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ADANA’YI
100’ÜNCÜ YILA
TAŞIYANLAR

Bende bu vekayiin
ilk hiss-i teşebbüsü,
bu memlekette bu
güzel Adana’da
doğmuştur.
Mustafa Kemal Atatürk

Kurtuluşun 100’üncü yılında Adana’yı
şahlandıracak projeler devreye giriyor
dünyaya açılan kapı” olma özelliği taşıyacak. Bölge aynı zamanda Türkiye’nin yakın coğrafyasından elde edeceği LPG ve
nafta gibi hammadde girdilerin işleneceği bir petrokimya üretim üssüne dönüşecek. Bölgenin inşaası sırasında 10 yıl süreyle yaklaşık 40 bin, hizmete girdiğinde ise 10 bin kişiye istihdam sağlanacak.
Enerji İhtisas Bölgesi ile Yumurtalık’ın
arasında kalan bölgede, 42 milyon metrekare alan üzerinde de Kimya OSB kurulması planlanıyor.

ERAY ŞEN

Kurtuluş Savaşı’nın ilk zaferlerinden olan
Adana’nın Fransız işgalinden kurtarılmasının üzerinden 100 yıl geçti. Aradan geçen bir asırda, Türkiye Cumhuriyeti’nin
her alanda başlattığı gelişme çabalarına,
Adana da sanayisiyle, tarımıyla, ticaretiyle, üretim ve ihracatıyla katkıda bulundu.
Gelinen noktanın ‘önemli ancak yeterli
olmadığını’ düşünen kent dinamikleri, kamusal yönetimden, yerel aktörlere, sanayicilerden, büyük tarım işletmelerine kadar her kesimden insan, Adana’yı çok daha
ileriye taşıyacak, global bir çekim merkezi haline getirecek mega projelerin hayata
geçmesi için çalışıyor. İlde toplam 81 bin
446 dekar alanda 15 yeni üretim bölgesi
kuruluyor. Ceyhan, Sarıçam, Karataş ve
Yumurtalık ilçelerinde kurulacak üretim
merkezlerinin 8’i organize sanayi bölgesi,
7’si küçük sanayi sitesi niteliği taşıyor. Bölgelerin peş peşe faaliyete geçmesi ile Adana üretimde büyük bir ivme yakalayacak.

Yeni bir endüstriyel yapılanma
hamlesi planlandı
Mevcut projelere ve yatırım planlarına
baktığımızda, görünen o ki Adana kimya ve
petrokimya sektörlerinin başı çektiği yeni
bir endüstriyel yapılanmanın arifesinde.
Adana’da bu alanda üretim yapan Dioki gibi yüksek mühendislik kapasitesine sahip
firmaların varlığı da kimya ve petrokimyanın gelişmesi için uygun zemin oluşturuyor.
Makro anlamda bakıldığında ise Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi planlanan gelişmenin ‘motor gücü’ olmaya aday.
Irak-Türkiye, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Ceyhan-Kırıkkale boru hatlarının merkezinde yer alan, günlük 2.6 milyon varil petrol
taşıma kapasitesine sahip Adana’nın geleceğine ışık tutacak projeler bununla sınırlı değil. Enerji Bölgesi ile komşu alan
Ceyhan OSB, Kimya İhtisas OSB projeleri
ile tarımsal alanda faaliyet gösterecek Gıda İhtisas OSB, Tarıma Dayalı Sera İhti-

Rakamlarla Adana
Nüfus:
Sanayi üsleri:
Şirket sayısı:
İhracat:
Ar-Ge Merkezi:
Tasarım Merkezi:
Hastane:
Hastane yatak kapasitesi:
Üniversite:
Üniversite öğrencisi:
5 yıldızlı otel:
Tarım:

2.2 milyon
2 OSB, 1 Serbest Bölge
5 bini yabancı sermayeli 40 bin
2.5 milyar dolar
12
9
30
8 bin
2
60 bin
6
Sulanabilen 5 milyon dekar arazi

sas OSB ve Su Ürünleri OSB gibi projeler
de kalkınma çabalarının diğer boyutlarını
oluşturuyor. Yaklaşık 100 yatırımcının sıra beklediği, mevcut Adana OSB’deki genişleme çalışmalarını da bunlara dahil etmek gerekiyor.

Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi,
10 milyar dolar çekecek
Artık kamulaştırma çalışmaları tamamlanan ve kurulacak ilk tesisin temelinin atıldığın Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin
genel bir hesapla 10 milyar dolarlık yatırım
çekmesi bekleniyor. Proje hem bölgesel
kalkınma hem de Türkiye’nin petrokimya
alanında dışa bağımlılığını azaltacak ol-
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ULAŞIM:
Şakirpaşa
Havalimanı’ndan yurt
içinde 8, yurt dışında
12 noktaya direkt
uçuş. Yapımı devam
eden 30 milyon yolcu
kapasiteli Çukurova
Bölgesel Havalimanı.
Mersin Limanı’na 80,
İskenderun Limanı’na
130 km.

ması nedeniyle önem taşıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde, Rönesans Holding tarafından
master plan çalışmaları tamamlanan bölgede, tüm parsellerin yatırımcılara tahsis edilmesiyle birlikte, ithal edilen petrokimya ürün gamının büyük bir oranının
ülkemizde üretilmeye başlanması hedefleniyor. Bu alanda Türkiye’nin dışa bağımlılığı azalırken, ülke ekonomisine yıllık 2
milyar doları aşan katma değer sağlanacak. Bölgenin yönetimini üstlenen Rönesans’ın ayrıca, Cezayirlilerle birlikte bölgede kuracağı polipropilen tesisinin temeli de geçtiğimiz aylarda atıldı. Yaklaşık
1.7 milyar dolar yatırım bedeline sahip te-

OSB NİTELİĞİNDEKİ YATIRIMLAR:
Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Ceyhan
Karma OSB, Gıda İhtisas OSB, Tarıma Tayalı
İhtisas Sera OSB, Kimya İhtisas OSB, Su Ürünleri
OSB, Sasa Münferit Sanayi Bölgesi, Adana
Organize Sanayi Bölgesi 4’üncü Genişleme Alanı.

KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ :
Tekstilkent, Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi,
Mahrukatçılar Sitesi, Mobilyacılar Sitesi, Gıda
Toptancıları Sitesi, Matbaacılar Sitesi, Hurdacılar Sitesi
sis yıllık 450 bin ton üretim kapasitesine
sahip olacak. Bu yönüyle Türkiye’nin cari
açığının azaltılmasına 250 milyon dolar
katkı sağlaması bekleniyor. Bölgede polipropilenin yanı sıra başta HDPE, LDPE,
LLDPE, olmak üzere farklı petrokimya
üretimleri gerçekleşecek.
Yaklaşık 3 kilometre kıyı hattına sahip, 14 milyon metrekare alan üzerinde
kurulacak Enerji Endüstri İhtisas Bölgesi, BOTAŞ’a ait petrol ve doğalgaz boru hatları, enerji santralleri ile Yumurtalık Serbest Bölgesi’ne yakın stratejik konumu, Mersin ve İskenderun Limanlarına
yakınlığı nedeniyle ihracatın önemli adresleri arasında yer alarak, ‘Türkiye’den

Yüksek teknolojiye sahip
firmalar bekleniyor
Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ile aynı
coğrafyada yer alan Ceyhan OSB’de yoğun
yatırımcı talebi nedeniyle ikinci etapta genişleme çalışmalarına başlandı. Katma değerli yüksek, teknolojik ürünler üreten firmalara öncelik verilen Ceyhan OSB, tescil aşamasında olan 3 bin 500 dönümlük
ikinci etabın açılmasıyla 5 bin 500 dönüme
ulaşacak. Bu bölgenin bir diğer özelliği ise
istihdamda yöre insanına öncelik verilecek olması.
Su Ürünleri OSB, ihracatı
yüzde 30 artıracak
Türkiye’nin 1 milyar doları aşan su ürünleri ihracatında yüzde 30 artış sağlaması
beklenen Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi ise Adana’nın Karataş ilçesinde hayata geçiriliyor. Tarla balıkçılığında yeni bir dönem başlatacak projenin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren su ürünleri sektörüne büyük
bir ivme kazandırması bekleniyor.
Karataş Balık ve Su Ürünleri Organize
Sanayi Bölgesi (OSB), 6 bin 300 dönüm verimsiz arazi üzerinde, deniz suyu ile doldurulmuş 215 havuzdan oluşacak. Havuzlarda levrek, çupra, karides, sazan, yayın, kefal
türleri, yılan balığı, dil balığı, tilapya, pangasus, trança gibi ürünler üretilecek. Depolama, paketleme tesisleri ile Teknokent’in
de kurulacağı tesiste, yıllık 500 milyon dolar ciro ve 3 bin istihdam planlanıyor.
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Adanalı 100 yıl önce
bayrağına sahip çıktı
Atatürk’ün
Adana’daki
konuşması
Sabancı soy isminin
kaynağı oldu
CEZMI YURTSEVER
ADANALI TARIHÇI

Adana’nın 1919 yılı Aralık ayı sonlarında
Fransız işgaline girmesi ile birlikte Türklerin devlete olan bağlılıkları, bağımsızlıkları
tehlikeye girdi. İşgalcilerin amacı sosyal yapıyı etnik topluluklara parçalayarak Ermenileri çoğunluk göstermek ve onları destekleyerek gelecekte Kilikya Ermenistanı Devleti’nin kurulmasını sağlamaktı.
İşgalin başladığı ilk günlerde Adana Lisesi’nde Türkçe resmi dil olmaktan çıkarıldı. 1919 yılı içinde Tarihi Lisenin karşısında bulunan Adana Valilik binasının bir
katında işgal kumandanlığı görev yapıyordu. Fransa adına da işgalden sorumlu
kumandan Albay Bremond idi. Bremond,
yanına çağırdığı emrindeki bir çavuşa “Gidiniz ve Lisenin kapısında asılı duran Türk
bayrağını indiriniz!” emrini verdi. Fransız
askerler lisenin kapısına kadar geldiler. Ve o
sırada okulun Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Tarih Öğretmeni olan Niyazi Ramazanoğlu giriş kapısının merdivenleri üzerinde arkasında öğretmen ve öğrencileri olduğu
halde yüksek, “Bayrak bizim her şeyimizdir. Tarihimiz, dinimiz ve kültürümüz bayrağımızla hayat bulur. O bayrak inmez” dedi.
İşgalci askerlerin elleri silahlarının namlusuna doğru gittiğinde Niyazi Bey tekrar
konuşmaya başlayarak, “Arkadaşlar öğretmenlerim, öğrencilerim gördüğünüz gibi
bayrağımız zorla indiriliyor. Bundan sonra işgal altında bayrağımıza sahip çıkmak
zor. Ben görevimden ayrılarak İstanbul’a gidiyorum. Adana’nın Türk vatanı olduğunu
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Adanalıların kurtuluş günü için
hazırladığı özel bayrak
5 Ocak 1922 günü sabahın erken
saatlerinde halkın elleri üzerinde
şehirde dolaştırıldı.

açıklayan tarih kitapları yazacağım. Sizler
de her biriniz vatan uğrunda mücadele edecek Kuvayı Milliye saflarında görevinizi yapınız” dedi.
Bu olaydan sonra ay-yıldızlı Türk bayrağı
Adana Lisesi’nin kapısından zorla indirildi.
Aynı günlerde Adana’nın saygın ailelerinden
Ramazanoğlu Teyfik Kadri Bey’in evi de silah araması bahanesi ile işgalci İngiliz askerler tarafından basıldı. Teyfik Kadri Bey, genç
bir vatanseverdi. Göğüsten yukarısı çıplak
bir halde kamyonete bindirildi. Taşköprü

başında Cafer Paşa camisinin önündeki meydanda halkın gözleri önünde kırbaçlandı.
Fransız işgal yönetiminin başkumandanı General Guro, 10 Aralık 1919 tarihinde Adana’ya geldiğinde bütün kamu binalarından ay-yıldızlı
Türk bayrağının indirilmesi, karara uymayanlarında da ağır para cezasına çarptırılması kararı alındı. Türklere karşı bu
karar uygulanırken Adana şehir merkezindeki Abidinpaşa Caddesindeki binalara Ermenistan bayrağı asıldı.
Fransız işgali Çukurova’da 3 yıl kadar sürdü. İşgalciler, Kuvayı Milliyeci vatanseverlerin muhteşem direnişi sayesinde başarılı
olamadılar. 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması gereğince 2 ay içinde ayrılmaları kararı alındı. Aradan geçen 2
ay sonrasında ise Fransızlar Adana’dan ayrılmaları için 2 haftalık süre istediler. Onların istekleri kabul edildi. İşte o günlerde Taşköprü yakanlarındaki Şafak Kahvesi’nde bir

araya gelen Adanalı gençler içlerinde Lise
öğretmenleri Ferit Celal’in bulunduğu sohbet ortamında Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun unutulmaması için kalıcı
ve gelecekte de uygulanması için tören yapılmasına ve Fransızların en son yük treninin 4
Ocak günü gece yarısı ayrılmasından sonra
ertesi 5 Ocak 1922 günü büyük bir Türk bayrağının vali konağından halkın elleri üzerinde taşınması kararı aldılar. Gelişmeler de bu
yönde oldu. Adanalı terziler bir araya geldiler. Ay-yıldızlı bayrak dikimi gerçekleşti. 5
Ocak 1922 günü sabahın erken saatlerinde
yağmur çiselerken halkın elleri üzerinde taşındı. Şehrin ana caddelerinde dolaştırıldı.
Ulucami ve Büyüksaat arasına yerleştirilen
halat üzerinde asılı durarak Adana semalarında dalgalandı.
Adanalılar her 5 Ocak günü geldiğinde
ay-yıldızlı bayrağı elleri üzerinde taşıyarak atalarından devraldıkları ‘Kurtuluş
Bayrağı’nı kutlar ve o günlerde yaşananları hatırlar.

Adana’nın düşman işgalinden
kurtulmasından aylar geçtikten
sonra 15 Mart 1923 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Başkanı
olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa,
Ankara’dan Adana’ya geldi.
Vali Konağı’na uğradı ve o gün
Adana’nın önde gelen çiftçileri,
tüccarları ve zenaat erbabı ile
bir toplantı yaptı. Bu toplantıda,
“Arkadaşlar geçmiş yüzyıllarda
atalarımız zafer kazanmak için
kılıçla kalkanla mücadele ettiler.
Kılıç kullanan el yorulur. Saban
kullanan eller ise üretir, gelişip
güçlenmenin de kaynağı olur.
Biz saban tutan eller olarak
ülkemizi kalkındıracağız” dedi.
Bu konuşmadan sonra Adanalı
çiftçiler adına Ramazanoğlu
Suphi Paşa, altın ve gümüş
kullanılarak yapılan el işçiliği bir
sabanı Atatürk’e hediye etti.
Atatürk bu konuşmayı
yaptığında Kayseri’nin Akçakaya
köyünde yaşayan Hacı Ömer
Sabancı Adana’da idi. Atatürk’ün
konuşmasını da duymuştu. Yıllar
sonrasında 1934 yılında Soy
İsmi Kanunu çıktığında nüfus
dairesine giderek “Benim soy
ismini SABANCI olarak yazınız”
dedi. Sabancı soy ismi Atatürk’ün
Adana’da konuşmasının
hatırasıdır.
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1900’lerin başında Adana’nın
ihracatı 1 milyon sterlin'e ulaştı
Anadolu’da sanayi ile tanışan ilk kentlerden olan Adana’da pamuk işlemek
için 19’uncu yüzyılda getirilen makineler, kent ekonomisini şekillendiren ana
unsurlar oldu. Pamuğa dayalı sanayinin
gelişmesiyle, üretim patlaması yaşanan
kentte 1900’llerin başında yıllık ihracat
1 milyon sterlini bulmuştu.
1850’lerde bölgede üretilen pamuk
miktarı yıllık 50 bin balya, yani yaklaşık
11 bin tondu. Pamuk tarımı Suriye, Mısır
ve Kıbrıs’tan getirilen usta işçiler tarafından yapılıyordu.
Ovada pamuk üretimin artması, 1861 –
1865 yılları arasında yaşanan Amerikan İç
Savaşı sonrasında yaşandı. İhtiyacı olan
pamuğu Amerika’dan karşılayan İngiliz
tekstil sanayisi, iç savaş nedeniyle hammadde bulmakta zorlanınca, çeşitli ülkelerde pamuk üretimine uygun yerler aramış, Hindistan ile Anadolu’nun öne çıktığı
bu arayışlar sırasında, Adana’nın da cografi koşulları ve iklim yapısı açısından pamuk için uygun olduğu görülmüştü.

Pamuk üretenlere
madalya verildiği dönem
İngilizlerin Osmanlı yönetimi ile yaptığı
anlaşmalar sonucunda Adana'da pamuk
üretimi desteklendi, hatta bir dönem bu
işi yapanlara madalya bile veridi. Osmanlı
Devleti'nin 1866 tarihli "Memalik-i Şahane" belgesinde pamuk tohumu ithal eden
ve yetiştirenlerin, kalite ve miktarda belirli
bir seviyeye ulaşmaları halinde altın ve gümüş madalya ile ödüllendirildiği yazıyor.
Pamuk tarımının yaygınlaşması, tarımda makine kullanımını da artırdı.
Karasabanlar tamamen ortadan kalkmasa da buharlı pulluklar, harman makineleri ve biçerdöverler yaygınlaştı.
ABD kökenli Mc Cormik şirketi 1890 yılında Adana’da sürekli bir satış yeri açtı,
bunu Fiat ve Fordson şirketleri takip etti. 1896’da 100 harman makinesinin satıldığı Adana’da sadece 8 yıl sonra 1.000
hasat makinesi, 100 buharlı biçerdöver,
25 buharlı pulluk ve 85 basit pulluk kullanılmaya başlanmıştı. Makine sahibi
büyük çiftçiler, kendi işini bitince, makinesini diğer çiftçilere kiralayarak ek
gelir elde etmenin yolunu da bulmuştu.
1900’lerin başında Adana’nın ihracatı bir milyon sterlindi. Bunun yüzde 48’i
pamuk, yüzde 3’ü pamuk ipliğinden oluşuyor, ardından halı, yün, yün ipliği, susam yağı ve tohumu gibi tarımsal ürünler geliyordu. Pamuk üretiminde gelişmelerin yaşandığı dönemde, buna bağlı
olarak sanayi kuruluşları da ortaya çıktı.
İlk çırçır fabrikasını bir Fransız kurdu
Adana’da 1855 yılında 50 pamuk ve 10 keçe imalathanesi, 22 basmahane ile üzüm,
susam gibi ürünlerin sıkıldığı 40 ‘masara’
faaliyetteydi. Pamuk temizleme ve presleme işlemleri ilkel yöntemlerle yapılıyordu. Çırçır makineleri, su değirmenleri
ve çekim hayvanları ile çalıştırılıyordu.
İlk çırçır fabrikası 1864 yılında Fransız
mühendis Justin Daudet tarafından kuruldu. Fransız yazar Alphonse Daudet’in
akrabası olan Justin Daudet’nin seyyah
olarak geldiği Adana’da kurduğu fabrika,
11 yıl sonra Ceyhan’a taşındı. Fabrikayı,
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İmtiyaz sahibi

Nasıl Bir Ekonomi
Medya Haber Basın A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan GÜLDAĞ
Genel Yayın Yönetmeni

Ömer TÜRKDÖNMEZ
Sorumlu Yazişleri Müdürü

Justin Daudet’nin ölümünden sonra oğlu Charles ve eşi Pauline Daudet yönetti. Ceyhan'daki yoksul ve köy çocuklarına karşı yardımseverliği ile yöre halkının
sevgisini kazanan Pauline Daudet, Milli
Mücedele döneminde Fransız işgal yönetiminin yasaklarına rağmen, özellikle gıda yardımlarına devam eder. Daudet Ailesi, tam 84 yıl işlettikleri bu tesisi 1948 yılında bölge halkından Hasan Yeşil’e sattı.

Tırpani Kardeşler
Fabrikası’ndan Sümerbank’a
Geçen yüzyılın başında Adana sanayisinin önde gelenleri arasında Tırpani Kardeşler de vardı. Babaları Yunanistan’dan
gelen Tırpanı Kardeşler, 1885 yılında
çırçır, prese ve un değirmeninden oluşan tesisler kurmuş, daha sonra 1901’de
iplik ve dokuma fabrikası açmıştı. Türkiye’nin en büyük mensucat tesisleri arasındaki bu fabrika Milli Mücadele sonrasında, Milli Emlak, ardından Ziraat Bankası, 1946’da da Sümerbank’a devredildi.
1900’lerin başında bölgedeki sanayi
kuruluşları arasında, Tarsuslu tüccar
Mavromati’nin iplik fabrikası, Simyonoğlu Fabrikası, Mısır Hidivleri sülalesinden Tarsuslu Rasim Dokur’un iplik ve
dokuma fabrikası, Osmanlı Reji İdaresi bünyesindeki tütün fabrikası ve Adana’nın en eski sanayicilerinden 1871 doğumlu Salih Bosna’ya ait iplik, bez, un ve
çırçır fabrikaları bulunmaktaydı.
Sanayi okulunda ustalar yetişti
19’uncu yüzyılın sonunda çoğunluğu
Adana ve Tarsus’ta olmak üzere Çukurova’da 450 çırçır makinesi, 200 dokuma
tezgahı, 50 buhar ve gaz motoru bulunuyordu. Bunların yanı sıra değirmenler,
deri ve boyama atölyeleri de faaliyetteydi. Bu dönemde Adanalı gençlerin sanayiye ilgisini artırmak için çeşitli çalışmalar yapılmış ve ‘Sanayi Okulu’ açılmıştır.
Terzilik, kunduracılık ve halıcılık eğitimiyle başlayan okulda, mürettip (Matbaada dizgicilik) ve dericilik de öğretilmiştir. Bir süre kapalı kalan okul, 1900 yılında
Adana Hamidiye Sanayi Mektebi adıyla
yeniden açılmış, bölgedeki tesisler için
ustalar yetiştirmiştir. 1.Dünya Savaşı döneminde askeri imalathane, Fransiz işgalinde ise garaj olarak kullanılan okul binası, 1924'de kapandı. Adana'ya yeni bir sanayi okulu, ancak 1942 yılında açılabildi.
Milli Mücadele sonrası
toparlanma dönemi oldu
Kurtuluş Savaşı’nın ardından, Türkiye’de
kendini kısa sürede toparlamaya başlayan
illerden biri, Fransız işgali sırasında önemli tahribata uğramasına rağmen Adana olmuştur. Bunun nedenleri arasında, sanayi
kültürünün bölgede erken başlaması, belki de en başta gelen etkendir. 1925 yılında
Adana’da 260 işyeri vardı. Bunlar arasında 8 prese ve çırçır fabrikası ile 2 iplik ve
bez fabrikası da bulunuyordu. Diğerleri ise
köşker, fırın, demirci marangozhane gibi
küçük işletmelerdi.
Elektriği olmayan kentte, devlet dairelerinin bir bölümü Suphi Paşa Çırçır Fabrikası’nın ürettiği elektrik ile ihtiyacını
karşılamaya çalışırken, 1929 yılında bir
Alman firmasına verilen imtiyaz karşılığında, Adana Elektrik T.A.Ş. kurulmuş,
böylece enerji konusundaki ilk adım da
atılmıştır. Adana ve çevresinin elektrik sorunu, 1953 yılında halkın tasarrufları ile
kurulan Çukurova Elektrik A.Ş.’nin faaliyet geçmesine kadar devam etmiştir. Bu
tarihten sonra, 1956 yılında Seyhan Hidroelektrik Santrali’ni devralan şirket, bölgenin enerji ihtiyacını karşılamıştır.
Geçtiğimiz yüzyılın başından itibaren
yine pamuktan çıkarılan ‘çiğid yağı’ da böl-

Ticaret ve Zahire Borsası Cumhuriyet'in 10'uncu yılını kutluyor

Milli Mensucat Fabrikası işcileri,
1940'lı yıllarda yürüyüş esnasında

Adana Sanayi Odası, 1978-1981 dönemi Yönetim Kurulu.
Başkan Sakıp Sabancı (oturan sağda), yanında Vali Tahir Gençağa var.

Kayserili Hacı Ömer’in Adana’da yükselişi
Adana sanayisine geçtiğimiz yüzyılda damgasını vuranların
başında Sabancılar gelir. Bir dönem şehirdeki neredeyse her
fabrikanın isminin sonunda, bu ailenin simgesi ‘SA’ eki vardı.
Bu sanayi imparatorluğunun kurucusu ise Kayserili Hacı Ömer
Sabancı idi. 1906’da Kayseri’nin Akçakaya köyünde doğan Hacı
Ömer Sabancı, 1921’de Adana’ya yerleştikten sonra, önce bir süre
pamuk ticareti yaptı. 1932 yılında çırçır fabrikası işletmeye başladı,
1940’ta Adana’nın Karaisalı ilçesinin büyük çitçilerinden Ahmet
Sapmaz ile birlikte İtalyan musevisi Triçelli’nin iplik fabrikasını satın
aldı. 1943’de Yağsa fabrikasına ortak oldu, 44’te yine Sapmazlarla
birlikte çırçır fabrikası kurdu, 46’da ikinci nebati yağ fabrikası
Marsa’yı satın aldı. 1948’de Adanalı ve Kayserili iş adamlarının
ortaklığıyla hayata geçirilenAkbank’ın kurucuları arasında yer
aldı ki; bu kurumun adındaki ilk iki harfin “Adana’daki Kayserililer”
anlamına geldiği söylenir..1949’da Ceyhan’da 1000 hektarlık ilk
arazisini satın aldı. 1950’de Bossa un ve çırçır fabrikası, 51’de Bossa
tekstil fabrikasını kurdu. 1953’de Yüreğir’de Çırık Çiftliği’ni satın
aldı. 54’de Oralitsa’yı işletmeye açtı. 1957'da Tarsus'taki Madama
Çiftliği'ni satın aldı. 1958'de Sapeksa, 60’da Aksigorta kuruldu,
61’de Şakir Paşa Çiftliği, Sabancılar bünyesine katıldı.Hacı Ömer
1966 yılında İstanbul’da hayata veda etti. Aynı yıl Sasa, bir yıl sonra,

ge sanayisi açısından önemlidir. İlk yağ
fabrikasını 1924 yılında, önce Mersin’e gelen, sonra Adana’ya yerleşen Musevi asıllı Rus vatandaşı Salamon Rafael Gilodo
kurmuştur. Adanalı Emin Bey’in de ortak
olduğu fabrikanın tüm parçaları İngiltere’den getirilmiş, tesis 1926’da çiğit yağı
üretimine başlamıştır.
Ardından yeni yağ fabrikaları boy göstermiş, çoğu Kayserili olan ancak Adana’da yaşayan, aralarında Nuh Naci Yazgan, Mustafa Özgür, Seyit Tekin,
Nuri Has, Ahmet ve Bekir Sapmaz ve
Hacı Ömer Sabancı’nın da bulunduğu iş
adamları, Türk Nebati Yağlar Fabrikası
A.Ş.’yi 1939 yılında kurmuştur.

Hacı Ömer Sabancı Holding kuruldu. Hacı Ömer Sabancı’nın
oğulları Özdemir, Hacı, Sakıp Sabancı gibi isimler, babalarının
yolundan giderek iş dünyasındaki faaliyetlerini artırarak devam
ettirdi. Bunlardan özellikle Sakıp Sabancı, sanayi alanında Holdingi
yeni atılımlara taşıdı. Sabancı İmparatorluğu’nun genişlemesi,
67’de Akçimento ve İnsa, 68’de Temsa, Plassa, Olmuksa, 71’de
Pilsa, 72’de Çimsa, Exsa, Akkardansa, 73’de Yünsa ve Kordsa ile
devam etti. 1974 yılında Holdingin merkezi Adana’dan İstanbul’a
taşındı, Adana’da Hacı Ömer Sabancı Vakfı (VAKSA) kuruldu, adı
daha sonra CIGNA-SA olarak değişecek olan Atlantik Sigorta ile
Lassa da aynı yıl faaliyete geçti. 1975, yine adı sonradan Akhayat’a
dönüşecek olan Doğan Sigorta, Lisa ve Bimsa’nın kuruluşuna
tanıklık etti. 76’da Çipaş ki; sonradan onun adı da Betonsa oldu,
77’de Türk Philips ortaklığı başladı, 78’de Exsa, 80’de New York’da
Holsa Inc. ve Dönkasan şirketleri faaliyete geçti. Adana’nın tarihine
damga vuran Sabancılar, 2000’li yıllardan itibaren, yavaş yavaş
doğup büyüdükleri topraklardan ayrılmaya başladı, kentte adının
sonunda ‘SA’ harfi olan büyük fabrikalar birer birer satıldı. Şu anda,
sayıları oldukça azalan Sabancı Holding iştiraki bazı şirketler,
kentte üretime devam ederken, bir de ailenin Seyhan Nehri'nin
kenarında yaptırdığı Sabancı Merkez Cami, Adana'ya yadigar kaldı.

1950’lerde istihdamın yarısı Milli
Mensucat ve Sümerbank’taydı
1950’li yıllarda, Adana’daki sanayi istihdamının yarısı Milli Mensucat ile Sümerbank fabrikalarındaydı. Ülkede 1950 seçimleri ile hakim olmaya başlayan liberal
görüşün etkisiyle, özel sektörün önü açıldı
ve devam eden süreçte, yeni fabrikalar ortaya çıktı. 1963 yılında Adana’da faaliyet
gösteren 85 büyük işletmenin 43’ü, 195059 arasında kurulanlardan oluşuyordu.
Bunlar arasında 1951’de, Adana’nın en büyük çiftçilerinden Paksoylar’ın kurduğu
çırçır ve prese fabrikası, aynı yıl Karaisalı
Ahmet ve Bekir Sapmaz’ın hayata geçirdiği Güney Sanayi Mensucat Fabrikası ve

1954’te açılan Adana Çimento Fabrikası
gibi devasa işletmeler de yer alıyordu.
1960’lı yıllarda büyük ölçekli pamuk dokuma fabrikaları ve aile şirketleri Adana
sanayisinin belirleyici unsurlarıydı. Sonraki 20 yıl sanayide sektörel çeşitlilik arttı,
1978’e gelindiğinde 14’ü kamuya, 193’ü özel
sektöre ait 207 büyük sanayi işletmesi vardı. Bunların yüzde 61’i dokuma, yüzde 11’i
gıda, yüzde 10’u gıda-içki, diğerleri kimya,
makina, tütün gibi sektörlerdeydi.
1980 yılında, 24 Ocak kararları ile başlayan dönem ise Türkiye’nin her yerinde
ve her alanda olduğu gibi Adana sanayisinde de farklı bir yöne doğru gidişin ilk
adımı olarak tarihe geçti.
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'RUSTON' harman makinesi

Seyhan kıyısında bir değirmen, bir asır önce.
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ADANA’YI 100’ÜNCÜ YILA TAŞIYANLAR

ADANA VALISI SÜLEYMAN ELBAN

“5 Ocak, istiklal
ve istikbal için
verilen asil
mücadelenin
Adana’nın 100’üncü
zaferidir”
kurtuluş yıl dönümünü
Adana Valisi Süleyman Elban, ilin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü
yıl dönümünün önemini vurgularken, “5
Ocak 1922 yalnızca bir tarih değil; Adana’nın kurtuluş bayramı, yurdumuzun
yiğit ve şerefli evlatlarının istiklal ve istikbalimiz için verdiği asil mücadelenin
zaferidir” dedi.
Adana’nın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayan
Vali Elban, “Adana’mız birçok kültürün
harmanlandığı, tarihi dokusu, kültürel
mirası, verimli toprakları, sanayisi, iklimi, bitki örtüsü, sıcakkanlı ve mert insanıyla kültürel bir zenginliğe sahiptir.
Konumu itibarıyla geçmişten günümüze
cazibe merkezi olan ilimiz; Millî Mücadele yıllarında da kurtuluş hissinin Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’te vuku bulduğu
ilk şehir olarak tarihte önemli bir rol üstlenmiştir. Gitgide büyüyerek tüm Anadolu’yu saran milli egemenlik ateşinin
ilk kıvılcımının ilimizde çakılmış olması
tarihimiz için son derece önemli, bizler
için ise gurur vericidir” dedi.
İşgal döneminde yaşananları anlatırken, “Adana ve çevresi Fransız güçlerince işgal edildiğinde ecdadımız; gördükleri zulüm karşısında çok zor günler
geçirse de bağımsızlığa olan sevdasından hiçbir zaman ödün vermemiş, tüm
zorluklara göğüs germiş, kanlarının son

DUNYA

05

CMYK

damlasına kadar vatanımızı korumaya
çalışmışlardır” diyen Vali Elban, şöyle
devam etti:
“Adana ve yöresindeki Türkler, örgütlenip Kilikya Milli Kuvvetler Teşkilatı’nı
oluşturmuş, tüm yöre bu milli direnme
ve mücadele teşkilatının denetimine girmiş, milis kuvvetlerimiz 1920 yılı Şubat
ayı itibarıyla da düşmana karşı zafer kazanmaya başlamıştır. Elde edilen her başarı milli güçlerimizi azimlendirmiş, büyük zafere odaklanmalarını sağlamıştır.
Şanlı kurtuluş tarihimizin yazıldığı bugünlerde yöremizde gerçekleşen ‘Karboğazı Olayı’ ile ‘Kaç Kaç’ olayı, Pozantı
Kongresi ve sonrasındaki büyük direnişin sonucunda aziz milletimiz, kurtuluş
mücadelesinde başarıya ulaşmıştır. Ağır
yenilgiye uğrayan Fransa, TBMM hükümetini resmen tanımış, Türk-Fransız
Barış Antlaşması 20 Ekim 1921’de Ankara’da yapılmış ve 5 Ocak 1922’de Fransızlar Çukurova’dan tamamen çekilmişlerdir. Milli Mücadele’de başarıya giden
yolda nice kayıplarımız olmuş, bu zor
günlerde yaşanan kötü hadiseler tarihimize kara birer iz, bizlere de unutulmaz
bir öğretiyi miras bırakmıştır.”

“Kahramanlarımızı rahmet
ve minnetle anıyorum”
Adana’nın kurtuluşunda önemli rol

oynayan halk kahramanlarının destansı mücadelesine değinen Elban,
“Haksız işgale karşı Anadolu’muzun
dört bir yanında verilen kurtuluş mücadelesinin, birçok cephede olduğu gibi Güney Cephesi’nde de aziz milletimizin zaferiyle sonuçlanmış olmasından dolayı onur duyuyor; başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Adana’mızın kurtuluş mücadelesinde büyük payı olan
Saim Bey’i, Tufan Paşa’yı, Ramazanoğlu Suphi Paşa’yı, Millî Kuvvetler
Komutanı Sinan Tekelioğlu’nu, Yüreğir müfreze komutanlarından Molla Nasrullah’ı, Karboğazı Olayı’nın
kahramanı Gülekli Hatice’yi, ilk kadın şehidimiz Rahime Hatun’u, Kara Fatma’yı, İbo Osman’ı ve adını dahi sayamadığımız nice kahramanımızı
rahmet ve minnetle anıyorum” ifadesini kullandı.
Adana Valisi, sözlerini şöyle tamamladı: “5 Ocak 1922 yalnızca bir tarih değil; Adana’nın kurtuluş bayramı, yurdumuzun yiğit ve şerefli evlatlarının
istiklal ve istikbalimiz için verdiği asil
mücadelenin zaferidir. Kahramanlıklarla dolu tarihimizi gelecek nesillerimize aktararak gençlerimizin geçmişimizden ders almalarını sağlamak hepimizin asli görevidir.”

gururla kutluyoruz

ZEYDAN KARALAR
ADANA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANI

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk,
ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak
için Kurtuluş Savaşı başlatmaya ve
sonrasında modern bir Cumhuriyet
oluşturmaya memleketimiz Adana’da
karar vermiştir.
Ülkenin dört bir yanında işgalci
düşman güçlerine ait bayrakların
dalgalandığı bir dönemde, Adana’da,
Adanalılardan aldığı güç ve ilhamla
direnmeye ve mücadele başlatmaya
karar verdiğini dile getiren Büyük Önder,
Adanalılar olarak bizlere sonsuz bir
kıvanç bahşetmiştir.
“Bende bu vekayiin ilk hiss-i
teşebbüsü bu memlekette, bu güzel
Adana’da vücut bulmuştur” sözleriyle,
Milli Mücadele öncesindeki ilham
kaynağı noktasını açıklayan Mustafa
Kemal Atatürk, milletinden aldığı güçle,
işgal altındaki yurdumuzu kurtarmak
üzere harekete geçmiştir.
Birinci Dünya Savaşı’nda ağır
yenilgiye uğrayan ve toprakları işgal

edilen imparatorluğun küllerinden yeni
bir ülke yaratan Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşları, ulusumuzun
özgürlük ve bağımsızlıktan asla
vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya
göstermiştir.
Fransız işgaline uğrayan Adana; 5
Ocak 1922’de kurtulmuş, Mustafa Kemal
Atatürk’ün kurduğu Kuvayı Milliye ve
Adanalıların yiğit direnişi ile düşman
zulmü sona ermiştir.
Bu yıl düşman işgalinden
kurtuluşumuzun 100. yılını kutluyoruz.
Bu da bizim için bir başka gurur vesilesi.
Bir daha işgal acısı yaşamamak için
Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği
yol ve hedeflerden sapmamalı, böylece
kem gözlerin bırakın işgal etmeyi
düşünmeyi, yan gözle bile bakmaya
cesaret ödemeyeceği çağdaş ve güçlü bir
ülke haline gelmeliyiz.
Bizlere özgür ve çağdaş bir
Cumhuriyet, ülke bırakan Mustafa
Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile
şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve
saygıyla anıyorum.
Hemşehrilerimin 5 Ocak Kurtuluş
Bayramı’nı bütün kalbimle kutluyorum.
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YUMURTALIK SERBEST BÖLGESI, 1990’DAN BU YANA ADANA EKONOMISINE GÜÇ KATIYOR

TAYSEB’in ticaret hacmi
2 milyar dolara ulaştı
Adana’nın son yüzyılda gerçekleştirdiği ekonomik atılımlar arasında Yumurtalık Serbest
Bölgesi’nin önemli bir yeri var.
Dönemin yetkili kurumu Devlet Planlama Teşkilatı ile imzaladığı sözleşme ile
1990 yılında, ‘Yap-İşlet-Devret’ modeli çerçevesinde Serbest Bölgenin Kurucu ve İşleticisi olan TAYSEB, bugüne kadar bölgenin gelişmesi için yaptığı yatırımları her yıl
artırarak devam ettirdi. 1998 yılında Serbest Bölgede ilk kurulan Başer Petrokimya
ile başlayan yatırımlar, farklı sektörlerdeki
üretim ve alım-satım firmaların yoğun talepleriyle artarak, ticaret hacmi bu yıl itibariyle 2 milyar dolar seviyesine ulaştı.
TAYSEB - Toros Adana Yumurtalık Serbest
Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. 2018 yılında imzaladığı yeni sözleşme ile bölgedeki göreviyle
ilgili 10 yıl daha süre uzatımı aldı ve 2030 yılı sonuna kadar çalışmalarına devam edecek.
Başta kimya, petrokimya sektörleri olmak
üzere, yapı malzemeleri, tersane, gıda ve yem
sektörlerinde üretim ve alım-satım faaliyetlerinin yapıldığı Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi, yakın gelecekte aynı lokasyonda kurulacak Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ve
yeni OSB’ler ile birlikte, büyük bir ekonomik
kalkınma hamlesine hazırlanıyor. Yatırımcılara sunduğu altyapıyı geliştiren bölgede doğalgaz ve 154 kV şalt merkezi tamamlandı, yeni
idari ve sosyal binalar kullanıma açıldı.
TAYSEB-Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’nin İşletme Müdürü Yusuf Dinçsoy, Doğu Akdeniz’de hayata geçirilecek sanayi ve ticari
yatırımlar açısından TAYSEB’in bölgenin
parlayan yıldızı konumunda olduğunu söyledi. Serbest Bölgedeki son gelişmeleri değerlendiren Yusuf Dinçsoy, TAYSEB’in içerisinde yer aldığı lokasyonun yakın bir gelecekte çok büyük gelişmelere aday olduğunu
belirterek, “Kuruluş işlemleri tamamlanmış ve arazi çalışmaları halihazırda başlamış olan Ceyhan OSB ve Erzin OSB ile planlama çalışmaları devam eden Ceyhan Kimya
İhtisas OSB serbest bölgemizin hemen bitişiğindedir. Ekim ayında temel atma töreni
olan PP ve PDH tesisinin de içinde olduğu
Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ile
başta petro kimya olmak üzere çok büyük
yatırımlar gerçekleşmiş olacaktır. Bölgemiz
yapılacak olan yatırımlar ile Türkiye’nin

Adana Sanayi
Odası Başkanı Zeki
Kıvanç, günümüz
dünyasında esas
savaşların topla
tüfekle değil,
ekonomik güçle ve
üretimle yapıldığını
söyledi.

‘Çağımızda en büyük
silah, üretmektir’

“İki limandan doğrudan
yararlanma olanağı var”
Bölgedeki kimyasal ve bitkisel yağ firmalarının
Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin yanı
başında bulunan TOROSPORT Ceyhan’a doğrudan
boru hattı ile bağlı olduğunu bildiren Dinçsoy,
“TOROSPORT Ceyhan’ın ilgili iskelelerinden
kullanıcıların tanklarına kadar çekilmiş olan
çok sayıdaki boru hatları operasyonel kolaylık
sağlamaktadır” dedi.
katma değere dayalı üretim merkezlerinden
biri hale gelecektir” dedi.

“Altyapı hizmetlerini ücretsiz veriyoruz”
TAYSEB’de yatırımcılar için elektrik, su, telefon, yol, doğalgaz gibi tüm alt yapı hizmetlerini
ücretsiz olarak kendi sahalarına kadar ulaştırdıklarını, ayrıca, tüm inşaat ve iskân ruhsatlarının yerel idarelerden ve bürokrasiden uzak
bir şekilde bağımsız olarak serbest bölge içerisinde sağlandığını vurgulayan Dinçsoy, “Serbest bölgeler doğal yapısı itibarıyla Dahilde İşleme Bölgesi olması avantajı nedeniyle girdilerini yurtdışından getirip, yurt içinde işleyip
ihraç eden firmalar için büyük kolaylıklar sağlamaktadır” diye konuştu.
“Doğalgaz ve 154 kV
şalt merkezi hizmete girdi”
Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü ile yaptıkları süre uzatım sözleşmesi kapsamında, 2019 yılında 35 milyon
dolarlık altyapı ve üst yapı yatırımlarına baş-

landığını belirten Dinçsoy, pandemi sürecinde kesintiye uğratmadan devam ettirdikleri yatırımlar hakkında şu bilgileri verdi:
“Doğalgaz ve 154 kV şalt merkezi yatırımlarımızın hayata geçmiş olması ile birlikte bölge
içi kullanıcılarımız organize sanayi bölgelerinin uygulamış olduğu tarifeye yakın bir bedel
ile enerji kullanmaya başlamıştır. Bölgemizde
tüm çalışanlarımız ve bölge içi firmalara 7/24
hizmet verebilen Ortak Sağlık Birimi, serbest
bölge ambulansı, son derece hijyenik ve modern yemekhane, endüstriyel atıksu arıtma tesisi, bölgemizde kimya ve petrokimya tesislerinin kümelenmesiyle olası riskler dikkate
alınarak acil durumlara müdahale için yangın
söndürme aracı ile hizmet vermektedir. Serbest bölgenin asli unsurları olan Serbest Bölge
Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü ve BKİ şirketini ayrı ayrı binalarda hizmet vermekten çıkarıp, tek binada topladık. Yalnızca, bugünün
ihtiyaçlarına göre değil, gelecek yılların ihtiyaçları da gözetilerek inşa edilen modern binamızda 120 kişilik konferans salonu, simultane
tercüme odası ve fuaye alanı da yapılmıştır.”

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, kurtuluşun 100’üncü
yılında yaptığı açıklamada, günümüzde en büyük silahın ‘üretmek’
olduğunu vurguladı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve kurtuluşuna ilham kaynağı
ve sanayide ilklerin öncüsü olan Adana’nın, 100 yıl önce, 5 Ocak günü
esaretten kurtulduğunu ifade eden Kıvanç, “İşte o gün, aydınlık günlerin
başladığı gün olmuştur” dedi. ADASO Başkanı Kıvanç, şöyle devam etti:
“Kurtuluş mücadelemize baktığımızda millet olarak ne kadar zorlu
bir sınav verdiğimizi, bu günlerimizi bizlere armağan eden ecdadımıza
ne kadar borçlu olduğumuzu daha iyi anlıyoruz. Adana’mızın düşman
işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü gönülden kutluyor; başta
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklal
ve istikbal uğruna toprağa düşerek şehadete yürüyen şehitlerimizi
rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum.
Hürriyetinden ve bağımsızlığından tarih boyunca ödün vermeden
yaşamış milletimiz, dün olduğu gibi bugün de yarın da vatanına,
bayrağına, kardeşliğine, milli ve manevi değerleri ile birliğe ve
bütünlüğüne sahip çıkacaktır. Günümüz dünyasında esas savaşlar artık
topla tüfekle değil, ekonomik güçle, üretimle yapılıyor.”

Adana’ya yoğun yatırım talebi var
Adana’nın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde ekonomik kalkınma
hamlelerini değerlendiren Kıvanç, şunları kaydetti:
“Günümüzün en büyük silahı üretmektir. Bu bağlamda son yıllarda
Türkiye’de olduğu gibi Adana’da üretimi artırmak için çok yoğun bir
yatırım talebi var. OSB’lerimizde yeni yatırımcılar yer bulamıyor.
Yapılacak olan planlanmış veya faaliyete geçecek olan yatırım
alanlarımız hemen hemen dolmak üzere. Adana, otomotivden tekstile,
makineden gıda ürünlerine, kimya ve plastikten hazır giyime kadar
çok geniş bir yelpazede önemli miktarda üretimi ile Türkiye’nin ikinci
büyük bölgesel yatırım ve üretim merkezine dönüşme potansiyelini
barındırıyor.”
Adana’da yaklaşık 20 yeni sanayi bölgesi ve küçük sanayi sitesi
kurulması için Adana Valiliği koordinasyonunda kentin tüm
paydaşlarının seferber olduğuna dikkat çeken Kıvanç, şöyle devam etti:
“Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi (13 Bin 419 Dekar), Ceyhan
Karma OSB(5.360 Dekar), Kimya İhtisas OSB(40.621 Dekar), Varlık
Fonunun Kuracağı Rafineri Tesisi, Gıda İhtisas OSB (7.000 Dekar),
Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB (2.853 Dekar), Su Ürünleri OSB (6.800
Dekar), AOSB 4. Genişleme Alanı (30 Bin Dekar), Tekstilkent (600
Dekar), Gıda Toptancıları Sitesi (7 Bin Dekar), Ayakkabıcılar Küçük
Sanayi Sitesi (261 Dekar), Mobilyacılar, Keresteciler, Oto tamirciler,
Mermerciler, Geri Dönüşümcüler, Madeni Sanatkarlar, Matbaacılar
ve Hurdacılar Sitelerinin (6 Bin Dekar) kurulmasıyla Adana üretimle
dönüşen ve kalkınma yolunda dev atılımlar yapan bir kent olacak.

AOSB, Adana sanayisinin 100 yılda ulaştığı noktayı gösteriyor

RAKAMLARLA AOSB
Toplam alan
1.590 hektar
Parsel sayısı
553
Yerli şirket
446
Yabancı sermayeli şirket
32
İlk 500’deki şirket
17
İkinci 500’deki şirket
14
TİM 1000’deki şirket
17
Toplam istihdam
37.300
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Adana sanayisinin 100 yılda kat ettiği
yolu gösteren en önemli tesislerin başında Adana Hacı Sabancı Organize
Sanayi Bölgesi (AOSB) geliyor. 1973
yılında kurulan bu planlı üretim alanı,
günümüzde çeşitli sektörlerden 478
firmaya ev sahibi olarak hizmet veriyor. Altyapı ve ulaşım olanakları ile
Türkiye’nin güney bölgesinin üretim
üssü konumundaki AOSB, yoğun talep nedeniyle genişleme çalışmaları
yürütüyor.
AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Adana-Ceyhan D-400 Karayolu üzerinde Misis’in kuzeyinde tarıma elverişli olmayan bir alanda kurulu
bölgede, sanayicilerden oluşan yönetim kurulu olarak, katılımcıların kesintisiz ve sorunsuz üretimine yönelik
çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, peyzaj, çevre, güvenlik ve ulaşım
gibi temel üretim donanımlarının tümüne sahip olduklarını, Türkiye’nin
en uygun girdi fiyatlarıyla hizmet verdiklerini vurgulayan Sütcü, “Sosyal tesisleri, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi,
Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik
Bilimler Yüksek Okulu, Özel Teknik
Meslek L isesi, çarşı alışveriş merkez-

leri, bankalar, noter, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez
Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü şubesi, Türk Telekom santrali ile PTT binası, fiber optik kablo altyapısı ve polis
noktası ile sanayicilere bir şehirde bulunan tüm imkanları sunuyoruz” dedi.

“Son derece gelişmiş
ulaşım imkanlarımız var”
Bölgenin coğrafi konumunun, son derece gelişmiş ulaşım imkanlarına sahip olduğunu ifade eden Başkan Sütcü,
AOSB’nin Adana Havalimanı’na 28,
Mersin Limanı’na 98, Yumurtalık Limanı’na 40, İskenderun Limanı’na 80
kilometre mesafede yer aldığını, bölgede ayrıca demiryolu ve tren istasyonunun bulunduğunu aktardı. Karma yapıya sahip olan AOSB’de metal,
plastik, tekstil, gıda, kimya, kağıt, petrol, makine, ağaç, metal olmayan mineraller, elektrik, eczacılık ve diğer
sektörlerin faaliyet gösterdiğini belirten Sütcü, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Her projemizde çevreye
saygılı davranıyoruz”
“Ülke ekonomisine üretim gücüyle
güç katan, istihdam kapasitesiyle Adana’nın işgücü ihtiyacını önemli ölçüde
sırtlayan bölgemizde; elektrik, doğalgaz, kullanma suyu, atık su, yağmur suyu, yol yapım ve onarım hizmetleri, itfaiye teşkilatı ve hizmetleri gibi temel
hizmetler etkili, ekonomik ve kaliteli
şekilde sunulmaktadır. Enerji verimliliği, Ar-Ge projelerinin hazırlanması, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, girişimciliğin desteklenmesi, kümelenme faaliyetleri, ulusal
ve uluslararası kaynaklara erişimin
kolaylaştırılması gibi nitelikli hizmet-

lerimizi katılımcılarımıza ulaştırıyoruz. Her projemizde çevreye ve doğaya
saygılı, sürdürülebilir bir politika benimsiyor ve bu konuda her geçen gün
çalışmalarımızı artırıyoruz. Atık Su
Arıtma Tesisi İyileştirme Yatırımları
Projesine toplamda 19 milyon TL tutarında yatırım yaptık. Kullanma suyu tesisinin kapasitesinin 3 katına çıkarılarak günlük 225 bin metreküp su
arıtma kapasitesine eriştik. Bu tesisler bölgemizin 30 yıllık su ihtiyacını
karşılayabilecek kapasitededir. Enerji hizmetlerinde de sorunsuz altyapı
oluşturduk. Scada sistemi vasıtasıyla
elektrik dağıtım şebekesi her an takip
edilebilmektedir.”

“100 hektarlık alanda
genişleme çalışması yapıyoruz”
Başkan Sütcü, yüzde 100 doluluk oranına sahip olan bölgede boş sanayi
parseli kalmadığını belirterek, “100
hektarlık genişleme çalışmalarımız
sürüyor. Daha önce başvurusunu yapmış olduğumuz ve Bakanlıkça da kabul
edilerek 2020 aralık ayında kesinleşen
600 hektarlık genişleme alanımızı da
olabildiğince kısa sürede hazır hale getireceğiz” dedi.

“Vatan borcumuzu çok
çalışarak ödemeliyiz”
Bekir Sütcü, Adana’nın kurtuluşunun 100’üncü yıl
dönümü ile ilgili duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi:
“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş ve kuruluşuna ilham
kaynağı olan bu güzel kentimiz, 100 yıl önce 5 Ocak günü
esaretten kurtulmuş ve işte o gün, aydınlık günlerin
başladığı gün olmuştur. Bugün yatağımızda rahat
uyuyabiliyor, işyerlerimize rahat gidebiliyorsak, yedi düvele
meydan okuyan kahraman ecdadımızın sayesindedir.
Onların hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bu toprakları
bize vatan yapan kahramanların torunları olarak bize düşen
görev, milli birlik beraberlik ruhundan taviz vermeden,
her koşulda birbirimize kenetlenmek, Kurtuluş Savaşı
ruhunu hep diri tutmak ve evlatlarımızı da bu bilinçle
yetiştirmektir. Bugün Mehmetçiklerimiz omuzlarında
silahla, bu vatan için nasıl nöbet tutuyorsa, biz de çok
çalışarak vatan borcumuzu ödemek zorundayız. Birbirimize
ve devletimize sımsıkı sarılmalı ve güvenmeliyiz. Çünkü
günümüz dünyasında esas savaşlar, artık topla tüfekle
değil, ekonomik güçle yapılıyor. Bu gücün önemini Türkiye
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
“Her fabrika bir kaledir. Üreterek savunacağız şehirlerimizi”
sözleriyle özetlemiştir. Bizlere kurtuluş ve bağımsızlık
sevincini yaşatan başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak
üzere tüm gazilerimizi, şehitlerimize minnet, rahmet ve
şükranla ve saygıyla anıyoruz.”
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ATO, kurtuluşun 100’üncü yılında
yerel değerlere sahip çıkıyor
Kuruluş tarihi 1894 yılına kadar uzanan Adana Ticaret Odası’nın (ATO) bugünkü yapılanmasının temelleri Cumhuriyetin
ilanından sonra 1925 yılında yapılan yasal düzenlemeler ile atıldı.
Adana’nın kalkınması için geliştirdiği projelerle kent ekonomisinde
katkıda bulunan ATO, son yıllarda
yerel değerlere coğrafi işaret alınmasına yönelik çalışmalarda da
önemli adımlar attı. Binlerce yıllık
kültürel birikime sahip Adana’nın,
başta gıda olmak üzere çeşitli alanlarda sahip olduğu yerel ürünlerin,
gerçek değerini bulması ve yeni nesillere aktarılmasında ATO’nun öncülük ettiği girişimlerde önemli yol
kat edildi. ATO Başkanı Atila Menevşe, bu konudaki çalışmalarını
anlatırken Adana’nın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü mesajını
da paylaştı.
Menevşe, ATO başta olmak üzere çeşitli kurumlar tarafından Türk
Patent ve Marka Kurumu’na toplam 34 üründeki coğrafi işaret başvurusu sonucunda bugüne kadar
15 üründe tescil alındığını, diğerlerinde sürecin devam ettiğini söyledi. ATO’nun yaptığı 11 başvurudan 10’unun sonuçlandığını açıklayan Menevşe, şöyle devam etti:
“Odamız tarafından ilk olarak 2004
yılında Adana Kebabı’nı tescil ettirilmesi ile başlayan süreç, Şalgam, Bici Bici, Şırdan, Aşlama, Halka Tatlı, İçli Köfte, Analı Kızlı, Karakuş Tatlısı ve Taş Kadayıfı ile
devam ederek, tescilini aldığımız
ürün sayısı 10’a ulaştı. Adana Biber
Salçası için yaptığımız başvuru ise
değerlendirme aşamasında. Odamızın yanı sıra ilimizde ve ilçelerinde faaliyet gösteren diğer odaların
başvuruları ile tescili alınan ürünler Adana Karpuzu, Adana Pamuğu,
Adana Kol Böreği, Tapan Bıçağı ve
Adana Pamuğu olmuştur.”
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ÇKA Genel
Sekreteri Ahmet
Rifat Duran, ajansın
faaliyete geçtiği
2008 yılından bu
yana 844 projeyi
desteklediğini
söyledi.

ÇKA, Adana’nın potansiyelini
harekete geçirecek projeler hazırlıyor

Adana kahramanlık destanı yazan bir şehirdir
ATO Başkanı Atila Menevşe’nin
Adana’nın 100’üncü kurtuluş yıl
dönümü mesajı şöyle: “Adana
kahramanlık destanı yazan
bir şehirdir. Adana’nın isimsiz
kahramanları, bundan tam 100
önce büyük bir destan yazmışlardır.
5 Ocak bizler için büyük bir
gündür. Kahramanlarımızın
yaptığı fedakarlıkları unutamayız.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşları başta olmak üzere Adana
savunmasında şehadete yürüyen
şehitlerimiz ile vatan ve bayrak
uğruna gözlerini kırpmadan canlarını
feda eden tüm kahramanlarımızı
rahmet ve minnetle anıyorum.
Atalarımızın mücadele ruhu,
bizlere bu eşsiz şehri armağan

“Tescilli ürün, tüketici
için tercih sebebi”
Coğrafi işaretin son yıllarda Türkiye’de yükselen bir değer olduğunu
vurgulayan Menevşe, “Yakında Avrupa’daki değerine ulaşacağını düşünüyor ve bunun için yoğun uğraş
sarf ediyoruz. Coğrafi İşaretli ürün-

etmiştir. 100 yıl önce atalarımızda
7’den 70’e nasıl bir Adana sevdası
mevcutsa, aynı ruhu taşımaya
devam ediyoruz. Biz bu ruhla
ayakta duruyoruz. 5 Ocak, uyanışın
simgesidir. Hemşehrilerimiz,
Fransız kuvvetlerine ve Ermeni
militanlarına karşı bir milli mücadele
yürütmüş, zincirlerini kırarak elde
ettiği bağımsızlığın temelini 1922
yılında atmıştır. Şehit ve gazilerimiz
bu zaferin öznesidir. 100 yıl önce
bizlere armağan edilen bu şehri,
her alanda öncü yapmak ve şanına
yaraşır bir şehir olmasını sağlamak,
bizlerin görevidir. Sanayide,
ticarette, tarımda, sanatta hep öncü
şehrimizi daha iyi konuma taşımak,
ecdadımızın bizlerden beklediği
hedeftir.”

ler tüketici için tercih sebebi. Çünkü tüketici bu ürünleri tercih ettiğinde aslına uygun, orijinal lezzetinde, gerçek imal şekli ile üretilmiş
ürünü bulacağını biliyor. Tabi henüz toplumun tüm kesimleri bu konuda bilinçlenmedi. Ama bu eksiği
kapatmak da bizlerin görevi” dedi.

Kurtuluşun 100’üncü yılında Adana ekonomisine yön veren kuruluşlar arasında bulunan Çukurova Kalkınma Ajansı
(ÇKA) da kentin potansiyelinin harekete geçirilmesi adına
önemli katkıda bulunuyor.
ÇKA Genel Sekreteri Ahmet
Rifat Duran, Ajans olarak Adana ve Mersin illerinin oluşturduğu TR62 Düzey 2 Bölgesi’nden sorumlu olduklarını belirterek, “Sorumluluk alanımızın
ekonomik ve sosyal potansiyelini ortaya koyarak, ulusal politika ve öncelikler doğrultusunda bölgesel kalkınma stratejilerini belirlemekte ve bölgede
üretim, istihdam ve ihracatın
artırılmasına yönelik faaliyetler yürütmekteyiz” dedi.
Yaptıkları çalışmalarda yerel
potansiyeli harekete geçirmeyi amaçladıklarını vurgulayan
Duran, “ÇKA, ulusal kalkınma
öncelikleri çerçevesinde hazırladığı bölge planlarında yerel paydaşlarla birlikte belirlediği stratejik amaçlara yönelik
olarak sonuç odaklı programları oluşturmakta, çeşitli destek programları ile yerel kurum,
kuruluş ve işletmelerce hazırlanan projelere mali ve teknik
destek sağlamaktadır. Stratejik biçimde belirlenmiş bölgesel kalkınma hedeflerine ulaşmak için hazırlanan kısa ve orta
vadeli sonuç odaklı programlar,

Çukurova Bölgesi özelinde sektörel, tematik ya da mekânsal
önceliklere yönelik alt program,
proje ve faaliyetleri kapsayacak
ve nihayetinde ölçülebilir sonuçları olacak şekilde kurgulanmaktadır” dedi.
Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2008 yılından bugüne
kadar yürüttüğü destek programları ile toplamda 844 projeye bugünkü değerle 934 milyon
TL destek sağladığını açıklayan
Duran, “Proje yürütücülerinin
eş finansmanı ile birlikte bölge ekonomisine sağlanan katkı
1.84 milyar TL’yi bulmaktadır”
bilgisini verdi.

“6 binden fazla kişiye
istihdam sağlandı”
KOBİ’lere yönelik uygulanmış
olan mali destek programları
ile en fazla destek verilen sek-

törlerin; kimya, plastik, makine-metal işleri, mobilya imalatı,
gıda-içecek, turizm, metalik olmayan mineral ürün imalatı ve
tekstil-konfeksiyon olduğunu
aktaran Duran, şöyle devam etti:
“Bugüne kadar sağlanan destekler ile bölgede 6 bin 80 kişiye
istihdam sağlanırken, üretimde elde edilen kazanımlar sayesinde ürün çeşitliliği artan şirketlerin ihracat tutarlarında da
destek dönemlerine göre farklılaşmakla birlikte yüzde 35 ile
yüzde 82 arasında artışlar olmuştur. Ajans destekleri ile işletmelerin satışlarında yüzde
32’nin üstünde yükseliş kaydedilmiştir. Ayrıca işletmelerin yeni pazarlara açılmalarını teşvik eden Ajans destekleri, ihracat yapılan ülke sayısında
da ciddi artışlar meydana getirmiştir. Mikro işletmelere verilen özel desteklerle işletmelerdeki çalışan sayıları yüzde 20
oranında artmıştır. KOBİ’lere
verilen desteklerin yoğunlaştığı 2012-2015 yıllarına yönelik
yapılan bir değerlendirme çalışmasında; Ajans desteğinden
yararlanan işletmelerdeki ortalama ciro artışının tüm diğer
etkiler ortadan kaldırıldığında yüzde 20’nin üzerinde olduğu görülmektedir. Yine aynı dönemde diğer etkiler ile birlikte
istihdam yüzde 20, ihracat yüzde 35 artmıştır.”
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ATB BAŞKANI VE ÇUFAŞ BAŞKAN VEKILI BILGIÇ, AZ BILINEN TARIHI GERÇEKLERI ANLATTI

İlk ihtisas fuarları, 1924 ve
1925’te Adana’da yapılmıştı
Adana tarımının kurumsal geçmişi bir asırdan fazla tecrübeye sahip. Borsacılık faaliyetlerinin 1913’de Pamuk Borsası ile başladığı kent, Cumhuriyet döneminin ilk ihtisas
fuarlarına da ev sahipliği yaptı.
Atatürk’ün talimatı ile 1924 yılında uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Beynelmilel Tarım Fuarı ile 1925’de Beyaz Altın Pamuk Fuarı’na ev sahipliği yapan, 10 yıl öncesinde de borsacılığa başlayan Adana’nın
o dönemini; Adana Ticaret Borsası (ATB)
Başkanı ve Çukurova Fuarcılık (ÇUFAŞ)
Başkan Vekili Şahin Bilgiç anlattı. Adana’nın fuarcılık tecrübesinin Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzandığını vurgulayan
Bilgiç, şunları söyledi:

“İlk fuar İzmir değil
Adana’da düzenlendi”
“Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile Adana ilimizde 1924 yılında Cumhuriyetimizin ilk ihtisas fuarlarını oluşturan ‘Beynelmilel Tarım Fuarı’ gerçekleştirilmiş, ardından 1925 yılında ‘Beyaz Altın
Pamuk Fuarı’ düzenlenmiştir. Fakat bir çok
kaynak ilk uluslararası fuar olarak İzmir
enternasyonel fuarını baz almaktadır, hatta hemen hemen hiç bir Türkçe kaynakta
Adana ilimizde düzenlenen bu uluslararası
boyuttaki fuarlardan bahsedilmemektedir.
Yaptığımız kapsamlı araştırmalar doğrultusunda bu bilgiye ancak İngilizce ve Osmanlıca kaynaklardan ulaşabildik.”
“Fuarcılık tarihimizi günümüze taşıdık”
Bilgiç, Türkiye fuarcılık tarihinde önemli
yeri olan ancak kaynak yetersizliği nedeniyle hakkında yeterli bilgiye sahip olunama-

yan her iki fuarla ilgili olarak özel bir çalışma
yaptıklarını belirterek “Gerekli arşiv çalışmaları, kapsamlı ve akademik değer taşıyan
kaynakça vasfında bir çalışma yapılarak, tarihi değerlerimiz hakkında halkımızın bilinçlendirilmesi sağlanmıştır. Cumhuriyetimizin ilk ihtisas fuarlarını oluşturan 1924
Beynelmilel Tarım Fuarı ve 1925 Beyaz Altın Pamuk Fuarı hakkında resimli ve kapsamlı açıklamaların yer aldığı, gerçek bir
kaynakça, bir eser yaratılarak hayata geçirilmiştir” bilgisini verdi.

Londra Borsası’ndan telgrafla
pamuk fiyatları alınıyordu
Şahin Bilgiç, Başkanlığı yaptığı Adana Ticaret Borsası’nın kuruluş yıllarını ise şöyle anlattı: “17 Eylül 1913 tarihinde Pamuk Borsası
olarak faaliyete geçen Adana Ticaret Borsası Türkiye’nin ilk kurulan borsaları arasın-

dadır. Kuruluşundan bir ay sonra Liverpool Borsası’ndan telgrafla pamuk fiyatları
alınmaya başlanmış, hemen sonrasında da
o zamanlar hiç tanınmayan bir radyo cihazı
tedarik edilerek dış fiyatların ajans ve özel
haberlerden doğrudan tespiti sağlanmıştır,
Adana Ticaret Borsası ilk yıllarında dahi ileri bir anlayışla çalışmasına devam etmiştir.”
Adana Ticaret Borsası’nın 1924 ve 1925
yıllarında iki defa pamuk kongresi düzenlediğini, buradan çıkan kararların ve Pamuk
Talimatnamesine dönüştürülerek 1925 yılında Bakanlar Kurulu onayı ile yürürlüğe
girdiğini ifade eden Bilgiç, “Böylece Çukurova’da üretilen pamukların standardizasyonu çalışmaları başlamıştır. Pamuk kongrelerinde Türkiye’nin kalkınma umudu olarak
pamuk Çukurova’da kendini göstermiştir”
dedi.
1960’lı yılların sonuna kadar bölgede en
çok ekim yapılan ürünlerin pamuk, buğday,
arpa, yulaf ve çeltik olarak sıralandığını aktaran Bilgiç, şu bilgileri verdi: “2000’li yıllarda bölgenin lideri durumuna gelen mısır
üretimi, o dönem yok denecek kadar azdır.
Adana Ticaret Borsası kuruluşunun 100’üncü yılında temeli atılan ve 2018 yılında faaliyete geçen yeni Borsa Yerleşkemizde ticaret
borsacılığının zirveye çıktığı bir anlayışı da
beraberinde getirmiştir. 2018 yılında yeni
yerleşkemize geçerken 6 milyar lira olan işlem hacmimizi Cumhuriyetimizin 100’üncü
yılı olan 2023 yılında 25 milyar liraya çıkarma hedefi belirlemiştik. Bunun hayal olmadığını, 2021 sonu itibariyle 16 milyar lirayı
geçerek gösterdik. 2023’de de hedeflediğimiz işlem hacmini geçeceğimizi ümit ediyorum.”

Dioki, yeni yıla 40 milyon
dolarlık yatırımla başlıyor
Adana sanayisinin yaratıcı boyutlarına örnek verilebilecek bir şirket hikayesini, petrokimya alanında faaliyet gösteren Dioki yazdı. Hırvatistan’da atıl durumda bulunan bir
fabrikayı satın aldıktan sonra söküp, tırlarla Adana’ya taşıyan ve kendi mühendislik formasyonu ile yenileyen Dioki,
ikinci fabrika için düğmeye bastı.
Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde kurulu petrokimya şirketi Dioki, 40 milyon dolarlık maliyetle kuracağı ikinci fabrikanın yatırımına başladı. Yılda 60 bin ton kristal polistiren (GPPS) ve 18 bin ton genleşebilir polistiren (EPS)
üretim kapasitesine sahip şirket, 70 bin ton GPPS üretimi
planladığı yeni fabrikanın devreye girmesiyle yaklaşık 148
bin tonluk kapasiteye ulaşacak.
Dioki Petrokimya Sanayi A.Ş. CEO’su A.Sefa Küçükboyacı, tamamen öz kaynakları ile hayata geçirecekleri yeni fabrikayı 2022 sonunda devreye almayı planladıklarını söyledi. Küçükboyacı, mevcut fabrika yanındaki 20 dönümlük arazide kuracakları yeni yatırımın maliyetinin, 30
milyon doları makine-teçhizat olmak üzere toplam 40 milyon dolar olduğunu belirtti. Sefa Küçükboyacı “Yeni fabrikanın yapımına da yine kendi teknolojimizle, kendi mühendisliğimizle başlıyoruz. Mevcutta EPS ile GPPS üretimi yapan iki fabrika vardı. Yenisi sadece köpük, buzdolabı,
gıda ambalajı gibi sektörlerde kullanılan GPPS üretecek.
Şu anda yoğun talep var, ürün kalitemiz ve teknolojimiz
çok iyi, bu nedenle bu yatırım yapmaya karar verdik” diye
konuştu.
Kristal polistirene yurt dışından da talep olduğunu ancak iç pazara öncelik verdikleri için, çok azını ihraç edebildiklerini vurgulayan Küçükboyacı, “Asıl yurt içindeki ciddi talep artışı bizi yeni tesisi kurmaya teşvik etti. İç pazara
ürün yetiştiremiyoruz, fazla olursa ihraç ediyoruz. Bu nedenle Avrupa’daki müşterilerimizden ‘neden sürekli mal
vermiyorsunuz’ tarzında serzenişler de alıyoruz. İkinci
fabrikadan sonra bunu aşmayı düşünüyoruz. Avrupa pazarında hedef ülkelerimize aylık belirli bir miktarda kontenjan ayırıp bu müşterilerle çalışmak istiyoruz. Avrupa’da
marka bilinirliğimiz çok iyi” dedi. Diğer ürünleri olan genleşebilir polistrende ise mevcut üretimin tamamına yakınını ihraç ettiklerini aktaran Küçükboyacı, “EPS, toplam
üretimimizde büyük kalemi oluşturmuyor, ayda yaklaşık
bin 500 ton civarında üretiyoruz ve tamamını ihraç ediyoruz” bilgisini verdi.

“Üretimimizin ithal ikamesi boyutu var”
Yeni fabrikanın ithal ikamesi boyutuna da dikkat çeken
Küçükboyacı, “Türkiye’nin yıllık 300 bin tondan fazla solid polistiren tüketimi var. Bunun 60 bin tonunu biz üretiyoruz, yeni tesis ile 70 bin ton daha üreterek, 130 bin tona
çıkacağız. Yurt içinde bir başka fabrika da 40-50 bin tonluk
üretim yapıyor. Bunu da hesaba kattığınızda, yine de ülke
olarak 130 bin tona yakın açığımız var” yorumunu yaptı.
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“Alanımız kültürel
ve sanatsal etkinliklere açık”
Çukurova Fuarcılık (ÇUFAŞ)
Başkan Vekili Şahin Bilgiç, günümüzde
de ÇUFAŞ olarak Adana’yı fuarcılık
sektöründe ‘marka kent’ haline
dönüştürmeyi hedeflediklerini
vurgulayarak, şunları söyledi:
“Çukurova Fuarcılık olarak ilimizin fuar
düzenlenen iller arasında ön saflarda
yer alması ve fuarcılığın Çukurova
bölgesi ile anılmaya başlanacak

düzeyde gelişmesi için gerekli her
türlü çalışmayı yapmak hevesi ve
çabasındayız. Fuar alanımızın bölgemiz
yararına değerlendirilmesi, sadece
fuarlar için değil çeşitli sanat, kültür
etkinlikleri, halkın talep ve ihtiyaçlarını
tamamlayacak aktivitelerde de
kullanımı için çalışmalar yapmaktayız.
Bu amaçla birçok etkinlik düzenlenmiş
ve düzenlenmeye devam edecektir.”

Farklı bir sektörde
edindiği iş deneyimi
ile kendi şirketini
kuran Meltem Aydın,
soğuk hava depoları
için ürettikleri
panelleri yurt dışına
da gönderdiklerini,
bu yıl ihracat oranını
yüzde 30-40’lar
seviyesine çıkarmayı
hedeflediklerini
söyledi.

Kadın girişimci Meltem
Aydın, soğuk hava
depolarına panel üretiyor
Fabrikayı Hırvatistan’dan söküp
Adana’ya getirdik
Fabrikayı 2015 yılında Hırvatistan’da atıl durumdayken şu
anda tesisin Genel Müdürlük görevini yürüten Ümit Düngel ile
birlikte satın alarak, tırlarla Adana’ya taşıdıklarını ve sistemde
yüzde 35’e yakın modifikasyon yaptıklarını ifade eden
Küçükboyacı, yazılımlarını güncelleyerek, elektronik kontrol
sistemi kurduklarını ve üretimi ‘kendi geliştirdikleri reçeteler
ve sistem’ ile gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yeni fabrikanın teknik özelliklerine de değinen Küçükboyacı, “Elimizdeki fabrikayı, makine ve ekipmanları ile birlikte yeniden tasarladık ve kendi reçetelerimizi oluşturduk.
Burada özellikle makine ve bilhassa reaktörlerin iç tasarımları çok önemli ve hassas. Tüm İmalat detay resimlerini
hazırladık. Mühendislik olarak gereken tasarımların hepsini yaptık. Reaktörleri Türkiye’de yaptırıyoruz, makine
teçhizat boyutunda prensip olarak sadece Türkiye’de yapılamayanları yurt dışından alıyoruz” ifadesini kullandı. Küçükboyacı, yeni fabrika tasarımında Paris iklim anlaşmasının getirdiği hedeflere ulaşabilmek için yeni eklemeler ve
düzeltmeler de yapıldığını bildirdi.
Yeni fabrika ile halen 100 civarında olan istihdam sayısının da 40-45 kişi kadar artabileceğini belirten Küçükboyacı, bundan sonraki hedefleri konusunda ise şunları söyledi:
“Hedefimizde ABS dediğimiz bir plastik türü daha var. Bu
ürün, otomotiv sektörünün de aralarında bulunduğu çeşitli
sektörlerde kullanılan daha endüstriyel bir malzeme. İşlerimiz planladığımız gibi giderse 2023 yılında da bu ürüne
yönelik bir yatırıma geçebiliriz. Bu konudaki teknoloji ve lisans görüşmelerimiz titizlikle devam ediyor.”

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren SCA Metal’in kurucu ortağı Meltem Aydın, uzun yıllar çalıştığı çelik servis merkezleri sektöründe
kazandığı iş deneyimi ile kendi şirketini kurarak üretime de başladı. Hem çelik servis
merkezi alanında faaliyet gösteren, hem de
‘kilitli soğuk hava depo paneli’ üreticisi olan
SCA, ürün gamına soğuk hava deposu kapısını da eklemeyi hedefliyor.
İş hayatına nasıl girdiğini anlatan Meltem Aydın, 1991 yılında çelik servis merkezi
olarak ülke genelinde faaliyet gösteren bir
şirkette başladığını, 1993 yılında aynı sektörde ortaklığı olan bir şirket ile devam ettiğini, 2016’da ise kendi işini kurduğunu söyledi. Adana OSB’de SCA adıyla kurdukları
şirkette çelik servis merkezi alanındaki deneyimleri ile ticaret yaptığını belirten Aydın, “İlk başlarda çeşitli ürünleri satıyorduk
ama gönlümüzde hep üretime geçmek vardı. Çocuklara ticareti miras bırakmaktansa,
bir üretimi miras bırakmak istedik ve üretime başladık. Şu anda çelik servis merkezi ve
kilitli soğuk hava depo paneli üretimi olarak
iki faaliyetimiz var” dedi.
Adana bölgesinde soğuk hava deposu paneli üreten tek firma olduklarının altını çizen Aydın, “İlk ürünlerimiz 2018’de çıktı, şu
anda Türkiye genelinde tanınan bir markayız. Hem ülke içerisinde hem dış pazarlarda
müşterilerimiz var. Ürünlerimiz kaliteli ve
niş üretim yapıyoruz. Talebe göre 10 metreye de 5 bin metreye de soğuk hava deposu
malzemesi üretiyoruz” bilgisini verdi.
Dış pazara yönelik çalışmalarına değinen

Soğuk hava deposu
israfı önlüyor
Adana’da özellikle narenciye
ürünlerinde soğuk hava deposu ihtiyacı
olduğunu ama şimdiye kadar bu konuda
yeterli yatırım yapılmadığını söyleyen
Aydın, “İleride bunlar mutlaka yapılacak,
çünkü soğuk hava deposu gıda israfını
önlüyor, açlıkla mücadele konusunda
katkı sağlıyor. Araştırmalara göre dünya
genelinde bahçeden toplanan ürünün
üçte biri, sağlıklı taşıma ve depolama
alanı olmadığı için çöpe gidiyor” dedi.
Aydın, “Bu sene ihracatımızı belirli bir yere
getirdik. Katar, İsrail, Afrika ülkeleri, Kıbrıs
ve Romanya’ya ihracat yaptık. 2022’de ciromuzun yüzde 30 – 40’ını ihracata çevirmeyi
hedefliyoruz” diye konuştu. Yeni dönemde
ayrıca anahtar teslim projelere başlamayı planladıklarını aktaran Aydın, şöyle devam etti:
“Soğuk hava deposu yapanlara ürün veriyoruz ancak ilerleyen zamanda kendimiz
de uygulamaya geçeceğiz. İlk etapta ürün
gamımıza kapı üretimini eklemek istiyoruz. Bununla ilgili yatırımı 2022’de gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Türkiye’de soğuk
hava deposunu cihazlarıyla beraber anahtar teslim üreten bir tek firma var, onun haricinde cihazları başka firma, kapıyı, paneli
başka firma üretiyor.”
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Tekstilde Adana’nın gücünü simgeleyen
Bossa, 71 yıldır sektörüne yön veriyor
Adana sanayisi denilince ilk akla gelen şirketlerden birisi, 1951 yılından bu yana tekstil sektöründe faaliyet gösteren Bossa’dır.
Günümüzde, sektöründe trend belirleyici rolü, üretim yaptığı alanlarda dünyanın
önemli ve modaya yön veren markaları ile
gerçekleştirdiği işbirliği ile dikkat çeken
firmanın geçmişine baktığımızda, sürekli
artan bir büyüme trendi görüyoruz.
Bossa Tekstil Fabrikası, kurulduğu 1951
yılından 1986 yılına kadar dış giyim, ev
tekstili ve havlu üretimi yaptı. Şirket, 1986
yılında denim üretimine yöneldi. 1995 yılında ‘halka arz’ (IPO) işlemleri tamamlanan Bossa, İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası'nda (İMKB) işlem görmeye başladı. Bossa, 2006 yılında ilk sürdürülebilir
kapsül koleksiyonu olan RESET’i piyasaya sürerek, Türkiye’de çevreci yaklaşımın
ilk örneklerinden birisini hayata geçirdi.
2009’da Ar-Ge Merkezi Belgesi alarak, bu
konuda da ‘ilk’ler arasına adını yazdırdı.
Şirket, sürekli büyüme stratejisi ile 2011
yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
(BİST) şirketleri arasında ‘en karlı’ tekstil
şirketi oldu. 2014 yılında JCR Eurasia Rating, Bossa’yı ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirdi.
Şirketin Sabancı Ailesi’nden Uçurum
Ailesi’ne geçiş tarihi ise 2017. Bu tarihte
Bossa’nın ana hissedarı Akkardan A.Ş.
Uçurum Ailesi tarafından satın alındı.
Bossa’nın yıllık üretim kapasitesi 36
milyon metreydi ve bu satın almanın
ardından 2018 yılında yeni yatırımlarla yıllık kapasite 48 milyon metreye çıkarıldı.
Bu yöndeki adımlarına devam eden şirket,
önümüzdeki 5 yıldaki yatırımları ile yüzde
25 büyüme planı yapıyor.

Genel Müdür Duru: Yenilikleri
sürekli takip ediyoruz
Şirketin günümüzdeki çalışmaları ve
hedeflerini sorduğumuz Bossa Ticaret ve
Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. Genel Müdürü
Onur Duru, üretim proseslerinde en son
teknolojiyi kullandıklarını ve sürekli yenlikleri takip etiklerini belirterek, “Yeni tek-
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nolojileri izleyerek var olan makine parkurumuzu daha verimli ve daha kaliteli ürün
elde etme yönünde sürekli güncelliyoruz.
Yeni çıkan makineleri seçerken de var olan
üretimi hızlandırmak ve farklı inovatif
ürünleri elde etme gözü ile seçimler yapıyoruz” dedi.
Adana’daki üretim tesisi ile Türkiye’nin en büyük entegre denim ve spor
giyim tekstil kuruluşlarından biri olan
Bossa’nın, 43 yıldır tekstil sektöründe
bulunan, dış giyimin öncü firmalarından
Oğuz Tekstil’in kurucusu Uçurum Ailesi
tarafından satın alınarak yeni yatırımlar
ile büyümeye devam ettiğini belirten Duru, “Bu başarının arkasında nitelikli insan
kaynakları gücü, geniş satış ağı, ürün kalitesi, koleksiyon zenginliği, ileri üretim ve
bilgi sistemleri teknolojisi bulunmaktadır”
diye konuştu.
Sonbahar-kış ve ilkbahar-yaz olmak
üzere yılda iki kez yeni koleksiyon çıkardıklarını ifade eden Duru, “Farklılık yaratan, yüksek kaliteli ve inovatif ürün kompozisyonu, müşteri odaklı özel hizmet, hızlı servis, yüksek memnuniyet anlayışı ve
etkin fiyat politikaları ile yapılandırılmış
yaygın pazarlama ağına sahip olan Bossa,
doğru pazar konumlanması ve rekabetçi fiyatları ile sektördeki lider konumunu sürdürüyor” ifadesini kullandı.

“Türkiye’nin en değerli 100 markası içerisinde yer alıyor”
Bossa, 2019 yılında uluslararası marka
değerlendirme kuruluşu Brande Finance’ın
araştırması sonucu, Türkiye’nin en değerli
100 markası içerisinde yer aldı ve ‘A’ marka
derecesiyle kumaş üretiminde faaliyet
gösteren en değerli marka oldu. Şirket,
2020’de de bu başarıyı tekrarladı.

Pazar alanları konusunda bilgi veren
Genel Müdür Duru, “Yurt içinde pazarda
söz sahibi olan birçok iç piyasa müşterimiz bulunmaktadır. Yurt dışında ise Avrupa ağırlıklı çalışmakta olup Amerika,
Uzakdoğu ve Kuzey Afrika pazarlarında
da büyüme yönünde adımlar atmaktayız.
Amerika ve Uzak Doğu pazarlarında büyümeyi hedeflemekteyiz. Pazarlara yönelik
geliştirilen kumaşlar, müşteri ziyaretleri,
fuar katılımları ve pazarlama stratejilerimiz ile hedefimize yönelik çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz” dedi.

“Çevresel sürdürülebilirlikte
öncülük yapıyoruz”
Duru, tüm dünyada en önemli konulardan
biri haline gelen yeşil dönüşüm alanında

Ayrıca 90’lı yıllarda streç kumaşlar,
bi-streç (Çift yönlü esneyen) ürünler,
sürdürülebilir ürünler üreten ve Lyocell
ve R-PET gibi sürdürülebilir lifler kullanan
ilk firmalardan birisi olan Bossa’nın
patent başvurusu yaptığı 30’dan fazla
ürünü bulunuyor.

attıkları adımları şöyle anlattı: “Denim
üretiminde birçok ilke imza atan firmamız, özellikle çevresel sürdürülebilirliğe
yönelik çalışmalara öncelik vermektedir.
2006’da başlattığımız, tamamen ekolojik Re-Set koleksiyonu ile hem Türkiye’de
hem de dünyada tekstil alanında bu yöndeki çalışmalara öncülük eden kuruluşlar arasında yer aldık. Sonsuz kaynakları olmayan dünyamız için geri dönüşüm
çok önemlidir. Kağıt, plastik ve demir çelik sektörlerinde olduğu gibi tekstil sektöründe de geri dönüşüm yapılmaktadır. Biz
Bossa olarak işletmede atıl durumda olan
iplik ve elyaflarımızı yeniden hammadde olarak kullanarak geri dönüşüm sağlamaktayız. Ayrıca r-PET projesi ile pet şişe atıklarından elde ettiğimiz lifleri tekstil

hammaddesi olarak kullanıyoruz. Re-Set
koleksiyonuyla da dünyada yüzde 100 geri dönüşümlü kumaş üretmeyi başaran ilk
tekstil şirketi olmayı başarmış bulunmaktayız. Re-Set koleksiyonundaki ürünleri
ayrıca yaşam döngüsü değerlendirmesi,
LCA (Life Cycle Assessment) projesi ile de
ürün bazında tüm çevresel etkileri hesaplamakta ve belgelendirmekteyiz.”
Duru, su ve enerji tasarrufuna yönelik
çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Su
tasarrufu konusunda ‘Saveblue’ konseptini çıkardık. Enerji ve su tüketimine duyarlı
olan firmamız doğal elyaf kullanımı ile de
bu konsepti birleştirerek sürdürülebilirlik anlamında büyük bir adım atmış bulunmaktadır. ‘Saveblue’ konseptindeki ürünlerin boyamasında yüzde 85 su tasarrufu
sağlamaktayız. Ayrıca bu sezon çıkardığımız ‘Saveblue+’ konseptimiz ile overdye
kalitelerde boyama prosesinde sağladığımız yüzde 85 su tasarrufunun yanı sıra bitim işleminde de yüzde 71 su tasarrufu sağlamaktayız. Sudan bahsetmişken ayrıca
atık su konusunda yaptığımız bir diğer projemizde bazik olan atık suyumuzu nötrlemede sülfürik asit yerine karbondioksit
kullanarak çevresel açısından önemli bir
adım daha atmış bulunmaktayız. Bir başka
önemli projemiz ise enerji konusundadır.
İşletmemizde kojenerasyon tesisi kurumu
sağlanmıştır. Bu kurulum ile kendi enerjimizi üretmeye başladık ve bu sayede yüzde
20 oranında enerji tasarrufu sağlamış durumdayız.”
2019 yılından itibaren Bossa’nın, tekstil
üretiminde kullandığı tüm tekstil atıklarını açarak veya temizleyerek kendi harmanında kullanmaya başladığına dikkat çeken Duru, “Bossa’nın ‘sıfır atık’ prensibi ile
yola çıktığı bu yolun denim endüstrisindeki diğer paydaşlara da ilham vereceğini ve
orta vade de tüm denim üretimi yapan firmaların sıfır atık prensibini benimseyeceğine inanıyoruz. Bossa son 3 yıllık üretim
rakamlarını ‘Towards Zero Waste’ kitapçığı ile şeffaf olarak açıklamaktadır ve buna
devam edecektir” dedi.
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TEMSA, elektrikli araç
teknolojisiyle ‘akıllı
şehirler’e öncü oldu
Son dönemde elektrikli araçlara odaklanan şirket, seri üretime hazır hale getirdiği MD9 electriCITY, Avenue Electron
ve Avenue EV model elektrikli araçlarla,
bu alanda müşterilerine birden fazla model alternatifi sunabilen dünyadaki sayılı üreticiler arasında yer alıyor. Teknoloji odaklı bir otomotiv şirketinden çok,
otomotiv odaklı bir teknoloji şirketi olarak yollarına devam ettiklerini belirten
TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, son dönemde yaptıkları ve yapmayı
planladıkları tüm yatırımların temelinde
teknoloji olduğunu söyedi. Doğancıoğlu,
“Gelişen teknolojiye öncülük eden, akıllı
ürünlerini akıllı fabrikada üreten bir şirket olarak elektrikli araçlar, akıllı araçlar ve otonom araçlara ciddi yatırım yapıyoruz. Her yıl ciromuzun yüzde 4’ünü
TEMSA Ar-Ge merkezimize aktarıyoruz” dedi.

Elektrikli ihracatına hız verdi
TEMSA’nın son dönemde gerçekleştirdiği elektrikli otobüs ihracatları ve anlaşmalarına değinen Doğancıoğlu, şu bilgileri verdi:
“Elektrikli şehir içi otobüsü MD9 electriCITY’nin ilk ihracatını İsveç’e yaptık. Romanya ve Çek Cumhuriyeti’nde
de faaliyetlere başladık. Romanya’nın
Buzau kentinin açtığı elektrikli otobüs
ihalesinde Avenue Electron model elektrikli araçlarımızla küresel rakiplerimizi geride bırakarak kazandık. Bu arada
TEMSA olarak kardeş şirketimiz Škoda ile birlikte gerçekleştireceğimiz ilk
elektrikli otobüs teslimatını Çek Cumhuriyeti’nde Prag Ulaşım Şirketi’ne yapacağız. 14 otobüsten oluşan filoyu
önümüzdeki aylarda teslim etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, Litvanya’nın Druskininkai şehrinde düzenlenen elektrikli araç ihalesini kazanarak şehrin top-

Adana’daki tesislerinde Sabancı Holding – PPF Group (Skoda
Transportation) ortaklığında faaliyet gösteren TEMSA, küresel
pazarda büyümesini sürdürüyor. Dünyanın önde gelen otobüs
üreticileri ve servis sağlayıcıları arasında yer alan şirket,
geleceği şekillendirecek teknolojilerle sektörde öne çıkıyor.
Otobüs ve midibüs pazarında Türkiye’nin pazar lideri olan
TEMSA, kendi geliştirdiği 15 bini aşkın aracını dünyanın 66
ülkesine ihraç ediyor.

lu taşıma faaliyetlerinde hizmet vermek
üzere 7 adet MD9 electriCity için anlaşma imzaladık. Avrupa ve çevresinde etki
alanını artırmayı hedefleyen şirketimiz,
2025’te toplam otobüs hacminin yarısından fazlasını elektrikli araçlar tarafından karşılamayı hedefliyor.”

Şehir içi elektrifikasyonda
etkin rol oynayacağız
Yakın zamanda batarya paketleri ve ka-

portası dahil olmak üzere tüm teknolojileriyle ürettikleri araçların Silikon Vadisi başta olmak üzere ABD’nin farklı bölgelerinde de yollarda olacağını anlatan
Doğancıoğlu, otonom otobüsle ilgili çalışmaları olduğunu, bunun ticarileşmesi
için çalışmalarını hızla sürdürdüklerini
kaydetti. Doğancıoğlu, kısa ve orta vadede şirketi taşımak istediği noktayı şöyle
anlattı:
“Elektrikli araç teknolojilerinde dün-

yanın sayılı şirketlerinden biri ve hatta
bazı coğrafyalarda pazarın tek oyuncusu olarak sektörde oyun kurucu konumdayız. Öte yandan teknolojimize çok güveniyoruz. Bu kapsamda ihraç ettiğimiz
tüm elektrikli araçlarda kullandığımız
pil ve batarya paketlerini de kendi bünyemizde geliştirerek büyük bir başarıya imza attık. Kardeş şirketimiz Skoda
Transportation ile birlikte küresel varlığımızı da artırıyoruz. Yakın zamanda tüm teknolojisiyle kendi ürettiğimiz
elektrikli araçlarımız ABD pazarına giriş yapacak. Öte yandan, otonom otobüsle ilgili çalışmalarımızı son hızla sürdürüyoruz. Önce kontrollü alanlarda, yollarda veya üniversite kampüslerinde
deneyeceğiz. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde
TEMSA elektrikli araçlarla beraber otonom araçlar da geliştirmiş olacak. TEMSA olarak, yakın gelecekte toplu ulaşım
anlayışını baştan aşağı değiştirecek olan
‘akıllı şehirler’in önemli bir parçası olacağız. Araçlarımızın Avrupa başta olmak
üzere dünyanın birçok farklı coğrafyasında; geleceğin smart mobility çözümlerine büyük katkı sağlayacağına; yakın gelecekte yeni nesil akıllı şehirlerin en çok
tercih edeceği araçlardan biri olacağına
inanıyoruz. Öte yandan Skoda troleybüs,
tramvay gibi alanlarda çok tecrübeli ve
güçlü. Bu alanlarda da etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Tramvay ve tren gibi
faaliyetleri yakından takip ediyoruz.”

2050’ye kadar ‘Net
Sıfır Emisyon’ hedefi
TEMSA, hayata geçirdiği ‘Smart Mobility’
vizyonu kapsamında geliştirdiği teknoloji
programlarıyla; emisyon salınımı ‘0’ olan
elektrikli araçlar, yakıt tüketimini ve emisyon
salınımı yüzde 10 oranında azaltan akıllı
araçlar, trafik sıkışıklığını yüzde 20, trafik
kazalarını yüzde 25 oranında azaltan akıllı trafik
uygulamaları, çevre dostu akıllı fabrikalar ve
geleceğin ihtiyaçlarına yönelik Akıllı Ulaşım
Sistemleri’ne odaklanıyor. AB’nin 2050 yılına
kadar net sıfır hedefine TEMSA olarak tam
destek verdiklerinin altını çizen Doğancıoğlu
bu konuya yaklaşımlarını şöyle anlattı:
“TEMSA olarak, iklim krizini derinleştirebilecek
etkilerimizi azaltmaya, düşük karbonlu
büyüme için enerji verimliliğine ve yenilenebilir
enerji kullanımına odaklanıyoruz. Bu kapsamda
karbon salımlarını doğrudan azaltmaya
ve sürdürülebilir geleceği destekleyecek
teknolojiler geliştirmeye odaklanıyoruz.
Bu konuda erken bir seferberlik başlattık
diyebilirim. TEMSA olarak hem sürdürülebilir
ve akıllı hareketlilik vizyonuyla ilerliyoruz.
Geliştirdiğimiz elektrikli araçlar ve batarya
teknolojileri ile ürünlerimizin karbon ayak izini
azaltarak çevresel etkilerini en aza indiriyoruz.
2050 yılına kadar Sabancı Holding’in ortaya
koyduğu tüm operasyonlarda Net Sıfır Emisyon
olma hedefine katkıda bulunacağız.

Sunar Şirketler Grubu, ithal ikame stratejik
ürünlerle ekonomiye katkı sağlıyor
Yarım asrı geride bırakmaya hazırlanan Sunar Şirketler
Grubu, 2’si Türkiye’nin 1000 büyük sanayi kuruluşu, 3’ü TİM
1000’de yer alan 6 şirketiyle ülke ekonomisine değer katmaya
devam ediyor. Yenilikçi, ithal ikame stratejik ürünleriyle
istihdam ve ihracatta katkıda bulunan Sunar Şirketler
Grubu’nun CEO’su Hasan A. Özkan, pandemi sürecine
rağmen her alanda yatırıma devam ettiklerini söyledi.
Sunar Şirketler Grubu’nun bünyesinde
Sunar Özlem, Sunar Mısır, Elita Gıda,
NÇS Tarım, Sunar Pazarlama ve Sunar
NP şirketlerinin bulunduğunu belirten
Özkan, ürettikleri katma değerli ürünlerle 100’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını vurguladı. Özkan, “Çukurova’da mısır tarımının öncüsü olan, sanayide yenilikçi yatırımlar yapan, doğaya ve insana
değer katan kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle anılan Sunar, bugün dünya çapında saygın bir marka haline geldi. Daima istikrar, kalite ve hizmeti ön
planda tutan Sunar, yatırımda hız kesmeyerek başarılarını üst seviyelere taşıyor” dedi. Özkan, geçtiğimiz yıl ebediyete uğurladıkları Sunar Şirketler Grubu
Kurucusu merhum Hacı Nuri Çomu’nun
attığı sağlam temeller üzerinde yükseldiklerini belirterek, “Şeref Başkanımız
Hüseyin Nuri Çomu’nun vizyoner hamleleriyle ortaya çıkan ürün ve markalarımızla dünyanın dört bir yanında milyonlarca tüketiciyle buluşuyoruz” diye
konuştu.

ketleri Türkiye’nin nişasta, glikoz ve mısır yağı ihracatında önemli aktörlerden
biri. Sunar, Türk malı kalitesini dünyaya
tanıtmak, markasının yurtdışında pazar
payını artırmak üzere Ticaret Bakanlığı desteğiyle Turquality-Marka Teşvik
Programı’na, ciddi bir denetim sürecinin
sonunda dahil oldu” diye konuştu.

Turqualıty marka teşvik programındayız
Yıllık 1 milyon ton hububat ve yağlı tohum işleyen Sunar’ın, ürettiği katma değeri yüksek ürünler sayesinde Uzakdoğu’dan Amerika’ya kadar dünyanın çeşitli bölgelerindeki pazarlarda küresel
ölçekteki oyuncularla rekabet halinde olduğuna dikkat çeken Özkan, “Sunar şir-

‘HÜNER’ markamız raflarda
Sunar Şirketler Grubu’nun ‘Hüner’ markası ile yeni bir hamle yaptığını belirten
Özkan, “Türkiye’de lezzet ustası olan herkesin yakından tanıdığı Hüner, ayçiçek
yağı, mısır yağı ve un ürün gamıyla hızlı
tüketim ürünleri pazarında yerini aldı.
Mutfak profesyonellerine özel markamız
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Biyoçeşitliliğe dost hammadde
Sunar CEO’su Özkan, uzun soluklu Ar-Ge,
pazar ve know-how araştırmaları sonucunda
gerçekleştirilen yatırımla thermoplastik
nişasta ve biyopolimerler üretimine başlayan
Sunar NP’nin aldığı ödüllerin anlamlı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın ‘Yerli’ ve ‘Milli’
vurgusu çerçevesinde artırdığımız inovatif
ürün çalışmalarımızın karşılığını almaktan

‘Hüner Profesyonel’ ile de ayçiçek yağı,
mısır yağı ürünlerimizle ev dışı tüketim
kanalında ‘usta işi’ lezzetlerin sırrı olmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Sektörün ilk Ar-Ge Merkeziyiz
Gıda ve tarım alanındaki faaliyetlere ek
olarak son yıllarda farklı endüstrilere
de hizmet vermek amacıyla ürün çeşit-

mutluyuz. Pandemi sürecine rağmen kendi
Ar-Ge personelimiz, akademisyenlerimiz
ve çalışanlarımızla ülkemizin ihtiyacını
karşılayacak kapasitede nişastadan biyopolimerler üreten yatırımımızı hayata geçirmiş
olmaktan mutluyuz. Bu yatırımımızla Türkiye
ve Avrupa’daki plastik üreticileri için insan,
çevre ve biyoçeşitliliğe dost hammaddede
çözüm ortağı olduk.”

liliğini artırdıklarını vurgulayan Özkan
“Sektörünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk Ar-Ge merkezini kurarak,
bugün ürün gamımızı gıda, hayvancılık, tekstil, kâğıt, oluklu mukavva, tutkal,
kimya sanayi ve yapı sektörü gibi alanlarda oldukça geniş yelpazeye hitap eden
katma değerli ürünlerle çeşitlendirdik.
Yağlı tohumu tarladan alıp modern en-

tegre tesislerde özenle işledikten sonra
üstün lezzetli sıvı yağ olarak son tüketiciye ulaştıran Elita Gıda ve grubumuzun
diğer şirketleri, ISO 500, İkinci 500, TİM
1000 gibi listelerde ve ayrıca saygın ekonomi dergilerince hazırlanan araştırma
listelerindeki yükselişini sürdürüyor”
diye konuştu.

Yurt dışından iki ödül aldı
Tarımsal sanayide 45, mısır nişastası
üretiminde 35 yılı geride bırakan Sunar
Şirketler Grubu’nun yüksek katma değerli üretim hedefiyle kurduğu Sunar NP,
dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında
değerlendirilen ‘International Business
Awards’ (Stevie Awards) kapsamında iki
ödül aldı. Tamamen doğal bir ürün olan
mısırdan Türkiye’de ilk termoplastik nişasta ve biyopolimerler üreten Sunar NP,
böylece 2015 yılında TÜBİTAK destekli “Termoplastik Nişasta Bazlı Ekolojik
Hammaddelerin Geliştirilmesi” projesinde ilk uluslararası ödülünü almış oldu.
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Göktekin Enerji, İtalya’da GES,
Romanya’da RES inşa ediyor
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasındaki Göktekin Enerji, yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlarını
yurt dışına taşıdı. Faaliyetlerine başladığı günden bu yana kurduğu güneş,
rüzgar ve biokütle santrallerinde toplam 350 MW güce ulaşan Adana merkezli şirket, İtalya’da GES, Romanya’da
RES santrali kuruyor. Göktekin, ilk yurt
dışı yatırımları olacak bu tesislerin ardından, farklı ülkelerde yeni tesisler
kurmaya ve yenilenebilir enerji dışındaki sektörlere de adım atmaya hazırlanıyor.
Göktekin Enerji Yönetim Kurulu
Başkanı Abdullah Göktekin, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde açıklanan 2017-2019 döneminde en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girdiklerini, büyüme hedeflerinin
bundan sonra da devam edeceğini söyledi. 2015 yılında kurulan ve uygulama
faaliyetlerine 2017’de başlayan Göktekin’in, tamamı güneş enerjisi üretiminden sağlanan cirosunun 2017’de 18,
2018’de 66, 2019’da ise 252 milyon lira
olarak gerçekleştiğini açıklayan Abdullah Göktekin, “Daha sonra artış devam
etti, 2020’de 600 milyon, bu yıl ise 1.2
milyar lira oldu. Büyümenin temelinde
doğru zamanda doğru sektörde başlamamızın etkisi çok büyük. Çalışmalarımız bütün dünyanın yenilenebilir enerjiye yöneldiği ve karbon ayak izini kontrol altına almaya çalıştığı bir döneme
denk geldi. Ayrıca kuvvetli bir öz sermaye ile bu işe girmek de sağlıklı bir şekilde büyümemizin önünü açmıştır” dedi.
Yurtiçinde güneş enerjisi sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmelerinin ve sık değişen mevzuata uygun
yapılanmalarının önemine dikkat çeken Göktekin, “Çünkü Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK yaptığı
düzenlemelerle her seferinde farklı bir
alanı teşvik ediyor ve bize fırsatlar su-
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nuyor. Biz de bu gelişimlerden en iyi şekilde nasıl faydalanabiliriz diye düşünüp, esnek organizasyon yapımızı yeni durum ve fırsatlara göre düzenleyip
bugünkü durumumuza geldik” diye konuştu.

“Dünya çapındaki
markaların distribütörüyüz”
Güneş enerjisi santralleri (GES) ile
başladıkları çalışmalarına 2020’de rüzgar enerjisi santrallerini (RES) eklediklerini aktaran Göktekin, “Güneş enerjisinin ana ekipmanları olan pv panel ve
eviricilerde Türkiye distribütörlüklerimiz var. Panelde HT ve Hanwha, eviricilerde ise SolarEdge ve Huawei’nin
distribütörüyüz. Dünyaca kabul görmüş kaliteli ve büyük ölçekli ürünlerin
distribütörlüklerin de etkisiyle ticari satış ciromuzu geliştirdik” bilgisini
verdi. 2021’de rüzgar, güneş ve biokütle

alanında yeni adımlar attıklarını, bunların sonuçlarının 2022 cirosuna yansıyacağını ifade eden Göktekin, “Güneşte başka alternatifler geliştiriyoruz.
Gelişen mevzuatla beraber iş yapma kanallarımız da gelişiyor. Bunların başında ‘5.1.h’ olarak bilinen yeni düzenlemeler var. Önceden GES tesisini kendi
çatına ya da yanındaki parsele kurabiliyordun, bunun dışında mevzuat öz tüketime müsaade etmiyordu. Son çıkan
yönetmelikle aynı dağıtım bölgesinde olmak kaydı ile tüketiminizi, başka
bir noktadaki üretim ile mahsuplayabiliyorsunuz. Mesela, Toroslar Enerjisa dağıtım bölgelerinden Mersin’deki
bir fabrika, yine Toroslar Enerjisa bölgesinde, örneğin Osmaniye’de tarıma
uygun olmayan bir arazi bulup güneş
enerjisi santrali kurarsa, Mersin’deki fabrikasındaki tüketimini Osmaniye’deki üretiminden mahsup edebiliyor” ifadesini kullandı.
Yurtiçinde şu anda Adana merkez dışında İstanbul, Ankara ve İzmir bölge
müdürlükleri ile tüm Türkiye’de faaliyet gösterdiklerini söyleyen Göktekin,
yurt dışında attıkları yeni adımlar hakkında ise şu bilgileri verdi:
“Yurt dışında ilk projelerimizi İtalya ve Romanya’da yapıyoruz. İtalya’da
bir güneş enerjisi projesi geliştiriyoruz.
Bu tesis 70 MW gücünde olacak ve 4
MW’lik kısmı kuruluma hazır durumda
bir arazi tipi GES projesi. 2022 yılın son
çeyreğinde inşaata başlayıp, 2023 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Romanya’da ise bir RES projesi geliştirmek
üzereyiz, imzalar atıldı, 2022’nin son
çeyreğinde inşaata hazır hale geleceğini öngörüyoruz. Bu RES 400 MW gücüne sahip olacak. Genel olarak ise yurtdışında çeşitli ülkeleri kapsayan GES ve
RES’lerden oluşan toplamda 1.5 GW’lık
bir pipeline oluşturduk. Ne kadarını gerçekleştireceğimiz net olmamak-

2017’den bu yana 200 MW kurulu güce ulaştı
Kadrosunda 100’e yakın mühendis
çalışan, doğrudan ve dolaylı olarak
yaklaşık 650 kişiye istihdam sağlayan
Göktekin Enerji 2021’de 50 megavatlık
çatı GES tesisi tamamladı ve halen 57
MW’lık devam eden 34 adet projesi
mevcut. Şirket, kuruluşundan bugüne
ise Güneş enerjisinde toplam 200 MW’lık
la birlikte, çalışmalarımız hızla devam
ediyor. 2024 yılında yurtdışı yenilenebilir Enerji hacmimizin 1.000 MW’ın
üzerine çıkmasını hedefliyoruz.”
Yeni yatırımlar kapsamında biokütle
enerjisi (BES) alanında, daha önce geliştirilerek YEKDEM’e satış hakkı kazanmış ama tamamının kurulumu yapılmayan 16 MW’lık bir şirketin hisselerini satın almak üzere olduklarını
açıklayan Abdullah Göktekin, “Orta

bir kurulu güce ulaştı. Yatırımcı kimliği
de olan şirket, Adilcevaz’da kurduğu
24 MW’lık güneş enerjisi tesisi olan
Gülbahar Enerji’nin yakın zaman önce
satışını gerçekleştirdi. Şirket yatırımcı
kimliğiyle 7.7 MW’ı kurulu olan, toplam
80 MW gücündeki RES projelerine de
devam ediyor.
Anadolu bölgesindeki bu tesisin hammaddesi orman atığı ile tarımsal atık
olacak ve 2022 yılı içerisinde üretime
geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Son dönemde madencilik alanında da
yatırım yaptıklarını ve çok sayıda maden arama ruhsatları aldıklarını kaydeden Göktekin, ayrıca tarım ve su ürünleri sektörlerindeki bazı planları için
fizibilite çalışmaları gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.
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100’üncü yılda Adana
tarımı, yeni projelerle
geleceğe hazırlanıyor
MUTLU DOĞRU

Çukurova özellikle 1800’lü yılların ikinci
yarısından itibaren Amerika’daki iç savaş
nedeniyle pamuk sevkiyatının aksamasıyla Avrupalı tekstil sanayisinde ön plana
çıkmaya çalışan İngiltere ve Fransa’nın ilgisini çekmiştir. Bu yıllarda yapılan demiryolu hattı projesiyle Adana’dan Avrupa’ya
pamuk sevkiyatı da kolaylaşmış, Adana
ve çevresi Avrupalı tekstilciler için cazibe merkezi haline gelmiştir. Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra Çukurova’yı Fransızların istila etme sebeplerinden en önemlisi
de bu bölgede yetişen başta pamuk ve diğer
tarımsal ürünlere olan taleptir.
Bu yıllarda Çukurova’da yetişen pamuğun pazarlanması ve işlenmesi nedeniyle Adana’da yatırım yaparak ticaretin gelişmesini sağlayan gayrimüslimlerin de
Adana’nın adının uluslararası duyurulmasında ve Adana ticaretine katkısı çok olmuştur. Adana’nın verimli topraklarında
yetiştirilen pamuk, Adana’nın ticari bir cazibe ve istihdam merkezi olmasını da sağlamıştır. Ancak bu yıllarda sadece nehir
kenarlarında ve elle açılan kanallarla nehre yakın yerlerde sulu pamuk tarımı yapılarak dekara 100-150 kg ortalama pamuk
alınabilmekteydi. Kuru alanlarda ise kışın
buğday, yazın ise kuru pamuk tarımı yapılan Adana, Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de önem verdiği ve makineli modern tarıma geçilmesi
için ilk tarım fuarının Adana’da açılmasını önermesiyle 1924 yılında, şimdiki yıkı-

dünyayı yakından takip edip, modern
yöntemlerle ve kaliteli narenciye üreterek Kafkaslar, Ortadoğu ve yakın Avrupa ülkelerine narenciye ihracatının
yolu açılmış ve her yıl ekim alanları artarak son yirmi yılda üretim 2.5 kat artarak 5
milyon tonu aşmıştır.

Atalarımız bereketli
toprakları kanlarıyla
suladılar

ADANA ÇIFTÇILER BIRLIĞI BAŞKANI

Adana’mızın 5 Ocak Kurtuluş Gününün
100’üncü yıl dönümünü kutluyor, şehrimize
ve ülkemize böyle kurtuluş günleri tekrar
yaşatmamasını Cenab-ı Allah’tan dilerken,
bu bereketli toprakları kanlarıyla sulayarak,
Adana’mızın kurtuluşunda emeği olan
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşlarıyla, tüm şehit ve gazilerimize
Allah’tan rahmet diliyorum.

lan 5 Ocak Stadyumu’nun yerinde tarım
fuarı açılması sağlanmıştır. Cumhuriyetin ilk buharlı traktörleri ve toprağın derin
işlenmesini sağlayan tarım aletleri de ilk
kez Adana’da çiftçilerin kullanımına sunulmuştur. Uluslararası bir çok tarım makinası ve traktör markası Adana’da acente
açarak, Adanalı çiftçilere makina ve ekipman satmıştır. Tarım sektörünün ilk sivil
toplum kuruluşu olan Adana Çiftçiler Birliğimiz de Cumhuriyet’in kurulmasından 7
yıl sonra 1930 yılında Adanalı çiftçilerimiz
tarafından yine Adana’da kurularak Adana
ve Türk tarımının sorunlarını gündeme taşımış ve tarımın gelişmesi için çalışmalar
yapmış ve yapmaya da devam etmektedir.

Adana tarımının kaderini
Seyhan Baraj Gölü değiştirdi
Adana tarımının kaderi 1950’li yıllarda

Seyhan Baraj Gölü ve sulama projesinin
yapılmasıyla tamamen değişmiştir. Çukurova’da taban drenajı, tesviye ve kanalların yapımı ile ovanın üçte ikisi sulu tarıma geçerek verim ve ürün çeşitliliğinde
büyük atılım yaşanmıştır. Sulu tarıma geçilmesiyle aynı yıllara denk gelen kimyevi
gübre ve zirai mücadele metotlarının da
gelişmesi, yeni tohumların bulunması ve
ülkemize girmesiyle Adana zaten üretim
ve istihdamın cazibe merkezi olma özelliğine, zenginliği de katarak adını tüm Türkiye’de söz ettiren, filmlere ve romanlara
yaşantısı ile konu olan bir şehir haline dönüşmüştür. 1950’li yıllardan itibaren pamukta verim ve kalitenin de artması ve verilen teşviklerle Adana, tarımdan sanayiye
dönüşümün de öncü şehirleri arasında yer
almıştır.
Türkiye’nin ilk büyük çırçır, iplik ve do-

kuma fabrikaları Adana’da kurulmuş ve
Adana tarımdan kazandığı ile sanayi ve
hatta finans sektörünün gelişmesine kaynak aktararak ülke ekonomisine büyük
katkı sunmuştur. 1974 yılından itibaren
pamukta baş gösteren beyaz sinek sorunu
ile mısır ve narenciye gibi alternatif ürünlere yönelen Adanalı çiftçiler, verimli ve
sulu topraklarında katma değeri yüksek,
erkenci ve talebi olan karpuz, kavun, domates, yerfıstığı, soya ve sert çekirdekli meyvelerle üretim desenini geliştirerek
Adana’da şeker pancarı, çay ve tütün harici
her ürünün yetişebileceğini de tüm Türkiye’ye göstermişlerdir.
80’li yıllardan sonra bazı ürünlerde ülkenin tarımda ithalata açılması ve yerli çiftçinin korunmasız kalması ve rekabette
zorlanması sonucu narenciye ve yaş meyve sebzeye yönelen Adanalı çiftçilerimiz,
90’lı yıllara gelindiğinde işçi sıkıntısı ve
yükselen maliyetlere karşı dışarıdaki spekülatif fiyatlara karşı korunmasız olan tarla tarımında pamuktan çok nispeten korunmalı ve makinalı hasadı nedeniyle mısıra yönelmiştir.
2000’li yıllara gelindiğinde ise Adana
çiftçisi narenciye üretimi ve çeşitlerinde

Şire: 2022’de yüzde 25
büyüme hedefliyoruz

Erdemoğlu Holding
bünyesinde, Adana’daki
tesislerinde yarım asırdır
sağlık, tekstil, otomotiv
ambalaj alanlarında hammadde
üreten Sasa, 2022 yılında PTA
yatırımının mekanik montaj
çalışmalarını büyük oranda
tamamlamayı ve 2023 yılı 1’inci
çeyreğinde devreye almayı
planlıyor. Türkiye’nin en büyük
petrokimya tesisi olacak tesisin
yatırım tutarı yaklaşık 935
milyon dolar ve kapasitesi 1.6
milyon ton planlandı.

Paslanmaz çelik malzeme tedarik sektöründe 60 yılı
geride bırakan Teknik Metal, 2020 - 2021 yıllarında
büyüme hedeflerine ulaştıktan sonra bu yıl da yeni makine
yatırımları ile birlikte yüzde 25 büyüme hedefliyor.

Sasa, PTA yatırımını 2023’ün
birinci çeyreğinde devreye alacak
Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, ayrıca Yumurtalık’ta
yapmayı planladıkları yakıt üretimi olmayan
‘petrolden kimyasallara dönüşüm tesisinin
(CTC – Crude oil To Chemicals) dizayn ve mühendislik çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, “Bu çalışmaların yaklaşık 1 yıl sürmesini planlıyoruz. Birinci aşamada ilk yapılacak
1 milyon ton PDH, polipropilen ve 1.6 milyon
ton kapasiteli ikinci PTA tesislerimizin mühendislik çalışmalarını tamamlamayı planladık. PDH, polipropilen ve ikinci PTA tesislerimizin yaklaşık tutarı liman ve tank sahası
yatırımı ile birlikte 3.5 milyar dolar olacak” bilgisini verdi.
Adana’da 1966 yılında kurulan Sasa’nın, iki
yıl sonra polyester (Polietilen Teraftalat) elyaf
üretimine başladığını, kuruluşundan itibaren
yıllık 350 bin ton kapasiteye ulaşan ve son büyük yatırımını 1996 yılında yıllık 90 bin ton kapasiteli tesisi hayata geçirerek yapan şirketin,
2015 yılında Erdemoğlu Holding bünyesine
katıldığını belirten Erdemoğlu, bu köklü sanayi tesisinde yaptıkları yeni yatırımlar ve geleceğe yönelik hedeflerini şöyle anlattı:
“2015 yılından önce grup olarak dersimize
çalışmış ve polyester yatırımı yapma konusunda karar almıştık. Sasa grubumuza katıldıktan sonra daha önce de dersimize çok iyi
çalıştığımız için yatırım çalışmalarımıza hızlı
bir şekilde başladık. 2019 yılında yıllık 350 bin
ton kapasiteli elyaf üretim tesisimizi devreye
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Çukurova Kapalı Basınçlı Sulama
Projesi bir an önce yapılmalı
Adana, tarımdan sanayiye geçişin öncü
şehri olmasına karşın, kaynağı AB tarafından verilen IPARD desteği kapsamı dışında olması çiftçi kökenli yatırımcılarımızın
teşvikten yararlanmak için çevre şehirlerde yatırımına neden olmaktadır. Adana,
halen tarımsal kaliteli üretimde, gelişen
tarımsal teknolojiyi takipte, ürün çeşitliliğindeki hızlı karar verişinde Türk tarımının öncü şehirlerindendir. Yeni tarımsal
yatırımlarının yanında, tarımsal ürün işlenmesine yönelik verilecek yeni teşviklerle; tarım ürünlerinin işlenmesinde yeni kurulmasını istediğimiz Tarımsal Ürün
Organize Sanayisi, Sera Organize Bölgesi
ve Çukurova Bölgesel Tarımsal Ürün (Hal)
Ticareti Kompleksi ile tarım alanında daha da gelişebilir ve yeni açılacak bölgesel
havaalanıyla birçok bozulabilir tarımsal
ürünümüz dünyanın her yerine en fazla
12 saat içinde ulaştırılabilir. Bu imkanların hayata geçirilmesi ve özellikle projesi
2021 yılı sonunda ihale edilen Çukurova
Kapalı Basınçlı Sulama Projesinin bir an
önce tamamlanmasıyla, bölgenin tarımsal
potansiyelinden daha fazla yararlanmak
ve ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmam mümkün olacaktır.

alarak yıllık kapasitemizi 700 bin tona getirdik. Yeni elyaf tesisimiz dünyanın en büyük
kapasiteli ve otomasyon seviyesi en yüksek
olacak şekilde dizayn edildi. 2020 yılında ise
yine yıllık 350 bin ton kapasiteli poy ve textürize iplik işletmemiz ile yıllık 330 bin ton kapasiteli polyester chips işletmelerimiz devreye
alındı. Yapılan bu yatırımlar ile bugün itibari ile yaklaşık yıllık 1.4 milyon ton kapasiteye
ulaşmış olduk.”
Sasa’nın bugün polyester üretiminde ürün
çeşitliliği açısından ‘eşsiz’ ve kapasite olarak
da Çin ve Hindistan dışındaki en yüksek kapasiteye ulaşmış bulunduğunu ifade eden Erdemoğlu, şöyle devam etti:

“Sasa her türlü polyester elyaf, poy, textürize ve düz iplik üretmektedir. Sasa’yı eşsiz yapan ise elyaf ve iplik üretimine ek olarak otomotiv endüstrisinde kullanılan polyester elastomer chips, sağlık sektörü başta olmak üzere
pek çok endüstride kullanılan farklı çeşitlerde
Poli Bütülen Teraftalat (PBT), tekstil ve ambalaj sektöründe kullanılan chipsler de dahil
olmak üzere çok farklı sektörler için üretim
yapıyor olmasıdır. Üretim tesisimiz Adana’da
Adana-Mersin karayolu üzerindedir. İskenderun’da ise hammaddemizi depoladığımız tank
sahamızı ve terminalimiz bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul ve Ankara’da irtibat bürolarımız
mevcuttur.”
Tüm dünyada pandeminin etkilerinin devam etmesine rağmen 2021 yılında Sasa olarak teknolojik alt yapı ve dijitalleşme alanında
yatıkları etkin çalışmalar sonucu süreçlerini
kesintiye uğratmadan üretim, satış ve yatırım
faaliyetlerimize devam ettiklerini vurgulayan Erdemoğlu, “Sasa, devreye aldığı yeni ithal
ikamesi ürün grubundaki yatırımlarının da etkisi ile 2021 yılının üçüncü çeyreği sonunda
cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 288 artırarak 8.9 milyar TL’ye ulaştırırken, 455 bin ton olan satış miktarını ise yüzde
89 artırarak 863 bin tona çıkarmayı başarmıştır. 2020 yılının üçüncü çeyreği sonunda 631
milyon TL olan FAVÖK rakamını ise yaklaşık
3’e katlayarak 2021 yılı aynı döneminde yaklaşık 1.8 milyar TL FAVÖK elde etmiştir” dedi.

Toplam 55 bin metrekare alana kurulu paslanmaz çelik servis
merkezi ile bu alanda Türkiye’nin
güney bölgesinin ilk tesisi olma
özelliğine sahip şirket; 4 rulo açma ve boy kesme, 4 dilme ve 1 taşlama hattı ile sektöründe katma
değer yaratıyor. Makine parkurunu her geçen gün büyüten Teknik Metal, kurulumu yaptığı 4 yeni dilme hattı ile kapasitesini artırıyor.
Teknik Metal Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Şire, şirket çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada “15 mm genişliğe kadar
paslanmaz çelik şerit tedariki
yapabiliyorduk. Devreye alınacak yeni makina hatları ile birlikte 9 mm’ye kadar tedarik imkânına ulaşacağız” dedi. Şire, böylece üretim çeşitliliğini artırarak,
mutfak endüstrisinden petrokimyaya, inşaattan tersaneye birçok farklı sektörün paslanmaz çelik malzeme tedarikçisi olarak,
ürün yelpazelerini bir üst seviyeye taşımış olacaklarını kaydetti.

“Paslanmaz çelik çubuk
grubunda yüzde 40 pazar
payına sahibiz”
Sektörde Türkiye’nin en güçlü tedarikçileri arasında olduklarını
vurgulayan Şire, şöyle devam etti:
“Yurt içinde yayılmış 5 stok sahası, 1 paslanmaz çelik servis merkezi, 1 karbon çelik servis merkezi, Adana merkez ve İstanbul satış
şubelerimiz ile sanayicinin çözüm ortağı konumundayız. Dahası, Mersin Serbest Bölge’de bulunan paslanmaz çelik soğuk çekim
tel ve çubuk fabrikasında müşteri taleplerine uygun hammaddeden, kesirli ebatlar dahil, her ebatta paslanmaz çelik çubuk ve tel
üretimi gerçekleştiriyoruz.”

Paslanmaz çelik çubuk grubunda yüzde 40 pazar payı ile lider konumda olduklarını ifade eden Şire, “Bir süre önce İstanbul Kıraç
bölgesinde devreye alıdığımız 6
bin 300 metrekare stok alanı ile
İstanbul’dan paslanmaz çelik çubuk grubunun yanı sıra, boru profil ve yassı grubunu da Marmara
bölgesine, tek çatı altında, hazır
stoktan, derhal teslim malzeme
temini imkanına ulaşmıştık” bilgisini verdi.
Şire, 60 yıldır sürekli olarak
yeni yatırımlarla Türk sanayisine katkıda bulunmaya devam
ettiklerini, ayrıca paslanmaz
çelik ile ilgili dünyadaki tüm gelişim ve değişimleri yakından
takip ederek, gelecekte oluşabilecek talepleri öngörüp, yatırımlarını bu doğrultuda yaptıklarını vurguladı.
100 kişinin üstündeki uzman
ekipleri, üstün hizmet kalitesi ve
çok geniş ürün yelpazesi ile metal
sektörünün hipermarketi konumunda olduklarını aktaran Şire,
firmanın kaliteden ödün vermeyen anlayışını, TS EN ISO 9001
kalite yönetim Sistemi Belgesi ile
kanıtladıklarını belirtti.
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Abdioğulları Plastik, Adana’nın
kurtuluşunu çifte gururla kutluyor
Anadolu 500’de 40
basamak yükselirken,
OSBÜK Araştırması'nda
da ‘5 dalda 5 yıldız’
ödülünün sahibi olan
Abdioğulları Plastik
Ambalaj Sanayi A.Ş,
Adana’nın düşman
işgalinden kurtuluşunu
çifte gururla kutluyor.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi’nde, toplam 400 bin metrekare
alana kurulu 9 tesiste, polipropilen ve polietilen hammaddeleri ile endüstriyel,
tarımsal, teknik tarım ve teknik tekstil
alanında yaptığı üretimle büyüyen Abdioğulları, Anadolu 500’deki zirve yolculuğunu bu yıl da sürdürdü. Türkiye’nin ilk
500 sanayi kuruluşu arasında 297, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ilk 1000 ihracatçı sıralamasında 290, Fortune 500
Türkiye 2020’de ise 351’nci sırada bulunan Abdioğulları, Anadolu'nun en büyük
500 şirketi sıralamasında geçen yıla göre
40 basamak birden sıçrama yaptı.
Merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir
dışındaki illerde bulunan şirketlere yönelik olarak Ekonomist Dergisi ve TEB iş
birliğinde gerçekleştirilen "Anadolu'nun
En Büyük 500 Şirketi" araştırması sonuçlarına göre, geçen yıl 125’nci sırada
bulunan Abdioğulları, bu yıl 85’nci oldu.

OSBÜK araştırmasında
5 dalda ‘yıldız firma’ ödülü
Abdioğulları, Organize Sanayi Bölgeleri
Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından 5 ana
performans ve 5 yan performans kategorilerine göre yapılan OSBÜK-OSB
Yıldızları Araştırması'nda ise bünyesindeki Filpa A.Ş ile birlikte toplam 5 dalda 5 yıldız ödülü aldı. OSBÜK’ün OSB’lerde faaliyet gösteren
firmaları ihracat, iç ticaret, istihdam, yatırım, Ar-Ge gibi alanlarda performansları yönünden değerlendirip ilk
500’ü belirlediği araştırmada; “En Fazla İhracat Yapan İlk 100 Firma” arasında
37’nci, “En Fazla Yurtiçi Ciro Yapan İlk
100 Firma” arasında 19’ncu, “En Fazla
İstihdam Yapan İlk 100 Firma” arasında
23’ncü, “En Fazla Kadın İstihdam Yapan
İlk 100 Firma” arasında 62’nci, “En Fazla
Marka Tescil Sahibi İlk 50 Firma” arasında ise 34’üncü oldu.
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Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Abdioğulları
Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş Yönetim
Kurulu Üyesi Salih Sütcü, elde edilen
başarıda tüm personelin özverili çalışmalarının bulunduğunu belirterek, “Ülke ekonomisinin , inovasyona önem veren , katma değeri yüksek ürünlerle büyüyüp güçlendiğinin bilincinde olan
Abdioğulları ailesi olarak ihracat ağırlıklı ve istihdam yaratan yeni yatırımlarımızla büyümeyi milli bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi. Sütcü, daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve
daha fazla ihracat hedefine emin adımlarla ilerleyen ve Türkiye’nin en büyük
dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj
üreticilerinden olan Abdioğulları’nın,
sektöründe 58 yıllık tecrübesiyle yükseliş grafiğini her geçen yıl daha yüksek noktalara taşıdığını vurguladı. Salih Sütcü, 1963’ten bugünlere taşıdıkları deneyim, güven ve kaliteli üretimle

Sütçü’den 100’üncü
kurtuluş yıl dönümü mesajı
Salih Sütcü, büyük ve güçlü Türkiye
için üretmenin, istihdam yaratmanın
ve ihracatın önemine dikkati çekerek,
Adana’nın 100’üncü kurtuluş yıl dönümü
coşkusunu da şu sözlerle paylaştı:
“Adana’mızın düşman işgalinden

yollarına devam edeceklerini, başarının
bir varış noktası değil yolculuk olduğuna inanan bir felsefeye sahip olduklarını ifade etti.
Aynı zamanda Adana Sanayi Odası
(ADASO) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB)
Yönetim Kurulu Üyesi de olan Salih Sütcü, sözlerine şöyle devam etti:

kurtuluşunun 100’üncı yılında, çifte gurur
yaşıyoruz. Bu vesileyle başta Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını,
canlarını siper eden şehit ve gazilerimizi
şükranla anıyoruz.”

“Sektöründe öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, çalışana değer
veren, değişime açık, bölgesinde lider,
global bir şirket olma yolunda kaynaklarını verimli kullanan, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma vizyonuyla yolumuza devam
ediyoruz.”
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Tezkim, Türkiye’nin cari açığını
100 milyon dolar azaltıyor
Gıda, tarım, kimya
ve sağlık alanlarında
10'dan fazla şirketi
bünyesinde barındıran
Adana’nın en büyük
sanayi kuruluşlarından
Tezcanlar Yatırım;
Tezkim ve Tat Nişasta
ile büyüme hamlesini
sürdürüyor. Tezkim
yaptığı üretimle
Türkiye’nin cari açığının
azaltılmasına yılda
100 milyon dolar
katkı sağlıyor.
Tezcanlar Yatırım bünyesinde faaliyet gösteren Tezkim, alternatif enerji
kaynaklarından birisi olan biyoetanol
yatırımını tamamladı. Tezkim’in inovasyon odaklı bakış açısıyla mısırdan
elde ettiği ürünler arasında biyoetanol, karbondioksit, sitrik asit, DDGS
(Dried Distillers Grains With Solubles) öne çıkıyor. Tezkim tesislerinde mısırdan elde edilen katma değerli ürünler; gıda, enerji, kozmetik, temizlik gibi farklı sektörlerde faaliyet
gösteren şirketler tarafından üretim
süreçlerinde girdi olarak kullanılıyor.
Tezkim ile fosil bazlı petrokimya
ürünlerine tarımsal kökenli ve çevreye saygılı alternatifler ürettiklerini
dile getiren Ahmet Tezcan, “Kurulduğu günden bu yana sürekli büyü-

me başarısı gösteren Tezkim ile Türkiye’nin cari açığını yılda 100 milyon
dolar azaltıyoruz. Tezkim olarak, ilk
yıl için hedeflediğimiz ihracat rakamını gerçekleştirdik. Avrupa pazarına yönelik ihracat rakamını her yıl
arttırmayı amaçlıyoruz” dedi.
Tüm dünyada yaşanan enerji sıkıntısı ve petrol krizlerinin etkisiyle,
enerji sektöründe var olmayı hedeflediklerini ifade eden Ahmet Tezcan,
şöyle devam etti:
“Şirketimiz, akar yakıt, kimyasal
madde üretimi, gıda, sağlık ve benzeri
pek çok farklı sektörde giderek artan
kullanıma sahip bir ürün olan biyoetanolün üretimine yönelik yatırımını
başarıyla tamamladı. Benzer şekilde
Tezkim’in 2020’de üretimine başla-

dığı sitrik asit, başta gıda olmak üzere çok sayıda endüstrinin girdisi olarak kullanılıyor. Şirketimiz, bu önemli
girdinin ülkemizde üretilmesi amacı ile, Adana’da 36 bin metrekarelik
alan üzerinde son teknoloji ile yapılan Tezkim Sitrik Asit tesisini hayata
geçirmiş, kısa sürede kapasite kullanım oranını yüzde 100’e çıkartmış ve
artan talepleri karşılayabilmek için
kapasite artırımı yatırımlarına başlamıştır. Tezkim olarak, dışa bağımlı
olduğumuz bir üründe hem iç piyasanın ihtiyacını karşılıyor hem de ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda sorumlu üretici bilinciyle hareket
ederek Tezkim Biyoetanol tesislerinden çıkan ürünleri COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında dezenfektan üretimine yönlendirdik.
2020’de yaşanan küresel pandemi
krizi süreci paralelinde hızlı bir şekilde kapasite artışına giderek, ürettiğimiz yakıt ve dezenfeksiyon etanol ihtiyacının ötesinde, ülkemizin
farklı ihtiyaçlarına da odaklandık. Bu
çerçevede, farklı sektörleri de hedef
alan şirketimiz kozmetik sektörünün
hammaddesi olan Ekstra Nötral Alkol
(ENA) yatırım sürecine başladı. Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu alanlara
odaklanan Tezkim, sitrik asitte yaptığı gibi, 2021’de yatırımına başladığı
ENA üretimi ile Türkiye’nin ithalata
olan bağımlılığını daha da azaltmayı
amaçlamaktadır.”

Tat Nişasta ile 90’dan fazla ülkeye ihracat
Tat Nişasta ile de 90’dan fazla ülkeye ihracat
yaptıklarının altını çizen Tezcanlar Yatırım
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tezcan,
“İnovatif yaklaşımımızla Tat Nişasta’nın
ürün gamını sürekli geliştiriyoruz, Ar-Ge ve
teknolojiyi sadece verimliliği artıran bir unsur

Makinsan, Türk treyler pazarının
yanı sıra Avrupa’ya da ürün veriyor
Sektör çeşitliliği açısından
zengin bir yelpazeye sahip
Adana’da treyler üretimi yapan
Makinsan, kendi alanında
ülkenin en güçlü şirketleri
arasında bulunuyor.
Türkiye’deki irili ufaklı 300’e yakın treyler üreticisi arasında üretim adedi olarak ilk 6’da bulunan ve iç pazarın yaklaşık yüzde 5’ini karşılayan Makinsan’ın,
başta Avrupa olmak üzere kapsamlı ihracatı da var.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) römork, yarı römork, araç üstü ekipmanları üreten ve
satış sonrası hizmetleri veren Makinsan’ın Genel Müdürü Ali İhsan Çulha, 15
bin metrekaresi kapalı olmak üzere 30
bin metrekare alanda üretim yaptıklarını belirterek, “1992 yılından bu yana sahip olduğumuz bilgi birikimi ile ürün geliştirme, yeni ürün tasarımı ve araştırma-geliştirme faaliyetlerimizi, Kasım
2018 itibariyle tasarım merkezi kimliğimiz ile sistematik hale getirdik” dedi.
Genel Müdür Çulha, tasarım merkezinde yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:
“Ürünlerin fikir aşamasından son halini alıncaya dek uyguladığımız tasarım
süreçlerinde aracın etki altında olacağı
fiziksel etkenlerin sanal ortamda simülasyonları yapılarak, emniyet, dayanıklılık, işlevselliğine yönelik çalışmalar
titizlikle uygulanmaktadır. Proje çalışmalarında, sonlu elemanlar yöntemi
kullanılarak uygulanan yapısal analizler
ile tasarımların yük dağılımı, mukavemet ve aerodinamik yapısı incelenmekte ve optimum çözümler sunulmaktadır.”
Projelerinde işlevsellik, hafiflik ve yapısal dayanım artırma, emniyetli kullanıma yönelik tasarım çalışmalarının
ana konularını oluşturduğunu vurgulayan Çulha, şöyle devam etti:

“Soğuk iklime yönelik projemiz
Finlandiya’da kullanılıyor”
“Bu çalışmalarda proje imalat süreçlerinde proses iyileştirmeleri de göz önünde bulundurularak fizibilite çalışmaları
yapılmaktadır. Bu alanda yürüttüğümüz
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olarak görmüyoruz.
Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz
inovasyon çalışmalarının sonucunda prejel
nişastayla ürün gamımızı zenginleştirmenin
ve sektöre bu ürünü sunmanın mutluluğunu
yaşıyoruz” dedi.

Adana’da üç makine
mühendisinin 1998 yılında
kurduğu Barış Teknolojik
Tesisat Sistemleri Limited
Şirketi, kojenerasyon ve
trijenerasyon alanlarındaki
çalışmalar ile endüstriyel
tesislerin iklim krizine karşı
yeniden yapılanmasına
destek oluyor.

Barış, endüstriyel tesisleri
geleceğe hazırlıyor
“Yeşil Mutabakat’a
hazırlık yapıyoruz”

projelerden biri marka ile korumaya
alınmıştır. Markalaşan Makinsan Soma
adlı aracımız iç piyasada müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur. Ayriyeten
Tasarım Merkezi çalışmalarımızdan biri olan ‘Küvet Tipi Yarı Römork Araçlarda Egzoz Gazı Kullanılarak Üst Yapı Sistemi Tasarımı ve Modelin Akış Analizi’
adlı projemiz hava şartlarının olumsuz
olduğu ve dondurucu soğuk iklime sahip
olan ülkelerde, ağır yük taşımacılığı için
kullanılan araçlara yönelik olarak geliştirilmiş ve bu özelliğe sahip araçlarımız
halen Finlandiya’da kullanılmaktadır.”

“Yüzde 32 ihracat gerçekleştiriyoruz”
Şirkette 121'i teknik olmak üzere toplam 141 personel istihdam ettiklerini
ifade eden Çulha, “Firmamız yurt içinde
damperli yarı römork kapsamında yüzde 60’lık pazar payına sahiptir. Yurt dışında ise Avrupa’da Belçika, Hollanda,
Fransa, Almanya, Finlandiya, İtalya; Af-

Son dönemin önemli gündem maddelerinden
Yeşil Mutabakat konusuna da değinen Çulha,
şu görüşleri dile getirdi: “Yeşil Mutabakat
kapsamında ülkemizin de AB ile iş birliğine
devam edebilmesi için değişim ve dönüşüm
geçirmesi beklenen sektörlerden biri olan
metal sanayi sektörünün düzenlemeleri göz
önüne alması, gelişmeleri takip etmesi ve
oluşturulacak standartlara uyum sağlamak
konusunda çalışmalar yapması gerekmektedir.
Bu bağlamda sektörümüzü etkileyecek
en önemli başlıkları Emisyon Ticareti
Düzenlemeleri (Karbon Sınır Vergisi), Döngüsel
Ekonomi Planı ve Yeni İş Modelleri olarak
söyleyebiliriz. Yeni dönem ticari ilişkilerde,
karbon ayak izi ölçümleri talebi, anlaşmalarda
iklimsel hedeflerle uyumlu bağlayıcı koşullar
eklenmesi öngörülmektedir. Firma olarak
önümüzdeki süreçte ihracat yapan bir firma
olarak bizlerin de sürece ayak uydurabilmek
adına çalışmalarımız olacaktır. Karbon
ayak izi, enerji verimliliği, enerji kaynaklarının
kullanım oranları ile ilgili bir hazırlık
çalışması yapılacaktır.

rika’da Gana, Sudan; Ortadoğu’da Irak,
İsrail, Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt,
Sudan; ayrıca Rusya ve Özbekistan ve
Azerbaycan gibi Türki cumhuriyetlere
ihracat yapmaktayız. İhracatımızın üretime oranı yüzde 32 seviyesinde” bilgisini verdi.

Her üçü de kendi alanında Türkiye’nin
büyük firmalarında uzun yıllar çalışan
Metin Karabacak, Hamdi Hoplamaz ve
Şaban Özmel’un, tecrübelerini birleştirerek kurduğu Barış Teknolojik Tesisat
Sistemleri, Türkiye’nin bu alanda proje çiziminden, üretim, montaj ve servis
hizmetine kadar A’dan Z’ye bütün aşamalarında hizmet veren tek şirketine
dönüştü.
Kurucu ortaklardan Metin Karabacak, mekanik tesisat alanında Türkiye ve
dünyanın en iyi markalarının Adana’da
bayilik ve distribütörlüğünü aldıklarını;
ısıtma, soğutma, klima, havalandırma,
buhar, kızgın yağ, sıcak su gibi konuları
kapsayan sektörde kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerine odaklandıklarını söyledi. Bu sistemler ile endüstriyel
tesis ve havalimanı gibi büyük mekanlarda gaz, buhar ve sıcak suyun geri dönüşümü ile enerji tüketim maliyetinde
yüzde 50 tasarruf sağlandığını vurgulayan Karabacak “Lokomotif işimiz kojenerasyon ve trijenerasyon üretimi. Kendini 2 – 2.5 yılda amorti ediyor. Bunların
yanı sıra atık ısının değerlendirilmesi ile
ilgili projeler de üretiyoruz” dedi.

“Üretimin her aşamasında varız”
Karabacak, faaliyet alanları hakkında
şu bilgileri verdi: “Her türlü kazan imalatı, atık ısı kazanları, buhar kazanları,
kızgın yağ kazanları, kızgın su kazanları, özel imalat basınçlı kap ve eşanjör
sistemleri imal ediyoruz. Anahtar teslim projelerimiz var; kojenerasyon sistemleri, kazan daireleri, komple ısıtma,
soğutma, havalandırma uygulamaları,
enerji santrali sökülmesi ve taşınması, atık ısı geri kazanımıyla ilgili ORC
sistemleri, buharlı atık ısı kazanım sistemleri, çimento tesislerinin atık ısı uygulamaları, güneş enerjisi CSP uygula-

maları, biyogaz sistemleri, ısı pompaları
bunlara dahil. Kojenerasyonun 2 megavata kadar konteyner içerisinde paketlenmesi işini de yapıyoruz.”
Türkiye’deki 4 megavata kadar tesislerin yüzde 50’den fazlasının Barış tarafından kurulduğunu, ülkeye motor getiren birçok firmanın, mekanik tesisatta
çözüm ortağı olduklarını bildiren Karabacak, “Aynı zamanda Tasarım Merkeziyiz ve Milli Savunma Bakanlığı’nın
onaylı tedarikçisiyiz” bilgisini verdi.

Son üç yılda 1 milyon
dolarlık yatırım yaptık
Firmada 35 mühendis olmak üzere yaklaşık 200 kişi istihdam ettiklerini belirten Karabacak, mevcut üretim tesisine 2018’de taşındıklarını, ilk etapta
20 dönümlük alanın 5 dönümünü kapalı hale getirdiklerini, ardından bunu 14
dönüme çıkardıklarını anlattı. Karabacak, “İki dönüm daha kapatmak üzereyiz. İşin süresinin kısaltılmasıyla ilgili
makinelere yatırımlar yapıyoruz. Son
üç yılda bu yönde 1 milyon dolar civarında yatırım yaptık” bilgisini verdi.
Pandemiye rağmen
ciromuz ikiye katlandı
Pandemi olmasına rağmen 2020’de,
2019’daki cironun yaklaşık iki katına
çıktıklarını, bu yıl 2020’ye göre yüzde
30 bir artış olduğunu açıklayan Karabacak, şöyle devam etti: “Bu yıl ciromuzun
yüzde 20’si ihracattan geldi. Hedefimiz
ilk etapta yüzde 50’sini, sonra ağırlıklı
bölümünü ihracattan gerçekleştirmek.
Böyle bir potansiyel var ancak bunun
kalite ile mümkün olacağını biliyoruz.
Dış pazarda Gine, Nijerya, Cezayir, Mısır, Irak, İran, Bulgaristan, Polonya,
Rusya, Pakistan gibi ülkelere yönelik işler yapıyoruz. ”
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ADANA’YI 100’ÜNCÜ YILA TAŞIYANLAR
Her alanda gelişmeyi
hedefleyen Adana’nın
eğitimdeki gücünü simgeleyen
en önemli kurumların başında
Çukurova Üniversitesi geliyor.
1973 yılında kurulan bu köklü
eğitim kurumu, bölgedeki
ilk üniversite olmasından
dolayı, günümüzde deneyimli
öğretim üyeleri ve önemli bir
araştırmacı potansiyelinin
merkezi haline geldi.

Adana’nın eğitimdeki gücünün
simgesi: Çukurova Üniversitesi
Ülkenin ve bölgenin ihtiyacı olan
araştırmacılar yetiştiren Çukurova
Üniversitesi bünyesinde toplam 2 bin
258 öğretim elemanı görev yapıyor.
Kurum bünyesindeki bin 83 öğretim
üyesini; 549 profesör, 212 doçent ve
322 doktor öğretim üyesi oluşturuyor.
Üniversitede 19 fakülte, 2 yüksekokul, 1 konservatuvar, 4 enstitü ve
11 meslek yüksekokulu hizmet veriyor. Eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bölüm laboratuvarları dışında Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile 38 Araştırma
ve Uygulama Merkezi de Çukurova
Üniversitesi çatısı altında faaliyetlerine devam ediyor.
Çukurova Üniversitesi’nin (ÇÜ)
ilk kadın Rektörü Prof. Dr. Meryem
Tuncel, günümüzde ‘teknolojiyi kullanan değil üreten üniversitelerin
yoluna devam edebileceği düşüncesiyle, inovasyon temelli yeni nesil
teknolojilere odaklandıklarını söyledi. Üniversitelerin eğitim dışında
ülke ve bölge sanayine doğrudan katma değeri yüksek ürünler ve süreçler geliştirerek katkı sağlamasının
beklendiğini, bu anlamda Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin
(TEKNOKENT) ÇÜ’nün sanayi ile
ortak çalışmasında anahtar role sahip olduğuna dikkat çeken Tuncel,
“Sratejik yol haritamız bölgesel ve
ülkesel öncelikleri de gözeterek sağ-
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lık, enerji ve imalat sanayi, yazılım,
akıllı tarım, tarımsal biyoteknoloji,
enerji ve elektrikli araçlar gibi inovasyon temelli yeni nesil teknolojilere odaklanmak olacaktır. Bu konuda
genel politikamız ise, sınırlı araştırma kaynaklarımızı akademik performansa bağlı kullanarak, nitelikli
yayın ve proje üreten akademisyenlerimize öncelik vermek olacaktır.”

Türkiye ve dünyada önde gelen
üniversiteler arasındayız
ÇÜ’nün Yükseköğretim Kurulu’nun
"Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında aday araştırma üniversitesi ve uluslararasılaşmada belirlenen pilot devlet üniversiteleri arasında bulunduğunu
hatırlatan Tuncel, “Ayrıca, Türki-

ye’nin en iyi 15 devlet üniversitesi ve
dünyadaki en iyi 1000 üniversite arasında yer almaktayız. Hedefim daha
rekabetçi bir üniversite yaratmak.
Başarı topyekûn gayret gerektirir.
Bunun için akademisyenlerimizi harekete geçirecek, teşvik edecek mekanizmaları kurguluyoruz. Önemli
bir akademik potansiyelimiz var, kısa vadede her alanda Türkiye’nin ilk
on üniversitesi arasında yer aldıktan sonra daha üst sıralara taşıyacak
adımları atacağız. Katkı sağlayan,
üreten araştırmacılar yönetimimizden daha fazla destek alacak, dolayısıyla rekabet üniversite içinden başlayacak” diye konuştu.
Üniversitelerin sadece araştırma
ve eğitim değil aynı zamanda sanat,
kültür, farkındalık hizmeti gibi sosyal
sorumluluk çalışmalarıyla toplumu
aydınlatma misyonuna sahip olduğunu belirten Tuncel, şöyle devam etti:
“Bu konuda işbirlikleri çok önemli,
üniversite sanayi işbirliği kadar farklı sektörlerle de birlikte çalışmamız
lazım. Örneğin; tarım, sağlık, göç gibi önemli bölgesel ve ülkesel sorunlara yönelik birlikte çözümler üretmemiz gerekiyor. Bunun için farklı
sektörlerle işbirliği platformları kuruyoruz; o alandaki tüm aktörleri dahil edeceğiz ve ilgili akademisyenlerimiz ile birlikte çalışarak insan odaklı
çözümler üreteceğiz. ”

Çukurova Teknokent Adana için
yeni teknolojileri destekliyor
Adana’nın gelişimine katkıda
bulunan kurumlardan Çukurova
Teknokent, yeni nesil teknolojilere
odaklanarak, bölgenin gelişimi için
çağın gereklerine uygun bir yol
haritası izliyor.
Çukurova Üniversitesi yerleşkesi içerisinde
830 dekarlık bir alanda yer alan ve 2005 yılında
faaliyetlerine başlayan Çukurova Üniversitesi
Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Çukurova Teknokent) bünyesinde yazılım, makine, kimya, tarım, enerji, biyoteknoloji ve medikal teknolojiler gibi sektörlerde 100’den fazla firma faaliyet
gösteriyor. Yüzde 100 dolu olan Çukurova Teknokent’te yer almak ve Teknoloji Geliştirme
Bölgelerinin sunmuş olduğu avantajlardan faydalanmak isteyen 36 firma ise sırada bekliyor.
Çukurova Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çolak, stratejik yol haritası doğrultusunda akıllı tarım, akıllı sağlık, enerji ve imalat sanayi yazılımları, nesnelerin interneti gibi inovasyon temelli yeni
nesil teknolojiler ve grafik, animasyon, film,
oyun gibi dijital yaratıcı sektörler alanlarına
odaklandıklarını söyledi. Çukurova Teknokent bünyesinde Çukurova Bölgesinin teknolojik ve beşeri altyapısına önemli katkılar
sağlayacak ulusal ve uluslararasıdestekli çok
sayıda proje yürütüldüğünü belirten Prof. Dr.
Çolak, şöyle devam etti:
“Çukurova Teknokent’te Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Projesi (CMDP) programı kapsamında
Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Adana Girişimcilik Merkezi (AGM) kurulmuştur. AGM bünyesinde girişimcilerin iş
fikirlerini geliştirme sürecinde ihtiyaç duyduğu Ön Kuluçka Alanı (Pre-Incubation Center) ve Ofis Alanları, Ortak Çalışma Alanları
(Co-Working Spaces), Toplantı Odaları, Etkinlik Alanları, Sessiz Alanlar, Digital Fablab, Motion Capture Studio ve Maker Space gibi teknolojik alt yapılar yer almaktadır. AGM’de Patlat
Fikrini Ön Kuluçka Programı, Startup Weekend, Hackathon, Melek Yatırımcı Buluşmaları, Ar-Ge Proje Pazarı, MeetUp Etkinlikleri, Kısa Film ve Animasyon Yarışması, Digital Fablab/Animasyon Eğitimleri, Sinema Atölyeleri

gibi birçok alanda ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler düzenlenmektedir.”

‘BiGG4tech’ ile sektör kısıtlaması
olmadan destek veriyoruz
Prof. Dr. Selçuk Çolak, ‘BiGG4tech’ çatısı altında verdikleri destekler hakkında da şu açıklamayı yaptı: “Çukurova Teknokent, Sabancı Üniversitesi Inovent, Namık Kemal Üniversitesi
Teknopark ve Bursa Uludağ Üniversitesi TTO
ortaklığıyla oluşan bir konsorsiyum olan BiGG4tech, TÜBİTAK tarafından teknoloji tabanlı iş
fikri sahibi girişimcilere 200 bin TL hibe desteği verilen TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) programının ön
kuluçka aşamasını yürütmektedir. BiGG4tech;
sektör kısıtlaması olmadan teknoloji tabanlı ve
yenilikçi iş fikri olan girişimcilere özel eğitimler, programlar ve mentorluk desteği sunarak
TÜBİTAK’tan hibe desteği almalarını ve şirketleşmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.”
İşletmeleri uluslararası
çalışmalara yönlendiriyoruz
Prof. Dr. Çolak, Avrupa Komisyonunun COSME programı kapsamında faaliyet gösteren
Avrupa İşletmeler Ağı projesinin Türkiye’deki toplam 11 konsorsiyumdan biri olan Doğu
Akdeniz Konsorsiyumu’nun Çukurova Teknokent, Kahramanmaraş KOSGEB, Adana Ticaret Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası partnerliğinde faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.
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Altek, medikal ürünlerde Avrupa
ve Amerika pazarına yöneldi
Endüstriyel
yapı markette,
ihracatçı firmalar
gündemimizde

Adana’da endüstriyel yapı
market sektöründe faaliyet
gösteren, yaklaşık iki yıl önce
başlayan pandemi sürecinde
medikal ürün alanında da
yatırım yapan Altek, bu yıl
Avrupa ve Amerika pazarlarında
yeni atılımlara hazırlanıyor.
Şirket, dış pazarlarda, üretimini
yaptığı maske, tulum, önlük
gibi medikal ürünlerle birlikte,
petrol sızıntısına karşı deniz
üzerinde petrolün yayılmasını
önleyen ‘sosis’ gibi spesifik
ürünlerle de yer alacak.
Altek Genel Müdürü Ömer Tekdemir,
dünyada medikal ürün pazarında yaşanan son gelişmeleri anlatırken, özellikle
Çin’in devlet desteğiyle maske ve tulum
gibi ürünleri uçak kargo ile göndermesi
nedeniyle Avrupa’da önemli bir avantaj yakaladığını ifade etti. Aynı dönemde Türkiye’de uygulanan, ihracatı yapılacak maskelerin yüzde 20-33 arasında
devlete hibe edilmesi uygulamasının ise
üreticileri zor durumda bıraktığının altını çizen Tekdemir, “Türkiye’deki maske üreticilerinin yüzde 90’ı şu anda tesislerini kapattı. Şirket olarak tulum
dahil, bu alanda ciddi bir yatırımımız,
300-400’e yakın çalışanımız, ayrıca fason çalışan bin kişiye yakın ekipler vardı ancak hepsi devreden çıktı” dedi.
Pandeminin ilk zamanlarında ihraç
edilecek ürünlere hibe şartı getirilmesinin sorun yaratmadığını söyleyen Tekdemir, “Çünkü o zaman fiyatı önemli
değildi, önemli olan ürünün varlığıydı.

Sonra ürün bollaştı ve Çin de piyasaya mal vermeye başladı, uçak kargo ile
ürün gönderdi. Bizim bir haftada teslim
edebildiğimiz ürünü Çin normalde 30
günde teslim edebiliyordu ancak uçakla göndermeye başlayınca bir günde teslim etmeye başladı. Türkiye olarak bütün piyasayı Çin’e kaptırdık” yorumunu yaptı.
Yaklaşık 3 ay önce hibe uygulamasının kaldırıldığını ancak gelinen noktada bunun bir anlamı olmadığını, çünkü
maske üreticilerinin yüzde 90’ının piyasadan çekildiğini aktaran Tekdemir,
“Sadece bizim gibi ayrıca profesyonel işi
olan şirketler kaldı. Biz Adana OSB’de
yeni bir fabrika satın almıştık, maske
ve tulum üretiyorduk. Merkez tesislerimizde de 5 bin metrekare üretim, 5 bin
metrekare satış mağazamız var. Aynı zamanda maskenin kumaşını da üretiyo-

ruz. Kaliteli kumaş tedarikinde zorlandığımız için filtre değerleri yüksek olan
kumaş üretmeye başladık. Ancak geldiğimiz noktada kapasite kullanımı sıfıra
yakın, maske ve tulum üretimini durdurduk” bilgisini verdi.

“Omicron varyantıyla birlikte
yeniden talep artışı var”
Omicron varyantından sonra dünyada
bir hareketlilik yaşandığını ve Türkiye’den N95 türü nitelikli maske talebinde artış olduğunu vurgulayan Tekdemir,
şöyle devam etti: “Çin faktöründen sonra, maskelere katma değer ekleyerek, bir
farkındalık yaratarak Amerika ve Avrupa pazarında daha etkin olmayı hedeflediğimiz bir döneme giriyoruz. Bu
şekilde tekrar ivme kazanmak ve fabrikayı eski haline getirmek istiyoruz. Bununla ilgili, Almanya’da şirket kurma

girişimlerimiz var, bu ay faaliyete geçmiş olacak. Yeni şirkette bir satış ekibi oluşturacağız ve hem Almanya hem
Avrupa genelinde kamu ihalelerinin de
aralarında olduğu büyük ihalelere yönelik çalışma yapacağız. Maske ve tulum
grupları, bunların üretiminde kullanılan kumaşların satış ve pazarlamasını
yapacağız. Ayrıca, denize petrol sızması
gibi çevre sorunlarında, suyun üzerindeki petrolün belirli bir alanda kalmasını sağlayan ‘sosis’ dediğimiz ürünleri
üretiyoruz. Bunun üretimine OSB’deki tesiste yeni başladık. Bunun dışında
doktorlar için önlük, sıvı geçirmez kumaştan yoğun bakım önlüğü, bone, galoş
gibi ürünler gündemimizde. Maske üretim kapasitemiz günlük olarak, FFP2
türü üründe 1.5 milyon adet, tek tek paketli olan yeni nesil maskelerden de 1
milyon adet.”

Tekdemir, Altek’in diğer faaliyetini
oluşturan endüstriyel yapı market
sektöründeki hedeflerini şöyle anlattı:
“Bu alanda piyasada inanılmaz bir
belirsizlik var, bu bizi ciddi anlamda
yoruyor. 2022 yılının biraz daha olumlu
geçmesini temenni ediyoruz. Bizim sadece
Adana’da değil, İstanbul, Ankara, Ege,
Marmara bölgelerinde, Mersin’de nükleer
santralin yapıldığı Akkuyu’da şubelerimiz,
çalışanlarımız var. Bu sektörde bundan sonra
daha çok ihracata yönelik, büyük hacimli iş
yapan firmalara yönelmeyi planlıyoruz.”
Türkiye üretimi maskelerin kalite
ve fiyat açısından Çin ürünlerine göre
yüzde 15 – 20 pahalı olduğunu, ancak
doğru yönetilirse hem kalite hem süreklilik anlamında bunun değiştirilebileceğini söyleyen Tekdemir, “Çin’in
ilk zamanlarda devlet desteğiyle uçak
kargo uygulamasının artık biteceğini
düşünüyorum, çünkü çok pahalı. Gemi
ise uzun sürüyor ve navlun sorunu var.
Şu aşamada bu nedenlerden dolayı Türkiye’ye talep kayması var. Bunu doğru
yönetebilirsek, Çin’e kaptırdığımız pazarı kısmen de olsa geri alabiliriz” diye
konuştu.
Genel Müdür Tekdemir, medikal
ürünlerde uluslararası marka olmayı
hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Seyhan kırsal kalkınmaya
projelerle destek veriyor
Kadın Sanayici
Platformu’nda
bir araya
gelen kadın
sanayiciler,
dayanışma
örneği
sergiliyor.

Adana OSB’nin kadın sanayicileri
dayanışma ruhuyla biraraya geldi
Adana Organize Sanayi Bölge’sinde yüzlerce fabrikada, sayıları oldukça az olan üst düzey
kadın yöneticiler, bilgi ve birikimlerini paylaşmak, daha da
önemlisi yalnız olmadıklarını hissetmek için bir araya geldi. Ayça Çelik’in girişimleriyle
Adana Organize Sanayi Bölgesi
Kadın Sanayici Platformu çatısı altında buluşan kadın yöneticiler her konuda bir birine destek olurken, sosyal sorumluluk
projeleriyle de farkındalık yaratıyorlar.
Adana Organize Sanayi Bölgesi Kadın Sanayici Platformu’nun 60 yakın kadını bir araya getiridiğini belirten Çelik,”Platformdaki kadınlar üst düzey
yönetici. Yani karar verme, imza yetkisi olan arkadaşlarımız.
Şu an 60 yakın bir sayıya ulaştık,
40’a yakın üyemiz oldukça aktif olarak yer alıyor. İlk kez 2017
yılında 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nde bir araya geldik. Her
yıl ağımızı güçlendirdik. Bu
grupta olmak isteyen arkadaşlarımızla her geçen gün büyüyoruz. Gruba herkes gerçekten değer veriyor, önemsiyor. Bu çok
önemli çünkü güzel bir sinerji
oluşturduk” dedi.
Bir araya gelme amaçlarının
dostluk bağlarını güçlendire-
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Adana OSB’de
kadın çalışan
oranı yüzde 25
Adana OSB’de bulunan 478
işletmede çalışan sayısı 37 bin
300 kişi olarak kayıtlı. Kadın
çalışan sayısı toplam 9 bin 310
olarak yüzde 24.9 oranında.
Bölgede kadın çalışan sayısının
yüzde 20’si üst düzey yönetici
pozisyonunda. Bölgede
faaliyette olan işletmelerin
çoğunlukla aile şirketi olması
sebebiyle sadece kadın
yatırımcı / girişimci tarafından
kurulan işletme sayısı çok kısıtlı
olmakla beraber şu anda bu
özelliğe sahip 5 işletme var.
rek, bilgi birikimlerini paylaşmak ve network ağını genişletmek olduğunu vurgulayan Çelik, ”Kadın istihdamını artırmak
için istişarelerde bulunuyoruz.
Bilgi seviyemizi daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz. Aslında en önemlisi burada yalnız
olmadığımızı hissetmek istiyoruz.. Bu platformun asıl kurulma amacı OSB’de yalnız olmadığımızı hissetmek. OSB’de aslında çok fazla iş gücü var. Bir araya

gelip birlikte hareket etme özgürlüğü bizi çok mutlu ediyor”
diye konuştu.
Grup olarak öncelikle OSB’de
olan firmaları ziyaret ettiklerini, güncel konularla ilgili misafir ağırladıklarını anlatan Çelik
şu bilgileri verdi: ”Mali müşavir, iş hukuku gibi konularda bilgi aldık. Bu süreçte hem birbirimizi tanıdık. Hem eğitim aldık.
Buluşmalarımızın mutlaka bir
teması oldu. Mutlaka kendimizi ileriye taşıyacak, geliştirecek,
konularımız oluyor. Bunun yanında resmi kurum ziyaretlerimiz var. Resmi kurumlarla sorunlarımızı paylaşıyoruz. Çözüm önerilerimizi sunuyoruz.
Daha önce Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne ziyaretimiz
oldu. Üniversite hastanesine
kuvöz yardımı yaptık. Bundan
sonra da yılda 2 kez sosyal yardım projesi yapmayı hedefliyoruz. Okullarımıza çeşitli desteklerimiz oldu. Yangından zarar
gören yerlere de çeşitli yardımlar yaptık. Yine önümüzdeki aylarda Bakanlıkla görüşüp ağaç
dikimi gerçekleştireceğiz. OSB’de platformumuzun zaten bir
ormanı var. Hedeflerimiz arasında üniversitelerle işbirliği
yapmak da var, mentör ilişkisini
güçlendirmek istiyoruz”

Adana’nın Seyhan İlçe Belediyesi tarımsal alanda üreticilere
kooperatifleşme desteğinden, girdi maliyetini düşürmeye, kompost
gübre desteğinden, sözleşmeli tarım uygulamalarına kadar birçok
konuda üretimi teşvik edici ve kolaylaştırıcı destekler veriyor.
Tarıma desteklerin ilk aşamasında Seyhan Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürlüğü tarafından ilçede ürün yelpazesi,
tarımda güçlü ve zayıf yönler,
üretici profili ve tarım yapılan
alanların durumunu belirlendi. Bölgedeki küçük çaplı üreticilerin, büyük çaplı üreticilerin yanında rekabet etmede sıkıntı yaşadıkları, hayvancılık ve
süt hayvancılığı konusunda geri
kaldığı ve girdi maliyetlerinin
üreticileri zor durumda bıraktığı tespit edildi.
Bu bilgileri içeren rapor doğrultusunda ilk olarak Belediye
öncülüğünde Karayusuflu Mahallesinde S.S. Seyhan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurularak, mandıra konusunda adım
atıldı. Belediye Ulusal Süt Konseyi fiyatlarının altında olmamak kaydı ile kooperatiften süt
alması ve ihtiyaç sahiplerine,
okullara ücretsiz verilmesi, kurulacak tanzim mağazalarında
ise uygun fiyatla tüketiciye ulaştırılması çalışmaları yapıldı.

“Hedef, kırsalda
kalkınmayı sağlamak”
Ayrıca hayvancılığın geliştirilmesine katkı vermek üzere Belediye tarafından süt hayvancılığı çiftliği kurularak üreticilerin süt sığırlarını burada
yetiştirmesine uygum ortam
hazırlıkları yapıldı. Veteriner
hekim gözetiminde gerçekleştirilecek üretimden elde edilecek
süt Belediyenin kuruluşuna öncülük ettiği S.S. Seyhan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından alınacak.
Seyhan Belediye Başkanı Akif

ürünlerinin Belediye desteğiyle
tüketiciye ulaştırıldıını kaydetti. Akay, tarıma yönelik bir başka uygulamaları olan ‘kompost
gübre üretimi’ hakkında şu bilgileri verdi.

Kemal Akay, tarıma her zaman
önem verdiklerini belirterek,
“Üreticilerimizi bilgilendiriyor, teşvik ediyor ve destekliyoruz. Böylece kırsalda kalkınmayı hedefliyoruz” dedi. Başkan
Akay, kırsalda kadın emeğinin
desteklenmesi için kooperatif
düzeyinde çalışmaların sürdüğünü, turşu, peynir, özel içerikli
reçel ve tandır ekmeği gibi bölgeye has yöresel ürünler üreten kırsalda yaşayan kadınların

“Kompost gübre
üretimine başladık”
“Üreticinin en büyük sıkıntısından bir girdi maliyetlerinin
yüksek olması. Bu konuda destek olabilmek için kompost gübre üretmeye başladık. Bitkisel
üretimde eksikliği hissedilebilen satış pazarlama konusunda
ve tarımsal eğitim anlamında
Tarım İl Müdürlüğü, Çukurova
Üniversitesi ile işbirliği halinde eğitimler veriyoruz. Tıbbı ve
aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması için Belediyenin kullanılmayan arazisinde ekim
yapılmasını sağladık. Ayrıca
üreticilerle sözleşmeli tarım
yaparak bu tür tıbbı ve aromatik
bitkilerin yaygınlaşmasına katkı veriyoruz.”
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Türkiye’de en çok festival
düzenlenen şehir olma yolunda
ilerleyen Adana, bu yıl festival
coşkusunu, düşman işgalinden
kurtuluşunun 100’üncü
yılı kutlamalarıyla birlikte
yaşayacak. ’Bu yılın ilk etkinliği
Nisan ayındaki Portakal Çiçeği
Karnavalı olacak.

100’üncü kurtuluş yıl
dönümüne festival
coşkusu eşlik edecek
Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan ya
da dijital ortama taşınan festivaller, sağlık koşullarının uygun olması halinde bu yıl yeniden yüz yüze gerçekleşecek. Nisan’da Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı, Tiyatro Festivali, Altın Koza Film Festivali ve Lezzet
Festivali gibi etkinlikler, yurt içinden ve yurt
dışından milyonları Adana’da buluşturacak.

Portakal Çiçeği’nden
‘muhteşem dönüş’ hazırlıkları
Türkiye’nin ilk sokak karnavalı özelliğine sahip Nisan’da Adana’da Uluslararası Portakal
Çiçeği Karnavalı, bu yıl 10’uncu yılını kutluyor. 2013’ten bu yana düzenlenen ve son iki
yılda pandemi yasakları nedeniyle dijital ortama taşınan etkinlikleri saymazsak, karnaval günleri Adana sokakları ‘bayram yerine’ dönüyor. Baharın gelişinin neşe, dostluk,
birlik ve kardeşlik temalarıyla kutlandığı et-

kinlik, karnaval yürüyüşü, sokak gösterileri,
müzik gösterileri, sanat sergileri, yöresel lezzetlerin sunulduğu stantlar, hediyelik eşya satışları gibi çok sayıda organizasyona ev sahipliği yapıyor. Ünlü konuklar ve sanatçılar Adana’ya akın ediyor ve vatandaşlarla buluşuyor.
Karnavalın fikir babası Ali Haydar Bozkurt,
ara verilen iki yılın ardından bu yıl karnavala
‘muhteşem dönüş’ için hazırlandıklarını söyledi. Bozkurt, nisan ayında yapılacak karnavalın, yine portakal çiçeklerinin kokusu altında,
barış ve kardeşlik ortamına ev sahipliği yapacağını vurguladı.

Tiyatro Festivali bahar
aylarında perdelerini açacak
Yine bahar aylarının bir başka etkinliği olan
Tiyatro Festivali’nin de bu yıl daha kapsamlı
geçmesi için çalışmalar devam ediyor. Sabancı Ailesi’nin desteğiyle her yıl Dünya Tiyatro-

lar Günü’nün kutlandığı dönemde perdelerini
açan festival, yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda tiyatrocuyu Adanalı sanatseverlerle buluşturacak.

Altın Koza ve Lezzet Festivali
sonbaharda yapılacak
2022 sonbaharında ise Adana Altın Koza Film
Festivali izleyici ile buluşacak. Bu yıl 29’uncu
kez sinema izleyicisinin karşısına çıkacak etkinliğin hazırlıkları da şimdiden başladı. Festivalde en başarılı film ve oyunculara ödüller
verilecek, film gösterimleri, sergiler, çalıştaylar, atölyeler sinema turları düzenlenecek.
Sonbahardaki bir başka etkinlik, bu yıl
6’ncısı gerçekleştirilecek Uluslararası Adana
Lezzet Festivali olacak. Her yıl bir öncekinden daha çok ilgi gören festivalde yöresel Adana yemekleri, ünlü şeflerin katıldığı programlarda katılımcılara sunulacak.

Kimteks, 14 milyon dolarlık
tesis ve GES yatırımı yapıyor
Adana’da tekstil sektöründe
ihracat ağırlıklı, yüksek
kaliteli kumaş üreten
Kimteks, iplik tesisi ve
güneş enerjisine yönelik
olarak yaklaşık 14 milyon
dolar tutarında yeni
yatırım planlıyor.
Kimteks Tekstil İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ayça Çelik, Serkan Gözek ve Burak Gözek yeni dönem hedefleriyle ilgili yaptıkları açıklamada, kumaşta kapasite
artışı yerine bir iplik tesisi kurmak ve
sürdürülebilirliğe yönelik olarak GES
yatırımı yapmak istediklerini belirtti.
Yatırım hedeflerinin detayları hakkında bilgi veren Ayça Çelik, Adana
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) 35 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 40 bin metrekarelik
tesislerinde üretim yaptıklarını, yaklaşık 650 kişi istihdam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:
“Tamamen dokuma tipi kumaş üretimi üzerine çalışıyoruz. Kapasite konusunda yeni yatırım düşünmüyoruz
ancak sürdürülebilirlik ve verimlilikle bağlantılı modernizasyon planlarımız var. Şu anda verimlilik artırıcı
projeler yapıyoruz. Son iki yılda yeni
nesil makine yatırımlarımıza hız verdik. Ayrıca ilk etapta 6.5 milyon dolarlık GES paneli yatırımı, ardından
grup şirketimiz Kimteks İplik bünyesinde 7.5 milyon dolarlık iplik tesisi yatırımını hayata geçireceğiz. İplik
tesisini iki parselde, aşamalı olarak
devreye girecek şekilde 70 bin metrekare alanda kuruyoruz. GES yatırımlarımızı 6 ay içinde, iplik yatırımlarımızı ise önümüzdeki iki yılda tamamlamayı hedefliyoruz.”
İhracatçı bir firma olduklarını ancak iç pazara da ürün verdiklerini
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Soldan sağa: Serkan Gözek, Ayça Çelik, Burak Gözek

vurgulayan Çelik, “İhracatımız genelde Amerika ve Avrupa’ya yönelik. Bu
sene üretimimizin yüzde 75’e yakınını ihraç ettik, geçen sene yüzde 65’ti.
İhracatı ve iç pazarı birlikte yürütüp
belirli bir dengede ilerliyoruz” dedi.
‘Yüksek kalitede, katma değerli ürünler” ürettiklerini vurgulayan Çelik,
şöyle devam etti:
“Ciddi bir ürün geliştirme ekibimiz var ve ürün yelpazemiz çok geniş.
Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası alanda kabul gören belgeleri almış durumdayız. Bunları GOTS, GRS,
OCS, OEKO-TEX, BCI, ISO9001,
ISO14001, ISO50001 ve Sıfır Atık
Belgesi olarak söyleyebilirim. Çevre
ile ilgili, gerekli ne belge varsa, üzerinde çalışıyoruz. Sadece sürdürülebilir
kumaşlar çıkarıyoruz ve satışını yapıyoruz. Bu konjektürde zaten herkesin yapması gereken bir şey ama yapabilenler yapacak, çünkü bir bütçe ve

know-how gerektiriyor.”
Sürdürülebilirliğin atık su yönetimi, güneş enerjisi kullanımı, verimli
çalışma gibi unsurlara da bağlı olduğunu, bu konularda yapılması gereken yatırımları yaptıklarını, şu anda
kullandıklarını enerjinin yüzde 20’sini güneş panellerinden karşıladıklarını ifade eden Çelik, şirket bünyesindeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezinin bu
konularda önemli bir işlev üstlendiğini kaydetti.

Tekstilde Türkiye bir üs konumunda
“Biz ülke olarak tekstil işini iyi yapıyoruz. Dünyada artık stoklu çalışma
dönemi bitti. Çin demek stok demek
ama Türkiye demek Avrupa için hız
demek. Ayrıca bunun yanında sürekli ürün değişiminin yaşandığı bir sürece girildi tekstilde. Biz bu değişime
çok hızlı uyum sağlayabilen bir yapıdayız.”

Havacılık ve Yamaç
Festivali de var
Adana’nın geniş bir yelpazeye sahip festivalleri
arasında, az bilinen ancak meraklılarının büyük
ilgi gösterdiği Havacılık ve Yamaç Festivali de var.
Her yıl ekim ayının üçüncü haftasında düzenlenen
bu festival, Türkiye’nin her yerinden havacılık ve
paraşüt tutkunlarını buluşturuyor. Merkez Çukurova
ilçesine bağlı Kabasakal köyündeki Rüzgarlı
Tepe’de buluşan yamaç paraşütçüleri, gökyüzünde
renkli görüntüler oluşturuyor. Havacılık ve Yamaç
Festivali’ne bu spor dalındaki profesyonellerin yanı
sıra, konuya ilgi duyan vatandaşlar da katılıyor.
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