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Tarım ve Sanayide
Öncü Kent: Adana

S
Merhaba,

özlerime, geride bıraktığımız yerel seçimler sonrası ülkemizdeki
ekonomik dalgalanmalara ve yatırımlara değinerek başlamak isterim. Yeni Ekonomi Programı sonrası hızlı bir değişim ve dönüşüm
meydana geldi. Bunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, “Türkiye, yatırımcılar için her çeşit muhteşem olanaklar
sunuyor.” açıklamasıyla yatırım çağrısında bulundu. Bu doğrultuda MÜSİAD
olarak desteklemekle birlikte, her zaman olduğu gibi, bundan sonra da her
koşulda üretmeye ve ülkemize faydalı olmaya devam edeceğimizin teminatını veririm. Köklü tarihi, tarım ve sanayi alanındaki gelişmişliğiyle Adana,
ülkemiz ekonomisine en fazla katkı sunan şehirlerimizden biri. Adana,
bölgesel olarak üstlendiği rolün yanı sıra iş insanları ve yatırımcılar için de
değer atfediyor. Bölgeye gelen işadamları ve yatırımcılar tarafından “Tarım
ve Sanayi Başkenti” olarak anılıyor.
MÜSİAD olarak, Adana ekonomisinin daha da gelişmesi ve şehirde her
alanda yatırımlarının artması hususunda desteklerimizi sürdürüyoruz ve
sürdürmeye de devam edeceğiz. Bizler her koşulda bölgesel kalkınmanın
önemine değinmekle kalmıyoruz. Bölgesel kalkınmanın ülke kalkınmasında
ne kadar büyük rol oynadığını da anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bütüncül ve
ülkesel kalkınma bir merdiven, bölgesel kalkınma da o merdivenin her bir
basamağıdır. Bu doğrultuda kapak konusu olarak “Adana Petro-Kimya Üssü
Oluyor” başlığı altında; Adana’nın enerji devi olma yolundaki ilerleyişini ve
bölgeye yapılan yatırımları işledik.
Bu bağlamda Adana’nın elde ettiği başarıların, tüm şehirlerimize ilham
olması gerektiğini düşünüyoruz. Adana yayınımız vesilesiyle, MÜSİAD Adana Başkanlığı görevini yürüten Burhan Kavak’a başarılar diliyorum. Adana
başta olmak üzere tüm Akdeniz Bölgesi iş insanlarımıza hayırlı ve bereketli
işler diliyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.
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Şirket Haberi

“Yeni Toplanmış Gibi Taze ve Leziz”

Bulutlar Kuruyemiş

1

Adından her daim kalite ve lezzetle bahsettiren Bulutlar Kuruyemiş markası,
günden güne büyüyen iş hacmiyle sektördeki yerini güçlendiriyor

984 yılından bu yana gıda sektöründe faaliyet gösteren Bulutlar Kuruyemiş, Türkiye’deki yaygın ürün ağının yanı sıra Avrupa
ve Ortadoğu’da toplam 17 ülkeye ihracat
gerçekleştiriyor. İhracatın yanı sıra, Ay çekirdeği, çiğ kahve çekirdeği, süt tozu ve kahve kreması gibi ürünlerin ithalatını da gerçekleştiren
firma, Türkiye’de toptan kuruyemiş tedarikçilerinin öncüleri arasında yer alıyor.
Kurulduğu günden bu yana ürünleri tesislerinde yüksek teknoloji ile donatılmış özel stoklama
alanlarında sevkiyata hazırlayan Bulutlar markası, kuruyemiş ve kuru meyvede geniş bir ürün
gamı ile faaliyet gösteriyor. Kalite, tazelik, doğallık ve lezzet odaklı üretim anlayışı ile gelenekselin
izinde fakat son teknolojinin ışığında faaliyetlerine devam eden Bulutlar Kuruyemiş, günden güne

büyüyen iş hacmiyle sektördeki yerini daha da
güçlendiriyor.

Bulutlar Kuruyemiş Yönetim Kurulu
Başkanı Şerafettin Bulut

BULUTLAR
KURUYEMIŞ

17

ÜLKEYE IHRACAT
GERÇEKLEŞTIRIYOR
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■ KALITEDEN ASLA ÖDÜN VERMIYOR
Ticaret hacminin tamamında yüksek kalite ve gıda
güvenliği konularını en hassas şekilde yönetmekte
olan Bulutlar Kuruyemiş, en kaliteli ve en iyi ürün
tedariki hususunda asla ödün vermiyor. Sahip olduğu ISO 9001, ISO 22000 belgeleriyle uluslararası
gıda standartlarında ürün sunan firma, Türkiye’deki
kuruyemiş sektörüne yön veren markalar arasında
yer alıyor. Yaptığı yatırımlarla ve yenilikçi yaklaşımlarıyla ülke ekonomisine yüksek katma değerler sağlıyor. İnovasyonel yaklaşımlarıyla başarı grafiğini
her geçen gün daha da yukarılara taşıyan Bulutlar
Kuruyemiş, orta ve uzun vadede gerçekleştireceği
yeni yatırımlarla ülkenin ticari hacmine olan katkısını daha da arttırmayı hedefliyor.

Firmamız
1995 yılında kurulmuş ve
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığından gerekli olan
izin lisanslarını alarak ambalaj
atığı geri dönüşüm konularında,
20I0 yılından sonra da pet şişe
kırığından polyester elyaf
üretimine başlamıştır.

2014 yılında ise ISO 9001 Kalite Belgesini almıştır.
Geri kazanma ve elyaf işletmelerimiz 24.000 m2'de faaliyet göstermektedir.
Günde ortalama olarak 40 ton rejenere polyester elyaf üretilmekte olup,
ayrıca Alman ve İtalyan teknolojileri kullanarak günde 75 ton da
pet şişe kırığı üretilmektedir.
Sarı Hamzalı Mh. 47007 Sk. No: 23
A Seyhan / ADANA

T : +90 322 445 30 00 / 03
F : +90 322 445 30 04

web: www.yilmazgeridonusum.com.tr
mail: info@yilmazgeridonusum.com.tr

Şirket Haberi

Portakal Çiçeği Karnavalı

Rusya’ya Yayılıyor

D

Beta TEA, Portakal Çiçeği Karnavalı için özel harman Portakal Çiçeği Çayı ile
tüm dünyanın dikkatini çekiyor.

ünya çay sektöründe kırk yılı aşkın
köklü tecrübesiyle birbirinden özel
ve lezzetli çayları, tiryakileri ile buluşturan ve hediyelik çay kategorisinin öncüsü Beta Tea, Portakal Çiçeği
karnavalı için özel tasarladığı Portakal Çiçeği Çayı
ile şimdi de Rus tüketicilerin kalbini kazandı.
Bağımsız Rus Denetim Kurumu Roskontrol tarafından 2019 yılında Rusya’nın En İyi Siyah Çayı
seçilen Beta Tea, Türkiye’nin uluslararası arenada geniş yer bulan Portakal Çiçeği Karnavalı’ na
özel bir çay tasarladı. Siyah çay, portakal kabuğu,
portakal nergisi, elma, limon otu ve melisa yaprağı ile harmanlayarak hazırladığı portakal çiçeği
çayı, Rusya’nın en büyük zincir marketlerinden
biri olan Magnit marketlerinin ülke genelindeki
13.300 zincir mağazasında “Beta Tea Fusion Porta-

BETA TEA
FUSION
PORTAKAL
ÇIÇEĞI

8,42

TL’DEN SATIŞA
SUNULACAK
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kal Çiçeği” adıyla satışa hazırlanıyor. Sahip olduğu markaları ile dünya çay pazarında önemli bir
konuma sahip olan ve Türkiye’yi uluslararası platformda başarıyla temsil eden Beta Gıda, Beta Tea,
Howhad Brand, Champion ve Bayce olmak üzere
dört ana markaya yaptığı yatırımlar ile dikkatleri
çekiyor. Beta Tea’ nin ürün gamında ise; Siyah Çay,
Yeşil Çay, Oolong, Beyaz Çay, Rooibos, Bitki Çayları,
Pu-Erh, Mate, Matcha, Meyve Çayları, Decaf Tea,
Organic ve Ice Tea yer alıyor. Temsil ettiği çay
markalarına maksimum özen gösteren Beta Gıda,
Azerbeycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan,
Kırgızistan, Rusya ve Irak ülkelerine ihracat yapıyor. Amerika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa pazarında ise girişimleri devam etmekte olan BETA Gıda,
en iyi ve en kaliteli ürünleri, tüketicisine sunabilmek için fiyat kalite dengesini koruyor.

Şirket Haberi

Adana ve Çevresinin En Güçlüsü:

Hekimbey OSGB

Hekimbey OSGB, 10 yılı aşkın deneyimli kadrosu, güvenlik sertifikaları, farklı
sektörlerdeki referanslarıyla müşterilerine en iyi çözümü sunmaya devam ediyor

M

erkezi Adana’da bulunan, Ankara ve
çevresindeki illerde de iş sağlığı ve
güvenliği (İSG) alanında hizmet veren Hekimbey OSGB, yurt genelinde sürdürdüğü faaliyetlerine yurt
dışında da devam etmeyi planlıyor. İSG alanında
tekstil, plastik, maden, inşaat, baraj, enerji santrali
ve kimya gibi birçok sektörde aktif olan endüstriyel tesisin danışmanlığını üstlenen firma, geliştirdiği yazılımla artık hizmet verdiği firmaların
İSG süreçlerini online olarak takip edebilecek.
İSG hizmetlerinin yanı sıra ilk yardım, yerleşik ve
mobil sağlık hizmetleri eğitimi verdiklerini belirten Hekimbey OSGB Genel Müdür Yardımcısı
İlhan Berktaş, yenilenen mevzuatta; iş yerlerinde
oluşabilecek riskleri tespit etmek ve önlemlerini
almak üzerine bir anlayış belirlendiğini ve buna
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YILI AŞKIN
UZMAN
KADRO İLE EN
İYI HIZMETİ
AMAÇLANIYOR
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göre hareket ettiklerini söyledi. Hizmet ağını genişletmek istediklerini vurgulayan Berktaş, “Faaliyetlerimizi yurt geneline ve yurt dışına yayarak
Türkiye markası haline gelmeyi hedefliyoruz.
Bölgesel, ulusal ve uluslararası işletmelere hizmet
vermek, firmamıza asimetrik şekilde değer kattı.
Bunun yanı sıra kurum tecrübemiz de katlanarak arttı ve bunu da hizmet verdiğimiz firmalara
yansıttık.” dedi. İSG alanında yazılım konusunun
önemine dikkat çeken İlhan Berktaş, “Kendi ekibimizle bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler
sayesinde algoritmasını tamamen bizim oluşturduğumuz bir yazılım projesini hayata geçirdik. Bu yazılımla daha etkin hizmet vereceğimizi
öngörüyoruz. Tüm hizmet verdiğimiz firmaların,
çözüm ortaklarımızın işlerini, online olarak kendi
yaptığımız yazılım üzerinden takip edebiliyoruz.”
açıklamalarında bulundu.

Şirket Haberi

Konforun Tek Adresi:

Küçükler Tekstil

K

Küçükler Tekstil, modern tesisleri, geniş ürün yelpazesi ile kalite ve konfordan
ödün vermeden hizmet vermeye devam ediyor

üçükler Tekstil, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere, yatak endüstrisinin son
dönemlerde tercihen kullanmaya başladığı jakarlı örme yatak kumaşı alanında faaliyet göstermektedir. Sahip
olduğu modern tesisleri, yüksek teknolojisi, geniş
ürün yelpazesi, konusunda uzman, genç, dinamik,
eğitimli ve profesyonel kadrosu ile müşteri memnuniyetinin sağlanmasını ön planda tutarak,
sürekli iyileştirme, ödünsüz kalite ve sürdürülebilirlik ilkesi ile yatak kumaşı üretimi gerçekleştirmektedir.
Comfytex, yenilikçi çözümler sunan ürünleri ile
sektörde ilkleri gerçekleştirerek gerek yurtiçinde
gerekse yurtdışında sürekli kendini yenileyen, rekabet gücünü artıran, iç ve dış pazarda tercih edilen ve pazarı yönlendirebilen sektöründe lider bir
şirket olmayı kendine misyon edindi. 2014 yılın-

46
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MÜŞTERI
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ÜLKESI
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ÇALIŞAN
ILE HIZMET
SAĞLIYOR
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dan bu yana stratejik hedefler ortaya koyan ve bu
doğrultuda önemli projeler gerçekleştiren firma,
doğal manyetik özelliğe sahip elyaf ve iplik geliştirdi ve Tesla markasını; 2018 yılında da inovasyona yönelik olarak ağrı algısını azaltmaya yönelik
geliştirdiği Avicenna markasını piyasaya sundu.
Bu çalışmalara paralel olarak, yaz günlerinin bunaltıcı sıcaklarına karşı, uyku esnasında terleme
ve uyku kalitesindeki düşüşü engellemek üzere
AR-GE ekibi tarafından geliştirilen özel yatak kumaşı Freeze; AR-GE ekibi tarafından Japon kültüründen esinlenerek geliştirilen Sakura Sleep; içerisindeki aktif maddeler sayesinde kendi kendini
temizleyen Self Clear kumaşlar ve bu tür inovatif
ürünler yakın gelecekte firmalara sunulacak. Firma günümüzde ise insan sağlığını tehdit eden ve
uyku kalitesini azaltan dış etkenlerden birisi üzerinde çalışma yürütmektedir.

Şirket Haberi

Sunar Grup’tan Türkiye Ve Avrupa’nın

İlk Sürdürülebilir Ayçiçek Tarımı

Çukurova’ya mısır ziraatını kazandıran Sunar Grup, Türkiye ve Avrupa’nın ilk sürdürülebilir
Ayçiçek tarımı ile tarımsal potansiyelin gelişimine liderlik ediyor

A

dana’nın Aladağ ve Karaisalı ilçelerinde, 3 yıldır gerçekleştirdikleri
Sürdürülebilir Ayçiçek Tarımı ile
yaklaşık iki bin çiftçi ailesine dokunduklarını belirten Sunar Şirketler
Grubu CEO’su Hasan A. ÖZKAN: “Ülkemiz yağlı
tohum tarımına yeni bir boyut kazandıran projemiz; sözleşmeli tarım, toprak analizleri, besin
yönetim planları, tarla başı eğitimleri, hasat ve
uygun depolama aşamaları ile SCS Global tarafından uluslararası ölçekte sertifikalandırılan,
Türkiye ve Avrupa’daki ilk sürdürülebilir tarım
projesidir. Bitkisel sıvı yağ üretiminin öncülerinden Sunar Grup çatısı altında 2006 yılında kurulan Elita Gıda, bölgede Ayçiçek ziraatının gelişimine katkıda bulunuyor; bu bağlamda Elita Gıda
Türkiye’nin ilk sürdürülebilir Ayçiçek tarımını
gerçekleştirdi ve bu tarımdan elde ettiği ayçiçeği

işleyerek ürettiği ayçiçek yağını rafta tüketiciyle
buluşturdu” dedi.
Tarımın duayeni olarak anılan Yüksek Ziraat Mühendisi Nuri Çomu tarafından 1970'li yılların ilk
yarısında kurulan Sunar Şirketler Grubu bünyesinde; Sunar Özlem, Sunar Mısır, Elita Gıda, NÇS
Tarım ve Sunar Pazarlama şirketleri faaliyet gösteriyor. Ülke cari açığını kapatmaya yönelik katma değerli ürünleri ile 100’den fazla ülkeye ihracat yapan Sunar şirketlerinin ürün gamında; un
ve yem, nişasta – glikoz – sorbitol ve maltitol, bitkisel sıvı yağ ürünleri, taze ve kurutulmuş meyve çeşitleri bulunuyor. Yağlı tohumun tarladan
alınıp, son tüketiciye ulaşacak biçimde sıvı yağ
olarak şişelenebildiği entegre tesise sahip olan
Elita Gıda, grubun diğer şirketleri ile birlikte İSO
500 listesinde ve ekonomi listelerindeki güçlü konumu ile dikkat çekiyor.
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Şube

11 Ödülün 3’ü

MÜSİAD Adana Üyelerine
Refleks Gazetesi’nin iş dünyasına yönelik 11 dalda verdiği Lokomotif Ödülleri 11
Haziran’da Adana Hiltonsa Otel’de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

M

erkezi Adana olmak üzere Mersin,
Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın oluşturduğu Doğu Akdeniz
Bölgesi’nin ilk ve tek ekonomi yayını Refleks Gazetesi’nin gerçekleştirdiği ‘Lokomotif Ödül Töreni’nin yedincisi
gerçekleşti. Refleks Gazetesi Okurları ve Jürisinin
belirlediği, bu yıl 11 dalda verilen ödüller Adana
Hiltonsa Otel’de sahiplerine takdim edildi.

yakın iş insanının ilgiyle izlediği ödül töreninde
konuşan MÜSİAD Adana Başkanı Burhan Kavak,
Türkiye’nin ekonomide yeni bir başarı öyküsü yazmaya mecbur olduğunu bunun da ancak katma
değeri yüksek üretim yapan, ürettiğini dünyaya
satabilen şirketlerle sağlanabileceğini söyledi. Kavak, “Burada ödül alan tüm şirket ve iş insanlarını
yürekten kutluyorum. Üreten, istihdam sağlayan,
bir dolar daha fazla ihracat yapmak için mücadele veren iş insanlarımız bu ülke için çok değerli.
Onların başkalarına örnek olması, hatırlanması,
onurlandırılması adına verilen bu ödülü önemsiyoruz. Refleks Gazetesi bu ödül törenini 7 yıldır
gerçekleştiriyor ve ödül verilirken ince elenip sık
dokunuyor. 11 ödülün 3’ünü MÜSİAD Adana üyelerinin almasından gurur duyuyorum. Hepsine
yeni ödüllerle buluşmaları temennisinde bulunuyorum” dedi. Kavak, MÜSİAD Adana’nın kurumsal sponsor olarak destek verdiği organizasyonda

Törende, yöneticileri Adana MÜSİAD Üyeleri arasında yer alan Özel Adana Ortadoğu Hastanesi
‘Yılın Markası’, Aytek Konfeksiyon ‘Yılın İhracatçısı’ ve Kıvanç Tekstil ‘Yılın En Sosyal Şirketi’ ödülüne layık görüldü.
■ TÜRKIYE, DEĞER ÜRETENLERLE YÜKSELECEK
Mersin’den Kahramanmaraş’a, Hatay’dan Osmaniye’ye bölge şehirlerinden Adana’ya gelen 500’e
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Şube
‘Yılın Girişimcisi’ seçilen iş adamı Orhan Avcı’nın
da ödülünü takdim etti.
■ ULUĞTÜRKAN: ÇUKUROVA YENİ BİR İSTANBUL OLABİLİR
Ödül töreninde konuşan Refleks Gazetesi Yazarı
ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet Uluğtürkan da Türkiye ekonomisinin Çukurova’yı gündemine alması gerektiğini
söyledi. Ülke ekonomisinde etkin olan Marmara
Bölgesi gibi devasa ekonomiler sağlayacak yeni
bir bölge oluşturulmasının zorunluluğuna dikkat
çeken Uluğtürkan, “Verimli toprakları, enerjinin
yeni üssü olma özelliği, dinamik ve ar-ge seven
yatırımcıları, üniversiteleriyle yeni bir İstanbul’u
en kısa sürede oluşturabileceğimiz bölge Çukurova. Bu bölgeye özel teşvik verilmesini, daralan
ekonominin rahatlaması için elzem görüyorum.
Ülkemizi bugün burada ödül verdiğimiz şirketleri
yönetenler gibi iş insanlarının ilk 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağını düşünüyorum” dedi.

Türkiye ekonomide yeni bir başarı
öyküsü yazmak için katma değeri
yüksek üretim yapan, ürettiğini
dünyaya satabilen şirketlerle iş birliği
içerisinde olmalıdır

Törende Ortadoğu Hastanesi Yılın Markası, Orhan Avcı Yılın Girişimcisi, Silifke Ticaret ve Sanayi
Odası Yılın Meslek Kuruluşu, Çiğdem Kıral Yılın İş
Kadını, Aytek Konfeksiyon Yılın İhracatçı Şirketi,
Ertuğrul Tanrıverdi Yılın Genç İşadamı, Hatko Kauçuk Yılın İnovatif Şirketi, Cem Üstün Yılın Profesyonel Yöneticisi, Berdan Civata Yılın KOBİ’si, Kıvanç Tekstil Yılın Sosyal Şirketi ödüllerini alırken

Yılın İş Adamı Fırat Karalı oldu.
■ TÖRENE EGD BAŞKANI DA KATILDI
Törende ödül verenler arasında Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz, Çukurova
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Yalçın
da yer aldı. Katılımcılar, ekonomi gazeteciliği,
inovasyon ve insan kaynakları konularında konuşma yaptılar. Ödül gecesinde Seyhan Belediye
Başkanı Akif Akay, Adana Sanayi Odası Başkanı
Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin
Bilgiç, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil
Uçurum, Adana Hacı Sabancı OSB Başkanı Bekir Sütçü, Mersin Tarsus OSB Başkanı Sabri Tekli,
Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
Adana Başkanı Burhan Kavak, Adana Sanayici
ve İşadamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süleyman Sönmez, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği
(AYAMDER) Başkanı Nadir Vurankaya, Çukurova
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de
hazır bulundu.
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Törende Ortadoğu Hastanesi Yılın
Markası, Aytek Konfeksiyon Yılın
İhracatçı Şirketi, Kıvanç Tekstil de Yılın
Sosyal Şirketi ödülüne layık görüldü
■ NEDEN ÖDÜLLENDIRILDILER ?
Bölge meslek odası başkanları, iş dünyası sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin ilgi gösterdiği 7. Refleks Lokomotif Ödül Töreni’nde MÜSİAD Adana
Üyesi 3 şirkete ödül verilmesinin gerekçesi şöyle
açıklandı: “Yılın Markası ödülünü alan Özel Adana Ortadoğu Hastanesi, bölgenin ilk özel hastanesi olarak 1988’den beri sağlık hizmeti sunuyor.
Tıp teknolojisini yakından takip ediyor ve gerekli
ekipmanları zaman kaybetmeden bünyesine kazandırıyor. İnsan kaynağını sürekli geliştiriyor.
Deneyimli hekim ve personelleri 7 gün 24 saat
güler yüz, şefkat, sevgi ve saygıyla hastalarının
şifa bulmasına aracılık yapıyor. Sadece bölgeden
değil, dünyanın dört bir yanından gelen hastalarına şifa sunuyor. Konforl u mekanları, modern
tıbbı teşhis ve tedavi yöntemleriyle birçok sağlık
kuruluşuna örnek oluyor.
Yılın İhracatçı Şirketi ödülüne layık görülen Aytek
Konfeksiyon, 1988 yılında kuruldu. Emek yoğun
konfeksiyon sektöründe ilk 10 yıl, yurtiçi markalara üretim yapmakla geçti. 2000’li yıllarla başlayan ihracat serüveni dünyanın en ünlü konfek-

MÜSİAD Adana Üyeleri Ödül Aldı
Doğu Akdeniz Bölgesi’nin ilk ve tek ekonomi
yayını Refleks Gazetesi tarafından, iş dünyasında motivasyon artışına katkı sağlamak için
düzenlenen Lokomotif Ödülleri, Adana Hiltonsa Otel’de gerçekleştirilen törenle verildi. Bu yıl
yedincisi gerçekleştirilen ödül töreninde sahneye çağırılan 11 iş insanından 3’ünü MÜSİAD
Adanalı üyeler oluşturdu.

siyon markalarına hizmet vermekle devam etti.
Bugün, Zara’dan Massimo Dutti’ye Bershka’dan
Pull and Bear’a dünyanın en ünlü markalarına
‘ağırlığı kendi koleksiyonlarıyla’ üretim yapıyor.
550 kişiyi doğrudan istihdam eden marka, konfeksiyonda bölge birinciliği ünvanını sürdürüyor.
Yılın Sosyal Şirketi ödülüyle Kıvanç Tekstil ise
sayısı bin 500’e yaklaşan istihdamı, ülkeye döviz kazandıran yüzde 80 oranındaki ihracatıyla
bölgenin en büyük sanayi kuruluşları arasında...
Dünyanın en ünlü giyim markalarına yenilikçi,
özel tasarımlı kumaşlar üretiyor. Kurulduğu yıldan itibaren ‘hayırsever şirket’ olarak biliniyor
ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak projelere destek vermesiyle tanınıyor. Her yıl 100’ün
üzerinde öğrenciye burs veriyor. Merkezi ısıtma
soğutma, özel havalandırma sistemi, kapalı spor
salonu, sineması ile akıllı bina olarak inşa edilen
60 derslikli okul yaptırıyor. Fabrika bünyesine
‘Mehmetçik’ adını verdiği bin 500 kişinin ibadet
edebileceği camii yaptıran şirket, Adana Taşköprü
civarında 1649 yılında yapılan ancak 69 yıl önce
yol inşaatı dolayısıyla yıkılan Cafer Paşa Camii’ni
aslına uygun olarak yeniden yaptırıyor.
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MÜSİAD Adana İftar Programında

Filistin Konuşuldu

MÜSİAD Adana Şubesi geleneksel İftar Programında konuşan Başkan Burhan
Kavak, Filistin’de yaşanan acı tabloya değindi

M

ÜSİAD Adana Şubesi Geleneksel
İftar Programını düzenledi. Programa, MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol
Yarar’ın yanı sıra birçok saygın iş
insanı katılım sağladı. Etkinlikte
konuşan Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, Müslüman dünyasının bu Ramazan’da her zamankinden fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu
belirterek, “Müslüman ülkelerin tek yürek olduğu
bir dünyada Filistin’de zulüm yaşanmaz. Katliam
yapılamaz, masum çocuklar öldürülmez. Filistin’de kardeşlerimiz şehit olurken İslam dünyasının halâ tek yürek olamayışını ibretle izliyoruz. O
yüzden bu Ramazan ayının dünyadaki tüm Müslümanlara ‘birlik ruhu’ kazandırması için de dua
etmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.

Düzenlenen programda ekonomik gelişmelere
de değinen Kavak, “Bizler, Yeni Ekonomik Program sonrası ortaya konacak ekonomik reformların bir an önce netleşmesini bekliyoruz. MÜSİAD
Ailesi olarak ekonominin geleceğinde ümitliyiz.
Ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması adına üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar
yapmaya hazırız. Kalıcı, uzun vadeli ve çok yönlü yapısal değişimlerin hayata geçirilmesi adına,
MÜSİAD olarak çok daha güçlü bir paydaş olacağız. Bu çerçevede Adana coğrafyasına yakınlık
avantajını değerlendirerek Ortadoğulu iş insanlarımızla ticari ilişkilerimizi daha da artıracağız. Bugün aramızda bu coğrafyadan misafirlerimizin de
olduğunu hatırlatıyor, onlara aramızda oldukları
için ‘hoş geldiniz’ diyorum” diye konuştu.
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MÜSİAD EXPO’da 6 Adanalı Stant
M
ÜSİAD tarafından yabancı işadamları, yatırımcı kurumlar ve
devlet adamlarına ev sahipliği yapan
MÜSİAD EXPO İstanbul’da açıldı. MÜSİAD EXPO’ya, Adana’dan ise 6 şirket
stantlı katılım gösterdi. MÜSİAD Adana
Şubesi Başkanı Burhan Kavak konuyla
ilgili, “Durmadan, dinlenmeden ihracat,
pazar arayışı tanıtım çalışmalarınızı
sürdürüyoruz. MÜSİAD EXPO’nun hem
katılımcı firmalara hem ziyaretçilere
yeni pencereler açacağına inanıyorum.”
açıklamalarında bulundu.

ev sahipliği yapılması beklenen etkinliğe 140 farklı ülkeden 400'e yakın heyetin katıldığını söyledi. MÜSİAD EXPO’ya
stantlı katılım sağlayan firmaları şöyle
sıralamak mümkündür: Sunar Grup,
Göktekin Enerji, Kocabey Makina, Akdeniz Otomotiv, Anadolu Bal ve Mehmet
Batu İnşaat firmaları.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla başlayan fuarda, Kavak, 8 binin üzerinde B2B görüşmesine

Daha Temiz, Daha Yeşil Bir Adana
Ü
yelerine yönelik iş geliştirme, şehre
dair vizyon proje çalışmaları yapan
MÜSİAD Adana, çevreci bir adım attı ve
Orman Bölge Müdürlüğü ile “Hatıra Ormanı” protokolü imzaladı.
Protokol, MÜSİAD Adana Başkanı Burhan Kavak ve Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol arasında imzalandı.
İmza programında konuşan MÜSİAD
Adana Başkanı Burhan Kavak, doğa dostu ve çevreci bir yaklaşımla çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini
belirtti. Kavak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ağaç dikmenin hem dünya hem ahiret

için mükafatı vardır. Sevgili peygamberimiz ‘Elinizde bir fidan varsa, kıyamet
kopma anı da olsa onu dikin’ diyor. Bu
kadar önemli bir konuda adım atıyor
olmanın manevi hazzını yaşıyoruz.
Yaklaşık 150 üyemizin 10 bin çalışanı
bulunuyor. Seyhan Baraj Gölü kıyısında
iklim ve toprağın elverdiği 10 bin ağacı
toprakla buluşturacağız. Yapacağımız
bu çalışmanın Adana’ya daha temiz
hava çerçevesinde katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Hepimiz daha temiz,
daha yeşil, bir Adana’da yaşamayı hak
ediyoruz.”

Destek Programları
Şirketlere Can Suyu
Oluyor
M

ÜSİAD Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, Altek
Endüstriyel Yapı Market’te düzenlenen “Dost Meclisi” toplantısının
açılışında konuştu. Türkiye’nin
büyümekte olan ekonomisini
daha da güçlendirmesi gerektiğini savunan Kavak, “Türkiye bu süreçte büyüyen ekonomisini korumak hatta daha da güçlendirmek
zorunda.
Özel sektörün zorlandığı bu dönemde devletin birçok kurumuyla
destek programları uygulaması
birçok şirket için can suyu oluyor.
Şirketlerimizde üretimimizi, istihdamımızı, ihracatımızı sadece
korumak değil artırmak zorundayız. Bu toplantıda KOSGEB, SGK
ve İŞKUR İl Müdürlerimizi ağırlıyoruz. SGK ve İŞKUR teşviklerinin
istihdamı koruma ve artırmaya
yönelik işlevi bulunmaktadır.
Her işletmenin yeni yatırım veya
yatırımı geliştirme çerçevesinde
KOSGEB’in imkanlarını değerlendirmesini öneriyorum. Ekonomi
yönetiminin bu kurumlarla sağladığı destekleri bu süreçte gerçekten değerli buluyoruz.” dedi.
Altek Endüstüyel Yapı Market Yöneticisi Ömer Tekdemir de “Türkiye’nin ilk ve tek endüstriyel yapı
marketini Adana’da kurmaktan
gurur duyuyoruz. Bölgemiz sanayisinin gelişeceğine inanıyoruz.
Sadece bölgeye satış hizmetimizle değil ihracatımızla da gündeme
gelecek adımlar atıyoruz” dedi.
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MÜSİAD Adana, Baharı

Piknikle Selamladı

MÜSİAD Adana çatısı altında düzenlenen piknik programıyla, bürokratlar, iş
dünyasının temsilcileri ve şehir yöneticileri baharı birlikte karşıladılar

M

ÜSİAD Adana ev sahipliğinde birleştiren ve eğlendiren bir piknik
organize edildi. Her yıl geleneksel
olarak düzenlenen piknik, bürokratları, birçok sektörün iş insanını ve
şehrin yöneticilerini bir araya getirdi. Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı ve Abdullah Doğru’nun
da katıldığı piknik etkinliğinde büyükler Adana
ve ekonomiyi konuşurken çocuklar doyasıya eğlendi.
MÜSİAD Adana Başkanı Burhan Kavak, her yıl
gerçekleştirilen piknik organizasyonunun üyelerin kaynaşmasının yanı sıra yeni projeler, ortaklıklar ve yeni iş fikirlerinin konuşulmasına
ortam oluşturduğunu belirtti. Kavak, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Baharı Adana’nın güzellikleriyle
karşılıyoruz. Eş ve çocuklarımız birbirleriyle tanı-

şıyor, kaynaşıyor. Bizler de şehrimizin, ülkemizin
gelişmesine katkı sağlayacak iş ve projeleri konuşuyoruz.”
Renkli görüntülere sahne olan piknikte, çocuklar
uçurtma, çuval yarışı, dut yeme, halât çekme gibi
etkinliklerle eğlenirken, büyükler tercihlerini voleybol ve yürüyüş parkuruyla değerlendirdi. Milletvekili Tamer Dağlı’nın voleybol performansı
pikniğe katılanlardan tam not aldı.
Organizasyona; Çukurova Kaymakamı Osman
Sarı, Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı,
SGK İl Müdürü Bilal Canbolat, İlbank Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner, TUİK Adana Bölge Müdürü
Orhan Deha Dede, Çatalan HES İşletme Müdürü
Enis Öztoprak, MÜSİAD Adana Üyeleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.
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Tarımda Kalkınma TÜİT’i

Adana’da Gerçekleşti

MÜSİAD Adana Şubesi ev sahipliğinde “Tarımda Kalkınma” başlıklı Türkiye
İstişare Toplantısı (TÜİT) düzenlendi

M

üstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana ev sahipliğinde “Tarımda Kalkınma” ana
temalı Türkiye İstişare Toplantısı
düzenledi. Programın ardından
değerlendirmede bulunan Şube Başkanı Burhan
Kavak, “Ülkemizin özellikle Çukurova gibi verimli topraklarında tarımı sil baştan yapılandıracak
stratejiye, modele ve çabaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz” dedi. Kavak, tarıma verilecek destek ve
teşviklerin, ekonomiye ‘güç’ olarak geri döneceğini
kaydetti.

SİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar, Gıda Tarım
ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Yaşar Sekizkardeş, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç,
Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Girişimcilik
Ekosistemi Derneği Başkanı Esra Özden, Adana
Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman
Sönmez, ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve
çiftçilerin de katıldığını belirtti. Kavak, “Konuşmacılarımız, 4 farklı oturumda ‘Tarım Girişimciliği’,
‘İnovatif Tarım Uygulamaları’, ‘Tarım 4.0’ ve ‘Tarımda Millileştirme’ başlıkları altında sektörün en
önemli konularına ilişkin, tespit ve önerilerini dile
getirdi” dedi.

Başkan Kavak, Sheraton Otel’de tüm gün süren
toplantıya, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı
Mehmet Hadi Tunç, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü,
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜ-

■ TARIMIN GELDIĞI NOKTA KONUŞULDU
Gazeteci-Ekonomist Dr. Şeref Oğuz’un ‘Tarımda
Millileştirme’ başlıklı son oturumu yöneterek kat-
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kıda bulunduğu toplantının çok verimli geçtiğini
dile getiren Burhan Kavak, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sunum ve konuşma yapan uzmanlarımız,
tarımda teknolojinin hangi noktalara geldiğini ve
yenilikleri anlattı. Ayrıca kendilerinden, sektörün
sorunlarının çözümü ve yeni döneme adapte olarak atılıma geçmesi için yapılabilecekler hakkında
çok değerli öneriler aldık. Tüm sunumlar bize gösterdi ki Türk tarımı belli bir noktaya geldi ancak
günümüzün rekabetçi ve teknolojiye dayalı ortamında, inovasyon ve ar-ge’ye çok ihtiyacımız var.
Bir başka önemli konu ise çiftçinin kooperatif çatısı
altında toplanmasının önemidir.”
■ GENIŞ KATILIMLI BIR TOPLANTI OLDU
MÜSİAD’ın “Tarımda Kalkınma” ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı’nda, Baharsun Enerji tarım
Hayvancılık Sanayii Genel Müdürü Fahrettin Aksakal; Arazi Toplulaştırmada Yozgat Meyve Bahçesi Örneği, Sunar Grup CEO’su Hasan Abdullah
Özkan; Sürdürülebilir Ayçiçek Tarımı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül; Tarımda Yerel Yönetimin Rolü,
Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar;
Türkiye’de Sürdürülebilir Hububat Üretimi ve Ticareti, Ziraat Katılım Kurumsal ve Girişimci Pazarlama Bölüm Başkanı Mustafa Kürşad Çetin; Tarımda
Finansman, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu
Doğru; Çiftçilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri,
Girişim Sermayesi Fonları Derneği Başkanı Kâmil
Kılıç; Tarım, Gıda ve Teknolojileri Fonu, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Gıda Daire Başkanı Bayram
Ali Çakıroğlu; Büyük Gıda Merkezleri, Simit Sarayı

Kavak: “Türk tarımı belli bir noktaya
geldi ancak günümüzün rekabetçi
ve teknolojiye dayalı ortamında,
inovasyon ve ar-ge’ye çok ihtiyacımız
var”
Onursal Kurucu Başkanı Haluk Okutur; Tarımda
Yüksek Katma Değer ve Markalaşma, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Burçak Kapur;
Tarımda İklim Değişikliğinin Getirdiği Fırsatlar,
Altaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Alper Önoğlu; Organik ve Organomineral Gübre ile
Tarımda Dönüşüm, Genuma Tarım Teknolojileri
Genel Müdürü Emrullah Gökhan; 2023’e 5 Kala 23
Fikir, TÜMOSAN Genel Müdürü Kurtuluş Öğün; Tarım Makinaları, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ufuk Türker; Tarım 4.0, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Güzel; Tarım
Makinalarında Otomasyon ve Millileşme sunumlarıyla katkıda bulundular.
Tarımda Millileştirme başlıklı panelin konuşmacıları arasında, TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü İhsan Emiralioğlu, Tarımsal
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı
Hakan Kalender, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, MÜSİAD
Bursa Şubesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör
Kurulu Başkanı Murat Bayizit gibi isimler yer aldı.
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MÜSİAD Adana’dan

Akılcı İşler

Adana, Marmara’nın merkezi İstanbul
gibi çevresindeki şehirleri büyütecek
projelere hazırlanıyor
MEHMET ULUĞTÜRKAN GAZETECİ

S

on dönem yazılarımda, konuşmalarımda
şu vurguyu yapıyorum: “Türkiye ekonomisinin Adana’ya ihtiyacı var.” Bunu
yazarken bu şehrin bir ekonomi gazetecisi olarak hamaset yaptığım sanılmasın. Savımı güçlendirecek argümanlarım var. Şu
an Türkiye ekonomisinin lokomotifi, merkezinde
İstanbul’un bulunduğu Marmara Bölgesi... İstanbul ve çevresi ortaya çıkardığı ekonomik değerle
Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılasına, kişi başına
düşen milli gelirine en önemli katkıyı sağlıyor. Bir
başka deyişle Türkiye, Marmara Bölgesi’nden iba-

ret olsaydı kişi başına düşen gelirde birçok Avrupa ülkesinden daha iyi rakamlara sahip olabilirdi.
Yani, İstanbul ve çevresi kendisine komşu olan
şehirleri etkileşimiyle büyütüyor. O zaman Türkiye’ye yeni İstanbullar lazım. Şöyle düşünelim: İstanbul’a sahip Türkiye’nin; güneyinde, kuzeyinde
ve doğusunda 3 İstanbul’u daha olsa... İşte o zaman
Türkiye, dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına
girebilir. Peki, yeni bir İstanbul oluşturmak kolay
mı? Elbette kolay değil. Ancak, uzmanlar yeni bir
İstanbul kurabilmek için coğrafi konumu, ulaşım
imkanları, tarımsal potansiyeli, endüstri kültürü-
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nü, beşerî sermayeyi değerlendirdiğinde ilk adresi
Adana olarak gösteriyor. Aslında son dönemde bu
yönde adımlar da atılıyor. Adana, Mersin ve Hatay
üçgeninin oluşturduğu Çukurova, bugün 50 milyar dolara yaklaşan yatırımlarla anılıyor. 20 milyar
dolarla anılan Türkiye’nin ilk nükleer santrali, ülkenin petrokimya alanında cari açığı azaltma çerçevesinde Ceyhan’da oluşturacağı ‘Petrokimya Enerji
Üssü’, turizmde yeni destinasyon olarak değerlendirilen Tarsus Kazanlı gibi mega projeler yeni doğacak İstanbul’un ayak seslerini oluşturuyor. Adana’ya ihracat penceresinden baktığımızda ciddi
bir potansiyel hemen göze çarpıyor. Geçtiğimiz yıl
‘psikolojik sınır’ olarak değerlendirilen 2 milyar dolar aşıldı. Ancak, Türkiye’nin ilk sanayileşen şehirlerinden biri olan Adana’ya ithalatla birlikte 5 milyar dolarlık dış ticareti yakıştıramayan hayli fazla.
O yüzden şehir dinamikleri ihracat üzerinde daha
fazla duruyor. Ürünlerinin yüzde 50’lik bölümünü
zor beğenen Avrupa ülkelerine satabilme başarısı
sağlayan Adana’nın daha fazla ülkeye ihracatı için
yeni dönemde MÜSİAD Adana’nın da hazırlıkları
olduğunu biliyorum. Suyun her geçen gün önem
kazandığı dünyamızda Ceyhan ve Seyhan gibi
iki büyük nehre sahip olan Çukurova, tarımda da
yeni bir hamleye hazırlanıyor. Her geçen gün suyla buluşturulan arazi miktarı artıyor. Verimli topraklarda katma değeri yüksek yeni tarım ürünleri
yetiştiriliyor. Son dönemde muz seralarından ejder

MÜSİAD
Adana, enerji
ve tarım başta
olmak üzere
sektördeki
gelişmeleri
sadece takip
etmiyor,
faaliyetleriyle
etkin bir rol
oynuyor

27

meyvesine, endüstriyel tarım ürünlerini oluşturan
mısırdan soyaya üretim artıyor. ‘Tarım OSB’, ‘Su
Ürünleri OSB’ gibi yeni tarımsal üsler kuruluyor.
Türkiye ekonomisinin büyümesini, yeni bir başarı
öyküsü yazmasını arzu eden çevreler, Adana’nın
bu çıkışının hızlandırılması, vakit kaybedilmemesi gerektiğine inanıyor. O yüzden bölge özel teşvik
bekliyor. MÜSİAD Adana, şehirde bu süreci yakından takip eden, gözlemlemekle kalmayan projeler
üreten bir iş dünyası sivil toplum kuruluşu... Geçtiğimiz yıllarda ev sahipliği yaptığı ‘Enerji Zirvesi’
hemen ardından gerçekleştirilen ‘Tarım Zirvesi’
Türkiye genelinde sektör temsilcilerinin dikkatlerini Adana’ya çekmeyi başardı.
MÜSİAD Adana Başkanı Burhan Kavak ve ekibi,
MÜSİAD Genel Merkezi eşgüdümlü çalışmalarıyla
şehrin sadece konuşan değil, fikir veren, değer yaratan, proje geliştiren bir kurumu oldu. Sanayiden
hizmete, tarımdan ticarete hangi alanda olursa olsun MÜSİAD Adana üyeleri marka, inovasyon, katma değer, ihracat, istihdam, iş birliği, şehre sosyal
katkı kelimeleriyle birlikte anılıyor. Görevim gereği
bu ailenin fertleriyle sık konuşuyorum. Söylediklerinin özeti ve çağrıları şu: “Bereketli topraklara sahip Adana, Allah’ın hepimize bir lütfu. Burada bir
tohum toprakla buluştuğunda yüz verir. Burada
yatırım yapan kazanır. Ve biz bu kazancı ülkemizdeki tüm yatırımcılarla paylaşmaya hazırız. Gelin
Adana’ya yatırım yapın, siz de kazanın.”

Röportaj

MÜSİAD Adana
Şube Başkanı
Burhan Kavak

Adana Ekonomisi

Dinamik Bir Yapıya Sahip
Burhan Kavak: “Üye ve sektör sorunlarımızın çözümü için değil, şehrimizi
geliştirecek her projenin içerisinde yer almaya gayret gösteriyoruz”

C
ÇİĞDEM ÖZ

erçeve dergisi Adana Özel Ekimiz için,
MÜSİAD Adana Şube Başkanı Burhan
Kavak; mesleki hayatından MÜSİAD
yolculuğuna, MÜSİAD Adana Şube
faaliyetlerinden Adana ekonomisine
kadar kendilerine yönlendirdiğimiz birçok soruyu
okurlarımız için yanıtladı.

gisinde etkin hizmetler yapabilmenin gayretinde olduk. MÜSİAD’ın daima ‘dünyada saygın bir
Türkiye’ hedefi var. Bu hedef, özveri istiyor, çok
çalışmayı gerektiriyor, zalimin karşısında mazlumun yanında durabilmeyi gerektiriyor. Güç birliği, iş birliği yapmayı zorunlu kılıyor. O yüzden her
MÜSİAD’lı yorulma hakkının bulunmadığını, bu
hedefte dinleneme mefhumumun yer almadığını
biliyor.

■ BURHAN BEY, MÜSİAD ADANA ŞUBE BAŞKANLIĞI GÖREVINI NE ZAMANDAN BERI SÜRDÜRÜYORSUNUZ?
2017 Ocak ayından beri MÜSİAD Adana Başkanlığı görevimi sürdürüyorum. Adana Şubemiz
MÜSİAD’ın kuruluşundan itibaren en etkin şubelerimizden biri. Çok değerli ağabeylerimiz görev almış ve güzel işler yapmışlar. Biz de bayrağı
teslim aldığımız andan itibaren camiamızın çiz-

■ BAŞKANLIĞINIZ SÜRECINDE ADANA ŞUBESI
OLARAK GERÇEKLEŞTIRDIĞINIZ FAALIYETLERI
OKURLARIMIZLA PAYLAŞIR MISINIZ?
MÜSİAD Adana olarak şehrimizin yerel yönetimlerinden kamu kuruluşlarına, diğer iş dünyası sivil
toplum kuruluşlarından meslek odalarına iş birliği ve güç birliğiyle çalışmaya özen gösteriyoruz.
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Röportaj
Sadece üyelerimizin, sektörlerin sorunların çözümü için değil, şehrimizi geliştirecek her projenin
içerisinde yer almaya gayret gösteriyoruz. Göreve
geldiğimizde ilk yapmamız gerekenin ekonomisi
güçlü bu şehirde üye sayımızı artırmak olduğunu
düşündük. 95 olan üye sayımızı 149’a çıkardık.
Aramızdaki ticari ilişkileri geliştirecek ‘Mobil MÜSİAD Adana’ sistemini hayata geçirdik. Komisyonlarımızı etkin çalıştırdık. Üyelerimizin özellikle dış pazar başta olmak üzere kendilerini ve
şirketlerini geliştirecek Genel Merkez etkinliklerine daha sık katılmalarını sağlayacak faaliyetlerimizi sürdürdük. Şehrimizin gücüne hep inandık.
Özellikle bölgemize atılım sağlayacak iki önemli
sektörü gündemimize aldık. Bu iki sektörün gelişmesi halinde şehrimizde her sektörün gelişeceğini ve bu sektörlerle dünyanın diğer şehirlerine
rekabet üstünlüğü sağlayabileceğimizi düşündük.
O yüzden ‘Enerji’ ve ‘Tarım’ sektörlerinde ulusal iki
büyük zirve gerçekleştirdik. Ceyhan Enerji İhtisas
Bölgesi’nden güneş enerjisine, hidroelektrikten
rüzgâra kadar bütün kaynaklarımızı göz önünde
bulundurduk. Adana’nın enerji sektöründeki yatırım imkânlarını Türkiye’ye tanıttık.
■ ADANA’DA TARIM VE SANAYININ DURUMUNU
OKURLARIMIZ IÇIN DEĞERLENDIRIR MISINIZ?
Adana, Türkiye’nin ilk sanayileşen şehirlerinden
biri. Osmanlı döneminin fabrikaları payitaht yani
başkent çevresi İstanbul ve Adana’daydı. Tabi bunun sebebi güçlü bir tarım imkanının bulunması.
Ceyhan ve Seyhan nehirleri arasındaki verimli toprakların adı Çukurova. Ve bu toprakların merkezinde de Adana bulunuyor. 1900’lü yılların başında
burada Osmanlı’nın en büyük fabrikaları vardı.
Özellikle pamuk işleyen tekstil fabrikaları... Tabi
tarım ve tarıma dayalı sanayi ile başlayan endüstrileşme süreci zamanla başka sektörlerin büyümesini de beraberinde getirdi. Pamuk çırçırlama, iplik,
kumaş, un fabrikaları, tarım makinası üretim tesisleri gibi kuruluşlar bölgede sanayiyi güçlendirdi.

olmayı başaran tesisler ön plana çıktı. Sonrasında
‘Zengin Adana’ imajı başkentte de alınan teşvik
kararlarında şehre zarar verdi. Komşu şehirlere verilen Adana’nın mahrum bırakıldığı teşvik modeli
Adana’ya güç kaybettirdi. Ancak 2000’li yıllardan
itibaren Adana tekrar yükselişe geçti. Özellikle
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasıyla sanayi süreci tekrar yükseliş trendine girdi. Bugün Adana, 2 milyar doları aşan ihracatı ile
ülkemizin Gayri Safi Millî Hasılası’na en fazla katkı
sağlayan 6’ıncı büyük ekonomiye sahip bir şehir.

Adana,
2 milyar
doları aşan
ihracatı
ile 6’ıncı
büyük
ekonomiye
sahip bir
şehirdir

Cumhuriyetin kurulduğu yıllardan itibaren Adana’da gelişen tarım ve sanayi, 1980’li yılara kadar
hep yükseliş içerisindeydi. Maalesef bu yıllarda
dışa dönük ekonomiye, serbest piyasa ekonomisine, rekabete Adana çabuk adapte olamadı. Çünkü
tesisleri çok büyüktü. Binlerce kişinin istihdam
edildiği tesisler serbest piyasa ekonomisi karşısında başarılı olamadı. Başka şehirlerde hızlı balık
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■ ADANA’NIN EKONOMISI HAKKINDA KONUŞMAK GEREKIRSE NELER SÖYLENEBILIR?
EKONOMININ DAHA ÜST SEVIYELERE ÇIKMASI
IÇIN NELER YAPILABILIR?
Türkiye’de birçok şehir ağırlıklı sektörleriyle akla
gelir. Oysa Adana için bir veya birkaç sektör söyleyebilme imkânı yoktur. Çünkü hemen her sektörde ciddi yatırımları bulunan bir şehirdir. Adana.
Türkiye’de mobilya üretiminin yüzde 15’i Adana’da
gerçekleştirilir örneğin. Dünyanın en ünlü konfeksiyon markalarının kumaşları Adana’dan gider.
Mısır işleyen Türkiye’deki 6 büyük sanayi kuruluşunun 4’ü Adana’dadır. Mısır, pamuk, narenciye,
karpuz, yer fıstığı gibi tarımsal ürünlerde Adana açık ara liderliğini korumaktadır. O yüzden
Adana ekonomisi dinamik bir yapıya sahips. Son
dönemde sanayi yapısında gözle görülür ölçüde
sanayinin katma değeri yükselmektedir. Adana
sanayicisi kilogram bedeli yüksek endüstriyel üretime yönelmiştir. Son dönemde Adana, Türkiye
ekonomisine önemli katkı sağlayacak projelerle
gündeme gelmektedir. Bakü Tiflis Ceyhan (BTC)
Petrol Boru Hattı’nın faaliyete geçmesi ile Ceyhan,
dünyanın önemli petrol merkezlerinden biri hâline geldi. Irak petrollerinin de taşındığı bu yörede

Röportaj
■ BURHAN BEY, MÜSİAD ADANA ŞUBESI OLARAK GELECEĞE YÖNELIK PLANLARINIZI BIZIMLE PAYLAŞIR MISINIZ?
MÜSİAD Adana olarak bugüne kadar üye ziyaretlerimizden ulusal çapta etkinliklerimize
varıncaya kadar her faaliyetimizi camiaya ve
Adana’nın gücüne yakışır şekilde icra etmenin
gayreti içerisinde olduk. Elbette bütün bunları
MÜSİAD’lı olmanın verdiği güçten, Genel Merkezimizin desteğinden ve yönetim kurulumuzdaki,
komisyonlardaki arkadaşlarımızdan alıyoruz.
Yeni dönemde aynı hizmet anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Hizmetlerimizi daha etkin
gerçekleştirebilmemize ve daha sık bir araya gelmemize imkân sağlayacak idari bina ve sosyal
tesislerimiz konusunda çok önemli bir aşamayı
geride bıraktık. Üzerinde yıllardır çalıştığımız bu
konuda Adana Büyükşehir Belediyesi’nden Sheraton Otel yakınında bir araziyi 25 yıllığına bedelsiz
olarak temin ettik. Şehrimizin en görkemli yerinde hizmet binamızı ve sosyal tesisimizi yapacak
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle üyelerimizin dış Pazar çalışmalarına katkı sağlayacak
faaliyetlere yeni dönemde hız vereceğiz. Bu çerçevede önümüzdeki süreçte Bosna- Hersek’ten
başlamak üzere dış pazar arayış çalışmalarımıza
hız kazandıracağız. Yine şehir olarak güçlü olduğumuz sektörlerde TÜİT (MÜSİAD Türkiye İstişare
Toplantıları) ev sahipliği yapmayı planlıyoruz.

Adana yakın gelecekte petrokimya
ve tarım alanında Adana, Türkiye’nin
en önemli merkezlerinden biri hâline
gelecek

Burhan Kavak Kimdir?
1980 yılı Adana’da dünyaya gelen Burhan Kavak, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Muhasebe
ve Vergi Uygulamaları bölümünden mezun
oldu. Mermer, granit, mermer uygulama, PVC
/ alüminyum kapı ve pencere sistemleri alanlarında faaliyet gösteren Kavaklar Mermer Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’de Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yapan Kavak aynı zamanda mali
müşavirdir. 2003 yılında Genç MÜSİAD Kurucu
Üyesi olarak MÜSİAD ailesine katılan Kavak,
2006-2008 yılları arasında Adana Genç MÜSİAD Başkanlığı görevini yürüttü. 2009’da yedek
yönetim kurulu üyesi seçilen Kavak, Yönetim
Kurulu Üyeliği, Mali ve İdari İşler Başkanlığı ve
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Burhan Kavak, 22 Ocak 2017 tarihinden beri Adana MÜSİAD Şube Başkanlığına
görevini sürdürmektedir.

petrokimya tesislerine, enerji kuruluşlarına yatırım imkânı sağlayacak bir bölge oluşturulmuştur.
‘Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi’, Türkiye’nin petrole
dayalı endüstride ithal ettiği ürünleri üreten hatta dünya pazarlarına ihraç eden bir yer olarak değerlendirilmektedir. Rönesans Holding, Cezayir’in
Millî enerji şirketi Sonatrach ortaklığıyla Ceyhan
Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde, 1,2 milyar
dolar yatırımla polipropilen üretim tesisi kurmak
için hazırlıklarını devam ettirmektedir. Diğer
taraftan katma değeri yüksek tarım ürünlerini
üretip dünya pazarlarına sunacak 2 ayrı Tarıma
Dayalı Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir. Dolayısıyla
çok yakın gelecekte petrokimya ve tarım alanında
Adana, Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri
hâline gelecek.
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T: +90 322 239 3040

Kapak

Petrokimya Sanayinin

Türkiye Hikâyesi

Otomotiv, inşaat, elektronik gibi birçok sektöre girdi sağlayan petrokimya
sanayisi geniş portföyü ile stratejik önemini ve konumunu korumaya devam
ediyor
MUSTAFA ÖZKAN
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G

ünümüzde Enerji ve petrolün dünya
üzerinde dahil olmadığı bir alan neredeyse kalmadı denebilir. Otomotivden üretime kadar her alanda, sürecin gidişatını etkileyen faktörlerin
başında bu iki kavramı görmek mümkün. Petrol
gibi yüksek katma değeri olan bir ham maddenin
rezervinden tutunda lojistiğine, gümrüklemesine
ve satışına kadar her safhası birbirinden farklı
dengelerin sonuçlarını içeriyor.
Uluslararası anlaşmalara konu olan petrolünde
alt ürünleri noktasında bir başka büyük dünya
bizleri karşılıyor. Petrokimya bu alt alanlardan
belki de en geniş portföye sahip. Petrokimya sanayisini tanımlamak gerekirse; petrole bağlı ürünleri ve doğalgaz başta olmak üzere plastik, lastik
ve elyaf gibi yarı mamul ürünleri ve diğer organik
ara mamulleri kapsayan bir alandır. Otomotivden
inşaata, elektronikten tarıma kadar birçok sektöre girdi sağlayabilen bir alan olunca her ülke için
stratejik konuma haiz bir durumdadır.
■ İÇ PAZARDAN BÖLGESEL GÜCE DÖNÜŞÜM
Türkiye’de petrokimya sanayinin ilk adımları
1960’ları buluyor. Bu alan kısa sürede hızla mesafe almış. Dünyada gelişen birçok sektöre ham
madde sağlamasının payı bu hızlı büyümede
önemli bir detay. Büyük talep gören petrokimya
temelli ürünler sayesinde 1965 yılında PETKİM
kurulmuş ve beş yıl sonra 1970’te çalışmaya başlamış. Bu tarihten sonra gelişmeye devam eden
sektör iç pazardaki gücünün bölgesel bir güce dönüştürerek devam etmiş.
Petrokimya dünyada ve Türkiye’de en hızlı büyüyen sektörlerin başında geliyor. Dünya ülkeleri
tesislerinizi ya revize ediyor ya da yeni tesisler
için projeler hazırlıyor. Global çevreci kuruluşlar,
Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler doğal yaşamı tehdit eden noktaları ile ilgili endüstrileri ve
kuruluşları atık planlamalarına zorluyor. Tüm bu
tarafların çalışmaları bu endüstrinin gelecekte de
hayatın içinde olacağı anlamı taşıyor.
Ülkemizde petrokimya çalışmalarının üzerinden
geçen yarım asrı geride bıraktı. 2000’li yıllara kadar değerinin anlaşılmadığını görmekteyiz. Zira
kullanım alanı bu kadar geniş olupta atıl kalması mümkün değil. Başta ekonominin can damarı
dediğimiz otomotiv, gayrimenkul ve tekstil gibi
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Türkiye’de kişi başına plastik tüketimi 45 kg/yıl
iken ABD, Kanada ve batı Avrupa ülkelerinde bu
oran 70-90kg/yıl arasında değişmektedir. Bu rakamlar ülkemizin daha alacak çok yolu olduğunun en belirgin göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü kuruluş yılına denk gelen 2023
yılına kadar bu hedeflere ulaşmak adına kamudan özel sektöre kadar tüm iş dünyası yatırımcılarımız el birliğiyle çalışmalarına devam etmektedir. PETKİM ülkemizin bu alandaki en büyük
değerlerinden biri olarak petrokimya alanındaki
ülke sınırlarını aşan çalışmalara imza atmıştır.
Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin sadece kendi iç
pazarındaki petrokimya ürünleri için değil ihracat
kapasitesini artırma hedefiyle de dünyanın her
yerine ihraç edebileceği ham madde ve mamul
ürünler için harekete geçmesi gerekmektedir.

Türkiye petrokimya pazarının yüzde
11’lik büyüme hızı ile dünyanın en hızlı
büyüyen pazarlarından biridir

■ RÖNESANS HOLDING ILE CEZAYIR ORTAKLIĞI
Türkiye’nin güçlü şirketlerinden Rönesans Holding ve Cezayir’in millî enerji şirketi Sonatrach
ortaklığıyla hayata geçirilecek Polipropilen Üretim Tesisi için çalışmalara başlandı. Geçtiğimiz yıl
sonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşen törenle başlayan
sürecin 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.
Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesinde
kurulacak tesisin yıllık üretim kapasitesi 450 bin
ton olacak.

sektörlere ham madde sağlıyor. Bu ürünlerin her
biri tonlarla ifade edilen üretim oranlarına sahip.
Yanı sıra birbirinden farklı birçok alanda da ikame
ürün olarak kullanımı var. Dünyada pazar payını
sürekli artıran nadir sektörlerden biri konumunda. Petro kimya sektörü için belki de yarının sektörü denmesinin en büyük nedeni de kullanım
alanı gelişen teknolojiye, üretim sistemlerine ve
sektörlerin yeni ihtiyaçlarına göre yenilenerek
kendine yer bulmasından olsa gerek.

■ CARI AÇIĞA 450-500 MILYON DOLARLIK
KATKI
Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak imza
töreninde yaptığı konuşmada, “Plastik hammaddesi olarak kullanılan polipropilen, ülkemizde
halâ ithal edilen kalemler arasında bulunuyor.
Her yıl 2,2 milyon ton polipropilen, 2,6 milyon ton
polietilen ve yine 1,5 milyon ton PVC ithalâtı yapıyoruz. Dünya tüketiminin yüzde 3-4’ünü Türkiye
ithal ediyor ve ihtiyacının yüzde 90’ını ithalâtla
karşılıyor. Türkiye şimdi çok hızlı adımlarla bu
açığı kapatmak için yola çıktı. Büyük adımlarla
ilerliyoruz. Bu yatırımla Türkiye’nin cari açığının
azaltılmasına her yıl 450-500 milyon dolar arasında katkı yapmayı hedefliyoruz” dedi.

■ TÜRKIYE’DE KIŞI BAŞINA PLASTIK TÜKETIMI
45 KILOGRAM
Ülkemizin kalkınma hedefleri birçok sektörde
beklenen gelişmeler, hızlı nüfus artışı gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye petrokimya sanayinin büyük bir gelişme potansiyeline sahip olduğu görülüyor. Türkiye’de petrokimya
sektöründeki büyüme hızı GSYH’deki büyüme
hızının yaklaşık 2 katı düzeyine gelmektedir.
Sektördeki büyüme hızı yüksek olmasına rağmen, Türkiye petrokimya sektörü henüz esas istenen pazar doygunluğa erişememiştir. Yurtiçi
plastik mamul üretimimiz 2018 rakamlarıyla 8,8
milyon tonlarda görülüyor. 1,5 milyon ton plastik
ihracatımız ve 600 bin ton civarı da aynı üründen
ithalâtımız bulunmaktadır.

■ TÜM BÖLGENIN YENI İSTIHDAM KAPISI
Gaziantep’in dünyada en fazla polipropilen kullanılan şehirlerden biri olduğunu, bu yatırım için
Gaziantep’e yakınlığı nedeniyle Adana Ceyhan’ın
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Kapak
seçildiğini vurgulayan Dr. Ilıcak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, Şubat ayında Cezayir’e yaptığı resmi gezide duyurduğu petrokimya yatırımında yanımızda, dost ve kardeş ülke Cezayir’in Millî enerji
şirketi Sonatrach da var. Bölgede inşa edeceğimiz
tesiste yılda yaklaşık 450 bin ton üretim yapmayı hedefliyoruz. Üretim tesisi inşaat aşamasında
2.000-2500 kişiye istihdam sağlayacak. 2019 yılında inşaatına başlayacağımız üretim tesisini,
36 ay gibi bir süre içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Yatırım tutarının ise 1,2 milyar dolar olarak
gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

1965 Yılından Bugüne PETKİM
Türkiye´de petrokimya sanayinin kurulması
fikri I. Beş Yıllık Plan döneminin başlangıcı olan
1962 yılında benimsenmiş, yapılan etüt ve araştırmalar sonucunda PETKİM Petrokimya A.Ş. 3
Nisan 1965 tarihinde TPAO öncülüğünde kurulmuştur. Ülkemizin en gözde şirketlerinden olan
PETKİM, 50´yi aşan petrokimyasal ürün yelpazesiyle bugün sanayimizin vazgeçilmez bir
hammadde üreticisi durumundadır. PETKİM’in
ürettiği petrokimyasal ürünler; İnşaat, tarım,
otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj, tekstil
sektörlerinin önemli girdileridir. Ayrıca, İlaç,
boya, deterjan, kozmetik gibi birçok sanayi İçin
girdi üretilmektedir. PETKİM; yılda 3.2 milyon
ton brüt üretim gerçekleştirmesinin yanında
insana saygılı, çevreye duyarlı üretim teknolojisiyle, kültürel, sosyal, ekonomik yaşamımıza
yaptığı katkılarla yurdumuzun gurur kaynağı
olmaya ve ülke ekonomisine değer katmaya
devam etmektedir.

Ülkemiz için de önemli bir tarih olan 2023’te resmi olarak faaliyete başlayacağız. Polipropilen Üretim Tesisi o tarihten itibaren, başta Adana Bölgesi
olmak üzere 500-600 kişiye istihdam sağlayacak”
ifadelerini kullandı. Toplantıya katılan Sonatrach
CEO’su A. Ould Kaddour da bu yatırımın iki ülke
arasında sinerji yaratacağını belirterek, “Türkiye
ile Cezayir arasında çok derin ve tarihi bağlar var.
Bunun yanı sıra güçlü ekonomik bağlarımız da
bulunuyor. Bugüne kadar birçok yatırımı birlikte

PETKİM planladığı ve yürüttüğü
yatırımlarla katma değeri yüksek
ürünlerin yurt içinde üretilmesini
sağlayarak, üretimin ve ihracatın dışa
bağımlılığını hedeflemektedir

hayata geçirdik. Rönesans Holding ortaklığıyla
kuracağımız polipropilen üretim tesisinin de bu
güçlü bağlara katkıda bulunacağı ve sinerji yaratacağına inanıyorum” diye konuştu.
Buna rağmen 2009 yılı sonunda yurtiçi talebin
ancak %25’i karşılanabilmiştir. Bunun nedeni ise
Türkiye petrokimya pazarının %11’lik büyüme hızı
ile dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri
olmasıdır.
PETKİM planladığı ve yürüttüğü yatırımlarla
katma değeri yüksek ürünlerin yurt içinde üretilmesini sağlayarak, üretimin ve ihracatın dışa
bağımlılığını hedeflemektedir. PETKİM yurtiçi
üretimin, ülke ekonomisi için öneminin farkındalığının içerisinde paydaşların beklentilerini tam
olarak karşılamak amacıyla kısa, orta ve uzum
vadeli politika ve stratejilerini belirlemiştir. PETKİM’in kapasite artırıcı yatırımlarının itici gücü
olan ve hammadde güvenilirliğini sağlayacak
rafineri kurma çalışmaları STAR Rafineri A.Ş. tarafından başlatılmıştır. Türkiye’nin özel sektör
eliyle gerçekleştirebilecek en büyük yatırımı olan
rafineri-petrokimya entegrasyonu ile Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023’te PETKİM yarımadasını Avrupa’nın en verimli üretim merkezlerinden
biri hâline getirmeyi hedeflemiştir.
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2011 yılında kurulan SZD Grup olarak
finansal danışmanlık, cihaz/ekipman
temini, sistem kurulumları, IT alt yapı
ve üst yapı hizmetleri vermekteyiz.
Deneyimli çalışanlarmız ve iş
ortaklarımız ile birlikte yaratıcı fikirlerin
ışığında teknolojiden faydalanarak
insan işini kolaylaştıran çözümler
sunmaktayız.

0 (322) 224 0 888
0 (850) 228 0 101
info@szd.com.tr

Yeni Baraj Mah. Kasım Gülek Bul.
680001 Sk. Gülek Plaza A Blok
No:24 Seyhan/Adana

Görüş

Ceyhan Petrokimya

Endüstri Bölgesi ve Adana
Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi’nin faaliyete geçmesiyle bölgedeki birçok
köklü sektör ivme kazanacak
alan; Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin
tam anlamıyla faaliyete geçmesidir.
Gelişmiş ülkelerin en önemli kalkınma kaynaklarından biri olan petrokimya endüstrisinin Türkiye’de gerçekleştirilecek ve Türkiye’yi petrokimyada global üretim üssü olarak konumlandıracak en
büyük projesi olan Ceyhan Petrokimya Endüstri
Bölgesi Projesi, bölgenin yakın coğrafyasında yer
alan 600 Milyar dolarlık ekonomik alana sunacağı ihracat ürünleriyle önemli bir potansiyel taşıdığı net şekilde ortaya konmuştur.
Bu anlamda bölgede gerçekleştirilecek ilk yatırım, 1.3 Milyar Dolarlık Rönesans Holding tarafından yapılacak Polipropilen Üretim Tesisi olacak.
Bu ilk yatırım diğer yeni yatırımlar içinde önemli
bir referans olacaktır. Bu ve buna benzer yüksek
hacimli tesisler faaliyete başladıkça alt sektörlerimizde ithalât bağımlılığımız azalacak ve ihracatımıza olumlu katkısı olacaktır.

A

dana tarımıyla, sanayisiyle ve ihracatıyla göz kamaştıran, Türkiye’nin
en önemli illerinden birisi. Hız kesmeden büyümesine devam eden
Adana’nın ihracatı 2019 yılı itibariyle 2 milyar doların üzerine çıktı. Bölge olarak
makro anlamda en önemli beklentimiz, Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan eylem planı
kapsamında Mega Endüstri Bölgeleri içinde yer

Adana Sanayi
Odası Yönetim
Kurulu Başkanı
Zeki Kıvanç
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Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi’nin tam
anlamıyla hayata geçirilmesi ile birlikte mevcut güçlü ve köklü sektörlere ek olarak; enerji,
petro-kimya ve kimya sanayileri de bölgemizde
önemli bir ivme kazanacaktır. Bölgede yapılacak
yeni yatırımlar, sadece Adana’ya değil, bölgemize ve ülkemize de önemli bir kazanım olacaktır.
Adana’ya kazandırılacak olan Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi ile katma değeri çok yüksek
olan birçok ürünü üretme imkânımız oluşacak.
Bölgemiz hem güçlenecek, ivme kazanacak hem
de ülke kalkınmasında rol oynayacak. Ayrıca bu
tesis ile iç piyasanın yüzde 80’inden fazlasını da
karşılayabileceğiz; dolayısıyla ithalât oranımızda
büyük oranda azalma görülürken ihracat oranımızda da büyük bir artış meydana gelecek.

Horizon Kuruyemiş Şekerleme Unlu Mamüller Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Adres: Kışla Mh. 4389 Sk. No:11 A/Z02 Yüreğir/Adana
Toptan & Perakende Bayilik ve Fason Üretim Talepleri için
Tel: 0322 341 69 69 | 0322 346 03 04
Gsm: 0530 343 10 42

www.tatmixkuruyemis.com
info@horizonkuruyemis.com
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ÇİĞDEM ÖZ

Bekir Sütçü:

Türkiye’nin
büyümesine katkı
sunmaya

Devam Edeceğiz
42 yıl önce temelleri atılan Adana
Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi, bugün Türkiye’nin
büyümesinde, gelişmesinde ve
kalkınmasında önemli rol oynuyor

E

konomik kalkınmada büyük faktör olan
aynı zamanda Yeşil fabrikaları ile beraber tüm yeşil alanlarını donatmış, çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk bilinci taşıyan, ileriyi gören, planlı sanayileşmenin,
kayıtlı ekonominin en iyi örneği sayılan Adana’yı,
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı Bekir Sütcü okurlarımız için değerlendirdi.

adımların, ekilen tohumların bugün meyvelerini
topluyoruz. Doğru bir strateji yürütülerek bölgemizin, tarıma elverişli olmayan ve çevresi genişlemeye müsait bir alan seçilerek kurulmuş olması,
bugün bize sıkıntısız bir şekilde büyüme imkânı
sunuyor. Tabi ilk kurulduğu yıllarda AOSB’mizde
ciddi alt yapı ve üst yapı sorunları varken, bugün
gelinen nokta da sorunsuz ve kesintisiz üretim
için tüm olanaklar mevcuttur. Şimdi bir sanayici
OSB’de yatırım yapmak için geldiğinde her şeyi
hazır buluyor. Adana Hacı Sabancı OSB’miz, Türkiye’deki OSB’ler arasında ilk ve tek olan EFQM
(Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) “Mükemmellikte
yetkinlik için tanımlanan 4 yıldız” ödülünün sahibidir. Bir şehirde ne varsa bünyesinde bulunduran,
elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, peyzaj, çevre,
güvenlik ve ulaşım gibi temel üretim donanımlarının tümüne sahip Adana OSB olarak; sanayicile-

■ BEKIR BEY, BAŞKANLIĞINI YÜRÜTTÜĞÜNÜZ
ADANA HACI SABANCI ORGANIZE SANAYI BÖLGESI’NIN KURULUŞUNU VE ZAMAN IÇERISINDEKI GELIŞIMINI ÇERÇEVE OKURLARI IÇIN PAYLAŞIR MISINIZ?
Bölgemizin kuruluşu 29 Mart 1977 yılında Bakanlar
Kurulu’nca onaylanmış, ilk müteşebbis heyeti ise
1977’de oluşturulmuştur. 42 yıl önce doğru atılmış
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Röportaj

AOSB, Türkiye’deki OSB’ler arasında
ilk ve tek olan EFQM “Mükemmellikte
yetkinlik için tanımlanan 4 yıldız”
ödülünün sahibidir

rimize Türkiye’nin en uygun fiyatlarıyla elektrik,
su ve doğalgaz temin etmekteyiz. Yeni yatırımcılarımıza da yine uygun fiyatlarla arsa tahsisi yapmaktayız.
■ KENDI BÖLGENIZDE FIDAN DIKIMLERI GERÇEKLEŞTIRDIĞINIZI BASINDAN DUYUYORUZ.
EN YEŞIL VE EN ÇEVRECI OLMA YOLUNDA BU
SENEDE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINIZ
VE ÇEVRE DOSTU ÇALIŞMALARINIZ OLACAK
MI? BU TÜR PROJELERIN YAYGINLAŞTIRILMASI
IÇIN NELER YAPILABILIR?
Üretim, istihdam ve ihracatla bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan Adana Hacı Sabancı
Organize Sanayi Bölgemiz aynı zamanda çevreci bir OSB olarak öne çıkıyor. Çiçeklendirme ve
ağaçlandırma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü AOSB’miz ana arterlerden ara caddelere kadar
çiçek bahçesini andırıyor. Bunun yanı sıra fabrika
bahçelerinin de ağaçlandırılması için teşvik amaçlı çalışmalarımız sürüyor. Bölgemiz dahilinde son
3 yılda 155.000 adet fidanı toprakla buluşturduk.
Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz “En Yeşil Fabrika” yarışmasıyla sanayicilerimize tesisleri
içinde fidan dikimini teşvik etmeyi sürdürüyoruz.

düşen görevi yapıyor olsak ta, devletimizin de aldığı tedbirler var. Son olarak başlatılan enflasyonla
mücadele çalışmalarının yanı sıra 2019 yılı için
başlatılan istihdam seferberliği bunun örneğidir.
■ BEKIR BEY, ADANA’YA BUNDAN SONRAKI
SÜREÇTE NE GIBI KATKILAR SAĞLAYACAKSINIZ? ADANA ORGANIZE SANAYI BÖLGESI ÇATISI ALTINDA YAPILACAK PROJELER, ÇALIŞMALAR VAR MI?
Günümüzde 22 farklı sektörde orta ve büyük ölçekli işletmelerin faaliyet gösterdiği AOSB’miz,
Türkiye’ye ve dünyaya mal olmuş birçok markanın
da üretim üssü durumundadır. Ülkemizin 2023
ekonomik hedeflerine ulaşması için biz sanayicilere önemli görevler düşmektedir. Bu çerçevede
devletimiz son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Türk Sanayisinin Güney’deki Üssü Adana
OSB olarak; güçlü Türkiye hedefine giden yolun
çok çalışmaktan ve üretmekten geçtiğinin bilinci
ile üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek,
her koşulda üretmeye, istihdam sağlamaya, Türkiye’nin büyümesine ve gelişmesine katkı sunmaya
devam edeceğiz.

■ TÜRKIYE’NIN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN
BIRI OLAN IŞSIZLIK HAKKINDA NASIL BIR DEĞERLENDIRMEDE BULUNURSUNUZ? ADANA
BÖLGESINDE ISTIHDAMA YÖNELIK NE TÜR ÇALIŞMALAR YAPILIYOR?
İstihdam oranları ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve
ekonomik göstergelerinde önemli bir kriteri oluşturmaktadır. TÜİK’in açıkladığı son verilere göre,
Adana’mız işsizlikte birinci sırada olmasa da ilk sıralarda yer almaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini yürüttüğüm Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde, ülkesini seven tüm sanayiciler olarak üretim ve istihdam yaratmaya odaklı anlayışla hareket etmekteyiz. Bu kapsamda, yaklaşık
40 bin istihdam sağlanmaktadır. Biz bunu hiçbir
zaman yeterli bulmuyoruz, sanayiciler olarak daha
fazla istihdam için elimizden geleni yapıyoruz ve
yapmaya da devam edeceğiz. Gerek komşu ülkelerde yaşanan sıkıntılar gerekse dünya ölçeğindeki
birtakım sorunlar küreselleşme nedeniyle ülkemizi de doğal olarak etkilemektedir. Bunun yanı sıra
yükselen enflasyon oranları biz sanayicilerin üretim maliyetlerini artırırken, istihdamı da olumsuz
etkilemektedir. Bu tabloda biz ne kadar üzerimize

Bekir Sütcü Kimdir?
1962 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Bekir
Sütcü, 1974 yılında Adana Cumhuriyet İlkokulu’nu, 1977 yılında Adana İstiklal Ortaokulu'nu
bitirdi. Adana Erkek Lisesi'nde eğitimine devam
eden Sütcü, birinci sınıfta öğrenimini yarıda bırakarak çalışma hayatına yöneldi. Adana Hacı
Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan
Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışma hayatına
devam eden Sütcü, 2010’dan beri Adana Hacı
Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor. Ayrıca Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu'nda (OSBÜK)
iki dönemdir yönetim kurulu üyeliğine devam
eden ve birçok sivil toplum kuruluşuna ve meslek örgütüne üyeliği bulunan Sütcü, evli ve beş
çocuk babasıdır.
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Yeteneği Başarıya Dönüştüren;

“Yetenek Merkezli Eğitim Modeli”

O

Amaç; “Eğitimin hedefine, insanlığın yüksek değerlerini koymak”

kyanus Kolejleri okul öncesi eğitimde; ‘Her çocuk özeldir’ felsefesinden
yola çıkılarak, bireysel farklılıkları göz
önünde tutup çocuklara bilgi aktarmak yerine; onları düşünmeye, araştırmaya , merak
etmeye teşvik eden, en önemlisi öğrendiklerini hayatta nasıl uygulayabileceklerini
gösteren bir eğitim programı; ilkokul eğitim-

öğrenme programının işlendiği, öğrencilerin
yaşam boyu öğrenmede aktif rol aldığı, öğrenilen bilgi ve becerilerin günlük hayata
yansıtıldığı yetenek merkezli bir eğitim programı; ortaokulda, 21.yüzyılın ve geleceğin gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılan,
bunları günlük yaşamlarına kolayca aktaran,
başarılı ve mutlu öğrenciler yetiştiren eğitim

de, sürdürülebilir gelişimin esas alındığı, tam

modeli uygulanmaktadır.
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30

KAMPÜS
VE

110'

DAN FAZLA OKULLA
BÜYÜMEYE DEVAM EDIYOR

2004 YILINDAN BERİ, AYNI KALİTEDE HİZMET VERMEKTEDİR

Orhan ÖZBEY
Okyanus Kolejleri Kurucusu Orhan ÖZBEY, uyguladıkları eğitim modeline ilişkin, “1979
yılından bugüne dek süren eğitimcilik ve eğitim işletmeciliği meslek hayatımda bir hayalim vardı; “Eğitimin hedefine, insanlığın yüksek değerlerini koymak.” Okyanus Kolejleri
de bu duygular eşliğinde kuruldu. Eğitimin temel örgüsü de şu mantıkla çerçevelendi;
“Bilimin gerçek verileriyle, öğrencinin aklına kapılar açılacak. Ancak iradesi elinden
alınmayacaktır.” Analiz ve sentez yapabilen, pratik hayatta da inisiyatif kullanabilen
insan modelini, eğitim sisteminin odağına koyarak çalışmalarımıza başladık.
Okulun, sadece öğrenme yeri olmadığı bilincinden hareketle öğrencinin, en çok zaman
geçirdiği bu mekânlarda, arkadaşlıklar edinme, kendisini ispat etme, gözlem yapabilme
gibi gereksinimlerinin karşılandığı yer olarak düşünüldüğünde her öğrencinin; ruhsal,
duygusal, zihinsel ve bedensel gelişme ihtiyaçlarına cevap aradık. Bunun için onlarca
kulüp kurduk ve şu çağrıyı yaptık: “Sizi evrensel bilgilerle donanmış zihinsel aydınlığa,
sanatın her çeşidiyle renklenmiş duygusal heyecana, etik değerlerle yücelmiş ruh bakımına, sporun sağlıkla bütünleşmiş bedensel gelişimine, vizyona, erdeme çağırıyoruz.”
Bu çağrımız öylesine büyük bir karşılık buldu ki, bizi İstanbul’un ve Türkiye’nin birçok
vilayetinde yeni kampüsler açmak sorumluluğu ile bizi karşı karşıya getirdi. Bu mutlu
yolculukta, önümüzdeki yıllarda daha fazla Okyanus Kolejleri Kampüsleri ile hizmet vermeyi arzu ediyoruz.” açıklamalarını yaptı.
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Sektörel

85 Milyon Yıllık Nadide Değer

Orkide

Derin geçmişiyle ve güzel görünümüyle Orkide yetiştiriciliği gelecek dönem
için umut vadediyor
ÇİĞDEM ÖZ
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Sektörel
mesi sebebiyle hem güneş ışığı maksimum düzeyde kullanılabiliyor hem de daha düşük maliyetlerde üretim yapılabiliyor.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıklamış
olduğu veriler incelendiğinde Türkiye’de 2017’de
1 milyon 624 bin orkide üretilirken bu rakamın
2018’de 1 milyon 885 bin 930’a ulaştığı görülüyor.
Söz konusu süs bitkilerin arasında en çok artış ise
Orkide çiçeğinde yaşanıyor. Orkide üretimi toplamda bir milyon 625 bine yükseliyor.
Adana’da Orkide çiçeği üzerine yatırımların 2002
yılına dayandığı biliniyor. O dönem yıllık 300 bin
adet üretilen Orkide, yatırımların artması ve yeni
tesislerin kurulmasıyla yıllık 1,5 milyon adet üretiliyor. Yapılan bu yatırımlar neticesinde Orkide
üretiminde büyük bir artışın meydana geldiği
gözlemleniyor. Şu an ki üretimin, gelen talebin
yüzde 30’unu karşılıyor. Ancak ilerleyen dönemlerde Orkide çiçeği yetiştiriciliği yaygınlaştığı
takdirde üretimin üç milyona çıkması bekleniyor.
Orkide üretimi kadar yetiştirmesi de zahmet ve

T

ürkiye içerisinde barındırdığı ve yetiştiriciliğini yaptığı bitki türlerinin
çeşitliliğinden ötürü dünya üzerinde
önemli bir paya sahip. Ayrıca odun dışı
orman ürünü yetiştiriciliğinde de Türkiye önemli bir gelir kaynağıdır; bu nedenle doğal
kaynak olan bu ürünlerin ekonomik açıdan değeri her geçen gün kat kat artmaya devam ediyor.
Bu değerli bitkilerden biri de orkide…

En önemli tarımsal üretim merkezi
olan Adana Çukurova Bölgesi
ekilebilir arazi bakımından dünyanın
ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor

ORKIDE VE ADANA’DA ORKIDE YETIŞTIRICILIĞI
85 milyon yıl öncesine dayanan köklü ve narin
geçmişiyle Orkide çiçeği, geçmişte olduğu gibi
bugün de zarafeti ve asaleti simgeliyor. Dünyanın
her yerinde farklı renkte ve farklı formlarda karşımıza çıkan ve göz alıcı görünümüyle bizleri büyüleyen Orkide, zor koşullar altında açan, kırılgan
ama bir o kadar da dayanıklı bir çiçektir. 26 bin
farklı çeşidiyle Orkide özel günlerimizde hediye
edebileceğimiz ve hayat kurtarıcı bir rol oynuyor.
Narin ve bir o kadar ihtişamlı görüntüsünün altında kırılganlık yatan Orkide, süs bitkiler arasında en çok tercih edilen oluyor.
En önemli tarımsal üretim merkezi olan Adana
Çukurova Bölgesi sahip olduğu potansiyel bakımından ekilebilir arazi bakımından dünyanın ilk
10 ülkesi arasında yer alıyor. Orkidenin türlerinin
dağılımında ise bu bölge önemli bir yer tutuyor.
Adana ve Mersin bölgesinin ılıman Akdeniz iklimine sahip olması süs bitkisi üretiminde büyük
bir avantaj oluşturuyor. Kış aylarının ılıman geç-
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lerin yumrularına verilen isim olarak sözlükte yer
alıyor. Salep, ülkemizde ise çoğunlukla dondurma,
yoğurt ve içecek yapımında; tıbbi-aromatik ürün
yapımında ve kozmetik sektöründe kullanılıyor.
Ayrıca gıda ve eczacılık alanında kullanılması da
ürünün önemini artıran diğer bir unsur olarak
karşımıza çıkıyor. Üretimin ağırlıklı olarak yapıldığı yerler; yüzde 50 ile Ege Bölge’si, yüzde 15 ile
Akdeniz ve Karadeniz Bölge’leri, yüzde 10 ile İç
Anadolu Bölge’si, yüzde beş ile Doğu Anadolu ve
Güneydoğu Anadolu Bölge’leri şeklinde sıralanıyor. Salep, Türkiye dışında az miktarda İran, Irak
ve Suriye ile Avrupa ülkelerinden Yunanistan ve
Fransa’da üretiliyor.
SALEBIN İNSAN SAĞLIĞINA YARARLARI
Salep tüketimi, insan vücudunda mukoza zarını
koruduğu için solunum yolu hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Bağışıklık sistemini
güçlendirici etkisi bulunan salep, kış aylarında
soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklara yakalanma
oranını azaltır ve vücudun bu tür hastalıklarla
savaşmasını sağlar. Ayrıca bronşit, mide hastalıklarına iyi gelir. Ülkemizde orkide ve salep elde edilen yumrular için birtakım raporlar ve çalışmalar
yapılıyor. Bu doğrultuda hareket eden Tarım ve
Orman Bakanlığı, orkidelerin toprak altı yumrularından elde edilen salep ürününün, gelecek nesillerce kullanımının sağlanması ve ekonomik değeri yüksek salep orkidelerinin yayılış alanlarının
genişletilmesi için çalışmalar yapıyor.

uğraş gerektiren bir süs bitkisidir. Bir Orkide bitkisi ortalama 3 yılda hayat buluyor ve yetişiyor.
Isıtma, soğutma ve gübreleme işlemleri çok kapsamlı bir tesis gerektiriyor.
ORKIDEDEN GELEN LEZZET: SALEP
Kozmetik alanda; parfüm yapımında, tıbbi alanda
şifa kaynağı olarak, süs bitkisi olarak ta çiçek pazarında önemli bir yer edinen Orkide aynı zamanda gıda sektöründe de ön plana çıkıyor. Kış aylarında bir tutam tarçınla lezzetlendirdiğimiz salep
Orkide çiçeğinin toprak altı yumrularından elde
ediliyor. Salep; Orkidelerin Orchis, Ophyris, Serapias, Platanthera, Dactylorhiza cinslerine ait tür-

Kış ayların vazgeçilmezi olan salep,
üzerine tarçın serpiştirilerek servis
ediliyor

Orkide Yetişme Süreci
Türkiye 175'e yakın Orkide türüyle Avrupa’nın
en zengin ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkemizde yetişen Orkidelerin yüzde 13’ü endemiktir. Bu
bitkiler sadece Türkiye’ye özgüdür. Orkidelerin
çoğalmaları da diğer bitkilere göre farklı özelliklere sahip. Sadece 50-60 kadar hücreden ibaret
olan tohumları besi doku içermediği gibi yetişmesi de bazı türlerde 2-3 yıl, bazılarında ise 14 yıl
sürüyor. Aynı zamanda fidelerin çiçek açma büyüklüğüne ulaşması da yıllar sürüyor. Dolayısıyla orkideler oldukça zor çoğalan, bu yüzdende
korunması gereken bitki grubunda yer alıyor.
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Çukurova’nın ve Tarımın Gözbebeği

a
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Tekin: “Adana, 539 bin hektar tarım alanıyla ülke tarımında
önemli bir noktada bulunmaktadır”

ÇİĞDEM ÖZ

dana İl Tarım ve Orman Müdürü
Muhammet Ali Tekin, tarım ve hayvancılığın süreç içerisindeki gelişimi, hayata geçirilecek olan projeler
ve tarımsal yatırımlar ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

üzerine kurulmuş ve dünyada sayılı ovalardan
biri olan Çukurova’nın gözbebeği gibidir. Dolayısıyla 539 bin hektar tarım alanıyla Ülke tarımında
önemli bir noktada bulunmaktadır. Tarımsal üretim değerinde 9,76 Milyar TL. ile Türkiye’de altıncı
sırada yer almaktadır. Bu değerin büyük çoğunluğunu 6,76 Milyar TL ile bitkisel üretim değeri oluşturmaktadır. Turunçgiller, kavun, karpuz, soya, yer
fıstığı ve marul üretiminde ülkemizde liderliğini
korumaktadır.
Ülkedeki turunçgilin yüzde 30’u, kavunun yüzde
12’si, karpuzun yüzde 25’i, marulun yüzde 23’ü
soya ve yer fıstığının yüzde 57’e yakını ilimizde
üretilmektedir. Bununla birlikte dane mısır, yağ-

■ ADANA’NIN TÜRKIYE TARIMINDAKI YERI
NEDIR? HANGI ÜRÜNLERDE LIDERLIĞI VARDIR?
AĞIRLIKLI YETIŞEN ÜRÜNLER VE MIKTARLARI
NELERDIR? BU ŞEHIRDE YETIŞMEYEN TARIM
ÜRÜNÜ VAR MIDIR?
İlimiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış,
kültürlerini harmanlamış, çok verimli topraklar
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göl ve göletleri, lagünleri ve Akdeniz'e olan kıyı
şeridi ile ürün çeşidi ve verim açısından önemli
bir tarım merkezidir. 436 bin hektarlık sulanabilir
tarım arazisinin yaklaşık 300 bin hektarı sulanmaktadır. Yedigöze sulama sahasının tamamlanması ile 75 bin hektarlık alan daha sulamaya
açılarak sulanabilir tarım arazilerinin oranı yüzde
86'lara ulaşacaktır. Aşağı Seyhan Ovası (ASO) ve
Aşağı Ceyhan Ovası (ACO) halihazırda açık sistem
yani açık sulama kanalları ile sulanmakta olup
toplam sulama randımanı yüzde 43 olarak tespit
edilmiştir. Bu topraklarımızın ülke tarımına ve
ekonomisine yaptığı katkıları daha üst seviyelere çıkarmak, özellikle Aşağı Seyhan ve Ceyhan
Sulama Projesinden başlanarak tüm projelerin
açık sistemden kapalı basınçlı sulama sistemine
dönüştürülmesi ile mümkün olacaktır. Bununla
ilgili Devlet Su İşleri gerekli çalışmaları yapmaktadır. Diğer taraftan sulama konusundaki ciddi
bir destek ise hükümetimiz tarafından bireysel
sulama yatırımlarının desteklenmesi konusunda
verilmektedir. 2007 yılından itibaren 562 çitçimize 8 milyon 720 bin 349 TL’lik hibe desteği sağlanmış olup çiftçimizin vahşi sulamadan modern

"Güneyin
Turuncu,
Kadınların
Umudu,"
projesi ile
25 kadına
turunç reçeli
üretimi
konusunda
kurs
verilmiş ve
sonucunda
kadınlar
üretim
yapar hale
getirilmiştir

Adana, tarımsal üretim değerinde
9,76 Milyar TL. ile Türkiye’de altıncı
sırada yer almaktadır

lık ayçiçeği ve pamuk önemli bitkisel ürünler arasında boy göstermektedir. Konu verim açısından
değerlendirildiğinde ise ortalamanın üzerindedir.
Böylesine verimli topraklarda yılda iki ürün alınırken yetişmeyen tarım ürünü yok diyebiliriz ancak
tabi ki öncelikli olarak ürünün ekonomik faydasına ve toprak, iklim vb. isteğine bakılmaktadır.
■ ŞEHRIN TARIMSAL POTANSIYELINDEN DAHA
FAZLA NASIL YARARLANILABILIR? SULAMA
BAŞTA OLMAK ÜZERE EKSIK KALAN TARIMSAL
ALT YAPI EKSIĞI VAR MIDIR? BUNLARIN GIDERILMESI ÇERÇEVESINDE NELER YAPILIYOR?
Seyhan ve Ceyhan nehrinin ortasında bulunan
ilimiz toprak verimliliği açısından bulunmaz bir
nimettir. Verimli alüvyon toprakları, 5 metreden
3 bin 700 metrelere kadar değişen rakımı, baraj
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alımı konusunda yüzde 50 devlet destekli hibe
projeleri de yürütülmektedir.
■ İL MÜDÜRLÜĞÜNÜZÜN SON DÖNEMDE
ODAKLANDIĞI PROJELER NELERDIR? TARIMSAL
YATIRIM YAPMAK ISTEYEN IŞ INSANLARINA
HANGI ALANLARI IŞARET EDEBILIR, HANGI
ÖNERILERDE BULUNURSUNUZ?
İlimizin en önemli sektörlerinden biri olan tarım
sektöründe, yenilikçi bir yaklaşımla kümelenme
yoluyla rekabet gücünün artırılması için ‘Organize Seracılık Bölgesi’ oluşturmasına yönelik ilk
adımlar atıldı. Bu proje kapsamında Adana ili Karataş ilçesi Bebeli Mahallesi’nde 3 bin 200 dekar
alan üzerine kurulacak ve ortalama 2000 kişinin
çalışacağı “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi”nin kurulması ve faaliyete geçirilmesi
için başvuru yapıldı. Yoğun olarak da bir talep söz
konusu. Seracılık konusunda en önemli maliyet
ısıtma gideri. Bölge olarak bu konuda şanslıyız.
Tarla balıkçılığı konusunda ise Karataş İlçesi Adalı
Mahallesinde bulunan 6 bin 500 hektar mera alanında (verimsiz ve bataklık alan) Tarıma Dayalı
İhtisas Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi kurulması planlanmıştır. Proje ile insan eli altında
kontrollü olarak toprak havuzlarda tarla balıkçılığı yapılarak bu alanların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Proje sahasındaki işletmeler ve yan
faaliyet kolları ile iki bin kişiye istihdam sağlanacak, Su ürünleri ihracatı yapılacak, Proje sahasındaki üretimle uygun kapasitede su ürünleri işleme tesisleri ve soğuk hava depoları kurulacaktır.
İl Müdürlüğümüz tarafından Yumurtalık İlçesin-

Adana, tarımsal üretim değerinde
9,76 Milyar TL. ile Türkiye’de altıncı
sırada yer almaktadır
sulamaya geçmesi yönünde büyük bir katkı sağlanmıştır.
■ DENIZ SEVIYESI VE 2 BIN METREYE YAKIN
RAKIMI BÜNYESINDE BULUNDURAN ADANA’DA HAYVANCILIK IMKÂN VE POTANSIYELI
HAKKINDA BILGI VERIR MISINIZ? DEVLETIMIZ,
HAYVANCILIĞIN GELIŞTIRILMESI ÇERÇEVESINDE ADANA’DA HANGI TEŞVIK UNSURLARINI
YATIRIMCIYA SUNUYOR?
Tarımsal üretimimizin bir diğer önemli başlığını hayvancılık sektörü oluşturmaktadır. 265 bin
430 adet büyükbaş, 807 bin 900 adet küçükbaş
hayvan varlığımız bulunmaktadır. Bir önceki yıla
göre büyükbaş hayvancılıkta yüzde 12,9 artış, küçükbaş hayvancılıkta yüzde 4,1'lik artış gerçekleşmiştir. Adana 10 bin 941 ton bal üretimiyle Türkiye sıralamasında 3. sırada yer almaktadır. 460 bin
527 arılı kovan mevcut olan ilimiz bal sektöründe
söz sahibidir. İlimizde buzağı desteklemesi, çiğ sütün desteklenmesi, kırmızı et üretiminin desteklenmesi, anaç koyun keçi desteklemesi, halk elinde ıslah çalışmalarının desteklenmesi, hayvan
genetik kaynaklarının yerinde korunması ve arılı
kovan desteklemesi gibi pek çok kalemde teşvik
bulunmaktadır. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi kapsamında hayvancılık işiyle uğraşmak isteyen üreticilerimize canlı hayvan hariç
olmak üzere ahır, ağıl yapımı ve makine ekipman
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de 50 bin ton kapasiteli kafes balıkçılığı için alan
taraması çalışması Bakanlığımızca uygun görülmüş ve uygulamaya geçirilmiştir. Yıllık 2 Milyar
TL’nin üzerinde katma değer oluşturularak proje
ile bölgemiz yatırımcı çekecek ve istihdam oluşturularak su ürünleri üretiminde yüzde 373 oranında artış sağlanacaktır.
Bölgemizin yüksek kesimlerinde yaşayan küçük
ölçekli çiftçilerin refah ve direncini artırmak amacıyla Mersin ve Osmaniye İllerinin de aralarında
olduğu Doğu Akdeniz Kırsal Dezavantajlı Alanlar
Kalkınma Projesi başlatılmıştır. Proje ile rakımı
600 metre ve üzeri olan ve ovaya nazaran daha
dezavantajlı konumda bulunan bölgelerimize bireysel altyapı yatırımlarının yanı sıra, üretimde
ve pazarlamada değer zinciri yaratacak mezbahane, paketleme tesisi, hayvan pazarı, soğuk hava
deposu, yöresel pazar, mera yolları yapımı gibi
projeler gerçekleştirilecektir.
Adana ili Ceyhan ilçesi İsalı Mahallesi'nde bin 874
dekar alanda Tarıma Dayalı İhtisas Besi-Süt Organize Sanayi Bölgesi kurulması planlandı. Planlanan projede 50 bin baş kapasiteli besi ahırı ve 25
bin baş kapasiteli süt ineği ahırları yapılacaktır.
Aynı zamanda bu proje ile tarım arazilerinin üzerindeki inşaat baskısının azaltılması hedeflenmiştir. Serada muz yetiştiriciliği tarla ürünlerine
göre çok daha fazla gelir getiren bir tarımsal üretim faaliyetidir. Bu tarımsal faaliyetin bölgemizde
yaygınlaştırılması amacıyla Yumurtalık İlçesinde
yaklaşık üç bin dekar alanda Tarıma Dayalı İhtisas Muz Seracılığı Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
kurulması planlanmıştır. Bu proje sayesinde yılda
200 bin ton muz ithalatı yapılan ülkemizin muz
ithalatçısı olmaktan çıkıp muz ihracatı yapacak
seviyeye gelmesine katkı sağlanacaktır.
Bu büyük projelerimizin yanı sıra küçük aile işletmelerini desteklemek ve üretime katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla öncelikli olarak
pozitif ayrımcılıkla kadınlara yönelik olarak gelir
getirici küçük çaplı projeler uygulamaktayız. Örneğin on kadınımıza evlerinde kurduğumuz akvaryumda süs balığı yetiştiriciliği, beş kadınımıza
kültür mantarı yetiştiriciliği konusunda maddi
ve teknik destek sağlanmıştır. Valiliğimiz önderliğinde hayata geçirilmiş olan "Güneyin Turuncu, Kadınların Umudu, " projesi ile 25 kadınımıza
turunç reçeli üretimi konusunda kurs verilmiş ve
sonucunda üretim yapar hale getirilmiştir.

Tekin: “265
bin 430 adet
büyükbaş,
807 bin
900 adet
küçükbaş
hayvana
sahibiz”
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■ ŞEHRIN ORMAN VARLIĞI VE BU SEKTÖRDE IŞ
INSANLARINA SAĞLANAN YATIRIM IMKANLARI HAKKINDA BILGI VEREBILIR MISINIZ?
Adana ili 1 milyon 403 bin hektar alana sahiptir. Orman varlığımız bu alanın yaklaşık yüzde
41'ini oluşturmakta olup yaklaşık 580 bin hektardır. İlimizde bulunan orman alanlarına yakın
orman köylerinde ikamet eden orman köylüsü
vatandaşlarımız Orman Bölge Müdürlüğümüzün
ağaçlandırma projelerinde, fidan yetiştiriciliği ve
üretiminde, ormanların bakım işleri vb. projelerde istihdam ettirilerek aile gelirlerine katkı sağlanmaktadır.

Muhammet Ali Tekin Kimdir?
15 Aralık 1973 tarihinde Hatay’ın Dörtyol ilçesinde dünyaya gelen Muhammet Ali Tekin, İlk ve
ortaokulu Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, lise öğrenimini Osmaniye’de Atatürk Lisesi’nde tamamlayan tekin, 1991-1996 yılları arasında İstanbul
Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde lisans öğrenimi gördü. Tekin, kariyer hayatına Van’da sınıf
öğretmeni olarak başladı. Altı yıl boyunca farklı
şehirlerde sınıf öğretmenliği yapan Tekin, 2002
yılında Adana Ceyhan İlçe Tarım Müdürlüğünde Veteriner Hekim olarak göreve başladı. Ardından 2006 yılında Adana Ceyhan İlçe Tarım
Müdürü oldu. Muhammet Ali Tekin 15 Haziran
2016 tarihinden beri Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü olarak görev yapmaktadır.
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Edebiyatın Ustalık Eseri

Yaşar Kemal

Dünya ve Türk Edebiyatı’na adını altın harflerle yazan Yaşar Kemal, ölümünün
ardından bıraktığı eserlerle yaşamaya devam ediyor
ÇİĞDEM ÖZ

E

debiyat dünyasının usta ismi, 92 yıllık çınar Yaşar Kemal… Adana’da 1923
yılında dünyaya gelen ve asıl adı Kemal Sadık Göğçeli olan Yaşar Kemal;
bıraktığı eserlerle Türk Edebiyatı başta
olmak üzere dünyada da adını kitap severlerin
kalbine yazıyor. Dram dolu bir hayatı olan yazar
dört yaşındayken geçirdiği elim bir kaza sonucu
sağ gözünü kaybediyor. Yaşar Kemal beş yaşına
geldiğinde ise babasının, evlatlık edindiği Yusuf
tarafından camide öldürülmesine tanık oluyor.
İlkokulu Adana Kadirli’de tamamlayan yazar o

dönemlerde “Aşık Kemal” lakabıyla anılıyordu.
Küçük yaşlarda yörenin âşıklarıyla atışan yazar
halk tarafından da seviliyor ve tanınıyordu.
Yaşadığı imkânsızlıklar sadece bu kadarla kalmıyordu Yaşar Kemal’in… Yazar birçok sebepten
ötürü öğrenim hayatını ortaokulda bitirmek zorunda kalıyor ve ekmek parasının yolunu tutmak
için çeşitli işlerde çalışmaya başlıyor. İş hayatına
erken atılan Yaşar Kemal, 1941 yılında Kuzucuoğlu Pamuk Üretme Çiftliği’nde zirai, 1942’de Adana
Halkevi Ramazanoğlu Kitaplığında memurluk,
yine 1941-1942 yılları arasında zirai mücadelede
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■ ESERLER 39 DILDE OKURLA BULUŞTU
Usta yazarın dünya çapında yayınlanan ilk yayımlanan eseri, “Bebek” öyküsüdür. Eser önce
Fransızcaya ardından İngilizce, İtalyanca, Rusça,
Romence ve diğer dünya dillerine çevrildi. Uluslararası çapta 39 dile çeviri gerçekleşti. Edebiyat
hayatının yanı sıra, siyasi faaliyetlere devam
eden Kemal, 1967’de çıkarmaya başladığı “Ant”
adlı derginin eklerinden biri sebebiyle 18 ay hapse
mahkûm oldu. Daha sonra bu karar, Yargıtay tarafından bozuldu.
Yazıları ve siyasi etkinlikleri dolayısıyla birçok kez
kovuşturmaya uğrayan Yaşar Kemal, 1974-1975’te
Türkiye Yazarlar Sendikası’nda Genel Başkan olarak görev yaptı. Kemal, 1988’de kurulan PEN Yazarlar Derneği’nin de ilk başkanı oldu.

ırgat başlığı ve Kadirli’nin Bahçe köyünde öğretmen vekilliği başta olmak üzere pamuk tarlalarında, batozlarda ırgatlık; traktör sürücülüğü ve
tarlalarda kontrolörlük yaptı.

PEN Yazarlar Derneği üyesi ve Nobel Edebiyat
Ödülü’ne aday gösterilen ilk Türk Yazar Yaşar Kemal 1952 yılında Sultan II. Abdülhamid’in Baştabibi Jak Mandil Efendi’nin torunu Thilda Serrero
ile hayatını birleştirdi ve bu evlilik 2001 yılına
kadar devam etti. Thilda Serrero’nun ölümünün
ardından Yaşar Kemal 2002 yılında Ayşe Semiha
Baban ile dünya evine girdi. 28 Şubat 2015 tarihinde organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü
hastanede hayata gözlerini kapadı. Cenazesi 2
Mart 2015 tarihinde düzenlenen törenin ardından
Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. İnce Memed
I, İnce Memed II, İnce Memed III, Ağrıdağı Efsanesi, Kuşlar da Gitti eserleri Yaşar Kemal’in en çok
satan ilk beş yapıtı arasında yer alıyor.

■ 92 YILLIK MIRAS YAŞAR KEMAL’IN EDEBI
HAYATI
Usta Yazar Yaşar Kemal’in ilk eseri ve ilk şiiri
“Seyhan-ı Görüşler” 1939 yılında Adana Halkevleri dergisinde yayınlandı. Halk edebiyatına da
ilgi duyan Kemal'in şiirleri 1940’lı yıllarda “Çığ”,
“Ülke”, “Millet”, “Kovan” ve “Beşpınar” dergilerinde
okurla buluştu. Aynı yıllarda Pertev Naili Boratav,
Nurullah Ataç, Güzin Dino, Arif Dino ve Abidin
Dino ile tanışan Kemal, Abidin Dino vesilesiyle
okuduğu “Don Kişot” eserinden etkilenerek, Batı
edebiyatı üzerine daha çok okuma yaptı. Yazarın,
Çukurova ve Toroslardan derlediği ağıtları içeren
ilk kitabı “Ağıtlar”, Adana Halkevi tarafınca 1943
yılında yayınlandı. Edebiyata olan ilgisi tükenmeyen Yaşar Kemal’in ilk hikâyesi ise 1944 yılında
“Pis Hikâye” adıyla yayınlandı. Diğer eserlerinden,
“Bebek”, “Dükkancı”, “Memet ile Memet” öyküleri
ise 1950 yılında okurla buluştu. Edebiyat dünyasına gönül veren ve birçok eser bırakan Yaşar
Kemal 1950’li yıllarda yeditepeli şehir İstanbul’a
taşındı. İstanbul’da bir süre işsiz kalan Yaşar Kemal ilk kez imzasını kullanıyor ve “Yaşar Kemal”
imzasıyla Cumhuriyet gazetesinde fıkra ve röportaj demeçleri veriyor. Kaleme aldığı yazılarında;
Anadolu insanının sorunlarına yer veren usta
yazar “Dünyanın En Büyük Çiftliğinde Yedi Gün”
başlıklı röportajı ile Gazeteciler Cemiyeti tarafından “Özel Başarı Armağanı” na layık görüldü.
1952 yılında yoksulluk, şiddet, yozlaşma gibi kavramları “Sarı Sıcak” kitabında işleyen Yaşar Kemal,
aynı dönemde “Sünger Avcıları” başlıklı röportaj
dizisiyle de okuyucuların gönlünde taht kurdu.

Yaşar Kemal’in eserleri 39
dile çevrilerek dünya çapında
okurseverlerle buluştu
Yaşar Kemal Kimdir?
Adana’nın Osmaniye ilçesinde 6 Ekim 1923 tarihinde hayata gözlerini açan, edebiyat dünyasının usta ismi Yaşar Kemal aslen Van Ercişlidir. I.
Dünya savaşı sonrasında ailesiyle Adana’ya göç
eden yazar, ortaokul çağında ırgat katipliği, memurluk, kontrolörlük ve öğretmen vekilliği gibi
meslekleri icra etti. Edebiyat tutkunu olan Yaşar
Kemal bu sevgisini eserlerinde de yansıtmıştır.
İnce Memed, Çadırdikeni, Bebek ve Pis Hikâye
başta olmak üzere birçok eseri bulunmaktadır.
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Organik Gıda Üreticisi

3 Milyona Yaklaştı

Doğa dostu üretim sistemi olan organik tarım yöntemleri yaygınlaştırılarak,
yüksek kalite ve sağlıklı bir gelecek hedefleniyor

O
ÇİĞDEM ÖZ

rganik tarım, hatalı yapılan uygulamalar sonucu kaybedilen
toprağın verimliliğini tekrar kazandırmaya, hastalık ve zararlı
bakterileri kontrol altına almaya
yarayan insana ve çevreye dost üretim anlayışıyla; organik ve yeşil gübreleme sistemi kullanılarak yapılan ve elde edilen ürünün sertifika ile belgelendirildiği bir üretim şeklidir.

tercih edilir. Organik tarımda ürün artışı ikinci
planda kalırken ürünün kalitesinin yüksek olması
ön plana çıkarılır. Bu sayede hem kalitesi yüksek
ve doğal ürünler elde edilirken biyoçeşitliliğin devamı sağlanır. Ülkemizde modern tarım yöntemi
olan entansif tarımın kullanılması, hormonlu
ürünlerin elde edilmesine, toprak erozyonunun
oluşmasına, toprağın verimine kaybetmesine yol
açıyor.

Çevre dostu üretim sistemi organik tarım, kaybolan ekolojik dengenin yeniden kazandırılmasını,
ekosistemin korunmasını, toprağın verimliliğini
kaybetmemesini, doğal flora ve faunanın korunmasını amaçlar; bu doğrultuda sentetik, kimyasal
ilaç içeren ürünlerin kullanımını yasaklar. Gübreleme yönteminde organik ve yeşil gübreleme

■ ORGANIK TARIMIN FAYDALARI
Genetiği Değiştirilmiş Organiklerin (GDO) üretiminin ve tüketiminin yaygınlaşması insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle insan sağlığını korumak amacıyla organik tarım yönteminin
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekiyor.
İnsan sağlığını koruması ilk faydaları arasında
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lan ürün sayısı 225’e çıkıyor. Türkiye’de çiftçi sayısı azalırken organik tarım yapan çiftçi sayısı 12
binlerden 69 binlere tırmanıyor. Willer ve Kilcher
raporuna göre 2008-2009 döneminde tüm dünyada organik tarım alanını en fazla arttıran iki
ülkeden biri Türkiye oluyor.
■ DÜNYADA ORGANIK TARIM
Dünya Tarım Hareketleri Federasyonu’nun (IFOAM) 2015 yılı raporuna göre 2014 yılında dünya
üzerindeki 172 ülkede 43 milyon hektarlık alanda
iki milyonu geçkin üretici tarafından bu tarım
modeli gerçekleşti. Ayrıca dünyada 1999 yılına
oranla organik tarım alanları ise yüzde 300 artış
göstermiş durumda. Dünyadaki organik tarım
alanlarının yüzde 40’ı Okyanus’ta, yüzde 27’si Avrupa’da, yüzde 15’i Latin Amerika’da, yüzde sekizi
Asya’da, yüzde yedisi Kuzey Amerika’da ve yüzde
üçü Afrika’da yer alıyor. Organik üreticilerin bölgesel dağılımı ise yüzde 40 Asya, yüzde 26 Afrika,
yüzde 17 Latin Amerika, yüzde 15 Avrupa ile yüzde
bir Kuzey Amerika ve Okyanus olarak sıralanıyor.
Dünya organik tarımında Pazar içerisinde yer
alan başlıca ülkeler Amerika ve Avrupa’da yer alıyor. İsviçre, Lüksemburg ve Danimarka ise dünyada kişi başına en çok organik ürün tüketen ülkeler
arasında görülüyor.

yer alıyor. Gıda zincirinin temelini oluşturan organik tarımda doğal gübre kullanımı hem toprak
erozyonunun önlenmesini hem de verimliliğin
kazanılmasını sağlıyor. Üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri de su kalitesini korumasıdır. Su insan sağlığı açısından büyük önem
taşıyor. Sentetik ve kimyasal içeren tarım ilaçları
toprağa karıştığında yer altı ve yer üstü su kaynaklarına da bulaşıyor. İnsanlar suyu dolaylı veya
doğrudan olarak tüketmek zorunda kalıyor. Organik tarım su kalitesinin artırılması noktasında
büyük rol oynuyor. Saydığımız bu faydaları dışında organik tarımın, biyolojik çeşitlilik sağlamak,
ekonomik üretim oluşturmak, kimyasal ilaç kullanımını en aza indirgemek ve çiftçilerin gelir düzeylerini yükseltmek gibi yararları da bulunuyor.

Fındık, ceviz, antep fıstığı, incir, kayısı
ve üzüm Türkiye’de organik olarak
yetiştirilen ürünler arasındadır

■ TÜRKIYE’DE ORGANIK TARIM
Organik tarımın başlaması Türkiye’de 33 yıl öncesi yani 1986 yılına dayanıyor. İlk olarak ithalâtçı
firmaların talepleri doğrultusunda ve ihracata
yönelik olarak, Ege Bölgesi’nde kuru üzüm ve
kuru incir ihracatıyla başlıyor. Organik tarım ile
ürün elde eden bölgeler sıralandığında o dönemde Ege Bölgesi birinci sırada, Karadeniz Bölgesi
ikinci sırada ve Doğu Anadolu Bölgesi üçüncü
sırada yer alıyor. Dünyada organik gıda ve içecek
pazarında son 16 yıla bakıldığında pazarın dört
katından fazla büyüme gösterdiği Türkiye’nin
de son 14 yılda organik tarımda büyüme hızını
sekize katladığı görülüyor; organik tarım yapı-
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Soylu Toprağın Muazzam İkilisi:

Adana Kebabı ve Şalgam Suyu
Adana mutfağı içerisinde yer edinmiş Adana kebabı ve şalgam suyu;
hazırlanışıyla, sunumuyla ve tadıyla ana vatanı Adana’yı kasıp kavuruyor

D
ÇİĞDEM ÖZ

ünya ve Türk mutfağının gelenekselleşmiş lezzetleri dün olduğu gibi
bugünde bizleri kendine hayran bırakmaktadır. Dünya dışında özele
indirgemek gerekirse Türk mutfağı
içerisinde farklı lezzetleri ile tatları damakta bırakan mutfaklarda var. Bu mutfaklardan biri gelenekselleşmiş Adana mutfağı…

içtiğiniz şalgama kadar her şey adeta bağımlılık
yapıyor. Kebap demişken, yıllardır adını duyduğumuz bol acılı Adana kebabının tarihinde zaman
yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz?
Kebap kültürünün Adana’da ün salmasını kimlerin sağladığı tam bilinmemekle beraber Halep`ten geldiği, Birecik `te geliştiği daha sonra Adana
`ya yerleştiği söylenir. Ciğerciler ve kebapçılar çarşısı olarak da bilinen Adana Kazancılar Çarşısı’nda belli bir saatten sonra insanların düzenlediği
yemek etkinliğinden sonra bu kültürün yayıldığı
bilinir. Tarihin en bilindik kebapçı dükkânının da
“Asmaaltı” olduğu kimi kaynaklarda yer almaktadır. Her ayrıntısı kendinde gizli olan bu kebabın;
pişirme yöntemi de servis edilişi de kendine has
ve özeldir. Doğal ortamda ve kendine özel bölgelerdeki hayvanlardan elde edilen etlerden yapılan

■ SOKAKLARI BAHARAT KOKAN ŞEHIR: ADANA VE KEBABI
Kış mevsiminin nadir olsa da görüldüğü Adana
sadece sıcak havasıyla kasıp kavurmuyor; yıllardır yaşattığı lezzet şöleni ve koruduğu mutfak
sırlarıyla zirveye doğru basamakları bir bir çıkıyor. Gezdiğinizde sokaklarından baharat kokusu
eksik olmayan şehirde yediğiniz kebaptan tutun
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kebabının , içerisine katılan baharatlar, çeşniler,
kuyruk yağı ve tuz şenlendirmektedir.
Kebabı servis ederken ise bol yeşillik, sumaklı soğan salatası gibi alternatif ürünlerle sofraya zenginlik katılmaktadır.
■ DUMANI ÜSTÜNDE KEBABIN PÜF
NOKTALARI
Şahsına münhasır, tadı damaklarda bırakan
lezzetli Adana kebabının bazı püf noktaları bulunmaktadır. Sizler için bu püf noktaları şöyle
sıralayabiliriz: Adana kebabının etinin en önemli
özelliği zırh ile hazırlanmasıdır. Kıyma makinesinden geçirilen et kebap için uygun görülmez. Keskin bir zırh ile et, kıyma inceliğinde kıyılmalıdır.
Buna halk arasında zırh çekme de denilmektedir.
Adana kebabın hazırlanacağı et, süt kuzusundan
olmamalıdır; sırt ve kaburga kısmından alınan
sinirsiz etler ile kebabın hazırlanması lezzetini de
artırmaktadır. Ayrıca kuyruk yağı tercih edilmesi
kebaba ayrı bir tat katar. Kuyruk yağı kullanılacak
ise kıvırcık erkek kuzu yağının uygun olduğu da
kebap ustaları tarafından söylenir. Adana kebap
için kullanılacak şişlerin demir olmasına özellikle
dikkat edilmektedir. Şöyle de bir ayrıntı var ki demirin paslanma riskini göz önünde bulundurarak
kullanılacak şişlerin temizliği ve bakımı düzenli
olarak yapılmaktadır.

■ ŞALGAM SUYU
Tadı ve lezzeti bir yana hastalıklarında doğal şifa
kaynağı olan şalgam suyu Adana’da sofraların eksik olan kuş sütü konumundadır. Restoranlarda,
kebapçı dükkanlarında, evlerde, yer sofralarında;
kebabın yanında acı severlere eşlik eden şalgam
suyu Çukurova’ya has bir içecektir. Yapımından
en önemli ham maddesi olarak kullanılan siyah
veya mor havuçlar Adana’da kolayca bulunabiliyor. Havuçların soyulması, tülbent ve nohut
yardımıyla bir bidonda bekletilmesi, su-tuz karışımıyla tatlandırılması ve acı biber ile şenlendirilmesiyle hazırlanan içecek uzun ve meşakkatli
süren 20 günlük bir yolculuğun ardından sofralarda yerini alıyor. Çukurova’da sık tüketilmesinin
ise asıl sebebinin bölgenin ve hava şartlarının,
şalgamın mayalanması için uygun olmasından
kaynaklanıyor.

Kebabın yancısı şalgam suyu
içerisinde bulundurduğu vitamin
ve minerallerle insan sağlığının
korunmasına yardımcı oluyor

■ SOFRALARIN SULTANI ŞALGAM SUYUNUN
FAYDALARI
Sofraların sunumunda kırmızı rengiyle gözleri,
tadıyla damakları büyüleyen şalgam suyu doğal
şifa kaynağıdır. İçerisinde Kalsiyum, Potasyum,
Demir minerallerini; A, B ve C vitaminlerini barındıran şalgam suyu bağışıklık sistemini güçlendirmede büyük rol oynar. İştah açıcı özelliğiyle
kilo almak isteyenlerin tercih edeceği içecek içerisinde bulundurduğu laktik asit ile de sindirimin kolaylaşmasını sağlar ve mide ile karaciğer
gibi hayati önem taşıyan iç organları korur. İdrar
söktürücü yanı da bulunan şalgam suyunun romatizma hastalıklarına iyi geldiği; içerisinde bulundurduğu süt asidi sayesinde de stresi önlediği
bilinir.
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