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ADANA SANAYİ ODASI DERGİSİ

MESLEKİ EĞİTİMDE
DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM

Adana iş dünyası, Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi kapsamında Adana Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nin dersliklerini, atölyelerini ve laboratuvarlarını yeniliyor. 120 yıllık tarihi okul,
yeni yüzüyle ve dinamik bir mesleki eğitim modeliyle 6 sektöre nitelikli işgücü yetiştirecek.

ADANA’DA 286 YATIRIMA
TEŞVİK BELGESİ
2020 yılında 286 yatırım teşvik belgesi
alan Adana’da hedeflenen sabit yatırım
tutarı 1,25 milyar lira oldu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YALIN
ÜRETİME DESTEK

Çukurova Kalkınma Ajansı, Model Fabrika
ve Yenilik Merkezleri’nden yararlanan
KOBİ’lere yönetim danışmanlığı ve teknik
destek sağlayacak.

‘ADANA GELECEĞİNİ KONUŞTU’
Covid-19 salgını sırasında ve sonrasında
Adana ekonomisinin hızlı toparlanması
için gereken politikalar müzakereli tercih
çalıştayında tartışıldı.
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Bakan Selçuk, iş dünyası
temsilcileriyle
buluştu

5 yılda 2,17 milyar TL’lik
enerji yatırımı
yapılacak

Fransa ticarette
sayısız fırsatlar
sunuyor

30

‘Yerli enerji kaynaklarını
verimli kullanmak
zorundayız’
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ADASO Yönetimi
Mersin Model Fabrikada
incelemelerde bulundu

ADANA SANAYİ ODASI DERGİSİ
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MESLEK İLKERİNE UYAR.
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‘Meslek öğrenirken
mutlaka girişim hayalleri
kurmalısınız’
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Moldova’dan yatırım çağrısı

Ekonomiyi
karbonsuz üretim
şekillendirecek

BAŞKANDAN

MECLİS BAŞKANINDAN

İSRAFİL UÇURUM
Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı

Yatırımda ve üretimde cazibe merkeziyiz
Kıymetli Sanayicilerimiz,

T

üm dünyayı etkisi
altına alan koronavirüs
salgını sebebiyle
belirsizliğin üst seviyelere
ulaştığı zor bir sene yaşadık.
Piyasalarda sert düşüşlere
yol açan virüs tehdidi, küresel
tedarik zincirlerinde de büyük
değişimlere yol açtı. Salgının
önüne geçmek isteyen birçok
ülke, ekonomik ve toplumsal
yaşamı kısıtlayıcı tedbirler
alırken, bu kısıtlamaların
beslediği talep şoku dünya
ekonomisindeki yavaşlama
risklerini de beraberinde
getirdi. Bu süreçte ülkemiz de
tüm dünya ile birlikte önemli bir
sınav verdi. Covid-19’un neden
olduğu tüm olumsuzluklara
rağmen, sanayicilerin yatırıma,
üretime ve ihracata devam
etmesi sayesinde Türkiye
ekonomisi büyüme ile birlikte
pek çok başarılı gelişmeyi
de bir arada yaşadı. 2020 yılı
birçok bakımdan gerek dünya
gerekse ülkemiz açısında
ilklerin yaşandığı bir yıl olarak
tarihe geçti.
Dövizdeki dalgalanma gibi
riskler devam etmekle birlikte,
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bir yandan devletimizin
açıkladığı teşvik ve destekler,
diğer yandan açıklanan
rakamlar ile 2021 yılının
geçen yıldan çok daha iyi
olacağını ümit ediyoruz.
Adanalı sanayiciler olarak,
yeşeren umutlar ve yaşanan
motivasyon ile üretmeye,
yatırım ve ihracat yapmaya,
istihdam ve katma değer
yaratmaya devam edeceğiz.
Son dönemde petrokimya
ve enerji başta olmak üzere
stratejik yatırımlarla öne çıkan
kentimiz, özellikle yatırım alanı
varlığı ve maliyet uygunluğu
gibi olumlu yönleriyle alternatif
yatırım ve üretim merkezi olma
konumunu güçlendirmiştir.
Köklü sanayi kültürüne
sahip Adana, önümüzdeki
süreçte “Türkiye’nin İkinci
Büyük Yatırım ve Üretim
Merkezi” olma hedefine emin
adımlarla ilerleyecektir. Çok
önemli sanayiciler yetiştiren
ve yetiştirmeye devam eden
Adana’yı ve sanayimizi daha
ileri seviyelere taşımak,
rekabetin hüküm sürdüğü iç ve
dış pazarlarda pay alabilmek
için yenilikçi yatırımlar ve
katma değeri yüksek ürünlerin

Son dönemde
petrokimya ve enerji
başta olmak üzere
stratejik yatırımlarla
öne çıkan Adana,
alternatif yatırım
ve üretim merkezi
olma konumunu
güçlendirmiştir.

üretimini gerçekleştirmemiz
gerekmektedir. Bunun
için yeterli altyapımız,
potansiyelimiz, bilgi
birikimimiz mevcuttur. Günün
gelişen şartlarına ve üretim
modellerine uyum sağlamalı,
mevcut potansiyelimizi
harekete geçirmeliyiz.
Adana Sanayi Odası
olarak, 2020 yılını oldukça
yoğun biçimde düzenlenen
faaliyetler ve etkinliklerle
dolu dolu geçirdik. Yönetim
Kurulumuz, ilimiz ve
sanayimizin başarısı için
fedakarca çalıştı; yatırımların,
üretimin, ihracatın, istihdamın

artması için çok çaba harcadı.
Adana Sanayi Odası Meclisi
olarak da, birlik beraberlik
içerisinde hareket ederek ve
tüm kararlarımızı istişare
yaptıktan sonra oybirliğiyle
alarak uyumlu, katılımcı ve
üretken bir çalışma yılını
yaşadık. Dolayısıyla Adana
Sanayi Odası’nın hizmet
çıtası da yükselmiş oldu.
Türkiye’nin birçok alanda
parmakla gösterilen örnek
odalarından biri haline geldik.
Kuruluşunun 54’üncü yılında
Adana Sanayi Odası’nın
sorumluluğunu layıkıyla
taşımanın gayreti ve mutluluğu
içerisindeyiz. Yoğun ve gayretli
çalışmalarından dolayı Yönetim
Kurulu Başkanımızı, Yönetim
Kurulumuzu, Meclis Üyelerimizi
ve Oda Personelimizi tebrik
ediyor, başarılı çalışmalarından
ve hizmetlerinden dolayı
teşekkürlerimi sunuyorum.
Zorlu bir yılı geride bırakıp,
umutla yeni bir yıla girerken,
2021 yılının hayırlı uğurlu
olmasını, ülkemiz ve ilimiz
açısından olumlu gelişmelerin
yaşanmasını, sağlık, bereket
ve bol kazançlar getirmesini
temenni ediyorum.

@adanasanodasi

@adanasanodasi

adanasanayiodasi

Adana Sanayi Odası

BAŞKANDAN

Zeki Kıvanç
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Üretimimizi yeşil üretime dönüştürmeliyiz
“Sanayiden tarıma,
ulaştırmadan
enerjiye karbonsuz
bir ekonomi modelini
hedefleyen Avrupa
Yeşil Mutabakatı,
Türkiye için bir
risk olduğu kadar,
sürdürülebilir
kalkınma için yeni
fırsatlar da sunuyor.”

Değerli okurumuz;

T

ürkiye’de görülen
ilk Covid-19
vakasının ardından
tam bir yıl geçti. En büyük
temennimiz bu salgın
hastalığın en kısa zamanda
sonlanması ve tamamen
normalleşmeye dönmemizdir.
Mart başında geçtiğimiz
normalleşme sürecinin
iyileşerek sürdürülebilir
olması için hepimize görev
düşüyor. Maske, mesafe ve
temizlik kurallarına uymak
kendimize, sevdiklerimize
ve ülkemize karşı vicdani
sorumluluğumuzdur.
Sağlığımızın ve sosyal
hayatımızın güvencesi budur.
Bildiğiniz üzere mart ayında
2020 yılı büyüme rakamları
açıklandı. Türkiye ekonomisi
pandemiyle mücadele yılı olan
2020’yi yüzde 1,8’lik büyümeyle
tamamladı. Son çeyrek büyüme
performansı yüzde 5,9 oldu.
G20 üyeleri arasında Çin’in
ardından ikinci sırada yer aldık.
Küresel sağlık krizinin damga
vurduğu 2020’yi büyümeyle
kapatan nadir ülkelerden olduk.
Bu rakamların 2021 yılı için

bize daha çok umut verdiğini
belirtmek isterim.
Mart ayı içerisinde bir
diğer önemli gelişme ise
Cumhurbaşkanımız tarafından
açıklanan “Ekonomik Reform
Paketi” oldu. “Ekonomik
Reform Paketi” makro
hedefleri; enflasyon, cari
denge, bütçe dengesi ve
istikrarlı büyüme olarak ortaya
konuluyor. Altta da mikro
bazlı önlemler var. Burada
vergi sisteminde istisnalar ve
sadeleştirmeler ile sermaye
piyasasına ilişkin düzenlemeler
öne çıkıyor. Açıklanan paketin,
piyasa ve yatırımcı dostu
olduğunu, kamu maliyesi
ve fiyat istikrarını ön plana
çıkardığını belirtebiliriz.
Bir diğer önemli konumuz
ise Avrupa Birliği’nin ‘Yeşil
Mutabakat’ adını verdiği yeni
büyüme stratejisi, sanayiden
tarıma, ulaştırmadan enerjiye
“karbonsuz bir ekonomi”
modeli getirirken, ticareti de
yeniden şekillendirecek.
Avrupa Yeşil Mutabakat
Çağrısı ile 2030’a kadar karbon
salınımını yüzde 50 azaltmayı,
2050 yılına kadar ise netsıfır karbon salınım hedefine

ulaşmayı hedefliyor. Bu
stratejide sınırda karbon vergisi
uygulanması planlanıyor.
Buna bağlı olarak Gümrük
Birliği’nin güncellenmesi de
gündeme geliyor. Avrupa
Birliği, en büyük ticaret
ortağımız. Dolayısıyla, bu
dönüşüm hepimizi son derece
yakından ilgilendiriyor. Yeşil
Mutabakat, Türkiye için bir risk
olduğu kadar, sürdürülebilir
kalkınma için de yeni fırsatlar
sunuyor. Bu konuda Adanalı
sanayicileri bilgilendirmemiz
ve hazırlıklı olmaları için
farkındalıklarını artırmamız
gerekiyor. İşte bu kapsamda
ADASO olarak Alman
Uluslararası İşbirliği Kurumu
(GİZ) ile bir projeye başladık.
Bu projemizde yapacağımız
değerlendirmelerde
üye firmalarımıza Yeşil
Mutabakat’a uyum için
mentörlük desteği vereceğiz.
Dijital platforma koyacağımız
bu eğitimler, firmalarımızın
Yeşil Mutabakat’a uyum
sağlaması için büyük öneme
sahip. Sadece 50 üyemizi kabul
edebileceğimiz bu projeye
sanayicilerimizi katılmaya
davet ediyorum.
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ADANA, PETROKİMYADA SASA VE
OTOMOTİVDE TEMSA İLE BÜYÜYOR

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis
Divanı, Türkiye’nin En Büyük Sanayi Kuruluşları listesinde Adana’yı temsil eden petrokimya devi
SASA ile otomotivin lider markası TEMSA’yı ziyaret ederek, mevcut üretimleri, yeni yatırımları ve
hedefleriyle ilgili bilgiler aldı.

A

dana Sanayi Odası
(ADASO) Yönetim
Kurulu ve Meclis
Divanı, Türkiye’nin en büyük
sanayi kuruluşları arasında
‘Adana Markası’ olarak yer alan
polyester, elyaf ve polyester
bazlı polimer üreticisi SASA
Polyester Sanayi A.Ş. ile otobüs,
midibüs ve hafif kamyon
imalatı gerçekleştiren TEMSA
Ulaşım Araçları Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’yi ziyaret ederek,
yürütülen çalışmalar hakkında
bilgi aldı. Türkiye’nin 500
Büyük Sanayi Kuruluşu-2019
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listesinde Adana’nın lideri
olarak 68’inci sıraya yerleşen
SASA ile 269’uncu sırada
bulunan TEMSA’ya yapılan
ziyarete ADASO Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç,
Meclis Başkanı İsrafil
Uçurum, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Erdoğan
Şire, Yönetim Kurulu Üyeleri
Abdullah Özdiler, Süleyman
Baş, Salih Sütcü, Meclis Başkan
Yardımcıları Aydın Önen, Ali
Masat, Meclis Katip Üyesi
Hacı Mehmet Erbaş ve Genel
Sekreter Bora Kocaman katıldı.

SASA PETROKİMYADA
YERLİLEŞME HAMLESİNİ
SÜRDÜRÜYOR
1966’dan beri devam eden
üretimiyle Adana’nın en köklü
sanayi kuruluşları arasında
bulunan ve 2015 yılında
Erdemoğlu Holding bünyesine
dahil olan SASA’yı ziyaret eden
ADASO heyetini Genel Müdür
Mehmet Şeker misafir etti.
Mehmet Şeker, Covid-19 salgını
sürecinde sağlık, hijyen ve tıbbi
ambalaj üreticilerinin en önemli
ham madde tedarikçileri
arasında yer alan SASA’nın
polyester elyaf, polyester POY,
tekstürize iplik ve polyester
cips üretiminde kapasite
artışı sağlayan yatırımlarını
anlattı. SASA’nın, önümüzdeki
süreçte planladığı 935 milyon
dolarlık PTA tesisi ve 150
milyon dolarlık tekstil cipsi, şişe
cipsi ve pet cipsi üretim tesisi
yatırımları hakkında da bilgi
veren Mehmet Şeker, “Yeni
yatırımlar yaparak ülkenin
istihdamına ve ekonomisine
katkı sağlamak için var
gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

TEMSA, OTOMOTİV
ODAKLI TEKNOLOJİ
ŞİRKETİ OLMA YOLUNDA
İLERLİYOR
ADASO Yönetimi ve Meclis
Divanı, geçtiğimiz aylarda
gerçekleşen hisse devriyle
Sabancı Holding-PPF Group
ortaklığı çatısı altında faaliyet
göstermeye başlayan TEMSA
Ulaşım Araçları Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’yi de ziyaret edip,
üretim bandında incelemeler
yaptı. TEMSA’nın yeni CEO’su
Tolga Kaan Doğancıoğlu
tarafından ağırlanan ADASO
heyeti, otomotiv sektöründe
Türkiye’nin güçlü markaları
arasında yer alan şirketin
mevcut faaliyetleri ve
önümüzdeki dönem projeleri
hakkında bilgiler aldı.
53 yıldır Türk sanayisine güç
veren ve imza attığı ilklerle
gurur kaynağı olan TEMSA’nın
2021 yılına büyük bir heyecanla
başladığını ve yeni başarı
hikâyeleri yazmak için yol
haritasını belirginleştirdiğini
belirten Tolga Kaan
Doğancıoğlu, otomotiv
odaklı bir teknoloji şirketi
olma yolunda ilerlediklerini
vurguladı. Belirledikleri
hedefler doğrultusunda 66
ülkeye ihracat gerçekleştiren
TEMSA bünyesinde ciddi
bir teknolojik dönüşüm
hamlesi başlattıklarını ve yeni
teknolojiler ortaya çıkarmak
için şirket bünyesinde
TEMSATech’i kurduklarını
anlatan Doğancıoğlu,
“Elektrikli araçların yanı
sıra otonom araçlar, güç
dağıtım ve araç şarj ünitesi,
şarj istasyonları gibi çok
farklı alanlarda çalışmalar
yapıyoruz.” dedi.
Gerçekleştirilen ziyaretlerde
her iki şirketin yöneticilerden
ADASO’dan talep ve
beklentileri hakkında bilgiler
de alındı.

@adanasanodasi

@adanasanodasi

adanasanayiodasi

Adana Sanayi Odası

ADASO BAŞKANI
ZEKİ KIVANÇ,
ADANA’NIN; ALTYAPI,
KONUM, İNSAN
KAYNAKLARI, HAM
MADDE GİBİ ÜRETİM
İÇİN VAZGEÇİLMEZ
BİLEŞENLERİN HEPSİNE
SAHİP OLDUĞUNU
VURGULADI.

BAKAN SELÇUK, İŞ DÜNYASI
TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
Adana ekonomisinin dinamikleriyle bir araya geldi. ‘Çalışma Hayatı
İstişare Toplantısı’nda kentteki odalar, borsalar ve organize sanayi
bölgesi adına konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, pandemi
döneminde İşbaşı Eğitim Programları kapsamında 15 bin yeni istihdam
sağladıklarını belirtip, Bakan Selçuk’a teşekkür etti.

B

ir dizi temas ve
incelemelerde
bulunmak üzere
Adana’ya gelen Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk, Adana
Sanayi Odası, Adana Ticaret
Odası, Adana Ticaret Borsası
ve Adana Hacı Sabancı
Organize Sanayi Bölgesi
Başkanlığı iş birliğinde

Çukurova Kalkınma Ajansı’nda
düzenlenen “Çalışma Hayatı
İstişare Toplantısı’na” katıldı.
‘DESTEKLER SAYESİNDE
İSTİHDAM SAĞLADIK,
AYAKTA KALDIK’
Toplantının açılışında OdalarBorsalar ve AOSB adına
konuşan Adana Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Zeki Kıvanç, “Covid-19
Pandemisinin hızla yayıldığı
2020 yılında İşbaşı Eğitim
Programları kapsamında 15
bin yeni istihdam sağladık.
Bu destekler için bakanımıza
çok teşekkür ediyoruz.
Özelikle pandemi süreci ile
birlikte açıklanan destekler
sanayimizin ayakta kalmasına
imkân vermiştir.” dedi.

Adana’nın tarihi, verimli
toprakları, her türlü tarımsal
üretimin gerçekleştirilmesine
uygun iklimi ve ticaret
kültürü ile Türkiye’nin önemli
illerinden biri olduğunu belirten
Başkan Kıvanç, “Türkiye’de
sanayileşmenin başladığı ilk
şehir olan Adana; Mersin,
Hatay, Kahramanmaraş,
Osmaniye gibi çevre illerde
bulunan 8 milyona yakın bir
nüfus ile bölgesel bir çekim
merkezidir. Adana altyapı,
konum, insan kaynakları,
ham madde gibi üretim için
vazgeçilmez bileşenlerin
hepsine sahiptir. Adana,
Türkiye’nin ikinci büyük
bölgesel yatırım ve üretim
merkezine dönüşmeye
başlamıştır. Bölgemizde
planlanan ve yapılmakta
olan makro yatırımlar bunun
en büyük göstergesidir.
Adana, mevcut potansiyeli
ve yeni yatırım alanları ile
birlikte Türkiye’nin ulusal
ölçekte ortaya koyduğu
2023 hedeflerine en çok
katkı yapacak illerin başında
olacaktır.” diye konuştu.
İSTİŞARE TOPLANTISI
GENİŞ KATILIMLA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Basına kapalı devam eden
toplantıya Eski Bakan ve
Adana Milletvekili Jülide
Sarıeroğlu, Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakan
Yardımcısı Ahmet Erdem,
Adana Valisi Süleyman Elban,
Adana Sanayi Odası Başkanı
Zeki Kıvanç, Adana Ticaret
Borsası Başkanı Şahin Bilgiç,
Adana Organize Sanayi Bölgesi
Başkanı Bekir Sütcü, Adana
Sanayi Odası Meclis Başkanı
İsrafil Uçurum ileAdana iş
dünyası temsilcileri katıldı.
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ÇKA’DAN 63 MİLYONLUK
YATIRIM DESTEĞİ
Adana ve Mersin’de hayata geçirilen bin 100 projeye yaklaşık 273
milyon lira hibe desteği sağlayan Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA),
2021 yılında yürüteceği Mali ve Teknik Destek Programları ile
yatırım tutarı 100 milyon lirayı bulan projelere toplam 63 milyon
lira hibe verecek.

S

anayi ve Teknoloji
Bakanlığı
koordinasyonunda
Adana ve Mersin illerini
kapsayan Çukurova Bölgesi’nde
faaliyetlerini yürüten Çukurova
Kalkınma Ajansı’nın (ÇKA)
2021 yılında yürüteceği Mali ve
Teknik Destek Programları ile
her iki kentte hayata geçirilecek
yeni proje ve yatırımlara toplam
63 milyon lira hibe desteği
vereceği ilan edildi.
Çukurova Kalkınma Ajansı
hizmet binasında Adana Valisi
Süleyman Elban başkanlığında
düzenlenen toplantıda 2021
yılı Mali ve Teknik Destek
programları açıklandı. Mersin
Valisi Ali İhsan Su, Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı
Zeydan Karalar, Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı
Vahap Seçer, Adana Sanayi
Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Ayhan Kızıltan’ın da
katıldığı toplantıda Çukurova
Kalkınma Ajansı’nın 15 yıllık
faaliyetleri değerlendirildi.
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Adana Valisi Süleyman Elban,
2006 yılından beri hizmet
veren ÇKA’nın geçen süreçte
hayata geçirilen toplam bin 100
projeye yaklaşık 273 milyon lira
hibe desteği verdiğini belirtti.
Vali Süleyman Elban, ÇKA’nin
2021 yılında yürüteceği Mali
ve Teknik Destek Programları
kapsamında toplam 63
milyon liralık hibe bütçesi
oluşturduklarını, eş finansman
ile yaklaşık 100 milyon liralık
yatırımı Çukurova Bölgesi’ne
kazandıracaklarını açıkladı. Bu
programların yanı sıra Fizibilite
Destek Programı, Teknik Destek
Programı, Finansman Desteği,
Güdümlü Proje Desteği ve
Yönetim Danışmanlığı Teknik
Desteği’nin de yıl içinde farklı
tarihlerde ilan edileceğini
duyuran Vali Elban, “Bu yıl
bütçemizi hazırlarken sadece
mali destek olarak 63 milyon
liralık hibeyi Adana ve Mersin
illerimizdeki projelerimize
vermeyi kararlaştırdık.
Beklentimiz bu projelerimize
yeterli şartlarda ve yeterli

çukurova
kalkınma Ajansı,
iki ayrı program
kapsamında
hazırlanacak
projelere asgari 500
bin, azami 2,5 milyon
lira hibe verecek.

adanasanayiodasi

Adana Sanayi Odası

sayıda müracatın olması, hızlı
bir şekilde bunların realize
olması ve yıl içerisinde bu
ödeneklerin kullanılmasıdır. Bu
dönem içinde kullanacağımız
bu kaynağın her iki ilimize
de hayırlı olmasını temenni
ediyorum.” dedi.
İNOVASYON VE TURİZM
ÖNCELİKLİ ALANLAR
ÇKA Genel Sekreteri Savaş
Ülger ise Mali Destek
Programları kapsamında
2021 yılında 30’ar milyon lira
bütçeli Yenilik ve Verimlilik
Küçük Ölçekli Altyapı
Mali Destek Programı ile
Turizmde Destinasyon
Yönetimi Küçük Ölçekli
Altyapı Mali Destek Programı
yürüteceklerini belirtti.
Genel Sekreter Savaş Ülger,
“Yenilik ve Verimlilik Küçük
Ölçekli Altyapı Mali Destek
Programı bölgemizin yenilik
ve verimlilik kapasitesinin
artırılmasını, mevcut sanayi ve
teknoloji geliştirme bölgeleri
ile serbest bölgelerde üretim
kapasitesinin ve verimliliğin
artırılması için gerekli altyapı
yatırımlarının yapılması,
kurulmakta olan sanayi bölge ve
sitelerinde ise öncelikli altyapı
yatırımlarının tamamlanmasını
amaçlamaktadır. Turizmde
Destinasyon Yönetimi
Küçük Ölçekli Altyapı Mali
Destek Programı ise bölgede
toplam turizm gelirlerinin
artırılması amacıyla, turizm
destinasyonlarında turizm
altyapılarını güçlendirecek
yatırımları destekleyecektir.
Kâr amacı gütmeyen kurum
ve kuruluşların başvuru
yapabileceği programlarda
destek miktarı asgari 500 bin
lira, azami ise 2,5 milyon liradır.”

HABER

‘TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ’NE
METEOROLOJİK DESTEK
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile Meteoroloji Genel
Müdürlüğü arasında paylaşılacak meteorolojik veriler sayesinde
‘Türkiye’nin Otomobili’ni kullanacak sürücüye anlık gözlemler, tahmin,
erken uyarılar ve rota önerileri sunulacak.

S

anayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Tarım ve
Orman Bakanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
ve Türkiye’nin Otomobili
Girişim Grubu (TOGG),
meteorolojik veri ve
bilgilerin paylaşımı ve ortak
kullanılmasına dair protokol
imzaladı. Bilişim Vadisi’nde
düzenlenen imza törenine Tarım
ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, TOGG
Yönetim Kurulu Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Meteoroloji
Genel Müdürü Volkan Mutlu
Coşkun ve TOGG CEO’su M.
Gürcan Karakaş yer aldı.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
ve Adana Sanayi Odası Başkanı
Zeki Kıvanç’ın da katıldığı
törende konuşan TOBB ve
TOGG Yönetim Kurulu Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
neredeyse bir asırlık otomobil
hayaline iki seneden az zaman
kaldığını belirterek, Gemlik
tesisinin üstyapısının kısa
zamanda tamamlanacağını
söyledi. TOGG’da iş modellini
tasarlarken veri işlemeyi
merkeze koyduklarını kaydeden
Hisarcıklıoğlu,”TOGG,
geleceğin gerektirdiği

12 / MART/NİSAN 2021

gibi, anlamlandırılabilecek
her türlü veriyi işleyecek
ve bunu teknolojisini ve
ekosistemini geliştirmek için
kullanacak. Meteoroloji Genel
Müdürlüğümüz ile yaptığımız
bu protokolle de üretilen veriler
karşılıklı olarak paylaşılacak.
Meteoroloji yurdun her
köşesinden anlık topladığı uyarı
ve verileri TOGG’a iletecek.
Akıllı ve bağlantılı TOGG
araçları da sensörleri aracılığıyla
ürettiği verileri MGM’ye anlık
aktaracak. Faydalı bir ekosistem
oluşacak.” dedi.
Hisarcıklıoğlu, iş birliği
sayesinde TOGG’un, aldığı
verileri kendi kullanıcısına
konfor ve güvenlik olarak
sunacağını, kullanıcı deneyimini
geliştireceğini ve aynı zamanda
TOGG araçlarının aslında birer
mobil meteorolojik gözlem
sistemi olacağını anlattı.
‘TOGG BİR OTOMOBİLDEN
DAHA ÇOK AKILLI YAŞAM
TEKNOLOJİSİ’
Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank ise
konuşmasında TOGG projesinin
bir otomobilden daha çok
bir akıllı yaşam teknolojisi
olduğunu vurguladı.

TOGG’un Akıllı
Yaşam Platformu
olarak adlandırılan
arabirimine, gözlem,
hava tahmini ve
ulaşım ağı durumu
entegre edilecek.

Bakan Varank, “Türkiye’nin
rotasını Ar-Ge ve inovasyonda
tutmakta kararlıyız. TOGG gibi
büyük ve vizyoner projelerle

ülkemizin teknoloji ekosistemini
de besleyip, büyütüyoruz.”
dedi. Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli de MGM
verilerinin rota boyunca anlık
olarak TOGG araçlarına
iletileceğini belirtip, yerli ve
milli araçta katkısı olan herkese
teşekkür etti. Dünya çapında
örnek teşkil edecek anlaşmaya
göre; TOGG’un Akıllı Yaşam
Platformu olarak adlandırılan
elektronik arabirimine,
MGM tarafından sağlanacak
gözlem, hava tahmini, kara
yolları tahmin sistemi ve
MeteoUyarı gibi ürünlerin
entegrasyonu sağlanacak.
Veri paylaşımı, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın
TOGG’u yetkilendirmesiyle
gerçekleşecek. Sürücüye
Yönelik Uygulamalar, Araç
İçi Uygulamalar ve Araçtan
Alınacak Sensör Verilerinin
Kullanımı olarak üç başlık
altında hayata geçirilecek
uygulamalar ve sağlanması
hedeflenen katma değer
sayesinde yeni teknoloji ve
servislerin geliştirilmesinin de
önü açılacak.
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5 YILDA 2,17 MİLYAR TL’LİK ENERJİ
YATIRIMI YAPILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021-2025 yılları arasında Adana’ya 1 milyar
425 milyon liralık elektrik dağıtım şebekesi ve 750 milyon liralık doğalgaz yatırımı planladıklarını
açıkladı. Dönmez, “Adana’nın enerji arz güvenliği, kesintisiz ve kaliteli bir şekilde elektrik ve
doğalgazın tedariki bizim olmazsa olmazımız.” dedi.
Adana ilinde önümüzdeki 5
yıl içinde yaklaşık 750 milyon
liralık yatırım yapacak. Bu
yatırımla hem bahsettiğim
yeni 6 ilçemize hem de mevcut
doğalgaz kullanan ilçelerimizde
eksik mahallelere bu dağıtım
şebekesini genişletmiş olacağız.”
diye konuştu.

E

nerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez,
Adana Valiliği’nde
gerçekleştirilen Enerji
Koordinasyon Toplantısı’nda
belediye başkanları, oda
başkanları ile kamu kurum
ve kuruluş temsilcileriyle
bir araya geldi. Adana Valisi
Süleyman Elban, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı
ve Adana Milletvekili Jülide
Sarıeroğlu, Adana Milletvekilleri
Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci
ve Abdullah Doğru’nun da
katıldığı toplantıda Adana’nın
enerji potansiyeli ve yapılacak
yatırımlar değerlendirildi.
Toplantı sonunda açıklamalarda
bulunan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih
Dönmez, Adana’nın enerji
ile ilgili sorunlarını etraflıca
masaya yatırdıklarını belirtti.
Bakan Dönmez, “Adana’da
hizmet veren gaz dağıtım şirketi
ile elektrik dağıtım şirketi
temsilcileri mevcut yatırımlarını,
planlarını, projelerini bizlerle
paylaştılar. Oldukça verimli bir
toplantı oldu. Adana, özellikle
güney kentlerimiz içerisinde
hem sanayisiyle, hem tarımıyla

hem de turizmiyle öne çıkan
şehirlerimizden birisi. Bu ilimizin
enerji arz güvenliği, kesintisiz
ve kaliteli bir şekilde elektrik
ve doğalgazın tedariki bizim
olmazsa olmazımızdır.” dedi.
‘6 İLÇEYE DAHA
DOĞALGAZ GÖTÜRMEYİ
PLANLIYORUZ’
Adana’nın yaklaşık 11 yıldır
doğalgazdan faydalanabildiğini
ve abone sayısının 190
bine ulaştığını vurgulayan
Bakan Dönmez, önümüzdeki
5 yıl içerisinde 6 ilçeye
daha doğalgaz ulaştırmayı
planladıklarını dile getirdi.
Bakan Dönmez, “Şu anda

Adana´mızda merkez ilçelerimiz
dâhil olmak üzere doğalgaz
kullanan ilçelerimiz var. Ceyhan,
Kozan, İmamoğlu, Yumurtalık,
Karaisalı, Seyhan, Çukurova
ve Yüreğir ilçelerimizde
yaşayan vatandaşlarımız
doğalgaz tüketiyor. Ama asıl
hedefimiz 5 yıl içerisinde şu
an kullanmayan 6 ilçemize
daha doğalgaz götürmektir.
Bu hizmetin bir kısmı CNC
dediğimiz sıkıştırılmış taşıma
yöntemiyle olacak, bir kısmını
da şartlar elverdiği takdirde
boru hattıyla götüreceğiz, ama
nihai kullanıcılar acısından
değişen bir şey olmayacak.
Doğalgaz dağıtım şirketimiz

ELEKTRİK ENERJİSİ
YATIRIMLARINDA YÜZDE
40’LIK ARTIŞ
Adana’nın enerji talebinin
yıllar itibarıyla hem sanayinin
gelişmesi hem de sosyal
gelişmişlik endeksinin
yükselmesine bağlı olarak
arttığını kaydeden Bakan
Dönmez, şunları söyledi: “Her
ne kadar iklim değişikliği
bizim şebekelerimizi zorlasa
da buna teknik, ekonomik
çözümler getirmek de bizim
görevimiz. Şirketlerimizden
sorun yaşanan bölgelerde
şebekelerin yenilenmesi dahil,
planlı bakımlara ağırlık vermesi,
yetersiz güç veya iletken
dağıtım hattı şebekesi olan
yerlerde süratle bu eksikliği
tamamlaması noktasında
bir mutabakata vardık. Bu
kapsamda da 2021-2025
döneminde Adana’da yaklaşık
1 milyar 425 milyon liralık
elektrik dağıtım şebekesi
yatırımı planlandı. Bu bir önceki
beş yıllık dönemde yapılan
1 milyar 97 milyon liralık
yatırımla kıyaslandığında
neredeyse yüzde 40 civarında
bir artışı ifade ediyor. Elektrik
enerjisinde 1 milyar 425
milyon liralık yatırımın 855
milyon liralık kısmını merkez
ilçelerimizde, diğer 570 milyon
liralık bölümünü kırsala ayırmış
durumdayız. Yine bir önceki
dönemle de kıyasladığımızda
elektrik dağıtımında enerji nakil
hatlarında 7 kat kadar bir
artış olacak.”
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undp’den YENİLİK MERKEZİ İNŞAATIna ziyaret
Adana Sanayi
Odası’nın Metal
Sanayi Sitesi
girişindeki arsada
temellerini attığı
Sanayi Kampüsü
Projesi’nde yer alan
Yenilik Merkezi ile
ilgili Genel Sekreter
Bora Kocaman
UNDP yöneticilerine
bilgi verdi.

A

dana’da nitelikli
işgücü ihtiyacını
karşılamak, yalın
üretim ve dijitalleşme odağında
işletmelerin rekabet gücünü
artırmak, kurumsal kapasiteyi
geliştirmek ve inovasyon
odaklı üretim modellerini
teşvik etmek amacıyla Adana
Sanayi Odası’nın (ADASO)
koordinasyonunda hayata
geçirilen Sanayi Kampüsü

Projesi’nde yer alan Yenilik
Merkezi’nde inşaat çalışmaları
hız kazandı. Projeye destek
veren kuruluşlardan Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı’nın
(UNDP) Türkiye Ülke Ofis
Mukim Temsilci Yardımcısı
Sukhrob Khojimatov, Adana’ya
gelerek Metal Sanayi Sitesi’nde
yükselen Yenilik Merkezi’nin
inşaat sahasını ziyaret etti.
ADASO Genel Sekreteri Bora

ADASO GENEL
SEKRETERİ BORA
KOCAMAN, yenilik
merkezi,’NİN
HAZİRAN AYINDA
FAALİYETE GEÇMESİNİN
PLANLANDIĞINI
BELİRTTİ.

Kocaman, Yenilik Merkezi’nde
yapılan çalışmalar hakkında
Sukhrob Khojimatov’a bilgi
aktardı. Genel Sekreter
Kocaman, Adana Metal
Sanayi Sitesi’nin girişinde
yer alan Sanayi Kampüsü
Projesi’nin 2021 yılının Haziran
ayında faaliyete geçmesi
planlandığını belirtti. Her
kesimden sanayicilere hizmet
vermeyi hedefleyen Yenilik
Merkezi’nde işletmelerde
inovasyon kültürünün
oluşturulmasına ve inovatif
şirket sayısının arttırılmasına
yönelik programlar yürütülecek.
Danışmanlık hizmetleri,
ticarileşme programı, inovasyon
eğitimlerinin verileceği Yenilik
Merkezi’nde laboratuvarların
yanı sıra kütüphane ve
eğitim salonları bulunacak.
Danışmanlık hizmetlerinin
de verileceği merkezden
yararlanan girişimcilerin
piyasada üstünlük sağlayacağı
yenilikçi ürünleri ortaya
çıkarması sağlanacak.

Yerli malı belgesi sayısı 2020’de yüzde 6,5 arttı
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nce (TOBB) onaylanan
ve kamu alımlarında yerli
isteklilere yüzde 15 fiyat
avantajı sağlayan Yerli Malı
Belgesi kullanımı 2020 yılında
bir önceki yıla göre yüzde 6,5
oranında artarak 16 bin 16’ya
ulaştı. Düzenlenen Yerli Malı
Belgesi’nin 10 bin 732’sinin
yüksek ve orta-ileri teknoloji
düzeyinde, 4 bin 648’inin ise
orta-düşük ve düşük teknoloji
düzeyinde olduğu belirtildi.
ADASO, 347 YERLİ MALI
BELGESİ DÜZENLEDİ
Verilere göre 2020 yılında
onaylanan en fazla Yerli Malı
Belgesi’nin 2 bin 716 belge
ile İstanbul Sanayi Odası
tarafından düzenlendiği
açıklandı. Belgelerin 2 bin
82’sinin Ankara Sanayi Odası,
bin 438’inin Ege Bölgesi Sanayi
Odası, 594’ünün Konya Sanayi
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yüzde 15 fiyat
avantajı sağlayan
Yerli Malı
Belgesi’NDEN
YARARLANAN firma
sayısı 16 binİ aştı.
Odası, 573’ünün İstanbul
Ticaret Odası, 563’ünün
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası, 558’inin Kocaeli Sanayi
Odası, 411’inin Bursa Ticaret
ve Sanayi Odası, 368’inin
Ankara Ticaret Odası, 347’sinin
Adana Sanayi Odası, 289’unun
Sakarya Ticaret ve Sanayi
Odası, 235’inin Antalya Ticaret
ve Sanayi Odası, 214’ünün
Konya Ticaret Odası, 198’inin
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından düzenlendiği
ifade edildi.

KAMU ALIMLARI VE
YAPIM İŞLERİNDE
DEĞERLENDİRİLİYOR
Yerli Malı Belgesi’nin
4734 Sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun 63’üncü maddesi
uyarınca Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığınca hazırlanan ve 13
Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Yerli Malı

Tebliği’ne (SGM 2014/35) göre
TOBB tarafından onaylandığı
ve Yerli Malı Belgesi’nin kamu
alımlarında yerli isteklilere
yüzde 15 oranında fiyat
avantajı sağladığının altı
çizildi. Aynı zamanda Yerli
Malı Belgesi’nin kamu yapım
işlerinde, telekomünikasyon
ve sigortacılık sektörlerinde de
kullanıldığı belirtildi.

ARAŞTIRMA / Mehmet KARAKUŞ

ADANA’DA 286 YATIRIM PROJESİNE
TEŞVİK BELGESİ VERİLDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020 yılında Türkiye genelinde
toplam 238,4 milyar liralık sabit yatırım projesi için 10 bin 505
adet yatırım teşvik belgesi düzenledi. Söz konusu yılda 286
yatırım teşvik belgesiyle bir önceki yıla göre yüzde 146,6’lık artış
sağlayan Adana’da hedeflenen sabit yatırım tutarı 1 milyar 257
milyon 520 bin lira oldu. Komple yeni ve kapasite artışı öngören
tevsi yatırımlardan oluşan teşvik belgeleri ile yatırımcılara KDV
istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, SGK desteği ile
faiz destekleri sağlanmaktadır.

A

dana Sanayi Odası (ADASO),
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
verilerinden derlediği 2020 Yılı
Yatırım Teşvik İstatistikleri Raporu’nu
yayınladı. Yeni ve tevsi yatırımları, çeşitli
vergi istisnası ve indirimleri ile sigorta primi
desteklerini içeren teşvikleri kapsayan
rapora göre Covid-19 salgınının etkili olduğu
2020’de bir önceki yıla göre yüzde 85,7’lik
artışla 10 bin 505 adet yatırım için teşvik
belgesi düzenlenirken, bu kapsamda 238,4
milyar liralık sabit yatırım yapılmasının
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hedeflendiği belirtildi.
Yatırımların sektörel dağılımlarına
bakıldığında, 2020’de imalat alanında
düzenlenen 7 bin 293 adet teşvik belgesi
çerçevesinde 145,5 milyar liralık yatırım
öngörüldü. Hizmetler sektöründe
gerçekleştirilecek yatırımlara verilen bin
408 teşvik belgesi çerçevesinde de 36,1
milyar lira tutarında yatırımın önü açıldı.
Enerji sektöründe gerçekleştirilecek
yatırımlar için hazırlanan 631 teşvik belgesi
kapsamında ise 44,3 milyar lira, tarım

alanında gerçekleştirilecek yatırımlar için
düzenlenen 987 teşvik belgesi dahilinde 5,7
milyar lira tutarında yatırım planlandı. Söz
konusu dönemde madencilik sektöründe
yapılacak yatırımlar için 186 teşvik belgesi
hazırlanırken, bu kapsamda 6,9 milyar lira
destek ayrıldı.
İMALAT SANAYİİNDE
YATIRIMLAR ARTTI
Türkiye’de 2001-2020 döneminde
düzenlenen yatırım teşvik belgeli yatırımlar
dikkate alındığında ise yatırım sayısı
bakımından imalat sanayinin 2020 yılında üç
yıl önceki gibi yüzde 60-70’lik artış oranlarını
yakaladığı belirtildi. Aynı dönemde imalat
sanayi yatırımlarının sabit yatırım tutarlarına
göre seyri incelendiğinde bu sektörde 2017
yılından itibaren sürekli bir artış eğiliminin
yaşandığı ifade edildi. 2018, 2019 ve son
olarak 2020 yılındaki artışlarla imalat
sanayinin tüm sektörler içerisindeki payının
yüzde 60 barajını aştığı bildirildi.
Ayrıca 2020’de destek unsurları arasında faiz
desteği yer alan teşvik belgeleri çerçevesinde
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iç, dış ve döviz kredisi kullanan veya belge
kapsamı makine ve teçhizatını finansal
kiralama şirketi aracılığıyla temin eden
firmalara 606 milyon 303 bin 192 lira faiz
desteği de verildi. İstihdam desteklerine
ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ise 1
milyar 128 milyon 369 bin lira aktarıldı.
ADANA’DA TEŞVİK BELGELİ
YATIRIMLARDA YÜZDE
146,6’LIK ARTIŞ
ADASO Yatırım Teşvik İstatistikleri
Raporu’nda iller bazında son iki yılda
düzenlenen teşvik belgelerinin yatırım
sayılarına göre dağılımı da değerlendirildi.
Buna göre ülke ekonomisinin lokomotif
şehri İstanbul’un yüzde 15 pay ile ilk sırada
bulunduğu, Petrokimya, enerji, gıda, tekstil,
ayakkabı, mobilya sektörlerinde toplam
15 yeni organize sanayi bölgesi ve küçük
sanayi sitesi kurulması planlananAdana’nın
ise 286 yatırım ile bir önceki yıla göre
yüzde 146,6’lık artışla 12’nci sırada yer
aldığı belirtildi. 2020 yılında yatırım sayısı
bakımından Adana’nın Türkiye genelindeki
payının yüzde 2,72 olduğu, sabit yatırım
bakımından bu oranın yüzde 2,64 düzeyinde
gerçekleştiği ifade edildi.
Türkiye’de 2020 yılında teşvik belgesi
verilen yatırımların sayısı sektörel bazda
değerlendirildiğinde, Adana enerji
sektöründe 35 yatırımla 3’üncü sırada,
tarım sektöründe 75 yatırımla üçüncü
sırada, hizmetler sektöründe 23 yatırımla
19’uncu sırada ve sanayi sektöründe 152
yatırımla 12’inci sırada yer aldı. 2020 yılında
verilen yatırım teşvik belgeli yatırımların
sabit yatırım tutarına göre sektörel ve iller
bazında dağılımına bakıldığında Adana
enerji sektöründe 762 milyon liralık yatırımla
14’üncü sırada, tarım sektöründe 490 milyon
liralık yatırımla 3’üncü sırada, hizmetler
sektöründe 2,66 milyon liralık yatırımla 6’ncı
sırada, sanayi sektöründe 2,86 milyon liralık
yatırımla 12’nci sırada yer edindi.
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İmalat Sanayi
Türkiye 7.293 ya�rım
Adana 152 ya�rım

Hizmetler Sektörü
Türkiye 1.408 ya�rım
Adana 23 ya�rım
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Tarım Sektörü
Türkiye 987 ya�rım
Adana 75 ya�rım

Madencilik Sektörü
Türkiye 186 ya�rım
Adana 1 ya�rım

Enerji Sektörü
Türkiye 631 ya�rım
Adana 35 ya�rım

2020 YILINDA teşvik
belgesi VERİLEN yatırımlar
sektörel bazda ELE
ALINDIĞINDA Adana,
sanayide 152, tarımda 75,
enerjide 35 ve hizmetler
sektöründe 23 projeYE
DESTEK ALDI.
ADANA’DA ENERJİ YATIRIMLARI
DİKKAT ÇEKiYOR
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 2016
yılında yatırım teşvik belgesi alan, 2 milyar
100 milyon dolar yatırım bütçeli Emba
Hunutlu Enerji Termik Santrali Projesi, son
beş yılda Adana’nın en büyük teşvik belgeli
yatırımı olarak dikkat çekti.
2020 yılında ise Adana’da enerji alanında
büyük bölümü yenilenebilir kaynaklara
dayalı olarak toplam 35 yatırıma teşvik
belgesi verildi. Bu yatırımlardan 32 adedi
çatı güneş enerji santrali (GES) projesi

olarak kayıtlara geçti. 2020 yılı alt sektör
ve ürünlere göre Adana’da imalat sanayi
yatırımları içerisinde en çok dikkat çeken
yatırımlar değerlendirildiğinde 14 adet
maske üretimi için yatırım teşvik belgesi,
18 adet hurda plastikten geri dönüşüm (PE
Granül) için yatırım teşvik belgesi, plastik
sanayi içerisinde 10 adet poşet yatırımları
dikkat çekti. 2020 yılı tarım sektöründe
verilen yatırım teşvik belgesinin 75 adeti sera
yatırımları olarak yer aldı.
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MOLDOVA’DAN YATIRIM ÇAĞRISI

Adana-Moldova Ticari ve Ekonomik Forumu’nda Türkiye ile Moldova arasında 1 milyar dolarlık
ticaret hedefi koyduklarını dile getiren Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Türk
yatırımcılara Moldova ile iş yapma çağrısında bulundu. ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ise Moldava’nın
en çok ithalat yaptığı makine ve ekipmanlar, kimya, tekstil, metal eşya, gıda, plastik, hububat
mamulleri gibi sektörlerde Adana’nın üretim gücünün yüksek olduğunu belirtti.

T

ürkiye’nin geçen yıl
293 milyon dolarlık
ihracat gerçekleştirdiği
Moldova ile ticaret ve yatırım
köprülerinin güçlenmesi
amacıyla Adana Sanayi

Moldova Cumhuriyeti
Ankara Büyükelçisi
Dmitri Croitor
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Odası (ADASO) ve Adana
Ticaret Odası (ATO) ve
Moldova Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçiliği işbirliğinde
“Adana-Moldova Ticari
ve Ekonomik Forumu”
düzenlendi. Webinar olarak
online düzenlenen etkinliğe
Moldova Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçisi Dmitri Croitor,
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç
ve ATO Başkanı Atila Menevşe
ile iş insanları katılım sağladı.
Toplantının açılış konuşmasını
yapan Büyükelçi Dmitri Croitor,
Türkiye ile gerçekleştirecekleri
her türlü ticari ve ekonomik
iş birliğini önemsediklerini
belirtti. İki ülke arasında 1
milyar dolarlık ticaret hedefi
koyduklarını dile getiren
Büyükelçi Croitor, Türk
yatırımcılara Moldova
ile iş yapma çağrısında
bulundu. Moldova’da 43
serbest bölgenin olduğunu
belirten Büyükelçi
Croitor, “Moldova’da
bin 255 Türk şirketi
faaliyet göstermektedir.

Hedefimiz; Moldova’da
Türk yatırımcıların sayısını
arttırmaktır. Bu toplantı ile
birlikte Adanalı firmaların da
Moldova’yı daha yakından
inceleme fırsatı olacağını
düşünüyorum” dedi.
Moldova Cumhuriyeti’nin,
doğu ve batı arasında bir köprü
niteliği taşıdığını ifade eden
Croitor, Avrupa Birliği, Türkiye,
Orta Avrupa Ülkeleri, Gürcistan,
Ukrayna ve Azerbaycan ile
serbest ticaret anlaşmalarının
yanı sıra Çin, ETFA üyesi
ülkeler ve Mısır ile de ticari
müzakerelerin de devam ettiği
ifade etti.
‘MOLDOVA’NIN İTHAL
ETTİĞİ ÜRÜNLERDE
GÜÇLÜYÜZ’
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç
ise açılışta yaptığı konuşmada,
Doğu Avrupa’da yer alan
Moldova’nın 3,5 milyonluk
nüfusu ile tarım ülkesi olduğunu
dile getirdi. Kıvanç, “TürkiyeMoldova Serbest Ticaret
Anlaşması 1 Kasım 2016’da

yürürlüğe girdi. Bu tarihten
itibaren Türkiye, Moldova’nın
sanayi ürünlerine vergileri
kaldırdı” dedi.
Her iki ülkenin pek çok alanda
yakın iş birliği içerisinde
olmasına rağmen ticaret
hacminin istenilen seviyede
olmadığını belirten Kıvanç
konuşmasında şunları ifade
etti: “Adana’nın Moldova’ya
ihracatında en yüksek nokta
2020’de 8,5 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Maalesef
bu rakamlar istediğimiz
seviyelerde değil. Özellikle
Adana’nın da içinde yer aldığı
Çukurova Bölgesi Moldova’nın
ihtiyaç duyduğu birçok sektör
için önemli bir tedarikçi
konumundadır. Moldava’nın en
çok ithalat yaptığı makine ve
ekipmanlar, kimya, tekstil, metal
eşya, gıda, plastik, hububat
mamulleri gibi alanlarda
Adana’mızın üretim gücü
çok yüksektir.”
‘İKİ ÜLKE ARASINDAKİ
TİCARETİ ARTIRMAK İÇİN
ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ’
ATO Başkanı Atila Menevşe
de ise iki ülke arasındaki ticaret
hacminin arttırılması için
gerekli çabayı göstereceklerini
ifade etti. 1 milyar dolarlık
ticaret hacmi hedefi için ATO
olarak üzerlerine düşen görevi
yerine getireceklerini bildiren
Menevşe, “Karşılıklı ticaret
rakamlarına baktığımızda,
Adana- Moldova arasındaki
ticaret hacmi hedeflerimizin
oldukça altında. Moldova ile
yakınlık kurmayı ve ticaret
yapma olanaklarını arttırmayı
ATO olarak görev kabul
ediyoruz.” dedi.
Büyükelçi Croitor’un
Moldova’da yatırım olanaklarını
anlattığı “Neden Moldova?”
konulu sunum ile devam
eden webinar, katılımcıların
sorularının cevaplanmasının
ardından sona erdi.

KAPAK KONUSU

mesleki eğitimde değişim ve
dönüşüm başladı
Adana iş dünyası, mesleki ve teknik eğitim programlarını
sektörlerle birlikte tasarlamayı ve mezunların niteliğini
artırarak iş hayatına hazırlamayı amaçlayan Mesleki
Eğitim İş Birliği Projesi kapsamında Adana Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nin dersliklerini, atölyelerini ve
laboratuvarlarını yeniliyor. 120 yıllık tarihi okul, yeni
yüzüyle ve dinamik bir mesleki eğitim modeliyle elektrikelektronik, endüstriyel otomasyon, makine, metal, mobilya
ve tekstil sektörlerinde nitelikli işgücü yetiştirecek.

M

illi Eğitim Bakanlığı, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),
TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi arasında imzalanan protokol
kapsamında altı branşta eğitim veren
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin
hamiliğini Adana Sanayi Odası (ADASO),
Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Ticaret
Borsası (ATB) ve Adana Hacı Sabancı
Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) üstlendi.
İstihdam garantili mesleki eğitim için
seferber olan Adana iş dünyası, Mesleki
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Eğitim İş Birliği Projesi protokolüne
kriterlerine uygun şekilde yürütme kurulu
oluşturdu. Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi
Adana Yürütme Kurulu’nda İl Milli Eğitim
Müdürü Veysel Durgun, ADASO Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, ATO Başkanı
Atila Menevşe, ATB Başkanı Şahin Bilgiç,
AOSB Başkanı Bekir Sütcü, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitimden
Sorumlu Şube Müdürü Saffet Sarıdağ ile
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü Cebrail Şahin görev aldı.

PROJE OKULU A’DAN Z’YE
MODERNİZE EDİLİYOR
Adana’nın üretim dinamikleri, elektrikelektronik, endüstriyel otomasyon, makine,
metal, mobilya ve tekstil sektörlerinin ihtiyaç
duyduğu nitelikli işgücünün yetişmesi
amacıyla paydaş oldukları projede Adana
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin
modernizasyonu için kolları sıvadı. Merkez
Seyhan ilçesi Emek Mahallesi’nde bulunan
tarihi okulda zaman içinde yıpranan
binaların yenilenmesi, fiziki koşullarının
iyileştirilmesi ve mesleki eğitimin
standartlarını yükseltilmesine yönelik
çalışmalarda atölyelerin, laboratuvarların,
dersliklerin, idari bölümlerin zemin
döşemelerini, elektrik tesisatları, kapıları
ve pencereleri yenilendi. Mesleki Eğitim İş
Birliği Protokolü ile piyasada talep gören
niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik
bir mesleki eğitim modeline geçiş sürecinde
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin
atölyelerinin ihtiyaç duyduğu en yeni
teknoloji ürünü makineler ve teçhizatlarla
modernize edilmesine yönelik detaylı
planlamalar da tamamlandı.
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ADASO BAŞKANI KIVANÇ:
ADANA MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ’Nİ TERCİH
EDECEK GENÇLER, 4 YILLIK
EĞİTİMLERİ SONUNDA
MEZUN OLDUKLARINDA
‘ARA ELEMAN’ DEĞİL,
‘ARANAN ELEMAN’ OLACAK.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel
Otomasyon Teknolojileri, Mobilya ve
İç Mekân Tasarımı, Makine Teknolojisi,
Metal Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi
branşlarında eğitim veren Adana Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sanayi
kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli
iş gücü taleplerinin karşılanması için
oluşturulan Mesleki ve Teknik Lise Üst Kurul
Temsilciliği, eğitim içeriklerini belirledi.
‘NİTELİKLİ ARA ELEMAN
YETİŞTİRECEĞİZ’
Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi’nde
pilot okul seçilen Adana Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nde devam eden
çok kapsamlı yenileme çalışmalarını
değerlendiren ADASO Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç, “Nitelikli işgücünün
temelini iyi bir eğitim oluşturuyor. Ama
ülkemizde ara elaman istihdamı konusunda
özellikle sanayi tesislerinde son yıllarda
çok ciddi sıkıntılar yaşandığını biliyoruz.
Bölgemizdeki sanayicilerin bu yöndeki
taleplerini karşılamaya yönelik geçmişte
çeşitli projeler hayata geçirmiştik. Şimdi
de mesleki eğitimde kentimizin önemli
kurumlarından Adana Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi ile anlamlı bir iş birliği
yapıyoruz. Güçlü bir şekilde uygulamaya
koyacağımız bu iş birliği ile sanayicilerimizin
ihtiyaç duyduğu niteliklere haiz donanımlı
ara elamanlar yetiştireceğiz.” dedi.
‘YENİ MODELDE MESLEKİ EĞİTİM VE
REEL SEKTÖR ENTEGRE OLACAK’
Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi’nin hem
eğitim sistemi hem de iş dünyası için tarihi
bir fırsat doğurduğunu, yeni modelde
mesleki eğitim ile reel sektörün birbirine
entegre olacağını vurgulayan Başkan Zeki
Kıvanç, “Mesleki ve teknik eğitim, ekonomik
kalkınmanın hızlandırıcısıdır. Adana olarak,
nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için mesleki
ve teknik eğitime özel bir önem veriyoruz.
Öğrencilerin sektörlerle kaynaşarak ve çağın
gerektiği teknolojilere uygun donanımlı
şekilde yetişmesi için köklü bir tarihe sahip
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni
yeniliyoruz. Okulumuz inşallah geçmişte

Yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçiş sürecinde Adana Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nin fiziki koşulları iyileştirilirken, atölyelerdeki makineler ve teçhizatlar modernize edilecek.

olduğu gibi gelecekte de Türkiye’ye örnek
olmayı sürdürecek.” diye konuştu.
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nde değişim ve dönüşümün kısa
sürede tamamlanmasıyla bölge ve ülke
için büyük kazanımlar elde edileceğinin
altını çizen Başkan Kıvanç, “Amacımız dört
yıllık eğitimin sonunda tüm öğrencilerimizi
nitelikli birer çalışan haline getirebilmektir.
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin
niteliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. İş gücü piyasasındaki arz
talep dengesini en iyi şekilde kurup, bölgede
nitelikli eleman sorununu olabildiğince kısa
sürede çözmek hedeflerimiz arasındadır.”
diye konuştu.
‘GENÇLERİMİZ ARANAN
ELEMAN OLACAK’
Kamu-özel sektör ortak yönetim modeliyle
mesleki eğitimin hem dinamik hem de
sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda
tasarlanması ile Adana Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih edecek
gençlerin mezun olduklarında ‘ara
eleman’ değil, ‘aranan eleman’ olacağını
vurgulayan Başkan Kıvanç, şunları
söyledi: “Önümüzdeki yıllarda hamisi
olduğumuz proje okulu özelikle okul
seçimlerinde aileler için önemli bir kriter
olacak. Çünkü, öğrenciler fabrikalarda
staj yaparak yetişecekler. Bunun için
gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Amacımız dört yıllık eğitimin sonunda
tüm öğrencilerimizi nitelikli birer çalışan
haline getirebilmek ve istihdam etmektir.
Proje okulumuzdaki öğrencileri kendi
çocuklarımız gibi sahipleneceğiz. Güçlenen
motivasyonumuz nitelikli eğitimin ve
dolayısıyla nitelikli istihdamın, sanayi ve
üretim toplumu olmanın en değerli anahtarı
ve çözümü olacaktır. ”

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü Cebrail Şahin

‘BİN 178 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR’
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü Cebrail Şahin ise 1 Eylül 1900
tarihinde Adana Hamidi Sanayi Mektebi
adıyla Ulucamii yanındaki bir binada açılan
okulun dönemin en modern mesleki eğitim
veren kurumu olarak düzenlendiğini belirtip,
28 Şubat 1942’den itibaren şu an bulunduğu
yerleşkede Adana Sanat Okulu adıyla eğitim
hizmetini sürdürdüğünü söyledi. Hâlihazırda
altı branşta faaliyet gösteren Adana Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bin 178
öğrencinin eğitim gördüğünü kaydeden
Cebrail Şahin şunları söyledi: “Vizyon
olarak mesleki teknik eğitimde öğrencilerin
bireysel özelliklerini ve farklılıklarını göz
önünde bulundurarak gelişmesini sağlayan
aranan lider okul olma hedefiyle yola çıkan
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Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi kapsamında Adana’da proje okulu seçilen Adana Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nin tarihi binalarında yenilenme çalışmaları yürütülüyor.

okulumuz, misyon olarak Atatürk ilke ve
inkılaplarına bağlı, cumhuriyet ilkelerini
benimsemiş, ekip çalışmasına uyumlu, karar
verebilme ve sorun çözebilme yeteneğine
sahip, sorumluluk alabilen, iş hayatının
temel becerilerle donanmış, dürüst, üretken
öğrenciler yetiştirmeyi görev bilmiştir.
MEB ve TOBB iş birliği ile yapılan protokol
doğrultusunda, okulumuzun altyapısı ve
makine parkı yenilenerek, öğrencilerimizin
yeni teknolojik gelişmelere uygun olarak
yetiştirilmesi ve Adana sanayisinin ihtiyacı
olan mesleklere yönelik kalifiye iş insanları
yetiştirmeyi hedefliyoruz. Halen 125
öğretmen, 2 sayman, 2 teknisyen, 1 veri
hazırlama işletmeni ve 2 işçiye ek olarak
4 TYP kapsamında çalışan ile eğitim ve
öğretime devam ediyoruz.”
Elektrik-elektronik, endüstriyel otomasyon,
makine, metal, mobilya ve tekstil
sektörlerine yönelik işgücü yetiştiren Adana
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde alan
şefleri de sorumlu oldukları branşlarla ilgili
bilgiler verdi.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
TEKNOLOJİLERİ
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Elektrik Elektronik Teknolojileri Alan
Şefi Adnan Savaş: “Elektrik ve elektronik
teknolojileri alanında pano tasarım
montörlüğü, görüntü ve ses sistemleri ile
endüstriyel bakım onarım dallarında eğitim
veriyoruz. Alanımızda 9 adet laboratuvar
ve 4 adet atölyede eğitim faaliyetlerimizi
sürdürmekteyiz. Bilgisayar laboratuvarı
ve diğer birimlere ait tüm donanımlarımız
günümüz teknolojisine uygun olarak
yenilendi. Alanımızdan mezun olan
öğrencilerimiz tüm elektrik tesisatlarının
montajını, bakımını ve onarımını
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Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
2006 yılında kurulmuştur. 8 laboratuvar 2
atölye ile yeni binamızda yakında eğitime
devam edeceğiz. Alanımızda yaklaşık 120
bilgisayar ile her öğrenci çalışmalarını
tek başına yürütebilmektedir. Fabrika
otomasyon laboratuvarı donanımımızda
Endüstriyel Robotlar ve CNC’ler ile tam
donanımlı bir eğitim alanına sahibiz.
Alanımızda ayrıca 3D yazıcılarımız ile 3D
modelleme ile robot ve drone uygulamaları
gerçekleştirilmektedir. Endüstride
otomatik üretim yapan makinelerin
bakımı, onarımı, programlanması ve temel
olarak imalatı, otomasyon sistemlerinin
ağ yapılarını kullanarak üretimin ölçümü,
izlenmesi ve denetlenmesi için donanım
ve yazılım işlemlerini yapma yeterliklerini
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim
veriyoruz. Endüstriyel otomasyon; robot
teknolojisinin her alanında yaygın şekilde
kullanılmaktadır. Günümüzde teknolojinin
bir gereği hatta zorunluluğu olmuştur.
Ürün tasarımı, sistem dinamiği ve akıllı
kontrol, üretim süreçlerinin gözlenmesi,
modellenmesi ve kontrolü, kuvvet
elektroniği, mikro sistem tasarımı ve
uygulamaları, endüstriyel kontrol tasarımı,
algılayıcılar ve robot sistemleri, görüntü
işleme, sistemler arası iletişim ağları, yapay
zekâ ve sanal gerçeklik gibi konuları içermesi
nedeni ile savunma sanayii, otomotiv
ve tekstil sektörleri için önemli meslek
dallarının başında gelmektedir.”

Elektrik Elektronik Teknolojileri Alan Şefi
Adnan Savaş

yapabilecek donanımları kazanmış şekilde
çalışma hayatına atılmaktadır. Ülkemizin
büyük sanayi kuruluşlarında, küçük ve orta
boy işletmelerde bakım onarım işlerinde
istihdam edilmektedir. Alanımız bugün kendi
tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce
ulaşmıştır. Elektrik-elektronik sanayinin
Türkiye ekonomisindeki payı da her geçen
gün artmaktadır. Sektörümüzün sürekli
gelişiyor ve kendini yeniliyor olması,
dünya teknolojilerine uyum sağlamada
ve yeni teknolojileri benimsemede
gösterdiği çabukluk bu alanda eğitim gören
öğrencilerimizin meslek yaşamlarında parlak
geleceğe işaret etmektedir.”
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON
TEKNOLOJİLERİ
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
Alan Şefi Erol Arıcan: “Okulumuzda

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alan Şefi
Erol Arıcan

MAKİNE TASARIM TEKNOLOJİSİ
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Makine Tasarım Teknolojisi Alan Şefi Sinan
Akday: “Okulumuzun Makine Teknolojisi
Alanı, 5 atölye, 5 bilgisayar, 3 resimhanede
eğitim vermektedir. Tüm talaşlı üretim
tezgâhına sahip atölyelerinde donanımlı
öğretmen kadrosu bulunmaktadır. Eğitim
müfredatımız kapsamında üç boyutlu
modelleme ve tasarım çalışmalarında
kullanılan Auto Cad, Solid Works, Master
Cam çizim programlarıyla birlikte bilgisayar
destekli CNC torna tezgahlarında CNC
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programlarının eğitimleri uygulamalı olarak
ve simülasyon ortamında verilmektedir.
Tasarım Teknolojisi Alanı’ndan mezun olan
gençler iş yeri sahibi ya da talaşlı üretim
elemanı olarak çalışmaktadır. Fabrikaların
bakım onarım departmanlarında istihdam
edilmektedir.”

MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alan Şefi
Hüseyin Akdeniz: “Mobilya ve İç Mekân
Tasarımı Alanı işlevsel değerleriyle
mekânların kullanışlılığını, estetik
değerleriyle de yaşadığımız ve çalıştığımız
yerlerin sıcak, sevimli ve renkli bir ortam
haline gelmesini sağlar. Bu alan sanatı ve
tekniği birleştirerek ürünü ortaya çıkarır.
Alanda ahşap ve ahşap ürünleriyle birlikte
boya, renk, cam, plastik, çelik ve metal
gibi gereçler de kullanılmaktadır. Bu alan
okulumuzda 1948 yılından bu yana eğitim
vermektedir. Alanımızda iç mekân ve
mobilya teknolojisi ile mobilya ve iç mekân
ressamlığı olmak üzere iki dalda eğitim
vermekteyiz. Alanımızda 5 öğretmen ve
2 teknisyen ile öğrencilerimize eğitim
vermeye devam ediyoruz. Mobilya ve İç
Mekân Tasarımı Alanı içerisinde işlevsel
değerleriyle makina atölyesi, montaj atölyesi,
üst yüzey işlemleri atölyesi, bilgisayar
laboratuvarı, teknik resim ve teknoloji sınıfı
yer almakta ve eğitimlerimize buralarda
devam etmekteyiz.”

Metal Teknolojisi Alan Şefi
Esat Bulut

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alan Şefi
Hüseyin Akdeniz

Makine Tasarım Teknolojisi Alan Şefi
Sinan Akday
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Tekstil Teknolojisi Alan Şefi
Mehmet Sığırcı

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Tekstil Teknolojisi Alan Şefi Mehmet Sığırcı:
“Tekstil Teknolojisi; iplik üretimi, dokuma,
örme ve dokusuz kumaş üretimi, boyama,
baskı, apre gibi kumaşı renklendirme ile
özelliklerini geliştirme ve test işlemlerini
yapan meslek alanıdır. Okulumuzun Tekstil
Teknolojisi Alanı iplik üretim teknolojisi
ve dokuma üretim teknolojisi dalından
oluşmaktadır. İplik üretim teknolojisi dalında;
ipliğin ham maddesi, üretim aşamaları,
iplik numara bilgileri, ipliğin özelliği,
bükümü ve kullanımı konularında teorik ve
uygulamalı eğitim verilmektedir. Dokuma
üretim dalında ise dokumaya hazırlık
işlemleri, şablon dokuma tezgâhlarında
örnek kumaş dokuma, kumaşın kalite
özellikleri, bilgisayarda desen oluşturma,
kumaşın kullanım alanları gibi konularda
uygulamalar yaptırıyoruz. Mezunlarımız,
Türk tekstil sektöründe büyük sanayi
kuruluşları ve entegre tesisleriyle önemli rol
üstlenen Adana’da ve komşu illerimizdeki
işletmelerde çalışma imkanı bulmaktadır.”

METAL TEKNOLOJİSİ ALANI
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Metal Teknolojisi Alan Şefi Esat
Bulut: “Metal teknolojisi; metal ve metal
alaşımlarının sıcak ve soğuk olarak
şekillendirildiği, kaynak, perçin ve cıvata ile
birleştirmelerin yapıldığı, metal mobilya ve
doğrama, süsleme ve çelik konstrüksiyon
işlerinin uygulandığı alandır. Okulumuzda
Metal Teknolojisi Alanı kaynakçılık,
soğuk şekillendirme ve demir doğrama
atölyelerinden oluşmaktadır. Atölyemizde
gaz altı kaynak makinaları MIG-MAG,
TIG (argon) elektrik ark kaynak ve direnç
(nokta) kaynak makinelerimiz yeterli sayıda
mevcuttur. Kaynakla ilgili her türlü iş ve
kurs vermeye müsaittir. Yeterli donanım ve
tecrübeli öğretmenlerimiz mevcuttur.
Ayrıca malafalı bükme ve elektro statik
fırınımız mevcuttur. Yapılan işlerimiz fırın
boya ile boyanmaktadır.”
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LOJİSTİK MERKEZLERİNE 121 MİLYON
LİRA BÜTÇE AYRILDI

C

umhurbaşkanlığı 2021
Yatırım Programı’nda
depolama, yükleme,
boşaltma, elleçleme, sevkiyat,
yük birleştirme ve bölme
benzeri hizmetlerin verildiği
lojistik ve yük merkezleri
yatırımları için 121 milyon lira
kaynak ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla
yayımlanan 2021 Yılı Yatırım
Programı’nda yer verilen
bilgilere göre İstanbul,
Kayseri, Mersin, Konya,
Kahramanmaraş, Erzurum,
Mardin, Kars, Sivas, Karaman,
Bitlis, Bilecik ve Niğde’de 2024’e
kadar lojistik ve yük merkezleri
kurulması planlanıyor. Bu illerde
başlatılan projelerin toplam
tutarının 2 milyar 351 milyon
lirayı bulması öngörülürken,
bütçenin tamamı iç
kaynaklardan karşılanıyor ve dış
kredi kullanılmıyor. Geçen yıl
262 milyon 111 bin lira harcama
yapılan projeler için 2021 yılında
121 milyon 5 bin liralık kaynak
ayrıldı. Söz konusu yatırımlar
için bu yıl ayrılan kaynağın
dağılımına bakıldığında, Sivas
Lojistik Merkezi’nin 80 milyon
lira ile en yüksek payı aldığı
görüldü. Toplam değeri 275
milyon 56 bin lira olan bu

projenin 2020
yılı sonu kümülatif
harcaması 16 milyon 503
bin liraya ulaştı. Erzurum,
Kahramanmaraş,
Konya ve Mersin’deki
lojistik merkezlerinin
tamamlanması için
bu yıl 30 milyon liralık
kaynak ayrıldı. 2023 yılında
tamamlanması planlanan
bu projelerdeki söz konusu
işlerin toplam tutarı 40 milyon
lirayı bulacak. Kayseri’deki
Boğazköprü ve Bilecik’teki
Bozüyük lojistik merkezlerine
ise bu yıl 5’er milyon lira kaynak
aktarılacak. Boğazköprü
Projesi’nin toplam tutarı 378
milyon 476 bin lira iken Bozüyük
Projesi’nin toplam tutarı 629
milyon 311 bin lira olarak

ADANA’NIN KOMŞULARI
OLAN KAYSERİ, MERSİN,
KAHRAMANMARAŞ
VE NİĞDE İLLERİNDE
LOJİSTİK MERKEZLERİ
KURULUYOR.

öngörüldü. İki projenin de
2023’te bitirilmesi planlanıyor.
Kars Lojistik Merkezi’nin ise bu
yıl tamamlanması planlanıyor.
Proje tutarı 246 milyon 608 bin
lira olan söz konusu projeye
bu yıl 1 milyon liralık kaynak
ayrıldı. Ayrıca, İstanbul (Avrupa
Yakası), Karaman, Mardin,
Tatvan lojistik merkezleri ile
Niğde Andaval Yük Merkezi
projelerinin de peyder pey
gelecek 3 yılda tamamlanması
hedefleniyor.

TİM, ABD’de lojistik merkezler kuruyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı İsmail Gülle, 10 milyar
dolarlık ihracat hacmine ulaşılan
ABD’de 100 milyar dolarlık dış
ticaret hedefine yönelik adımlar
kapsamında bu ülkede lojistik
merkez açılması için detaylı bir
çalışma gerçekleştirdiklerini
açıkladı. Tekstil, mobilya ve halı
sektörlerine yönelik düzenlenen
‘ABD Lojistik Merkezi Fırsatları’
konulu çevrimiçi toplantıda
konuşan Gülle, yurt dışı lojistik
merkezlerinin faaliyete geçmesi
için bir süredir Ticaret Bakanlığı
öncülüğünde çalışmaların
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sürdürüldüğünü dile getirdi.
Gülle, “İhracatçılarımızın ABD
pazarına erişimini kolaylaştırmak
adına, Los Angeles, New Orleans
ve Georgia’da lojistik merkezler
kurmayı planlıyoruz. Merkezlerin
konumlarını ihracatçımızın azami
fayda sağlayacağı şekilde, tüm
İhracatçı Birliklerimiz ve Genel
Sekreterliklerimizle istişareyle,
sektörel kümelenmeleri de dikkate
alarak belirledik. Kurulan bu
lojistik merkezleri, bulundukları
bölgelere ihracatımızı katlayacak,
ihracatçımıza uzak pazarlarda
destek olacaktır.” dedi.

ÜLKE RAPORU / Halis Can ŞİRE

FRANSA TİCARETTE
SAYISIZ FIRSATLAR SUNUYOR
14 milyar doları aşan ikili
ticaret hacmi dikkate
alındığında Türkiye’nin
en önemli 8’inci ticaret
ortağı konumunda bulunan
Fransa, güçlü sanayi
temeli, çok sayıda büyük
ulusal işletmesi ve önemli
uluslararası fuarlara ev
sahipliği yapması ile sayısız
ticaret fırsatları sunuyor.
67 milyon nüfuslu Fransa,
çok çeşitli tüketim
alışkanlıkları ve yüksek
harcama gücüyle ticari
partnerlerine yüksek karlılık
potansiyeli vadediyor.
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ayri safi yurt içi hasılası 3 trilyon
dolara yaklaşan Fransa, dünyanın
7’inci büyük ekonomisi olarak
öne çıkıyor. Avrupa Birliği’nin merkezinde
yer alan Fransa, kıtanın önemli sanayi ve
ticaret noktalarına ulaşım için ideal bir
kavşak noktası niteliğini taşıyor. Fransa
ekonomisine en büyük desteği tarım,
sanayi, hizmetler, ulaştırma, turizm
ve enerji sektörleri sağlıyor. 544 bin
kilometrekare olan topraklarının yüzde
52’sini tarımda değerlendiren Fransa,
ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci
tarım ihracatçısı ülke unvanını elinde
bulunduruyor. Ülkenin kuzey bölgesinde
büyük buğday çiftlikleri, güney kısmında
üzüm bağları ve meyve sebze bahçeleri
bulunuyor. Şeker pancarı, peynir ve şarap
üretiminde de söz sahibi olan Fransa,
tarım endüstrisini yıllık 11 milyar dolardan
fazla sübvanse ediyor. Sanayi üretiminde
güçlü olan Fransa, dünyanın iki büyük
otomotiv üreticisi Peugeot ve Renault’ya
ev sahipliği yapıyor. Fransa, aynı zamanda
uçak üreticisi Airbus sayesinde havacılık
sektörüne de yön veriyor.

Karayolu ve demiryolu ağı gelişmiş
olan Fransa, toplam 478 havalimanıyla
da havayolu ulaşımında yaygın hizmet
sunuyor. Dünyanın en işlek beşinci
havalimanı sayılan Paris’teki Charles
de Gaulle Havaalanı her yıl yaklaşık 60
milyon yolcuya hizmet veriyor. Fransa’nın
ulusal taşıyıcısı Air France altı kıtada 150
noktaya uçuş sağlıyor. Her yıl yaklaşık
85,7 milyon turist alan ve dünyanın en
popüler destinasyonları arasında bulunan
Fransa, turizmden 70 milyar dolar gelir
sağlıyor. Elektrik ihtiyacının yüzde 78’ini
nükleer enerjiden karşılayan Fransa, en
az karbondioksit emisyon seviyelerinden
birine sahip ülkeler liginde bulunuyor.
DIŞ TİCARET HACMİ
1,19 TRİLYON DOLAR
2019 yılı verilerine göre 555 milyar
dolar ihracat, 637 milyar dolar ithalat
gerçekleştiren Fransa, 2020 yılında 476
milyar dolar ihracat ve 570 milyar dolar
ithalat gerçekleştirmiştir. Fransa’nın
dış ticaretinde makineler, hava taşıtları,
motorlu kara taşıtları, elektrikli makine ve
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Fransa’ya 2019 yılında
38 milyon 311 bin dolarlık
ihracat gerçekleştiren
Adana, 2020 yılında
bu rakamda yüzde
24,15’lik artış sağlayıp,
49 milyon 76 bin dolar
seviyesine ulaştı.
cihazlar, eczacılık ürünleri, uçucu yağlar ve
kozmetik, plastikler ve mamulleri en önemli
kalemleri oluşturuyor.
Fransa’nın ithalatında ise en önemli ürün
gruplarının başında makinalar, motorlu
kara taşıtları, mineral yakıtlar ve yağlar,
elektrikli makina ve cihazlar, eczacılık
ürünleri ve kozmetik ürünleri, plastikler ve
mamulleri, optik fotoğraf ölçü tıbbi alet ve
cihazları, organik kimyasallar, giyim eşyası
ve aksesuarlar yer alıyor. 2019 yılında
Fransa’nın en önemli tedarikçileri arasında
95 milyar dolar değer ile Almanya, 59
milyar dolar değerli Çin ve 48 milyar dolar
değer ile İtalya bulunuyor. Fransa pazarında
ABD, Belçika, İspanya, Hollanda, İngiltere,
İsviçre ve Polonya diğer önemli aktörler
olarak sıralanıyor.
FRANSIZLARIN TÜKETİM
TERCİHLERİ ÇEŞİTLİ
Fransa’da tüketicilerin önemli bölümü
büyük perakendecilerden ve büyük
şirketlerden alışveriş yapıyor. Ülkede
büyük mağazalar, alışveriş merkezleri
ve hipermarketler tarafından, alışveriş
kartları, indirimler ve müşteriye özel
promosyonlar yoluyla, müşteri sadakati ve
bağımlılık yaratma çalışmaları yapılıyor.
Diğer taraftan, doğrudan pazarlama,
posta yoluyla satış, telefonla pazarlama ve
elektronik ticaret gibi yeni satış teknikleri
giderek yaygınlaşıyor. Çevrimiçi satışlar,
e-ticaret ve m-ticaret Fransızların ilgisini
giderek daha fazla çekiyor. Bu uygulama;
aynı zamanda büyük şehirlerde eve veya
arabaya teslim hizmetinin gelişmesi ile
başta gıda olmak üzere tüketim mallarının
satışında önemli bir rol oynuyor. İthal
ürünler süpermarketlerde ve diğer dağıtım
kanallarında yaygın olarak satılıyor.
Fransızların çoğu tüketimin zevkle eş
anlamlı olduğuna inanıyor ve bu nedenle
de turizm, dışarda yeme-içme, spor, kültür
ve eğlence gibi hizmetler ve bu kapsamdaki
ürünler bu ülkedeki çoğu tüketici için
oldukça önem taşıyor. Diğer taraftan,
Fransız tüketiciler; ürün tercihlerinde kalite,
izlenebilirlik, ürünün içeriği, özgünlük,
şeffaflık, çevreye saygı özellikleri de
dikkate alıyor.

Dünyanın en popüler turizm destinasyonları arasında bulunan Fransa, yıllık ortalama 85,7 milyon
turisti ağırlıyor ve yaklaşık 70 milyar dolar gelir sağlıyor.

TÜRKİYE, 2020’DE 6,82 MİLYAR
DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2020
yılı verilerine göre Türkiye’nin Fransa’ya
gerçekleştirdiği ihracat bir önceki yıla
kıyasla yüzde 10 azalarak 6 milyar 822
milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Fransa’ya yönelik dış satımında 2,96 milyar
dolar değer ile otomotiv endüstrisi uzak ara
liderliği elinde bulundururken, 809 milyon
dolar değer ile hazır giyim ve konfeksiyon
sektörü ikinci, 735,5 milyon dolar değer ile
elektrik-elektronik sektörü üçüncü sırada
yer aldı. Türkiye’nin Fransa pazarında
etkili olduğu diğer sektörler ise kimyevi
maddeler ve mamulleri, çelik, demir ve
demir dışı metaller, makine ve aksamları
şeklinde sıralandı. 2020 yılında Türkiye’nin
Fransa’ya yönelik ihracat hacminde en
yüksek performansı yüzde 32,9 artış ve
16,8 milyon dolar değer ile yaş meyve
sebze, yüzde 21,9 artış ve 129,3 milyon
dolar değer ile mobilya, kâğıt ve orman
ürünleri, yüzde 17,5 artış ve 140 milyon
dolar değer ile çimento, cam, seramik ve
toprak ürünleri sektörleri elde etti.

ADANA’NIN FRANSA’YA İHRACATI
YÜZDE 24,15 ARTTI
Türkiye’nin Fransa’ya gerçekleştirdiği
ihracat illere göre değerlendirildiğinde
Adana, 49 milyon dolarlık performansla
tedarikçiler listesinde 12’nci sırada yer aldı.
Fransa’ya 2019 yılında 38,8 milyon dolarlık
ihracat gerçekleştiren Adana, 2020’de
yüzde 24,15’lik artış sağlayıp, 49 milyon
76 bin dolar seviyesine ulaştı. 2020 yılında
Adana’nın ihracat yaptığı ülkeler arasında
11’inci sırada yer alan Fransa’nın yıllık
ihracattaki payı yüzde 2,62’ye yükseldi.
2010-2020 yılları arasındaki 10 yıllık süreçte
Adana ile Fransa arasındaki ikili ticaret
hacmine bakıldığında yıllık ortalama 100
milyon dolarlık ticaret yapıldığı görülüyor.
Fransa’ya yönelik ticaretinde 2010 yılından
itibaren kesintisiz dış ticaret fazlası veren
Adana, 2020 yılında 25 milyon dolarlık fazla
elde etti. Son 10 yıllık veriler ele alındığında
ise Adana’nın Fransa’ya yönelik ihracatında
nakil vasıtaları ve aksamları uzun dönem
birinci sıradaki yerini korurken, tekstil, hazır
giyim ve konfeksiyon sektörleri ikinci sırada
yer alıyor.
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Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar’dan
geri dönüşüm tesislerine ziyaret
Geri kazanılabilir atıkların
değerlendirilmesi
konusunda son yıllarda
Adana’da önemli yatırımlar
faaliyete geçti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Emin Birpınar, Adana’da atıkların
ekonomiye yeniden kazandırılması
alanında faaliyet gösteren geri
dönüşüm tesislerini ziyaret etti.
Plastik, cam, metal ve kağıt
atıkları ekonomiye kazandıran
geri dönüşüm tesislerinde

incelemelerde bulunan Prof. Dr.
Mehmet Emin Birpınar’a Adana
Milletvekili Tamer Dağlı, Adana
Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Ticaret
Bakanlığı ve TOBB yetkilerinden
oluşan heyet eşlik etti.
Sektör temsilcileriyle istişarelerin
yapıldığı ziyaretler kapsamında
sektörün öne çıkan sorunları
ve önümüzdeki dönemlerde
özellikle çevre ve sürdürülebilir
atık tedariki anlamında alınması
gereken önlemlerle ilgili
görüşmelerde bulunuldu.

ADASO’DAN TRADE MAP KULLANIMI VE
İHRACAT PAZAR ANALİZİ EĞİTİMİ
Ülkelerin ithalat ve
ihracat verilerini
doğru, güvenilir
ve güncel olarak
yayınlayan, ihracat
yapan firmaların
analiz çalışmalarını
kolaylaştıran Trade
Map sitesinden
en verimli şekilde
yararlanma yolları
anlatıldı.

A

dana Sanayi Odası
(ADASO), kentteki
sanayicilerin ihracat
kapasitelerini artırmak ve yeni
hedef pazarlara yönelmelerine
katkı sağlamak amacıyla dış
ticaret istatistiklerini, ülke
analizlerini ve trendleri doğru
verilerle güncel olarak sunan
Trade Map sitesinin kullanımı
konusunda bilgilendirdi.
Sanayiciler ile dış ticaret
departmanları uzmanlarına
yönelik düzenlenen Trade
Map Kullanımı ve İhracat
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Pazar Analizi Eğitimi, pandemi
dolayısıyla online ortamda
gerçekleştirildi. ADASO
Projeler Birimi Koordinatörü
Gülhan Özdemir’in düzenlediği
eğitimde ticari istihbaratın
büyük önem taşıdığı günümüz
piyasasında; ülkelerin ithalatihracat verilerinin rahatlıkla elde
edilebileceği, Trade Map sitesi
üzerinden Dış Ticaret Pazar
Analizi hazırlama yöntemi ve

ADASO Projeler
Birimi Koordinatörü
Gülhan Özdemir,
İHRACAT PAZAR
ANALİZİ EĞİTİMİNİ
PANDEMİ ŞARTLARI
NEDENİYLE ONLİNE
ORTAMDA SUNDU.

başvurulacak hususlar anlatıldı.
Trade Map Kullanımı ve İhracat
Pazar Analizi Eğitimi’nde
hedef ülke matrisi hazırlama,
potansiyel üç hedef ülke
belirleme, hedef ülke dış dosyası
hazırlama, hedef ülkelerde
ithalatçı/ihracatçı firma bulma
yöntemleri, hedef ülkelere
yönelik firma bazında stratejik
öneriler” konuları üzerinde
duruldu.

HABER

‘YERLİ ENERJİ KAYNAKLARINI
VERİMLİ KULLANMAK ZORUNDAYIZ’
‘İşimin Enerjisi’ webinarına katılan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye’nin enerji ihtiyacının üçte ikisinden
fazlasının ithalat yoluyla karşılandığını belirtip, sektörün en öncelikli
hedefinin arz güvenliği olduğunu vurguladı.

T

ürkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB)
Yönetim Kurulu
Üyesi ve Adana Sanayi Odası
(ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç,
enerji tüketiminde tasarruf
sağlayarak karbon ayak izini
azaltan ve yenilenebilir enerji
kullanımını arttıran ürünlerini
“İşimin Enerjisi” ismiyle
tanıtan Enerjisa Enerji’nin
düzenlediği webinarda enerji
sektörünün gelişimine yönelik
değerlendirmelerde bulundu.
Moderatörlüğünü Prof. Dr.
Emre Alkin’in yaptığı wabinarın
açılışında konuşan Başkan

Zeki Kıvanç, Türkiye’nin enerji
ihtiyacının üçte ikisinden
fazlasını ithalat yoluyla
karşıladığını belirtip, enerji
sektörünün en öncelikli
hedefinin, sürdürülebilirlik ve
arz güvenliği olduğunu, bu
hedefin gerçekleştirilmesinin
yegâne yolunun da yerli enerji
kaynaklarını en doğru ve
verimli şekilde kullanmaktan
geçtiğini vurguladı.
Başkan Kıvanç, Avrupa
Birliği’nin sürdürülebilir
kalkınmayı ve tüm ekosistemi
tehdit eden öncelikli risklere
karşı hazırladığı Avrupa Yeşil

Mutabakatı ve 2030 yılına kadar
karbon salınımını yüzde 50
azaltmayı, 2050 yılına kadar ise
Avrupa kıtasını iklim nötr hale
getirmeyi hedefleyen çağrısını
ele aldı. Kıvanç, Avrupa Yeşil
Mutabakatı’nın temiz, ulaşılabilir
ve güvenli enerji sağlamayı,
döngüsel bir ekonomi için
endüstriyi harekete geçirmeyi,
tarladan sofraya adil, sağlıklı
ve çevre dostu bir gıda
sistemini tasarlamayı, toksik
içermeyen bir çevre için
sıfır kirliliği, sürdürülebilir
ve akıllı hareketliliğe geçişin
hızlandırılmasını, ekosistemleri
ve biyoçeşitliliği korumayı temel
strateji olarak ortaya koyduğunu
ve Türkiye’yi yakından
ilgilendirdiğini ifade etti.
‘BİNALARIN YALITIMI
SAĞLANMALI’
Mutabakatla birlikte tarımdan
gıdaya, otomotivden
madenciliğe birçok sektörün,
üretim, pazarlama ve ihracat
süreçlerinde önemli değişimler
planlandığını vurgulayan
Kıvanç, yeşil dönüşümün
kaçınılmaz olduğunu, TOBB’un
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bu konuyu yakından takip
ettiğini ve ihtiyaç duyulan
çalışmaları sürdürdüğünü
bildirdi. Mevcut binaların
yalıtımının sağlanması ve yeni
binaların “C” olan asgari enerji
performans sınıfının B veya A
sınıfına yükseltilebilmesi için
yatırımların özendirilmesine
ve bina sahiplerine destekler
sağlanmasına ihtiyaç olduğunu
kaydeden Kıvanç, TOBB’un
Enerjisa ile Türkiye Enerji
Meclisi’nde birlikte çalıştığını ve
sosyal sorumluluk projelerine
birlikte imza attığını belirtti.
Kıvanç, enerji verimliliğinin
firmalar için vazgeçilmez
bir unsur olarak görülmesi
gerektiğini ve bu projelere
kaynak ayırmalarının şart
olduğunu dile getirdi.
ENERJİ SEKTÖRÜ ÇOK
YÖNLÜ DEĞERLENDİRİLDİ
Tüm gün süren webinarda
enerji verimliliği mevzuatı,
güneş enerjisi teknolojileri
ve uygulamaları, enerji
verimliliği sistemleri, yeşil
enerji sertifikasyonu ve proje
finansmanı konularında
sunumlar gerçekleştirildi.
Sabancı Holding ve E.ON’un
çoğunluk hisselerine sahip
olduğu Enerjisa Enerji’nin
yeşil enerji ve çevre dostu
sürdürülebilir enerji alananda
sunduğu hizmetler anlatıldı.
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‘MESLEK ÖĞRENİRKEN MUTLAKA
GİRİŞİM HAYALLERİ KURMALISINIZ’
Türkiye’de özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün
yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen ‘Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü’
kapsamında proje okulu seçilen Adana Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nin öğrencilerine yönelik “Cam Kuleler ve Gelecek Nasıl Gelecek?”
başlıklı internet semineri gerçekleştirildi. Webinarın konuşmacısı
Kastamonu Entegre Adana Fabrika Direktörü Ergin Turan, gençlerin
meslek öğrenirken mutlaka girişim hayalleri kurması gerektiğini belirtti.

S

anayici, eğitim ve
istihdam ilişkisini
güçlendirmeye yönelik
Adana Sanayi Odası, Adana
Ticaret Odası, Adana Ticaret
Borsası, Adana Hacı Sabancı
Organize Sanayi Bölgesi iş
birliğinde düzenlenen webinara
Kastamonu Entegre Adana
Fabrika Direktörü Ergin
Turan konuşmacı olarak
katıldı. Adana Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nde
görev yapan öğretmenler
ile öğrenci velilerinin de
katılım sağladığı webinarda
mesleki eğitimin dinamik
ve sektörün ihtiyaçlarına
yönelik teknolojik yeniliklerle
bütünleştirmek gerektiğini
vurgulayan Ergin Turan,
mesleki eğitimlerini girişimcilik
ruhuyla bütünleştiren gençlerin
çalışma hayatında daha başarılı
olacağını belirtti.
Mesleki eğitim almanın bir
ayrıcalık olduğunu ifade eden
Ergin Turan, “Günümüzde
sadece mesleki eğitim almak
yeterli değil. Çalışma hayatında

mesleki eğitimle beraber girişim
tarafının da güncellenmesine
ihtiyaç var. Bütün bunlarla
birlikte teknolojiyi de iyi
kullanmamız gerekiyor. Ama
her şeyden önce gençlerimizin
okul hayatı devam ederken
girişim hayalleri kurmasında
büyük fayda var.” dedi.
‘GELİŞMENİN YOLU HAYAL
ETMEKTEN GEÇİYOR’
Teknolojinin hızla geliştiğini,
geçmişte hayal edilen birçok
şeyin günümüzde gerçeğe
dönüştüğünü anlatan Ergin
Turan, “İlk bölümü 1962 yılında
yayınlanan çizgi film Jetgiller,
fütüristik yaşam biçimleriyle
çocukluğumuzda hevesle
baktığımız gelecek hayaliydi.
Peki ya bugün bu çizgi filmde
gördüklerimize yakın bir hayat
yaşadığımızı hiç fark ettiniz mi?
Bu çizgi filmdeki karakterlerin
televizyondan eşiyle dostuyla
sohbet ettiğine tanık olurduk.
İnsanlar o zaman bunun nasıl
olduğunu anlamasalar da artık
uzaktaki yakınlarıyla Skype ya

da Facetime ile konuşabiliyorlar.
Jetgiller çizgi filminde görüntülü
konuşma vardı ve bugün
görüntülü konuşma yapılmayan
bir mekânın kalmadığı yerdeyiz.
Şu an fiili olarak yan yana
değiliz ama sizlerle aynı yeri
paylaşıyoruz. Zoom’un içerisine
bir yapı daha yapıldı ve istersem
ben sizlerle oda oluşturup
oralarda ayrı ayrı görüşürüm.
Sürekli gelişen teknoloji
sayesinde iletişim kanalları
çeşitleniyor, sosyal hayatta ve
iş yaşamında bu imkânlardan
da artık en üst seviyede
yararlanıyoruz.” diye konuştu.

‘DİJİTAL YAŞAMA AYAK
UYDURMALIYIZ’
Günümüzde iş hayatında çok
özel teknolojiler kullanarak yeni
çalışma modelleri geliştirildiğini
aktaran Ergin Turan, “Fiziksel
yaşam, dijital yaşam ve yapay
yaşam artık iş hayatının
ana başlıkları arasında yer
alıyor. Günümüzde uzaktan
çalışma giderek yaygınlaştı.
Pandeminin zorlayıcı şartları
da uzaktan çalışmada etkili
oldu. On yıl öncesine kadar
yarışmalarda bilgisayarlar
insanları yenemiyordu, ama
artık bilgisayarlar insana karşı
üstünlük sağlayabiliyorlar.
Bugün bir bilgisayara soru
sorduğunuzda, merhaba
dediğinizde akıllı algoritma ile
nitelikli bir sohbet yapabiliyoruz.
Teknoloji ilerliyor, bilgisayarlar
gelişiyor, buna bağlı olarak
dijital yaşamımız da değişiyor.
Buna ayak uydurmalıyız” diye
konuştu.
Teknoloji gelişirken yeni
mesleklerin ortaya çıktığını,
bazı mesleklerin ise tarihe
karıştığını dile getiren Ergin
Turan, gençlerin şimdiden
geleceği okuyacak öngörüler
geliştirmesi gerektiğinin
altızı çizdi. Ergin Turan,
“Dijital devrimde bilgisayar
mühendisliği gibi veya teknik
geride dijital geçişteki meslekler
çok kıymetli hale geldi. Bazı
meslekler ise alternatifi
olmadığı için kıymetini koruyor.
Bu ilerlemede ilk önce kendi
donanımımızı çok yüksek bir
yere getirmemiz gerekiyor. Bu
sayede meslek grupları ayakta
kalmayı sürdürecektir.” dedi.
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••• ADANA GELECEĞİNİ KONUŞTU

Kamu ve özel sektör iletişimini bir araç olarak kullanarak hem Covid-19 salgını sırasında hem de
sonrasında Adana ekonomisinin hızlı toparlanması için gereken politikaları müzakere etmek üzere
‘Adana Büyüme ve İstihdam Gündemini Konuşuyor: Adana’da Kamu-Özel Sektör İletişimi ile Vizyon
Tayini’ başlıklı müzakereli tercih çalıştayı düzenlendi.

A

dana Büyükşehir
Belediyesi, Alman
Uluslararası İşbirliği
Kurumu (GIZ), Türkiye
Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfı (TEPAV), Adana’daki
odalar ve borsalar ile organize
sanayi bölgesinin iş birliği ile
düzenlenen üç aşamalı çalıştay
serisinin ilki olan müzakereli
tercih çalıştayında, geniş ve
kapsayıcı bir katılımcı grubu
ile Adana’nın büyüme ve
istihdam gündemi tartışıldı.
Kentin mevcut yapısal durum
analizi ile yerel ve küresel
düzeyde dönüşümü için gerekli
hedeflerin tayinini amaçlayan
çalıştayda, katılımcılar
Adana’nın geleceğine dair
fikirlerini canlı oylamalar,
interaktif anlık tartışma
bölümleri ve eş zamanlı tematik
tartışma oturumlarıyla dile
getirdi. “Yeniden Adana”
sloganıyla gerçekleştirilen
çalıştayın açılışında konuşan
GIZ Ekonomik Fırsatların
Desteklenmesi Programı
(PEP) Direktörü Alberto
Vega Exposito, kamu ve özel
sektör diyaloğuyla Adana için
büyüme ve istihdamda önemli
fırsatların yakalanılabileceği
söyledi. Adana Büyükşehir
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politika önerilerinin de
geliştirilmesine ihtiyaç
duyulduğunu dile getirdi.
Çalıştay, TEPAV’dan Güven
Sak’ın “Torunlarınız Nasıl Bir
Adana’da Büyüsün İstersiniz?”
başlıklı interaktif sunumu ile
devam etti. Güncel sosyal ve
ekonomik eğilimlerin ışığında,
Adana’nın mevcut durumunun
da resmedildiği interaktif
sunumda ilgili fırsat alanları
ve dezavantajlar sanayi, tarım,
enerji, turizm ve hizmetler
sektörleri özelinde ele alındı.
Adana’nın göç verme nedenleri,
kentin geleceği için mevcut
kabiliyetler setini dikkate alarak,
odaklanılması gereken alanlar
ve dış ticaretteki en önemli
tehditler tartışıldı.
Belediye Başkanı Zeydan
Karalar ise çalıştayın Adana’nın
sürdürülebilir kalkınmasındaki
önemine dikkat çekti ve bu
etkinliğin sosyal ve ekonomik
kazanımları artıracağını belirtti.
‘YENİ TEKNOLOJİLERDEN
YARARLANMALIYIZ’
Daha sonrasında söz alan
Adana Valisi Süleyman Elban
kentin ekonomik ve sosyal
kaynaklarının gücüne değinip
bu toplantının Adana’nın üstün
yanlarının geliştirilmesi ve
dezavantajlı alanlarının tespit
edilip iyileştirilmesi için önemli
bir ilk adım olduğunun altını
çizdi. Sanayi, tarım ve hizmetler

Adana’nın mevcut
durumu, fırsat
alanları ve
dezavantajları
sanayi, tarım, enerji,
turizm ve hizmet
sektörleri özelinde
ele alındı.
sektörlerinde dijitalleşmenin
önemine ve yeni teknolojilerin
gerekliliğine vurgu yapan
Vali Elban, yeni yaklaşımlar
dâhilinde pratik ve uygulanabilir

BEYİN FIRTINASINDA ÖNE
ÇIKAN GÖRÜŞLER
İnteraktif sunum ve alt
gruplardaki tartışmalarda öne
çıkan değerlendirmelerde şu
görüşler öne çıktı: ”Sektör
seçmek yerine teknolojiye
odaklanmalı ve tüm sektörlerde
yeni teknolojilere dayalı
yenilenmeler sağlanmalıdır.
Tarım sektöründen başlayarak
sanayi ve hizmetlerin değer
zinciri çerçevesinde gayrisafi
yurtiçi hasılaya odaklanarak
payları büyütülmelidir. Beyaz
yakalı, kalifiye elemanların
göçünü engellemek için
daha yaşanabilir bir Adana
düşünülmelidir. İmar ve ulaşım
ana planlarında yeşil alanlara
ve artan yaşlı nüfusa önem
verilmelidir. Kadınların çalışma
yaşamına daha yoğun katılımı
desteklenmelidir. Gastronomi
turizminin sağlık ve doğa
turizmleriyle entegrasyonu
sağlanmalıdır. Dijitalleşme
ve Yeşil Mutabakat’ın sosyal
sonuçları ile baş etmeye
yönelik gereklilikler hayata
geçirilmelidir. Yeni organize
sanayi bölgeleri yeşil dönüşüme
uygun döngüsel ekonomi
dikkate alınarak planlanmalıdır.”
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‘KOBİ’LERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE
YALIN ÜRETİMİNE ODAKLANDIK’
Çukurova Kalkınma Ajansı
(ÇKA) Genel Sekreteri
Savaş Ülger, “Dijital
dönüşüm, yalın üretim ve
verimlilik odaklı olarak
tasarladığımız ‘İmalat
Sanayinde Kurumsallaşma,
Yenilik ve Verimlilik
Sonuç Odaklı Programı’
kapsamında Model Fabrika
ve Yenilik Merkezleri’nden
yararlanan KOBİ’lere
yönetim danışmanlığı ve
teknik destek sağlayacağız.
1,5 milyon bütçeli bu
programımızdan ilk etapta
Adana ve Mersin’deki
toplam 28 KOBİ
yararlanacak.” dedi.

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı
koordinasyonunda Çukurova
Bölgesi’nin ekonomik ve sosyal
kalkınmasında 14 yıldır etkin rol üstlenen
Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), imalat
sanayi, girişimcilik ve turizm alanlarında
farklı destek mekanizmaları geliştirirken
dijital dönüşüm, yalın üretim ve verimlilik

ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger
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odaklı olarak tasarladığı ‘İmalat Sanayinde
Kurumsallaşma, Yenilik ve Verimlilik
Sonuç Odaklı Programı’ kapsamında
Adana ve Mersin’deki Model Fabrika ve
Yenilik Merkezleri ile protokol imzalayarak
KOBİ’lere yönetim danışmanlığı ve teknik
destek sağlamaya başladı.
REKABET GÜCÜ YÜKSEK
İMALAT SANAYİ HEDEFİ
ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, 2020
yılından itibaren üç yıllık perspektifle,
ulusal ve bölgesel plan ve öncelikler temel
alınarak oluşturdukları İmalat Sanayinde
Kurumsallaşma, Yenilik ve Verimlilik Sonuç
Odaklı Programı ile Çukurova Bölgesi’nde
rekabet gücü yüksek öncelikli imalat sanayi
sektörlerinde Ar-Ge, yenilik, verimlilik
ve dijital dönüşümün sağlanmasına
yönelik ara yüzlerin oluşturulması ve
desteklenmesi yoluyla bölgesel ekosistemin
güçlendirilmesini amaçladıklarını belirtti.
Bu program çerçevesinde verecekleri
yönetim danışmanlığı ve teknik
desteklerle KOBİ’ler düzeyinde katma
değerli ve yenilikçi üretim kapasitesinin
yükseltilmesini, bölgesel rekabet gücünün
ve ihracatın artırılmasını hedeflediklerini
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kaydeden ÇKA Genel Sekreteri Savaş
Ülger, Adana ve Mersin illerinde kurulan
Model Fabrika ve Yenilik Merkezleri ile
protokoller imzaladıklarını söyledi.
‘TEKNİK DESTEĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİR
OLMASI ÖNEMLİ’
Savaş Ülger, “KOBİ’lerimizin yalın
üretim, yenilik ve verimlilik alanlarında
uzun soluklu bir gelişim sürecine ihtiyaç
duyduğunu gözlemlediğimiz için verilen
teknik desteğin sürdürülebilir olması
önem arz etmektedir. Hali hazırla ilerleme
kaydetmiş KOBİ ilerin durumlarını daha
da ileri taşımak, bu konularda henüz yeni
sayılabilecek KOBİ’lerimizi de yalın üretim
kavramıyla tanıştırmak, bu süreçte hem
danışmanlık alan hem de danışmanlık
veren kurumlar açısından oluşturulan bilgi
birikiminin bölgede kalmasını sağlamak,
danışmanlık hizmetini bir standart
üzerinden devam ettirmek gerekiyordu.
Bu kapsamda, bölgemizde bu kapasitenin
oluşturulması için en uygun çözüm
ortaklarının Adana ve Mersin Model
Fabrikalar olduğunu tespit ettik. Yaptığımız
görüşmeler sonucunda bölgemizde
oluşturmak istediğimiz kapasite konusunda
ortak bir vizyona sahip olduğumuzu gördük
ve çalışmalarımızı başlattık.” dedi.
‘BÖLGEMİZ YALIN ÜRETİM,
VERİMLİLİK VE YENİLİKTE CAZİBE
MERKEZİ OLACAK’
İmalat Sanayinde Kurumsallaşma, Yenilik
ve Verimlilik Sonuç Odaklı Programı
altında yürüttükleri Yönetim Danışmanlığı
Teknik Destek Programı ile beklentilere
ilişkin bilgi veren Savaş Ülger, “Süreç
sonunda Model Fabrika ve Yenilik
Merkezleri başta olmak üzere bölgemizde
faaliyet gösteren kuruluşların ulusal
çapta referans gösterilecek bilgi, birikim
ve deneyime sahip olmaları da diğer bir
beklentimizdir.” diye konuştu.
Yılın ikinci yarısında “Yönetim
Danışmanlığı Teknik Destek Programı”
yeniden ilan etmeyi planladıklarını aktaran
Savaş Ülger, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu doğrultuda Ajans olarak firmaların
dijital dönüşüm, verimlilik ve yalın
uygulamalar konularında, kurumsal
nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerine
teknik destek sağladık. Bundan sonraki
desteklerimizle de bölgemizdeki KOBİ’lerin
ve tüm paydaşlarımızın yanında olmaya
devam edeceğiz. Projelerimizin bölgemize
hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
‘İLK DEFA FİNANSMAN DESTEĞİ
PROGRAMI PLANLADIK’
ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, kurumun
diğer faaliyetlerine hakkında şu bilgileri
verdi: “ÇKA’nın 2020 yılından itibaren
faaliyetlerini, üç yıllık bir perspektifle,
ulusal, bölgesel plan ve öncelikler temel
alınarak oluşturduk.

Adana ve Mersin’deki Model Fabrika ve Yenilik Merkezleri 28 KOBİ’ye yönetim danışmanlığı ve
teknik destek sağlamaya başladı.

“Yönetim Danışmanlığı
Teknik Destek
ProgramıNI yeniden
ilan etmeyi planlıyoruz.”

Çukurova Kalkınma Ajansı olarak
çalışmalarımızı ‘İmalat Sanayinde
Kurumsallaşma, Yenilik ve Verimlilik
Sonuç Odaklı Programı’, ‘Girişimciliğin
Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’
ve ‘Turizmde Destinasyon Yönetimi
Sonuç Odaklı Programı’ olmak üzere
üç program üzerinden yürütüyoruz.
Çukurova Bölgesinin ekonomik ve sosyal
kalkınmasında etkin bir rol üstlenen
Ajansımız, sonuç odaklı programlama
yaklaşımı çerçevesinde odaklandığı imalat
sanayi, girişimcilik ve turizm alanlarında
faaliyet ve projelerini çeşitlendirerek,
farklı destek mekanizmaları geliştirerek

çalışmalarını 2021 yılında artan bir
ivmeyle sürdürmeyi hedeflemektedir.
Turizm altyapısı ile imalat sanayinin
yenilik ve verimlilik odaklı altyapısının
geliştirilmesine yönelik mali destek
programlarının yanı sıra bu yıl ilk defa
finansman desteği programını yürütmeyi
planlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
koordinasyonunda yine 2021 yılında
uygulanmaya başlayacak olan Üreten
Şehirler Programı’na da Çukurova
Kalkınma Ajansı olarak paydaş kurumlarla
iş birliği içerisinde hazırlayacağı projelerle
katılım sağlayacaktır. Öte yandan, yaşanan
Covid-19 pandemi sürecinin sosyal ve
ekonomik etkilerinin değerlendirilerek
bölgedeki kurumların ve sektörlerin
dayanıklılığının artırılması için Avrupa
Yeşil Mutabakatı ile birlikte gündeme
gelen döngüsel ekonomi ve temiz üretim
konularında işletmelerin farkındalığının
geliştirilmesi, sosyal girişimcilik
yaklaşımının yaygınlaştırılması ve bölge
turizm destinasyonlarının tanıtımı konuları
bu yılın önemli diğer çalışma alanları
arasında yer almaktadır.” dedi.
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ADASO YÖNETİMİ MERSİN MODEL
FABRİKADA İNCELEMELERDE BULUNDU

ADASO Yönetim Kurulu, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (MTOSB) kurulan Mersin Model
Fabrika’da incelemelerde bulundu. MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Mersin Model Fabrika’nın KOBİ
ölçeğindeki firmalara girişimcilik, kurumsallaşma, süreç inovasyonu, dijitalleşme ve yalın üretim
konularında rehberlik edeceğini belirtti.

Adana Sanayi Odası (ADASO)
Yönetim Kurulu, Mersin-Tarsus
Organize Sanayi Bölgesi’nde
(MTOSB) kurulan Mersin
Model Fabrika’yı (Yenilik
Merkezi, Uygulamalı Yetkinlik
ve Dijital Dönüşüm Merkezi)
ziyaret etti. ADASO Başkanı
Zeki Kıvanç, Başkan Yardımcısı
Erdoğan Şire, Yönetim Kurulu
Üyeleri Süleyman Baş, İsa
Tuzcu, Abdullah Özdiler, Salih
Sütcü, Rafet Milli, Hulusi
Akkoç ve Genel Sekreter Bora
Kocaman, Mersin’deki firmalara
girişimcilik, kurumsallaşma,
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süreç inovasyonu, dijitalleşme
ve yalın üretim konularında
rehberlik ederek rekabet
güçlerinin artmasına destek
verecek Mersin Model
Fabrika’yı gezerek MTOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Sabri
Tekli ve Bölge Müdürü Halil
Yılmaz’dan bilgi aldı. MTOSB
Başkanı Sabri Tekli, 3 bin 800
metrekaresi kapalı olmak üzere
toplam 5 bin metrekare alan
üzerinde kurulan Mersin Model
Fabrika’nın Türkiye’de aynı
yapıda hizmete açılan ilk ve tek
merkez olduğunu belirtti.

YALIN ÜRETİM VE DİJİTAL
DÖNÜŞÜM DESTEĞİ
Mersin Model Fabrika’nın 25
milyon liralık yatırımla kente
kazandırıldığını kaydeden
Başkan Sabri Tekli, “Model
Fabrika ve İnovasyon
Merkezi’nde özellikle KOBİ’ler,
yalın ve dijital dönüşüm
müfredatı ile bu yönde
gelişmelerini başlatacak
kapsamlı eğitim ve danışmanlık
desteği alabilecekler. Model
Fabrika ve İnovasyon Merkezi
olarak benimsediğimiz vizyon
bölgemizdeki ve Mersin’deki
işletmelerimize 5 yıl içerisinde
yalın felsefeyi benimseterek,
kendi bünyelerinde
uygulamalarını sağlamak
yalın dönüşüm ile dijitalleşmiş
işletmelerimizin dünyada öncü
ve örnek işletmeler haline
getirmektir. Misyonumuz
ise başta Mersin bölgesi
olmak üzere, ülkemizdeki
tüm işletmelerimizde
yalın üretim teknikleri ile
firmaları israftan arındırarak
verimliliklerinin artmasını
sağlayıp, dijitalleşmelerinde
öncü olarak, işletmelere

kazandırılan esnek yapıları ile
rekabetçi, dinamikleri güçlü
yeni dünya düzenine adapte
hale getirmektir” dedi.
KIVANÇ’TAN MERSİNLİ
SANAYİCİLERE TEBRİK
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç
ise Model Fabrika’nın Mersin’e
kazandırılmasında pay sahibi
olan MTOSB yönetimi ve
paydaş kurumları tebrik etti.
Başkan Kıvanç, “Model Fabrika
ve İnovasyon Merkezi, bir
yandan sanayide değişim ve
dönüşümü sağlamak, diğer
yandan yüksek katma değerli
ve verimli bir sanayi üretimine
geçmek için büyük önem arz
ediyor. Burada artık daha
etkin, daha yalın ve verimli
üretimlerin yapılabilmesi için
önemli bir merkez kurulmuş
oldu. Bu merkezi Mersin ve
Tarsus bölgesinin gelişimi için
çok önemli bir yatırım olarak
görüyorum” diye konuştu.
Model Fabrika ve İnovasyon
Merkezi’ndeki laboratuvarları
da inceleyen ADASO heyeti
kullanılan teknolojiler hakkında
bilgiler aldı.

50 ATÜ
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ADANA YENİ STADYUMUNA KAVUŞTU

A

dana’nın merkez
Sarıçam İlçesi’nde
Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı (TOKİ) tarafından
yapımı gerçekleştirilen 33 bin
seyirci kapasiteli yeni stadyum
kapılarını açtı. UEFA ve
FIFA standartlarında uygun
olarak inşa edilen Yeni Adana
Stadyumu, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
video konferans yöntemiyle
katıldığı törenle hizmete
girdi. 161 milyon lira yatırım
maliyeti olan Yeni Adana
Stadyumu’nun açılışında
konuşan Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, “Adana’nın stat
ihtiyacı vardı ve bugün o
ihtiyaç tamamlandı. Adana’nın
iki güzide kulübü Adanaspor
ve Adana Demirspor’un bu
statta centilmenlik dolu maçlar
izleteceklerine inanıyorum.
Adana’nın gençleri de bize
her zaman umut veriyor.
Adana’mızda yetişecek
oyuncular da dünyanın gıptayla

bakacağı gençler olacaklar.
Açtığımız stat, sadece maçların
oynandığı gün değil bireysel
antrenmanların da yapılacağı
bir mekân olacak” dedi.
Açılışa Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt
Selçuk, AK Parti Sözcüsü Ömer
Çelik, TFF Başkanı Nihat
Özdemir, Adana milletvekilleri
ve kent protokolü katıldı.
102 dönüm arazinin 43
dönümlük bölümü üzerine inşa
edilen Yeni Adana Stadyumu,
çim zeminden itibaren 6 kat
yüksekliğinde, 33 bin kişi
kapasiteli olarak tasarlandı.
Stadyumda sosyal donatıların
yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen
merdiven, 104 turnike, basın ve
VIP tribünü yer alıyor. Sporcu
ve hakemler için 2 rahatlama
havuzu ve masaj odalarının
yer aldığı statta 46 branşta
faaliyet gösteren spor kulüpleri
faydalanabilecek. Stadın
etrafında 431’i kapalı toplam
1444 araçlık otopark da
hizmet verecek.

ADASO’dan globalleşme süreçleri ve iş fırsatları eğitimi

A

dana Sanayi Odası
(ADASO) bölge
sanayicilerinin küresel
pazarlarda daha etkin olması ve
ihracattaki rekabetçiliklerinin
artması için “Globalleşme
Adımları ve Fırsatları” başlıklı
internet semineri düzenledi.
Sistem Global Danışmanlık
firmasıyla iş birliği içinde
gerçekleştirilen webinarda
Globalleşme Koordinatörü
Hazal Bedir, ‘Globalleşme
nedir, globalleşmenin
avantajları, hangi tip firmalar
globalleşmeye daha uygun,
ihracat ve globalleşmede en
sık karşılaşılan engeller, hedef
pazar seçimi ve araştırma, pazar
araştırması türleri ve pazar
araştırması için dikkat edilmesi
gereken hususlar ile globalleşme
adımları’ konularında
katılımcıları bilgi aktardı. Hazal
Bedir, eğitimin son bölümünde
Türkiye’nin en önemli ihracat
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pazarları arasında bulunan
Birleşik Krallık örneği üzerinden
bir firmanın globalleşme
kapsamındaki süreçlerini
somut olarak analiz etti.
Hazal Bedir, Brexit süreciyle
Avrupa Birliği’nden ayrılan
Birleşik Krallık ile Serbest
Ticaret Anlaşması imzalayan
Türkiye’nin yeni bir dönemi

Birleşik Krallık
örneği üzerinden
bir firmanın
globalleşme
kapsamındaki
süreçleri somut
olarak analiz edildi.

başlattığını belirtip, İngiltere,
Galler, İskoçya ve Kuzey
İrlanda’dan oluşan Birleşik
Krallık’ın 692 milyar dolarlık
ithalat hacmiyle çok önemli bir
pazar olduğunu söyledi.
Globalleşme yolundaki
şirketlerin hatalarını ve
doğrularını öğrenerek
küreselleşmede daha
sağlıklı bir yol izleyeceğini
de kaydeden Hazal Bedir,
“Küreselleşmeden önce global
bakış açısını yakalayabilmemiz
gerekiyor. Hedeflediğimiz
ülkelerdeki pazarı ve müşterinin
beklentilerini doğru ve
güncel kaynaklardan çok iyi
araştırıp öğrenmeliyiz. Pazar
araştırması yaparak pazarlama
stratejilerimizi tamamen global
hale getirmeliyiz. Rakiplerin
röportajlarını, bölge pazarını
ve hedef ülke kültürü hakkında
makaleleri okuyarak pazarları
tanımalısınız.” diye konuştu.

HABER

EKONOMİYİ
KARBONSUZ ÜRETİM
ŞEKİLLENDİRECEK
Adana Sanayi Odası (ADASO), Yıldız Teknik Üniversitesi
Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi
(CFGS) ile iş birliğinde düzenlediği ‘Yeşil Mutabakat ve
Kurumsal Raporlamada Güncel Uygulamalar’ konulu
webinar ile Avrupa Birliği’nin (AB) sanayiden tarıma,
ulaştırmadan enerjiye karbonsuz bir ekonomi modelini
üyelerine yansıttı.

S

ürdürülebilir kalkınmayı ve tüm
ekosistemi tehdit eden öncelikli
risklere karşı Avrupa Yeşil Mutabakat
Çağrısı ile 1 trilyon avro bütçeli hibe
programını ilan eden Avrupa Birliği’nin (AB)
sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye
karbonsuz bir ekonomi modelini hayata
geçirmeye yönelik adımlarını yakından
takip eden Adana Sanayi Odası (ADASO),
Yıldız Teknik Üniversitesi Finans Kurumsal
Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CFGS)
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ile iş birliğinde ‘Yeşil Mutabakat ve Kurumsal
Raporlamada Güncel Uygulamalar’ konulu
webinar ile bölge sanayicilerini bilgilendirdi.
ADASO Genel Sekreteri Bora Kocaman’ın
moderatörlüğünde düzenlenen webinara
konuk olan Yıldız Teknik Üniversitesi Finans
Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik
Merkezi Kurucu Direktörü Prof. Dr.
Güler Aras, 2030 yılına kadar karbon
salınımını yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılına
kadar ise Avrupa kıtasını iklim nötr hale

getirmeyi hedefleyen AB’nin Avrupa
Yeşil Mutabakatı’nın şirketler için neler
getireceğini, kurumsal sürdürülebilirlik
stratejileri ve raporlama yaklaşımlarını
değerlendirdi. Yeşil Mutabakat ile AB’nin
kendi sanayisini, tarımını, ticaretini ve
istihdamını korumayı hedeflediğini, yeni
ve kapsayıcı bir kalkınma politikası ve
ekonomik büyüme stratejisi planladığını
belirten Prof. Dr. Güler Aras, söz konusu
düzenlemenin ticaret kanalları yoluyla
AB’ye ihracat yapan ülkeleri de yakından
ilgilendirdiğini, bu çerçevede Türkiye
ekonomisi ve şirketler üzerindeki etkisinin
büyük olmasının beklendiğini söyledi.
‘ANA UYGULAMALAR, DÖNGÜSEL
EKONOMİ VE SINIRDA KARBON
DÜZENLEMESİ’
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın AB’nin ticaret
yaptığı ülkelerde önemli bir değişim ve
dönüşümü gerektirecek iki ana uygulama
alanı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aras,
“Döngüsel ekonomi regülasyonları
AB’nin döngüsel ekonomi düzenlemeleri
kapsamında, yenilenebilir enerjiye geçiş,
atık yönetimi ve emisyonların kontrolünü
hedeflerini benimsiyor. Döngüsel ekonomi,
pek çok sektörde ürün standartlarının
yeniden tasarlanmasını gerektirecek bir
dönüşüm alanı olarak karşımıza çıkıyor.
Sınırda karbon düzenlemesi ile AB’nin ithal
edeceği ürünlerin karbon düzeyine göre
vergilendirilmesini öngörüyor. Yani AB’ye
ihracat yapacak tüm firmaların ürünlerinin
içerdiği karbon düzeyine göre ödeyecekleri
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Prof. Dr. Aras, Avrupa
Yeşil Mutabakatı’nın
AB’ye ihracat yapan
ülkeleri de yakından
ilgilendirdiğini, bu
çerçevede Türkiye
ekonomisine etkisinin
büyük olacağını söyledi.
bir vergi oranı hesaplanıyor. Bu aslında,
ihracat kurallarının yeniden şekillenmesini
gündeme taşıdığı gibi ihracatı yapılan
ürünlerin karbon düzeyine göre oluşacak
ilave maliyet nedeniyle ihracat gelirlerinde
azalma riski anlamına geliyor.” dedi.
‘AVANTAJ SAĞLAMANIN TEK YOLU
BELİRLENEN STANDARTLARA GÖRE
ÜRETİM YAPMAK’
AB’nin yeşil dönüşüm düzenlemelerinin
uygun standartlarda üretimin sınırlı olması
ve sınırda karbon vergisinin ek maliyetler
getirmesi nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeler arasındaki eşitsizliği artıracağına
dikkat çeken Prof. Dr. Aras, şunları söyledi:
“Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın ihracatımıza
ve dış ticaretimize olumsuz yansımaları
önlemenin ve bu yeşil dönüşümü avantaja
çevirmenin tek yolu, üretimin belirlenen
standartlara göre yapılmasıdır. Bu da tüm
sektörlerde önemli değişimi, dönüşümü
ve bunun finansmanı için de kaynak
yaratılmasını gerektirecektir. Özellikle
KOBİ ölçeğindeki şirketlerin tek başına
üstesinden gelmesinin mümkün olmayacağı
bu değişimde kamu tarafından üstlenilmesi
beklenen önemli altyapı ve yenilenebilir
enerji kaynaklarına yatırım gerektiği gibi,
üretim teknolojilerinde değişim, inovasyon
ile dönüşüm stratejisinin hayata geçirilmesi
büyük önem taşıyor.”
AB’nin hâlihazırda ilk 10 yılda sektörlerin
dönüşümünü finanse etmek amacıyla
1 trilyon avro tutarında yatırım planı
açıkladığını, bu fonun sınırda karbon
uygulaması yoluyla tahsil edecek vergilerden
sağlanacağını anlatan Prof. Dr. Aras,
“Türkiye’nin AB’ye vermek zorunda
kalacağı karbon vergisinin ülke içinde
kalmasını sağlayacak ulusal düzenlemeler
yapılması ve tüm sorumlu tarafların
belirlendiği yeşil dönüşüm yol haritasının
ivedilikle belirlenmesi gerekiyor. Sektörlerin,
kurumların vakit kaybetmeden bu
düzenlemenin gereklerine uyum sağlaması
ve hazırlanması büyük önem taşıyor. Uzun
vadede Türkiye ekonomisinin avantajına
olacak bu dönüşümün sağlanması için kamu,
sektör birlikleri, şirketler ve bilim dünyasının
iş birliği kritik önem taşıyor” diye konuştu.

Çevrimiçi düzenlenen ‘Yeşil Mutabakat ve Kurumsal Raporlamada Güncel Uygulamalar’ konulu
seminer Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora Kocaman’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

‘BİR YILDA 35 MİLYAR TON KARBON
SALINIMI, 10 MİLYON TON ZEHİRLİ
KİMYASAL’
Dünya genelinde enerji ihtiyacının büyük
bölümünün petrol türevlerinin ve doğal
gazın tüketimiyle karşılandığını bunun da
küresel kirliliğe neden olduğunu kaydeden
Prof. Dr. Aras, şöyle konuştu: “Dünyada
yenilenemeyen enerji kaynaklarından
olan petrolün 43 yıl sonra tükeneceği
hesaplanmış durumdadır. Doğalgaz için
bu süre 150 yıl olarak öngörülüyor. Dünya
ülkeleri üretimlerinin devamı ve ihtiyaçlarını

Yıldız Teknik Üniversitesi
CFGS Kurucu Direktörü
Prof. Dr. Güler Aras

karşılamak için petrol ve doğalgaz tüketirken
ortaya çıkan kimyasallar ve karbon salınımı
yoluyla kirlenme yaşanıyor. 2020 verilerine
göre dünyada 35 milyar ton karbon salınımı,
10 milyon ton da zehirli kimyasal atağın
çevreye bırakıldığı saptanmış durumdadır.
Atmosferi, suları, toprağı kirleten bu zehirli
atıklar, doğrudan gıda üretimine ve insan
hayatına etki ediyor. Bu küresel risklerle başa
çıkabilmek için büyük bir değişime, yeni
yaklaşımlara, yeni stratejilere ihtiyacımız var.
Bu dönüşümün ve değişimin gerekliliğini
hayatımıza ve şirket ajandamıza koymamız
ve uygulamamız gerekiyor.”
‘PARİS ANLAŞMASI’NI
ONAYLAMAMASI TÜRKİYE İÇİN
DEZAVANTAJ’
AB’nin son dönümde yaptığı en kapsamlı
serbest ticaret anlaşmalarına bakındığında
Paris Anlaşması hükümlerine bağlılığa
doğrudan atıfta bulunduğunu, sürdürülebilir
kalkınma ve çevre konularına çok ciddi
yer verdiğinin görüldüğünü aktaran Prof.
Dr. Aras, “Paris Anlaşması’nı imzalayan,
fakat anlaşma kapsamındaki statüsünün
belirsizliği nedeniyle onaylamayan ülkemizin
de yeni iklim rejimi çerçevesinde yaşanacak
gelişmelere ayak uydurması kaçınılmaz.
En önemli dış ticaret ortağımız olan AB’ye
yapılan ihracatın artırılması, yeni fırsatların
değerlendirilmesinde sürdürülebilir finans
çok önemli önkoşul olarak görülüyor.
Dolayısıyla, Yeşil Mutabakat gibi Avrupa
Merkez Bankaları tarafından da kullanılması
beklenen taksonomi, Türkiye ekonomisini
yakından ilgilendiriyor. Ticaret Bakanlığı
bünyesinde oluşturulan Yeşil Mutabakat
Çalışma Grubu’nun gündeminde yer alan
Sınırda Karbon Düzenlemesi’ne ek olarak
taksonominin de çalışma programında yer
alması çok muhtemel görünüyor.” dedi.
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KONFEKSİYON VE
AYAKKABICILAR SANAYİ

BY LİBAS TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DOKUMA, ÖRME VE TIĞ İŞİ VB. KUMAŞTAN OLAN
DIŞ GİYİM EŞYASI İMALATI

BÜYÜKDİKİLİ MAH. 93015 SK. NO: 25
SEYHAN/ADANA

GIDA SANAYİ

HORİZON KURUYEMİŞ ŞEKERLEME UNLU
MAMÜLLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

LEBLEBİ İMALATI İLE KAVRULMUŞ ÇEKİRDEK,
YERFISTIĞI VB. ÜRETİMİ (SERT KABUKLULAR HARİÇ)

YENİ MAHALLESİ 4378 SK. NO: 39 -/B5
SARIÇAM/ADANA

KONFEKSİYON VE
AYAKKABICILAR SANAYİ

ARGE OPTİK TEKSTİL GIDA OTOMOTİV İTHALAT
İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GÖMLEK, TİŞÖRT, BLUZ, VB. CEKET ALTINA
GİYİLEBİLEN GİYİM EŞYASI İMALATI (DOKUMA,
ÖRGÜ VEYA TIĞ İŞİ KUMAŞTAN)

OVA MAHALLESİ ŞAKİRPAŞA CAD. NO: 247 /2
SEYHAN/ADANA

