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ADANA SANAYİ ODASI DERGİSİ

DEVLET DESTEKLERİ MASAMIZ
VE TEŞVİK SİHİRBAZIMIZ İLE

HİZMETİNİZDEYİZ
Adana’nın devlet desteklerinden daha fazla ve etkin şekilde faydalanması için
internet ortamında Teşvik Sihirbazı’nı kullanıma açan Adana Sanayi Odası, yeni
kurduğu Devlet Destekleri Masası ile teşvik, kredi, hibe ve doğrudan destekler
hakkında sanayicileri işyerlerinde ziyaret ederek bilgilendirmeye başladı.

ADANA’NIN FİRMA SAYISI
VE TİCARET HACMİ ARTTI

ADASO’DAN TAHKİM VE
ARABULUCULUK MERKEZİ

ADANA’YA 186 YATIRIM
İÇİN TEŞVİK BELGESİ

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
2020’de 15 firma ile temsil edilen
Adana, 2019’a kıyasla ticaret hacminde
yüzde 47,3 oranında artış elde etti.

ADASO Tahkim ve Arabuluculuk
Merkezi, ticari uyuşmazlıklar, işveren
ve işçi arasındaki sorunlar ile şirket içi
uyuşmazlıklara çözüm sağlayacak.

2021 yılının Ocak-Haziran ayları
arasında Adana’da planlanan 186 adet
yatırım için 4 milyon 269 bin TL’lik
yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

İÇİNDEKİLER

İMTİYAZ SAHİBİ
Zekİ KIvanç
ADASO Yönetim Kurulu Başkanı
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Almanya’nın tekstil
kampüsü TOBB’a
ilham verdi

‘Irak ile ticaret
hacmini yükseltmek
istiyoruz’
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Sri Lanka ve Adana
sanayisi artık
daha yakın

ADANA SANAYİ ODASI DERGİSİ
ADASO ÜYELERİNE ÜCRETSİZ
GÖNDERİLİR. BU DERGİ BASIN
MESLEK İLKERİNE UYAR.
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ÖNCELİK YEŞİL MUTABAKATA UYUM

‘Biz Anadoluyuz’
öğrencileri ADASO’ya
konuk oldu
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Adana Sanayi Odası

BAŞKANDAN

Zeki Kıvanç
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Adana’da yoğun bir yatırım talebi var
“2021 yılı OcakHaziran dönemi
Yatırım Teşvik
Belgeleri’nde Adana
ili imalat sanayi
yatırımlarında bir
önceki yıla göre 5
basamak yükselerek 7.
sıraya kadar yükseldi.”

Değerli okurumuz;

P

andemi sürecinde
dünya ve ülkemizin
ekonomisinde önemli
gelişmeler yaşanmaya devam
ediyor. Aşılamanın artması
ile birlikte yılın ikinci yarısına
ilişkin iyimserlik yükselse
de vaka sayılarındaki artış
hızı salgını kontrol altında
tutmayı güçleştiriyor.
Geldiğimiz tablodan daha
iyi bir noktaya ulaşmak için
her bireyin sorumluluğunun
farkında olması gerekiyor.
Covid-19 pandemisiyle
mücadelenin kurallarına
uymaz ve aşımızı hemen
ilk fırsatta yaptırmazsak,
salgını durdurmak uzun
sürebilir. Ödediğimiz bedelleri,
yaşadığımız kısıtları, maddi ve
manevi kayıpları bir düşünün.
Bu süre zarfında lütfen, aşı
başta olmak üzere, maske,
hijyen ve sosyal mesafe
kurallarını evimizde ve
işyerlerimizde kesinlikle
ihmal etmeyelim.
Hepinizin bildiği üzere
tarihimizin en zor, en
sıkıntılı günlerinden biri
olan 15 Temmuz 2016 hain

darbe girişiminin 5’inci
yılını geride bıraktık. Bu
vesileyle Malazgirt’ten
bugüne kadar vatanımızın
bütünlüğü, milletimizin
birliği, devletimizin huzuru
ve bütünlüğü için hayatını
feda eden tüm şehitlerimizi
rahmet ve minnetle anıyorum.
Gazilerimize şükran
duygularımı sunuyorum. Allah
bir daha bu millete böyle bir
gün yaşatmasın.
İSO Türkiye’nin İkinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu
Araştırması’nın 2020 yılı
sonuçları açıklandı. İlimizden
15 sanayi kuruluşu listeye
girmeyi başardı. Tabloya
baktığımızda ilk 1000’de yer
alan firma sayımız geçen
yıla göre değişmeyerek 25
oldu. Bu sayının Adana’nın
mevcut potansiyel için yeterli
olmadığı kanaatindeyim.
Üretim, istihdam ve ihracat
hedeflerinden ödün vermeden
çalışmalarına devam ederek,
İSO İkinci 500 listesine giren
firmalarımızı kutluyorum.
Önümüzdeki yıllarda bu
sayının katlanarak artmasını
temenni ediyorum. Odamızın
vizyon projesi olan Sanayi

Kampüsü Projesi’nin inşaatında
sona yaklaştık. Yüzde 96’sı
tamamlanan inşaatımız çok
hızlı bir şekilde devam ediyor.
Kampüsün tamamlanmasıyla
bölgemizin ekonomik
gelişimine önemli katkılar
sunmasını bekliyoruz.
Bir diğer önemli projemiz
olan Yeşil Sanayiye Doğru
Toplumların İstihdamla
Kaynaştırılması (YESAD)
Projesi’nde de çalışmalarımız
devam ediyor. Avrupa Yeşil
Mutabakatı’na hazırlıkta önemli
webinarlar düzenliyoruz.
Firmalarımızdan en az bir
kişinin bu konuyu takip etmesi
çok faydalı olacaktır. Ayrıca
2021 yılı Ocak-Haziran dönemi
verilerine göre Adana imalat
sanayi yatırımlarında bir önceki
yıla göre 5 basamak yükselerek
7. sıraya yerleşti. İmalat
sanayinde Yatırım Teşvik
Belgeleri’ndeki ülke payımız
ise uzun yıllar sonra en yüksek
rakam olarak 4.93 seviyesine
yükseldi. Türkiye’de olduğu
gibi Adana’da pandemi sonrası
için yoğun bir yatırım talebi var.
Hepinize sağlıklı, istikrarlı
ve doğaya uygun bir üretim
temenni ederim.
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‘EN YÜKSEK TEMMUZ AYI
İHRACATINI GERÇEKLEŞTİRDİK’

İhracat pazarlarında tekstil, kimya ve tarım ürünleriyle söz sahibi olan Adana, temmuz
ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,86 artışla 182 milyon 155 bin dolarlık ihracat
gerçekleştirdi. ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, “9 günlük bayram tatilinin iş günü sayısını
düşürmesine rağmen Cumhuriyet tarihinde en yüksek temmuz ayı ihracat değerini elde etme
başarısı gösteren Adanalı sanayicilerimizi yürekten kutluyorum.” dedi.

B

ereketli toprakları, köklü sanayi
geçmişi, güçlü altyapısı, eşsiz
coğrafi konumu ve yüksek yaşam
kalitesiyle yatırımcılara büyük avantajlar
sunan Adana, ihracat maratonunda
Cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz ayı
rakamına ulaştı. Tekstil, kimya, hububat ve
bakliyat, hayvansal gıda, otomotiv, mobilya
ve demir çelik sektörlerinde küresel
pazarlarda atılım yapan Adana, temmuz
ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla
yüzde 13,86 artış yakalayıp 182 milyon 155
bin dolarlık ihracata imza attı. Covid-19
pandemisinin damga vurduğu 2020 yılında
1,83 milyar dolarlık ihracat değerine ulaşan
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Adana’nın 2021 yılı Ocak-Temmuz ihracat
performansı ise yüzde 27,1 artışla 1,29
milyar dolara ulaştı.
‘PANDEMİYE RAĞMEN ÜRETİM
GÜCÜMÜZ VE REKABETÇİLİĞİMİZ
ARTIYOR’
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan
Vekili ve Adana Sanayi Odası (ADASO)
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç,
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’nde
etkisi Orta Doğu’da hissedilecek tek
potansiyel metropol bölge olarak belirlenen
Adana’nın katma değeri yüksek tarımsal
üretimle birlikte tasarım üstünlüğüne

sahip teknoloji yoğun sanayi ürünlerinde
küresel pazarlarda söz sahibi olmayı
hedeflediğini belirtip, Adanalı sanayicilerin
pandemi sürecinde ortaya çıkan zorlu
koşullara rağmen üretim gücünü ve ihraç
pazarlarındaki rekabetçiliğini artırma
başarısı gösterdiğini vurguladı.
Türkiye’nin temmuz ayı ihracatının
yüzde 10,2 artışla 16 milyar 413 milyon
dolara ulaştığını, bu rakamda Adana’nın
payının yüzde 1,20 düzeyinde olduğunu
kaydeden Başkan Zeki Kıvanç, “9 günlük
Kurban Bayramı tatilinin iş günü sayısını
düşürmesine rağmen temmuz ayında
kentimizin ihracatı geçen yılın aynı

@adanasanodasi

@adanasanodasi

adanasanayiodasi

Adana Sanayi Odası

Adana, 2021’in ilk
7 ayında en fazla
ihracatı Irak,
Almanya ve İspanya’ya
gerçekleştirdi. İhracat
hacminde en yüksek
artışları İran, Fransa,
Bangladeş ve fas
pazarlarında yakaladı.
dönemine göre yüzde 13,86 oranında
artarak 182 milyon 155 bin dolara ulaştı.
Cumhuriyet tarihinde en yüksek temmuz
ayı ihracat değerini elde etme başarısı
gösteren Adanalı sanayicilerimizi yürekten
kutluyorum.” dedi.
TEKSTİL, KİMYA VE HUBUBATBAKLİYAT İHRACATIN DİNAMOSU
Pandeminin etkileri azaldıkça sanayinin
çarklarının daha hızlı dönmeye başladığını,
Adana’daki fabrika ve işletmelerin üretim
kapasitelerini ve ihracat kabiliyetlerini
günden güne artırmaya devam ettiğini
dile getiren Başkan Kıvanç, “Kentimizin
temmuz ayı ihracatını sektörlere göre
değerlendirdiğimizde, söz konusu dönemde
en fazla ihracatı yüzde 76,1 artış ve 41,8
milyon dolar değer ile tekstil ve ham
maddeleri sektörümüz gerçekleştirdi. Aylık
ihracatımızda yüzde 23’lük paya sahip olan
tekstil sektörünün ardından yüzde 82,9
artış ve 41,2 milyon dolar değer ile kimyevi
maddeler ve mamulleri sektörümüz ikinci
sırada, yüzde 47,4 artış ve 22 milyon
dolar değer ile hububat, bakliyat ve yağlı
tohumlar sektörümüz üçüncü sırada yer
aldı. Temmuz ayında ihracat hacmini
en fazla artıran sektörlerimizin başında
otomotiv, savunma ve havacılık sanayi ile
kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri
geldi. Otomotiv sektöründe yüzde 155,7’lik
artışla 8,6 milyon dolarlık, savunma ve
havacılık sanayiinde yüzde 97 artışla 1,7
milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve
mamulleri sektöründe yüzde 82,9 artışla
41,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.
Adana olarak temmuz ayında 27 ana
sektörün 14’ünde ihracat artışları sağlamayı
başardık.” diye konuştu.
‘OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ
İHRACATIMIZ 1,29 MİLYAR
DOLARA ULAŞTI’
Dış ticarette özellikle yeni pazar
araştırmalarının yanı sıra kümelenme
mantığı çerçevesinde uluslararası
rekabetçiliğin geliştirilmesine ve
desteklenmesine ağırlık veren Adana’nın,

Başkan Kıvanç, sanayicilerin tüm zorluklara rağmen ihracat performansını artırmasının sürdürülebilir
üretimi devam ettirme kararlılığı ve pazarlama kabiliyetinin yansıması olduğunu vurguladı.

2016’da 1,59 milyar, 2017’de 1,80 milyar,
2018’de 2 milyar, 2019’da 1,91 milyar,
2020’de 1,83 milyar dolarlık ihracat
rakamları elde ettiğini dile getiren Başkan
Kıvanç, şunları söyledi: “Pandeminin
küresel pazarlardaki etkilerine rağmen
2021 yılı ihracatımızda ocak ayından
itibaren sanayicilerimiz, aydan aya
ülkemize kazandırdıkları döviz miktarını
artırıyor. Kentimizin aylık ihracat tablosuna
baktığımızda ocakta yüzde 5,22 artışla
167,5 milyon dolarlık, şubatta yüzde
9,59’luk artışla 167,1 milyon dolarlık, martta
yüzde 31,16 artışla 197,8 milyon dolarlık,
nisanda yüzde 72,05 artışla 191,2 milyon
dolarlık, mayısta yüzde 52,86 artışla
180,9 milyon dolarlık, haziranda ise yüzde
25,53 artışla 211,1 milyon dolarlık ihracat
gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Temmuz
ayındaki 182 milyon 155 bin dolarlık
performansımızla birlikte 2021 yılındaki
toplam ihracatımız yüzde 27,1 artışla
1 milyar 294 milyon dolara ulaştı.

EN FAZLA İHRACAT IRAK,
ALMANYA VE İSPANYA’YA
Adana’nın temmuz ayı ihracatını ülkelere
göre değerlendiren Başkan Kıvanç, “İhracat
ana pazarları Orta Doğu, Avrupa, Bağımsız
Devletler Topluluğu ve Afrika ülkeleri
olan Adana’mız temmuz ayında en fazla
ihracatı yüzde 3,98 artış ve 19,5 milyon
dolar değer ile Irak’a gerçekleştirdi. Bu
ülkeyi yüzde 9,25 azalışla Almanya ikinci
sırada, yüzde 82,1 artış ve 16 milyon dolar
değerle İspanya üçüncü sırada takip etti. Bu
ayda ihracat hacminde en yüksek artışları
Bangladeş, Polonya ve Romanya’da elde
ettik. Ocak-Temmuz döneminde ise en
fazla ihracatı 131,9 milyon dolar değer ile
Irak’a yaptık. Bu ülkeyi 117,8 milyon dolar
değer ile Almanya, 82,2 milyon dolar değer
ile İspanya takip etti. 7 aylık süreçte ilk
20 ülkenin 18’inde ihracatımızı artırma
başarısı gösterdik. İhracat hacminde en
fazla artışları İran, Fransa, Bangladeş
pazarlarında yakaladık.” diye konuştu.
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ALMANYA’NIN TEKSTİL KAMPÜSÜ
TOBB’A İLHAM VERDİ

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rolf A. Königs’in konuğu olan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, en yeni
teknolojilerle tekstil endüstrisine nitelikli iş gücü yetiştiren Mönchengladbach Kuzey Ren
Vestfalya Tekstil Kampüsü’nü yerinde inceledi.

T

OBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu
başkanlığında TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana
Sanayi Odası (ADASO) Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ile
çeşitli illerin ticaret ve sanayi
odalarının yönetim kurulu
başkanları, meclis başkanlarının
yer aldığı heyet, Kuzey Ren
Vestfalya Eyaleti’ne gitti. TürkAlman iş ilişkilerini geliştirme
konusunda uzun yıllardır etkin
rol oynayan Türk-Alman Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Rolf
A. Königs, TOBB heyetine
sıcak bir karşılama yaptı. Rolf
A. Königs, TOBB heyetine
20 milyon avroluk yatırımla
kurulan Mönchengladbach
Kuzey Ren Vestfalya Tekstil

Kampüsü’nü gezdirdi. Königs,
TOBB öncülüğünde Türkiye’de
de örnek bir projeye ilham
olabileceğini düşünerek Başkan
Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki
heyeti kampüsü bizzat yerinde
inceleyebilmesi için Almanya’ya
davet ettiğini belirtti.
TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN
GELECEĞİNİ
DEĞERLENDİRDİLER
En yeni teknolojilerle donatılan
tekstil kampüsünü ziyaretin
ardından TOBB heyeti, bu
merkezin kuruluşunda etkin
olan Kuzeybatı Alman Tekstil
ve Giyim Sanayi Derneği,
Ren Bölgesi Tekstil ve Giyim
Sanayisi Derneği ve Niederrhein
Uygulamalı Bilimler

Üniversitesi’nin yöneticileriyle
bir araya geldi. Başkan
Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki
Türk iş insanlarına, akademinin
amacı, meslek okulu, meslek
yüksekokulu, dual eğitim
sistemi ve ileri meslek eğitimi
faaliyetleri hakkında brifing
verildi. Kuzey Ren Vestfalya
Tekstil Akademisi, Niederrhein
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
ve Tekstil Fabrikası hakkında
yapılan sunumlar sonrasında
heyetle birlikte akademi
binası ve kampüste bulunan
60 odalı ve 105 yataklı
misafirhane ve yurt binası
gezildi. Sonrasında kampüste
yer alan laboratuvarlar ve
makine salonları da TOBB
heyetine açıldı. TOBB heyeti,
kampüs ziyaretinden sonra
Monfort’s Quartier Bölgesi’ne
geçerek orada bulunan Tekstil
Teknolojisi Merkezi’ni (Tekstil
Fabrikası) görme imkânı buldu.
TÜRK-ALMAN İŞ
İLİŞKİLERİ BİR ADIM DAHA
İLERİYE TAŞINDI
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanlığının yanı sıra
Borussia Mönchengladbach
Futbol Kulübü’nün başkanlık
görevini de üstlenen Rolf A.

8 / TEMMUZ/AĞUSTOS/EYLÜL 2021

Königs, bu vesileyle TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’yla
TOBB heyetini Borussia-Park
Stadyumu’nun VIP terasında
öğle yemeğinde ağırladı ve
spor kulübü hakkında da
bilgiler verdi. Gezi esnasında
tekstil akademisi hakkında
daha ayrıntılı sohbet edip fikir
alışverişinde bulunan Königs
ve Hisarcıklıoğlu, bu tür
ziyaretlerin iki ülke arasındaki
iş ilişkilerini gelişimine önemli
katkılar sağladığını vurguladı.
Türkiye ve Almanya arasındaki
ekonomik ilişkileri bir adım
daha ileriye taşımak için kararlı
olduklarını ifade eden Königs
ve Hisarcıklıoğlu bu ziyaret
kapsamında bir kez daha
yeni fırsatlar için çalışmalara
devam edeceklerini dile getirdi.
Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki
heyetin Düsseldorf programı
aynı gün Düsseldorf
Başkonsolosu Ayşegül Gökçen
Karaarslan’ı ziyaretleriyle
sona erdi. Programının
ikinci gününde Invest in
Türkiye Ülke Danışmanı
Ferruh Parmaksız tarafından
düzenlenen toplantıda Frankfurt
Başkonsolosu Erdem Tunçer ve
Hessen bölgesindeki önemli iş
insanlarıyla bir araya geldi.

HER GÜZEL YAPI BİR YIKIMLA BAŞLAR
Yarınlara umutla bakmak, geleceği daha parlak inşa etmek için geçmişi bir
kenara bırakmak gerekir. Yeni bir sayfa açıp, geleceğinizi emin adımlarla
inşa etmeniz için dayanıksız ve kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan yapıları
geçmişte bırakıyoruz. Geçmiş, geleceğiniz üzerinde bir güç sahibi değildir.

+90 212 982 82 69

www.yikimcizade.com

HABER

@adanasanodasi

@adanasanodasi

adanasanayiodasi

Adana Sanayi Odası

adana’nın ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ
İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM

A

dana İl İstihdam
ve Mesleki Eğitim
Kurulu, Adana
Ticaret Borsası’nda (ATB) Vali
Süleyman Elban başkanlığında
toplandı. Vali Yardımcısı
Ferhat Burakgazi ile İl İstihdam
Kurulu üyelerinin eksiksiz
katıldığı toplantıda, Adana’da
yürütülen istihdam ve mesleki
eğitim politikaları ile önceki
dönemde yapılan toplantıda
alınan kararlara istinaden
gerçekleştirilen çalışmalar ele
alındı. Adana Sanayi Odası
(ADASO) Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç’ın da
katıldığı toplantı öncesinde
kısa bir açıklama yapan Vali
Süleyman Elban, tarımsal
üretimde ve imalat sanayinde
etkin olan Adana’nın zengin
yatırım potansiyelinden en
iyi şekilde faydalanmak ve il
genelinde istihdam oranlarını
artırmak için yapılması gereken
uygulamaları değerlendirmek
üzere bir araya geldiklerini
belirtti ve toplantının Adana

VALİ eLBAN: ADANA’NIN
ÜRETİM KAPASİTESİ
VE İSTİHDAM DÜZEYİNİ
ARTIRMAK İÇİN
ÇALIŞIYORUZ.
için hayırlara vesile olması
temennisinde bulundu.
Adana’nın istihdam
gücünü arttırmaya yönelik
gerçekleştirilen faaliyetlerin
büyük önem arz ettiğini ifade
eden Vali Elban, bu amaçla
yapılacak tüm çalışmaları her
zaman destekleyeceklerini
belirtti. Vali Elban, kurul
üyelerine gerçekleştirdikleri
çalışmalar için teşekkür etti.
İstihdam etkinliklerinin ve
mesleki eğitim uygulamaları
hakkında çeşitli görüş
önerilerinin ele alındığı
toplantı, gündem maddelerinin
değerlendirilmesi ve karşılıklı
görüş alışverişinin ardından
sona erdi.

Yanan ağaçlar, palet ve yonga levha üretiminde değerlendirilecek
Adana Sanayi Odası (ADASO)
8. Grup Ağaç Ürünleri Sanayi
Meslek Komitesi üyeleri, orman
yangınlarıyla ortaya çıkan
durumu değerlendirmek üzere bir
araya geldi. Kastamonu Entegre
tesislerinde düzenlenen toplantıya
Adana Orman Bölge Müdürlüğü
yetkilileri, 8. Grup Ağaç Ürünleri
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Sanayi Meslek Komitesi Başkanı
ve Kastamonu Entegre Adana
Fabrika Direktörü Ergin Turan
ile sektör temsilcileri katıldı.
Toplantıda orman yangınlarının
son durumu, felaketin sonuçları,
yanan alanlardaki emvalin niteliği
ve nerelerde değerlendirilebileceği
konuları ele alındı.

Ağaç ürünleri sektörünün Türkiye
ekonomisindeki yeri hakkında
katılımcıları bilgilendiren ADASO
8. Grup Ağaç Ürünleri Sanayi
Meslek Komitesi Başkanı Ergin
Turan, elde edilen ağaç ürünlerinin
yüzde 75’inin mobilya, yüzde
12’sinin inşaat ve yüzde 13’ünün
dekorasyon sektörlerinde
değerlendirildiğini belirtti.
Türkiye’de yıllık bazda ağaç
ürünleri üretiminin ortalama 13,9
milyon metreküp olduğunu ifade
eden Ergin Turan, yurt genelinde
32 lokasyonda 22 şirketin faaliyet
gösterdiğini kaydetti.
Türkiye’de mobilya, ağaç ve ahşap
eşya sektörünün pazar hacminin
11 milyar TL büyüklüğüne ulaştığını
belirten Ergin Turan, doğrudan
500 bin, dolaylı olarak 1 milyon
kişiye istihdam sağlayan sektörün

ihracat tutarının 3,8 milyar dolar
civarında olduğunu anlattı. Ergin
Turan, Türkiye’nin yonga levhada
Avrupa’da 3’üncü, MDF’de 1’inci,
laminant parkede 2’nci konumda
olduğunu, dünya klasmanında ise
yonga levhada 4’üncü, MDF’de
2’nci, laminant parkede 3’üncü
sırada bulunduğunu aktardı.
Toplantıya katılan Adana Orman
Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yanan
orman emvalinin sektör tarafından
nasıl değerlendirilebileceği
sorusuna cevap aradıklarını belirtti.
8. Grup Ağaç Ürünleri Sanayi
Meslek Komitesi üyeleri, üretim
açısından bakıldığında yangından
sonraki ilk iki ay içinde kesilecek
ağaçların palet sektöründe,
sonraya kalan ağaçların ise yonga
levha sektöründe kullanılabileceği
görüşünü dile getirdi.
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‘IRAK İLE TİCARET HACMİNİ
YÜKSELTMEK İSTİYORUZ’

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, iş dünyasının dinamikleriyle Irak’ın
başkenti Bağdat’a çıkarma yaptı. Üst düzey görüşmelerin verimli
geçtiğini belirten Bakan Muş, “Irak ile 20 milyar dolar düzeyindeki dış
ticaret hacmini daha yüksek seviyelere çıkarmak istiyoruz.” dedi.

T

ürkiye’nin küresel
arenada en önemli
ihraç pazarları arasında
bulunan komşu ülke Irak ile dış
ticaretin geliştirilmesi amacıyla
Ticaret Bakanı Mehmet Muş,
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB), Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) ve
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) yöneticileri ile birlikte
başkent Bağdat’ta üst düzey
görüşmelerde bulundu.
Ticaret Bakanı Mehmet
Muş başkanlığında, bakan
yardımcıları, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM
Başkanı İsmail Gülle ve
DEİK Başkanı Nail Olpak
başta olmak üzere aralarında
Adana Sanayi Odası (ADASO)
Yönetim Kurulu Başkanı
Zeki Kıvanç’ın da bulunduğu
heyet, başkent Bağdat’ta Irak
Cumhurbaşkanı Berhem Salih,
Başbakan Mustafa El-Kazımi,
mevkidaşı Ala El-Cuburi ve
Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin
Bender Eş-Şibli ile görüşmeler
gerçekleştirdi. Bağdat’daki
temaslarının ardından
değerlendirmelerde bulunan
Ticaret Bakanı Mehmet Muş,
“Covid-19 salgınından dolayı
epey bir zaman fiziki olarak

gelmek mümkün olmadı ama
o aradan sonra gelmek bizim
açımızdan da Irak açısından
da çok iyi oldu. Konuşulacak
çok mesele vardı. Çok önemli
görüşmeler gerçekleştirdik ve
önemli notlar aldık. Onların
takibini yapacağız.” dedi.
Bakan Muş, ziyaretler sırasında
ortaya çıkacak vizyonların
takibi ve aksaklıkların
giderilmesi için iki ülke arasında
ortak mekanizmalar kurmak
istediklerini ifade etti.
TİCARET KÖPRÜLERİ İŞ
FORUMUNDA KURULACAK
Türkiye ile Irak arasındaki
ticaret hacmini artırmayı
hedeflediklerini belirten
Bakan Muş, şunları kaydetti:
“Önümüzdeki eylül sonu ya
da ekim ayında Türkiye’de
Türkiye-Irak İş Forumu
planımız var. Eğer program
uyarsa Irak tarafı da yetişebilirse
böyle bir düşüncemiz söz
konusu. Amacımız Irak ile
ticaretimizi daha yüksek
seviyeye çıkarmak. Şu an 20
milyar dolarlık bir ticaret hacmi
söz konusu. Bizim düşüncemiz
bunu daha yukarılara
çıkarmaktır. Burada önemli
fırsatlar var ve Türkiye’nin Irak’a

EYLÜL SONU VEYA EKİM
AYI İÇİNDE PLANLANAN
TÜRKİYE-IRAK İŞ
FORUMU İLE İKİ ÜLKE
ARASINDAKİ 20 MİLYAR
DOLARLIK DIŞ TİCARET
HACMİNİn ARTIRILMASI
HEDEFLENİYOR.
katacağı önemli tecrübe ve
birikimleri olduğuna inanıyoruz.
Burada karşılıklı kazankazan ilişkisi var. Ziyaretimizi
dolu dolu bir ziyaret olarak
değerlendiriyoruz.”
Irak’a ihraç edilen Türk
ürünlerinin buradan Körfez
bölgesine ulaşmasıyla ilgili de
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görüşmeler gerçekleştirdiklerini
aktaran Bakan Muş, büyük
ölçekli bu projelerin hem
Türkiye hem de bölgeye önemli
kazanımları olacağını vurguladı.
2021’DE IRAK’A İHRACAT
YÜZDE 20 ARTTI
Küresel ticarette daralmaların
ve tedarik zincirinde kırılmaların
yaşandığı 2020 yılında Irak’a
7 milyar 354 milyon dolarlık
ihracat gerçekleştiren Türkiye,
2021 yılının Ocak-Temmuz
döneminde dış satım hacmini
yüzde 20 artırarak 4 milyar 531
milyon dolara yükseltti.
2021 yılının ilk 7 ayında
Türkiye’nin ihracatı sektörel
olarak değerlendirildiğinde
hububat, bakliyat ve yağlı
tohumlar sektörü yüzde 8,3 artış
ve 777,3 milyon dolar değer
ile birinci, kimyevi maddeler
ve mamulleri sektörü yüzde
14,4 artış ve 588,3 milyon dolar
değer ile ikinci, mobilya, kâğıt
ve orman ürünleri yüzde 11,4
artış ve 510,6 milyon dolar değer
ile üçüncü sırada yer aldı. Söz
konusu dönemde Türkiye, Irak
pazarında en yüksek ihracat
artışlarını mücevher, savunma
ve havacılık, fındık ve mamulleri
sektörlerinde yakaladı.
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KIVANÇ: Tarafları
bir araya getirerek
hukuki sorunlara
en kısa sürede
çözüm sağlayan
arabuluculuk
sisteminin en önemli
kazancı zamandır.

‘TAHKİM VE ARABULUCULUK
MERKEZİ KURUYORUZ’

Adana Sanayi Odası, TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Ticari
ile iş birliğinde ticari uyuşmazlıklarda, işveren ve işçi arasındaki sorunlarda
hizmet verecek Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ni faaliyete geçirecek.

A

dana Sanayi Odası
(ADASO) iş dünyasının
hukuki sorunlarının
arabuluculuk yöntemiyle
kısa zamanda çözümlenmesi
amacıyla Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Arabuluculuk
ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi
(TOBB UYUM A.Ş.) ile iş
birliği yaparak Adana Sanayi
Odası Tahkim ve Arabuluculuk
Merkezi kurulması için çalışma
başlattı. ADASO Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç,
tahkim ve arabuluculuk
merkezlerinin modern
dünyanın bir çok ülkesinde
etkin bir şekilde kullanıldığını
belirtip, “ADASO Yönetim
Kurulu’nun kararı ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği
Arabuluculuk ve Uyuşmazlık
Çözüm Merkezi ile iş birliği
yaparak kentimize tahkim
ve arabuluculuk merkezini
kazandıracağız. Özellikle ticari
uyuşmazlıkların erkenden
çözümünü sağlayan bu yöntem
tüm tarafları mutlu etmekte
ve aynı zamanda adliye
sisteminde yoğunluğun önüne
geçmektedir.” dedi.
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‘ARABULUCULUK KADİM
KÜLTÜRÜMÜZÜN BİR
PARÇASI’
Adana Sanayi Odası Tahkim
ve Arabuluculuk Merkezi’nin
faaliyete geçmesiyle Adanalı
sanayiciler ve iş insanlarına
büyük kolaylık sağlayacağını
kaydeden Başkan Zeki
Kıvanç, “Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği tarafından
uluslararası düzeyde çok
sayıda üst düzey katılımcı
ile konu hakkında toplantılar
ve bilgilendirmeler yapılmış
olup konuya büyük önem
verilmektedir. Bununla birlikte
arabuluculuk hususu kadim

kültürümüzün de bir parçası
olup yıllarca Ahilik geleneği
içerisinde bu topraklarda ete
kemiğe bürünmüş bir husustur.
Topraklarımızda bu sistem
doğal olarak zaten var. Bazen
tecrübeli akil insanlarla, bazen
sivil toplum kuruluşlarıyla,
bazen de ailenin büyükleriyle
arabuluculuk yöntemiyle
sorunları çözmeyi geleneksel
hale getirmiş bir toplumuz.
Arabuluculuk sisteminin
yasayla birlikte oluşması
özellikle konunun uzmanlarının
devreye girmesiyle sorunların
çözümüne büyük bir katkı
sağlayacaktır. İş dünyasında

yaşanan hukuksal sorunların
sadece işveren ve işçi arasında
değil, aynı zamanda şirketlerin
yapılarında, hisse paylaşımında
yaşanmaktadır. Tüm bu
sorunların çözümlenmesi
yıllar boyu sürmektedir.
Arabuluculuk sisteminin en
önemli kazancı her iki taraf
için de zamandır. Sorunun en
kısa sürede bir araya gelinerek
çözümü sağlanmaktadır.
Bu kapsamda arabuluculuk
merkezinin kentimizde
kurulmasına destek veren
başta TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu olmak üzere
emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum.” diye konuştu.
‘HUKUK SİSTEMİ GELİŞMİŞ
ÜLKELERDE YAYGIN
OLARAK KULLANILIYOR’
Tarafların içinde bulundukları
uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü
kişi yardımı ile mahkemeye
gitmeden ya da mahkeme
yönlendirmesiyle çözmelerinde
kullanabilecekleri bir yöntem
olan arabuluculuk sisteminin
hukuk sistemi gelişmiş
ülkelerde yaygın olarak
kullanıldığını ifade eden
Başkan Kıvanç, şunları söyledi:
“Alternatif uyuşmazlık çözümü,
tarafların menfaatlerinin ve
gereksinimlerinin daha iyi
anlaşılabilmesi için, taraflar
arasındaki iletişimin erkenden
ve doğrudan kurulmasını
sağlayarak, daha tatmin
edici çözümler bulunmasını
kolaylaştırmaktadır.
Tüm dünyada hukuki
uyuşmazlıkların çözümünde
alternatif uyuşmazlık çözüm
yollarının önemi giderek
artmıştır. Bireylerin adalete
ulaşmasının önündeki
engellerin kaldırılması ve
yargının işlevselliğinin
artırılması amacıyla alınan
tedbirlerden en etkilisi alternatif
uyuşmazlık çözümüdür.”

HABER

ÖNCELİK YEŞİL
MUTABAKATA UYUM

ADASO ve Alman Uluslararası İş birliği Kurumu (GİZ) iş
birliği ile yürütülen Yeşil Sanayiye Doğru Toplumların
İstihdamla Kaynaştırılması (YESAD) Projesi’nde üretim
verimliliğini artırmak ve kaynak kullanımını azaltmak için
yalın üretim teknikleri, çevreye uyumlu su, enerji ve atık
yönetimi konularında sanayicilere eğitim desteği verilecek.

A

dana Sanayi Odası (ADASO)
ve Alman Uluslararası İş
birliği Kurumu (GİZ) iş birliği
ile yürütülen “Yeşil Sanayiye Doğru
Toplumların İstihdamla Kaynaştırılması
(YESAD) Projesi’nin başlangıç toplantısı
gerçekleştirildi. ADASO hizmet binasındaki
Sakıp Sabancı Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirilen toplantıya ADASO
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç,
Alman Uluslararası İş birliği Kurumu
(GİZ) yetkilileri ve çok sayıda iş insanı
katıldı. Toplantının açılışında konuşan
Başkan Zeki Kıvanç, “Hepinizin bildiği
gibi Avrupa Birliği ülkeleri Avrupa Yeşil
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Mutabakatı ile 2030’a kadar karbon salımını
yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılına kadar ise
net-sıfır karbon salım hedefine ulaşmayı
hedefliyor. Bu strateji çerçevesinde sınırda
karbon vergisi uygulanması planlanıyor. Bu
bağlamda Avrupa Birliği pazarına yönelik
ihracatımızda ilave maliyetlerle karşı
karşıya kalmamak için yeşil dönüşüme
hazırlanmamız gerekiyor.” dedi.
‘YEŞİL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE’Yİ SON
DERECE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR’
Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin en
büyük ticaret ortağı olduğuna vurgu
yapan Başkan Zeki Kıvanç, yaşanan

bu dönüşümün Türkiye’yi son derece
yakından ilgilendirdiğine dikkati çekti.
Başkan Kıvanç, “Mevcut üretimimiz, yeşil
üretime dönüştürülmezse artık karbon
vergisi vermek durumunda kalacağız.
Bizim de Adanalı sanayicileri bu konuda
bilgilendirmemiz ve hazırlıklı olmaları
konusunda farkındalıklarını artırmamız
gerekiyor. İşte bu kapsamda Adana Sanayi
Odası ve Alman Uluslararası İş birliği
Kurumu (GİZ) iş birliği ile yürütülen,
tamamı Alman Federal Ekonomik İş birliği
ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından
finanse edilen Yeşil Sanayiye Doğru
Toplumların İstihdamla Kaynaştırılması
(YESAD) projesini başlattık.” dedi.
‘UYUM İÇİN MENTÖRLÜK
DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ’
Proje kapsamında belirlenen firmalara
Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum için
mentörlük desteği sağlayacaklarını
kaydeden Başkan Kıvanç, “Yeşil
Sanayiye Doğru Toplumların İstihdamla
Kaynaştırılması (YESAD) Projemiz
kapsamında firmaların yol haritasına
uyabilmelerine destek olmak için bir
dizi eğitim modülü hazırlayacağız. Proje
kapsamında üretim verimliliğini artırmak
ve kaynak kullanımını azaltmak için başta
yalın üretim teknikleri, çevreye uyumlu
üretim için atık yönetimi, su yönetimi ve
enerji yönetimi konularında, firmaların
sürdürülebilirliğini artırmak için hem mavi
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yakalı hem de beyaz yakalı çalışanlara
hitap edecek toplam 2 bin 500 dakikanın
üzerinde eğitim videoları hazırlıyoruz.
Bunları dijital platformda erişime açacağız.
Bu eğitimler, firmalarımızın Avrupa Yeşil
Mutabakatı’ndaki stratejileri anlamaları
için büyük önem taşıyor. Ayrıca bu
eğitim modüllerini sadece ilimizdeki
sanayicilerimize değil bütün Türkiye’nin
hizmetine sunacağız.” diye konuştu.
Proje kapsamında Avrupa Yeşil
Mutabakatı’na uyum sağlamak için
çalışacak ve proje şartlarını karşılayan
firmalara 6 ay boyunca istihdam desteği de
sağlayacaklarını belirten Kıvanç sözlerini
şöyle sürdürdü: “Yeşil Sanayiye Doğru
Toplumların İstihdamla Kaynaştırılması
(YESAD) projesiyle üreticilere yeşil üretimle,
operasyonlarını daha yeşil hale getirmek
üzere önemli sürdürülebilirlik fırsatları
sunmayı amaçlıyoruz. İş işten geçmeden,
bu konuya eğilmeniz sizlerin yararına
olacaktır. Hepinizi projemize katılmaya ve
rakiplerinizden daha önde olmaya davet
ediyorum. Rakibiniz artık komşunuz değil.
Bu global dünyada yüzünü görmediğiniz,
yaşadığı yeri bilmediğiniz kişiler, üreticiler
rakibinizdir. Önümüzdeki zorlukları hep
beraber aşacağımıza inanıyoruz.”

‘YEŞİL MUTABAKATI BİR TEHDİTTEN
ZİYADE FIRSATA DÖNÜŞTÜRMEYİ
HEDEFLİYORUZ’
Açılış konuşmasının ardından Adana
Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora
Kocaman tarafından iş insanlarına Yeşil
Sanayiye Doğru Toplumların İstihdamla
Kaynaştırılması Projesi hakkında detaylı
bilginin aktarıldığı sunum gerçekleştirildi.
Genel Sekreter Bora Kocaman, yürütülecek
faaliyetlerin Adana sanayisi için önemli
bir fırsat olduğunu, GİZ desteğiyle
gerçekleştirilecek çalışmalar çerçevesinde
Yeşil Mutabakatı, Adana için bir tehditten
ziyade fırsata dönüştürmeyi hedeflediklerini
belirtti. Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir
kalkınmayı ve tüm ekosistemi tehdit
eden öncelikli risklere karşı Avrupa Yeşil
Mutabakatı’nı uygulamaya koyduğunu
anımsatan Kocaman, “Yeşil Sanayiye
Doğru Toplumların İstihdamla
Kaynaştırılması Projesi kapsamında
kentimizdeki 50 firmaya mentörlük hizmeti
vereceğiz. Bu anlamda mentör havuzu
oluşturma çalışmalarımız devam ediyor.
Olası gelişmelerle ilgili firmaları hızlı şekilde
bilgilendirmek istiyoruz. Bu anlamda
firmalar arası iş birlikleri de kritik önem
taşıyor.” diye konuştu.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN
TEMEL STRATEJİLER
Sürdürülebilir bir gelecek için Avrupa
Birliği’nin ekonomisini şekillendirmeyi
odağına alan Avrupa Yeşil Mutabakatı,
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 koyuyor. Avrupa
Yeşil Mutabakatı, sadece iklim değişikliği
ile yetinmeyen, biyolojik çeşitlilikten atık ve
havaya kadar tüm çevre konularını ele alan
politikaların sonucu olarak karşımıza çıkıyor.
Mutabakatla birlikte; tarımdan gıdaya,
otomotivden madenciliğe birçok sektörün,
üretim, pazarlama ve ihracat süreçlerinde
önemli değişimler planlanıyor. Çevre dostu
teknolojilere yatırım yapılması, sanayide
inovasyonun desteklenmesi, özel ve toplu
taşıma sektörlerinde ulaşımın temiz, ucuz
ve sağlıklı alternatifler ile sunulması, enerji
sektörünün karbonsuzlaşması ve yüzde
100 yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş
ile binaların enerji verimli hale getirilmesi
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın ana konu
başlıkları olarak sıralanıyor.
SINIRDA KARBON DÜZENLEMESİ’NİN
TÜRKİYE’YE MALİYETİ
Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde
Sınırda Karbon Vergisi uygulanması
planlanıyor. Bu bağlamda AB ile Türkiye
arasındaki gümrük birliğinin güncellenmesi
konusu gündeme geliyor. AB’deki bu
dönüşüm, ihracat bakımından Türkiye’yi
son derece yakından ilgilendiriyor. Bu
düzenlemenin Türkiye’nin ihracatı üzerinde
ilk etapta 1,08 milyar avroluk, ilerleyen
dönemde ise 1,8 milyar avroluk ilave
maliyete yol açabileceği öngörülüyor. AB’ye
üye olmayan ülkelere karbon emisyonları
nedeniyle uygulanacak vergi miktarlarının
önümüzdeki aylarda Avrupa Komisyonu’na
tasarı olarak sunulması bekleniyor.
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SANAYİ KAMPÜSÜ’NE ÇKA’DAN ALTYAPI
GELİŞTİRME DESTEĞİ
Çukurova Kalkınma Ajansı
(ÇKA) tarafından yürütülen
2021 yılı Yenilik ve Verimlilik
Küçük Ölçekli Altyapı Mali
Destek Programı kapsamında
Adana Sanayi Odası (ADASO)
tarafından hazırlanan “Adana
Sanayi Kampüsü Altyapı
Geliştirme Projesi” destek
almaya hak kazandı.
Proje sözleşmesi ÇKA Genel
Sekreteri Savaş Ülger ve
ADASO Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç arasında
imzalandı. Proje ile firmaların
verimliliklerini arttırmak
amacıyla Adana Metal Sanayi
Sitesi’nde yapımı devam eden
Adana Sanayi Kampüsü’nün
altyapısının güçlendirilmesi
amaçlanıyor.
Adana Sanayi Kampüsü Altyapı
Geliştirme Projesi kapsamında,
pnömatik üretim hattı kurulacak
ve eğitim müfredatı hizmeti
satın alınarak Adana’ya
verimlilik eğitim içeriği
kazandırılacak. Bu amaçla,
hızlı ve kalıcı öğrenmeyi

pekiştirmek adına Adana Sanayi
Kampüsü’nde verilen teorik
ve pratik eğitimlerin yanı sıra
katılımcıların öğrendikleri bilgi
ve becerileri kendi firmalarında
birebir uygulamaları sağlanacak
ve takibi yapılacak. Pnömatik
silindir hattı ile Adana’da
sürekli ve kesikli üretim yapan

Sanayi Kampüsü’ne
pnömatik üretim
hattı kurulacak
ve verimlilik
eğitim içeriği
kazandırılacak.

firmalara, sektör ayırmaksızın
uygulamalı program
uygulanacak. 12 ay süreyle
devam edecek ve toplam
maliyeti yaklaşık 3,5 milyon TL
olan Adana Sanayi Kampüsü
Altyapı Geliştirme Projesi’nde
bütçenin 2,5 milyon TL’si ÇKA
tarafından karşılanacak.

Adana ekonomisinin dinamikleri ÇÜ’de buluştu
Adana’nın ekonomik gelişimine yön
veren odalar ve borsa başkanları,
üniversite-sanayi işbirliğine ivme
kazandırıp katma değeri yüksek ve
teknoloji yoğun ürünlerle küresel
pazarlarda rekabet üstünlüğü
elde etmek amacıyla Çukurova
Üniversitesi (ÇÜ) ile iletişim
kanallarını güçlendirdi.
Adana Sanayi Odası (ADASO)
Başkanı Zeki Kıvanç, ADASO Meclis
Başkanı İsrafil Uçurum, Adana
Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila
Menevşe, Adana Ticaret Borsası
(ATB) Başkanı Şahin Bilgiç ve Adana
Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu
Başkanı Bekir Sütcü, Çukurova
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Meryem Tuncel’in davetlisi olarak
kampüs içindeki Kayıkhane
Tesisleri’nde bir araya geldi.
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Çukurova Üniversitesi ile sanayi
kuruluşları arasında yapılabilecek
iş birliklerinin masaya yatırıldığı
görüşmede Adana’nın tarım ve
sanayi kenti olduğunu kaydeden
Prof. Dr. Tuncel, “Şehrimizin tüm
paydaşları için değer yaratacak
aksiyonları Çukurova Üniversitesi

olarak hayata geçiriyoruz.
Hedefimiz, Adana’mız ve
bölgemizin ekonomik ve sosyal
alanda yeni kazanımlar elde etmesi
için üniversitemiz ile iş dünyası
arasındaki işbirliği mekanizmalarını
hep birlikte daha da etkili şekilde
işler hale getirmektir.” dedi.

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı
Zeki Kıvanç ise Çukurova
Üniversitesi bünyesindeki
Çukurova Teknoloji Geliştirme
Bölgesi ve Kimyasal Madde
Üretim Teknolojileri Merkezi
Kimya Vadisi’nde yürütülen
çalışmaların Adana’nın Ar-Ge
kapasitesini güçlendiren ve katma
değeri yüksek yenilikçi ürünlerle
küresel pazarlarda rekabetçiliğini
artırdığını belirtip, “Adanalı
sanayiciler olarak birbirinden
değerli akademisyenlerimizin, bilim
insanlarımızın Ar-Ge çalışmalarının
ekonomik değere dönüşebilmesi
hususunda destek olmayı
sürdüreceğiz. Rektörümüzün
liderliğinde üniversite-sanayi
işbirliğinde artan sinerjinin çok
verimli sonuçlar çıkaracağına
inanıyoruz.” diye konuştu.

Yeşil Mütabakat Eylem Planı’nın “Yeşil ve Döngüsel Ekonomi” başlığı kapsamında, suyun
sanayi tesisine girdiği noktadan deşarj edildiği noktaya kadar, atık suyun geri kazanımı süreci
dahil, her aşamada çözüm ortağı olmak, teknik destek vermek, doğru ekipman ve doğru kimyasal
kullanımı ile etkin bir su yönetimi sağlamak amacıyla kurulmuş olan Teknochem Kimya A.Ş. ve
Atech Arıtım ve Laboratuvar A.Ş., 50’den fazla mühendis ve konusunda uzman personel kadrosu
ile aşağıdaki konularda hizmet sunmaktadır:

Proses suyu arıtma sistemi projelendirilmesi

Su geri kazanım sistemlerinin kurulumu

Reverse Osmoz, EDI, Membran ve Reçine sistemleri kurulumu

Biyogaz üretim tesisi kurulumu

Atık su karakterizasyonu

Su şartlandırma kimyasalları temini ve teknik servis hizmeti

Atık su arıtma tesisi projelendirilmesi ve kurulumu

Proseslerde kullanılan su kalitesinin takibi

Mevcut su ve atık su tesislerin optimizasyonu

Su ve atık sudan ISO 17025 uyumlu akredite analiz hizmeti

Su geri kazanımı için ﬁzibilite çalışmaları

AKREDİTE LABORATUVAR HİZMETİ

SU GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ

SU ŞARTLANDIRMA YÖNETİMİ

İŞLETMELER
İÇİN TOPLAM
SU YÖNETİMİ
ATIK SU ARITMA TESİSİ YÖNETİMİ

info@atecharitim.com

www.atecharitim.com

info@teknochem.com.tr

www.teknochem.com.tr

KAPAK KONUSU

DEVLET DESTEKLERİ MASAMIZ
VE TEŞVİK SİHİRBAZIMIZ İLE

HİZMETİNİZDEYİZ

İnternet ortamında kullanıma açtığı Teşvik Sihirbazı Portalı’nda 20 devlet
kurumunun 18 konu başlığında ve 185 alt destek programında sağladığı
desteklere erişim sağlayan Adana Sanayi Odası (ADASO), yeni kurduğu Devlet
Destekleri Masası ile teşvik, kredi, hibe ve doğrudan destek uygulamaları
hakkında sanayicileri ziyaret ederek bilgilendirmeye başladı.
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K

atma değeri yüksek tarımsal
üretimde, tasarım üstünlüğüne
sahip, teknoloji yoğun sanayi
ürünlerinde Adana’nın öne çıkması
için seferber olan Adana Sanayi
Odası (ADASO), işletmelerin devlet
desteklerinden daha fazla ve etkin
şekilde faydalanması amacıyla yürüttüğü
faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Üç yıl
önce internet ortamında Teşvik Sihirbazı
Portalı’nı kullanıma açarak 20 devlet
kurumunun 18 konu başlığında ve 185 alt
destek programında sağladığı desteklerle
ilgili bilgilere tek noktadan erişim imkanı
sağlayan Adana Sanayi Odası, şimdi de
teşvik, kredi, hibe ve doğrudan destek
uygulamaları hakkında üyelerini yüz yüze
bilgilendirmek üzere Devlet Destekleri
Masası ekibini oluşturdu. Devlet Destekleri
Masası’nda görevli Adana Sanayi Odası
çalışanları, ilk etapta 75 firma ziyareti
gerçekleştirip, toplam tutarı 600 milyon TL
ve 48 milyon doları aşkın 375 farklı devlet
desteği hakkında interaktif bilgilendirmede
bulundu.
‘ÜYELERİMİZİN DESTEKLERDEN
ETKİN ŞEKİLDE YARARLANMASI İÇİN
GAYRET GÖSTERİYORUZ’
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Kıvanç, Adanalı sanayicilerin
yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı
artırmak, ülkenin gelişimine ve refahına
katkı sağlamak amacıyla verilen devlet
desteklerinden daha fazla ve etkin
şekilde faydalanması için büyük gayret
gösterdiklerini belirtip, kurumsal internet
sitesine bağlı olan Teşvik Sihirbazı
Portalı’nın yanı sıra Devlet Destekleri
Masası’nı da hizmet zincirine dahil
ederek bu alanda önemli bir hizmet adımı
attıklarını söyledi.
Devlet desteklerinin yeni üretim
merkezlerinin ülkeye kazandırılması
ve kalkınma hedeflerine ulaşmada
önemli teşvik mekanizmalarından biri
olduğunu, geniş kapsamlı, önemli sayıda
ve cazip şartlarla destek ve teşvikler
verildiğini kaydeden Başkan Zeki Kıvanç,
“Sanayicilerimiz, farklı kanallardan
açıklanması, mevzuatın karmaşıklığı ve
sürekli güncellenmesi nedeniyle sunulan
devlet desteklerine ulaşmakta zaman
zaman çeşitli sıkıntılar veya sorunlar
yaşayabiliyor. Bu durumu göz önünde
bulundurarak öncelikli olarak üyelerimizin
yararına ve ülkemizdeki tüm işletmelerin
faydalanması için devlet destekleri ile
ilgili bilgilendirilmesi ve daha etkin bir
şekilde faydalanması konusunda 2018
yılından itibaren Teşvik Sihirbazı Portalı’nı
kullanıma açtık. Devlet desteklerine ve
güncel bilgilere hızlı ve kolay biçimde
ulaşılmasına imkan veren bu portalımız
aracılığıyla devlet kurumları tarafından
çeşitli alanlarda sanayi ve hizmet
sektörüne yönelik devlet yardımları ve

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ve Genel Sekreter Bora Kocaman, Devlet Destekleri Masası’nda
hizmet veren ekibin sanayicileri devlet teşvikleri hakkında bilgilendirmeye devam edeceğini belirtti.

DEVLET DESTEKLERİ
MASASI’NDA GÖREVLİ
ADASO ÇALIŞANLARI 3
AYLIK ÇALIŞMA SÜRECİNDE
74 FİRMAYa ZİYARET
gerçekleştirip TOPLAM
TUTARI 600 MİLYON TL’Yİ
VE 48 MİLYON DOLARI
AŞKIN 375 FARKLI DESTEği
sanayicilere anlattı.

yatırım teşvikleriyle ilgili bilgilere tek bir
noktadan erişim sağlanabiliyor. Ayrıca
Avrupa Birliği’nin sunduğu hibeler de 6
ayrı konu başlığında ve 35 adet alt destek
programı olarak bilgi notları ve sunumlar
eşliğinde yüklendi, Sanayicilerimiz
uluslararası fonlardan faydalanması için
önemli bir hizmet veriyoruz. Avrupa Birliği
destekleriyle ilgili sekmeler de günlük
olarak güncelleniyor.” dedi.
‘ÜRETİM VE YATIRIMA GÖRE EN
UYGUN DESTEKLER KISA SÜREDE
TESPİT EDİLEBİLİYOR’
Teşvik Sihirbazı uygulamasıyla yatırımlar
ve faaliyetlerle ilgili en uygun desteklerin
kısa sürede tespit edilebildiğini vurgulayan
Başkan Kıvanç, “Portalda devlet kurumları
tarafından farklı alanlarda verilen teşvik
ve hibeler ile ilgili bilgilere kurumlara ve
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PORTALA GİREN
SANAYİCİLER, ürün
belirleyip, talep edilen
muhtelif bilgileri
cevaplandırdığında
yatırımlarla ilgili
teşvikLERDEN NE ŞEKİLDE
FAYDALANABİLECEĞİNİ
GÖRÜYOR

Devlet Destekleri Masası görevlileri, ziyaretler öncesinde üye firmalara uygun devlet desteklerini
tespit ediyor. Firmalarda yapılan bilgilendirmeler sonrasında görüşmelerin detayları takip sistemine
yükleniyor ve süreç izleniyor.

konulara göre sekmesinden, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım teşviki
kapsamındaki desteklerle ilgili bilgilere
yatırım teşvik bölümünden ulaşılabiliyor.
Zamanın etkin kullanılması ve desteklerin
sanayicilerimiz tarafından en yalın
haliyle anlaşılabilmesi için her destek
için özet tabloların hazırlandığı portalda
sanayicilerimiz üretimini planladıkları
ürünü belirleyip, talep edilen muhtelif
bilgileri cevaplandırdığında yeni
yatırımlarla ilgili mevcut yatırım teşvik

Sanayiciler kısa yoldan
desteklere ulaşıyor
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mekanizmalarının hangilerinden, ne şekilde
ve hangi oranlarda faydalanabileceğini
kolaylıkla sorgulayabiliyor.” diye konuştu.
TEŞVİK MEKANİZMALARINDAN
YARARLANMAYA DÖNÜK
HİZMETLERİMİZDE YENİ BOYUT
Üretimi ve yatırımı desteklemek üzere
çeşitli teşvik mekanizmaları hakkında
uzun yıllardır yürütülen bilgilendirme
faaliyetlerine Devlet Destekleri Masası ile
yeni bir boyut getirdiklerini dile getiren

Başkan Kıvanç, şunları söyledi: “Devlet
destekleri ile ilgili hazırlanan özel yazılım
çerçevesinde ADASO Devlet Destekleri
Masası’nda görevli mesai arkadaşlarımız
randevulu olarak üyelerimizi ziyaret
ediyor. Yapılan interaktif bilgilendirmeler
sonrasında görüşmelerin detayları takip
sistemine yükleniyor ve süreç takip ediliyor.
Ekip arkadaşlarımız saha ziyaretlerinde
üye firmalarımıza uygun devlet desteklerini
tespit ediyor. Ziyaretler öncesi her
firmaya özel olarak uygun desteklerin
ön hazırlığı yapılıyor. Sanayicilerimize
yönelik bilgilendirmeler sonrasında takip
süreci devam ediyor. Devlet Destekleri
Masası’nda görev yapan ekibimiz, bu
birimin kuruluşundan bu yana geçen üç
aylık süreçte gerçekleştirdiği ziyaretlerde
75 farklı firmayı yöneten üyelerimiz ile yüz
yüze iletişim sağladı. Devlet Destekleri

Devlet Destekleri Masası’nda görevli ADASO çalışanları, yaptıkları ziyaretlerde bakanlıkların yanı sıra
Eximbank, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Kredi Garanti Fonu (KGF), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK), Kalkınma Ajansları, İller Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye Kalkınma
ve Yatırım Bankası, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Grameen Mikrofinans Kurumu’nca
sağlanan destek, teşvik ve hibelerle ilgili bilgi paylaşımında bulunuyor.
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Masası üzerinden gerçekleştirdiğimiz
çalışmalarda firmalarımızı toplam 375
farklı programda toplam tutarı 600 milyon
TL’yi ve 48 milyon 750 bin doları bulan
destekleri anlattı. Firma analizleri yaparak
aksiyon planı oluşturan ADASO Destek
Masası ekibimiz, sektör ayrımı yapmadan
tüm üyelerimizin devlet desteklerinden
faydalanabilmesi için önümüzdeki günlerde
de saha ziyaretlerine yüksek tempoda
devam edecekler.”
TEŞVİK SİHİRBAZI’NDA NELER VAR?
Adanalı sanayiciler, https://tesvik.
adasoportal.com/anasayfa adresinde
yayınlanan ve sürekli güncellenen Teşvik
Sihirbazı’nı kullanarak yatırım yapmayı
düşündükleri sektörle ilgili yatırım
teşvikleri hakkında bilgi sahibi olurken
teşvik miktarlarının hesaplamalarını
ve sunulan tüm avantajları görebiliyor.
Sanayiciler, aradıkları desteklere kolayca
ulaşabilmek için “Kurumlara Göre Devlet
Destekleri” ve “Konusuna Göre Devlet
Destekleri” bölümlerinden yararlanıyor.
Firmalar üretimini planladıkları ürünü
portal içinde belirleyip, talep edilen muhtelif
bilgileri cevaplandırarak, gerçekleştirmeyi
planladıkları yeni yatırımla ilgili teşvik
mekanizmalarının hangilerinden, hangi
oranda faydalanabileceğini kolaylıkla
sorgulayıp öğrenebiliyor.
Böylece yatırım süreçleri, yatırımı hayata
geçirmek için yararlanılacak tüm devlet
destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç
duyulacak danışmanlık hizmetlerine
kolayca erişim sağlanabiliyor. Aranan
desteğe en kısa sürede ulaşılabilmek için
arama motorunda gelişmiş bir algoritma
tekniği kullanılan Teşvik Sihirbazı’nda
arama kutusuna destek programının adı,
konusu, kurum adı gibi anahtar kelimeler
girildiğinde destekler listeleniyor. Yeni
yatırım veya ilave yatırım için istekli olan
sanayiciler, Teşvik Sihirbazı’ndan elde
ettikleri sonuçlara göre izleyecekleri yol
haritasını belirginleştiriyor.
Talep edilen destek ve teşviklerin nihai
kararı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik
Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğü tarafından veriliyor.
Teşvik Sihirbazı Portalı’nın Kurumlara Göre
Teşvik Arama sekmesinde bakanlıkların
yanı sıra Türk Eximbank, Türkiye İş
Kurumu (İŞKUR), Kredi Garanti Fonu
(KGF), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Kalkınma
Ajansları, İller Bankası, Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK), Türkiye Kalkınma
ve Yatırım Bankası, Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Grameen
Mikrofinans Kurumu’nca sağlanan
destek, teşvik ve hibelerle ilgili
sorgulamalar yapılabiliyor. Konulara Göre
Teşvik Sorgulama ekranı tıklandığında
seyahat giderleri, tanıtım ve organizasyon,
fuar katılımı, sınai ve fikri mülkiyet,

Teşvik sihirbazına
ulaşmak için QR kodu
okutunuz.

Sanayiciler, firmalarıyla ilgili bilgileri Teşvik Sihirbazı’na yüklediğinde ihtiyaçlarına en uygun desteğe
hızlı ve kolay biçimde ulaşabiliyor.

Teşvik Sihirbazı, Alman
Federal Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma
Bakanlığı ve Alman
Uluslararası İşbirliği
Kurumu’nun desteğiyle
oluşturuldu.
vergi, istihdam, rapor giderleri, yurt
dışı gezileri, mal ve hizmet alımı, kredi
ve faizler, e-ticaret sitelerine üyelik,
belgelendirme ve sertifikasyon, kira,
işletme giderleri ile makine ve teçhizat
alımları başlıklarında devlet kurumlarının
yürüttüğü destek programları hakkında
bilgi notlarına ve sunumlara ulaşılabiliyor.

Teşvik Sihirbazı’nın Yatırım ve Teşvikler
sekmesinde ise firmalar ürün bazında grup
kodu, ürün kodları, şehir, ilçe, öngörülen
istihdam sayısı, bina-inşaat, gümrük vergisi
oranı, arsa tutarı bilgilerini girerek uygun
kritirlerdeki destekleri hızlıca görebiliyor.
Kullanıcılar, Teşvik Sihirbazı ile ilgili görüş,
öneri ve isteklerini de aynı ekrandan
ADASO’da bu alanda hizmet veren
görevlilere iletebiliyor.
AB’NİN SAĞLADIĞI HİBELERE ERİŞİM
DE BİR TIK UZAKTA
Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Bakanlığı ve Alman Uluslarası
İşbirliği Kurumu’nun desteğiyle oluşturulan
Teşvik Sihirbazı’nda Avrupa Birliği’nin (AB)
desteklediği programlar ve çeşitli hibeler
hakkında da sanayiciler bilgilendiriliyor.
Avrupa Dayanışma Programı, Erasmus,
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı, Ufuk
2020, Ufuk Avrupa programlarına ilişkin
dokümanlar portalda yer alıyor.
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YILIN İLK YARISINDA
ADANA’DA 186 YATIRIMA
TEŞVİk BELGESİ VERİLDİ

S
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Adana Sanayi Odası

olduğunun altını çizen Başkan
Kıvanç, “Yatırımcıların riskleri
üstlenerek yatırım yapması
hiç de kolay bir iş değil.
Özellikle sanayicilerin devlet
teşviklerinden faydalanarak
yaptıkları yatırımlarla ülkeye
iş ve aş sağlama potansiyeli
artmakta. Neticede devletin
verdiği teşviklerin bir
motivasyon kaynağı olduğu
aşikâr. Adana Sanayi Odası
olarak ilimiz sanayisinin gelişimi
en önemli önceliğimiz. İlimize
yeni yatırımların gelmesi
anlamında yıllardır büyük
bir çaba içerisindeyiz. Bu
çerçevede yatırımlarda devlet
teşviklerinden yararlanmada
3’üncü bölgede yer almamız,
ayrıca ilçe bazlı düzenleme
yapılması yatırımların
artmasında itici bir rol oynadı.
Bunun daha etkin bir şekilde
kullanılması için özelikle ilçe
bazlı teşvik sisteminde ilçelerin
sosyo-ekonomik farklılıklarına
göre yeniden düzenlenmesinin
büyük fayda sağlayacağına
inanıyoruz.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye
Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2021 yılının Ocak-Haziran ayları
arasında Adana’da planlanan 186 adet yatırım için 4 milyon 269
bin TL’lik yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Türkiye genelinde
104,5 milyon TL’lik yatırım için 6 bin 158 adet yatırım teşvik belgesi
düzenlenirken, Adana yüzde 4,1 payla 8’inci sırada yer aldı.

anayi ve Teknoloji
Bakanlığı Teşvik
Uygulama ve Yabancı
Sermaye Genel Müdürlüğü’nün
2021 yılının Ocak-Haziran
dönemi yatırım teşvik verilerini
değerlendiren Adana Sanayi
Odası (ADASO) Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç,
“Yatırım teşvik belgelerinin
sayısına baktığımızda Adana
için çarkların döndüğünü
görüyoruz.” dedi.
ADASO Başkanı Zeki
Kıvanç, Adanalı sanayicilerin
ve girişimcilerin yeni veya
ilave yatırımlar için devlet
desteklerinden daha çok
yararlanması konusunda yapılan
çalışmaların son yıllarda olumlu
sonuçlarının artmasından büyük
memnuniyet duyduklarını
vurguladı. Başkan Kıvanç, “Yeni
açıklanan 2021 yılı verilerine
göre Ocak-Haziran döneminde
Adana ilimiz 4 milyon 269 bin
TL’lik yatırım tutarı ile 8’inci
sırada yer aldı. Mayısta yüzde

adanasanayiodasi

3,90 olan ülke payımız ise
haziran ayında alınan 29 yeni
belge ile yüzde 4,1’e kadar
yükseldi.” diye konuştu.

kentimizin kalkınması,
yeni işletmelerin kurularak
istihdamın artması adına bizleri
mutlu ediyor.”

‘TEŞVİK BELGESİNDE
İMALAT SANAYİ
YATIRIMLARININ
ÇOKLUĞU SEVİNDİRİCİ’
Kâğıttan tekstile, gıdadan
metal sektörüne kadar çok
geniş bir yelpazede yatırımların
dağıldığını belirten Başkan
Kıvanç, şunları söyledi: “Yılın
ilk yarısında ilimizden alınan
186 yatırım teşvik belgesinden
116’sının imalat sanayiinden
olması bizleri sevindiriyor.
Ocak-Haziran dönemine
verilerine göre Adana imalat
sanayi yatırımları bir önceki yıla
göre 5 basamak yükselerek 7’nci
sırada yer aldı. İmalat sanayi
yatırım teşvik belgelerindeki
payımız ise uzun yıllar sonra
gerçekleşen en yüksek rakam
olarak yüzde 4,93 seviyesine
yükseldi. Bu olumlu gelişmeler

‘3. BÖLGEDE YER
ALMAMIZ VE İLÇE
BAZLI DÜZENLEME
YATIRIMLARDA İTİCİ ROL
OYNUYOR’
Yatırımlar için devletin verdiği
teşviklerin sanayiciler için
büyük bir motivasyon kaynağı

‘YENİ YATIRIMLAR
İÇİN REKABETÇİ
ARSA FİYATLARI
UYGULAMALIYIZ’
Adana’nın sanayi, üretim, ihracat
ve istihdamla kalkınacağına
inandıklarını vurgulayan
Kıvanç, “Katma değerli, yenilikçi
üretim için Adana’da özelikle
sanayicilerimiz için yeni yatırım
alanlarının oluşturulması
gerekiyor. Adana’da bizim gibi
sorumluluk sahibi kişilere düşen
en büyük görev dijital dönüşüm
ve çevre odağında değişen yeni
sanayi dinamikleri çerçevesinde
sağlayacağımız rekabetçi arsa
fiyatları ve muhtelif desteklerle
Adana’yı yeniden üretim ve
cazibe merkezi haline getirmek
olmalıdır.” diye konuştu.

ADANA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ (OCAK HAZİRAN) DÖNEMİ
No

İlin Adı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

İSTANBUL
KOCAELİ
BURSA
GAZİANTEP
İZMİR
TEKİRDAĞ
ANKARA
ADANA
YALOVA
MERSİN

Belge Adedi
988
244
404
265
343
138
352
186
26
154

Toplam Yatırım Tutarı
Milyon TL
10.897
7.969
6.359
6.171
6.039
5.014
4.538
4.269
3.620
3.480

Pay %
10,4%
7,6%
6,1%
5,9%
5,8%
4,8%
4,3%
4,1%
3,5%
3,3%
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TOBB TTM ŞİKAGO, ABD’DE
FIRSAT KAPILARINI AÇIYOR
Türk şirketleri için ofis,
depo, showroom, lojistik gibi
fiziki hizmetlerin yanı sıra
pazara giriş, şirket kuruluşu,
satış ve pazarlama, tedarik
zinciri yönetimi ve satış
sonrası alanlarında destek
veren TOBB Türk Ticaret
Merkezi Şikago’nun makine
aksam parçaları, kimya,
otomotiv aksam parçaları,
çelik, mobilya, hazır giyim
ve konfeksiyon sektörlerinde
ihracatı ivmelendirmesi
hedefleniyor.

A

merika Birleşik Devletleri’nin
(ABD) sanayi ve ticaret merkezi
Chicago’da Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nce (TOBB) kurulan TOBB
Türk Ticaret Merkezi Şikago (TOBB TTM
Şikago), Adana Sanayi Odası (ADASO)
ve Türk-Amerikan İş adamları Derneği
(TABA) işbirliğinde gerçekleştirilen online
etkinlikte tanıtıldı. Video konferans

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç
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sistemi üzerinden düzenlenen toplantıya
ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum,
ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki
Kıvanç, TABA Çukurova Şube Başkanı
Mehmet Temel Öztosun, TOBB Ticaret
Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu,
ADASO Yönetim Kurulu üyeleri ile çok
sayıda iş insanı katıldı. Toplantının açılış
konuşmasını yapan ADASO Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Ticaret
Bakanlığı’nın desteğiyle, oda ve borsaların
katkılarıyla TOBB tarafından 2021 yılının
başında açılan TOBB TTM Şikago’nun
Türk sanayicisi ve tacirlerine, ABD’de şirket
kurulmasından satış sonrası hizmetlere
kadar her alanda tek durak ofis prensibiyle
destek vermeye başladığını belirtti.
TOBB’UN YURT DIŞINDAKİ İLK
TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ
Başkan Kıvanç, İllinois eyaletinin en
büyük kenti olan Chicago’da dünyanın en
yoğun üçüncü hava kargo taşımacılığının
yapıldığı O’hare Havalimanı yakınında
konumlandırılan TOBB TTM Şikago’nun 8
bin 100 metrekaresi depo alanı ve bin 160
metrekaresi ofis alanı olmak üzere toplam
10 bin 300 metrekare kapalı alanda faaliyet
gösterdiğini kaydetti.

@adanasanodasi

TOBB TTM Şikago’nun özel olarak
seçilmiş pazar segmentlerinde katma
değerli hizmetler sunan ve sistemin tüm
bileşenlerinin tek çatı altında toplandığı
bir platform olduğunu vurgulayan Başkan
Kıvanç, “TOBB Yönetim Kurulu’ndaki
görevimden dolayı bu merkezin kurulması
için büyük emek harcadık. TOBB TTM
Şikago, TOBB tarafından yurtdışında
açılan ilk ‘Türkiye Ticaret Merkezi’ olma
özelliğini taşıyor. Bu projeyle, ülkemizin
makroekonomik hedefleriyle uyumlu olarak
sanayicimizi ve ürünlerimizi yurtdışına
taşımayı amaçlıyoruz.” dedi.
‘CHİCAGO, ABD’NİN EN
ÖNEMLİ TİCARET VE LOJİSTİK
MERKEZLERİNDEN BİRİ’
20 trilyon doları aşan Gayri Safi Yurt İçi
Hasılası (GSYİH), 350 milyonu aşan nüfusu
ve yıllık 2,1 trilyon dolarlık ithalatıyla
cazip pazar olan ABD ile Türkiye arasında
100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi
bulunduğunu anımsatan Kıvanç, “Chicago,
dünyanın beşinci büyük metropol
ekonomisi konumunda bulunuyor. ABD’nin
en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden
biri olması ve Fortune 500 listesindeki 37
şirketin merkezine ev sahipliği yapması ile
dikkat çekiyor. 300’den fazla şirketin de
lojistik merkezi konumundaki bu kentin
TOBB TTM Şikago’nun kuruluşuyla birlikte
Türk şirketleri için de ABD’deki yeni
merkez üssü olmasını umuyoruz.” dedi.
TABA Çukurova Şube Başkanı Mehmet
Temel Öztosun da konuşmasında dernek
olarak ABD ile karşılıklı ilişkileri geliştirmek
ve ikili ticareti artırmayı amaçladıklarını
dile getirip, “Çukurova Bölgesi’ndeki iş
insanlarının ABD’deki ticaret fırsatlarını
daha iyi değerlendirebilmesi adına her
yıl bu ülkeye ziyaret organizasyonları
düzenliyoruz. Önümüzdeki gezi
programımızı TOBB TTM Şikago’ya
gerçekleştirmeyi istiyoruz. Bu merkezin
sunduğu imkânlardan bölgemizdeki
iş dünyasının da en üst düzeyde
faydalanmasını amaçlıyoruz.” diye konuştu.
YILBAŞINDAN BERİ 19 FİRMA
FAALİYETE BAŞLADI
TOBB TTM Şikago’nun tanıtım filminin
izlendiği etkinlikte TOBB Ticaret
Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu
da detaylı sunum yaptı. 2021 yılının ilk
günlerinde hizmete giren TOBB TTM
Şikago’da 19 firmanın faaliyet göstermeye
başladığını belirten Noyan Ciritoğlu, bu
merkezin küresel rekabette yeni, farklı yol
ve yöntemlere duyulan ihtiyaçlar sonucu
kurulduğunu ifade etti. Merkezin Türkiye
ile ABD arasında ikili ticaret hacminin
gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını
ve bu ülke pazarında ihracat artışının
sürekliliği açısından etkin rol oynayacağını
aktaran Ciritoğlu, “TOBB TTM Şikago,
Türk firmalarına yurt dışında fiziken var
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Adana Sanayi Odası

TOBB Ticaret
Merkezleri Genel
Müdürü
Noyan Ciritoğlu

Stratejik konumundan dolayı uluslararası bir çok şirketin genel merkezine ev sahipliği yapan
Chicago’da büyük ölçekli 300’den fazla firmanın depo ve dağıtım merkezleri yer alıyor.

olma, yurt dışında depolama, lojistik,
tanıtım ve pazarlama bakımından çok
önemli ve değerli imkânlar sunuyor.
2020’de pandemi koşullarına rağmen,
ABD’ye yönelik ihracatımız yüzde 13,5 gibi
ciddi bir artışla 10,1 milyar dolar düzeyine
ulaştı. ABD pazarında yakaladığımız bu
ivmeyi sürekli ve sürdürülebilir kılmak
adına TOBB TTM Şikago’nun önemli
katkıları olacağını değerlendiriyoruz.” dedi.
Ticaret merkezinde makine aksam
parçaları, kimya, otomotiv aksam
parçaları, çelik, mobilya, konfeksiyon ile
öne çıkacağını aktaran Ciritoğlu şunları
söyledi: “TOBB TTM Şikago’nun tedarik
zinciri oluşturulması ve çeşitlendirilmesi,
yeni satış kanallarının açılması, ortak
girişim ve teknolojik ortaklıkların
oluşturulması ve doğrudan yatırımlar
gibi 4 ana stratejik hedefi bulunuyor. Türk
profesyonellerden oluşan yönetim kadrosu

ile Türkiye şirketlerine tek durak ofis
vizyonuyla hizmet veriyor. Merkezimiz,
belirlenen sektörlerdeki Türk şirketlerine
satış, pazarlama, dağıtım ve satış sonrası
hizmetler alanında destekler sunuyor.
Türk ürünlerinin ABD pazarına girişini ve
pazarda tutunmasını kolaylaştıracak her
türlü hizmeti yürütüyor.”
Türkiye’nin küresel ticarette en çok
konu edilen 1000 ürününün 192’sinde
ABD pazarında potansiyel olduğunu
anlatan Ciritoğlu, “Merkezimiz, dünyanın
3’üncün yoğun hava kargo taşımacılığının
yapıldığı O’hare Havalimanı’na çok yakın
lokasyonda bulunuyor. Türkiye’nin en
yoğun ihracat yaptığı ve ABD’nin en yoğun
ithalat gerçekleştirdiği sektörler, TOBB’un
kurumsal güvencesiyle ilk defa tek çatı
altında burada toplandı. ABD’de salgınla
birlikte tedarikte Çin ve diğer Uzak Doğu
ülkelerine alternatif arayışı yükseliyor.” dedi.
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DEMOKRASİ NÖBETİNDE
BAYRAKLAR DALGALANDI

Adana’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri
kapsamında şehitler dualarla anıldı, hain darbe girişimi lanetlendi. Türk
Milleti’nin kahramanlık destanları yazdığı gecenin 5’inci yıldönümünde
demokrasi nöbetinde Adanalılar Türk bayraklarını gururla dalgalandırdı.
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Adana Sanayi Odası

adana VALİsi
süleyman ELBAN:
5 yıl önce 15
temmuz’daki ihaneti
aziz milletimiz
ferasetiyle
inancıyla ve vatan
sevgisiyle fark etti
ve bastırdı.
yapılmayacak şeyler yapıldı.
Yollar, köprüler, otobanlar,
İHA’lar, sondajlar, Suriye’deki,
Libya’daki ve Karabağ’daki
operasyonlar hepsi kısa sürede
bu millet beraber olunca
başarıldı.” dedi.

A

dana Valiliği
koordinasyonunda
gerçekleştirilen 15
Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü anma etkinlikleri
üç gün sürdü. Fetullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe
girişiminin 5’inci yıldönümünde
milli iradeye sahip çıkarken
şehit düşen ikiz Polis Memurları
Ahmet ve Mehmet Oruç,
Uzman Çavuş Halit Yaşar
Mine ve Polis Memuru Yunus
Uğur’un kabirleri ziyaret edildi.
Adana Valisi Süleyman Elban
ve kent protokolü şehitlerin
mezarlarına karanfil bırakıp,
dualar etti, şehit yakınlarına
baş sağlığı temennisinde
bulundu. Daha sonra 15
Temmuz Demokrasi Şehitleri
Hatıra Ormanı’nda düzenlenen
bakım ve fidan dikme programı
gerçekleştirildi. Adana
Orman Bölge Müdürlüğü’nce
düzenlenen etkinlikte, 15
Temmuz’da şehadete eren
251 kahramanımız anısına
toplam 251 adet fidan dikildi.
15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü etkinliklerinin
devamında Adana Müzesi’nde

26 / TEMMUZ/AĞUSTOS/EYLÜL 2021

15 Temmuz konulu fotoğraf
sergisi açıldı. Sergide hain
kalkışmayı yansıtan çarpıcı
fotoğraflar izlenime sunuldu.
UĞUR MUMCU
MEYDANI’NDA
DEMOKRASİ NÖBETİ
15 Temmuz akşamı ise
Uğur Mumcu Meydanı’nda
Demokrasi Nöbeti tutuldu. Milli
İradeye Saygı Platformu’nun
katkılarıyla düzenlenen
etkinlikte meydan içerisine
yerleştirilen dev sahnede
15 Temmuz’un yıl dönümü
nedeniyle kısa film gösterimi
yapıldı. Film gösteriminin

ardından 15 Temmuz
Şehitleri için Kur’an-ı Kerim
okundu, dualar edildi.
Meydanı dolduran ve şanlı
Türk bayraklarını gururla
dalgalandıran hemşehrilerine
hitap eden Adana Valisi
Süleyman Elban, “5 yıl önce
aslında sıradan bir gün olarak
başlayan 15 Temmuz kapkara
ve çok uzun bir geceye
dönüştü. Tarihte görülmedik
ihanetle karşı karşıya kaldık.
Bu ihaneti aziz milletimiz
ferasetiyle inancıyla ve vatan
sevgisiyle fark etti ve bastırdı.
Milletimiz bu travmayı
çabucak atlattı. 5 yıl içerisinde

‘BU VATANI ASLA
BÖLEMEZLER,
PARÇALAYAMAZLAR’
Milli İradeye Saygı Platformu
Başkanı ve Adana Sanayi
Odası (ADASO) Başkanı Zeki
Kıvanç ise konuşmasında 5 yıl
önce aynı meydanda Adana’nın
tüm sivil toplum örgütleri ve
büyük kitleler halinde sabahlara
kadar nöbet tuttuklarını
anımsattı. Başkan Kıvanç, “Bu
vatanı asla ve asla bölemezler
parçalayamazlar. Bu aziz,
bu gururlu millet kimseye
bu memleketi parçalatmaz.
Bu hainleri de emellerine
ulaştırmaz.” ifadelerini kullandı.
Adana Organize Sanayi
Bölgesi Başkanı Bekir
Sütcü ile Milli İradeye Saygı
Platformu Başkan Yardımcısı
ve Adana Kamu Müteahhitleri
Başkanı Mustafa Karslıoğlu
da konuşmalarında 5 yıl önce
15 Temmuz gecesi hain darbe
girişimine karşı milli iradeye
karşı verilen kahramanlık
destanlarını anlattı, şehitlere
rahmet diledi. Gençlik ve
Spor Bakanlığı tarafından 81
ilde düzenlenen ‘15 Temmuz
Şehitleri Sancak’ koşusu
Merkez Park’ta başlayıp,
demokrasi nöbetinin tutulduğu
Uğur Mumcu Meydanı’nda
son buldu. Sporcu Ökkeş
Yiğit, koşunun ardından varış
noktası olan nöbet alanında
taşıdığı sancağı Adana Valisi
Süleyman Elban’a teslim etti.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi
Adana’da da 15 Temmuz gecesi
tüm camilerden sela okundu.
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gibi çeşitli etkinlikler ile
geliştirilmesi lazım. Her
iki ülkenin ihraç etmek
istediği ürünlerin birbirini
tamamlayıcı olması ticaretin
geliştirilmesi doğrultusunda
çok yararlı olacaktır. Umarım
imzaladığımız iş birliği
mutabakat zaptı ve ikili iş
görüşmelerinin büyük katkısı
olacaktır.” diye konuştu.

SRİ LANKA VE ADANA
SANAYİSİ ARTIK DAHA YAKIN
Güney Asya pazarında 21 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip Sri
Lanka ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ihracat köprülerinin
kurulması amacıyla düzenlenen webinarda ADASO ve Sri Lanka Ulusal
Ticaret Odası arasında İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

A

dana’nın ihracatında
pazar çeşitliliğine
yönelik çok yönlü
çalışmalar yürüten Adana
Sanayi Odası (ADASO),
Adana Ticaret Odası (ATO)
ve Sri Lanka Ulusal Ticaret
Odası iş birliği ile Adana
-Sri Lanka arasındaki ticari
ilişkileri geliştirmek üzere
online ortamda iş birliği
toplantısı ve ikili iş görüşmeleri
gerçekleştirildi. Toplantıda
Adana Sanayi Odası ve Sri
Lanka Ulusal Ticaret Odası
arasında İş birliği Mutabakat
Zaptı imzalandı.
Çevrimiçi düzenlenen
toplantıya Türkiye’nin
Kolombo Büyükelçisi Rakibe
Demet Şekercioğlu, Sri
Lanka’nın Ankara Büyükelçisi
Muhammed Rizvi Hassen, Sri
Lanka Ulusal Ticaret Odası
Başkanı Nandika Buddhipala,
Adana Ticaret Odası Başkanı
Atila Menevşe, ADASO Başkan
Yardımcısı Bülent Başer, Sri
Lankalı ve Adanalı çok sayıda
iş insanı katılım sağladı.
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ATO Yönetim Kurulu Başkanı
Atila Menevşe

ADASO Başkan Yardımcısı
Bülent Başer

GIDA, İÇECEK,
PETROKİMYA, KAUÇUK VE
ENERJİ SEKTÖRLERİNDE
PAZAR VAR
Açılış konuşmasında söz
alan Sri Lanka’nın Ankara
Büyükelçisi Muhammed
Rizvi Hassen son yıllarda
gıda ve içecek, petrokimya
ve kauçuk endüstrileri başta
olmak üzere ülkesinde birçok
yabancı yatırımcının olduğunu,
elektrik üretimi projelerinde de
önemli bir pazar bulunduğunu

belirtti. Adanalı iş insanları ile
ülkesi arasında köprü olmak
istediklerine değinen Büyükelçi
Hassen, bu çerçevede atılacak
her adımı dikkatle takip
edeceklerine vurgu yaptı.
Bu tür toplantıların ilişkilerin
geliştirilmesi açısında çok
önemli olduğunu vurgulayan
Bülent Başer ise “Sri Lanka’nın,
Türkiye’nin ve Adana’nın
ihracatındaki payının yüzde
0,5’ten az olması bizler
için büyük kayıp. Bunun

ADANA SRİ LANKA’YA
TEKSTİL, GIDA VE
BİTKİSEL ÜRÜNLER İHRAÇ
EDİYOR
Sri Lanka Ulusal Ticaret
Odası ile gerçekleştirilen
etkinliğin kurulacak yeni
ticaret köprüsünün ilk ayağını
oluşturmasını temenni eden
ATO Başkanı Atila Menevşe
ise “Bugün gerçekleştirdiğimiz
toplantı umuyorum ki
Adana’nın dinamiklerinin
birebir görülmesi ve iki ülke
arasındaki ticaret hacminin
geliştirilebilmesi açısından
faydalı olacaktır.” dedi.
Adana ile Sri Lanka arasındaki
ticaret verilerine bakıldığında,
2016 yılından 2020’ya kadar
ihracatın arttığını, pandemi
yılında bir miktar azaldığını dile
getiren Menevşe, “2019’daki
ihracatımız 5,8 milyon
dolarken, 2020’de bu rakam 1,4
milyon dolara kadar gerilemiş.
İlimizden Sri Lanka’ya tekstil
ürünleri, gıda ürünleri ve
bitkisel ürünler gönderilirken
yaklaşık 10 milyon dolarlık
ithalatımızı çoğunlukla bitkisel
ürünler oluşturuyor. Oda olarak
gayemiz, bu etkinlik sonucunda
doğacak yeni iş birlikleriyle
karşılıklı ticaret rakamlarının
istenen seviyeye çıkarılmasıdır.
Sri Lankalı iş insanlarının da
her türlü ticaret ve yatırım
talebine ortak bulma ve destek
hizmetleri sunma bakımından
cevap verebilecek potansiyele
sahibiz.” dedi.
Sri Lanka’yı ve Adana’yı
tanıtan videoların izlendiği
görüşmelerde daha sonra
etkinliğin ikinci bölümüne
geçildi. Karşılıklı ticaret
hacmini ve ihracatı arttıracak iş
birliği imkânlarının kurulması
hedeflenen online ikili iş
görüşmelerine 16’sı Adana’dan
27’si Sri Lanka’dan olmak
üzere toplam 43 firma katıldı.
Etkinliğe katılan her firma
ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.
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Adana Sanayi Odası

Kırşehirli gençler
ADASO’yu ziyaretlerinde
Başkan Zeki Kıvanç’a
teşekkür plaketi sundu.

‘BİZ ANADOLUYUZ’ ÖĞRENCİLERİ
ADASO’YA KONUK OLDU
Türkiye’nin dört bir yanında kültürler arası kaynaşmanın sağlanması,
gençler arasında karşılıklı saygı ve hoşgörünün pekişmesi amacıyla
yürütülen ‘Biz Anadoluyuz’ Projesi kapsamında Kırşehir, Niğde ve Kilis’ten
Adana’ya gelen öğrenciler Adana Sanayi Odası’nın (ADASO) konuğu oldu.

İ

çişleri Bakanlığı ile Gençlik
ve Spor Bakanlığı’nın
koordinasyonunda
Türkiye’nin dört bir yanında
kültürler arası kaynaşmanın
sağlanması, gençler arasında
karşılıklı saygı ve hoşgörü
kültürünün oluşturulması
amacıyla yürütülen ‘Biz
Anadoluyuz’ Projesi
kapsamında Kırşehir, Niğde
ve Kilis’ten Adana’yı gezmeye
gelen öğrenciler program
kapsamında Adana Sanayi
Odası’nın da konuğu oldu.
Proje kapsamındaki Adana
gezisinde akran etkileşimi,
yerel halkla etkileşim, şehrin
marka değerinin tanıtımı,
gönüllülük faaliyetleri, doğa
ve çevre etkinlikleri, spor
faaliyetleri, drama çalışmaları,
sanat ve müzik aktiviteleri,
toplumsal duyarlılık etkinlikleri,
tarihi ve kültürel mekân
gezileri, gençlik merkezi
ziyaretleri, kamu kurumu
ziyaretleri gerçekleştiren
Kırşehirli, Niğdeli ve Kilisli
15 yaş altındaki öğrenciler,
Çukurova’nın ekonomik
gelişimine yön veren

Kardeşlik
köprülerinin
güçlenmesini
amaçlayan Biz
Anadoluyuz Projesi,
2017 yılından bu yana
20 ilde gençlerin
yoğun katılımıyla
devam ediyor.
ADASO’yu ziyaret etti. Hizmet
binasını dolaşan ve kurumun
verdiği hizmetler hakkında bilgi
alan gençler, daha sonra Sakıp
Sabancı Toplantı Salonu’nda
Adana Sanayi Odası’nın
yöneticileriyle bir araya geldi.

değerlerin pekiştirilmesi
amacıyla yürütülen ‘Biz
Anadoluyuz’ projesinin çok
anlamlı olduğunu söyledi.
Gençleri ADASO’da
ağırlamaktan memnuniyet

duyduğunu vurgulayan Başkan
Zeki Kıvanç, Adana’nın üretim
potansiyeli ve sanayideki
gücünü anlatıp, nitelikli iş
gücü yetiştirilmesine yönelik
projeleri anlattı. Kıvanç,
“Geleceğin Türkiye’si siz
gençlerin sayesinde oluşacaktır.
Yarınlarımızın teminatı
sizlersiniz. Kendinizi iyi
yetiştirmeli, sahip olacağınız
bilgi ve beceriyle ülkemizin
aydınlığı olmalısınız.” dedi.
Kilisli gençler
ADASO’yu
ziyaret etti.

Niğdeli gençler ADASO’nun
faaliyetlerini öğrendi.

‘YARINLARIMIZIN
TEMİNATI SİZLERSİNİZ’
Kırşehirli, Niğdeli ve Kilisli
gençleri misafir eden ADASO
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki
Kıvanç, kardeşlik ruhunun
ve bilincinin gelişmesi, milli
ve manevi değerlerimizin
paylaşılması, kültürel ve ortak
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İSO İKİNCİ 500’DE ADANALI FİRMA
SAYISI VE TİCARET HACMİ ARTTI
İstanbul Sanayi Odası’nın
(İSO) hazırladığı
Türkiye’nin İkinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu
2020 Araştırması’nda
Adana 15 firma ile temsil
edildi. Sanayi devlerinin
İkinci 500 listesine gıda,
tekstil, kimya, otomotiv ve
demir çelik sektörlerinden
giren Adanalı firmalar,
2019 yılına göre toplam
ticaret hacmini yüzde
47,3 oranında artırarak 5
milyar 543 milyon TL’ye
ulaştırdı.
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İ

stanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2020
yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu (İSO İkinci 500)
Araştırması’nda Adana’dan 15 firma listeye
girme başarısı gösterdi. 2019 yılında 12
firma ile temsil edilen ve toplam üretimden
net satışları 3 milyar 763 milyon TL olan
Adana, 2020 yılında üretimden net satış
rakamlarını 5 milyar 543 milyon TL’ye
yükseltti. Adana’nın 2020 yılında ticaret
hacminde artış oranı 2019 yılına göre yüzde
47,3 düzeyinde gerçekleşti.
Bu yıl da KOBİ’lerin mevcut durumu ve
geleceği açısından önemli sonuçlar ortaya
koyan İSO İkinci 500 listesine Adana’nın
sanayi kuruluşlarından Pilyem Gıda Tarım
San. ve Tic. A.Ş. 37’nci, Atlas Denim Tekstil
San. ve Tic. A.Ş. 42’nci, Temsa Skoda
Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. 62’nci, Akhan
Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San.
Tic. Ltd. Şti. 64’üncü, Tat Nişasta İnşaat San.
ve Tic. A.Ş. 91’inci, Oğuz Gıda San. ve Tic.
A.Ş. 161’inci, Bakırlar Tekstil San. ve Tic.
A.Ş. 273’üncü, Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
281’inci, Meltem Kimya ve Tekstil San. İth.
İhr. ve Tic. A.Ş. 286’ncı, Ulusoy Tekstil San.
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ADANA, İSO İKİNCİ
500 LİSTESİNDE GIDA
SEKTÖRÜNDEN 8, TEKSTİL
VE KİMYADAN 2, OTOMOTİV
VE DEMİR ÇELİKTEN BİRER
ŞİRKET İLE TEMSİL EDİLDİ.
ve Tic. A.Ş. 316’ncı, Tezkim Tarımsal Kimya
San. ve Tic. A.Ş. 378’inci, Kıvanç Tekstil San.
ve Tic. A.Ş. 399’uncu, Zahit Alüminyum
San. ve Tic. A.Ş. 407’nci, Netafim Sulama
Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 425’inci
sıradan girdi. Adana’dan listeye 190’ıncı
olarak giren şirketin adı açıklanmadı.
KIVANÇ: ADANALI FİRMALARIN
GAYRETİ ÜMİT VERİCİ
İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu 2020 Araştırması’nın sonuçlarını
Adana özelinde değerlendiren Adana Sanayi
Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı
Zeki Kıvanç, geçen mayıs ayında açıklanan
İSO 500 listesinde yer alan 10 şirketle birlikte
ilk 1000 sanayi kuruluşu arasında Adana
merkezli firma sayısının bir önceki yıl gibi 25
olduğunu belirtti.
İSO İkinci 500 listesine giren Adanalı
firmaların yöneticileri ve çalışanlarını tebrik
eden Başkan Zeki Kıvanç, “İSO Türkiye’nin
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020
Araştırması’nın sonuçları 2020 yılında
yaşanan salgın nedeniyle küresel ticarette
yaşanan daralmaya rağmen Adana’nın
üretim gücünü yansıttı. İlk 1000 büyük
sanayi kuruluşu arasında Adana’nın firma
sayısı 25 oldu. Bu Adana’nın mevcut
potansiyeli için yeterli bir sayı değil.
Pandeminin yarattığı zorluklara rağmen
2020 yılında Adana sanayisinin güçlü
biçimde daha ileri seviyelere taşınması,
hak ettiği yere kavuşabilmesi için daha
çok gayret gösteriyor olması ümit vericidir.
Üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinden
ödün vermeden çalışmalarına devam ederek
İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu arasına girme başarısı gösteren
firmalarımızı kutluyorum, önümüzdeki
yıllarda bu sayının katlanarak artmasını
temenni ediyorum.” diye konuştu.
PANDEMİ YILINDA ÜRETİMDEN
NET SATIŞLARDA YÜZDE
21,7 ARTIŞ SAĞLANDI
İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu-2020 Araştırması’nda listeye
giren firmaların net satışları bir önceki
yıla göre yüzde 21,7 oranında artarak 157
milyar TL’den 191,1 milyar TL’ye yükseldi.
Pandemi koşullarının çok özel kıldığı,
birçok işletmede kapanma ve üretim
yavaşlamasının yaşandığı 2020 yılında iç
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İSO 500 - 2020 YILI ARAŞTIRMASI’NDA ADANA
2020
Sıra No

2019
Sıra No

38
246
249
297
315
354
387
404
455
477

68
264
272
349
240
427
426
347
468
471

KURULUŞLAR
SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
BEYTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ELİTA GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ABDİOĞULLARI PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
AKYEM ADANA YEM YAĞ BİODİZEL TARIM VE SANAYİ TİCARET A.Ş.
ADM BESİN VE TARIM ANONİM ŞİRKETİ
GÜNEY ÇELİK HASIR VE DEMİR MAMULLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
OMNİA NİŞASTA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GÜRSOY YEM GIDA VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İSO İKİNCİ 500 - 2020 YILI ARAŞTIRMASI’NDA ADANA

2020
Sıra No
37
42
62
64
91
161
190
273
281
286
316
378
399
407
425

2019
Sıra No
37
88
169
141
148
36
246
389
+
135
391
354

KURULUŞLAR
PİLYEM GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ATLAS DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ
AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
TAT NİŞASTA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OĞUZ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BAKIRLAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OĞUZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MELTEM KİMYA VE TEKSTİL SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.
ULUSOY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TEZKİM TARIMSAL KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KIVANÇ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ZAHİT ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NETAFİM SULAMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ve dış talepteki dalgalanmalara rağmen
İSO İkinci 500’ün üretimden net satışlarının
hız kazanması dikkat çekti. Zira İSO İkinci
500’ün üretimden net satışları, 2018 yılındaki
yüzde 27,8’lik güçlü artışın ardından 2019
yılında yüzde 14,2 ile nispi bir yavaşlama
eğilimi göstermişti. İSO İkinci 500’ün
üretimden net satışlarındaki değişimler,
TÜFE enflasyonundan arındırılarak
incelendiğinde; 2012-2016 dönemindeki
zayıf büyümelerin ardından 2017 ve 2018
yıllarında güçlü reel artışların yaşandığı
görüldü. 2020 yılına bakıldığında ise İSO
İkinci 500’ün üretimden net satışlarının
reel olarak yüzde 6,2 oranında büyümesi,
KOBİ’lerin esnek yapılarıyla üretim ve
pazarlama faaliyetlerinde 2020 gibi zorlu
bir yılda dahi başarılı olduklarını ortaya
koydu. Hatırlanacağı üzere geçen mayıs
ayında açıklanan İSO 500’ün üretimden net
satışlarında yüzde 0,6 ile çok daha sınırlı bir
reel artış yaşanmıştı.
Üretimden net satışlar baz alınarak yapılan
İSO İkinci 500’ün 2020 yılı sıralamasına
bakıldığında; Murat Ticaret Kablo 578,9
milyon TL ile ilk sırayı aldı. Onu çok küçük
bir farkla ve yine 578,9 milyon TL ile Metal

Matris takip ederken, RTM Tarım Kimya
571,5 milyon TL ile üçüncü oldu.
İSO İkinci 500’ün bu yılki listesine 119
yeni sanayi kuruluşu girdi. Bunlardan 30
tanesi İSO 500’den İSO İkinci 500’e düşen
şirketlerden oluştu. Listeye geçen seneki
İSO 1000 dışından giren yeni firma sayısı
89 olurken 2019 yılının İSO İkinci 500
listesinden İSO 500’e çıkan firma sayısı ise
39 olarak gerçekleşti. 2019 yılında 482,1
milyon TL ile 201,2 milyon TL bandında
üretimden net satış yapan şirketler İSO
İkinci 500 sıralamasında yer alırken 2020
sonuçlarına göre bu bant 578,9 milyon TL ile
251,6 milyon TL arasında oluştu.
TEKNOLOJİ, AR-GE VE İHRACATTA
PARLAK SONUÇLAR
Türkiye’nin KOBİ ölçeğindeki sanayi
yapısının check-up’ını ortaya koyan İSO
İkinci 500’ün sonuçlarına bakıldığında,
pandemi gibi ağır bir şokun damgasını
vurduğu 2020 yılında, üretimden net
satışlarda görülen başarının başka
göstergelerde de yaşandığı görüldü. İhracat,
teknoloji yoğunluğu, istihdam, karlılık,
finansman giderleri, Ar-Ge harcamaları
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2020 yılı Türkiye’nin
İkinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu LİSTESİNE
ADINI YAZDIRAN
ŞİRKETLERDEN 222’Sİ ARGE YATIRIMLARINA TOPLAM
875 MİLYON LİRA HARCADI.
yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Öte yandan
orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu
sanayilerin toplam payının 2020 yılında
3,1 puan artarak yüzde 29,5’e yükselmesi
geleceğe ilişkin umut verici bir gelişme
olarak değerlendirildi.
Araştırmanın sonuçlarına göre 2020 yılında
İSO İkinci 500 içerisinde kâr eden kuruluş
sayısı 430’dan 443’e yükselirken zarar
eden kuruluş sayısı 70’ten 57’ye geriledi.
Böylece kâr eden kuruluş sayısı 1998-2020
döneminin en yüksek rakamına ulaştı.
Koronavirüs salgınının etkili olduğu 2020’de
ortaya çıkan ekonomik ve finansal koşullar
içinde firmalar karlılıklarını artırmaya
odaklanırken, düşük faizli kredi olanakları
gibi destek unsurlarının da karlılıkların
artmasına katkı sağladığı görüldü.

İSO İkinci 500’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin toplam payı yüzde 29,5’e
yükseldi, listeye giren şirketlerin ihracatı yüzde 1,2 oranında artarak 9,9 milyar dolara ulaştı.

gibi birçok parametrede, İSO İkinci 500
beklenenden daha parlak sonuçlar ortaya
koydu. 2020 yılında yaşanan salgın nedeniyle
küresel ticarette yaşanan daralmaya
rağmen İSO İkinci 500’ün ihracatı yüzde 1,2
oranında artarak 9,9 milyar dolara yükseldi.
Böylece İSO İkinci 500’ün Türkiye toplam
ihracatı içindeki payı yüzde 5,9, sanayi
ihracatı içindeki payı ise yüzde 6,1 oldu ve
her iki oran da 2019 yılına göre 0,5 puan artış
kaydetti. İhracat tarafındaki bir diğer önemli
gelişme de ihracat yapan firma sayısındaki
artış eğilimi oldu. İSO İkinci 500’de ihracat
yapan firma sayısı 1997’de 407 iken, son
üç yılda bu rakam 450’ler bandını aşarak
2020’de 467’ye yükseldi. Bu da İSO İkinci
500 şirketlerinin dış pazarlara açılma
konusunda önemli yol kat ettiğini göstermesi
açısından oldukça sevindirici bir gelişme
olarak yansıdı. Ayrıca İSO 500’de olduğu
gibi İSO İkinci 500’de de ihracat yapmayan
şirketlerin bu sıralamada yer bulmalarının
giderek güçleştiği görüldü.
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2020 yılında İSO İkinci 500’e giren şirketler
özellikle kârlılık açısından yüksek bir
performans sergiledi. 2019 yılında 16,8
milyar TL olan faaliyet karı, 2020 yılında
yüzde 71,1’lik artışla 28,8 milyar TL’ye
yükseldi. Buna paralel olarak faaliyet kârı
oranı da 2019’da yüzde 9,4 iken, 2020’de 3,7
puanlık artışla yüzde 13,1’e çıktı.
ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİ
YOĞUNLUKLU SANAYİLERİN
PAYI ARTTI
İSO İkinci 500’ün teknoloji yoğunluklarına
göre yarattığı katma değer dağılımına
bakıldığında; en yüksek payı yüzde 46,4
ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler
alsa da özellikle orta-yüksek teknoloji
yoğunluklu sanayiler grubunun payının
arttığı görüldü. Bu pay 2019 yılında yüzde
24,2 iken 2020 yılında 2,7 puan artışla yüzde
26,9’a yükseldi. Yüksek teknoloji yoğunluklu
sanayiler grubunun payı ise 2019 yılında
yüzde 2,2 iken 2020 yılında sınırlı bir artışla

AR-GE YATIRIMLARINDA YÜZDE
21,3 ARTIŞ SAĞLANDI
İSO İkinci 500’de 2020 yılında Ar-Ge
yapan firma sayısı 222 oldu. 2019’a göre
düşüş söz konusu olsa da bu sayı şimdiye
kadar ölçülen ikinci en yüksek seviyesinde
gerçekleşti. Sanayi kesiminin rekabetçiliği
için hayati önem taşıyan Ar-Ge faaliyetleri
İSO İkinci 500 listesine giren firmaların
yarıya yakınında devam etti. Ar-Ge yapan
firma sayısındaki azalışa rağmen 2020
yılında İSO İkinci 500’ün Ar-Ge harcamaları
anket verileri ile 875 milyon TL’ye yükseldi.
Bu rakam, 2019 yılındaki 721,2 milyon
TL’lik harcama tutarına göre yüzde 21,3
oranında artışa işaret etti. Böylece Ar-Ge
harcamalarının 2020 yılında da görece
hızlı ve reel olarak da pozitif bir büyüme
gösterdiği ortaya çıktı. Üstelik İSO 500’deki
yüzde 4,9’luk artış ile kıyaslandığında da ArGe harcamalarında daha güçlü bir büyüme
söz konusu oldu. İSO İkinci 500’de yer alan
kuruluşlar bağlı bulundukları oda bilgilerine
göre sıralandığında, sanayideki Anadolu
ağırlığının artmakta olduğu ve Türkiye’deki
dağılımının daha dengeli bir gelişim
göstermeye başladığı dikkat çekti. Son
yıllarda sayısal olarak düşüş yaşanmasına
karşın en büyük pay 141 şirket ile İstanbul
Sanayi Odası’nın oldu. Bu sayı beş yıl önce
166 ile daha yüksekti. . İstanbul’u 40’ar şirket
ile Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Kocaeli
Sanayi Odası izlerken, Gaziantep 38, Bursa
29, Ankara 20 şirket ile üst sıralarda yer aldı.
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Adana Sanayi Odası

OTOMOTİVDE ADANA’NIN GURURU TEMSA

T

eknoloji odaklı
yatırımlarıyla dünyanın
önde gelen otomotiv
şirketleri arasında yer alan
Temsa Skoda Sabancı Ulaşım
Araçları A.Ş., İstanbul Sanayi
Odası’nın (İSO) gerçekleştirdiği
Türkiye’nin İkinci 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu 2020
Araştırması’nda 62’nci sırada
yer aldı. Yüzde 100 Türk
mühendisliği ile geliştirdiği
yaklaşık 15 bine yakın aracı
dünyanın 66 ülkesine ihraç
eden Temsa’nın bu dönemdeki
üretimden net satış tutarı 505,4
milyon TL olarak gerçekleşti.
Skoda Sabancı Ulaşım Araçları
A.Ş. Üst Yöneticisi (CEO)
Tolga Kaan Doğancıoğlu,
dünyanın önde gelen otobüs
ve midibüs üreticilerinden
olan Temsa’nın 50 yılı aşkın
tecrübesiyle müşterilerine son
teknoloji mobilite çözümler
sunduğunu belirtip “Adana’daki
500 bin metrekare alana

TEMSA CEO’su
Tolga Kaan Doğancıoğlu

kurulu tesislerimizde bin 300
çalışanımızla yılda 4 bin adet
otobüs ve midibüs, 7 bin 500
adet hafif kamyon olmak üzere
tek vardiyada 12 binin üzerinde
taşıt üretiyoruz.” dedi.
Temsa’da görev yapan
mühendislerin ve
tasarımcıların her müşteri
için özel çözümler üretme

yeteneğine sahip olduğunu
vurgulayan Doğancıoğlu
“Pazarı ve müşterilerimizi
dinliyor, ürünlerimizi bu
yönde geliştiriyoruz. Özellikle,
elektrikli araçlar ile ulaşımda
önemli yenilikleri pazara
sunarak müşteri beklentilerini
farklı bir boyuta taşıdık. Bu
kapsamda, akıllı mobilite

vizyonuyla seri üretime hazır
Avenue Electron, Avenue
EV ve MD9 electriCITY ile
üç farklı elektrikli otobüse
sahip dünyanın ilk otobüs
üreticilerinden biri olduk. Uzun
yol ve turizm segmentinde
Maraton, Safir Plus, HD, HD
RHD, LD, MD9 ve MD9 RHD
Avrupa şehir içi ulaşımı için
tasarlanan Avenue serisi ve
MD9 LE araçlarının Prestij,
MD7 midibüsleri ve LD SB
Plus ile yalnızca ABD’ye
yönelik TS 45, TS 35 ve TS 30
modellerimizi müşterilerimize
sunuyoruz. Bunun yanı sıra
Temsa markalı araçların konfor
düzeyi, işletim avantajları, yakıt
tasarrufu ve hesaplı bakım
maliyetleri de iş ortaklarımıza
sunduğumuz en önemli
avantajlar arasında. Yüzde 100
Türk mühendisleri tarafından
geliştirilen elektrikli araçlarımız
ile de pazarda büyük fark
yaratıyoruz.” diye konuştu.

AKHAN UN iso ikinci 500’de 64. SIRAYA yükseldi

T

arımsal üretimde söz
sahibi iller arasında
bulunan Adana’da
hububat işleme sanayiinde öne
çıkan Akhan Un Fabrikası ve
Tarım Ürünleri Gıda San. Tic.
Ltd. Şti., İSO Türkiye’nin İkinci
500 Büyük Sanayi Kuruluşu
2020 Araştırması’nda 24
basamak yükselişle 64’üncü
sırada yer almayı başardı. “El
Değmeden Üretim” ilkesiyle
baklavalık, böreklik, pastalık,
simitlik, yufkalık, ekmeklik ve
pidelik un üretimi gerçekleştiren
Akhan Un’un 2020’deki
üretimden net satışları 501
milyon TL düzeyine ulaştı.
Akhan Un Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan İlhan, 21 yıldır
faaliyetini devam ettiren
şirketin pandemi yılında küresel
pazarlardaki zorluklara rağmen
36,72 milyon dolarlık ihracat
gerçekleştirdiğini belirtti.
Deneyim ve otomasyonu
birleştirerek bereket ve bolluğun
sembolü buğdayı temel gıda
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maddesi olan una dönüştüren
Akhan Un’un 2016’dan itibaren
günlük bin 200 ton buğday
kırım kapasitesiyle faaliyetlerini
sürdürdüğünü kaydeden Orhan
İlhan, “İSO İkinci 500 listesinde
yer almamız sayısal bir
kazanımın ve başarının ötesinde
verilmiş ciddi bir mücadelenin
ve senelerdir özverili bir ekibin

AKHAN UN Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan İlhan

emeğinin yansımasıdır. Bizler
de bu başarıyla gelen mutluluğu
yaşıyoruz. Hedeflerimiz ve
hayallerimiz mevcut konumun
çok daha üzerinde başarılar elde
etmektir.” dedi.
Akhan Un olarak son 5 yılda
yaptıkları en büyük ve en
değerli yatırımın benimsedikleri
‘El Değmeden Üretim’ ilkesi
olduğunu vurgulayan Orhan
İlhan, “Ürün çeşitliliğimizi
arttırırken aynı zamanda
tesislerimizde tam otomasyon
sistemini devreye aldık. Yurt

içi ve ihracat pazarlarında
yakalamış olduğumuz kaliteyi
kapsamlı dönüşüm fikirleriyle
bir adım daha ileriye taşıyoruz.
Yatırım yaparken ürünlerimizin
kalitesini artıracak ve müşteri
memnuniyetini pekiştirecek
yenilikleri üretim modellerimize
dâhil etmeye büyük özen
gösteriyoruz.” diye konuştu.
Orhan İlhan, yıllık 300 bin
ton un üretiminin yarısını
ihraç ettiklerini, dış satımda
ana pazarlarının Orta Doğu
olduğunu kaydetti.

HABER

TAT NİŞASTA 91. SIRAYA YERLEŞTİ

T

ezcanlar Yatırım A.Ş.
bünyesinde 23 yıldır
faaliyet gösteren
ve yeni teknolojilerden
faydalanarak doğal nişasta,
glikoz şurupları, kristal fruktoz,
modifiye nişasta ve prejel
nişasta üretimi gerçekleştiren
Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic.
A.Ş., İstanbul Sanayi Odası’nın
(İSO) Türkiye’nin İkinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu 2020
Araştırması’nda 78 basamak
yükseliş başarısı gösterip 91’inci
sıraya yerleşti. Tat Nişasta’nın

araştırmaya konu dönemdeki
üretimden net satışları 468,2
milyon TL oldu.
Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic.
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Hamit Tezcan, Tat Nişasta’nın
tamamı GDO’suz ürünlerinin
başta gıda sektörü olmak üzere
tekstil, kağıt ve yem gibi birçok
sektörde ham madde olarak
değerlendirildiğini söyledi.
Hamit Tezcan, “80’den fazla
ülkeye ihracat yapan Tat
Nişasta, Coca-Cola, PepsiCo,
Unilever, Danone, Mondelez,

TAT NİŞASTA Yönetim Kurulu
Başkanı Hamit Tezcan

Nestle, Ferrero Rocher,
Dr. Oetker gibi lider gıda
üreticilerinin ham madde
tedarikçisi konumundadır.
Üretim tesisimiz, yüksek kalite
standartlarını benimsemiş,
BRC ve FSSC 22000 Gıda
Güvenliği sertifikasyonlarıyla
belgelendirilmiş, müşterilerine
güvenilir ve kaliteli ürünler
sunmaya devam etmektedir.

Tat Nişasta güvenilir, çevreci,
etik ve kaliteli hizmet anlayışıyla
nesiller boyu devamlılık
sağlayarak hayata değer
katmaya ve iz bırakmaya devam
etmektedir.” diye konuştu.
Tat Nişasta’nın Türkiye’deki
kotalı üretim yapan 5 fabrikadan
biri olduğunu dünya genelinde
ise 6 kristal fruktoz üretimi
arasında bulunduğunu
vurgulayan Hamit Tezcan, ilk
olarak 2014 yılında İSO İkinci
500 listesine 32’nci sıradan
girdiklerini, geçen süreçte
sanayi devleri arasında var
olmayı sürdürdüklerini dile
getirdi. Hamit Tezcan, “Başta
Avrupa ülkeleri olmak üzere
Japonya, ABD, Güney Amerika
ülkeleri, Çin, Orta Doğu, Afrika
olmak üzere 80’den fazla ülkeye
ihracat gerçekleştirmekteyiz.
Ürünlerimizin yarısını küresel
pazarlarda değerlendirmekteyiz.
Kristal fruktozun ise tamamını
yurt dışına ihraç ediyoruz.” dedi.

MELTEM KİMYA karbon ayak izini azaltıyor

A

dana ve Manisa’daki
entegre tesislerinde
su ve gazlı içecek,
mühendislik plastikleri, kan
tüpü ve yüksek ısıya dayanıklı
ambalaj ürünlerine yönelik
ham madde üreten Meltem
Kimya ve Tekstil San. İth. İhr.
ve Tic. A.Ş., Türkiye’nin İkinci
500 Büyük Sanayi Kuruluşu
Araştırması’nda 286’ncı sırada
yer aldı. Meltem Kimya’nın
2020’deki üretimden net satış
tutarı 351,1 milyon TL olarak
araştırma sonuçlarına yansıdı.
Meltem Kimya ve Tekstil
San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. İcra
Kurulu Başkanı Turan Şahin,
45 yıldır Türkiye ekonomisine
güç veren şirketin Adana’daki
tesislerinde Plastifiyan ve PET
Resin, Manisa Akhisar’daki
tesislerinde ise PET Ambalaj
üretimini sürdürdüğünü belirtti.
Yıllar önce çevreci üretim
modellerine odaklanan Meltem
Kimya’nın PET şişe kırıklarının
kimyasal depolimerizasyonuyla
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MELTEM KİMYA İcra Kurulu
Başkanı Turan Şahin

geri dönüştürülmüş rPET
Resin üretiminde başarı
sağladığını vurgulayan
Turan Şahin, “Kimyasal
geri dönüşümle ürettiğimiz
rPET Resin ürünümüz,
global pazarda birçok içecek
ve ambalaj müşterisinde
ticarileşmiştir. DOTP
Plastifiyan ham maddemizle
birlikte sıfır atık ve döngüsel
ekonomiye maksimum fayda
sağlamaktayız.” dedi.

PET şişe kırığı ve PET ve
polyester atıklarını döngüsel
ekonomiye kazandırmanın
ve gelecek nesillere daha
yaşanılabilir bir çevre
bırakabilme adına üretim
yapmanın haklı gururunu
yaşadıklarını dile getiren Turan
Şahin, “Uzun yıllardır İSO İkinci
500 listesinde yer alan firmamız,
özellikle 2021 yılı ilk 6 ayında
ihracatını yüzde 50 seviyesine
çıkarmıştır. Bu başarımızda
geri dönüşüm farkındalığının
başta Avrupa Birliği (AB) ve

ABD olmak üzere tüm dünyada
artması ve yüksek teknoloji
içeren kaliteli ürünlerimizin rolü
büyüktür.” diye konuştu.
Turan Şahin, karbon salımını
minimize eden Greenfield
üretim teknolojilerini sürekli
geliştirerek küresel pazardaki
talepleri dikkatle takip
ettiklerini, Ar-Ge odaklı yeni
kapasite artışlarıyla ihracat
rakamlarını daha yukarılara
çıkartarak çevreci ürünlerle
planlı büyümeye devam
edeceklerini sözlerine ekledi.
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Adana Sanayi Odası

ULUSOY TEKSTİL 73 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

T

ürk tekstil endüstrisinin
beşiği sayılan Adana’da
35 yıldır faaliyet
gösteren, fantezi ve şönil iplik
üretiminde binlerce çeşit
ve renk seçeneğiyle küresel
markalar arasına adını
yazdıran Ulusoy Tekstil San.
ve Tic. A.Ş., Türkiye’nin İkinci
500 Büyük Sanayi Kuruluşu
Araştırması’nda 73 basamak
yükselişle 316’ncı sıraya yerleşti.
Adana Hacı Sabancı OSB
ve Osmaniye OSB’de olmak
üzere dört tesiste üretimini
sürdüren Ulusoy Tekstil,
pandeminin yarattığı
zorluklara rağmen 337 milyon
TL’lik üretimden net satış
gerçekleştirme başarısı gösterdi.
Ulusoy Tekstil San. ve Tic.
A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Moray, duayen sanayici
Veli Ulusoy’un kurucusu
olduğu şirketin Türkiye’nin
en büyük sanayi kuruluşları
listesine ilk defa 2001 yılında

ULUSOY TEKSTİL Genel Müdür
Yardımcısı Mustafa Moray

girdiğini belirtip, “Ulusoy
Tekstil, üretim serüveninde
Türkiye’de ilk şönil iplik üreticisi
olmayı hedeflemiş ve bu yönde
yatırımlar yapmıştır. Daha
sonra fantazi iplik üretim tesisi,

iplik boyahanesi ve kontinü
filament iplik üretim tesislerini
kurmuştur. Toplam 120 bin
metrekarelik kapalı alana sahip
firmamız, 1100 çalışanı, aylık
1400 ton fantezi iplik üretim, 900
ton boyama kapasitesi ve 100
milyon avronun üzerinde yıllık
cirosu ile dünyanın en büyük
fantezi iplik üreticileri arasında
yer almaktadır.” diye konuştu.

Üretimini yaptıkları ipliklerin
triko, dokuma döşemelik
kumaş, dar dokuma, el örgü,
çorap ve halı sektörlerinde
değerlendirildiğini kaydeden
Moray, 20’den fazla ülkeye
ihracat gerçekleştirdiklerini,
Kuzey Amerika ve Avrupa
pazarlarında çok güçlü
olduklarını vurguladı. Mustafa
Moray, “Ulusoy Tekstil olarak,
iplik üretiminde başta viskon
ve akrilik olmak üzere, pamuk,
yün, polyester, floş, tiftik,
asetat, alpaka, bambu, ipek,
soya, polyamid elyaflarını
kullanıyoruz. Şirketimiz, akrilik,
viskon, pamuk, pamuk
viskon ve polyester şönil
iplik üretiminin yanı sıra her
türlü fantezi iplik üretebilme
özelliğine sahip, delikli iğ fantezi
iplik makineleri; kesimli ve
tüp iplik üreten fantezi iplik
makineleri ve kroşe
iplik makineleri ile uzun elyaf
ring tesisine sahiptir.” dedi.

TEZKİM İSO İKİNCİ 500’E 378. SIRADAN GİRDİ

K

imya, gıda, sağlık ve
tarım başta olmak
üzere birçok sektörde
faaliyet gösteren Tezcanlar
Yatırım A.Ş.’nin kimya ve gıda
sektöründeki lokomotif kuruluşu
Tezkim Tarımsal Kimya San.
Tic. A.Ş., Türkiye’nin İkinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu 2020
listesinde 378’inci sırada yer
aldı. Tezkim’in araştırmaya
konu olan dönemdeki üretimden
net satış tutarı 307,3 milyon TL
olarak gerçekleşti.
Tezkim Tarımsal Kimya San.
Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Tezcan, 2007
yılında biyoetanol üretimine
başlayan Tezkim’in 2020
yılında sitrik asit tesislerini
devreye alarak faaliyet alanını
genişlettiğini belirtip “Kimya
ve gıda sektörüne yönelik
üretim yapan Tezkim, sitrik asit,
biyoetanol, biyokarbondioksit,
DDGS ve mısır glüten yemi
üretmektedir. Ülkemizin ithal
etmiş olduğu kimyasalları

TEZKİM Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Tezcan

yaşatıyor. Her geçen sene
üzerine koyarak ilerlemek ve
daha ön sıralarda yer almak en
büyük motivasyonumuzdur.
Bizler yaptığımız stratejik
yatırımlarla, takip eden değil, iz
bırakan olacağız.” dedi.
Tezkim’in son 5 yıl içinde
gerçekleştirdiği yatırımları da
değerlendiren Ahmet Tezcan,
“Ürettiğimiz biyoetanolün
mürekkep sanayisinde
kullanımına imkân veren
D-Etanol ünitemizi devreye
aldık. Bunun haricinde iki

yıl süren yoğun çalışmalar
neticesinde Türkiye’nin ilk ve
tek sitrik asit üretim tesisini
tamamlayıp faaliyete geçmesini
sağladık. 2021 yılının son
çeyreğinde biyoetanolün
kolonya, kozmetik veya gıda
üretiminde kullanımına olanak
veren ENA (Ekstra-NötralAlkol) tesisimizi devreye
almış olacağız. Tezkim olarak
ülkemizin ithal ettiği etil alkol
miktarını da azaltmak için
de çalışmalarmıza devam
etmekteyiz.” diye konuştu.

üreterek cari açığın azalmasında
fark yaratmaktadır.” dedi.
Türkiye’nin İkinci 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu listesine ilk
defa bu yıl adım attıklarını
kaydeden Ahmet Tezcan,
2021 yılında ilk 500 sanayi
kuruluşu arasında yer almayı
hedeflediklerini söyledi. Tezcan,
“İSO İkinci 500 listesinde
Türkiye’nin sanayi devleri
arasına adımızı yazdırmak
bizlere büyük mutluluk
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KIVANÇ TEKSTİL ÇEVRE DOSTU ÜRETİMİN ÖNCÜSÜ

A

tık malzemelerden elde
ettiği ham maddeyle
çevre dostu kumaşlar
üreterek yenilikçilikte öncü olan
ve 60’tan fazla ülkeye ihracat
gerçekleştiren Kıvanç Tekstil
San. ve Tic. A.Ş., İstanbul Sanayi
Odası’nın (İSO) Türkiye’nin
İkinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu Araştırması’nda
399’uncu sırada yer aldı.
Adana’da 1950’li yıllarda
merhum Hacı Mustafa Kıvanç
tarafından kurulan Kıvanç
Tekstil’in araştırmaya konu
2020 yılındaki üretimden net
satışları 296,7 milyon TL oldu.
Kıvanç Tekstil Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
Zeki Kıvanç, sektörde 70 yıllık
deneyime sahip şirketin ihraç
pazarlarında öncelikli olarak
tercih edilen pamuk, viskon,
polyester, keten, tencel, modal
ve yün elyaflarının zengin
karışımlarıyla yüksek kaliteli
ve yenilikçi kumaşlar ürettiğini
belirtti. Ürünlerde en az yüzde

25 geri dönüştürülmüş ham
madde kullandıklarının altını
çizen Zeki Kıvanç, 200 bin
metrekaresi kapalı olmak üzere
toplam 370 bin metrekare
alana sahip tesislerde yıllık
ortalama 18 bin metre kumaş
ile 8 bin ton iplik üretme
kapasitesine sahip olduklarını
kaydetti. Kıvanç Tekstil’in tam
entegre tesislerinde 1.350 kişiye
istihdam sağladıklarını aktaran

KIVAÇ TEKSTİL
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Zeki Kıvanç

Zeki Kıvanç, başta Amerika
Birleşik Devletleri, İngiltere,
Almanya, Fransa, İspanya,
İran ve Rusya olmak üzere
dört kıtada 60’tan fazla ülkeye
ihracat yaptıklarını belirtti.
Kıvanç Tekstil’in en önemli
ilkesinin kaliteli ürün ve kaliteli
hizmet olduğunu vurgulayan
Kıvanç, “Entegrasyonunu
tamamlayan teknolojik üretim
tesislerimizde Türk tekstilinin
gücünü dünya pazarlarına
yansıtıyoruz. 2017 yılında
Adana’nın ilk tasarım merkezini

kurarak Türkiye genelinde daha
sürdürülebilir, çevreye duyarlı
ve dünya çapında rekabetçi
olmayı hedefledik.” dedi.
Tekstil sektöründe 70 yılı aşkın
deneyime sahip şirketin son
yıllarda çevre dostu teknolojik
yatırımlarda atılım yaptığını
dile getiren Kıvanç, sayısız elyaf
karışımından oluşan 14Ne’den
80Ne’ye kadar çok çeşitli
iplikler kullanarak dokuduğu
kumaşlarla Kıvanç Tekstil’in
sektörde farkındalık oluşturup
pozitif ayrıştığını vurguladı.

NETAFİM TARIMSAL SULAMADA DEVRİMİN lideri

A

kıllı sulama
teknolojilerinde
dünyanın önde gelen
markalarından Netafim
Sulama Sistemleri San. ve
Tic. Ltd. Şti., İSO Türkiye’nin
İkinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu 2020 Araştırması’nda
425’inci sırada yer aldı. 1965’te
doğal kaynakların akıllıca
kullanılması amacıyla yürütülen
çalışmalarda damlatıcıyı icat
ederek tarımsal üretimde
devrim yapan lider sulama

şirketi Netafim’in 2020’deki
üretimden net satış tutarı 287,29
milyon TL oldu.
Netafim Sulama Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Şti. Türkiye
ve Orta Asya Genel Müdürü
Pınar Parmaksız, gıda, su ve
arazi kıtlığıyla mücadele için
akıllı sulama çözümlerinin
kitlesel benimsenmesini vizyon
edinen şirketin 110’u aşkın
ülkede faaliyet gösterdiğini
belirtti. Pınar Parmaksız,
“Dünya genelinde 33 iştirakimiz,

NETAFİM Türkiye ve Orta Asya
Genel Müdürü Pınar Parmaksız

17 üretim tesisimiz ve 4 bin
300’den fazla çalışanımız ile
sürdürülebilir bir gelecek için
mücadele ediyor, küçük veya
büyük bir çok ölçekli tarım
üreticisine hızlı, kolay ve dijital
çözümler sunuyoruz.” dedi.
Netafim Türkiye olarak 2010
yılından bu yana Adana’daki
60 bin metrekarelik üretim
tesisinde 180 personel ile
kesintisiz üretim sağladıklarını
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kaydeden Pınar Parmaksız,
“Profesyonel ekiplerimizle satış
ve pazarlama faaliyetlerimizi
yürütüyor, iş ortaklarımıza
tarımsal, proje ve teknik destek
hizmeti sunmaya devam
ediyoruz. Türkiye’de 200’den
fazla bayi kanalımız üzerinden
çiftçilere ulaşıyor, tecrübeli
agronomi ekibimizle yerinde
ziyaretler gerçekleştiriyoruz.
Aynı zamanda çağın
getirdiklerine en çevik şekilde
uyum sağlıyor ve yapay zekâya
sahip otomasyon ürünlerimizle
dijital tarımın geleceğine yatırım
yapıyoruz.” diye konuştu.
Parmaksız, 2018 yılında ilave
yatırımlarla üretim kapasitesini
yüzde 40 artıran Netafim’in
2022 yılı için yüzde 25’lik yeni
yatırım planladığını, şirketin
sulamayı dijital teknoloji ile
buluşturan yapay zekâya sahip
ilk sulama sistemi olan NetBeat
ile dijital tarımdaki varlığını
günden güne güçlendirdiğini
sözlerine ekledi.

HABER

@adanasanodasi

@adanasanodasi

adanasanayiodasi

Adana Sanayi Odası

İŞKUR İŞ GÜCÜ PROGRAMLARINA HIZ VERDİ
İŞKUR Adana İl
Müdürü Ahmet
Karaveli, iş gücü
piyasasının
iyileştirilmesi için
ADASO’nun yürüttüğü
mesleki eğitimlerin
büyük önem taşıdığını
vurguladı.
Adana Sanayi Odası (ADASO),
kentteki sanayi kuruluşları ve
işletmelerin iş gücü ihtiyacına
ve taleplerine yönelik Türkiye
İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde
çevrimiçi bilgilendirme semineri
gerçekleştirdi.
ADASO üyelerinin yoğun
katılım sağladığı İŞKUR
İşgücü Piyasası, Teşvik ve
Destekleri Bilgilendirme
Toplantısı’nda konuşan İŞKUR
Adana İl Müdürü Ahmet
Karaveli, istihdam politikaları
kapsamında Adana’da daha

fazla üretim, daha fazla istihdam
için işverenlerle yakın işbirliği
içinde olduklarını belirtti.
İŞKUR’un işverenler ile iş
arayanlar arasında köprü
olduğunu, iş gücü piyasasının
iyileştirilmesi ve istihdamın
artırılması için kurum olarak
çeşitli programlar yürüttüklerini
kaydeden Ahmet Karaveli,
Covid-19 salgını sürecinde iş
gücü piyasasına sundukları

Karaveli: İŞKUR
pandemi döneminde
16 aylık süreçte kısa
çalışma ve nakdi
ücret destekleri ile
hem çalışan hem de
işveren kesimine
destek sağladı.

destekleri anlattı.
Pandemi döneminde
üretimin sürdürülebilirliği
ve istihdamın korunmasına
yönelik sanayicilere sağlanan
devlet destekleri sayesinde
iş gücü piyasasındaki
dengelerin korunduğunu
dile getiren Ahmet Karaveli,
normalleşme sürecinde de iş
gücü programlarına yönelik
faaliyetlere hız verdiklerini
anlattı. Covid-19 pandemisinin
başlangıcından itibaren 16 aylık
süreçte kısa çalışma ve nakdi
ücret destekleri ile hem çalışan
hem de işveren kesimine destek
sağladıklarını ve istihdamın
korunduğunu dile getiren
Karaveli, İşbaşı Eğitim Programı
ve Prim Teşviki, Uygulamalı
Eğitim Programı, Mesleki
Eğitim ve Beceri Geliştirme
İşbirliği Protokolü (MEGİP),
Mesleki Eğitim Kursları, Kısa
Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret
Desteği hakkında katılımcılara
bilgi verdi.

‘Tedbirlerle iş kazalarının yüzde 98’ini önlemek mümkün’
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürü Cafer
Uzunkaya, Adana Sanayi
Odası’nı (ADASO) ziyaret
edip, iş kazaları ve meslek
hastalıklarının önlenmesine
yönelik yürütülen çalışmalar
hakkında bilgi paylaşımında
bulundu.
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ADASO Başkan Yardımcısı
Erdoğan Şire’nin ağırladığı
Cafer Uzunkaya, dünya
genelinde her yıl iş kazaları ve
meslek hastalıklarından dolayı
2 milyon 780 bin kişinin hayatını
kaybettiğini belirtip, Türkiye’de
2013 yılında yürürlüğe giren
6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu ile ölümlü iş
kazalarında yüzde 41 azalma
olduğunu söyledi.
İş kazalarının ve meslek
hastalıklarının önüne geçmenin
mümkün olduğunu ifade
eden Uzunkaya “Bilimsel
araştırmalara göre tedbirler
alarak iş kazalarının yüzde
98’ine, meslek hastalıklarının
da yüzde 100’üne engel olmak
mümkün. Türkiye’de 2002’den
bu yana mukayese ettiğimizde
iş yeri sayımız yüzde 160,
çalışan sayımız yüzde 186
artmış. Ölümlü iş kazaları ve
meslek hastalıklarında yüz

binli kazalarda yüzde 54’lük
bir iyileşme söz konusu. 2013
yılında yürürlüğe giren 6331
sayılı yasa, ülkemizdeki çalışma
hayatı açısından bir devrim
niteliğindedir. Bu yasayla ölümlü
iş kazalarını önlemede yüzde
41,3’lük başarı elde edildi.” dedi.
ADASO Başkan Yardımcısı
Erdoğan Şire ise ziyaretlerinde
verdiği değerli bilgilerden dolayı
Cafer Uzunkaya’ya teşekkür etti.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürü Cafer Uzunkaya’nin
ADASO ziyaretine İŞKUR İl

Müdürü Ahmet Karaveli de
eşlik etti. Bir başka günde ise
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdür Yardımcısı Furkan
Yıldız ADASO’yu ziyaret etti.
Yine ADASO Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Erdoğan
Şire’nin evsahibi olduğu
ziyarette Adana genelindeki
işletmelerde iş kazaları
ve meslek hastalıklarının
önlenmesine yönelik
değerlendirmeler yapıldı.

