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BAŞKANDAN

Zeki Kıvanç
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

“Adana Türkiye’nin yeni kimya üssü olacak”
“Yatırımcısı için cazibe
merkezi kimliğini
daha da güçlendiren
Adana’nın, yapılacak
yeni yatırımlarla
rekorlara ulaşacağına
inancım tam.”

Değerli okurumuz;

R

usya ve Ukrayna
arasında başlayan
savaş, umuyoruz ki en
kısa sürede barışla son bulur.
Savaşın her türlüsünün ne
yazık ki çok ağır bedelleri var.
Bölgemizin bu gerginlikten
ve savaş ortamından
uzaklaşmasını diliyoruz.
Küresel değişim rüzgarlarının
estiği dönemde, ortak
geleceğimiz için tek vücut
olan Adana yakın gelecekte
mega projeler ile ülkemizin
gelişimine, ihracatına en çok
katkı yapan illerin başında yer
alacaktır.
Adana’da yaklaşık 100.000
hektarlık bir alanda 20 yeni
sanayi bölgesi ve küçük
sanayi sitesi kurulması için
hep beraber seferber olmuş
durumdayız.
Yakın gelecekte Varlık
Fonu’nun Kuracağı Rafineri
Tesisi, Kimya İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi Ceyhan
Petrokimya Endüstri Bölgesi,
Kimya İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi, AOSB 4. Genişleme
Alanı, Ceyhan Karma OSB,
Gıda İhtisas OSB, Tarıma

Dayalı İhtisas Sera OSB, Su
Ürünleri OSB, Tekstilkent
ve gıda, ayakkabı, mobilya,
kereste gibi meslek alanlarının
faaliyete geçmesi planlanıyor.
Bunların dışında geçtiğimiz
aylarda Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın katılımıyla, Ceyhan
Polipropilen Üretim Tesisi
Temel Atma töreni gerçekleşti.
Türkiye’nin kimya üssü olma
hedefimiz doğrultusunda
kimya sektörü imalat
sanayinin kilit sektörlerinden
birisi konumunda. Kimya
sektörü gelişmişlik oranı,
ülkelerin gelişmişlik düzeyi
göstergelerinden birisi olarak
kabul ediliyor. Yukarıda
belirttiğim yatırımların hemen
hemen hepsi kimya sektörünün
ürettiği ham madde ve ara
ürünleri kullanıyor.
Bu yatırımların
tamamlanmasıyla, Adana’mız
Türkiye ekonomisi içindeki
payını da hızla yükseltecektir.
Adana’nın katma değerli
üretimi, nitelikli ihracatı, sanayi
ve ticari alandaki potansiyelini
ortaya daha net çıkaracağız.
Yatırımcısı için cazibe merkezi
kimliğini daha da güçlendiren

Adana’nın yapılacak yeni
yatırımlarla rekorlara
ulaşacağına inancım tam.
Dünya önemli bir değişim
ve dönüşüm içinde. Kimi
kesimlerin ikiz dönüşüm olarak
da adlandırdıkları, küresel
ısınma ve dijitalleşme kaynaklı
önemli bir dönüşüme şahitlik
etmekteyiz.
Hepinizin bildiği gibi Avrupa
Birliği, Yeşil Mutabakat ile
2030’a kadar karbon salımını
yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılına
kadar ise net-sıfır karbon salım
hedefine ulaşmayı hedefliyor.
Bizim gerek ülke, gerekse bölge
olarak bunu atlama imkânımız
olamaz. Yeşil dönüşüm artık
sadece eylem planı olmaktan
ibaret değil. Çevresel,
ekonomik ve sosyal anlamda
önemli bir değişimin habercisi
ve yol haritası konumunda.
Gelecekte söz sahibi olmak, var
olmak istiyorsak, buna uyum
sağlamaktan başka çaremiz
yok. Bu anlamda biz ülke olarak
yeşil dönüşümü bir tehditten
ziyade önemli bir fırsat olarak
görmeliyiz. Buna gerekli önemi
verir ve yatırımları yaparsak
büyük fırsatları yakalamamız
mümkün.
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İHRACAT ŞAMPİYONLARI
ÖDÜLLENDİRİLDİ

Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), 2021 yılında en
fazla ihracat gerçekleştiren 35 üyesini ödüllendirdi. Adana’nın mobilya ihracat şampiyonlarına
ödüllerini veren ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, yaşamı kolaylaştıran, konforunu artıran, çok
fonksiyonlu mobilyaların rağbet gördüğünü belirtip, “Bunları yaparken de karbon ayak izini
düşük tutmak, yeşil üretim yapmak rekabette en önemli unsur oldu.” dedi.

T

ürkiye’nin 2021 yılındaki 7 milyar
dolarlık mobilya, kâğıt ve orman
ürünleri ihracatına 897 milyon
dolarlık destek veren Akdeniz Mobilya,
Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları
Birliği (AKAMİB) 2021 yılında en fazla
ihracat gerçekleştiren 35 üyesini Adana’da
düzenlenen törende ödüllendirdi.
Adana HiltonSA Otel’te gerçekleştirilen
törene Adana Valisi Dr. Süleyman Elban,
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna
Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı İsmail Gülle, Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TİM
Başkan Vekili ve Adana Sanayi Odası
(ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana
Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe,
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör
Başkanı Nejdat Sin, çok sayıda ihracatçı
birlik başkanı ile Adana, Mersin, Hatay,
Karaman ve Osmaniye illerinden sektör
temsilcileri katıldı.
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Adana Sanayi Odası Başkanı
Zeki Kıvanç

‘HEDEFİMİZ KATMA DEĞERİ YÜKSEK
ÜRÜNLER İHRAÇ ETMEK’
Törenin açılış konuşmasını yapan AKAMİB
Yönetim Kurulu Başkanı Refik Onur
Kılıçer, 2021 yılında yüzde 25,3 artışla
897 milyon dolarlık ihracat değerine
ulaştıklarını belirtip, bu performansta
emeği geçen tüm üyelere teşekkür etti.
Başkan Kılıçer, rekabetin giderek sertleştiği
küresel arenada Ar-Ge, inovasyon ve
markalaşmaya önem vererek katma değeri
yüksek ürünler ihraç etmeyi, girdikleri
pazarlarda kalıcı olmayı hedeflediklerini
dile getirdi.
Adana Valisi Dr. Süleyman Elban,
Türkiye’nin ihracat maratonunda pandemi
krizini fırsata çevirmeyi başardığını,
tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve
lojistik maliyetlerindeki artışla ortaya
çıkan yakından tedarik eğilimini en iyi
şekilde değerlendirdiğini söyledi. Ödüle
layık görülen AKAMİB üyelerini tebrik
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KILIÇER: YILLIK 60 MİLYAR
DOLARLIK MOBİLYA İTHAL
EDEN ABD PAZARI BİZİ
BEKLİYOR. BURADAN
ALACAĞIMIZ YÜZDE 10’LUK
PAY, HEM SEKTÖRÜMÜZE,
HEM DE ÜLKE EKONOMİSİNE
BÜYÜK KATKI SAĞLAR.
ederek konuşmasına başlayan Ticaret
Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay,
Türkiye’nin 2021 yılındaki mobilya, kâğıt
ve orman ürünleri ihracatının yüzde 25,7
oranında artışla 7 milyar dolar düzeyine
ulaştığını belirtip, elde edilen bu değerde
mobilyanın payının 4,3 milyar dolar
olduğunu söyledi. Türkiye’nin mobilyada
net ihracatçı olduğunu kaydeden Turagay,
bu sektörde 60 milyar dolarlık pazara sahip
ABD’de etkin olmak için ölçeği büyütmek
gerektiğini dile getirdi. Finansmana
erişimin kolaylaştırılması konusunda son
süreçte önemli adımlar atıldığını dile
getiren Turagay, bu kaynakların üretime ve
ihracata yansıması için seçici davranmak
zorunda olduklarını, mobilya, kâğıt ve
orman ürünleri sektörünün öncelikli
sektörler arasında bulunduğunu anımsattı.
‘MOBİLYADA BÜYÜK İŞLERİ
YAPMAK İÇİN BİRLEŞMELİYİZ’
Başarılı ihracatçıların ödüllendirildiği
AKAMİB etkinliğinde bulunmaktan
büyük memnuniyet duyduğunu belirterek
konuşmasına başlayan TİM Başkanı İsmail
Gülle ise “Mobilya sektöründe, özellikle
ABD menşeli Çin’den kaçan siparişlerin
ülkemize getirilmesinde maalesef başarılı
olamadık. Müşteriler, büyük rakamlı işleri
yaptıracak yer bulamamaktan şikâyet etti.
Büyük işleri yapmak için birleşmeliyiz,
birlikte hareket etmeliyiz. ‘Az olsun benim
olsun’ mantığının ihracat için geçerli
olmadığını, artık büyük işleri ve projeleri
gerçekleştirmemiz gerektiğinin bilincinde
olmalıyız. İşimizi büyütmeliyiz, mallarımızı
ucuza satmamalıyız.” dedi.
‘YAŞAMI KOLAYLAŞTIRAN,
KONFORUNU ARTIRAN, ÇOK
FONKSİYONLU MOBİLYALAR
TALEP EDİLİYOR’
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da AKAMİB
üyesi firmaların hem bölge hem de
ülke ekonomisi için önemli başarılara
imza attığını söyledi. Günümüz rekabet
şartlarında sadece kaliteli mal üretip
pazara sunmanın satış yapabilmek için
yeterli olmadığına dikkati çeken Kıvanç,
“Başarı, tüketicinin değişen beklentilerine

AKAMİB’in en fazla ihracat yapan 5’inci firması ve Adana’nın ihracat şampiyonu Gizir Ahşap İnşaat
Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.’nin ödülü İsa Gizir’e takdim edildi.

en etkin ve en kısa şekilde cevap vermek,
yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek ve ürünü
doğru biçimde tanıtmakla mümkün. İşte
bu noktada ülkemiz ve bölgemiz kendini
kanıtladı. Ümit ediyorum ve inanıyorum ki,
yakın gelecekte bu rakamları katlayacağız.
Üretim ve ihracat odaklı ekonomi
modelimiz ile Türkiye önümüzdeki
dönemde sadece Avrupa’nın değil dünyanın
üretim merkezlerinden biri olacak.” dedi.
Mobilya üretiminin tekstilden orman
ürünlerine, kimyadan lojistiğe kadar birçok
yan sektörü büyüttüğünü ve mobilya
işletmelerinin bulunduğu şehirlerde yoğun
istihdam sağladığını dile getiren Kıvanç,
şöyle konuştu: “Yarın, bugünden daha kolay
olmayacak. Bunun için hazırlık yapmak,
global trendleri takip etmek, kendimizi buna
hazırlayabilmek önemli. Pandemi insanların
tüketim ve satın alma davranışlarını
değiştirdi. Evde daha çok zaman geçiren
insanlar mobilyanın önemini gördüler.
İnsan yaşamını kolaylaştıran, konforunu
artıran, çok fonksiyonlu mobilyalar talep
edilmeye başlandı. Teknoloji de mobilyanın
içine girdi. Artık üzerine oturduğunuzda
sizi tanıyan, hisseden ve buna göre size
yardımcı olan sistemler talep görüyor.
Yüksek katma değer sağlamak için bu tür
ürünlere yönelmek, Ar-Ge yapmak önemli
hale geldi. Bunları yaparken de karbon ayak
izini düşük tutmak, yeşil üretim yapmak
rekabette en önemli unsur oldu.”
KIVANÇ, ŞAMPİYONLARA
ÖDÜLLERİNİ TAKDİM ETTİ
Protokol konuşmalarının ardından
AKAMİB’in 2021 yılındaki ihracat
performansına en güçlü desteği veren
firmalara ödülleri verildi. Adana Valisi Dr.
Süleyman Elban, Ticaret Bakan Yardımcısı

Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail
Gülle, AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı
Onur Kılıçer, AKAMİB Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Bülent Aymen, Adana
Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç,
AKAMİB Başkan Yardımcısı Tarık Ciğer ve
AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan,
ihracat şampiyonlarına ödüllerini alkışlar
eşliğinde takdim etti. AKAMİB 2021 Yılı
İhracat Şampiyonları Listesi’nde şu firmalar
yer aldı: İstanbul’dan Kastamonu Entegre
Ağaç Sanayi; Adana’dan Gizir Ahşap, Halk
Hijyenik Ürünleri, Oyka Kâğıt Ambalaj,
Adawall Duvar Kâğıtları, Beta Gıda, İrfan
Akdemir, Adasan, Regrace Mobilya, Tülin
Buga, Gökhan Zerengil; Mersin’den İncom,
Ova Oluklu Mukavva, Meysüt Gıda,
Bakkalım, KY Mobilya, Hiss Kamış, KH
Company Kâğıt Ürünleri, İntertim Orman
Ürünleri, PMS Tıp Teknolojileri, Armada
Duvar Kâğıtları; Hatay’dan Akra Global,
Zeynep Sağlamoğlu Aksesuar, Mobicenter
Mobilya, Modelin Mobilya, Bünyamin
Alpaslan, Ergin Doğan Aksesuar Mobilya,
Nidal Karadaş, Sultan Döşeme, Berva
Mobilya, Engün Dış Ticaret; Karaman’dan
Oğuzcanlar Makine, Şenpa ve Repall Geri
Dönüşüm; Osmaniye’den Rota Oluklu
Mukavva Kutu Matbaacılık Sanayi.
Ödül töreni programı kapsamında Global
Ekonomi ve Politik Durum Açısından
Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri
Sektörleri İhracatımızın Değerlendirilmesi
Paneli gerçekleştirildi. Bloomberg HT
Haber Sunucusu Güzem Yılmaz’ın
moderatörlüğündeki panelde AKAMİB
Başkan Yardımcısı Bülent Aymen,
Ayvansaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Emre Alkin ve Hürriyet Gazetesi Ekonomi
Müdürü Sefer Levent geniş kapsamlı
değerlendirmelerde bulundu.
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Su Ürünleri Tarıma
Dayalı İhtisas
Organize Sanayi
Bölgesi (TDİOSB)
Kuruluş Protokolü
ONAYLANARAK TÜZEL
KİŞİLİK KAZANDI.

BAKAN KİRİŞCİ’den su
ürünleri için çİfte müjde

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, çeşitli temaslarda
bulunmak üzere geldiği Adana’da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan
Kirişci, “Adana için ilk olarak Su Ürünleri OSB konusunda bir bürokratik
engelin kaldırılmasına dair belgeyi imzaladım. Ayrıca kafes balıkçılığı
faaliyetlerini gerçekleştirme konusunda ciddi mesafeler sağladık.” dedi.

T

arım ve Orman
Bakanı Prof. Dr. Vahit
Kirişci, Adana’daki
temaslarına Valilik ziyaretiyle
başladı. Burada Şeref Defterini
imzalayan Bakan Kirişci,
tarımın başkenti Adana’da
olmaktan dolayı mutluluk
duyduğunu dile getirerek
“Burası bizim memleketimiz.
Değişik unvanlarla ve
vesilelerle memleketimizi
ziyaret ettik. Bakan olduktan
sonra ilk ziyaretimizi de tarımın
başkenti Adana’ya yapmanın
doğru ve isabetli olacağına
karar verdik.” dedi.
Adana’nın her şeyin en iyisine
layık olduğunu aktaran Bakan
Kirişci, “Bu hizmet süremiz
içerisinde Adana’mızı daha
iyi bir düzeye çıkarmak
için gayretlerimiz olacak.
Daha şimdiden Adana’ya
ilişkin birtakım adımları
atmaya başladık. Bunları
gerçekleştireceğiz diye bu
sözleri vermiş olalım. Çünkü
asıl olan devlet ve aziz millet.
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Bu devlete ve aziz millete
hizmet, bizim yegane görevimiz
ve sorumluluğumuz.” diye
konuştu.
Atacakları bazı adımların
kısa vadeli birtakım etkiler
oluşturacağını, bazılarının
da orta vadede rahatlık
sağlayacağını anlatan Kirişci,
uzun vadede atılması gereken
adımların da şimdiden atılmaya
başlandığını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın,
gerek tarım ayağında ve

gerekse orman ayağında
mevzuat açısından
eksikliklerinin bulunmadığını
söyleyen Kirişci, “Suyla ilgili bir
kanun hazırlığımız var. İnşallah
o kanun da çıktığında Paris
İklim Sözleşmesi kapsamında
da önemli bir adım atmış
olacağız.” ifadelerini kullandı.
Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
imzasıyla 5 ürün için ilave
desteklerle ilgili kararın Resmi
Gazete’de yayımlandığını

anımsatarak, şunları kaydetti:
“Hepimiz petrol
istasyonlarındaki o fiyatları
yansıtan yere baktığımızda
belki içimizi karartan bir
durum olabilir. Endişe edecek
bir şey yok. Yani bugün
girdi maliyetleri yükseliyor,
doğru. Bunlar aynı zamanda
bizim tarımsal ürünlerimizin
değerini de artırıyor. Yani
bugün piyasadaki buğday
fiyatını hepimiz biliyoruz.
Biz üreticimizin üretmeye
devam etmesini ve bu üretimle
ilgili cesaretlendirilmesi
konusunda gerekli adımları
atıyoruz. Allah’ın izniyle
ülkemizin çiftçisi, bu ülkenin
sahip olduğu kamusal ve özel
sektör dinamizmiyle bunların
üstesinden geleceğiz.”
SU ÜRÜNLERİ OSB’NİN
KURULMASI İÇİN
BÜROKRATİK ENGELLER
KALDIRILDI
Bakan Kirişci, Adana’da ilgili
kesimlerin dayanışma ve iş
birliği içinde olması gerektiğini
dile getirerek, şunları ifade etti:
“Kendi içimizde eğer bu
dayanışmayı güzel bir şekilde
ortaya koyarsak, üstesinden
gelemeyeceğimiz hiçbir şey
yok. Beni arayanlar ‘Allah
yardımcınız olsun’ diyor. Ben
de onlara ‘Bu bir fırsat. Dağınık
olan bir masayı birazcık
toparlıyor olmak bile herkese
umut verir.’ diyorum. Çünkü
bu dağınıklığa sebebiyet
veren global kriz. Adana için
ilk olarak Su Ürünleri OSB
konusunda bir bürokratik
engelin kaldırılmasına dair
belgeyi imzaladım. Hem Su
Ürünleri OSB hem de yıllık
150 milyon dolara tekabül
eden bir üretimin yapılacağı
Karataş ilçemiz açıklarındaki
kafes balıkçılığı faaliyetlerini
gerçekleştirme konusunda
ciddi mesafeler sağladık.”

KastamonuEntegre.A.S
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YARGI VE İŞ DÜNYASI
ADANA’DA BULUŞTU
Yargıtay Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve
Adana Sanayi Odası (ADASO) iş birliğiyle Adana’da
‘İş Hukuku’ başlıklı Yargıtay Bölgesel İçtihat Forumu
düzenlendi. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç,
forumun açılışında yaptığı konuşmada, “İş dünyası
olarak mevzuatın ve iş yargısının işçi ve işverene
eşit mesafede olmalarını istiyoruz. Adalet terazisinin
bir kefesine ağırlık verilmesinin, çalışma barışını
bozduğunu biliyoruz.” dedi.

A

dana Sheraton Otel’de düzenlenen
foruma, Yargıtay Birinci Başkanı
Mehmet Akarca, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay
9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin
Göktaş, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
Başkanı Ayhan Tuncal, Yargıtay 6. Hukuk
Dairesi Başkanı Murat Kıyak, Adana Valisi
Dr. Süleyman Elban, Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TOBB
Uyum ve Arabuluculuk ve Uyuşmazlık
Çözüm Merkezi Başkanı Cemil Çiçek,
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Meryem Tuncel, Aile Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü
Nurcan Önder, Adana Sanayi Odası Meclis
Başkanı İsrafil Uçurum, Adana Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila
Menevşe, Adana Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Hacı
Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yargıtay
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üyeleri, hakimler, savcılar ve iş dünyasının
temsilcileri katıldı.
‘YENİ KUŞAK ÇALIŞANLAR İÇİN
ESNEKLİK OLMAZSA OLMAZ’
Forumun açılışında konuşan ADASO
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç,
ülkemizin genç bir nüfusa sahip olmasının
önemli bir fırsat penceresi açtığını belirtti.
Kıvanç, “Eğer genç nüfusumuzu ekonominin
taleplerine uygun bir şekilde eğitip beceri
kazandırırsak ve onların talep ettikleri
çalışma biçimlerini içeren rekabetçi
bir çalışma mevzuatı oluşturabilirsek,
Cumhurbaşkanımızın bize hedef olarak
gösterdiği ilk 10 ekonomi arasına ulaşmayı
başarabiliriz. Yeni kuşak çalışanlar için
esneklik olmazsa olmaz. Artık gençler
bir işyerinde 25 yıl çalışmak istemiyor.
Bu konuyla ilgili olarak mevcut yasaların
yorumunda, sizlerin günümüze uygun esnek
düşünceleri bile iş dünyasının ve istihdamın
önünü açacaktır diye düşünüyorum.” dedi.

Yeni İş Kanunu’nun yaklaşık 17 yıllık
uygulamasında çalışma hayatına birçok
yenilikler getirdiğine değinen Başkan
Kıvanç, “Bunun yanı sıra, işçi ve işverenler
açısından yeni uyuşmazlıkları da ortaya
çıkardı. İş dünyası olarak mevzuatın ve
iş yargısının bizi korumasını istemiyoruz.
İşçi ve işverene eşit mesafede olmalarını
istiyoruz. Adalet terazisinin bir kefesine
ağırlık verilmesinin, çalışma barışını
bozduğunu biliyoruz. Bizim için önemli
olanın, çalışma mevzuatının dengeli
hazırlanması ve adaletli uygulanması
olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
İş Kanunu’ndaki uygulama sorunlarının
giderilmesi noktasında Yargıtay’ın ilgili
Hukuk Dairesi’nin verdiği kararlar,
oluşturduğu içtihatlar önemli bir boşluğu
dolduruyor. Çalışma barışının korunması
için yargının oluşturduğu içtihatları önemli
görüyoruz.” diye konuştu.
Hukuk sisteminin sadece mülkün ve devletin
değil, ekonominin de temel direği olduğunu
söyleyen Kıvanç, sözlerini şöyle tamamladı:

@adanasanodasi

“Hukuk adil ve güçlü olursa, insanların
birbirine, kurumlara ve sisteme olan
güveni artar. Adalet ve güven duygusu bir
ülkede güçlüyse, o ülkenin ekonomisi de
güçlü olur. Adalete güven oldukça yerli
ve yabancı yatırımcı ülkemizde yatırım
yapmak için birbiriyle yarışır. Ülkemiz yargı
sisteminin daha iyiye gitmesini sağlayacak

Çukurova Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Meryem Tuncel

reformların yapılması hiç şüphesiz ki
ekonominin daha güçlü ve daha iyi bir
hale gelmesini de sağlayacaktır. Yatırım
ortamını değerlendiren uluslararası kriterlere
baktığımızda, ülkelerin yargı sistemi, adalete
erişim kıstasları ve en önemlisi de hukuk
güvenliğinin, yatırım ortamının ne kadar
uygun olduğuna referans olarak alındığını
görmekteyiz. Yargı Reformu Strateji
Belgesi’nde esas alınan ilke ve değerlere
ulaşmaya çalışmak, bu ilke ve değerlerin
daha etkin bir biçimde var olmasını
sağlamak ülkemiz ekonomisinin büyümesine
de önemli katkı sağlayacaktır. Böyle bir
adalet ortamına ulaşmamız, yabancı
yatırımcıların da dikkatini çekecek ve
ülkemize yapılacak yatırımları artıracaktır.”
‘İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
HERKES İÇİN ÖNEMLİ’
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Meryem Tuncel de, bireysel ve sosyal
yönleriyle iş hukukunun, güncel hukuk
dalları arasında önemini sürdürdüğünü
ve her geçen gün değişime açık bir bilim
dalı olarak adalet sistemimiz içinde yerini
koruduğunu söyledi.
Prof. Dr. Tuncel, “Sanayi ve ticaret
alanındaki gelişmeler ve pandemi gibi
önceden öngörülemeyen sıra dışı durumlar,
iş hukukunun yaşayan dinamik bir
bilim dalı olduğu gerçeğini bir kez daha
ortaya koymuştur. Tüm dünyada olduğu
gibi, ülkemizin ve çalışma yaşamının

@adanasanodasi
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TUNCEL: İKİ YILDIR DEVAM
EDEN PANDEMİ SÜRECİNDE
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK
HUKUKUNUN HERKES
İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ
OLDUĞUNU AÇIK ŞEKİLDE
TECRÜBE ETTİK.

değişen koşullardan etkilenmemesi
düşünülemez. Bu değişim ve dönüşüme
doğru teşhisi koymak ve gerçekçi çözüm
önerileri üretmek, bu çözüm önerilerini
aklın ve bilimin gerektirdiği ilkelere ve
esaslara dayandırmak, her açıdan önem
taşımaktadır.” dedi.
Bu bağlamda kurumlar arasında kolektif
çalışma anlayışına ve kültürüne her
zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını
belirten Tuncel, “Üniversitemizin genç bir
fakültesi olan Hukuk Fakültesi, dinamik
ve genç kadrosuyla her zaman üzerine
düşeni yapma gayreti ve sorumluluğuyla
hareket ederken, yönetim olarak toplumsal
sorumluluk anlayışımızla ihtiyaç duyulan her
alanda katkı sağlamaya hazır olduğumuzu
ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.
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‘YÜZDE 60’A YAKIN MESLEKTAŞIMIZ
5 YIL VE ALTINDA KIDEME SAHİP’
Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca
ise Yargıtay Bölgesel İçtihat Forumu’nun
öncelikli amacının, ilk derece ve bölge adliye
mahkemesi kararlarının Yargıtay içtihatları
ile uyumlaştırılması olduğunu söyledi.
Milyonlarca dava dosyasının hakim
ve savcıların fedakar çalışmalarıyla
sonuçlandırıldığını ifade eden Akarca, “En
büyük sorunlarımızdan birisi, 22 bin 800
hakim ve Cumhuriyet savcısının bulunduğu
yerde yüzde 60’a yakın meslektaşımızın
5 yıl ve altında kıdeme sahip olmasıdır.
Önümüzdeki günlerde eğitim yoluyla ve
reform çalışmalarıyla bu alandaki boşluğun
hızla giderileceğini göreceğiz.” dedi.
Akarca, yargının görevi ile işlevi, iş
hukukunun önemi, Yargıtay’ın reform
stratejisi, adli kalite, gerekçeli kararlar, yapay
zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi ve

Yargıtay Birinci Başkanı
Mehmet Akarca
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sosyal medyanın yargıya duyulan güvene
etkisi hakkında konuştu.
‘ÇOK ÇETREFİLLİ SORUNLAR
BULUNUYOR’
Diğer sosyal alanlar gibi iş yaşamının da
küreselleşmeden etkilendiğini kaydeden
Akarca, şöyle devam etti: “Adana Valimiz
ile sohbet ederken günümüzde en büyük
problemlerden birinin iş yeri tanımı’
olduğunu ifade etti. Gerçekten de pandemi
bize bunu gösterdi. Dijital dönemle birlikte
‘evden çalışma’ diye bir kavram ortaya
çıktı. Evde çalışan insan, ev işini yaparken
bir kazaya uğrarsa iş kazası mıdır, yoksa
gerçekten kendisinin neden olduğu bir
kaza mıdır? Bunun ayrımını yapmak son
derece güçtür. İş Hukuku Dairemizin ve
iş hakimlerimizin önünde çok çetrefilli
sorunlar bulunuyor ve iş hukuku çok
dinamik, yaşayan, canlı hukuk dallarından
en önemlisidir. İş hayatını, çalışma hayatını,
ekonomiyi doğrudan etkilemektedir.
Küreselleşmenin sonucunda, ekonomik,
siyasal, sosyal ve kültürel değerler ulusal
sınırları aşarak uluslararası alana hızla
yayılmış, ülkeler arasında sürekli bir
etkileşim ve iletişim meydana getirmiştir.
Hukukçular olarak, küreselleşen dünyanın
değişen şartlarına uygun ve adil bir hukuk
düzeni oluşturmalıyız.”
‘SOSYAL MEDYA MAHKEMELERİ’
Yargısal süreçler hakkında sosyal medyada
yapılan paylaşımlara da değinen Akarca,
şöyle konuştu: “Üzülerek ifade etmem
gerekir ki çoğunlukla sahte hesapların
arkasına sığınan kullanıcıların yargısal
süreçler hakkında sosyal medyada
yorumlar yapmasına ilişkin uygulamalara
sıklıkla rastlıyoruz. Buna ‘sosyal medya
mahkemeleri’ deniyor. Kişinin suçlu olup
olmadığına, delil durumuna ve herhangi
bir veriye objektif olarak bakmaksızın her
önüne gelen bu konuda bir hüküm veriyor
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ve bu konuda yargıyı suçluyor. Bu kabul
edilebilir değil. Anayasaya ve evrensel hukuk
ilkelerine aykırı olan ve bazı hallerde suç
teşkil eden bu durum, ülkemizde kronik bir
hal haline gelmiştir. Bilinmelidir ki günlük
hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış,
sosyal medyada da suçtur. Şu bir gerçektir
ki herhangi bir davada, dava dosyasına vakıf
olan az sayıdaki yargı mensubu dışında hiç
kimsenin bu konuda yeterli bilgiye sahip
olduğunu söylemek mümkün değildir.
Dosyanın içeriğini bilmeden, delilleri
görmeden, okumadan, bunları anlamadan
ve özellikle bu konuda uzmanlık gerektiren
bir konuda bakıyorsunuz herkes bir yorum
yapıyor. Televizyonda, basında, sosyal
medyada, siyasi alanda ve diğer alanlarda
toplumun her kesiminde sanki bütün iş
güç bırakılmış ve bir tek bu konu üzerinde
yargıya gereksiz şekilde sataşmalarda
bulunulmakta. Kamuoyunun demokratik
hak arayışlarına, duyarlılıklarına sonuna
kadar saygı duyuyoruz. Ancak, hukuk
atmosferini zehirleyen bu yaygın ve güncel
problem ciddiye alınmalı, yapılacak yasal
düzenlemelerle çözüme kavuşturulmalıdır.”
‘YARGIYA GÜVEN HER GEÇEN
GÜN ARTIYOR’
Son yıllarda gerçekleştirilen reform
çalışmalarının bir sonucu olarak yargıya
güvenin her geçen gün arttığını vurgulayan
Akarca, “Bu nedenle, halkın yargıya olan
güveninin çok az olduğuna dair haber ve
yorumların doğru olmadığı kanaatindeyim.
Vatandaşlarımız tarafından mahkemelere
açılan milyonlarca davanın hakim ve
savcılarımızın fedakar çalışmalarıyla
sonuçlandırıldığını tekrar vurgulamak
isterim.” diye konuştu.
İki günlük forumda “İş Yargılaması, İşin
Düzenlenmesi, İş Sözleşmesinin Sona
Ermesi, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin
Emsal Kararları” ana başlıklarında toplam
5 oturumda gerçekleştirildi.

GELECEĞİN
ENERJİSİ İLE TANIŞIN:

TEMSA

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

temsa.com
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ADSİAD, İŞ DÜNYASINI
ADANA’YA YATIRIMA
DAVET ETTİ

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç,
“Yatırımda Devlet Desteği ve Yatırım Teşvik Belgesi
Uygulamaları” konulu seminerde, 2021 yılında toplam 58
milyon 130 bin 597 TL’lik desteği Adana’ya kazandırdıklarını
söyledi. Kıvanç, “Adana çok büyük bir yatırım atılımı
içindedir.” ifadelerini kullandı.

A

dana Sanayici ve İş İnsanları
Derneği (ADSİAD), “ADSİAD
İş Toplantıları” kapsamında
“Yatırımda Devlet Desteği ve Yatırım
Teşvik Belgesi Uygulamaları” konulu
seminer düzenledi. Adana Sanayi Odası
(ADASO) Sakıp Sabancı Toplantı Salonu’nda
düzenlenen etkinliğe Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ADASO
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç,
ADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Vedat
Gizer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik
Uygulamaları ve Yabancı Sermaye Genel
Müdürü Mehmet Yurdal Şahin ile çok
sayıda iş insanı katıldı. Toplantının açılış
konuşmasını gerçekleştiren ADSİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gizer,
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derneğin gerek Adana’da, gerek bölgede ve
gerekse Türkiye ölçeğinde olumlu yönde
değişim ve dönüşüm için iletişim kanallarını
açık tutarak iş dünyasına yönelik tüm
gelişmeleri yakından takip etme çabasıyla
hareket ettiğini söyledi.
‘UZUN VADELİ HEDEFLER
ÖNCELİK OLMALI’
Ülkelerin ekonomik anlamda kalkınmayı
desteklemek amaçlı teşvik sistemlerine
başvurduğuna dikkati çeken Gizer, şöyle
konuştu: “Burada birinci öncelik kısa
vadeli ve geçici hedefler yerine uzun vadeli
hedeflere gidebilecek sürdürülebilir modeller
uygulamaktır. Ülkemiz de günümüzde
yatırıma büyük ihtiyaç duyuyor ve bu

yatırımları yapmaya gerçekten iştahlı bir
sanayici ordusuna sahibiz. Yatırımları
destekleyecek teşvik sistemleri sürekli
olarak güncelleniyor. Savunma sanayi,
otomotiv, yenilenebilir enerji, tekstil, kimya
sektörleri başta olmak üzere birçok firma
desteklenerek hem araştırma-geliştirme
birimlerinin gelişimi sağlanmış hem de
dünyadaki rakipleriyle rekabet edecek
seviyeye yükseltilmeleri sağlanmıştır ki
burada her zaman amaç bu olmalıdır.
Uluslararası rekabette öne çıkma potansiyeli
olan projeleri desteklemek elzemdir.
ADSİAD olarak yatırımları destekleyecek
teşvik sistemlerinin sürekli olarak
güncellendiğini vurguluyor ve iş insanlarını
kentimize yatırım yapmaya davet ediyoruz.”
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önemli katkıları olduğunu söyledi. Son
dönemlerde Adana’nın vitese takmış giden,
yatırımların olduğu, yatırımların büyüdüğü
bir kent olmaya başladığını dile getiren
Başkan Karalar, “Adana, sanayide köklü
geçmişi, bilgi ve birikimi olan bir kenttir.
İnancım odur ki ihracatta, yatırımda yine
Türkiye’nin gururu olacaktır.” dedi.

Adana Sanayi Odası Başkanı
Zeki Kıvanç

Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı Zeydan Karalar

ADANA’YA GEÇEN YIL 58 MİLYON 130
BİN 597 TL DESTEK KAZANDIRILDI
ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki
Kıvanç ise devlet desteklerinin, genel
ekonomi politikasının en önemli uygulama
araçlarından biri olduğunu, yatırımcıları
belirli davranışlara yönlendirmeyi
amaçladığını dile getirdi.
Yatırım teşviklerinin de toplam yatırım
hacminin artırılarak üretimin ve istihdamın
artırılması, sektörel gelişimin sağlanması,
geri kalmış bölgelerin geliştirilmesi gibi
amaçlarla gerek gelişmiş gerekse gelişmekte
olan ülkelerde sıkça kullanıldığını ifade
eden Kıvanç, ADASO çatısı altındaki
‘Devlet Destekleri Masası’ çalışanlarının
2021 yılında toplam 292 adet firma
ziyareti gerçekleştirdiğini, firmalara
yapılan ziyaretlerde destekler konusunda
bilgilendirme yapılarak kullanılması yönünde
ikna ettiklerini vurguladı.
Kıvanç, 2021 yılında toplamda 58 milyon
130 bin 597 TL’lik desteği Adana’ya
kazandırdıklarını kaydetti.
Adana’nın 2020 yılında 281 adet, 2021
yılında 356 adet yatırım teşvik belgesi alarak
Türkiye sıralamasında 11. sırada yer aldığını
dile getiren Başkan Kıvanç, “Adana’mız
yatırım teşvik belgesi sabit yatırım tutarında
ise; 2020 yılında 6 milyar 951 milyon TL’ye,
2021 yılında ise 9 milyar 472 milyon TL’ye
ulaşmıştır. Bu rakamalar ülkemizde olduğu
gibi bölgemizde de yatırımların arttığını
göstermektedir. Adana çok büyük bir yatırım
atılımı içindedir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye için ne kadar önemli olduğunu
bilen bir Büyükşehir Belediye Başkanı
olarak her koşulda yatırımcının yanında
olduğunu vurguladı. Hizmet döneminde
yaptıkları çalışmalarla ve uygulamalarla
bunu kanıtladıklarını ifade eden Başkan
Zeydan Karalar, “Ülkemiz için, Adana’mız
için yatırımın değerli olduğunun farkına
vararak yatırımı kaçıran değil, teşvik eden,
sanayicinin, yatırımcının önünü açan bir
yönetim tarzımız var.” dedi.
“Söz konusu Adana ise gerisi teferruattır.”
diyen Karalar, bir ve birlikte olma yolunda
ilerleyen Adana’nın oluşmasında Odalar,
Organize Sanayi ve Borsa başkanlarının

‘YATIRIMCIYA VE YATIRIMA
ÖNEM VERİYORUZ’
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan
Karalar da yatırımın, üretimin, istihdamın,

‘DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK
BELGESİ UYGULAMALARINI ANLATTI’
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik
Uygulamaları ve Yabancı Sermaye
Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin
ise Adana’da devlet yardımları ve teşvik
belgesi uygulamaları hakkında yatırımcıları
bilgilendirdi. Covid-19 sürecinde
yaşanan sıkıntılar nedeniyle devletlerin
ilk aklına gelen şeyin ‘devlet yardımları’
olduğunu söyleyen Şahin, “Serbest piyasa
mekanizmasına en önemli müdahale aracı,
devlet yardımlarıdır.” diye konuştu.
Türkiye’nin işini ciddi yapan, en deneyimli
ve diğer ülkeler tarafından örnek alınan bir
ülke olduğunu iddialı bir şekilde dile getiren
Şahin, farklı ülkelerin Türkiye’den talepte
bulunduğunu kaydetti.
‘SON YILLARDA TEŞVİK
BELGELERİNDE ARTIŞ YAŞANIYOR’
Etki analizi yaparak Türkiye için, yatırımcılar
için en uygun olan ihtiyacı ortaya çıkarıp
bu yönde mücadele ettiklerini anlatan
Genel Müdür Yurdal Şahin, konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Ülkenin kıt kaynaklarının
ihtiyacı olan sektör ve bölgelere göre
kanalize edilmesini amaçlıyoruz. Sanayiciye
1980’li yıllardan bu yana teşvik belgesi
veriliyor. Son yıllarda teşvik belgelerinde
artış yaşanıyor. 2020 yılı pandeminin etkili
olduğu dönem hepimizin 2 ay net kapandığı
bir süreç yaşandı. Mal akışlarının ya da
arz güvenliğinin sıkıntıya girdiği, tedarik
zincirinin çatlamaya başladığı dönem biz 10
bin 425 teşvik belgesi düzenlemişiz. Önceki
yıllarda bizim genel ortalamamız yüzde 50
imalat, yüzde 50 hizmetler iken 2020’de
bu belgelerin yüzde 78’i imalat sektöründe
oldu. İmalat sektöründe 8 bin teşvik belgesi
var. Pandemi bize inanılmaz bir fırsat sundu.
İhracatımızın bir yılda artış miktarı 5055 milyar dolar. Son 5-6 yıl 170-180 milyar
dolar bandında patinaj yaptık bir yılda ise
bu artışı yaşadık. İhracatın 55 milyar dolar
artmasının altında teşvik belgelerinin yüzde
78’inin imalat sektörüne verilmesi var. O
kadar hızlı yatırımlar yapıldı ki. İnanılmaz
bir yatırım iştahı var. Her yerde inanılmaz
bir yatırım hevesi var. Şu anda imalatta
inanılmaz yatırım var. Katma değerli
yatırımlarımız sürekli artıyor. Geçen
yılı 12 bin 740 adet teşvik belgesiyle
kapattık.”
Şahin, Türkiye’nin bulunduğu
coğrafyanın ciddi bir üretim
alanı olmaya devam
ettiğini sözlerine ekledi.
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ADANA’DA ‘YEŞİL DÖNÜŞÜM’
ADIMLARI HIZLANDI

Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ile birlikte
yürütülen, finansmanı Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ)
tarafından sağlanan “Yeşil Sanayiye Doğru Toplumların İstihdamla Kaynaştırılması (YESAD)”
projesi kapsamında Adana’da ‘Yeşil Zirve’ etkinliği düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakan Yardımcısı, İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Mehmet Emin Birpınar,
atmosferdeki karbondioksit ve metan gazlarının iklim üzerinde önemli etkileri olduğunu
belirtti. ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ise küresel ısınmanın dünyanın geleceği acısından
önemli bir tehdit unsuru oluşturduğunu söyledi.

Ç

evre ve iklim değişikliği konularının
görüşüldüğü Sheraton Otel’deki
etkinliğe Adana Sanayi Odası Meclis
Başkanı İsrafil Uçurum, Adana Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Atila Menevşe, Adana Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Adana
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, GİZ
Türkiye Çevre ve Enerji Program Yöneticisi
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Bülent Cindil, GİZ Ekonomik Fırsatların
Desteklenmesi (PEP) Programı Özel Sektör
Geliştirme Danışmanı İpek Benek, Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üst
düzey bürokratları, sivil toplum kuruluşları
yetkileri, iş insanları ve davetliler katıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakan Yardımcısı, İklim Değişikliği Baş
Müzakerecisi Mehmet Emin Birpınar
da video konferans sistemiyle katıldığı
toplantıda sunum yaptı.

Açılışta konuşan ADASO Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, dünyanın
önemli bir değişim ve dönüşüm içinde
olduğunu belirterek, “Kimi kesimlerin ikiz
dönüşüm olarak da adlandırdıkları, küresel
ısınma ve dijitalleşme kaynaklı önemli
bir dönüşüme şahitlik ediyoruz. Küresel
ısınma, dünyamızın ve çocuklarımızın
geleceği acısından önemli bir tehdit unsuru
oluşturuyor. Son dönemde dünyanın farklı
coğrafyalarında insanlar hiç görmeye alışık
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Adana Sanayi Odası

olmadığımız mega yangınlar, hortumlar ve
sel felaketleri ile mücadele etmek zorunda
kalıyor. Yaşananlar maalesef tek bir ülkenin
kendi başına mücadele ederek çözebileceği
noktada değil. Tüm dünya olarak güçlü bir
irade ortaya koymalı ve topyekûn iş birliği
içinde hareket etmeliyiz.” diye konuştu.
‘YEŞİL DÖNÜŞÜM SADECE EYLEM
PLANI OLMAKTAN İBARET DEĞİL’
Net sıfır karbon salınım hedefine ulaşmak
için çalıştıklarını ifade eden Kıvanç,
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Avrupa
Birliği, Yeşil Mutabakat ile 2030’a kadar
karbon salınımını yüzde 50 azaltmayı,
2050 yılına kadar ise net sıfır karbon salım
hedefine ulaşmayı hedefliyor. Bizim de
sanayicilerimizi bu konuda bilgilendirmemiz,
farkındalıklarını artırmamız ve hazır olmaları
için gerekli çalışmaları yapmamız gerekiyor.
Bizim, gerek ülke gerekse bölge olarak bunu
pas geçme, atlama imkanımız olamaz. Yeşil
Dönüşüm artık sadece eylem planı olmaktan
ibaret değil. Çevresel, ekonomik ve sosyal
anlamda önemli bir değişimin habercisi, yol
haritası konumundadır.”
Kıvanç, Türk sanayicilerinin sahip oldukları
müteşebbis ruh, çalışma azmi ve zor şartlara
uyum gösterme kapasitesiyle bu dönüşümü
fırsata dönüştürecek güce sahip olduğunu
vurgulayarak, “Gelecekte söz sahibi
olmak, var olmak istiyorsak, buna uyum
sağlamaktan başka çaremiz yok.” dedi.

Başkan Kıvanç, yeşil dönüşümün bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulayıp, “Gelecekte söz
sahibi olmak, var olmak istiyorsak, buna uyum sağlamaktan başka çaremiz yok.” dedi.

KIVANÇ: YEŞİL DÖNÜŞÜM
eylem planı, ÇEVRESEL,
EKONOMİK VE SOSYAL
ANLAMDA ÖNEMLİ BİR
DEĞİŞİMİN habercisi, YOL
HARİTASI KONUMUNDADIR.

‘İKLİM GÖÇLERİ BAŞLADI’
Küresel ısınma etkilerinin de özellikle son
yıllarda daha fazla hissedildiğini belirten GİZ
Türkiye Çevre ve Enerji Program Yöneticisi
Bülent Cindil ise iklim değişikliğinin en
çok görünen sorunlarından birinin de göç
konusu olduğuna dikkati çekti.
Ne olursa olsun insanların barınma gibi
temel ihtiyaçları olduğunu belirten Cindil,
“Bunları karşılayamadıkları zaman insanlar
göçe maruz kalıyorlar. Dünya tarihini
incelediğimizde bunu hep görüyoruz. Göç
her zaman var olmuştur. Bunun sebebi kimi
zaman siyasi, kimi zaman sosyal, kimi zaman
ekonomi, kimi zaman da savaşlar olmuştur.
Ama son dönemde iklim göçleriyle de
karşı karşıya kalmaya başlıyoruz ve bu
devam edecek. Kuraklık, susuzluk ve aşırı
yağışlar oluyor. Küresel ısınma etkilerini
de özellikle son yıllarda daha fazla
hissediyoruz. Ekonomik yönden yapılan
tahminlere bakınca, bundan sonra da
küresel ısınma etkilerini bir süre daha
yaşayacağız.” dedi.
Günümüzde alıştığımız normallerin
dışında günlerin bizi beklediği uyarısında
bulunan Cindil, şunları kaydetti:

‘MERA OLARAK ANILAN BÖLGELER
YÜZDE 60 SU STERSİNE MARUZ KALDI’
“Yeri geliyor aşırı yağışlar oluyor ve altı
ay hiç yağış almamış bölge bir günde altı
aylık yağış oranında yağış alıyor. Bunun
sonucunda insanlar çok ciddi etkileniyor. Bu
da kaynak arzını etkiliyor, insanların su ve
gıda için özellikle tehlikeye düşmesine neden
oluyor. Konuyla ilgili olarak hazırlanmış
olan ‘İklim Değişikliği’nin Göç Üzerindeki
Etkileri’ raporunda MENA bölgesinin, yani
Akdeniz’e kıyısı olan orta doğu ve kuzey
Afrika ülkelerinin yüzde 60’ının yüksek
su stresine maruz kaldığı ve bunun ileriki
dönemlerde göç olaylarını tetikleyeceği,
bu gerçeğe tüm dünyanın hazırlanması
gerektiği belirtiliyor. Ekonomik faaliyetler

GİZ Türkiye Çevre ve Enerji
Program Yöneticisi Bülent Cindil
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ve istihdam, iklim değişikliğinin tüm
ekonominin işlemesine yardımcı olan
altyapıyı etkilemesi ile bozuluyor. Bundan
en çok etkilenecek sektörler arasında ise
enerji, su, gıda üretimi ile tarım, turizm ve
ulaşım yer almakta. Çözüm de sera gazı
emisyonlarını kontrol altında tutmamıza
bağlı. Dünyanın artık bir ‘yeşil toparlanmaya’
ihtiyacı var. Kendimizi ‘yeşil bir çağa’
hazırlamak insanlığın devamı adına şart hale
gelmiş durumda.”
‘İKLİM KRİZİNİN YOL AÇTIĞI
KIRILGANLIKLARA KARŞI SANAYİ
DAYANIKLILIĞINI GÜÇLENDİRMENİN
İSTİHDAM İÇİN ANAHTAR OLDUĞUNA
İNANIYORUZ.”
Açılış konuşmalarında söz alan GİZ
Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi (PEP)
Programı Özel Sektör Geliştirme Danışmanı
İpek Benek ise PEP programının Alman
Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma
Bakanlığı tarafından finanse edildiğini
belirtti. Benek, programın ana amacının
Türk vatandaşları ve Geçici Koruma
Altındaki Suriyeliler için ekonomik
fırsatların ve sürdürülebilir istihdamı
geliştirilmesini desteklemek olduğunun
altını çizdi. Ortaklıklar aracılığıyla
daha iyi bir gelecek için zemin
hazırlamayı amaçladıklarını belirten
Benek, “PEP programı kapsamında
13 ilde çeşitli bakanlıklar, belediyeler,
odalar ve ulusal-uluslararası sivil
toplum kuruluşları dahil olmak üzere
ortak çalışmalarımız var. Kuşkusuz
ki bu ortaklardan en önemlilerinden
bir tanesi olan Adana Sanayi Odası
ile ikinci projemiz olan YESAD Yeşil
Sanayiye Doğru Toplumların İstihdamla
Kaynaştırılması Projesi. Projeyi 2021
yılının başından bu yana yürütüyor
olmaktan memnuniyet duyuyoruz.
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YESAD Projesi’nde sanayinin yeşil
dönüşümü üzerine çalışıyoruz. İklim krizinin
yol açtığı kırılganlıklara karşı sanayinin
dayanıklılığını güçlendirmenin ileriye
yönelik istihdam imkanlarının korunması
ve yaratılması için anahtar olduğuna
inanıyoruz. Yeşil Dönüşüm’ün bir parçası
olarak düşük karbonlu ve kaynakları
verimli kullanan üretim modellerinin
benimsenmesi ile yalnızca sanayinin ve
ekonomik sürdürülebilirliğin değil, kapsamlı
bir kalkınma anlayışının doğrultusunda
eşzamanlı olarak çevresel ve sosyal
sürdürülebilirlikler de gözetilmektedir.” dedi.

PEP Programı Sektör Geliştirme
Danışmanı İpek Benek
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‘TÜRKİYE’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA YÖNTEMİNE GEÇMESİ
GEREKİR’
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakan Yardımcısı, İklim Değişikliği Baş
Müzakerecisi Mehmet Emin Birpınar da, “AB
Yeşil Mutabakat ve Paris İklim Anlaşması
Kapsamında Türkiye İklim Stratejisine Genel
Bakış” konulu oturumda sunum yaptı.
Birpınar, video konferansla katıldığı
toplantıda, Türkiye’nin vahşi kalkınma
yönteminden vazgeçip, sürdürülebilir
kalkınma yöntemine geçmesi gerektiğini
belirtti. Atmosferdeki karbondioksit
ve metan gazlarının iklim üzerinde
önemli etkileri olduğunu ve bu gazların
miktarlarındaki değişimlerin canlı hayatını
olumsuz etkileyeceğini ifade eden Mehmet
Emin Birpınar, “Şu anda dünyanın ortalama
sıcaklığı 16,1 derece. Böyle devam ederse
bu sıcaklık 4-5 derece artacak. Çıkarsa
ne olacak? Çıkarsa da şimdi yavaşça
yaşadığımız hava olaylarını maalesef 10
misli, 20 misli yaşayacağız.” diye konuştu.
Batı’nın yıllar önce havayı, doğayı ve
suyu acımasızca kirleterek bir kalkınma
modeli geliştirdiğini, ancak günümüzde bu
modelin doğaya zarar vermeden yapılmaya
çalışıldığına dikkati çeken Birpınar, şöyle
konuştu: “Çünkü biliyorlar ki bu böyle
giderse, mevcut kalkınmakta olan ülkeler
de kendileri gibi kalkınmak isterse, dünya
yaşanacak yer olmaktan çıkacak ve büyük
felaketler yaşanacak. Milyonlarca insan
ölecek. Batı bu nedenle böyle bir kalkınma
modeli oluşturdu. Doğaya saygılı ve toprağı
kirletmeden bir kalkınma modeli çok önemli.
Peki bunu nasıl yapacağız? Çok maliyetli ve
para lazım. ‘Biz size kredi verelim, yardım
edelim’ diyorlar. Bu konuda müzakereler
ve toplantılar yapıyor. Paris İklim
Antlaşması’ndaki hedef de 2100 yılına kadar
sıcaklıkları en fazla 1-2 derece artırmak.
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Birpınar: Günümüzde
dünyanın ortalama
sıcaklığı 16,1 derece.
böyle devam ederse
4-5 derece daha
YÜKSELECEK, yaşadığımız
hava olayları 20 misli
artacak.
Sıcaklık artışı 4-5 derece olursa, artık
yaşanamayacak bir dünya ortaya çıkıyor.
Başka gezegenimiz yok. Burada yaşamak
istiyoruz ama hem sanayimiz büyüsün,
kalkınsın, zenginleşelim ve refah seviyesini
yükseltelim istiyoruz, bir yandan da doğayı
koruyalım istiyoruz.”
‘ÖNÜMÜZDEKİ NESİLLER BİZE BİR
TANE AĞACI BİLE KESTİRMEYECEK’
Birpınar, atık ekonomisinin ön planda
olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
“Atığa yatırım yapın sanayiciler bundan
sonra çok para kazanır. Geri dönüşüm ve
atığa yatırım yapanlar para kazanmaya
devam edecekler. Bir zamanlar yenilenebilir
enerji sektörü çok önemliyken, bundan
sonra atık sektörü çok ön planda olacak.
3 yıl öncesine göre atık kağıt bugün 5-6
bin liraya çıktı. Önümüzdeki süreçte 10
bin lirayı bulursa hiç şaşırmayın. Çünkü
dünya buraya doğru gitmeye zorluyor.
Önümüzdeki nesiller bize bir tane ağacı bile
kestirmeyecek. Dolayısıyla elinizde ne varsa
onlarla idare edeceksiniz. Bunlarla döngüsel
ekonomiyi döndürmeye çalışacaksınız.”
‘İKLİM KANUNU YAPACAĞIZ’
Hükümetin çevre ve iklim değişikliği
konusunda yaptığı çalışmaları da anlatan
Birpınar, sözlerini şöyle tamamladı:
“Önümüzdeki süreçte İklim Şurası’nın
sonuçlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan bu çalışmaları
kamuoyuna açıklayacak. İklim Kanunu
yapacağız. Bu kanun içerisinde karbon
vergisi ve aynı zamanda karbon ticaretini
konuşacağız. Sınıflandırmayı da iyi yapmak
lazım. Hangi sektörde işlerin ‘yeşil işler’
olduğunun belirlenmesi lazım. Onunla ilgili
de yönetmelik konusunda çalışmalarımız
devam ediyor. Çünkü ona göre finansman
gelecek. Dünyada şu andaki uluslararası
finansmanın yüzde 90’ı iklim dostu projelere
gidiyor. Biz çok ucuz bir kredi bulduk ve
aldık. O krediyle de birçok iklim projesi
yapılacak. Londra’da yapacağımız toplantıda
da milyarlarca dolarlık fonlar görüşülecek.
Türkiye’ye bu yatırımları yapmak istiyorlar.
Biliyorlar ki Türkiye çok ciddi emisyon
azaltım potansiyeli olan bir ülke. Dolayısıyla
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Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakan Yardımcısı
Mehmet Emin Birpınar

Türkiye’ye yapılan yatırımların geri
döneceğini de biliyorlar. Türkiye’yi hem
Dünya Bankası hem AB Yatırım Bankası
hem de diğerleri güvenilir bir ülke olarak
görüyorlar.”
KONULARINDA UZMAN İSİMLER
OTURUMLARDA KONUŞTU
‘Yeşil Mutabakat Kamu Değerlendirmesi’
başlıklı oturumda Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği
Başkanı Orhan Solak, “Yeşil Mutabakat
Sanayiyi Nasıl Etkileyecek” konulu sunum
yaptı. Aynı oturumda Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve
Çevre Dairesi Ölçme ve Değerlendirme
Uzmanı Halil Doruç, “Yeşil Mutabakat
Kapsamında Enerjinin Önemi”, Ticaret
Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Bahar
Güçlü “Yeşil Mutabakatın Dış Ticareti Nasıl
Etkileyeceği”, Tarım ve Orman Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü AB Uzmanı Berkay Bulutçu,
“Tarladan Çatala Stratejisi ve Türk Tarımına
Olası etkileri” konularını ele aldı.
‘Karbon Ayak İzi ve Karbon Ticareti’ konulu
oturumda ise Türk Standartları Enstitüsü
Çevresel Gözetim Doğrulama Müdürü
Mehmet Ergun, “İşletmeler Açısından
Karbon Ayak İzi Ölçüm ve Doğrulama
Trendleri”, EnKing International TürkiyeODKA Bölge Müdürü Oğuz Tosun,
“Karbon Ticareti (Emisyon Ticareti,
Karbon Denkleştirmesi & Yenilenebilir
Enerji Sertifikasyonu)”, Borsa İstanbul
A.Ş. İş ve Ürün Geliştirme Direktörlüğü
Ürün Geliştirme Servis Yöneticisi Kerem
Aksoy, “Türkiye’de ETS Sistemi”, Sercom
Consulting Kurucusu ve Baş Danışman Elif
Özkul Gökmen, “Sürdürülebilir Raporlama”,
Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Sungur Bursa, “Sürdürülebilir
Sanayide Döngüsel Ekonominin Önemi”
konularını anlattı. ‘Yeşil Mutabakat
Kapsamında Su, Atık ve Enerji Yönetimi’
oturumunda da VAT Enerji Genel Müdürü

Altuğ Karataş, “Alternatif Enerji Kaynakları
ve Enerji Teşvikleri”, Sustainidea Advisory
Yöneticisi Mehmet Güner, “Yeşil Mutabakat
Kapsamında Su Yönetimi”, World Wild
Foundatıon İklim ve Enerji Müdürü Tanyeli
Sabuncu, “Yeşil Mutabakat Kapsamında
Atık Yönetimi”, Ege Üniversitesi Biyo
Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Nuri Azbar, “Geleceğin Yeşil Enerji Yatırımı
Hidrojen” konulu sunumlar yaptı.
‘Yeşil Finansman’ başlıklı oturumda Dışişleri
Bakanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama
Genel Müdürlüğü AB İşleri Uzmanı İrem
Özgür, “Yeşil Finansmanda AB Fonları ve
Türkiye”, EBRD Ankara Sorumlusu Mehmet
Üvez, “Yeşil Finansmanda Uluslararası
Trendler”, Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı
ve Finansman Direktörü Emre Hatem,
“Yeşil Finansmanda Banka Stratejileri”,
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
A.Ş. Sürdürülebilirlik ve Çevresel Sosyal
Etki Yönetimi Müdürü Erhan Çalışkan,
“Sürdürülebilir Finansman” konularını
anlattı. Zirvenin ‘Sektörel Sürdürülebilir
İyi Uygulama Örnekleri’ başlıklı son
oturumunda ise LC Waikiki Çevresel
Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Arzu
Konyalı, “Tekstil-LC Waikiki”, Uludağ İçecek
Araştırma ve Geliştirme Uzmanı Hande
Hayrabolulu, “Tarım-Gıda”, Ekol Lojistik
Entegre Yönetim Sistemleri Yöneticisi
Korhan İşcil “Tedarik-Lojistik”, Arçelik Enerji
Yöneticisi Fatih Memiş de “Beyaz Eşya”
konulu sunumlar yaptı.
YESAD PROJESİ HAKKINDA
Yeşil Sanayiye Doğru Toplumların
İstihdamla Kaynaştırılması projesi
kapsamında ‘firmalara mentörlük hizmeti,
6 ay boyunca istihdam, yeşil yol haritası ve
devlet destekleri sağlanıyor, Online eğitim
videoları ile firmaların istihdamlarına
katkı veriliyor, yalın üretim teknikleri ile
verimliliklerini artıran, yeşil üretime önem
veren metotlarla firmaların döngüsel
ekonomiye adapte edilmeleri’ hedefleniyor.
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ÖZBEKİSTAN-ADANA
TİCARET KÖPRÜLERİ
GÜÇLENECEK

O

rta Asya’nın
merkezinde 37
milyar dolarlık
dış ticaret hacmine sahip
Türk devleti Özbekistan’ın
Ankara Büyükelçisi Alişer
Azamhocayev, Adana Fahri
Konsolosu İlker Medeni ve
beraberindeki heyet Adana
Sanayi Odası’nı (ADASO)
ziyaret etti.
ADASO Meclis Başkanı İsrafil
Uçurum, Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç, meclis
divanı ve yönetim kurulu üyeleri
ile bir araya gelen Özbekistan
Ankara Büyükelçisi Alişer
Azamhocayev, Özbekistan’ın
bağımsızlığının 30’uncu
yıldönümünde Türkiye ile olan
ilişkilerinin daha da güçlendiğini
vurguladı.

‘TÜRKİYE, ANA TEDARİKÇİ
ÜLKELER ARASINDA
BULUNUYOR’
34 milyona yaklaşan nüfuslu
Özbekistan’ın yaklaşık 22
milyar dolarlık ithalatında
ana tedarikçi ülkeler arasında
Türkiye’nin dördüncü sırada
yer aldığını belirten Büyükelçi
Azamhocayev, “Türkiye’den
1 milyar dolar düzeyindeki
ithalatımızda makine, kimya,
demir çelik, otomotiv ve
elektrik-elektronik sektörü başı
çekiyor. Türkiye’ye yönelik
yaklaşık 950 milyar dolarlık
ihracatımızda ise demir
çelik ve tekstil ürünleri öne
çıkıyor. Karşılıklı ticaretimizi
güçlendirmek için Adanalı
sanayicilerle iş birliğimizi
artırmak istiyoruz.” dedi.

‘İKİ ÜLKE ARASINDAKİ
EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ
VE İLİŞKİLERDE KÖPRÜ
OLACAĞIZ’
Adana Sanayi Odası (ADASO)
Yönetim Kurulu Başkanı
Zeki Kıvanç ise Özbekistan’ın
Ankara Büyükelçisi Alişer
Azamhocayev’in ziyaretinden
büyük memnuniyet
duyduklarını vurguladı. Başkan
Kıvanç, “Kardeşlik bağıyla
bağlı olduğumuz, ebedi dost
ülke Özbekistan ile ekonomik
ilişkilerimizi daha geliştirmeye
kararlıyız. Bu amaçla Odamız

olarak, Türkiye ile Özbekistan
arasındaki dış ticaret ekonomik
iş birliği ve ilişkilerde köprü
vazifesi üstleneceğimizi
huzurlarınızda bir kez daha ifade
etmekten mutluluk duyuyorum.
Karşılıklı yatırım, iş birliği
imkânları ve fırsatları mutlaka
değerlendirmenin gayretini
göstereceğiz.” diye konuştu.
Sohbet ortamında
gerçekleştirilen ziyaret, çeşitli
değerlendirmelerin ardından
sona erdi. Başkan Kıvanç,
ziyaret anısına Azamhocayev’e
hediye takdim etti.

Tayvan’la iş imkânları ADASO’da anlatıldı
Doğu Asya’da ada ülkesi
Tayvan’ın Ankara Büyükelçiliği
Taipei Ekonomi ve Kültür
Misyonu Ankara Temsilciliği
Direktörü Charles Bowlan Tseng ve beraberindeki
heyet, Adana Sanayi Odası’nı
(ADASO) ziyaret etti. Yapılan
ziyarette Tayvan ve Adana’nın
ticaret hacminin artırılması,
iş ilişkilerinin geliştirmesi ve
turizm faaliyetlerinin artırılması
konuları görüşüldü.
ADASO Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç, yaptığı
konuşmada, gerek Türkiye
gerekse Adana özelinde Tayvan
ile ticaretin istenilen seviye
olmadığını söyledi.
Ülke olarak 2021 yılının 11
aylık döneminde Tayvan’a
231 milyon dolarlık ihracata
karşılık, 1,5 milyar dolarlık
ithalat gerçekleştirildiğini dile
getiren Kıvanç, “Adana’dan
da 2021 yılının 11 aylık
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dönemine göre 8,9 milyon
dolarlık İhracat, 11,4 milyon
dolarlık ithalat gerçekleştirildi.
Adana’nın merkezinde olduğu
Çukurova bölgesi, sahip olduğu
güç ve birikimle Tayvan’ın
ihtiyaç duyduğu birçok sektör
için önemli bir tedarikçi
konumundadır. Ticaret ağırlıklı
ekonomiye sahip Tayvan ile
karşılıklı iş birliği imkanlarını

ve fırsatlarını değerlendirmek
istiyoruz. Ticari ilişkilerimizin
daha da geliştirilmesi, daha
ileri seviyelere ulaştırılması
noktasında daha çok çalışacağız
ve gayret göstereceğiz.” dedi.
Tayvan Büyükelçiliği Taipei
Ekonomi ve Kültür Misyonu
Ankara Temsilciliği Direktörü
Charles Bow-lan Tseng ise
konuşmasında; “Yaklaşık

3 senedir Türkiye’de görev
yapmaktayım. Türkiye
büyük bir ülke ve sanayi alt
yapısı gelişmiş. Tayvan ve
Türkiye arasında iş birlikleri
son zamanlarda artmaya
başladı. Tayvan’da birçok
yatırımcı özelikle Avrupa
pazarına yakınlığı nedeniyle
Türkiye’de yatırım yapmak
ister. Önümüzdeki yıllarda
Türk iş adamlarının Tayvan’a
ihracat konusunda yeni
fırsatlar yakalayabileceğini
düşünüyorum.” ifadelerini
kullandı.
ADASO yöneticileri de Tayvanlı
iş adamlarının Türkiye’ye
yatırım yapmaları konusundaki
tavsiyelerini Tseng’e ilettiler.
Ziyaretin devamında Direktör
Charles Bow-lan Tseng, yaptığı
sunumda ülkesinin ekonomik
ve kültürel açıdan sahip olduğu
değerleri anlattı.
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ADANA’YA 8 SEKTÖRDE 3,5
MİLYAR LİRALIK YATIRIM
2022’yi yatırım yılı ilan eden Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği
(MÜSİAD), Adana’da 8 farklı sektörde toplam 3,5 milyar TL’lik
yatırım projesi hazırlayan 8 üyesini ödüllendirdi. Aynı etkinlikte
TOBB Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi listesine Adana’dan
giren dernek üyesi 2 iş insanına da teşekkür plaketleri sunuldu.

M

üstakil Sanayici İş
Adamları Derneği
(MÜSİAD) Adana
Şubesi’nin düzenlediği ‘Dost
Meclisi’ toplantısına Adana
Valisi Dr. Süleyman Elban,
önceki dönem Çevre Şehircilik
Bakanı Fatma Gül Demet Sarı,
Adana Sanayi Odası Başkanı
Zeki Kıvanç, MÜSİAD Genel
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Çalışkan ve çok sayıda
dernek üyesi katıldı.
Toplantının açılışında konuşan
MÜSİAD Adana Şubesi Başkanı
Burhan Kavak, Türkiye’nin
yanı başında yaşanan savaşla
dünyanın zor bir dönemden
geçtiğini belirterek, “Barış
içerisinde yaşayabilmek
için hiçbir ülkeden yardım
beklemeyen, hiçbir kurumdan
medet ummayan bir ülke
olmamız gerekiyor. Türkiye
hem kendi hem de mazlum
milletlerin güvenliği ve refahı
için güçlü olmak zorunda.
MÜSİAD Ailesi olarak biz bu
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güçte en önemli faktörün üretim
olduğuna inanıyoruz. Şartlar
ne olursa olsun, vatanımız ve
geleceğimiz için üretmeye
kararlılıkla devam ediyoruz.
Bu çerçevede MÜSİAD Genel
Merkezimiz, 2022 yılını ‘Yatırım
Yılı’ ilan etti. Bizler yıl boyunca
Türkiye ekonomisine katma
değer sağlayacak, istihdam
sürecini hızlandıracak, üretim
ve yatırım hacmini artıracak,
yerli ve milli projelerin
geliştirilmesine yön verecek
önemli organizasyonlara
imza atmaya söz verdik. Ve
hamdolsun ki bu sözü yerine
getiriyoruz.” dedi.
yeni yatırımlarla bin
450 kişiye İSTİHDAm
MÜSİAD’ın Adana’daki 8
üyesinin farklı sektörlerde
toplam 3,5 milyar liralık yatırım
yapacağını ve bu yatırımlarla
ilave bin 450 kişilik istihdam
sağlayacağını kaydedan Kavak,
“Bu güzel tablo hepimizin

ülkesine ve şehrine güvenini
resmediyor. Bizler, şehrimizin
potansiyeline inanıyoruz.
Adana’nın tarımdan sanayiye,
hizmetten enerjiye kadar
her alanda Türkiye’nin en
önemli üretim merkezlerinden
biri olacağını biliyoruz. Bu
bereketli topraklarda, bu güzel
iklimde yatırım yapan herkesin
kazançlı çıkacağını her fırsatta
hatırlatarak yatırıma davet
ediyoruz.” diye konuştu.
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‘VEREN EL OLMAK ÇOK
ONURLU’
Adana Valisi Dr. Süleyman
Elban da, sanayiciliğin zor,
ancak onurlu bir görev olduğunu
belirterek, “Yatırım yapmak,
işletmek, her türlü denetimden
geçerek üretmek ve tüm bunları
yaparken dünyayla rekabet
etmek kolay değil. ‘Ülkeye
döviz lazım’ diyoruz, gözlerimiz
sizin ihracatınıza dönüyor.
‘İstihdam artmalı’ diyoruz, size
bakıyoruz. Doğal afet oluyor,
ilk sizin kapınızı çalıyoruz.
Çalışanınıza ücret, ülke
ekonomimize, kalkınmamıza
destek veriyorsunuz. Veren el
olmak her zaman onurdur. Ve
siz bu onuru hak ediyorsunuz.
Bizler de sizlerin yanında
olmaya, çabalarınıza destek
vermeye gayret gösteriyoruz.
Bugün burada yatırım
yaptıkları için, hızlı büyüme
performansı sergileyerek
Türkiye sıralamasına girdikleri
için ödül alan herkesi yürekten
kutluyorum.” dedi.
2022’DE YATIRIM YAPACAK
MÜSİAD ADANA ŞUBESİ
ÜYELERİ
Dost Meclisi’nde protokol
konuşmalarının ardından Vali
Elban, 1 milyar 334 milyon TL
yatırım yapacak Kıvanç Tekstil
A.Ş., 840 milyon TL yatırım
yapacak Ortadoğu Alüminyum
Ltd.Şti., 775 milyon TL yatırım
yapacak Sunar Mısır A.Ş., 532
milyon TL yatırım yapacak
Bakırlar Tekstil A.Ş., 30 milyon
TL yatırım yapacak Kayalar
Tekstil Ltd. Şti., 28 milyon TL
yatırım yapacak Sistema Mutfak
A.Ş., 20 milyon TL yatırım
yapacak Akhan Un / Azim Un
Ltd. Şti. ve 8 milyon TL yatırım
yapacak Sinan Atlas Plastik
San.Tic.Ltd. Şti. yöneticilerine
ödüllerini takdim etti.
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ZİRAAT BANKASI GENEL
MÜDÜRÜ ÇAKAR, ADANALI
SANAYİCİLERLE BULUŞTU

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç,
reel sektörün sorunları ve finansman taleplerinin dinlendiği istişare
toplantısında, “Ülkemizdeki kapasite kullanım oranları maksimumum
seviyeye ulaşmıştır. Bundan dolayı ihracat yapan, para kazanan
sanayici yatırıma yönelmiştir.” dedi.

Z

iraat Bankası, Adana
Sanayi Odası (ADASO),
Adana Ticaret Odası
(ATO), Adana Ticaret
Borsası (ATB) ve Adana Hacı
Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi (AOSB) iş birliğinde
reel sektörün sorunları
ve finansman taleplerinin
dinlendiği istişare toplantısı
gerçekleştirildi.
Adana Sanayi Odası Sakıp
Sabancı Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirilen toplantının
açılışında konuşan ADASO
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki
Kıvanç, üretim maliyetlerinin
arttığını belirterek,
“Yaşadığımız bu zor dönemde
finansmana erişim noktasında
reel sektörümüze en büyük
destek, Ziraat Bankamızın da
aralarında bulunduğu kamu
bankalarından olmuştur.
Üretim maliyetlerindeki
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olağanüstü artışlar, sanayicinin
finansman ihtiyacında çarpan
etkisi oluşturmuştur. Başta
emtia fiyatları olmak üzere
ham madde, enerji ve lojistik
maliyetlerinin aşırı yükselmesi
ve ayrıca vadelerin kısalması,
daha önceleri örneğin 10 TL’ye
mal olan bir birim üretimin, şu
an 20-25 TL’ye üretilmesine yol
açmıştır.” dedi.
Türkiye’nin geçen yıl ihracat
rekoru kırdığını anımsatan
Başkan Kıvanç, “İhracat
rakamımız 225,4 milyar
dolara ulaşarak tarihi bir
rekor kırmıştır. 2021 yılının
3-4 ayı da pandemi nedeniyle
yok sayılabilir. Bu rakam
Türkiye’nin 9 aylık ihracat
rakamı olarak da düşünülebilir.
Günlük ihracat rakamlarına
bakıldığında da ilk 9-10 günde
yüzde 30’luk artış gözüküyor.
İlk 9-10 günde belli olmaz

ama böyle devam eder diye
umalım.” ifadelerini kullandı.
Sanayicilerin yatırıma
gittiğini belirten Zeki Kıvanç,
şunları söyledi: “Ülkemizdeki
kapasite kullanım oranları
maksimumum seviyeye
ulaşmıştır. Bundan dolayı da
ihracat yapan, para kazanan
sanayici yatırıma yönelmiştir.
Ülkede ciddi bir yatırım iştahı
vardır. Sanayicilerimizin
yatırım kredisine ulaşmakta
zorluk çekmemesi de bizim için
en önemli unsurdur.”
‘SERMAYE AKIŞLARI
KISMEN YAVAŞLADI’
Türkiye Bankalar Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Ziraat Bankası Genel Müdürü
Alpaslan Çakar ise pandemi
döneminde dünyadaki sermaye
akışını değerlendirdi.
Paranın gelişmiş ülkelerde
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toplandığını aktaran Çakar,
şunları kaydetti: “Dünyada
sermaye çok. Pandemi
öncesinde bu sermaye dünyada
ciddi bir şekilde sirküle
ederken, gelişmiş ülkelere
doğru akarken, korumacı
politikalar dolayısıyla gelişmiş
ülkelerde toplanmaya başladı.
Gelişmekte olan ülkelere
giden sermaye akışları kısmen
yavaşlamaya başladı. Maalesef
pandemi döneminde aşının
gecikmesiyle beraber bütün
ülke ekonomilerinde bunu
belirgin bir şekilde hepimiz
hissetmiştik. Bunun sonucu
olarak emtia fiyatları ve girdi
maliyetleri ciddi anlamda
arttı. Varlık fiyatları özellikle
belli ülkelerde ciddi anlamda
düşmeye başladı.”
‘TÜRK BANKACILIĞININ
ALTYAPISI SAĞLAM’
Türkiye’deki bankacılık
sistemlerinin pandemi
döneminde çok iyi çalıştığını
aktaran Çakar, “Pandemi
döneminde Türkiye’deki
ödeme sistemleri çok iyi
çalıştırıldı. Bütün şubelerimiz
çalıştı. Türk bankacılık
sektörünün dijital ve teknolojik
altyapısı çok iyi olduğu için biz
internet ve mobil gibi dijital
kanallarla müşterimizin talebini
karşılar duruma geldik. Sadece
basit operasyonel işlemlerin
yanında kredi kullanımı ve
satış noktasında da ciddi bir
entegrasyon sağlandı.” dedi.
Türkiye’deki en büyük
yatırımın bankacılık sektörüne
yapıldığına dikkat çeken
Çakar, “Ülkemizin bankacılık
sektörüne bakıldığında, 22
farklı ülkenin ya bankası ya
da şubesi var. Türkiye’de
yapılmış en büyük yatırım
yine bankacılık sektöründe
olmuştur.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından
ADASO Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç, ATB
Yönetim Kurulu Başkanı Şahin
Bilgiç ve ATO Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Yücel
Bayram, Türkiye Bankalar
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
ve Ziraat Bankası Genel
Müdürü Alpaslan Çakar’a
günün anlam ve önemine
ilişkin hediye takdim etti.
Toplantı daha sonra basına
kapalı sanayicilerin sorucevaplarıyla devam etti.

KAPAK KONUSU

KİMYA
SEKTÖRÜNÜN MERKEZi
ADANA OLACAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesindeki Sanayi ve Teknoloji
İşbirliği Kurulu (SANTEK) Kimya Sektörü Strateji Toplantısı Adana’da
yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede,
Adana’nın kıyı şeridindeki 80 milyon metrekareden fazla alanda
sanayinin gelişmesi için Bakanlık olarak ‘ciddi boyutta’ bir çalışma
yürüttüklerini belirterek, “Adana ilimiz, kimya ve petrokimya
endüstrisinin gelecekteki yatırım odağı olacak.” dedi.
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S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı
himayesindeki Sanayi ve Teknoloji
İşbirliği Kurulu (SANTEK)
Kimya Sektörü Strateji Toplantısı
Adana’da yapıldı. Sanayide uygun politika
ve stratejileri belirlemek, sorunları
tartışmak ve çözüm üretmek amacıyla
hayata geçirilen SANTEK’in Sheraton
Otel’de düzenlenen 4’üncü toplantısında,
kimya sektörünün Türkiye’deki durum
analizi, global kimya sektöründeki mega
trendler, Türkiye için fırsatlar ve tehditler,
Çukurova Bölgesi kimya sektörü yatırımları
ve kümelenme modeli konuları ele alındı.
Toplantıya Adana Valisi Dr. Süleyman
Elban, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Hasan Büyükdede, Adana
Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası
(ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila
Menevşe, Adana Ticaret Borsası (ATB)
Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç,
Adana İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü
Remzi Özdoğan, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileri ile
çok sayıda iş insanı katıldı.
Açılışta konuşan Adana Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürü Remzi Özdoğan, toplantı
sonunda ortaya çıkacak sorun ve önerilerin
kayıt altına alınacağını ve rapor haline
getirilerek ilgililere yazılı olarak bildirilip
sonucunun takip edileceğini söyledi.
ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki
Kıvanç, yaptığı konuşmada, toplantının
düzenlenmesinde destek vererek katılan,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Adana’da gerçekleşen Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu
(SANTEK) Kimya Sektörü Strateji Toplantısı sektör dinamiklerini bir araya getirirken geleceğe yönelik
yapılan değerlendirmeler yeni ufuklar açtı.

Kıvanç: 1,7 milyar
dolarlık yatırımla
ülkemize kazandırılacak
Ceyhan Polipropilen
Üretim Tesisi sayesinde
Adana petrokimya
konusunda lider illerden
biri haline gelecek.
sanayicinin her derdine kendi derdi olarak
bakan, çözüm üreten Sanayi ve Teknoloji
Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve
ekibine teşekkür etti.

ADASO Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç

‘KİMYA SEKTÖRÜMÜZ
REKOR KIRDI’
Kıvanç, kimya sektörünün imalat
sanayinin en önemli sektörlerinden
birisi olduğunu belirterek, “Dünya
kimya sanayi satışları 2020 yılı
rakamlarıyla 3,4 trilyon avro. Bu
çok büyük bir rakam. Türkiye’nin
lokomotif sektörlerinden kimya
sanayi, pek çok sektöre ara mal ve
ham madde temin eden bir sanayi
dalı olarak gerek üretim, gerekse dış
ticarette ülke ekonomisine büyük
fayda sağlıyor. Ülkemizin büyümesinde
öncü rol oynayan, 16 alt sektörüyle
birlikte ekonomide stratejik bir görev

üstlenen kimya sektörümüz, 2021 yılında
gerçekleştirdiği 25,4 milyar dolar ihracat ile
rekor kırdı.” dedi.
Kimya sektörünün Türkiye’nin ihracatına,
dolayısıyla büyümesine en çok katkı
sağlayan ikinci sektör olduğunu dile getiren
Kıvanç, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Ama dünya rakamlarını görünce
ihracatımızın çok daha fazla olması
gerektiğini anlıyoruz. Bunun için de yeni
yatırımlar gerekiyor. Adana da bu yeni
yatırımlara talip. Adana, yeni yatırım yeri
ve maliyetleri anlamında oldukça sıkıntılı
olan Marmara’ya alternatif olabilecek
önemli bir üretim merkezi konumunda.
Adana’mız, coğrafi konumu ile, geçmişten
günümüze taşıdığı sanayi kültürü ile,
nitelikli eğitim ve ulaşım altyapısı ile, sahip
olduğu sosyal yaşam standardı ve yeni
yatırım projeleri ile ülkemizin en önemli
üretim ve cazibe merkezlerinden biri olma
potansiyele sahip.
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla,
Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel
Atma töreni gerçekleştirdik. Ceyhan
Petrokimya Endüstri Bölgesi içinde 62
hektar alanda faaliyet gösterecek tesis,
yaklaşık 1,7 milyar dolarlık yatırımla
hayata geçecek. Bu tesis ile Türkiye’nin
yıllık polipropilen üretim kapasitesinin 3
kat artırılması ve toplam ithalatın yüzde
20’sinin ikame edilmesi amaçlanıyor. Bu
tesisle Adana petrokimya konusunda lider
illerden biri haline gelecek. Ülkemizin
ihtiyacının karşılanabilmesi için de bu
tesis gibi en az 4 adet tesise daha ihtiyaç
olduğunu düşünüyoruz.
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‘ADANA, ÜRETİMLE DÖNÜŞEN
VE KALKINMA YOLUNDA DEV
ATILIMLAR ATAN BİR KENT OLACAK’
Ayrıca memnuniyetle ifade etmek isterim
ki Adana’da yaklaşık 100 bin hektarlık bir
alanda 20 yeni sanayi bölgesi ve küçük
sanayi sitesi kurulması için seferber
olmuş durumdayız. Hemen hemen tüm
zamanımızı ve enerjimizi bu projelerin
bölgemizde hayata geçmesi için harcıyoruz.
Yakın gelecekte; Varlık Fonunun Kuracağı
Rafineri Tesisi, bugün de detaylarını
öğreneceğimiz Kimya İhtisas OSB, Ceyhan
Petrokimya Endüstri Bölgesi, AOSB 4.
Genişleme Alanı, Ceyhan Karma OSB,
Gıda İhtisas OSB, Tarıma Dayalı İhtisas
Sera OSB, Su Ürünleri OSB, Tekstilkent ve
gıda, ayakkabı, mobilya, kereste gibi meslek
alanlarında yaklaşık 5 bin 700 dönüm küçük
sanayi sitelerinin kurulmasıyla Adana,
üretimle dönüşen ve kalkınma yolunda dev
atılımlar atan bir kent olacak.”
KİMYA SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ
İmalat sanayinin kilit sektörlerinden
birisi konumunda olan kimya sektörünün
geleneksel endüstrilerin yanında geleceğe
yön veren sektörlere de kritik ham
madde ve ara ürünler sağladığını anlatan
Kıvanç, şunları kaydetti: “Kimya sektör
gelişmişlik oranı, ülkelerin gelişmişlik
düzeyi göstergelerinden birisi olarak
kabul ediliyor. Bu açıdan bakınca
kimya sektörü için ‘ekonomimizin
omurgalarından birisi’ dersek yanlış
olmaz. Sektör tarafından üretilen
ürünlerin yaklaşık yüzde 30’u tüketiciye
doğrudan ulaşıyor. Kalan yüzde 70
kısmı ise diğer sektörlerde ham madde
veya ara mal olarak kullanılıyor. Avrupa
Birliği’nde imalat sanayi katma değerinin
yüzde 18’ini kimya sanayi oluşturuyor.
3,4 milyon istihdamla gıda sanayinin
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arkasından ikinci büyük istihdam sağlayan
bir sektör konumunda. Kimya sektörü
2030 yılı satış rakamlarının da bugüne
göre iki kat artarak 6,2 trilyon avroya
ulaşması bekleniyor. Ülke olarak bu
gelişmeleri değerlendirmemiz gerektiğini
düşünüyorum. Sektörler bazında planlı ve
programlı hareket etmemiz son derece
önem taşıyor. Ülkemiz için ve kimya
sektörümüzün geleceği için en iyisini
bulmaya çalışacağız. Unutmayalım ki
sektörümüzün kaybedecek en küçük
bir zamanı dahi yok. Bunun için Adana
özelinde gerekli alt yapı ve motivasyona
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Adana Sanayi Odası

Büyükdede: Bilginin
kaynağı olan
üniversiteler ile inovatif
ürünler üretecek olan
sanayi sektörünün
ortak bir amaç
doğrultusunda hareket
etmeleri önem taşıyor.

sahip olduğumuzu bir kez daha dile
getirmek isteriz. Valimizin ve Belediye
Başkanımızın koordinasyonunda
Adana’daki bütün sivil toplum kuruluşları
olarak tüm yatırımcılara ihtiyaç duyacakları
her konuda destek olmaya hazırız.”

Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Hasan Büyükdede

‘Adana, sanayi, tarım ve
ticarette göz bebeğimiz’
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
Hasan Büyükdede ise Çukurova’nın
merkezinde yer alan Adana’nın önemli
bir sanayi, tarım, ticari ve aynı zamanda
ülkemizin ilk sanayi şehirlerinden biri
olduğunu söyledi.
1960’lı yıllarda Adana, İzmir, İstanbul
ve Bursa’nın Türkiye’nin gelişmiş sanayi
bölgeleri olarak gösterildiğini belirten
Büyükdede, “Adana, o dönemlerde kurulu
olan işletmelere bakıldığında Türkiye’nin
göz bebeği sanayi şehirlerimizden biriydi.
O tarihlerden sonra birçok firmamız el
değiştirdi. Tekrar o günleri yaşatacak ve
daha iyi noktalara gelecek Adana’yı hayal
ediyorum. Ve o Adana’nın geçmişteki
gibi hem dokuma tekstil sektöründe,
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Büyükdede: Ocak sonu
itibariyle ülkemizİN
Ar-Ge ve yenilik
ekosistemi bin 247 Ar-Ge
ve 327 tasarım merkezi,
92 teknopark ve bu
teknoparklarda
7 bin 500 firma
sayısına ulaştı.
hem plastik sektöründe, hem petrokimya
sektöründe geçmişteki o canlılığı tekrar
yaşaması için elimizden geleni yapmamız
gerektiğine inanıyorum.” dedi.
BİRLİKTELİĞİN ÖNEMİNİ
VURGULADI
Günümüz koşullarında teknolojiyi
tasarlayan, üreten ve geliştiren işletmelerin
dünyaya istedikleri şekilde yön verebildiğini
dile getiren Büyükdede, konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Bu nedenle bilginin
kaynağı olan üniversiteler ile inovatif
ürünler üretecek olan sanayi sektörünün
Bakanlığımız koordinasyonunda bir araya
gelmeleri ve ortak bir amaç doğrultusunda
hareket etmeleri önem arz etmektedir.
Bakanlığımız tarafından bilim, teknoloji,
Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin
sürdürülebilmesi adına bilim ve sanayiyi
bir araya getiren iş birliği mekanizmaları,
geçmiş dönemde olduğu gibi bugün de
etkin bir şekilde yürütülmekte ve yenileri
teşvik edilmektedir. Bu bağlamda illerimizin
sanayisine, teknolojisine ilişkin politika ve
stratejileri belirlemek, sorunları tartışmak,
çözüm üretmek amacıyla Bakanlığımızın
taşra teşkilatını oluşturan 81 İl Sanayi ve
Teknoloji Müdürlüklerimizin merkezinde
yer aldığı yılda iki defa gerçekleştirilecek
Sanayi ve Teknolojiyi İşbirliği (SANTEK)
kuruldu. Bilimsel ve teknolojik çalışmaların
katma değere dönüşeceğine inandığımız
SANTEK çalışma programı kapsamında
teoriden gelen ham bilginin işlenerek
sanayinin verimliliğinin artırılması,
Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin
geliştirilmesi, üniversite ve sanayi
birlikteliklerinin güçlendirilmesi, ArGe ve inovasyon destekleri hakkında
paydaşların ve kamunun bilgilendirilmesi,
ulusal, bölgesel ve il bazında çalışma
planlarının hazırlanarak gerekli
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve
takibinin sağlanacağına inanılmaktadır.
Ocak sonu itibariyle ülkemiz Ar-Ge ve
yenilik ekosistemi bin 247 Ar-Ge ve 327
tasarım merkezi, 92 teknopark ve bu
teknoparklarda 7 bin 500 firma sayısına
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Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde 620 dekar arazi üzerinde projelendirilen Ceyhan
Polipropilen Üretim Tesisi, yıllık 450 bin ton üretim gerçekleştirecek.

ulaşılmıştır. Bu sayıların önümüzdeki
dönemde hızla katlanarak büyümesini
bekliyoruz.”
Adana’nın 2021 yılında 2,5 milyar dolar
ihracat gerçekleştirerek ülke sanayisine ve
ekonomisine önemli katkılar sunduğunu
belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Büyükdede, konuşmasına
şöyle devam etti: “Bakanlık olarak yeni
sanayi alanlarının oluşturulması ve
mevcut sanayi alanlarının geliştirilmesi
için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz.
Adana’da şu anda bizim yaklaşık olarak
97 milyon metrekare civarında halihazır
sanayi alanımız görülmektedir. Ve Adana
5’nci büyük sanayi şehrimizdir. Özellikle
Ceyhan’dan Hatay’a kadar olan kıyı şeridi
üzerinde Adana bölgesinde kalmakta
olan 80 milyon metrekareden fazla bir
liman şeridi yapılabilecek sanayi alanı var.
Bu alan üzerinde Bakanlık olarak ciddi
boyutta çalışma yapmaktayız. Bu bölge
ile ilgili çok miktarda sanayicimizin bize

başvurusu var. Bakanlık olarak o kıyı
boyunca kimya sanayi bölgelerinde çok
büyük yatırımların yapılabileceğini ve bu
bölgedeki liman imkanının bütün dünyaya
açılabileceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bu
bölgede ciddi çalışmanın içindeyiz. İnşallah
o bölgede kurulan Ceyhan Endüstri Bölgesi
olsun, diğer Organize Sanayi Bölgemizin
genişlemesi olsun bunların her birinin teker
teker ele alınarak daha iyi gelişimlerini
sağlayacak mekanizmaları kurmak
zorundayız.
‘ADANA, PETROKİMYA
ENDÜSTRİSİNİN GELECEKTEKİ
YATIRIM ODAĞI OLACAKTIR’
Kimya sektörü, ekonomide oluşturduğu
etki ve diğer endüstrilerle olan yakın
ilişkisi nedeniyle birçok ilçe için stratejik
önceliğe sahiptir. Ülkemizde kimya
sektörü, üretiminde ve ihracatta verimli bir
artış göstermiştir. Biz de Bakanlık olarak
bu sektöre özel bir önem vermekteyiz.

@adanasanodasi

Kimya sektörü, pastik başta olmak üzere petrokimya ürünleri, boya, kauçuk, temizlik ürünleri,
kozmetik, ilaç, gübre, organik-anorganik kimyasallar ve medikal ürünler alt sektörlerinden oluşuyor.

Bölgesel teşviklerin yanı sıra petrokimya
sektörü yatırımlarına proje bazlı devlet
destekleri verilmiştir. Sektör denize kıyısı
olan alanlarda gelişme eğilimi göstermiş,
Adana ilimiz de bu anlamda ön plana
çıkmıştır. Ayrıca Teknoloji Odaklı Sanayi
Hamlesi programında da kimya sektörü
desteklenecek sektörler arasında yer
almaktadır. Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi ile
birlikte Adana ilimiz kimya ve petrokimya
endüstrisinin gelecekteki yatırım
odağı olacaktır. Ceyhan Enerji İhtisas
Endüstri Bölgesi’nde yaşanan gelişmeler
doğrultusunda Adana’da kimya sektörüne
yönelik Kimya İhtisas OSB oluşturma
çalışmaları da devam etmektedir. Yapılacak
polibropilen üretim tesisi yatırımı, stratejik
öneme sahip olup, otomotiv sanayi,
tekstil, ambalajlama ve plastik ürünleri
gibi birçok kullanım alanı bulunan plastik
ham maddesinin üretim kapasitesini
artıracaktır. Şu anda elimizdeki mevcut
yatırımlarla, Aliağa’daki yatırımlar sadece
Türkiye’nin yüzde 15 kadar bir ihtiyacını
karşılayabilmektedir. Yaklaşık Ceyhan’dan
bizim beklentimiz yüzde 20 daha kapasiteye
ilave etmektir. Kimya Vadisi projesiyle de
ülkemizde üretilemeyen katma değeri
yüksek kimyasal maddelerin belirlenmesi,
nasıl üretilebileceklerini, üretim
teknolojisinin ortaya konulması,
üretim teknolojisi ve fizibilitesi
yapılan kimyasalların girişimcilerin
bilgisine sunulması hedeflenmektedir.
Bölgede petrokimya alanlarında
yapılacak olan bu yatırımlar ile
hem bölgemizin hem de ülkemizin
kalkınmasına, cari açığın azaltılmasına
önemli katkılar sağlanacaktır. Ayrıca
Adana’daki üniversitelerimiz kimya ve
petrokimya sektörünün ihtiyaç duyacağı
insan kaynağının yetiştirilmesi için
özel program ve destekler geliştirerek,
kimya ve bilimsel temelde petrokimya

sektörünün istenen seviyede gelişmesine
önemli ölçüde yardımcı olacaktır.”
‘kimya sektörü ekonominin
amiral gemisidir’
Vali Dr. Süleyman Elban da konuşmasında
Adana’da kimya ile ilgili stratejik bir
toplantı gerçekleştirilmesinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Adana’nın, kimya sektöründe Türkiye’nin,
bölgemizin ve hatta dünyanın önemli
merkezlerinden biri haline geleceğini
vurgulayan Vali Elban, şöyle konuştu:
“Uzun zamandan beri kimya sektörünün
ilimizde artık kümelenmesi, burada

Adana Valisi
Dr. Süleyman Elban
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Adana Sanayi Odası

ELBAN: BİRKAÇ AY
İÇERİSİNDE TÜZEL KİŞİLİK
KAZANACAK OLAN KİMYA
OSB’MİZ MUHTEMELEN
DÜNYANIN 3’ÜNCÜ VEYA
4’ÜNCÜ BÜYÜK KİMYA
OSB’Sİ OLACAK. Ceyhan
Enerji İhtisas Endüstri
Bölgesi ile birlikte
muhtemelen dünyanın
üçüncü büyük üretim
bölgesini ilimize
kazandırmış olacağız.

büyümesi ve gelişmesi ile ilgili çok farklı
çalışmalarımız var. Birkaç ay içerisinde
tüzel kişilik kazanacak olan Kimya
OSB’miz muhtemelen dünyanın 3’ncü veya
4’üncü büyük Kimya OSB’si olacak ve
yanındaki Enerji İhtisas ile birlikte ve diğer
bölgelerle birleştirdiğimizde muhtemelen
bu alandaki dünyanın üçüncü büyük
bölgesi ve sahası olacak. Bu sahayla ilgili
tüzel kişilik kazandırma çalışmalarına
devam ederken, diğer taraftan da bu
bölgenin tüm altyapı ihtiyaçlarıyla ilgili
çalışmalarını yürütüyoruz. Dolayısıyla
sektör temsilcilerimize bu alanda yatırımla
ilgili yer tahsis ettiğimizde, deniz , kara ve
demir yolu bağlantılarının da o dönemde
hazır olmasıyla ilgili süratli bir çalışma
yürütüyoruz. İnşallah eş zamanlı olarak
hepsi yatırımcılarımızın hizmetine
sunulmuş olacak diye düşünüyorum.
‘KİMYA SEKTÖRÜNÜ AMİRAL
GEMİSİ OLARAK GÖRÜYORUZ’
Kimya sektörünü amiral gemisi olarak
görüyoruz. Bu özel sektör için de özel
hazırlıklarımız var. İnşallah Adana hem
ülkemizin, hem bölgemizin, belki de
dünyanın önemli kimya bölgelerinden birisi
haline gelecek diye düşünüyorum. Adana
diğer OSB alanları, diğer sanayi alanları ile
ilgili de çok fazla hazırlığı olan ve kısmen
faaliyete geçen alanları olan bir şehir. Ama
bundan sonra kimyayı da konuşacağız.
Dünyadaki gelişmelere bakıldığında
özellikle imalat sanayi içerisinde kimya
sektörünün ne kadar hızlı ilerlediğini ve
artık ne kadar hayatın içinde her alanda,
her sanayide mutlaka bir girdi sağladığını,
bir yarı mamul olduğunu, mutlaka her
sektörde bir şekilde ilişkili olduğunun biz de
farkındayız ve bunu görüyoruz.
Ülke olarak özellikle ihracatımızı artırmak,
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ithalatımızı azaltmak istiyoruz. Bunun için
de kimya sektörünün ödemeler dengesi
açısından ne kadar önemli olduğunu
biliyoruz. Bu nedenle de bu sektörü
önceliyoruz. Ve bizim ihracatla ilgili
hedeflerimize yetişmemiz, yakalamamız
için mutlak surette orta üstü sanayi
kuruluşlarına daha teknolojik yatırımlara
ağırlık vermemiz gerektiğini biliyoruz. Bu
sektörlerden birisi de kimya sektörüdür.”
DÖRT OTURUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Toplam 4 oturum düzenlenen Sanayi
ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK)
Kimya Sektörü Strateji Toplantısı’nda
birinci oturum, ‘’Kimya Sektörünün Dünya
Ekonomisi ve Türkiye’deki Durum Analizi”
ana başlığı altında, “Kimya Sektörünün
Stratejik önemi ve Proje Bazlı Stratejik
Teşvikler” Teşvik Uygulama ve Yabancı
Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet
Yurdal Şahin, “Türk Kimya Sektörünün
Mevcut Yapısı ve Analizi”, İstanbul Kimyevi
Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister,
“Türkiye Kimya Sektörünün Geleceği”,
TOBB Kimya Sanayi Sektör Meclis Başkanı
Timur Erk tarafından anlatıldı.
“Global Kimya Sektöründe Mega Trendler,
Türkiye İçin Fırsatlar Tehditler” ana
başlıklı ikinci oturumda, “Global Kimya
Sektöründe Öne Çıkan Makro Trendler,
Gelişmeler, Sektör Üzerindeki Etkileri”
SOCAR/PETKİM Pazarlama Müdürü Dr.
Mevlüt Çetinkaya, “Kimya Sektörü Yatırım
ve İhracatında Türkiye İçin Fırsatlar”
GEBKİM-Gebze Kimya İhtisas OSB
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı
tarafından ele alındı.
“Çukurova Bölgesi Kimya Sektörü Stratejik
Yatırımları” ana başlıklı üçüncü oturumda
“Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi
Yatırım Planları” Rönesans Petrokimya
Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Kamil
Yanıkömeroğlu ve Rönesans Holding
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Petrokimya Ürünleri Satış ve Pazarlama
Direktörü Nergiz Karakurt, “SASA Proje
Bazlı Yatırım Projeksiyonları” SASA
Polyester Sanayi A.Ş. Genel Müdür
Yardımcısı Güven Kaya, “Çukurova
Bölgesinde Planlanan Altyapı Yatırımları”
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi

PANELLERDE kimya
sektörünün Türkiye’deki
durum analizi, global
kimya sektöründeki
mega trendler,
fırsatlar ve tehditler,
Çukurova bölgesi’deki
yatırımlar ELE ALINDI.

Bölgeleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Haşim Cihan Demirköprülü tarafından
sunuldu. “Çukurova Bölgesinde Kimya
Sektörü Kümelenme Modeli” ana başlıklı
dördüncü oturumda ise “Üniversite Sanayi
İşbirliği ve Kimya Vadisi Projesi-Bölgenin
Mavi ve Beyaz Yaka Açısından Hazırlık
Durumu” Çukurova Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Selahattin Serin, “Dünya’da
Başarılı Kimya Endüstri Bölgeleri ve
Kimya OSB Projesi” Adana Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent
Başer, “Yeşil OSB Altyapı Yatırmlarında
Uluslararası Finansman Olanakları”
Kearney Uluslararası Danışmanlık Yetkilisi
Didem Çetin Karaduman tarafından
anlatıldı. SANTEK Kimya Sektörü Strateji
Toplantısı ikinci gününde de Çukurova
Üniversitesi’nde Çukurova Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof.
Dr. Yusuf Ziya Halefoğlu’nun konuşmacı
olduğu “Kimya Sektöründe Kariyer
Fırsatları” konulu konferans gerçekleştirildi
ve sanayicilerin soruları cevaplandırıldı.

HABER
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Adana Sanayi Odası

‘ÜRETEN, İHRACAT YAPAN, İSTİHDAM
SAĞLAYAN SANAYİCİMİZİN YANINDAYIZ’
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesindeki Sanayi ve Teknoloji İşbirliği
Kurulu (SANTEK) Kimya Sektörü Strateji Toplantısı’na katılmak için
Adana’ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede,
kentin önemli kurum ve kuruluşlarına ziyarette bulundu.

S

anayi ve Teknoloji
Bakan Yardımcısı Hasan
Büyükdede’nin ilk durağı
Adana Sanayi Odası (ADASO)
oldu. Adana Sanayi Odası
Meclis Başkanı İsrafil Uçurum,
Yönetim Kurulu Başkanı
Zeki Kıvanç, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürü Remzi
Özdoğan, KOSGEB İl Müdürü
Mehmet Eren tarafından
karşılanan Bakan Yardımcısı
Hasan Büyükdede, burada
ADASO’nun yapmış olduğu
çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakan Yardımcısı Hasan
Büyükdede, daha sonra
kurulum çalışmaları devam
eden Adana Sanayi Odası
Model Fabrika ve Yenilik
Merkezi’ni ziyaret etti.
Bölge için Model Fabrika ve
İnovasyon Merkezi’nin büyük
önem taşıdığını söyleyen
Büyükdede, “Bir yandan
sanayide değişim ve dönüşümü
sağlamak, diğer yandan yüksek
katma değerli ve verimli bir
sanayi üretimine geçmek
büyük önem arz ediyor.” dedi.
Bakan Yardımcısı Hasan
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Büyükdede’nin üçüncü durağı
SASA Polyester Sanayi A.Ş.
oldu. Büyükdede, SASA
Polyester Sanayi A.Ş.’nin mevcut
üretim kapasitesiyle ve yaptığı
yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Büyükdede, daha sonra Adana
Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi’nde (AOSB) bulunan
Abdioğulları A.Ş., Ortadoğu
Alüminyum ve Lara Cam A.Ş.
tesislerini ziyaret edip, ardından

AOSB Bölge Müdürlüğü’nde,
Bölgenin gelişimine ilişkin
bilgiler aldı.
‘BAKANLIK OLARAK
GÖZÜMÜZ ADANA’DA’
Bakan Yardımcısı Hasan
Büyükdede, Türkiye geneline
bakıldığında sanayi alanlarının
metrekaresi bakımından
AOSB’nin Türkiye’nin 4. büyük
sanayi tesisi olduğuna dikkati
çekerek, şöyle devam etti:
“Adana, 1940’lı yıllardan
itibaren sanayide Türkiye’nin
göz bebeği olmuştur. Köklü bir
sanayi kültürü var. Küçük sanayi
sitelerini de gezdik, oralarda
da büyüyecek çok miktarda
sanayici var. Dolayısıyla bizim
Adana’yı geleceğe hazırlamamız
gerekiyor. Bakanlık olarak
gözümüz Adana’nın üzerinde.
Ceyhan Kimya Endüstri
Bölgesi’ni geliştirmeye
gayret ediyoruz. Büyük bir
liman kabiliyeti var ve bunu
geliştirmeye çalışıyoruz. Ümit
ediyorum ki önümüzdeki 10
yılda Adana mevcut sanayisinin
1,5 katı daha büyük güce
erişecek. Adana’nın buna
imkânı var, Bu konuda herkes
üzerine düşen görevi yapmalı.
Bir bölgenin sanayi bölgesi
olması için 8-10 yıl beklemek
zorunda kalınmamalı, 1-2 yılda
hızla devreye girmeli.”

HABER

TOBB TÜRKİYE 100’DE 3 ADANA
FİRMASI YER ALDI
T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) öncülüğünde Türkiye
Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi’nin katkılarıyla
ve Vodafone Business sponsorluğunda
gerçekleştirilen Türkiye’nin En Hızlı
Büyüyen İlk 100 Şirketi Yarışması’nın
sonuçları TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Ticaret
Bakanı Mehmet Muş, çok sayıda oda ve
borsa başkanının katılımıyla Ankara’da
düzenlenen törende açıklandı. 2017-2019
ciro artışına göre belirlenen listede Adanalı
firmalar; Göktekin Enerji A.Ş. 10’uncu,
Adanus Plastik Ambalaj LTD. ŞTİ. 32’nci,
Özalpsan Makine Tarım İmalat Sanayi
ve Ticaret LTD. ŞTİ. 39’uncu sırada yer
aldı. TOBB Türkiye 100 listesine girmeyi
başaran tüm şirketleri tebrik eden
ADASO Yönetim Kurulu Başkanı
Zeki Kıvanç, Adanalı firmalarla gurur
duyduklarını söyledi.

Türkiye’nin En Hızlı
Büyüyen 100 Şirketi
listesine Adana’dan 3
firma girmeyi başardı.
TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi ve Adana Sanayi
Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç,
yaptığı değerlendirmede,
“Firmalarımızın başarıları
bizleri gururlandırmıştır.
İlimizde gerek ticareti
ve gerekse üretimiyle bu
potansiyele sahip çok
sayıda firma var.” dedi.

ADASO Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç
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‘ÇEŞİTLİ PROJELERLE YATIRIMLAR
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’
TOBB Türkiye 100’de 10’uncu sırada yer
bulan Göktekin Enerji A.Ş.’nin Yönetim
Kurulu Başkanı Abdullah Göktekin, 2015
yılından beri sürdürülebilir enerji alanında
EPC hizmeti sunduklarını belirtti.

@adanasanodasi

@adanasanodasi

adanasanayiodasi

Adana Sanayi Odası

GÖKTEKİN ENERJİ Yönetim Kurulu
Başkanı Abdullah Göktekin

ADANUS PLASTİK Yönetim Kurulu
Başkanı Bilal Nadir Gök

ÖZALPSAN MAKİNA Genel Müdürü
Oğuz Kaan Özalp

Adana’nın yanı sıra İstanbul, Ankara ve
İzmir’deki bölge ofisleriyle hizmet ağını
genişlettiklerini kaydeden Abdullah
Göktekin, “Başta endüstriyel çatı tipi
güneş enerji santralleri (GES) olmak
üzere, rüzgâr ve biokütle enerjisi üzerine
Türkiye çapında çeşitli proje ve yatırımlar
gerçekleştiriyoruz.” dedi.
Yurt dışında ise Kanada, Yunanistan,
Bulgaristan, Romanya, Portekiz ve İtalya’da
proje çalışmaları yaptıklarını anlatan
Göktekin, şöyle konuştu: “İlk projelerimizi
İtalya ve Yunanistan’da gerçekleştirmeyi
planlıyoruz. İtalya’da 70 MW gücünde
olacak bir GES projesinin imzasını attık.
Projenin 4MW’lık kısmı şu anda inşaata
hazır durumda. 2022 yılının son çeyreğinde
inşaata başlayıp, 2023 yılında tamamlamayı
hedefliyoruz. Yunanistan’da 260MW
ve 350MW gücünde iki projeye imza
atmak üzereyiz. Diğer projelerle birlikte
2024 yılında yurt dışı yenilenebilir enerji
hacmimizin 1.000 MW’ın üzerine çıkmasını
hedefliyoruz. Kısa bir zaman diliminde
gerçekleştirdiğimiz proje ve yatırımlarla
TOBB tarafından açıklanan En Hızlı
Büyüyen 100 Şirket arasında 10’uncu şirket
olmamız bizim için bir gurur ve motivasyon
kaynağı oldu. Elde ettiğimiz bu başarıda
yönetim olarak dinamik bir yapımızın
olması, bunun neticesinde doğru ve hızlı
karar alabilme reflekslerimizin gelişmesinin
etkili olduğunu düşünüyorum.”

ve beraberliğin verdiği sinerjiyle global
olarak üretime dayalı ihracat ve ithalat
yaptıklarını söyledi.
Ticari faaliyette yaptıkları ihracatla ithalatı
5’e katlayan firmalarının dış ticaret fazlası
vererek ülke ekonomisine yüksek miktarda
katma değer sağladığını vurgulayan Bilal
Nadir Gök, “Organize Sanayi Bölgeleri Üst
Kuruluşu tarafından yapılan araştırmada
Türkiye’de 2021 yılında ‘Dijitalleşmeye En
çok Yatırım Yapan’ ilk 10 firma arasında
yer aldık. Ayrıca karbon ayak izini
azaltamaya odaklı verimliliği arttıran ve
enerji sarfiyatını düşüren üretim modeli
uygulayan firmamız, bu anlamda Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarağından yürütülen
‘Termot Projesi’ kapsamında 2021 yılında
bir ödül daha almaya hak kazandı.” dedi.
Bilal Nadir Gök, firmalarının yaptığı verimli
ve katma değerli çalışmalarının 2021
yılında verilen 3 ödül ile taçlandırıldığından
bahsederek, şunları kaydetti:
“Geleceğimizin emaneti olan doğayı
koruyarak daha yaşanılabilir bir dünya
için farkındalığın arttığı bu dönemde
Adanus Plastik olarak 2022 yılında 50
milyon TL’lik yatırım planlaması ile yeni
yıla başladık. Sektörde öncü olan firmamız,
kendi bünyesinde çalışan elemanların
yetiştirilmesinde ve yeni işletmelerin
açılmasında da liderlik ediyor. Şirketimiz
bünyesinde çalışan elemanlarımızın
girişimciliğiyle 7 tane yeni firmanın
kurulmasına vesile olduk.“

yaşadıklarını söyledi. Bir aile firması olan
Özalpsan Makina Tarım İmalat Sanayi’nin
1981 yılından beri Türkiye ekonomisine
ve kalkınmasına güç verdiğini anlatan
Oğuz Kaan Özalp, “Uzun yıllar makine
ve otomobil yedek parçaları üretimi
gerçekleştirdik. 4 yıllık bir Ar-Ge çalışması
sonucu 2004 yılında imalatlarımıza sera
çelik konstrüksiyon aparatlarını da ekledik.
Şu anda fabrikamızda kullandığımız çoğu
makine kendi imalatımız ve o günden bu
güne hem yurt içinde hem yurt dışında
anahtar teslim sera çelik konstrüksiyon
projelerini hayata geçiriyoruz.” dedi.
Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen İlk 100
Şirketi arasında yer almalarının aslında
bekledikleri bir sonuç olduğunu kaydeden
Oğuz Kaan Özalp “TOBB Türkiye’nin En
Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketi Yarışması’na
başvuru yaptığımız andan itibaren ilk 50’de
olduğumuzu tahmin ediyorduk. Büyük bir
emek ve özveriyle çalışıyoruz. Yaptığımız
iş aslında zor bir iş. Biz tesis satıyoruz,
dolayısıyla her ayrıntısıyla ilgilenmemizi
gerektiriyor. Bu ödüller daha büyük
azimle çalışmamızı sağlıyor.Ülkemizin
tarım ekonomisine katkı sağlayabilmek
ve istihdam yaratmak anlamında da
büyük gurur ve sevinç yaşatıyor. Bu
sene de başvurumuz olacak ve yine ilk
100’de olmayı planlıyoruz. Biz anahtar
teslim sera çelik konstrüksiyon projeleri
yapıyoruz. İşimiz ile ilgili yeni gelişmeleri
yakından takip ediyor yatırımlarımızı bu
yönde yapıyoruz. Fabrika üretim alanımızı
genişlettik ve makine parkurumuzu
yenileyerek imalat kapasitemizi artırdık.
Hem tarımsal üretim yaptığımız hem de
müşterilerimize tüm detayları yerinde
gösterebildiğimiz kendimize ait yeni
seralarımız var. Bir nevi showroom
diyebiliriz. Çilek yetiştirmeyi planladığımız
yeni bir sera projesine başlıyoruz.” dedi.

40 YILDIR SEKTÖRDE HİZMET
VEREN AİLE ŞİRKETİ
TOBB Türkiye 100’de 32’nci olan Adanus
Plastik Ambalaj Toplama Ayırma Geri
Dönüşüm ve Atık Bertarafı İnşaat İthalat
İhracat Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.‘nin
Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök,
40 yıldır sektörde hizmet veren bir aile
şirketi olduklarını, kardeşler arasında birlik

‘BAŞVURUYU YAPTIĞIMIZ ANDAN
İTİBAREN İLK 50’DE OLDUĞUMUZU
TAHMİN EDİYORDUK’
TOBB Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen İlk 100
Şirketi Yarışması’nda 39’uncu sırada yer
alan Özalpsan Makina Tarım İmalat Sanayi
ve Ticaret LTD. ŞTİ.’nin Genel Müdürü
Oğuz Kaan Özalp, büyük mutluluk ve gurur

2022 /ŞUBAT/MART / 39

HABER

@adanasanodasi

@adanasanodasi

adanasanayiodasi

Adana Sanayi Odası

ADANA YERYÜZÜ PAZARI KURULUYOR
Hızlı yaşam temposuna karşı
bir duruş geliştirmek ve yok
olmaya yüz tutmuş yerel yemeiçme alışkanlıklarını korumak
amacıyla İtalya’da başlatılan
Uluslararası Slow Food
Hareketi’nin bir parçası olan
Yeryüzü Pazarı’nın Adana’da
kurulması için kent dinamikleri
güç birliği oluşturdu.
Adana Büyükşehir Belediyesi
ve SlowFoodCommunity Adana
öncülüğünde; Adana Sanayi
Odası (ADASO), Adana Ticaret
Odası (ATO), Adana Ticaret
Borsası (ATB) ve Adana Çiftçiler
Birliği ortaklığında Yeryüzü
Pazarı Projesi’nin protokolü
imzalandı. Proje kapsamında
halkın gıda alanında daha iyi
hizmet alması, gıda üreticilerine
eğitim verilmesi, ulusal ve
uluslararası konumda Adana’nın
tanıtılması ve kırsal kalkınmanın
geliştirilmesi hedeflendi.
Yeryüzü Pazarı Projesi’nin
protokol imza törenine Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı
Zeydan Karalar, Adana Sanayi

Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Zeki Kıvanç, Adana Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Şahin Bilgiç, Adana Ticaret
Odası Başkan Yardımcısı Aycan
Aktürk, Çiftçiler Birliği Başkanı
Mutlu Doğru, SlowFood Adana
Birliği Lideri Pırıl Bilici ve
SlowFood Adana Birliği Çiftçi
Pazarı Sorumlusu Efsun Gürani
katıldı. Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı Zeydan

Adana yeryüzü
pazarı, atatürk
parkı içinde
bulunan 75. yıl
sanat galerisi’nin
otopark alanında
kent halkına hizmet
verecek.

Karalar, yaptığı konuşmada,
kentin önemli dinamikleri
arasında imzalanan protokolün
bir süredir Adana’da başlayan
ve devam eden birlikteliğin
sonucu olduğunu söyledi.
Türkiye’nin bir tarım ülkesi
olduğunu unutmamak
gerektiğini ve tarımdan çok
daha fazla gelir elde etme
potansiyeli bulunduğunu dile
getiren Başkan Karalar, projeyle
ilgili şunları ifade etti:
“Projeyle temiz ve sağlıklı gıda
ürünleri satılacak. Bu, toplum
sağlığı için önemli. Son yıllarda
kooperatifler kurdurduk, temiz
ve sağlıklı gıdalar üretiliyor. Bu
girişimimiz, onların ürünlerini
satması noktasında önemli
katkılar sağlayacak. Ayrıca
Türkiye’ye örnek olacak
bir proje geliştirdiğimizi
düşünüyorum.”
Proje kapsamında kurulacak
Adana Çiftçi Pazarı, İtalya’daki
SlowFoodCommunity Genel
Merkezi’nden onay alınmasının
ardından faaliyete geçecek.

İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı gerçekleştirildi
Adana genelinde istihdam
sağlamaya yönelik faaliyetlerin
görüşüldüğü ve yapılan
çalışmaların değerlendirildiği
Adana İl İstihdam ve Mesleki
Eğitim Kurulu 2022 Yılı 1’inci
Olağan Toplantısı Vali Dr.
Süleyman Elban başkanlığında
gerçekleştirildi.
Adana Sanayi Odası (ADASO)
Sakıp Sabancı Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirilen
toplantıda; Yürütme Kurulu
ile Denetim Kurulu tarafından
yürütülen çalışmalar, engelli
ve eski hükümlülere yönelik
projeler ile il genelinde
gerçekleştirilen istihdam
sağlamaya yönelik çalışmalar
değerlendirildi.
Vali Yardımcısı Ferhat
Burakgazi ile İl İstihdam Kurulu
üyelerinin katıldığı ve 2021
yılına ait faaliyet raporunun
tüm ayrıntılarıyla ele alındığı
toplantıda Adana’daki kadın
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Elban: Adana’nın
potansiyelinin
en iyi şekilde
değerlendirilmesi
ve istihdamın
ARTIRILMASI İÇİN
ÇALIŞIYORUZ.
kooperatifçiliğine ilişkin
yapılan çalışmalar İl Ticaret
Müdürlüğünce gerçekleştirilen
sunum eşliğinde değerlendirildi.
Toplantı öncesinde açıklama
yapan Adana Valisi Elban
“Gerçekleştirdiğimiz tüm
çalışmalarımızın temel amacı;
ilimizde istihdamı arttırmak
ve mevcut işsizliği azaltmaktır.
Bu sebeple gerçekleştirdiğimiz
faaliyetlerle iş sahibi olmak
isteyen vatandaşlarımızın
ihtiyaç duyulan iş alanlarında

eğitim alarak meslek sahibi
olmalarını ve iş piyasasına daha
kolay girmelerini hedefliyoruz.”
diye konuştu.
Adana’nın var olan
potansiyelinden en iyi şekilde
yararlanıp kent genelindeki
istihdam oranlarını arttırmak
için yapılması gereken
uygulamaları değerlendirmek

üzere bir araya geldiklerini dile
getiren Vali Elban, toplantının
hayırlı olmasını temenni etti.
İstihdam etkinlikleri ile mesleki
eğitim uygulamaları hakkında
çeşitli görüş ve önerilerin
ele alındığı toplantı, gündem
maddelerinin değerlendirilmesi
ve görüş alışverişinde
bulunulmasıyla devam etti.

Ş İ R K E T L E R

G R U B U

Bitkisel Yemeklik Sıvı Yağlar

Mısır Nişastası, Modifiye Mısır
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Buğday Unları, Profesyonel
Pastacılık Unları ve Ekmek Unları
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ADANA YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
SIRALAMASINDA YERİNİ KORUDU
Geçen yıl 356 adet yatırımla toplam sabit yatırım tutarı
bakımından bir önceki yıla göre sıralamadaki yerini koruyan
Adana, 9 milyar 472 milyon liralık yatırımları ile 3’ncü Bölge
illeri içerisinde 2’nci sırada yer aldı.

A

dana Sanayi Odası (ADASO),
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
verilerinden derlediği 2021 Yılı
Yatırım Teşvik İstatistikleri Raporu’nu
yayınladı. Rapora göre, Türkiye’de 2021
yılı Ocak-Aralık döneminde düzenlenen
toplam belge sayısı, bir önceki yıla göre
yüzde 22,2’lik artışla 12 bin 740’a yükseldi.
Sabit yatırım tutarı bir önceki yıla göre
yüzde 0,3 oranında azalış göstererek
275,6 milyar TL’den 274,9 milyar TL’ye
geriledi. Yapılacak yatırımlar için öngörülen
istihdam oranlarında ise bir önceki yıla göre
yüzde 28,8 oranında artış eğilimi görüldü.
Verilere göre Türkiye’nin imalat sanayi, 9
bin 450 adet yatırım ve yüzde 74,2 pay ile
en çok yatırım yapılan sektörü oldu. Söz
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konusu raporda, şu ifadelere yer verildi:
“Ülkemizde ocak-aralık döneminde
düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin sabit
yatırım tutarı bakımından sektörel dağılımı
incelendiğinde yüzde 67,3 pay ile imalat
sanayi ilk sırayı aldı. Bu sektörü yüzde
17,4’lük pay ile hizmetler sektörü takip etti.
2021 yılında tarım ve hizmet sektörlerinde
yatırım sayıları azalırken diğer sektörlerde
yatırım sayısında artış görüldü. Yatırımlar
tutarları bakımından değerlendirildiğinde
ise imalat, hizmetler, madencilik ve tarım
sektörlerinde artış görülürken enerji
sektöründe ise azalış eğilimi yaşandı. Son
20 yıllık verilere bakıldığında ise imalat
sanayine yapılan yatırım paylarının 2007
ve 2008 yıllarında yüzde 70’lerin üzerine

çıktığı, 2016 yılında yüzde 36’lara kadar
gerileyen sektörün son beş yılda sürekli
artış eğilimi ile yüzde 74,2 seviyelerine
geldiği görüldü.”
SABİT YATIRIM TUTARI PAYI
YÜZDE 67,3 OLDU
Sabit yatırım tutarına göre imalat sanayi
yatırımları yüzde 67,3 pay ile en çok yatırım
yapılan sektör oldu. Son 20 yıl verilerine
bakıldığında ise İmalat Sanayine yapılan
yatırım paylarının 2016 yılında yüzde
26’lara kadar gerileyen sektörün son beş
yılda sürekli artış eğilimi ile yüzde 67,3
seviyelerine kadar yükseldiği görüldü.
İstihdam sayılarına göre yapılan
değerlendirmede imalat sanayi yatırımları
yüzde 83,1 pay ile en çok istihdam
yaratan sektör oldu. Son 20 yıl verilerine
bakıldığında ise imalat sanayine yapılan
yatırım paylarının 2016 yılında yüzde
46,1’lere kadar gerilediği sektör, son beş
yılda sürekli artış eğilimi ile yüzde 83,1
seviyelerine geldi.”
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İPLİK VE DOKUMA EN ÇOK YATIRIM
ALAN SEKTÖR OLDU
Adana Sanayi Odası 2021 Yılı Yatırım
Teşvik İstatistikleri Raporu’nda imalat
sanayi yatırımları içerisinde yüzde 10,7 pay
ve 19,8 milyon TL’lik sabit yatırım tutarı ile
iplik ve dokuma sektörünün en çok yatırım
alan sektör olduğu belirtildi. Aylara göre
kıyaslandığında kasım ayında imalat sanayi
yatırımları içerisinde bin 190 adet yatırımla
hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en
çok yatırım yapılan sektör olduğu ifade
edildi. Raporda, “2021 yılında bin 190
yatırımla İmalat Sanayi içerisinde en çok
yatırım yapılan sektör olmayı başaran
hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne, 401’i
aralık ayında olmak üzere 2021 yılı sonunda
toplam bin 190 adet yatırım teşvik belgesi
düzenlendi.” İfadeleri yer aldı.
ADANA EN ÇOK YATIRIM
YAPILAN İLLER SIRALAMASINDA
9’UNCU SIRADA
2021 yılı sonunda tüm sektör verilerine
göre toplam sabit yatırım tutarı bakımından
Adana’nın tüm iller arasından en çok
yatırım yapılan iller sıralamasında 9’uncu
sırada yer aldığı vurgulanan raporda,
şu bilgiler paylaşıldı: “Adana, aralık ayı
sonunda sabit yatırım tutarına göre yüzde
3,4’lük pay ile 356 adet yatırımla 9’uncu
sıralamadaki yerini korudu. Eylül ayında
5’inci sırada yer alan Bursa, ekim, kasım ve
aralık aylarındaki yatırımlarıyla 2’nci sıraya
kadar yükseldi. Bu sonuçla İzmir, Kocaeli
ve Ankara illeri birer basamak geriledi.
Sıralamadaki ilk 10 ilin toplam payı yüzde
52,6 olarak gerçekleşti.
Adana’nın da içerisinde yer aldığı 3’üncü
Bölge illeri arasında en fazla yatırım
yapılan ilk beş ilin dağılımına bakıldığında,
Gaziantep 477 yatırım ve 12 milyar 922
milyon TL’lik yatırımları ile ilk sırada yer
aldı. Adana ise 356 yatırım ve 9 milyar 472
milyon TL’lik yatırımları ile 3’üncü Bölge
illeri içerisinde 2’nci sırada yer aldı.
Geçen yılın sonunda yatırımların sayı
bakımından yüzde 58,6’sı, yatırım tutarı
bakımından ise yüzde 63,1’i gelişmiş 1’inci
ve 2’nci Bölge illerine yöneldi. Türkiye’de
yatırımların az gelişmiş 4, 5 ve 6’ncı Bölge
illerine yapılmasını öngören mevcut
yatırım teşvik sisteminde, bu bölgelerin
sabit yatırım tutarına göre tüm yatırımlar
içerisindeki toplam payı yüzde 20,3
olarak gerçekleşti. Belge/yatırım sayısı
bakımından ise yüzde 28,1 paya sahip olan
bölgenin öngörülen istihdamdaki payı ise
yüzde 52,9 oldu.”
ADANA’NIN İMALAT
SANAYİİNDEKİ BAŞARISI
ADASO’nun Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın verilerinden derlediği raporda
şunlar kaydedildi: “Türkiye imalat sanayi
yatırımlarında eylül ayında 1 milyar 607
milyon TL’lik sabit yatırım tutarı ile 1’inci
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Adana’ya sağlanan yatırım teşviklerinde imalat sanayi içinde tekstil iplik ve dokumanın yanı sıra
kimyasal maddelerin imalatı ile demir-çelik dışındaki ana metal sanayi sektörleri de ön plana çıktı.

sıraya kadar yükselen Adana ilimiz, aralık
ayı verilerine göre 274 milyon TL’lik
yatırımları ile aylar bazında 23’ncü sıraya,
Ocak-Aralık dönemi verilerine göre ise
7 milyar 711 milyon TL’lik yatırımları ile
ülkemiz genelinde 9’uncu sırada yer aldı.
2021 sonunda Adana’da yatırımların belge
sayısına göre yüzde 59’u imalat sanayine,
yüzde 25’i tarım sektörüne ve yüzde 7,6’sı
enerji sektörüne yöneldi. Toplam sabit
yatırım tutarına göre ise 210 adet yatırım ile
en fazla yatırım çeken imalat sanayi, toplam
7 milyar 711 milyon TL’lik yatırımla tüm
sektörler içerisinde yüzde 81,4’lük pay ile en
önemli sektörümüz oldu.
2021 yılında Adana ilinde ana sektörlerdeki
büyük ölçekli yatırımlar olarak imalat
sanayi ilk sırada yer aldı. İmalat sanayi
alt sektörü; tekstil iplik ve dokuma, kağıt
hamuru, kağıt ve mukavva imalatı, metal
eşya imalatı, plastik ürünleri imalatı, ana

kimyasal maddelerin imalatı, demir-çelik
dışındaki ana metal sanayi, sentetik kauçuk
ve plastik ham maddeleri imalatı ve tekstilin
aprelenmesi başlıklarından oluştu. Bu
sektörlere sabit yatırım tutarı 7 milyar 711
milyon TL olan 210 teşvik belgesi verildi.
Hizmet Sektöründe ise diğer destekleyici
ulaştırma faaliyetleri, genel kamu hizmetleri
depolama ve ambarlama hizmetleri,
oteller, moteller, pansiyonlar ve diğer
konaklama yerleri, hastane hizmetleri,
genel ortaöğretim hizmetleri, teknik
ve mesleki ortaöğretim hizmetleri ve
ilköğretim hizmetlerinde toplam 27 teşvik
belgesi düzenlendi. Tarımda 89, enerjide
27 ve madencilikte de 3 teşvik belgesi
oluşturuldu. Adana’ya düzenlenen yatırım
teşvik belgelerine ait toplam sabit yatırım
tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 36,2 oranında artış göstererek 9
milyar 472 milyon TL’ye ulaştı.”

KALİTELİ ÜRÜN, KALİTELİ HİZMET, KALİTELİ DOST.
Netbeat ile yapay zekaya ait ilk
damla sulama sistemi
Gübreleme sihirbazı
Zaman ayarlı toprak ve nem sensörü

Uzaktan telefon ve bilgisayar kontrolü
Anahtar teslimi tam otomasyon damla
sulama sistemleri projelendirme ve uygulama

50 ATÜ

300 ÇAPA KADAR 50 BAR BASINCA DAYANIKLI
ALÜMİNYUM ÇELİK, HAFİF VE TAŞINABİLİR
MANDALLI YAĞMURLAMA SULAMA BORUSU İLE
5 KM YE KADAR SU TAŞIMA KAPASİTESİ.

50 ATÜ

DENEYİMLER: AZERBAYCAN, TÜRKMENİSTAN, IRAK VE YERELDE BİNLERCE DÖNÜM DAMLA SULAMA
PROJELENDİRME VE UYGULAMA. AYRICA, 1 DEFADA 14.000 DK. TİGEM CEYLANPINAR'DA ANTEP
FISTIĞI DAMLA SULAMA PROJELENDİRME VE UYGULAMA.
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SANAYİ ODALARI ICCI 2022
KONFERANSINDA BİR ARAYA GELDİ

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, ICCI – Uluslararası Enerji ve Çevre
Fuarı’nda düzenlenen ‘Türk Sanayisinde Verimli Büyüme’ konulu panelde yaptığı konuşmada,
“İhracat olmazsa büyüme, gelişim ve ilerleme sağlanamaz.” dedi.
GSO Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Ünverdi, Yeşil
Mutabakat, iklim değişikliği ve
enerji verimliliğinin önemi ve
Türkiye ekonomisine etkileri,
yeşil dönüşümün Gaziantep
sanayisine yansımaları,
Gaziantep Sanayi Odası’nın kent
firmalarının Yeşil Mutabakata
hazırlanmaları sürecinde
yürüttüğü çalışmalar ve projeler
hakkında bilgi verdi.
“Sanayimizi değişen koşullara
hazırlamamız ve sürdürülebilir
bir sanayi için hamlelerimizi
bugünden yapmamız büyük
önem taşıyor.” diyen Ünverdi,
GSO’nun bu yılki çalışma
temasını “Verimlilik ve Yeşil
Gelecek” olarak belirlediğini
belirtti.

İ

stanbul’da düzenlenen,
Türkiye’nin ve yakın
coğrafyanın enerji ve
çevreyle ilgili en büyük fuarı
olan ICCI – Uluslararası
Enerji ve Çevre Fuar ve
Konferansı’nda Ankara Sanayi
Odası (ASO) Yönetim Kurulu
Başkanı Nurettin Özdebir,
Adana Sanayi Odası (ADASO)
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki
Kıvanç ve Gaziantep Sanayi
Odası (GSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Ünverdi’nin
katılımlarıyla “Türk Sanayisinde
Verimli Büyüme” konulu panel
gerçekleştirildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ve EPDK’nın
desteği ile Sektörel Fuarcılık
ve Türkiye Kojenerasyon
Derneği tarafından, “İklim
Değişikliğine Duyarlı
Sürdürülebilir, Verimli Enerji
Dönüşümü” ana temasıyla
düzenlenen etkinlikte, enerjinin
kullanımında verimliliğin önemi
ve Türkiye’nin ihracattaki
rekabet gücünün sürdürülebilir
şekilde devam edebilmesinde
kritik öneme sahip olan

46 / ŞUBAT/MART/ 2022

Yeşil Mutabakat konuları
değerlendirildi. Etkinlikte ayrıca
verimli üretim, küresel yeni
zorunluluklara uyum, emisyon,
karbon vergisi ve yeşil enerji
gibi alanlarda Türk firmaları
tarafından atılması gereken
adımlar ve bunları desteklemek
için gerekli olan yasa ve
mevzuatlarla ilgili konular
görüşüldü.
‘DÜNYADAKİ DEĞİŞİM,
İŞ YAPIŞ ŞEKİLLERİNİ
VE VERİMLİLİĞİ DE
ETKİLİYOR’
ASO Başkanı Nurettin
Özdebir, dünyadaki rekabet
ortamında fark yaratabilmek
için enerji kaynaklarının
verimli kullanılması gerektiğini
söyledi. “Paris İklim Anlaşması
ile birlikte sürdürülebilirlik
konusu konuştuğumuz önemli
konular arasında yer alıyor. Bu
konu, dünyadaki değişim, iş
yapış şekillerini ve verimliliği
de etkiliyor” diyen Özdebir,
şunları kaydetti: “Bu dönüşüme,
Türkiye ve sanayiciler olarak
ayak uydurulabilmesi için

bu yıl 26’ncısı
düzenlenen
Uluslararası
Enerji ve Çevre
Fuarı, 200’den fazla
yerli ve yabancı
katılımcıya ve 45
ülkeden 15 binin
üzerinde profesyonel
ziyaretçiye ev
sahipliği yaptı.
verimliliğin artırılması,
kaynakların verimli kullanılması
ve endüstri 4.0 yıkıcı rekabetine
katılması gerekiyor. 2019’da
Türkiye’nin ilk model
fabrikası ile Endüstri 4.0 ve
yalın üretim için yola çıktık.
Gerçekleştirdiğimiz eğitim ve
farkındalık ile birlikte yüzde
150’lere varan bir verimlilik
artışı sağlandı.”
Türk Sanayisinde Verimli
Büyüme Paneli’nde konuşan

‘İLÇE BAZLI TEŞVİKLER
ARTIRILMALI’
Kalkınmanın sağlanabilmesi ve
ülkenin büyümesi için ihracat
ve üretimin olmazsa olmaz
konular arasında yer aldığına
dikkati çeken ADASO Başkanı
Zeki Kıvanç da, “İhracat
olmazsa büyüme, gelişim ve
ilerleme sağlanamaz. Bunların
gerçekleşmesi için de belli
konuların dikkate alınması
büyük önem taşıyor. Devlet
tarafından destek verilmesi
ve bunların devam ettirilmesi
gerekiyor. Bu anlamda, ilçe bazlı
teşvikler artırılmalı ki insanlar
kendi memleketlerinde kalarak
üretim yapabilsin ve bunun
sonucunda ekonomiye bir katkı
sağlayabilsin. Ayrıca, bunun
yanında sanayi alanları üretmek
de oldukça kritik. Sanayi
olmadan ekonomik anlamda
gelişmek mümkün olmaz”
ifadelerini kullandı.
Büyük bir ilgiyle takip edilen
oturumun ardından stantları
ziyaret eden sanayi odalarının
başkanları, katılımcı firmaların
yetkilileriyle gerçekleştirdikleri
ikili görüşmelerde yapılabilecek
iş birliklerini değerlendirdi.
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ADASO’DA MACARİSTAN İLE TİCARET VE
YATIRIM OLANAKLARI ANLATILDI
stratejik ortaklıktan daha çok
kardeşlik düzeyinde olduğunu
belirterek, “Macaristan,
Türkiye’nin Avrupa’ya, Türkiye
de Macaristan’ın Asya ve
Orta Doğu’ya açılan kapısı
konumundadır. 2021 yılında
Türkiye’nin Macaristan’a
ihracatı 1,2 milyar dolar olurken
ithalat ise 1,6 milyar dolar
olarak gerçekleşmiştir. 2021

Türkiye ve Macaristan
arasındaki ticari ilişkilerin
geliştirilmesi amacıyla Adana
Sanayi Odası (ADASO)
ve Macaristan Ankara
Büyükelçiliği iş birliğinde
“Macaristan ile Ticari Fırsatlar
ve İş birliği Toplantısı”
gerçekleştirildi.
ADASO Sakıp Sabancı
Toplantı Salonu’ndaki
etkinliğe Macaristan’ın Ankara
Büyükelçisi Victor Matis,

Macaristan Adana Fahri
Konsolosu Demet Sabancı
Çetindoğan, ADASO Meclis
Başkanı İsrafil Uçurum, ADASO
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki
Kıvanç, AOSB Başkanı Bekir
Sütcü, HEPA Türkiye Genel
Müdürü Burak Aktaş ve çok
sayıda iş insanı katıldı.
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç,
konuşmasında, Türkiye
ve Macaristan arasındaki
yakınlık ve iş birliğinin

yılında Macaristan’a Adana
olarak ihracatımız 11,5 milyon
dolar olurken ithalatımız ise
6 milyon dolar seviyesinde
gerçekleşmiştir.” diye konuştu.
Macaristan Ankara Büyükelçisi
Viktor Matis de “Macaristan,
Türkiye’nin Avrupa’daki en
yakın dostudur. TürkiyeMacaristan Yüksek Düzeyli
Stratejik İşbirliği Konseyi’nin
kurulduğu 2013 yılından beri
ülkelerimiz arasında stratejik
iş birliği var. Avrupa pazarına
açılmak isteyen Adanalı
firmalar için her kolaylığı
sağlamaya hazırız.” dedi.
HEPA Türkiye Genel Müdürü
Burak Aktaş ise kurumun
dünya üzerinde yapılanması,
sunduğu hizmetler ve
faaliyetler hakkında detaylı
bilgiler paylaştı. Aktaş, HEPA
Türkiye’nin Macar ihracatçılar
için pazar araştırmaları, Türk
ithalatçılara yönelik tedarikçi
bulunması gibi ülke ve
sektör araştırmaları
yaptığını söyledi.

Birleşik Krallık Pazarı ve ihracat potansiyeli değerlendirildi
Adana Sanayi Odası (ADASO)
ve Londra Ticaret Müşavirliği
iş birliğinde, “Birleşik Krallık
Pazarı ve İhracat Potansiyeli”
webinarı düzenlendi. ADASO
üyelerinin yoğun katılımıyla online
gerçekleşen toplantıda, Birleşik
Krallık pazarının durumu ile
önümüzdeki dönemde muhtemel
gelişmeler konuşuldu.
ADASO Yönetim Kurulu Başkanı
Zeki Kıvanç, toplantının açılışında
yaptığı konuşmada, “Dünyanın
en büyük altıncı ekonomisi olan
Birleşik Krallık, liberal ve küresel
düzenle entegre ekonomisi ile
ticaret ve yatırım için güvenli, iş
dostu bir ortam sunuyor.” dedi.
Türkiye olarak 2021 yılında
Birleşik Krallık’a 13 milyar 229
milyon dolarlık ihracata karşılık,
yaklaşık 5,3 milyar dolarlık
48 / ŞUBAT/MART/ 2022

ithalat gerçekleştiğini belirten
Kıvanç, “Adana’dan ise geçen
yıl 72 milyon dolarlık İhracat,
yaklaşık 25 milyon dolarlık ithalat
gerçekleştirildi. Birleşik Krallık ile
ihracatımızın önemli bölümünü;
ulaşım araçları ve aksamları,
makineler ve elektronik ürünler ile

konfeksiyon ürünleri, ithalatımızın
önemli bölümünü ise makineler
ve elektronik ürünler, metaller
ve metal eşya ile ulaşım araçları
ürünleri oluşturdu. 2021 yılında
Birleşik Krallık, Türkiye ihracatında
2’nci sırada, ithalatında ise 11’inci
sırada. 2021 yılı Adana ihracatında

ise 12’nci sırada yer alan Birleşik
Krallık, ithalatımızda 29’uncu
sıradadır.” ifadelerini kullandı.
Birleşik Krallık’ın yaklaşık 2,7
trilyon dolarlık gayri safi milli
hasılaya sahip olduğunu belirten
Londra Ticaret Başmüşaviri
Tarık Sönmez ise bu ülkenin yıllık
yaklaşık 400 milyar dolarlık mal
ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti.
Başmüşavir Sönmez, “Birleşik
Krallık ithalatında ise yıllık 640
milyar dolarlık bir hacim söz
konusudur. Birleşik Krallık finans
merkezi olması konumuyla da
birçok uluslararası şirkete ev
sahipliği yapıyor. Yabancı sermaye
stokunun yaklaşık 2 trilyon
dolar seviyesinde olduğu tahmin
edilmektedir.” dedi.
Tarık Sönmez, daha sonra
katılımcıların sorularını yanıtladı.

