.00-
17.00 saatleri arasında yargı gözetiminde) 
Oda Meclisi Başkanlık Divanı ve Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri seçimi, 
(Yargı gözetimi olmaksızın) (Aynı gün) 5174 Md: 84 (c) Fıkrası  
Ayrıca, Meslek Komitesi Başkan ve yardımcılarının 3 gün içerisinde seçilmesi 
(Yargı gözetimi olmaksızın) (TOBB Organ Seç.Yön.Madde 26, 27.)

Geçici seçim sonuçlarının ilanı. (1 tam iş günü)
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na itiraz (1 Gün)
İtirazların İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca karara bağlanması (Aynı Gün)

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na itiraz (1 gün)
İtirazların İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca karara bağlanması (Aynı gün)

İl Seçim Kurulu Başkanlığı’nın itirazı incelemesi ve kesin kararı (1 gün)

Kesin seçim sonuçlarının Odada ilanı. (1 tam iş günü).Hakimce, onaylanmış kesin seçim 
sonuçlarının ilanı, Odaya, Birliğe ve Bakanlığa gönderilmesi

5174 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğe uygun görülmekle 01Ekim 2022Cumartesi günü yapılacak olan Adana Sanayi Odası organ 
seçimlerine ait seçim takvimi yukarıda olduğu gibi hazırlanmış ve uygun görülmüştür.

T.C.  
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI SEYHAN 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

01 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan  
Adana Sanayi Odası Organ Seçimlerine ait SEÇİM TAKVİMİ
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A dana Sanayi 
Odası (ADASO) 
ve Çukurova 

Üniversitesi (ÇÜ) arasında, 
ÇÜ Adana Meslek 
Yüksekokulu öğrencileri için 
işletmelerde mesleki eğitimin 
yürütülmesi ve iş birliğinin 
sağlanması için protokol 
imzalandı. Adana Sanayi 
Odası Sakıp Sabancı Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen 

“İNŞALLAH BU SÜREÇ 
HAYIRLI VE BAŞARILI 
OLUR”
ADASO Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Kıvanç, 
ÇÜ Adana Meslek 
Yüksekokulu’na kayıtlı 
ön lisans öğrencilerinin, 
eğitimlerinin son yarıyılında 
işletmelerde mesleki 
uygulama yapmalarına 
olanak verecek protokol 
imza töreninde şunları 
kaydetti: “İmzalanan bu 
protokol ile Adana Meslek 
Yüksekokulu Makine ve 
Metal Teknolojileri, Elektrik-
Elektronik, İklimlendirme, 
Tekstil, Otomasyon ve 
Otomotiv bölümlerinde 
eğitim gören öğrencilerimiz, 
işletmelerimizde de mesleki 
eğitim görebilecekler. Bu 
protokolün imzalanması, 
bizler için çok sevindirici 
bir gelişme. Bu nedenle 

imza törenine, Çukurova 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Meryem Tuncel, Adana 
Sanayi Odası Meclis Başkanı 
İsrafil Uçurum, Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, 
Adana Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Nuriye Say, 
Adana Sanayi Odası Meclis 
Divanı, ADASO Yönetim 
Kurulu üyeleri ve ADASO 
Meclis üyeleri katıldı. 

Çukurova Üniversitesi 
Rektörümüz Sayın Prof. Dr. 
Meryem Tuncel’e ve ekibine 
teşekkür etmek istiyorum. 
İnşallah bu süreç hayırlı ve 
başarılı olur.” 

“ÜNİVERSİTE SANAYİ 
İŞ BİRLİĞİNE ÖNEM 
VERİYORUZ”
Çukurova Üniversitesi 
olarak, üniversite sanayi 
iş birliğine çok önem 
verdiklerini söyleyen Rektör 
Prof. Dr. Meryem Tuncel 
de, “Bir üniversitenin 
bulunduğu şehre, hatta 
bulunduğu bölgeye katkılar 
sağlamasının çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. 
Aynı zamanda, şehrin 
de üniversitesine destek 
olması çok önemli. Bu 
imzalanan protokol, bizim 
öğrencilerimiz için çok 
iyi bir fırsat. Hedefimiz; 
üniversitenin ilk yıllarında 
öğrencilerimize uygulamalı 
eğitimi getirmek. Okula 
başlarken farkındalık 
yaratmanın önemli olduğunu 
düşünüyorum." dedi. 
Yapılan konuşmaların 
ardından, iş birliği protokolü 
imza altına alındı. 

Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) arasında, 
Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik 
olarak işletmelerde mesleki eğitimin yürütülmesi ve iş birliğinin sağlanması 
amacıyla protokol imzalandı. 

“İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ” 
PROTOKOLÜ İMZALANDI 
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A dana Sanayi 
Odası Meclis 
Başkanı İsrafil 

Uçurum, Adana Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis 
Divanı, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Meclis ve üyelerin 
katılımıyla gerçekleştirilen 
bilgilendirme toplantısında 
Borsa İstanbul Genel 
Müdürü Korkmaz Ergun 
tarafından Borsa İstanbul’un 
halka arz süreçleri ve 
sermaye piyasaları 
hakkında detaylı bilgi 
aktarıldı.  Ergun, borsanın 
arz ve talebin buluştuğu 
yer olduğunu belirterek, 

HALKA ARZIN 
FAYDALARI
Halka arzın iki şekilde 
gerçekleştiğinin altını çizen 
Ergun, şunları söyledi: 
“Sermaye artırımı ve ortak 
satışı yoluyla halka arz 

"Yani borsanın, şirketinizin 
büyümesini finanse 
edecek bir alan diyebilirim. 
Bizler, sermaye piyasası 
yoluyla ülke ekonomisinin 
büyüyeceğini düşünüyor, 
şirketlerin büyümelerini 
sermaye piyasaları yoluyla 
yapmalarını istiyoruz.” dedi.
Şirketlerin, öz sermayesini 
güçlendirmesi için 
sermayelerini halkla 
paylaşmasının önemli 
olduğunu söyleyen Ergun, 
“Bu konuda sağlıklı 
finansman modellerine 
ihtiyacımız var. Bunun 
yolunun da borsa olduğunu 
düşünüyoruz.” diye konuştu.

gerçekleşmektedir. Halka 
arzın faydaları ise şöyledir; 
geri ödemesiz kaynak 
girişi olur, banka limiti 
kullanmadan finansman 
sağlanır, sağlayacağınız 
finansman ile kapasitenizi 
artırabilir, pasif kalan 
tarafınızı iyileştirebilirsiniz. 
Ayrıca likidite ihtiyacınızı 
karşılar, kurumsal 
yapınızı güçlendirmiş 
olursunuz. Bunun yanından 
tanınırlığınız artmış olur, 
yeni pazarlar ve tedarikçiler 
ile kredi kuruluşlarına kolay 
ulaşırsınız.”
 
HALKA ARZDA, 
ZAMANLAMANIN 
ÖNEMİNİ VURGULADI
Şirketlerin halka arzdan önce 
hazırlık yapması gerektiğine 
değinen Ergun, “Doğru 
şirket, doğru zamanda ve 
doğru fiyatlama ile halka 
açılmalıdır. Bunun için 
bir tane değil, daha fazla 
aracı şirketle görüşmek en 
doğrusu olacaktır. Aracı 
şirketlerle görüşürken daha 
önce yaptıkları halk arzları 
ve çalıştıkları sektörleri 
iyi incelemelisiniz. Halka 
arz için başvurmadan 
önce eksiklerinizi 
tamamlamalısınız. Nasıl 
ki ülke olarak üye olsak da 
olmasak da Avrupa Birliği 
için hazırlık yapıyorsak, 
şirketleriniz için de borsaya 
girseniz de girmeseniz de 
eksiklerinizi tamamlamanız 
önemli.” ifadelerini kullandı.
Ergun, konuşmasında halka 
arz süreci ve şirketlerin 
geleceği konularında da 
toplantıya katılanlara önemli 
bilgiler aktardı.

BORSA İSTANBUL GENEL 
MÜDÜRÜ KORKMAZ ERGUN, 
ADASO’YA KONUK OLDU
Adana Sanayi Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nda Borsa 
İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun tarafından borsa halka 
arzları ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Ergun, 
“Ülkemizin büyümesinin temel dinamosu olan şirketlerimizi, 
büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla finanse etmeleri için 
borsaya davet ediyoruz.” dedi.
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TÜRKİYE EKONOMİSİ İKİNCİ ÇEYREKTE 
YÜZDE 7,6 BÜYÜDÜ
T ürkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK), 
Gayrisafi Yurt İçi 

Hasıla (GSYH) 2022 yılı 
ikinci çeyrek sonuçlarını 
açıkladı. Açıklanan verilere 
göre, ekonomi ikinci 
çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü. 
Büyümeye hane halkı 
harcamaları 13,6 puan katkı 
verirken, net ihracatın katkısı 
ise 2,7 puan oldu.
Türkiye ekonomisi yılın 
ikinci çeyreğinde güçlü hane 
halkı tüketimi, hızlı artan 
hizmet ve sanayi sektörü 
ile ihracatın desteğiyle 
beklentilere paralel yüzde 
7,6 büyüdü. Bu büyümeyle 
birlikte, Türkiye açıklanan 
veriler arasında ikinci 
çeyrekte dünyanın en hızlı 
büyüyen üçüncü ekonomisi 
olarak dikkati çekti. Türkiye 

İstatistik Kurumu verilerine 
göre; 2022 yılının ikinci 
çeyreğinde tarım sektöründe 
geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla daralma yüzde 
2,9 oranında oldu. Sanayi 

ihtiyaç duyduğu nitelikli 
insan gücünün yetiştirilmesi 
amacıyla Milli Eğitim 
Bakanlığı, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ve 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi arasında mesleki 
ve teknik eğitime yönelik 
hayata geçirilen 'Mesleki 
Eğitim İşbirliği Protokolü' 
kapsamında Adana Sanayi 
Odası, Adana Ticaret Odası, 

Adana Ticaret Borsası 
ve Adana Hacı Sabancı 
Organize Sanayi Bölgesi'nin 
hamiliğinde faaliyetlerini 
sürdüren Adana Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nde 
yeni eğitim-öğretim yılının 

Adana Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde 2022-
2023 Eğitim Öğretim 
Yılı Protokol Yürütme 
Kurulu (PYK) toplantısı 
gerçekleştirildi.
Adana Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde 
gerçekleştirilen toplantıya, İl 
Milli Eğitim Müdürü Yaşar 
Koçak, Adana Ticaret Odası 
Başkanı Atila Menevşe, 
Adana Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki Kıvanç, Adana Ticaret 
Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, 
Adana Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Fevzi 
Tanatar ve Protokol Yürütme 
Kurulu üyeleri katıldı. 
Türkiye'de özel sektörün 

İkinci çeyrek verilerinde, 
imalat sanayinin yüzde 9,1 
büyümesi de dikkati çekti.
Hizmetler sektöründe 
yüzde 18,1'lik büyümenin 
ekonomiye katkısı 4.24 
puan gibi oldukça yüksek 
oranda gerçekleşti. Finans 
sektörü, kredi büyümesinin 
ve güçlü kârların etkisiyle 
büyümeye olumlu katkı 
veren sektörler arasında yer 
aldı. Finans sektöründe yılın 
ikinci çeyreğinde, geçen 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 26,6'lık büyümenin 
ekonomiye katkısı 1,31 
puan seviyesinde oldu. Bilgi 
iletişim sektörü yüzde 5,3, 
gayrimenkul yüzde 4,1, idari 
destek ve hizmet faaliyetleri 
yüzde 11, kamu yönetimi 
yüzde 1,7 olarak ikinci 
çeyrek büyümesine imza attı.

sektörü ise güçlü bir ikinci 
çeyreği geride bıraktı. 
Yüzde 7,8'lik büyümenin 
toplam ekonomik 
büyümeye katkısı da 1.65 
puan olarak hesaplandı.

planlamaları görüşüldü.
Adana Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi'nde yapılan 
çalışmalar hakkında 
karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunulduğu toplantıda, 
teknik ve altyapı anlamında 
yapılan yeni modernizasyon 
yatırımları ile geleceğin 
aranan elemanlarının 
yetiştirilmesine yönelik 
yapılan çalışmalar 
değerlendirildi.

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  
PYK Toplantısı Gerçekleştirildi

GELECEĞİN ARANAN 
ELEMANLARININ 
YETİŞTİĞİ OKULDA, 
EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
YILI FAALİYETLERİ 
PLANLANDI.



KastamonuEntegre.A.S KeasKurumsal KASTAMONUENTEGRE kastamonuentegre kastamonuentegre
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ADASO, SON 8 YILDA 
BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATTI

Adana sanayinin güçlenmesi, ülke, bölge ve kent ekonomisine katkılarının 
artması amacıyla 5 Temmuz 1966 tarihinde kurulan Adana Sanayi Odası,  
üyelerinin sürekli gelişimine katkı sağlayan, rekabet güçlerinin artırılması 

noktasında üyelerine rehberlik eden, sanayide sürdürülebilir yüksek büyüme 
adına insan kaynağını, ihracatı ve yüksek katma değerli ürün üretimini 

merkeze alarak strateji ve politikalar geliştiren, faaliyetlerinde mükemmelliği 
hedefleyen bir Oda olarak öne çıkıyor.
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ADASO, proje üretme kapasitesi ve 
hayata geçirdiği projeler ile Adana’nın 
en üretken kurumlarının başında 
gelmektedir. 2014 yılında 89 bin 453 
TL olan yıl içindeki proje bütçesi, 
2021'de 15 milyon 859 bin 548 TL 
olarak gerçekleşmiştir. Nitelikli hizmet 
sunmak amacıyla personel sayısında 
artış sağlayan ADASO, 2014 yılında 
toplamda 8 personel ile hizmet verirken 
2021 yılında 46 personel ile üyelerine ve 
Adana sanayisine hizmet sunmaktadır. 
 
ADASO, ÇÖZÜM ODAKLI 
FAALİYETLER GERÇEKLEŞTİRİYOR
5174 Sayılı Odalar Kanunu ile tüzük ve 
yönetmelikler çerçevesinde kuruluş 

ve Arabuluculuk Merkezi, ADASO 
Akademi, Çukurova Enerji Verimliliği 
Merkezi, Adana Model Fabrika, Yenilik 
Merkezi, ADASO Belgelendirme 
Kuruluşu gibi birçok başarılı 
uygulamalar ile fark yaratabilmiş bir 
Oda olmuştur.
 
2.005 ÜYE VE 8 MİLYON TL'NİN 
ÜZERİNDE GELİR BÜTÇESİ
2014 yılında 1.855 üyesi olan ADASO, 
2021 yılında toplamda 2.005 üyesine 
hizmet sağlamaktadır. ADASO 
Gerçekleşen Gelir Bütçesi ise 2014 
yılında 2 milyon 154 bin 456 TL iken 
2021 yılında 8 milyon 781 bin 716 TL’ye 
yükselmiştir.

A dana Sanayi Odası (ADASO), 
kurulduğu günden bu yana, 
kurucularının çizdiği yol haritası 

ve amacı doğrultusunda çalışmalarını 
gerçekleştirmiş, bölgede birçok başarıya 
imza atmıştır. Adana sanayisi, Adana 
Sanayi Odası önderliğinde ilerleme 
kaydetmiş, uluslararası alanda rekabet 
edebilir duruma gelmiştir. 
Adana Sanayi Odası, 56 yıldan bu 
yana; Adana sanayisi ve iş piyasasında 
mesleki ahlak ve birliğin güçlendirilmesi, 
bölgedeki sanayi hareketlerinin 
hızlanması, sermayenin sanayi 
kesimine aktarımının teşvik edilmesi, 
sanayi yatırımı yapacak girişimcilere 
teknik yardımlarda bulunulması, 
fabrikaların günümüzün gerektirdiği 
şartlarda üretim yapması amacıyla 
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi 
Bölgesi, Ceyhan ve Kozan Organize 
Sanayi bölgeleri, Ceyhan Enerji İhtisas 
Organize Bölgesi gibi bölgelerin 
kurulması ve sanayiyi geliştirecek 
kanunların çıkarılması gibi alanlarda 
etkin çalışmalar gerçekleştirmiştir.
Adana Sanayi Odası, Meslek komiteleri, 
Oda Meclisi, Yönetim Kurulu, Genel 
Sekreterlik ve çalışanları ile birlikte 
üyelerinin ve Türk sanayisinin 
rekabet gücünün artırılmasına ve ülke 
ekonomisine katkıda bulunmaktadır. 
Adana Sanayi Odası'nın, 23 meslek 
grubuna dağılmış toplam 2.005 üyesi 
bulunmaktadır. ADASO'nun en üst 
organı olan Meclis 48 kişiden, Yönetim 
Kurulu ise 11 kişiden oluşmakta ve 
toplam 3.860 metrekare alan üzerine 
kurulu 4 katlı 2.524 metrekare kapalı 
alanı olan binada hizmet vermektedir.
 
ADASO, İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI 
İLE ÖNEMLİ AVANTAJLAR 
SUNUYOR
Uluslararası alanda da Adana'nın en 
önemli referans noktalarından birisi 
olan Adana Sanayi Odası, son 8 yılda 
birçok kurum ve kuruluşla iş birliklerini 
güçlendirmiştir. Yurtdışındaki birçok 
oda ile iş birliği anlaşması imzalayan 
Adana Sanayi Odası, bu iş birlikleri ile 
lobi faaliyetlerinin yürütülmesi, Avrupa 
Birliği desteklerinden yararlanılması 
ve üyelerin yurt dışı pazarlara 
açılması noktasında önemli avantajlar 
sunmaktadır.
ADASO, özellikle son 8 yıllık 
dönemde, hızla gelişen teknoloji, 
dünyadaki iş yapış sistemleri ve 
yönetim sistemlerindeki değişime 
ayak uydurmuş, TOBB Uyum Tahkim 

TOBBUYUM

TAH
KİM VE ARABULUCULUK M

ERKEZ
İ

TOBBUYUM 

 TAH
KİM VE ARABULUCULUK M
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İ

A
DANA SANAY İ  O

DASI  

A
DANA SANAY İ  O

DASI

NA ADA

MEB

1942

ÇUKUROVA
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ

MERKEZİ

TASARIM 
MERKEZİ

BELGELENDİRME KURULUŞU

Adana Sanayi Odası, üyelerinin sürdürülebilir üretim ve ihracatının devam etmesi konusunda bir çok 
kurum ve kuruluşla iş birliği ve proje paydaşlığı yaparak hizmetlerine devam ediyor.

Adana Sanayi Kampüsü, yalın üretim ve dijitalleşme odağında işletmelerin rekabet gücünü 
artırmak, şirketlerin inovasyon odaklı çalışmasını sağlamak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek konu 
başlıklarında Adanalı sanayicilere hizmet veriyor.
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gözlemlenen ADASO, 2021 yılında 4 
proje gerçekleştirmiştir.
Adana Sanayi Odası, üyelerin dış 
ticaretini artırmak için bünyesinde 2020 
yılında İhracat Destek Ofisi'ni faaliyete 
geçirmiştir. Yüz yüze danışmanlık 
hizmetleri de 2019 yılından itibaren 
istatistiki olarak tutulmaya başlanmıştır.
Bu kapsamda 2019 yılında 66, 2021 
yılında ise 95 firmaya dış ticaret 
danışmanlığı hizmeti verilmiştir. 
 
ADASO, KENT VİZYONUNA DEĞER 
KATAN ODALARDAN BİRİ OLDU 
Adana Sanayi Odası, kent vizyonuna 
değer katan, birlikteliği öne çıkaran 
kapsayıcı ve bütünleştirici çalışmaları, 
örnek teşkil eden kurumsal 
uygulamaları ile Türkiye'nin en aktif ve 
başarılı olarak nitelendirilen odalarından 
birisi konumuna ulaşmıştır.ADASO, 
teknolojik hedeflerine uygun olarak tam 
zamanlı yazılım mühendisi istihdam 
ederek kendi bilişim altyapısına uygun 
yenilikçi programlar geliştirmeye 
yönelik çalışmalar yapmaktadır.  
ADASO Bilgi İşlem Birimi tarafından 
geliştirilen kullanılan yazılım sayısına 
bakıldığında 2014 yılında toplamda 5 
adet yazılım bulunurken bu sayı 2021 
yılında 33'e çıkmıştır. 
Bu anlamda; EBYS, ADASO Performans 
Sistemi, Firma Portalı, Teşvik Sihirbazı, 
Staj Takip Programı, Dış Ticaret Portalı, 
Mobil Uygulaması, ADASO Akademi, 
İNBOX gibi önemli yazılım çalışmalarını 
başlatarak, hizmet kalitesini artırmıştır.
Adana Sanayi Odası, web sitesini de 
yenileyerek  ziyaretçi sayısını artırmıştır. 
2014 yılında 15 bin 853 olan ziyaretçi 
sayısı, 2021 yılında yüzde 373 artarak 74 
bin 984'e ulaşmıştır.

Sosyal medyanın etkili kullanımı ve 
yöntemi konusunda da çalışmalar 
yürüten Adana Sanayi Odası, toplam 
sosyal medya takipçi sayısına 
bakıldığında 2014 yılında toplam 405 
olan takipçi sayısı 2021 yılında 7 bin 235 
takipçiye ulaşmıştır. 
Adana Sanayi Odası, gelişen ve değişen 
şartlara uyumlu hizmet anlayışıyla, 
açık, şeffaf, dürüst, anlaşılabilir, 
uzlaşmacı ve birleştirici yaklaşımla, 
üyelerinin ve bölgesinin ekonomik 
ve sosyal gelişimine katkı sağlamak 
temel amacı doğrultusunda; kurumun 
görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışma 
ve projeler ile tüm faaliyetlerini, 
teknolojinin sağladığı tüm imkânlar 
ile elektronik, yazılı, görsel ve sosyal 
medya organlarını kullanarak, üyeler, 
yerel yönetimler, iş çevreleri, sivil 
toplum kuruluşları ve karar alıcılar 
olmak üzere tüm hedef kitlesine etkin bir 
şekilde ulaştırmaktır. ADASO'nun haber 
olma sayısı istatistiği 2015 yılından 
itibaren ölçülmeye başlanmıştır. Haber 
olma istatistiğinde 2015 yılına göre 
yüzde 77,1 oranında artış sağlanarak 
2021 yılı sonunda 8.571'e ulaşılmıştır.
 
TOPLAM 363 FİRMA ZİYARETİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2021 yılında kent sanayicilerinin farklı 
destek mekanizmalarından daha hızlı ve 
kolay faydalanabilmesi amacıyla Devlet 
Destekleri Birimini kuran ADASO, 
2021 yılı saha ziyaretlerinde toplam 363 
adet firma ziyareti gerçekleştirmiştir. 
Firmalara yapılan ziyaretler ve verilen 
destekler sonucu onaylanan destekler, 
kurum ve tutar olarak toplamda 138 
milyon 37 bin 300 TL'yi üyelerine 
kazandırmıştır.

kanunu ve hedefleri doğrultusunda 
ADASO üyelerine kaliteli, hızlı, etkin, 
hatasız, kolay ulaşılabilir hizmet 
sunmak ve hizmetlerimizden duyulan 
memnuniyeti artırmak amacıyla, çözüm 
odaklı bir anlayışla faaliyetlerini her 
geçen gün yükseltmeyi başarmıştır. 
Toplam belge sayısına bakıldığında 
ADASO, 2014 yılında 12 bin 269 
belgelendirme hizmeti sunarken bu 
rakam 2021 yılında 15 bin 777’ye 
ulaşmıştır. 
Yıllar içerisinde lobi faaliyetleri, sektörel 
ve bölgesel sorunlar konusunda etkin 
biçimde rol alan Adana Sanayi Odası, 
2014 yılında toplamda 9 lobi faaliyeti 
gerçekleştirirken bu sayı 2021 yılında 
23’e çıkmıştır. Adana sanayisinin 
sorunlarının çözümüne ve sanayicilerin 
gelişimine yönelik olarak TOBB ve 
bakanlıklar nezdinde her fırsatta 
girişimlerde bulunan ADASO, 2014 
yılında 5 olan sektörel ve bölgesel 
sorunların sunulduğu rapor sayısını, 
2021 yılında 17'ye çıkarmıştır.
 
2021 YILINDA 71 EĞİTİM 
FAALİYETİ DÜZENLENDİ
Adana Sanayi Odası, üyelerinin 
gelişimine katkı sağlamak için birçok 
çalışmayı son 8 yılda bir arada 
yürütmüştür. Üyelerinin gelişimine 
yönelik eğitim ve faaliyetleri yıllar 
içerisinde artırmayı başaran ADASO, 
2014 yılında 50, 2021 yılında ise 71 
eğitim faaliyeti düzenlemiştir. 2014 
yılında toplamda 6 uluslararası etkinlik, 
seminer ve webinar düzenleyen 
ADASO, 2021 yılında bu sayıyı 20'ye 
ulaştırmıştır.  UR-GE Proje Sayısı'na 
bakıldığında ise 2014 yılında henüz 
bu konuda bir faaliyeti olmadığı 
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F inansmana Erişim 
İstişare Toplantısı, 
Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu'nun ev 
sahipliğinde, Türkiye 
Bankalar Birliği Başkanı 
ve Ziraat Bankası Genel 
Müdürü Alpaslan Çakar, 
Halkbank Genel Müdürü 
Osman Arslan ve Vakıfbank 
Genel Müdürü Abdi Serdar 
Üstünsalih'in katılımıyla 
TOBB İkiz Kuleler Konferans 
Salonu'nda yapıldı.
Hisarcıklıoğlu, burada 
yaptığı konuşmada, 
ekonomiyi büyütmeyi devam 
ettirebilmek için firmaların 
uygun koşullarla finansmana 
erişimlerinin sağlanması 
gerektiğini belirterek, son 
dönemde bu durumun 
zorlaştığını, her il ve ilçeden 
bu yönde gelen şikâyetlerin 
arttığını ifade etti.
En büyük sıkıntıyı da 
finansa en çok duyarlı 
olan, küçük ve orta ölçekli 

Hisarcıklıoğlu, "İşletme 
sermayesi kredileri, özellikle 
KOBİ'lerin faaliyetlerini 
sürdürebilmesi için kritik 
hâle gelmiştir. Dolayısıyla 
artan işletme sermayesi 
ihtiyacı da dikkate alınarak, 
geçmişe göre daha çok 
ihtiyaç duyulan krediye 
erişimin kolaylaştırılması 
gerekmektedir. 
Bankalarımızın da fonlama 
maliyetlerini de dikkate 
alarak reel sektörümüze 
uygun koşullarla kredi 
sağlamaya devam etmeleri 

işletmelerin yaşadığını dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, kredi 
faizlerindeki yükselişin yanı 
sıra kredi limitlerinin yetersiz 
kaldığı ve kullanımda 
sıkıntılar yaşandığının 
iletildiğini söyledi.
 
"KREDİ İHTİYACI 
GEÇMİŞE GÖRE DAHA 
FAZLA"
Hisarcıklıoğlu, firmaların 
bankalardan talep ettikleri 
kredileri alamadıklarını, 
alabilenlere ise çok yüksek 
faiz uygulandığını belirtti. 

beklenmektedir." dedi.  
Bu kritik dönemde de 
bankaların hepsinden aynı 
yaklaşımı beklediklerini 
belirten Hisarcıklıoğlu, 
şunları kaydetti: 
"Hepimizin ülkemiz için 
fedakârca çalışması ve 
buna göre hareket etmesi 
gereken bir dönemdeyiz. 
Bankalarımızdan da işin 
feda kısmını reel sektöre, 
kâr kısmını kendilerine 
ayırmadan, bu bilinçle 
davranmalarını arzu 
ediyoruz."

"BÜYÜMEYİ FİNANSE 
EDEBİLECEK GÜÇ VE 
KAYNAĞA SAHİBİZ"
Türkiye Bankalar Birliği 
(TBB) Başkanı ve Ziraat 
Bankası Genel Müdürü 
Alpaslan Çakar ise 
konuşmasında, çevre ve 
iklimi dikkate alarak üreten, 
yatırım yapan, istihdam 
yaratan her bir müşterinin 
yanında olmaya devam 
edeceklerini belirterek, 
"Bizim ülkemiz büyümek 
zorunda, biz de o büyümeyi 
finanse edebilecek güç, 
kabiliyet, ödenek ve kaynağa 
sahibiz." ifadelerini kullandı.

Kamu bankaları ile reel sektör temsilcileri, 'Finansa erişim' konusunda 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) bir araya geldi. TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Hepimizin ülkemiz için fedakârca 
çalışması ve buna göre hareket etmesi gereken bir dönemdeyiz." dedi.

KAMU BANKALARI İLE REEL SEKTÖR, 
'FİNANSA ERİŞİM' İÇİN BİR ARAYA GELDİ



www.pcy.com.tr

OVA MAH. 44346 Sk. NO:3/J 
Seyhan-Adana / TURKEY

+90 322 429 49 46

  - Heavy Machining
  - Robotic Welding 
  - Heavy Industry
  - Iron & Steel Industry
 

- Hydropower Industry
- Heavy Steel Structure 
- Nuclear Power Plant
- Water Control Systems 

“What We Do”

By providing design and engineering services 
in line with the scope of the projects under 
our responsibility, we manage risks and produce 
economical solutions with applicable methods.

WE MAKE THINGS 
EASY FOR HEAVY 
INDUSTRY
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ADANA, İHRACATTA  
REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın ihracatının 2022 yılı 
Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 260 milyon 105 bin 

dolara ulaştığını belirtti. Başkan Kıvanç, "Adana olarak 2022 yılının ilk 8 ayında 
2 milyar dolar ihracat barajını geçtik." dedi.

gerçekleştiren ilk beş il olduğunu dile 
getiren Başkan Kıvanç, Adana'nın 
ise Ankara, Mersin ve Sakarya illeri 
gibi ihracatını yüzde 20'nin üzerinde 
yükselttiğini vurguladı.
ADASO Yönetim Kurulu Başkanı 
Başkanı Kıvanç, "Adana'mızın ihracatı 
Ağustos ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 23 oranında 
artarak 260 milyon 105 bin dolar olarak 
gerçekleşti. Adana olarak Türkiye genel 
ihracatının üzerinde bir performans 
sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.
Küresel ticarette sıkıntılı bir ortamda 
Türkiye ve Adana'nın yakaladığı 
büyüme ivmesini bu yılın ilk 8 ayında 
da devam sürdürmesinin sevindirici 
olduğunu bildiren Başkan Kıvanç, 

gerçekleştiren Türk ihracatçısı, son 
12 ayda ise 250 milyar doları aşarak 
yıllık bazdaki ihracat hedefine Ağustos 
ayında ulaşmış oldu. Temmuz ve 
Ağustos aylarında ihracattaki başarılar, 
ülkemizin ekonomisinin büyümeye 
devam edeceğine işaret ediyor. İhracat 
tarafındaki başarılarımızı sürdürerek 
Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 
oldukça fırtınalı geçen 2022 yılını, 
inşallah önemli büyüme rakamıyla 
kapatacağız." diye konuştu.
 
ADANA'NIN İHRACATI YÜZDE 
20'NİN ÜZERİNDE ARTTI
Ağustos ayında 53 ilin ihracatını 
artırdığını, İstanbul, Kocaeli, Bursa, 
İzmir ve Gaziantep'in en çok ihracat 

A dana Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 

(TİM) 2022 yılı Ağustos ayı ihracat 
verilerini değerlendirdi. Ağustos ayı 
rakamlarına göre Türkiye'nin ihracatta 
tarihi bir eşiği daha geçtiğini belirten 
Başkan Kıvanç, Türk ihracatçısının, 
Ağustos ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 13'lük artışla 21,3 
milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek 
tüm zamanların en yüksek Ağustos ayı 
ihracat rakamına imza attığını ifade etti.
ADASO Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki Kıvanç, "Bu rakamla beraber 
ihracatta son 12 ayın tamamında 
rekor kırılmış oldu. Ayrıca yılın ilk 
8 ayında 165 milyar dolarlık ihracat 
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yağlı tohumlar ve mamulleri üçüncü 
sırada yer almıştır. İlk 10 sektör içinde 
söz konusu dönemde ihracatını en çok 
artıran sektörümüz yüzde 57,9 ile kimya 
olmuştur." dedi.
 
HEDEF 3,5 MİLYAR  
DOLARLIK İHRACAT
Adana'nın yıl sonu ihracat hedefinin 
3,5 milyar dolar olduğunu vurgulayan 
Başkan Zeki Kıvanç, "Türkiye'nin 
ihracatından alacağımız payı her geçen 
gün artırmanın gayretinde olacağız. 
Bu ihracat rakamlarını kentimizdeki 
yeni yatırım alanları ile birlikte daha 
üst seviyelere taşıyacağız.  Mevcut 
potansiyele ek olarak devam eden 
projelerin tamamlanması ile birlikte 
Adana'mız, ülkemizin sanayi üretimi 
ve ihracat hedeflerine en çok katkı 
yapan illerin başında gelecektir. 
İhracat rakamlarımızın sürekli artması 
da bu hedeflere ulaşacağımızın bir 
göstergesidir. Adanalı sanayicilerimizi, 
gerçekleştirdikleri ihracatla ülke ve 
bölge ekonomisine katkılarından dolayı 
tebrik ediyor, başarılarının artarak 
devam etmesini diliyorum." diye 
konuştu.
 
EURO/DOLAR PARİTESİNDE 
DÜŞÜŞÜN İHRACATA ETKİSİ 
NEGATİF YÖNLÜ OLDU
Euro/Dolar paritesinde yaşanan 
negatif etkilerinin Ağustos ayında da 
devam ettiğini söyleyen Başkan Zeki 
Kıvanç, şu ifadeleri kullandı: "Euro/
Dolar paritesinde yaşanan değişimlerin 
ihracata etkisi Ağustos ayında negatif 
yönlü olarak 1,4 milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşti. Paritedeki bu durumun kısa 
vadede değişmeyeceği öngörülüyor. 
Dolayısıyla ana pazarımız olan Avrupa 
Birliği'ne yönelik ihracatımızı bu şartlar 
altında yeniden planlamalıyız." 
 
FİNANSMANA ERİŞİM, TEMEL 
İHTİYAÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Kıvanç, ihracattaki 
yakalanan artış ivmesinin sürmesi 
açısından finansmana erişimin en temel 
ihtiyaç olarak öne çıktığına da dikkati 
çekerek, şunları kaydetti: "İhracatlarımız 
arttıkça, buna bağlı olarak yatırımlar, 
ham madde ihtiyaçları ve istihdam da 
artıyor. Bütün bunlar ise yeni finansman 
ihtiyaçlarını beraberinde getiriyor. 
Küresel ticarette böyle dönemlerde 
ortaya çıkan fırsatları ancak güçlü bir 
finansman ile değerlendirebiliriz."

670 bin dolar değer ile üçüncü sırada 
yer almıştır. Bu dönemde Adana'mız 
ihracat hacminde en yüksek perfomansı 
yüzde 132 artış ve 140 milyon 888 
bin dolar değer ile İtalya pazarında 
gerçekleştirmiştir."
 
ADANA'NIN İHRACATINDA  
KİMYA SEKTÖRÜ LİDER
Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 
Adana ihracatında 489 milyon 316 bin 
dolar değer ile kimyevi maddeler ve 
mamulleri sektörünün ilk sırada yer 
aldığını dile getiren Başkan Zeki Kıvanç, 
"Kimya sektörünün ardından 429 
milyon 495 bin dolar değer ile tekstil ve 
ham maddeleri ikinci sırada, 224 milyon 
248 bin dolar değer ile hububat, bakliyat, 

şöyle konuştu: "Türkiye'nin 2022'nin 
ilk 8 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 18,3 oranında 
artışla 165 milyar 672 milyon dolar 
olurken Adana'mızın 2022 yılı Ocak-
Ağustos dönemindeki ihracatı da yine 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
33,8 artışla 2 milyar 12 milyon 400 
bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye 
İstatistik Kurumu verilerine göre 
Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte 
yüzde 7,6 büyüdü. Büyümeye net 
ihracatın katkısı ise 2,7 puan oldu. 
Bu rakamlar bize gösteriyor ki; 
ihracatçılarımız büyümeyi bir kez daha 
sırtlamıştır. Giderek zorlaşan küresel 
iş ortamında Ticaret Bakanlığı'nın 
ihracatçıların önünü açmak için 
ticari diplomasi faaliyetlerini aralıksız 
sürdürmesi, ülke genelinde olduğu 
gibi Adana'daki ihracatçılarımızın da 
işlerini kolaylaştırmış ve önemli katkılar 
sağlamıştır."
 
ADANA, İLLER SIRALAMASINDA 
13'NCÜ SIRADA
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, 
Adana'nın 2022 Ocak-Ağustos 
döneminde 260 milyon 105 bin 
dolar değer ile Türkiye ihracatı iller 
sıralamasında 13'ncü sırada yer aldığını 
belirterek, şöyle devam etti: "Yılın ilk 
sekiz ayında Adana'nın ülkelere göre 
ihracatı incelendiğinde; Irak 211 milyon 
386 bin dolar değer ile ilk sırada yer 
alırken 187 milyon 782 bin dolar değer 
ile Almanya ikinci, İspanya 149 milyon 

2022 yılının Ağustos ayında ihracatını yüzde 20'nin üzerinde artıran Adana'nın yıl sonu hedefi; 
3,5 milyar dolar.





ADANA’NIN ÜRETİM ALANI  
İKİ KATINA ÇIKIYOR

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’nde etkisi Orta Doğu’da da hissedilecek tek potansiyel 
metropol bölge olarak belirlenen Adana’da yeni organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi 

sitelerinin kurulması için Adana Valiliği koordinasyonunda kentin tüm dinamikleri 
seferber olmuş durumda. Adana’nın yatırımda çekim merkezi ve üretim üssü olmasını 

sağlayacak organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin kurulması çalışmalarında 
önemli mesafeler kat edildi.

 ADANA

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi : 22.900 dekar  
Kozan Organize Sanayi Bölgesi : 1.630 dekar
Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi : 5.360 dekar
Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi : 1.820 dekar
Yumurtalık Serbest Bölgesi : 4.600 dekar

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi : 13.419 dekar
Ceyhan Karma Organize Sanayi Bölgesi : 1.210 dekar 
Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi : 28.020 dekar 

AOSB 4. Etap Genişleme Alanı : 1000 dekar 
Tekstilkent :  509 dekar 
Ayakkabıcılar Sitesi :  261 dekar 
Mahrukatçılar Sitesi : 3.617 dekar 
Mobilyacılar Sitesi : 1.242 dekar 
Sarıçam ve Yüreğir KSS : 281 dekar
Gıda Toptancıları, Matbaacılar, Hurdacılar Sitesi : 7.000 dekar

SASA Münferit Sanayi Bölgesi 10.000 dekar
Tarıma Dayalı İhtisas Sera Org. Sanayi Bölgesi 3.184 dekar 
Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi : 6.500 dekar

YENİ ÜRETİM MERKEZLERİMİZ
CEYHAN

YUMURTALIK

KARATAŞ

Doğu (Yüreğir) KSS 1. Etap 
Seyhan KSS 
Ağaç İşleri KSS 
Metal İşleri KSS 
Kozan KSS 
Ceyhan KSS 
İmamoğlu KSS 

MEVCUT ÜRETİM MERKEZLERİMİZ

SARIÇAM

9.021 dekar 

  KAPAK KONUSU
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T ürkiye’nin adını dünyanın her 
köşesine taşıyan büyük sanayi 
gruplarının doğduğu şehir olan 

Adana, yaklaşık 170 yıllık sanayileşme 
geleneğini ve sermaye birikimini 
yepyeni bir boyuta ulaştırmanın 
eşiğinde. Sanayide ilk adımlarını, 
Çukurova’nın bereketli topraklarında 
yetişen başta pamuk olmak üzere birçok 
tarımsal ürünleri işleyerek atan şehir, 
bir yandan geleneksel üretimlerini son 
teknolojilerle sürdürerek, bir yandan 
bölgede kurulması planlanan 6 organize 
sanayi bölgesi, 6 küçük sanayi sitesi ve 4 
adet organize sanayi bölgesi genişleme 
çalışmaları ile çekim merkezine 
dönüşmeyi hedefliyor.
Adana, mevcutta Adana Hacı Sabancı 
Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Kozan 
Organize Sanayi Bölgesi, Ceyhan 
Organize Sanayi Bölgesi, Gıda İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi, Yumurtalık 
Serbest Bölgesi, 3194 Sayılı İmar 
Kanunu Kapsamında İlgili Belediyelerce 
Planlanmış Sanayi Alanları, Doğu 
Yüreğir KSS 1. Etap, Seyhan KSS, 
Ağaç İşleri KSS, Metal İşleri KSS, 
Kozan KSS, Ceyhan KSS, İmamoğlu 
KSS’de yaklaşık 60-61 bin dekar üretim 
alanıyla Türkiye’nin önemli üretim 
merkezlerinden biri konumunda yer 
alıyor.
Yakın gelecekte Adana, Ceyhan Enerji 
İhtisas Endüstri Bölgesi, Ceyhan 
Karma Organize Sanayi Bölgesi, 
Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 
Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize 
Sanayi Bölgesi, Su Ürünleri Organize 
Sanayi Bölgesi, SASA Münferit Sanayi 

Bölgesi, AOSB 4. Etap Genişleme 
Alanı, Tekstilkent, Ayakkabıcılar Sitesi, 
Mahrukatçılar Sitesi, Mobilyacılar 
Sitesi, Sarıçam ve Yüreğir KSS, Gıda 
Toptancıları, Matbaacılar, Hurdacılar 
Sitesi’nin kurulmasıyla, toplamda 74 bin 
dekarlık yeni büyüme alanıyla üretim 
ile tasarım üstünlüğüne sahip, teknoloji 
yoğun sanayi ürünlerinde öne çıkmayı 
hedefliyor.
 
CEYHAN, PETROKİMYA VE KİMYA 
ÜRÜNLERİ MERKEZİ OLUYOR
Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi 17.10.2007 
tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 
13.419 dekar alanda ilan edildi. Ceyhan 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi, 
Türkiye ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacak.

ADANA, ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGELERİ VE KÜÇÜK 
ÖLÇEKLİ SANAYİ SİTELERİ 
İLE TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ 
YATIRIM MERKEZLERİ 
ARASINDA YER ALIRKEN, 
YENİ YATIRIMLARA DA 
HAZIRLANIYOR.
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Enerji İhtisas Bölgesi, hem sektöründe 
hem de genelde ilan edilmiş ilk endüstri 
bölgesi olma özeliği taşıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından Ceyhan Enerji 
İhtisas Endüstri Bölgesi’nde 1,7 milyar 
dolarlık yatırımla inşa edilecek Ceyhan 
Polipropilen Üretim Tesisi’nin temelleri 
9 Ekim 2021 tarihinde atıldı. Türkiye’de 
özel sektörün gerçekleştireceği en 
büyük sanayi yatırımlarından biri olan 
ve 2025’te üretime başlaması planlanan 
petrokimya tesisi, yıllık 450 bin ton 
üretim kapasitesi ile ithalatın yüzde 
20’sini ikame edecek ve dış ticaret 
dengesine yıllık 250 milyon dolar 
seviyesinde net pozitif katkı sağlayacak.
Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi, 
üreteceği ham madde ile tarımdan 
savunma sanayine, otomotivden 
inşaata, tüketici ürünlerinden ilaç ve 
sağlık sektörüne hemen her alanda 
Türkiye ekonomisine katkıda bulunacak.
Adana’nın Ceyhan -Yumurtalık ilçeleri 
sınırları içerisinde kurulması planlanan 
Adana Ceyhan Yumurtalık Kimya 
İhtisas OSB altyapı ve izin çalışmaları 
devam ediyor. Kimya İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi; Adana Valiliği 
koordinesinde Adana Büyükşehir 
Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Adana 
Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, 
Ceyhan Ziraat Odası ve Ceyhan Ticaret 
Borsası ile ortak proje olarak planlandı.
Kocaeli Gebze Kimya İhtisas OSB’nin 
yüzde 97 doluluk oranına ulaşması 
ve genişleme imkânı bulunmaması 
nedeniyle, yatırımcılar yeni yatırım 
alanı arayışına başlamışlardır. Anadolu 
ve Güneydoğu’ya ulaşım kolaylığı, 
uluslararası havalimanı, tem otoyolu, 
demiryoluna  yakınlığı ve limandan 
faydalanma kolaylığı, Ceyhan 
Kimya OSB’yi cazibe merkezi hâline 
getirmektedir.  

CEYHAN KARMA ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİ
Ceyhan Karma Organize Sanayi Bölgesi, 
yıllardır süregelen il sınırı sorununun 
Adana lehine sonuçlanmasının ardından 
Türkiye’nin 288’inci OSB’si kimliğini 
kazandı. 
Güneyinde Yumurtalık Serbest Bölgesi, 
batısında Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri 
Bölgesi, doğusunda Erzin OSB, bölgede 
4 adet liman ve 2 adet iskele bulunması, 
güney sınırından otoban bağlantı 
yolunun geçmesi, Ceyhan’da şehirler 
arası duble yol bağlantısı olmasıyla 
stratejik öneme sahip olan Ceyhan 
Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde 
iç yol altyapı çalışmaları devam 
etmektedir. Ceyhan Karma Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 1. Etap alanda 

kamulaştırma çalışmaları tamamlanmış 
olup, 64 firma yatırım talebinde 
bulunmuştur. 2. Etap çalışmalarına 
başlanmış, 55 firma yatırım talebinde 
bulunmuştur ve yer seçimi kesinleştirme 
işlemleri devam etmektedir.
 
SARIÇAM ADANA HACI SABANCI 
OSB GENİŞLEME ALANI
Türkiye’nin en büyük organize sanayi 
bölgelerinden biri olan Adana Hacı 
Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde 
genişleme çalışmaları devam ediyor.
Adana-Ceyhan D-400 Karayolu 
üzerinde, Yakapınar’ın (Misis) kuzeyinde 
tarıma elverişli olmayan alan üzerine 
kurulu Adana Hacı Sabancı Organize 
Sanayi Bölgesi, yüzde 100 doluluk 
oranıyla, 478 işletmede 39 bin kişiye 

Üretim, istihdam ve ihracatıyla sadece Adana’ya değil, bölge ve ülke ekonomisine değer katan Adana 
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki  4. Etap Genişleme Alanı çalışmaları sürüyor.

CEYHAN-YUMURTALIK 
İLÇELERİ SINIRLARI İÇİNDE 
KURULMASI PLANLANAN 
ADANA CEYHAN 
YUMURTALIK KİMYA 
İHTİSAS OSB'NİN ALTYAPI  
VE İZİN ÇALIŞMALARI 
DEVAM EDİYOR. 
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yakın istihdam sağlıyor. 
Adana Hacı Sabancı Organize 
Sanayi Bölgesi 4. Genişleme Alanı 
devam etmekte olup, kamulaştırma 
çalışmalarına başlanmıştır. 5. Genişleme 
Alanı yer seçimi çalışmaları ise devam 
etmektedir.
 
SARIÇAM’DA 9 YENİ KÜÇÜK 
SANAYİ SİTESİ KURULUYOR
Kent içinde elverişsiz alanlarda 
faaliyetlerini sürdüren geleneksel 
sektörlere yönelik yeni altyapılar 
planlandı. Buna göre Tekstilciler, 
Ayakkabıcılar, Mobilyacılar, 
Mahrukatçılar, Gıda Toptancıları, 
Matbaacılar, Hurdacılar, Sarıçam 
ve Yüreğir Küçük Sanayi sitelerinin 
yapılması planlandı.
İlgili alanlar 1.000’lik ve 5.000’lik imar 
planlara işlendi ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile yatırım usulüne yönelik 
görüşmeler gerçekleştirildi.
 
KARATAŞ TARIMA DAYALI 
İHTİSAS SERA ORGANİZE  
SANAYİ BÖLGESİ 
Adana’daki iklim koşulları ve üretici 
alışkanlıkları dikkate alınarak toplam 
3.184 dekar arazide Sera OSB kurulması 
hedefleniyor. Sahada 38 adet her biri 
en az 35 dönüm büyüklüğünde modern 
sera kurulması bekleniyor.
Sahanın yer seçimi kesinleştirilmiş olup 
Sera A.Ş. ile Tarım ve Orman Bakanlığı 
arasında protokol imzalanmıştır. Kıyı 
kenar çizgisi ile ilgili yasal düzenleme 
yapıldıktan sonra altyapı çalışmalarına 
başlanacaktır. Tamamlandığında 

yaklaşık 3 bin kişiye istihdam 
sağlanması beklenen bölgede, tarımdan 
elde edilen katma değerin artırılması 
hedefleniyor. 

SU ÜRÜNLERİ ORGANİZE  
SANAYİ BÖLGESİ
Katma değerli alternatif su ürünlerinin 
üretilmesine yönelik olarak 6.500 dekar 
alanda Su Ürünleri İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi kurulması planlandı. 
19.000 dekar genişleme alanı olan 
organize sanayi bölgesi için yer seçimi 
kesinleşti. Kıyı-kenar çizgisine ilişkin 
çalışmalar da tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından Tarım Şurası’nda zikredilen 
16.500 ton kapasiteli Su Ürünleri İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’de  
bir ilk olacak.
 
YUMURTALIK SASA MÜNFERİT 
SANAYİ BÖLGESİ
SASA’nın Yumurtalık bölgesinde 
kuracağı dev sanayi tesislerinin ilk 
ayağı liman, ikinci ayağı ise polipropilen 
tesisi olacak. Yatırımın diğer etaplarını 
ise rafineri ve aromatik kimyasallar ile 
Türkiye’nin ihtiyacı olan diğer kimyasal 
ürünler oluşturacak.
Erdemoğlu Holding bünyesinde, 
Adana’daki tesislerinde yarım asırdır 
sağlık, tekstil, otomotiv ve ambalaj 
sanayi alanlarında ham madde üreten 
SASA’nın, Yumurtalık bölgesinde 
kuracağı rafinerinin ilk adımı, 
liman olacak. Şirket, ikinci adımda  
Polipropilen tesisi yapacak. Yatırımın 
diğer etaplarını ise rafineri ve aromatik 
kimyasallar ile Türkiye’nin ihtiyacı olan 
diğer kimyasal ürünler oluşturacak. 
Daha önce yaklaşık 12 milyar dolar 
olarak hesaplanan yatırım maliyeti ise 
20 milyar dolar olarak revize edildi.

CUMHURBAŞKANI 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
TARAFINDAN TARIM 
ŞURASI'NDA ZİKREDİLEN 
KARATAŞ'TAKİ SU ÜRÜNLERİ 
İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ, TÜRKİYE'DE BİR 
İLK OLACAK.
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T ürkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu, iş birliği 
protokol imza töreninde 
yaptığı konuşmada, 
memleketin öncelikli 
meselesinin eğitim olduğuna 
inandıklarını söyledi.
TOBB’un eğitim alanında 
yaptıklarına değinen 
Hisarcıklıoğlu, “Özel 
sektör olarak, nitelikli 
çalışan bulamamaktan, 
mesleki eğitimin ihtiyaçları 
karşılamamasından şikayet 
ediyorduk. Mesleki eğitimde 
kamu-özel sektör iş birliğini 
artırmak, özel sektörün 
rolünü güçlendirmek 
istiyorduk. Mesleki eğitim, 
özel sektörün insan 
kaynağını karşılamada 
en önemli vasıta olsun 
istiyorduk. Bu bizim 20 
senedir gündemimizde olan 
bir konuydu. Bakanımız 

MERKEZLERDEKİ HER 
ÖĞRENCİYE MADDİ 
DESTEK VERİLİYOR
Türkiye’nin büyük 
şirketlerini, meslek 
liselerinden stajyer öğrenci 
ve mezun almaya davet 
eden Hisarcıklıoğlu, şöyle 
devam etti: "Mesleki eğitimin 
yükselen değeri olan 
mesleki eğitim merkezleri ile 
odalarımızın, borsalarımızın 

Sayın Mahmut Özer’den bu 
konuda hem büyük destek 
hem de önemli icraatlar 
gördük.” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, mesleki 
eğitimin, eğitim dünyasında 
yeniden cazibe merkezi 
hâline geldiğine işaret 
ederek, Türkiye genelindeki 
meslek liselerindeki doluluk 
oranının 2022 LGS’de yüzde 
95 olduğunu söyledi.

ve üyelerimizin iş birliğini 
artırmak için yeni bir adım 
atacağız. Bakanımızın 
destekleriyle mesleki 
eğitim merkezlerindeki 
öğrenci sayımız ciddi 
oranda arttı. Mesleki eğitim 
merkezlerini, istihdam 
ve eğitimde olmayan 
gençlerimiz için bir fırsat 
olarak görüyoruz. Mesleki 
eğitim merkezlerindeki 
öğrenciler için verilen devlet 
desteği artırıldı ve işverenler 
üzerindeki yükler kaldırıldı. 
Devletimiz, mesleki eğitim 
merkezlerindeki her bir 
öğrenci için asgari ücretin 
3’te 1’i oranında destek 
veriyor, son sınıfta bu destek 
asgari ücretin yarısına 
yükseliyor.”
Hisarcıklıoğlu, özel 
sektöre, mesleki eğitim 
merkezlerinden daha çok 
istifade etme çağrısında 
bulundu. 
İş birliği protokolü, mesleki 
eğitim merkezleri ile 
TOBB’a bağlı oda-borsaların 
eşleştirilmesini, söz konusu 
merkezlerdeki öğrenci 
sayısının artırılmasını, oda-
borsa üyesi şirketlerin bu 
merkezlerden daha fazla 
öğrenci almasını öngörüyor.

MEB İLE TOBB ARASINDA MESLEKİ EĞİTİM 
MERKEZLERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla TOBB Konferans 
Salonu’nda Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imzalandı. 
Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, “Gençlerimizi, mesleki 
eğitim merkezlerine kayıt olmaya, işverenlerimizi de mesleki eğitim 
merkezlerinden öğrenci almaya davet ediyorum.” dedi.



1974’ ten b�i

info@sunargrup.com.tr    -    www.sunargrup.com.tr 

Bitkisel Yemeklik Sıvı Yağlar

Mısır Nişastası, Modi�ye Mısır
Nişastası, Poliol, Dekstrin

Buğday Unları, Profesyonel
Pastacılık Unları ve Ekmek Unları

Biyobozunur ve Kompostlanabilir
Polimerler

Süt Yemi, Besi Yemi, Özel Dönem
Yemleri

Taze ve Kurutulmuş Meyve
Çeşitleri

Ş İ R K E T L E R  G R U B U
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İKİNCİ 500’DE 16 ADANA  
FİRMASI YER ALDI
İstanbul Sanayi Odası tarafından Türkiye’nin İkinci 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2021 yılı 
sonuçları açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre listeye 
Adana’dan 16 sanayi firması girme başarısı gösterdi. 
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, 2020'ye 
göre ilk 1000’deki Adana merkezli firma sayısının artış 
göstererek 28'e ulaştığını söyledi.

İ stanbul Sanayi Odası  tarafından 
Türkiye’nin İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 

2021 yılı sonuçları açıklandı. Adana’dan 
16 sanayi firması listeye girme başarısı 
gösterdi. Türkiye’nin İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu-2021 Araştırması’na 
göre, Adana sanayi firmalarından; 
Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. 
ve Tic. A.Ş. 48., Pilyem Gıda Tarım San. 
ve Tic. A.Ş. 59., Gürsoy Yem Gıda ve 
Hayv. San. Tic. A.Ş. 77., sırada yer aldı.

“FİRMA SAYIMIZ ÖNCEKİ  
YILA GÖRE ARTTI”
Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı 
Zeki Kıvanç, Türkiye’nin İkinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 
2021 yılı sonuçlarını değerlendirdi. 
“İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
istatistiklerinin açıklanmasıyla, 2021 
yılı Araştırması’na göre ilk 1000’deki 
Adana merkezli firma sayımız bir 
önceki yıla göre artış göstererek 28 
olduğu.” diyen ADASO Yönetim Kurulu 

ADASO Yönetim Kurulu  
Başkanı Zeki Kıvanç
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Başkanı Zeki Kıvanç, şöyle konuştu: 
Geçen yıl ilk 500’de 10 firma ile temsil 
edilen Adana’nın bu yıl 12 sanayi firması 
ile yer alması, yine geçen yıl  ikinci 
500’de 15 olan firma sayısının bu yıl 
16’ya çıkmasının sevindirici olduğunu 
ifade eden ADASO Başkanı Zeki 
Kıvanç,  “Bu tabloya baktığımızda; ilk 
1000’de yer alan firma sayımız geçen 
yıla göre artarak 28 oldu. Yaşanan artış, 
Adana’mızın sanayisinin geliştiğinin en 
büyük göstergesidir.” ifadelerini kullandı. 
 
“ADANA İÇİN BU SAYI  
YETERLİ DEĞİL”
ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki 
Kıvanç, listeye giren firma sayısında 
artma olmasına rağmen Adana’nın 
mevcut potansiyeline göre için bu sayıyı 
yeterli bulmadıklarını kaydederek, şöyle 
devam etti: “Biz biliyoruz ki Adana yeni 
yatırım alanları ve mevcut potansiyeli 
ile bu sayıyı çok daha ileri seviyeye 
taşıyacaktır. Üretim, istihdam ve 
ihracat hedeflerinden ödün vermeden 
çalışmalarına devam ederek ikinci 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına 
girme başarısı gösteren firmalarımızı 
kutluyorum, önümüzdeki yıllarda bu 
sayının katlanarak artmasını temenni 
ediyorum.” 
 
İKİNCİ 500’ÜN ÜRETİMDEN  
NET SATIŞLARI YÜZDE 77,5 
ORANINDA ARTTI
İstanbul Sanayi Odası tarafından 
yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında 
İSO İkinci 500’ün üretimden net satışları 
yüzde 77,5 oranında artarak 191,1 milyar 
TL’den 339,2 milyar TL’ye yükseldi.
 
İSO İKİNCİ 500’ÜN EN BÜYÜK  
ÜÇ ŞİRKETİ
Üretimden net satışlar baz alınarak 
yapılan İSO İkinci 500’ün 2021 yılı 
sıralamasına bakıldığında; Ege Seramik 
980,1 milyon TL ile ilk sırayı aldı. Onu 
çok küçük bir farkla 979,8 milyon TL ile 
Kozlu Gıda takip ederken Kangal Termik 
Santral 979,7 milyon TL ile üçüncü oldu.
İSO İkinci 500’ün bu yılki listesine 137 
yeni sanayi kuruluşu girdi. Bunlardan 
57 tanesi İSO 500’den İSO İkinci 500’e 
düşen şirketlerden oluştu. Listeye geçen 
seneki İSO 1000 dışından giren yeni 
firma sayısı 80 olurken 2020 yılının İSO 
İkinci 500 listesinden İSO 500’e çıkan 
firma sayısı ise 39 olarak gerçekleşti.
2020 yılında 578,9 milyon TL ile 
251,6 milyon TL bandında üretimden 
net satış yapan şirketler İSO İkinci 

Yüksek teknolojilerin payındaki artış 
umut verici olsa da, sanayimizin yüksek 
teknolojiye geçiş ihtiyacı son derece açık 
ve maalesef ölçüm yapılan son 9 yılda 
da önemli bir değişim söz konusu değil.
 
İSO İKİNCİ 500’ÜN İHRACATI 
YÜZDE 35,4 ORANINDA ARTTI
2021 yılında iktisadi ve sosyal 
faaliyetlere geri dönüş ve 
ekonomilerdeki hızlı toparlanmaya 
bağlı olarak küresel ticarette önemli bir 
büyüme yaşandı. Dünya ticaretindeki 
bu büyüme, Türkiye’nin ihracatını pozitif 
etkilerken küresel tedarik zincirlerindeki 
değişim de ülkemize yönelik önemli 
bir ilave tedarik talebi yarattı. Bütün 
bu gelişmelerin etkisiyle 2021 yılında 
Türkiye’nin toplam ihracat artışı yüzde 
32,8, sanayi ihracatı artışı yüzde 33,2 ile 
birbirine oldukça yakın gerçekleşti.
Aynı yılda İSO İkinci 500’ün ihracatı 
yüzde 35,4 oranında artarak 13,5 milyar 
dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Böylece 
İSO İkinci 500’ün Türkiye toplam 
ihracatı içindeki payı yüzde 6, sanayi 
ihracatı içindeki payı ise yüzde 6,2 oldu 
ve her iki oran da 2020 yılına göre 0,1 
puan artış kaydetti.
İhracat tarafındaki bir diğer önemli 
gelişme de ihracat yapan firma 
sayısındaki artış eğilimi. İSO İkinci 
500’de 2018 yılında 450 bandını aşan 
ihracat yapan firma sayısı 2021’de 468’e 
yükseldi. Bu durum, daha küçük ve 
orta ölçekli kuruluşların dış pazarlara 
açılma ve talep dalgalanmalarına 
karşı esnekliklerini artırmada başarılı 
performans sergilediğini ortaya koyuyor.

500 sıralamasında yer alırken 2021 
sonuçlarına göre bu bant 980,1 milyon 
TL ile 444,2 milyon TL arasında oluştu.
İSO İkinci 500’ün dikkat çeken bir başka 
göstergesi de, teknoloji yoğunluklarına 
göre yarattıkları katma değer dağılımı. 
Bu verilere bakıldığında; en yüksek 
payı yüzde 47,8 ile yine düşük teknoloji 
yoğunluklu sanayiler alırken bu grubun 
payının geçen yıla göre 1,4 puan artması 
dikkati çekiyor.
 
“ORTA-DÜŞÜK TEKNOLOJİLERİN 
PAYI YÜKSELDİ”
Benzer şekilde orta-düşük teknolojilerin 
payının ise 0,1 puan artarak yüzde 
24,2’ye yükseldiği görülüyor. İSO 
İkinci 500’de orta-yüksek teknolojilerin 
payının 2,4 puan düşerek yüzde 24,5’e 
gerilemesi, KOBİ’lerin bu alanda 
önemli bir eşiği aşmakta zorlandığını 
ortaya koyuyor. Diğer taraftan yüksek 
teknolojilerin payının yüzde 2,6’dan 
yüzde 3,5’e çıkması da dikkati çekiyor. 

"ADANA, YENİ YATIRIM 
ALANLARI VE MEVCUT 
POTANSİYELİ İLE İSTİHDAM 
VE İHRACAT HEDEFLERİNDEN 
ÖDÜN VERMEDEN İSO'NUN 
İLK VE İKİNCİ 500 LİSTESİNE 
GİREN FİRMA SAYISINI 
ARTIRACAK."

İSO İKİNCİ 500 - 2021 YILI ARAŞTIRMASI’NDA  ADANA

2021 
Sıra No KURULUŞLAR 

48 
59 
77 
80 
85 
112 
114 
121 
156 
213 
333 
349 
374 
408 
419 
447

Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. 
Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. 
Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş.
Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 
Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Tat Nişasta San. ve Tic. A.Ş. 
- 
Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. 
Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 
Bakırlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 
Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 
Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 
Palmiye Dokuma İplik Tekstil San. ve Tic A.Ş. 
Adana Mensucat San. ve Tic. A.Ş. 
Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Ulusoy Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 

2021 yılında 
iktisadi ve sosyal 
faaliyetlere 
geri dönüş ve 
ekonomilerdeki 
hızlı 
toparlanmaya 
bağlı olarak 
küresel ticarette 
önemli bir 
büyüme yaşandı. 
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TÜRKİYE-TÜRKMENİSTAN İŞ FORUMU  
AŞKABAT’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla 
Türkiye-Türkmenistan İş Forumu Aşkabat’ta 
gerçekleştirildi. Adana Sanayi Odası (ADASO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, İş Forumu’na 
özel sektörü temsilen heyet başkanı olarak katıldı.

C umhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, burada yaptığı 
konuşmada, İş Forumu 

vesilesiyle Türk medeniyetinin doğduğu 
topraklarda bulunmaktan mutluluk 
duyduğunu belirterek, Türkmen-Türk 
kardeşliğinin önemine işaret etti.
Oktay, Türkmenistan’ın bağımsızlığını 
ilk tanıyan ve Aşkabat’ta Büyükelçilik 
açan ilk ülke olmaktan gurur 
duyduklarının altını çizerek, “Diplomatik 
ilişkilerimizin tesisinin 30’uncu 
yılını geride bıraktık. Türkiye, 30 yıl 
önce olduğu gibi bugün de kardeş 
Türkmenistan’ın yanındadır ve her 
zaman yanında olmaya devam 
edecektir.” diye konuştu.

olumsuzluğu bertaraf ederek yüzde 
41’lik artışla 2 milyar doları aşmıştır. 
Yeter mi? Asla... Potansiyelimizin çok 
altındayız. İkili ticaret hacmimiz, 2022 
yılının ilk beş ayında ise bir önceki 
yıla göre yüzde 3 artmış durumdadır. 
Küresel ekonomideki belirsizliğe ve 
tedarik zincirinde yaşanan kırılmalara 
rağmen Türkmenistan ile ikili ticarette 
yakalanan istikrar, umut vericidir.”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 
Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar 
Berdimuhamedov ve Türkmenistan 
Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı 
Batır Atdayev ile ikili görüşmeler 
gerçekleştirdiklerini, 8 yıl aradan 
sonra Hükümetlerarası Türk-
Türkmen Komisyonu (HEK) 6. Dönem 
Toplantısı’nı tamamladıklarını anımsattı.
HEK Toplantısı’nda ticarette teknik 
engellerin bertaraf edilmesi, gümrük 
konuları, karşılıklı ticaret ve yatırım 
alanında iş birliğinin artırılması gibi 
önemli konuları ele aldıklarını anlatan 
Oktay, şöyle devam etti: “Bu doğrultuda 
eylem planında, ticaret prosedürlerinin 

Türkiye’nin Türkmenistan ile yakın 
ilişkiler geliştirmeye önem verdiğini, 
siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanda iş birliğinin artması için kardeşlik 
bağlarını gözeterek hareket ettiğini 
dile getiren Oktay, Türkmenistan’ın 
Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci 
Üye olmasıyla ikili ilişkilerin daha da 
pekiştiğini vurguladı. 
İş Forumu’nun, ilişkileri daha da 
güçlendirecek bir adım olduğunu 
belirten Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Orta Koridor’un merkez ülkesi 
Türkmenistan ile ticari ve ekonomik 
iş birliğimiz, yüksek potansiyel 
barındırmaktadır. 2021’de ticaret 
hacmimiz, salgın koşullarının yarattığı 
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kolaylaştırılması konusunda çalışmalar 
yürütecek bir Çalışma Grubu’nun 
toplanmasına ilişkin eyleme yer 
verdik. Ayrıca bu yıl sonuna kadar 
kurulacak ‘Ortak Gümrük Komitesi’ ile 
gümrüklerde de yakın iş birliği içinde 
olacağız. Merkez bankalarımız arasında 
ortak çalışma alanlarını geliştirerek 
adım adım ikili ticarette yerel paraların 
payının artmasını sağlayacağız.”
 
“TÜRKİYE’Yİ, YATIRIM, ÜRETİM 
VE TEKNOLOJİ ÜSSÜ HÂLİNE 
GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
“Türkmenistan enerji sektöründe 
iş insanlarımızın önemli girişimleri 
bulunduğunu biliyor ve bu girişimleri 
güçlü bir şekilde destekliyoruz. Enerji 
alanında iş birliğinin artarak devam 
etmesi için yatırımcı odaklı reformların 
takipçisi olacağız. 3 milyar dolar 
hedefimizi 5 milyar dolara, oradan 
da hızlıca 10 milyar dolar hedefine 
ulaşmalıyız.” açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde bugüne kadar ulaştırmadan 
sanayiye, inovasyondan güvenliğe 
Türkiye’nin refahını artıracak her alanda 
büyük yatırımlar yaptıklarına dikkati 
çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı  
Fuat Oktay, “Yüksek teknoloji  
sektörleri öncelikli olmak üzere 
çekeceğimiz uluslararası yatırımlarla 
Türkiye’yi bir yatırım, üretim ve 
teknoloji üssü hâline getirmeyi 
hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

sağlık turizmi ve bilişim alanları, iş birliği 
potansiyeli açısından iş insanlarına 
avantajlar sunmaktadır.”
 
“KARDEŞ ÜLKE TÜRKMENİSTAN 
İLE İŞ BİRLİĞİMİZ GELİŞMEYE 
DEVAM EDİYOR”
Özel sektörü temsilen heyet başkanı 
olarak İş Forumu’na katılan Adana 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki Kıvanç ise, yaptığı konuşmada, 
kardeş ülke Türkmenistan ile ikili 
ilişkilerimiz ve uluslararası alandaki 
iş birliğimizin, birbirini güçlendirerek 
gelişmeye devam ettiğini belirtti.
2021 yılında ikili ticaret hacminin 2 
milyar dolara yakın gerçekleştiğini 
söyleyen Kıvanç, “Bu durum, adı Türk 
ile başlayan bu iki ülkenin insanlarına, 
bizlere yakışmıyor. El ele vererek, bu 
rakamı daha üst seviyelere getirmek 
için daha fazla çalışacağız. Bunu da 
devlet büyüklerimizin desteğiyle 
bizler, kardeş devletlerin iş insanları 
olarak gerçekleştireceğiz. Türkiye ve 
Türkmenistan ticari ve ekonomik iş 
birliğinin genişletilmesi için karşılıklı 
tanıtım faaliyetlerini artırmamız 
gerektiğine inanıyoruz.” dedi.
 
“DAHA FAZLA İŞ BİRLİKLERİ 
YAPMALIYIZ”
Türkmenistan’da uygulamaya konan 
kalkınma programları çerçevesinde 
her alanda yatırımların hızlandığını 
görmekte olduklarını vurgulayan 
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Türk iş dünyası ile yeni 
iş birliklerinin sağlanması gerektiğini 
düşünüyoruz.Tarım, tekstil, inşaat, 
sağlık, gıda sektörleri geleneksel olarak 
ortaklaşa iş yaptığımız alanlar; fakat 
özellikle, bilişim, finansal teknolojiler, 
savunma sanayi ve ambalaj gibi 
alanlarda daha fazla iş birlikleri 
yapmalıyız. Biz DEİK ailemizin tüm 
dünyaya yayılmış 149 İş Konseyimize 
ait ilişki ağını, Türkmen kardeşlerimizle 
birlikte kullanmaya her zaman hazırız. 
İki kardeş ülkenin iş insanları olarak, 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ve Sayın Devlet 
Başkanı Serdar Berdimuhammedov’un 
önderliklerinde ticaret ve yatırım 
ilişkilerimizi geliştirmek üzere yeni 
yollar arıyoruz, birlikte en iyi yerlere 
varacağımıza inanıyoruz.”
Konuşmaların ardından, İş Forumu 
kapsamında gıda, tekstil ve inşaat 
alanlarında "Mutabakat Zaptı" 
imzalandı.

“TÜRKMENİSTANLI İŞ 
İNSANLARIMIZI TÜRKİYE’DE 
GÖRMEYİ ARZU EDİYORUZ”
Türkiye’de yatırım iştahının iyi 
seviyelerde olduğunu gördüklerini 
vurgulayan Oktay, şunları kaydetti: 
“2022 yılının Mayıs ayı itibarıyla 243 
milyar dolarla rekor kırmaya devam 
eden ihracatımız, yıl sonu itibarıyla 
da 250 milyar doları aşmış olacak. 
Türkiye’nin sahip olduğu fiziki ve 
beşeri sermaye, güçlü üretim altyapısı 
ve lojistik avantajlar, uluslararası 
yatırımcılara cazip fırsatlar sunmaktadır.
Türkmenistanlı iş insanlarımızı da daha 
büyük çaplı iş birlikleriyle Türkiye’de 
görmeyi arzu ediyoruz. Kazan-kazan 
temelinde iş birlikleri için gerek firma 
sayısı ve gerekse sektörel açıdan 
çeşitlilik sağlanması şarttır. Özellikle 
enerji başta olmak üzere tarım, 
savunma sanayi, tıbbi malzeme ve ilaç, 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye-Türkmenistan İş 
Forumu'nda, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmelerde bulundu. 

AŞKABAT'TA 
GERÇEKLEŞTİRİLEN 
TÜRKİYE-TÜRKMENİSTAN İŞ 
FORUMU'NDA, TÜRKİYE'NİN 
ULUSLARARASI 
YATIRIMCILARA CAZİP 
FIRSATLAR SUNDUĞU 
VURGULANDI.





40  /  TEMMUZ/AĞUSTOS/EYLÜL 2022

 HABER @adanasanodasi adanasanayiodasi@adanasanodasi Adana Sanayi Odası 

ÇUKUROVA BÖLGE PLANI 
ADANA İL ÇALIŞTAYI 
DÜZENLENDİ

S anayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Kalkınma 
Ajansları Genel 

Müdürlüğü koordinasyonunda, 
Çukurova Kalkınma Ajansı 
tarafından yürütülen 2024-
2028 Yılı Çukurova Bölge 
Planı hazırlık çalışmaları 
çerçevesinde Adana'da il 
çalıştayı düzenlendi.
Çalıştayda, katılımcı yaklaşımla 
yürütülen çalışmalar 
çerçevesinde oluşturulan 
"Rekabet ve üretim", "İklim 
değişikliğine uyum ve 
çevre", "Sürdürülebilir kırsal 
kalkınma" ve "Sosyal uyum" 
olmak üzere, dört tematik 
konu üzerinde duruldu. ÇKA 
Genel Sekreteri Ahmet Rifat 
Duran, bölge paydaşlarının 
görüş ve önerilerinin alınması 
amacıyla düzenlenen 
Adana il çalıştayının, bölge 
planı çalışmalarına yön 
vereceğini ve bölgenin gelecek 
vizyonunun oluşturulmasına 
katkı sunacağını söyledi.
Duran, 2024-2028 yılı 
Çukurova Bölge Planı 
çalışmalarını, Haziran ayında 
yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi doğrultusunda, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı koordinasyonunda 
yürüttüklerini belirtti. Duran, 
Bakanlığın ulusal çapta 
organize ettiği YER-SİS ve 

SEGE çalışmalarına, bölgedeki 
üniversitelerle yürütülen 
iş birliği çalışmalarına ve 
kapsamlı mevcut durum 
çalışmalarına da devam 
ettiklerini vurguladı.
Ahmet Rifat Duran, kamu, 
özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarından tüm 
paydaşlarla iş birliği içerisinde 
hazırlanması öngörülen bölge 
planını hazırlıkları kapsamında, 
ÇKA'nın bugüne kadar 20 
ilçe ziyareti gerçekleştirerek, 
taslak bir mevcut durum analizi 
hazırlandığına değindi.
ÇKA Planlama ve 
Programlama Birim Başkanı 
Ertan Zibel de, 2024-2028 
yılı Çukurova Bölge Planı 
mevcut durum analizi ile 
ilgili bir sunum gerçekleştirdi. 
Daha sonra kamu, özel sektör 
ve sivil toplum kuruluşları 
temsilcilerinin katılımıyla, 
tematik masa çalışmalarına 
geçildi. Tematik masada, 
katılımcılar belirlenen 
konularda ilin sorunlarını 
masaya yatırarak, sorun ve 
çözüm önerilerini görüştüler.
2024-2028 Yılı Çukurova 
Bölge Planı hazırlık çalışmaları, 
Mersin'de gerçekleştirilecek 
il çalıştayının ardından, 
sektörel ve tematik odak 
grup toplantıları ve kurum 
görüşmeleri ile devam edecek.

ÇUKUROVA TEKNOKENT'İN YENİ 
YÖNETİMİ BELİRLENDİ
Çukurova Teknokent'in yeni 
Yönetim Kurulu belirlendi ve 
ilk toplantısı gerçekleştirildi. 
Olağan Genel Kurul 
toplantısı sonucunda, 
Çukurova Teknokent'in 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Çukurova Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Meryem 
Tuncel oldu. Toplantıda, 
Çukurova Teknokent'in 
Yönetim Kurulu Başkan 
Vekilliğine ise Prof. Dr. Tunç 
Tüken seçildi. Çukurova 

Teknokent'in Yönetim 
Kurulu üyeleri, Adana 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, 
Adana Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Atila Menevşe, Adana Hacı 
Sabancı Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Bekir Sütcü, Prof. 
Dr. İlter Ünlükaplan, Prof. 
Dr. Faruk Karadağ,Prof. 
Dr. Serkan Selli ve Prof. Dr. 
Abdulkadir Yaşar'dan oluştu.

TOBB YÖNETİM 
KURULU 
BRÜKSEL’DE

ve Türkiye-AB ilişkilerindeki 
gelişmeler hakkında bilgi verdi. 
Daha sonra Türkiye'nin NATO 
Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat 
Öztürk'ü ziyaret eden heyet, 
Brüksel temasları kapsamında 
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odası 
(EUROCHAMBRES) CEO'su 
Ben Butters ile bir araya geldi. 
Görüşmede, Avrupa iş dünyasının 
gündemi ve beklentileri hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu. 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim 
Kurulu üyelerinin son durağı ise 
Türkiye'nin Belçika Büyükelçisi 
Dr. Hasan Ulusoy oldu. 

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Yönetim 
Kurulu üyeleri ile birlikte bir 
dizi görüşme yapmak üzere 
Brüksel'e gitti. Hisarcıklıoğlu ve 
beraberindeki TOBB Yönetim 
Kurulu üyeleri, Türkiye'nin 
AB Nezdindeki Büyükelçisi 
Mehmet Kemal Bozay ile 
görüştü. Görüşmede, Büyükelçi 
Bozay, TOBB heyetine AB 



temsa.com

GELECEĞİN
ENERJİSİ İLE TANIŞIN:

TEMSA
Geleceği hesaplıyor, onun için çalışıyoruz.

Çevre dostu, sıfır emisyona sahip elektrikli otobüslerimiz ile yola koyulduk.
Siz de bize katılın, geleceği yaşayın.
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TOGG, 29 EKİM’DE  
ÜRETİME BAŞLIYOR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve 
TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Oda ve Borsa başkanları ile TOGG Gemlik Tesislerinde bir 
araya geldi. Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, 29 
Ekim’de üretimine başlanacak olan Türkiye’nin Otomobili 
TOGG’un serüvenini ve geldiği noktayı anlattı.

Ekim’de kapılarını açıyor ve fabrikada 
üretim resmen başlıyor. 2023’ün ilk 
çeyreğinde de yurt içinde satışa çıkıyor. 
Yani çok yakında TOGG’u görmeye 
başlayacağız.” dedi.
Hisarcıklıoğlu, konuşmasında 
şunları söyledi: “Geçen hafta Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Gebze’ye 
gelmesi ile beraber son aşamaya 
geldik. İnsanlarımızın 120 yıllık hayali, 
60 yıl önce rüyamız yarıda kalmıştı. 
Türkiye’nin otomobili tesislerini Allah 
nasip ederse bütün IP hakları bize ait 
olacak şekilde ve ilk çıkışta yüzde 51 
yerli malı olmak üzere 29 Ekim’de 
Gemlik’te açacağız. Türkiye’nin 
yollarında, Tekirdağ’ın yollarında 
inşallah Mart ayında TOGG’umuzu hep 
beraber göreceğiz değerli kardeşlerim.”
 
2023 MART’TA TOGG SATIŞLARI 
BAŞLAYACAK
Türkiye’nin otomobili TOGG hakkında 
açıklamalarda bulunan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, 
Gemlik’te inşaatı devam eden fabrikanın 
29 Ekim’de açılacağını müjdeleyerek, 
ilk araçların banttan inip sertifikasyon 
sürecinin de tamamlanması ile 
2023 Mart’ta TOGG satışlarının 
başlayacağını, C sınıfı SUV tipi aracın 
aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla 

T ürkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı (TOBB) Rifat 
Hisarcıklıoğlu, aralarında Adana 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki Kıvanç’ında olduğu Oda ve Borsa 
başkanları ile bir araya geldiği TOGG 
Gemlik Tesislerinde konuşma yaptı.
Türkiye’nin otomobili TOGG’a sayılı 
zaman kaldığını ve 60 yıl önce yarım 
kalan, yerli ve millî otomobil üretme 
rüyasını Bursa’da gerçekleştirmenin 
heyecanını duyduklarını belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Bu tarihi girişim, 29 
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rekabet edeceğini ve aynı fiyattan 
piyasaya çıkacağını söyledi.
 
“BÜYÜKELÇİLERİMİZİN TOGG 
KULLANMASI TARAFTARIYIM”
“Ben şahsen, dünyanın dört bir yanında 
ülkemizi temsil eden büyükelçilerimizin 
makam aracı olarak TOGG kullanması 
taraftarıyım.” diyen Bakan Varank, 
“Türk mühendislerinin, teknisyenlerinin 
ve girişimcilerinin kabiliyetlerini 
göstermenin en güzel yollarından biri, 
Türkiye dışındaki her yerde, üzerinde 
Türk bayrağıyla süzülen Türkiye’nin 
otomobili olacaktır diye düşünüyorum. 

kurulmuş, bu amaçla bin adet hızlı şarj 
istasyonu kurmak üzere çalışmalarına 
başlanmıştır.” şeklinde konuştu.
 
TOGG İSMİ NEREDEN GELİYOR?
Türkiye kendi otomobilini üretme fikrini 
TOGG ile hayata geçiriyor. TOGG 
ismi, yerli otomobil üretme amacıyla 
kurulan Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu’nun kısa adıdır. TOGG araba 
özellikleri arasında en dikkat çeken 
nokta ise yerli imkânlar kullanılarak 
üretilecek olmasıdır. Ayrıca, bu aracın 
yurt dışına ihraç edilecek olması da bir 
diğer önemli özelliği olarak karşımıza 
çıkıyor.
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE 
TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU, 
TOGG'UN TEST SÜRÜŞÜ YAPTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı ve TOGG 
Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Gebze Bilişim Vadisi’nde 
katıldıkları, Sanayi ve Teknolojinin 
Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar 
Ödül Töreni’nin ardından TOGG’un 
test sürüşünü gerçekleştirdiler. Konuya 
ilişkin sosyal medya hesabından 
paylaşımda bulunan Hisarcıklıoğlu, 
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ile Gemlik’teki TOGG 
üretim üssümüzde üretilen ilk deneme 
aracıyla test sürüşü gerçekleştirdik. 
Çoğu gitti azı kaldı. 29 Ekim’e 
hazırlanıyoruz. Bizi izlemeye devam 
edin.” ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak 
şunu bütün samimiyetimle ifade etmek 
istiyorum ki; Türkiye, bölgesinin hatta 
dünyanın üretim ve teknoloji üssü 
olma noktasındaki adaylığını her geçen 
gün daha da pekiştiriyor.” ifadelerini 
kullandı.
 
İŞTE TOGG’U FARKLI KILAN 
ÖZELLİKLER
TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ise 
TOGG’u farklı kılan özellikleri şöyle 
anlattı: “Türkiye’nin merak edilen, bir 
an evvel hayata geçmesi beklenen 
projesinin en heyecanlı üyelerinden 
biri olarak sorumluluğumuzun ne 
kadar büyük olduğunun farkındayım. 
Türkiye’nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır 
emisyonlu ve akıllı otomobili olarak 
üretilecek C-SUV modeli, sınıfının en 
uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, 
en iyi hızlanma performansı ve en 
düşük toplam sahip olma maliyeti 
gibi özellikleriyle de rakiplerinin 
önünde yer alacaktır. Gelecekteki akıllı 
ulaşım ihtiyaçlarına şimdiden cevap 
verebilecek, kalıpların ötesinde mobilite 
çözümleri sağlamak üzere yola çıkan 
TOGG’un ilk akıllı cihazı 2023 yılının ilk 
çeyreğinde önce Türkiye’de, bu tarihten 
yaklaşık 18 ay sonra ise Avrupa’da 
yollara çıkacaktır.”
 
25 DAKİKADA HIZLI ŞARJ 
TOGG CEO’su Karakaş, “300 ve 500 
kilometre olmak üzere iki farklı menzil 
seçeneğiyle satılacak olan TOGG SUV, 
200 ve 400 beygir güç (BG) sunacak, 
200 BG’lik versiyon 7,6, 400 BG’lik 
versiyon ise 4,8 saniyede 0’dan 100 
km/s hıza ulaşacak, bataryası yüzde 
80 doluluğa hızlı şarj ile 25 dakikada 
ulaşabilecektir. Türkiye’nin şarj alt 
yapısını güçlendirmek üzere de bir şirket 
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ADANA’DA 15 TEMMUZ  
DEMOKRASİ NÖBETİ TUTULDU

M illi İradeye Saygı 
Platformu'nun 
katkılarıyla 

düzenlenen etkinlikte, 
meydana yerleştirilen dev 
sahnede 15 Temmuz'un 
yıl dönümü nedeniyle kısa 
film gösterimi yapıldı. 
Film gösterimin arından 
15 Temmuz şehitleri için 
Kur'an-ı Kerim okundu.
Adana Valisi Dr. Süleyman 
Elban, burada konuşmada, 
"Bu fedakâr millet, göğsünde 
kalbinde imanı olan bu necip 
millet, Lideri Recep Tayyip 
Erdoğan'ın önderliğinde 
tarihte eşi benzeri 
görülmemiş hain bir darbe 
girişimiyle karşı karşıya 
kaldığında, ferasetiyle 
çok kısa bir zamanda bu 
hainliği, bu karanlık geceyi 
çok kısa sürede dağıttılar 
ve vatanı için seve seve 
canını vermeyi, her türlü 
varlığını feda etmeyi 
düşünerek bu darbeyi 

bertaraf ettiler. O gecenin 
sonunda, tekrar ülkemiz, 
demokrasimiz ve devletimiz 
kazandı. Yabancı ülkelerin 
maşası olan ve tarihimizde 
görülmemiş derece ihanete 
teşebbüs edenler sürüsü 
de kaybettiler." ifadelerini 
kullandı.
 
"CENAB-I ALLAH HİÇBİR 
MİLLETE BÖYLE BİR 
OLAY YAŞATMASIN"
Milli İradeye Saygı Platform 
Başkanı ve Adana Sanayi 
Odası Başkanı Zeki 
Kıvanç da Adana halkının 
demokrasi nöbetinde birlik 
ve beraberlik gösterdiğini 
söyledi.
2016 yılındaki hain darbe 
girişiminden sonra 6'ncı 
yılda da Adanalı, siyaset 
ayrımı yapmaksızın tüm 
siyasi partiler, belediyeler ve 
STK'ların yer aldığına dikkati 
çeken Başkan Zeki Kıvanç, 
"Cenab-ı Allah hiçbir millete 

böyle bir olay yaşatmasın. 
Bizim Türk milletine de böyle 
bir olay yaşatmasın özellikle. 
Ama 15 Temmuz'da Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 
televizyondaki 
konuşmasından sonra 
tüm Türk milleti sokağa 
döküldü. Darbelere 'hayır' 
dendi. Türkiye'de artık bir 
darbe girişimi olacağını 
sanmıyorum, İnşallah 

olmaz. Bu millet devletine ve 
hükümetine sahip çıkan bir 
millet, Allah herkesten razı 
olsun. Şehitlerimizin mekânı 
Cennet olsun, gazilerimize 
de Cenab-ı Allah'tan hayırlı 
ömür diliyorum." şeklinde 
konuştu. 
 
"MİLLETİN ASIL GÜCÜ 
İMANDADIR"
Anadolu Aslanları İş 
Adamları Derneği Başkanı 
Recep Çalışkan da şunları 
kaydetti: "15 Temmuz'un 
bugün 6'ncı yılı. 15 Temmuz 
bize göstermiştir ki hiçbir 
zaman tankta tüfekte 
değil, milletin asıl gücü 
imandadır. Biz bu milletin, 
tankları tüfekleri, imanlarıyla 
durduğunu gördük. Vatanı 
ve milleti uğruna şehit 
olanları rahmetle anıyoruz. 
Gazilerimize de minnet 
duygularımızı tekrar ifade 
ediyoruz." 
Milli İradeye Saygı Platformu 
Başkan Yardımcısı 
Mustafa Karslıoğlu da 
konuşmasında şunları 
söyledi: "Adana, Türkiye'ye 
örnek olacak bir şekilde 
burada. Sebebi de şudur; 
Adana'mız 5 belediyeden 
oluşmaktadır. Her biri 
ayrı ayrı siyasi partiye 
mensup olmasına rağmen 
burada kenetlenebiliyoruz. 
Tüm STK'larımız ve 
belediyelerimiz el ele. Sayın 
Valimizin önderliğinde millî 
iradeyi kutlayabiliyoruz ve 
anabiliyoruz. Bu diğer illere 
inşallah örnek olur."

Adana’da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle Uğur 
Mumcu Meydanı’nda demokrasi nöbeti tutuldu. Etkinliğe katılan Adana 
Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı ve ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, 
“Hain darbe girişiminden sonra bu meydanda 6’ncı senede de Adana 
halkı, tüm siyasi partilerimiz, belediyelerimiz ve STK’lar buradalar.” dedi.
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AVRUPAYA AÇILAN KAPI: 
MACARİSTAN
Merkezi konumu ile Avrupa’ya açılan bir kapı olarak 
kabul edilen Macaristan, bulunduğu kıtada otoyol 
yoğunluğunun en yüksek olduğu 3 ülkeden biri 
konumunda. Küresel yatırımcılar için önemli bir 
merkez hâline gelen ülke, Türk firmalarına da cazip 
fırsatlar sunuyor. Tarihimizde çok önemli bir yeri 
olan Macaristan, yaklaşık 10 milyonluk nüfusuyla 
Avrupa’nın kalbinde yer alıyor.

D enize kıyısı olmayan bir ülke 
olan Macaristan, batıda 
Avusturya ve Slovenya, 

kuzeyde Slovakya, doğuda Romanya 
ve Ukrayna, güneyde Sırbistan ve 
Hırvatistan ile komşu. Ortasından 
Tuna Nehri’nin geçtiği Macaristan’ın 
tarihi başkenti Budapeşte, “Buda” ve 
“Peşte” olarak isimlendirilen iyi yakadan 
oluşuyor. Bir dönem Osmanlı’nın da 
hüküm sürdüğü kentin iki yakasında 
Tuna Nehri  boyunca Macaristan 
tarihine ışık tutan eserler göze çarpıyor.
Macaristan, son dönemde Türkiye 
ile olan ticari bağlarını güçlendirmek 
için girişimlerde bulunuyor. Bu 
doğrultuda, iki ülke arasında Türk 
Keneşi’nde, Avrupa Birliği’nde ve 
Afrika’da ortak projeler geliştirmek için 

görüşmeler yürütülüyor. Ekonomik 
ve ticari odaklı bir dış politika takip 
eden Macar Hükümeti, Türkiye’yi 
“Doğu’ya Açılım” politikasının merkez 
ülkelerinden biri olarak görmektedir. Bu 
çerçevede, Aralık 2013’te İstanbul’da 
bir “Ticaret Evi” açmıştır. 2015 yılında 
ise Macar Eximbank İstanbul’da bir 
ofis açmıştır. Hâlihazırda Türkiye’nin 
çeşitli şehirlerinde “Ticaret Evleri” 
bulunmaktadır.
Macaristan ile Türkiye arasında 
dostane ilişkiler, tarihten gelen bağlar, 
kültürel yakınlık ve NATO müttefikliği, 
başta AB ve Avrupa Konseyi olmak 
üzere uluslararası örgütlerde iş birliği 
ve Macaristan’ın AB üyeliğimize 
verdiği destek çerçevesinde olumlu 
olarak ilerlemektedir. İkili ilişkiler, son 

dönemde artan karşılıklı üst düzey 
ziyaretler ve istişare mekanizmaları 
ile her alanda ivme kazanmıştır. 
Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı 
HEPA Türkiye’ye göre, Macaristan, 
Türkiye’nin ihracatta en önemli stratejik 
partnerlerinden biri olarak öne çıkıyor. 
İki ülke arasında bilhassa son yıllarda 
kurulan ticari ilişkiler oldukça olumlu 
ilerlemektedir.
 
DIŞ TİCARET
Macaristan dış ticaretinde uygulanan 
liberal politikalar, ülkenin dış ticaret 
hacminde de etkisini göstermiş ve yıllar 
itibariyle ülkenin ticaret hacminde hızlı 
gelişmeler kaydedilmiştir. Macaristan 
dış ticaretinin büyük kısmını ülkede 
üretim yapan çok uluslu şirketler 
gerçekleştirmektedir.
Ekonomik geçiş döneminde dış ticaretin 
kompozisyonu da dönüşüme uğramıştır. 
Elektronik ve telekomünikasyon 
araçları, otomobil parçaları ve makineler 
önemli ihraç ürünleri hâline gelmiştir. 
Gıda ürünleri önemli bir ihraç kalemi 
olmasına rağmen, bu ürünlerin toplam 
ihracat içindeki payı düşüktür.
Macaristan’ın hem ihracat hem de 
ithalatında makine ve taşıt araçları ilk 
sırada yer almaktadır. Bu ürün grubunda 
Macaristan net ihracatçıdır. Bu yapının 
oluşmasında çok uluslu şirketlerin 
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Macaristan’da gerçekleştirmiş 
olduğu yatırımların ve bu yatırımlarla 
oluşturulan üretim kapasitesinin 
çok önemli bir payı bulunmaktadır. 
Macaristan’ın ihracatının ve ithalatının 
büyük bir bölümü, AB üyesi ülkelerle 
gerçekleşmiştir. 
Macaristan, dış ticarette 2007 yılından 
beri geleneksel olarak dış ticaret fazlası 
vermektedir. TradeMap verilerine göre 
2020 yılında 113,4 milyar dolar ithalat ve 
119,9 milyar dolar ihracat gerçekleştiren 

hacmi 2020 yılına oranla yüzde 11,4 
artışla 2,8 milyar dolar seviyelerinde 
gerçekleşmiştir. Dış ticaret dengesinin 
son 10 yılda sürekli Macaristan lehine 
gerçekleştiği görülmektedir. Türkiye, 
2021 yılında 1,2 milyar dolar ihracatına 
karşılık, Macaristan’dan 1,6 milyar dolar 
ithalat gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı 
dış ticaret verilerine göre Türkiye’nin 
Macaristan’a ihracatı bir önceki yıla göre 
yüzde 11,6 artış ile 1 milyar 220 milyon 
dolara ulaşmıştır. Bu tutar ülkemizin 
Macaristan’a en yüksek yıllık ihracat 
tutarıdır.
 
ADANA VE MACARİSTAN İKİLİ 
DIŞ TİCARETİ
Adana ve Macaristan ikili dış ticareti 
incelendiğinde; Adana’nın 2018 
yılından itibaren ticaret fazlası verdiği 
görülmektedir. TÜİK verilerine göre 
Adana, 2020 yılında 16,2 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirdiği Macaristan’dan 
5,4 milyon dolar ithalat yapmıştır. 
2021 yılında ise 11,5 milyon dolarlık 
ihracat ve 6 milyon dolarlık ithalat 
gerçekleştirilmiştir.
 
YATIRIM İLİŞKİLERİ
İki ülke arasındaki yatırım faaliyetleri 
yönünden özel önem taşıyan 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması 14 Ocak 1992 
tarihinde imzalanmış olup, 1 Nisan 
1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yine 
karşılıklı yatırımların teşviki bakımından 
önem taşıyan Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesi Anlaşması 10 Mart 1993 
tarihinde imzalanarak 1 Ocak 1995 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Macaristan’ın 2021 yılında 139 milyar 
dolar ithalat ve 141 milyar dolar da 
ihracat yaptığı görülmektir. 
Macaristan’ın ithalatında yüzde 23,79 
pay ile Almanya ilk sırada yer alırken, 
yüzde 7,07 pay ile Çin ve yüzde 5,88 pay 
ile Avusturya, Almanya’yı takip etmiştir. 
Macaristan’ın ithalatında yüzde 23,79 
pay ile Almanya ilk sırada yer alırken, 
yüzde 7,07 pay ile Çin ve yüzde 5,88 pay 
ile Avusturya, Almanya’yı takip etmiştir.
Macaristan’ın ithalatında 2021 yılında 
Türkiye 22’nci sırada ve yine aynı 
dönemde ihracatında 18’nci sırada yer 
almıştır.
 
TÜRKİYE İLE TİCARET
Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan 
ile Türkiye’nin Avrupa ile olan gümrük 
birliği anlaşmasından dolayı her iki ülke 
arasında sanayi ürünleri serbest dolaşım 
kapsamında yer almaktadır. Bu durum, 
yıllar içerisinde Türkiye ile Macaristan 
arasında ikili ticaret hacminin hızla 
artmasına yol açmıştır. 2021 yılında 
Türkiye ve Macaristan’ın ikili ticaret 

MACARİSTAN İHRACATI 
TEŞVİK AJANSI HEPA'YA 
GÖRE, MACARİSTAN, 
TÜRKİYE'NİN İHRACATTA 
EN ÖNEMLİ STRATEJİK 
PARTNERLERİNDEN BİRİ 
OLARAK ÖNE ÇIKIYOR.








