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Uzun bir aradan sonra bir dergi ile 
karşınızdayız. Yönetime geldiğimiz 
ilk günlerde bir dergi çıkarma planla-
rımız vardı. Ancak bunu basılı olarak 
değil bir “e-dergi” olarak düşünüyor-
duk. Yönetim kurulunda yaptığımız 
hararetli tartışmalardan sonra bunun 
başlangıçta kağıda basılı olarak 3 ay-
lık periyotlarla çıkartılmasına, üyele-
rimizden alacağımız geri dönüşler ve 
elde edeceğimiz sonuçlara göre nasıl 
devam etmemiz gerektiğine ilerleyen 
süreçte değerlendirmeye karar verdik. 

Neden bir dergi istiyoruz? Yapmış 
olduğumuz işleri ölümsüzleştirmek, 
ADANAGİAD faaliyetleri ve haberleri 
konusunda sizleri haberdar etmek, 
üyelerimizi daha yakından tanımak 
ve buna benzer birçok şey için. 

Nasıl bir dergi? İçerisinde geçmiş 
dönem başkanlarının, öne çıkan 
üyelerimizin ve yeni üyelerimizin 
röportajları bulunan, birbirimizi daha 
yakından tanımamıza fırsat verecek, 
dernek içi haberlerin ve duyuruların 
yer aldığı, maliyeti reklamlar ile sağ-
lanacak, arkasında önemli bir çalışma 
ve gayretin olduğu bir dergi.

 
Umuyorum dönemimiz boyunca ve 

gelecek yönetim dönemleri boyunca 
devam edecek pırıl pırıl bir çalışma 
olur.

İşte sizlere masalarınızın üzerinden 
eksik olmayacak bir dergi, hayırlı 
olsun ADANAGİAD!

Halid Milli
Başkan

Değerli
ADANAGİAD Ailesi,
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Başkan’dan 





Bugün, 27 yıllık geçmişe, birikime 
ve tecrübeye yeni bir halka daha 
ekliyoruz; ADANAGİAD Dergisi, üyele-
rimizin, iş ortaklarımızın ve üretmek 
isteyen iş dünyasının buluşma noktası 
olacak.

Her şeyin başlangıcı zor ve streslidir. 
ADANAGİAD yönetimi olarak aktif, 
güncel ve dinamik bir dergi ortaya çı-
karmak istediğimizde de durum farklı 
değildi. Çünkü ilk defa okuyucularıyla 
buluşacak bir dergi için belirlenecek 
içerik çıkacak diğer sayılar için fikir 
edinmeli, daha iyilerini hazırlaya-
bilmek için hazırlayan bizlere de bir 
ölçüt sunmalıdır.

Dergimizin yayın politikası, çizgisi, 
içerikten tasarıma zenginliği de siz 
değerli üyelerimizden gelecek bilgi - 
değerlendirme - eleştiri ve destek ile 
gelişecek.

Bu dergi ADANAGİAD’ın gerçekleş-
tirdiği projeler, yaptığı etkinlikler, üye 
röportjaları, bölgesel ekonomi, sosyal 
ve kültürel haberleriyle sizlere ulaş-
mayı amaçlamıştır.

Dergimizin ilk sayısında iş dünyası-
na dair dikkat çekmek istediğimiz bir 
noktaya yer verdik; toplumda cinsiyet 
eşitliğine her zaman değer veren 
ADANAGİAD, isim ve logo değişikliğiy-
le resmi olarak bu bağlamda ilk adımı 
atmış oldu.

Kapağımızda da yer vermiş oldu-
ğumuz “İş Adamı Değil, İş İnsanı!” 
sloganımızla iş dünyasındaki cinsiyet 
eşitliği konusunda farkındalık ya-
ratmak istedik. Ben 18 yıllık aktif iş 
hayatımda kadınların da bu dünyada 
güçlü, başarılı ve aktif bir şekilde yer 
aldığını görüyorum ve bu konuda biz 
girişimcilerle başlamak üzere diğer 
tüm STK’lara örnek teşkil etmesini 
temenni ediyorum. 

Tek başımıza olmadığımızın bilinciy-
le tüm üyelerimizi ortak katma değer 
yaratmak için destek ve katkıya davet 
ediyoruz.

Hazırlıklarına şimdiden başladığımız 
ikinci sayımızda görüşmek dileğiyle...

Cenk YAKIN
Genel Sekreter

İlk Sayı,
İlk Heyecan!

Genel Sekreter’den
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Adana Genç İş İnsanları Derneği (ADA-
NAGİAD), yeni yılda yenilenen yöne-
timiyle daha da güçlendi. ADANAGİ-

AD’ın olağan genel kurulunda Başkan 
Halid Milli ve yönetim kurulu üyeleri 
güven tazeledi. ADANAGİAD’ın genel 

kurulu, Sheraton Oteli’nde yapıldı. 
Geçmiş dönem başkanlarıyla ADANA-
GİAD üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği 

genel kurulda katılımcılar, tüm karar-
ları oy birliğiyle aldı. ADANAGİAD’ın 

kurucu başkanı Nuri İzci’nin divan baş-
kanlığı yaptığı kongrede, divan üyeliği 

görevini de eski başkanlardan Tamer 
Gülcan ile Sefa Noyaner üstlendi.

GENEL KURUL
Yeni yılla birlikte gerçekleştirilen ge-

nel kurulda ADANAGİAD’ın logosu ye-
nilenirken ismi de bağlı bulunulan üst 
kuruluşlarda olduğu gibi Adana Genç 
İş İnsanları Derneği olarak değişti.

Genel kurulda bazı tüzük maddele-
rinde değişiklik yapılarak, üye olma 
şartları alt sınırda 23’ten 18 yaşa dü-
şürüldü, üst sınır ise 49’dan 55 yaşa 
yükseltildi. Ayrıca tüzük değişikliğiyle 
tüzel kişilerin de ADANAGİAD’a üye 
olmasına olanak sağlandı.

Genel kurulda söz alan ADANAGİ-
AD’ın geçmiş dönem başkanları Nuri 
İzci, Süleyman Sönmez, Tamer Gülcan 
ve Sefa Noyaner ile dernek üyeleri, 
yeni dönemde görev alan herkese 
başarı dilerken, dayanışma duyguları-
nı da paylaştı.

BAŞKAN
Halid MİLLİ

BAŞKAN YARDIMCISI
Ali Can BOĞA

GENEL SEKRETER
Cenk YAKIN

SAYMAN
Zeynep MADENCİ

BAŞKAN YARDIMCISI
Enver YILMAZ

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

Selim GİZER

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

Murat ERŞAHİNOĞLU

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

Kemal ÖZÇETİN

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

Hakkı Mert DAĞSUYU

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

Dinçer İŞİSAĞLAM

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

Melda KAYA

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

Mustafa ŞAHBAZ

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

Muhammet Murat 
TOPUZ

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

Özkan ÖZKAYA

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

Ali BACAKSIZLAR

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

Vehbi KAPICIOĞLU

Genel kurulda ADANAGİAD ailesine 
seslenen Başkan Halid Milli, yeni 
dönemde de Adana ve ülkenin ya-
rarına olan her konuda çaba göste-
receklerini, ‘Simge Adana’ gibi fikir 
projelerini yaşama geçireceklerini 
vurguladı.

Haber | Genel Kurul
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Kapak Konusu | İş Adamı Değil, İş İnsanı!
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Ocak ayında yapmış olduğumuz 
genel kurulda adımızı “ADANA GENÇ 
İŞ İNSANLARI DERNEĞİ” olarak değiş-
tirdik. Toplumumuzdaki kadın-erkek 
eşitliğini gözetmek amacıyla, üyesi 
olduğumuz, Türkiye’nin en büyük iş 
dünyası örgütü TÜRKONFED’in üye fe-
derasyon ve derneklerine tavsiye etti-
ği, TÜSİAD ile başlayıp devam 
eden sürece biz de katıldık. 
Aslında “adam” kelime-
sinin anlamı “adem, 
insan, insanoğlu” dur. 
Adam kelimesinin ccin-
siyeti yoktur; kadın için 
de erkek için de kullanılır. 
Ancak toplumumuzda son 
yıllarda kadına yönelik şiddet ve 
ayrımcılık olaylarının artması ile bu 
konuya dikkat çekilmesi gerekiyordu. 
Kadın-erkek eşitliğinin önemini vur-
gulamak için artık “iş adamı” yerine 
“iş insanı” kelimesini kullanıp ön 
plana çıkartmaya karar verdik. 

Geçmişe baktığımızda bugünden 
daha farklı bir durum görüyoruz. Türk 
kadını, tarih boyunca kurulmuş olan 
bütün Türk Devletlerinde, başka top-
lumlarda görülmeyen bir sosyal du-
ruma sahip olmuş. Türk töresi, örf ve 
adeti gereği kadına saygı hep yüksek 
olmuş. Türkler önem verdikleri hakla-
ra “Ana Hakkı” demiş ve bunu “Tanrı 
Hakkı” ile eşit tutmuşlar. Eski Türk 
devletlerinde devletin başı Hakan, eşi 
Hatun ile devleti beraber yönetmiş, 
Türk kadını erkekler ile birlikte savaş-
lara katılmış.

İŞ ADAMI DEĞİL,
İŞ İNSANI!

Türk Destanlarında 
kadın daima erke-
ğin yanında ve eşit 
hukuka sahip olarak 
anlatılmıştır. Türk 
kadını İstiklal Sava-
şı’nda gerek cephede, 
gerekse cephe gerisinde 

mücadele ederek vata-
nını savunmuştur.

Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, Türk kadınının 
tarihimizdeki yeri ve öne-
mini gözeterek modern bir 

topluma geçişin temellerini 
atmıştır. Bu atılan temeller 

sayesinde birçok değer yetişmiş-
tir. Dünya’nın ilk kadın savaş pilotu 
Sabiha Gökçen, Cumhuriyet’in “Harika 
Çocuk” ları İdil Biret ve Suna Kan, eği-
tim gönüllüsü Suna Kıraç, günümüz iş 
dünyasının önemli kadın temsilcileri 
Arzuhan Doğan Yalçındağ, Güler Sa-
bancı ve Ümit Boyner bu değerlerden 
sadece birkaçıdır. 

Günümüz toplu-
munda kadına karşı 
şiddet olaylarında 
yaşanan artışı aile 
değerlerimizden 

uzaklaşmaya başla-
mamıza yorumluyorum. 

Tarihimizde yaşadığımız 
birçok göç ve savaşa rağmen 

ayakta kalmamızın sebebi olan “aile 
yapımızın” temel direğinin Türk kadını 
olduğunu unutmamalıyız. Milletimiz 
geçmişini yeniden öğrendiğinde, Türk 
kadınının tarihte olduğu gibi layık 
olduğu yeri bulacağına inanıyorum.

Türkler önem verdikleri haklara 
“Ana Hakkı” demiş ve bunu “Tanrı 
Hakkı” ile eşit tutmuşlar. Eski Türk 
devletlerinde devletin başı Ha-
kan, eşi Hatun ile devleti beraber 
yönetmiş, Türk kadını erkekler ile 
birlikte savaşlara katılmış.

ADANAGİAD 2019-2022 dönemi 
yönetim kurulu olarak, sorumlu-
luğumuz gereği toplumumuzdaki 
kadın-erkek eşitliğinin sağlanması 
konusunda tavizsiz duruşumuzu 
her zaman koruyacağız.

Halid Milli
ADANAGİAD

Yönetim Kurulu Başkanı



ADANAGİAD’ın Sheraton Oteli’nde 
üyelerine yönelik düzenlediği ‘Dünya 
ve Türkiye Ekonomisindeki Son Ge-
lişmeler’ konulu söyleşi, büyük ilgi 
gördü.

Etkinliğe ADANAGİAD üye ve yöneti-
cilerinin yanı sıra, TÜRKONFED Baş-
kanı Orhan Turan, Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Öztürk, Genel Sekreter Arda 
Batu, Genel Sekreter Yardımcısı Hayati 
Bakış ve TÜRKONFED Baş Ekonomisti 
Pelin Yenigün Dilek, Çukurova SİFED 
Başkanı Süleyman Sönmez, AYAMDER 
Başkanı Nadir Vurankaya ve MÜSİ-
AD Başkanı Burhan Kavak ile yaygın 
basın kuruluşlarında görevli ekonomi 
yazarları katıldı. 

Söyleşi öncesinde konuklara sesle-
nen ADANAGİAD Başkanı Halid Milli, 
Mart ayında büyük bir organizasyonla 
tanıtımını yapacakları ‘Simge Adana’ 
projesini anlattı.

 ADANAGİAD’ın Marinaport gibi fikir 
projeleri ürettiğine dikkat çeken Milli, 
dünyada birçok bölgenin bir simgeyle 

DÜNYA VE TÜRKİYE
EKONOMİSİ TOPLANTISI
Adana Genç İş İnsanları Der-
neği (ADANAGİAD) üyeleri, 
Adana’da Türk Girişim ve 
İş Dünyası Konfederasyonu 
(TÜRKONFED) Başkanı Or-
han Turan ve yöneticileriyle 
ekonomi söyleşisinde buluş-
tu.

Dünya ve Türkiye ekonomi-
sinin masaya yatırıldığı söy-
leşide, katılımcılar gelecek 
yılla ilgili olası ekonomik 
gelişmeleri irdeledi. 

anıldığını anımsatarak, “Paris’te Eyfel 
Kulesi, Londra’da London Eye gibi 
simge yapıları herkes biliyor. ADA-
NAGİAD olarak biz de şimdi ‘Simge 
Adana’ adını verdiğimiz bir projeyi 
yaşama geçiriyoruz.

Adana’nın Varda Köprüsü, Taşköprü 
ve Büyüksaat Kulesi gibi çok sayıda 
simge yapısı bulunuyor ancak Ada-
na’nın kimliği ve değerlerine uygun, 
kentimizin yeni simgesi olabilecek ve 
Adana’nın bir çekim merkezi haline 
gelmesine fayda sağlayacak Simge 
Adana projesiyle önemli bir aşama 
kaydedeceğiz. ” dedi.

Ekonomik açıdan 2018 yılının 
2017’yi arattığını vurgulayan ADA-
NAGİAD Başkanı Halid Milli, şunları 
kaydetti:

“Zor bir yıl geçirdik ve görünen o ki, 
daha zor bir yıl bizi bekliyor. Yaşadığı-
mız bu zorlu süreci dünyadaki geliş-
melerden bağımsız tutmak mümkün 
değil. 2010 yılında başlayan Arap 
Baharı, Rusya ve Ukrayna arasındaki 
ilişkiler, Suriye’deki savaş, küresel 
likiditedeki daralma, ticari ambargo-
lar gibi siyasi ve ekonomik olaylar, 
gelişmekte olan ekonomileri ve ülke 
ekonomimizi de oldukça etkiledi. 
Bu olayların ülkemizin ihracat pazar-
larında ve pazarlara giden yollarda 
yaşanması bizler açısından olumsuz 
anlamda işin tuzu biberi oldu. 

Dünya ülkeleri küresel sistemde 
meydana gelen bu olağanüstü geliş-
meler karşısında yeni modeller çize-
rek krizden çıkmaya çalışıyor. Ülkemiz 
ekonomi yönetimi de hızlı hareket 
ederek süreci kontrol altında tutmaya 
çalışıyor.”

Katılımcılara seslenen ve ekonomiy-
le ilgili değerlendirmelerde bulunan 
TÜRKONFED Başkanı Orhan Turhan ise 
şöyle konuştu:

Adana’nın kimliği ve değerlerine 
uygun, kentimizin yeni simgesi 
olabilecek ve Adana’nın bir çekim 
merkezi haline gelmesine fayda 
sağlayacak.

ADANA GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ BAŞKANI
HALİD MİLLİ
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gelir oranımız da artıyor. Geçici pan-
sumanlar değil ciddi tedaviler gereki-
yor. Bunu da reformlarla sağlarız.”

“Dünya ekonomisinde büyüme 
önümüzdeki 2 yıl yavaşlayacak. Dış 
ticaret büyümesinin durması bekleni-
yor.” diyen TÜRKONFED Baş Ekonomis-
ti Pelin Yenigün Dilek ise katılımcıların 
sorularını yanıtladı.

Söyleşiye katılanlar da merak ettiği 
konularla ilgili sunum yapanlara çeşitli 
sorular yöneltti. Etkinliğin sonunda ka-
tılımcılar birlikte anı fotoğrafı çektirdi.

“Adana’daki çiftçinin de, İstan-
bul’daki sanayicinin de küresel reka-
bet gücünü arttırmalıyız. TÜRKONFED 
olarak ülkenin sorunlarını dert edinip 
çözmeye çalışıyoruz.

KOBİ’ler ve kadınlar, üzerinde odak-
landığımız önemli konular. Finans-
mana erişimin zorlaştığı ve faizlerin 
arttığı dönemde en büyük darbeyi 
KOBİ’ler yiyor. 2019’da sahaya iyi 
hakim olmalıyız ve nakit akışını iyi 
yönetmeliyiz. Önemli bir tahsilat so-
runu var. Bu sorunun çözülmesi gerek. 
Tahsilat konusunda geç ödeyenlerin 
denetlenmesi gerek. Bunu özel sektör 
ve kamu için de istiyoruz. Bu dene-
timde hukuki ve kurumsal altyapı 
oluşturulmalı.

Ekonominin büyük kısmını KOBİ’ler 
oluşturuyor. Mutlaka KOBİ’lerin sorun-
larına çözüm üretmeliyiz. Demokrasi 
ile ekonomi arasındaki bağı anlatma-
ya çalışıyoruz. Orta demokrasi ve orta 
gelir tuzaklarını çözmeliyiz. Demokra-
tik standartlarımız arttıkça kişi başına 

2019’da sahaya iyi ha-
kim olmalıyız ve nakit 
akışını iyi yönetmeli-
yiz.

Geçici pansumanlar değil ciddi te-
daviler gerekiyor. Bunu da reform-
larla sağlarız.

TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU BAŞKANI
ORHAN TURAN

TÜRKONFED Hakkında:

Çatısı altında 29 federasyon ve 244 
dernek üzerinden 25 bin iş insanı ve 
40 bine yakın şirket yer alan TÜRKON-
FED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) 
dış ticaretin yüzde 83’ünü, tarım ve 
kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık 
yüzde 55’ini sağlamaktadır.

İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve 
İç Anadolu, Trakya, Batı Karadeniz, 
Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Kuzey 
Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, 
Güney Ege, Doğu Marmara, Batı Ak-
deniz, Doğu Akdeniz, Güney Marma-
ra, Çukurova, Kuzey Marmara, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, 
Zafer, İpekyolu, Kapadokya, Mevlana, 
Doğu, Serhat, Dicle ve Fırat Sanayici 
ve İşadamları Federasyonu’nun yanı 
sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, 
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, 
Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu 
da TÜRKONFED üyeleridir.

TÜRKONFED, Avrupalı KOBİ’lerin çatı 
örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 
milyon çalışanı temsil eden Avrupa 
Esnaf, Sanatkâr ve KOBİ Birliği (UEAP-
ME) üyesidir.

Haber | Türkonfed
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Bizler şehrimizi seviyoruz ve 
hizmet etmek hepimizin görevi. 
Adana ekonomisi iyi olursa, iş 
hayatındaki herkes ve Adana fayda 
görür.

Haber | Adana Ticaret Borsası

ADANA TİCARET BORSASI
KOMPLEKSİ ZİYARETİ

Adana Genç İş İnsanları Derneği 
Başkanı Halid Milli ve yönetim ku-
rulu üyeleri, Adana Ticaret Borsası 
(ATB) Başkanlığı görevine yeniden 
seçilen Şahin Bilgiç ile Meclis Baş-
kanlığı’na getirilen Osman Bağış’ı 
kutladı. ATB’nin yeni açılan komp-
leksini de gezen iş dünyasının genç 
temsilcilerine bilgi veren ATB Başkanı 
Şahin Bilgiç, Adana’ya yakışır bir eser 
kazandırdıkları için mutlu olduk-
larını söyledi.

ADANAGİAD Başka-
nı Halid Milli, Başkan 
Yardımcısı Ali Can Boğa, 
Genel Sekreter Cenk 
Yakın, Sayman Zeynep 
Madenci ile yönetim ku-
rulu üyeleri Kemal Özçetin 
ve Vehbi Kapıcıoğlu yeniden 
göreve gelen ATB Başkanı Şahin 
Bilgiç ve Meclis Başkanı Osman Ba-
ğış’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulun-
du. Misafirperverlikleri için teşekkür 
ettiği Şahin Bilgiç ve Osman Bağış’a 
görevlerinde başarı dileyen ADANAGİ-
AD Başkanı Halid Milli, yeni açılan ATB 
Kompleksi’nin de çok önemli bir tesis 
olduğunu vurguladı.

ADANAGİAD Başkanı Halid Milli, 
ziyarette yaptığı konuşmada, 
“Biz de ADANAGİAD yönetimine 
Ocak ayında geldik. Seçimlerimiz 
sonrası oluşan yeni yönetimimizle 
sizlere de ‘hayırlı olsun’ demek 
ve Adana’ya yakışan bir eser olan 
kompleksinizi de hayırlamak için 
ziyaret etmek istedik. Çiftçi kim-
liğimiz olduğu için baba ocağımız 

Adana Ticaret Borsası idi. O 
yüzden ‘Hizmet binası yet-

miyor’ gibi konuşmalara 
çok tanık olduk. Böy-
lesine büyük bir tesisi 
şehrimize kazandırdığı-
nız için size ve üyeleri-
nize teşekkür ediyoruz.” 

dedi.

ATB Meclis Başkanı Osman 
Bağış’ın da hazır bulunduğu ziya-

rette konuklarına kompleksi gezdirip 
bilgi veren ATB Başkanı Şahin Bilgiç, 
işlem hacmi açısından ATB’nin Tür-
kiye’nin en büyük ilk 5 borsasının 
içerisinde olduğunu söyledi. Konuk-
larına ziyaretleri için teşekkür eden 
Bilgiç, “Borsamız yeni kompleksimizle 
birlikte 2018 yılında ilk 3’e sonra da 

birinci sıraya oturacak. Kompleksimi-
zin temelini atarken koyduğumuz ta-
rımsal hasıla işlemi hedefi 25 milyar 
liraydı. Burası sadece Adana’ya değil, 
bölgeye de hizmet ediyor. Bölge eko-
nomisine ve tarımına hizmet edecek 
konumdayız. Bu başarıda herkesin 
emeği var. Gerçekten Adana’ya yakışır 
bir eser oldu. Bizler şehrimizi sevi-
yoruz ve hizmet etmek hepimizin 
görevi. Adana ekonomisi iyi olursa, 
iş hayatındaki herkes ve Adana fayda 
görür.” diye konuştu.
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Saygıdeğer başkanımız, sizi tanı-
mayan yoktur elbette ancak biraz 
kendinizden söz edebilir misiniz?

Ben 1956 yılı Adana doğumluyum. 
İlkokulu Ankara’da, Adana’da ise orta-
okulu Tepebağ Ortaokulu’nda ve liseyi 
de Erkek Lisesi’nde okudum. Sonra da 
akademik eğitimimi tamamladım. Biri 
kız, biri erkek 2 çocuk babasıyım.

“1992’de ADANAGİAD’ı kurduktan 
sonra Türkiye’de federasyonlaşmayla 
ilgili yoğun bir çalışma içerisine girdik. 
Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’ın 
katkılarıyla çalışma başlattık. Bunun 
için kanun gerekiyordu ve çıkarıldı. Şu 
anda ADANAGİAD Türkiye’de örnek 
bir sivil toplum örgütü olarak 300’den 
fazla üyesiyle iş insanlarının ortak 
menfaati, Adana’nın her açıdan geliş-
mesi için çalışma yapıyor.

Nuri Bey, sizin kuruculuğunu 
yaptığınız ADANAGİAD’ın parmak-
la örnek gösterilen bir okulu var. 

ADANAGİAD Ortaokulu. Mümkünse 
okul projesinden biraz bahsedebilir 
misiniz?

Dernek kurulduktan sonra Adana’da 
1998 depreminden önce işbirliği 
anlamında ciddi bir çalışma yapıldı. 
Organize Sanayi Bölgesi’nden arsa 
alınmıştı. Bu arsa ile beraber yatırım 
yapılacaktı. Fakat depremin olması 
bizim tüm planlarımızı değiştirdi. Bu 
sürecin sonunda ise Türkiye’de hiç 
olmayan bir okul projesi ortaya çıktı.

Sayın Naci Parmaksız o dönem 
Adana Valisi idi. Okul ihtiyacından söz 
ettiğimizde bizi makamına davet etti. 
Orada yaklaşık 2 gün arsaları dolaşıp 
şu anki okulun yerine karar verdik. 
Mevcut okulda 2 bine yakın öğrenci 
var. Devlet okulu olarak Adana’nın 
en güzide okulları arasında yer alıyor 
şimdi. Bunun başka örneği Türkiye’de 
yok. Cumhurbaşkanı sayın Süley-
man Demirel’e Allah rahmet eylesin. 
Temelini o atmıştı. Tamamen dernek 
imkanlarıyla yapıldı okulumuz.

BİR DÜŞÜ GERÇEĞE
DÖNÜŞTÜREN KAHRAMAN

ADANAGİAD KURUCU BAŞKANI
NURİ İZCİ

Çeyrek bir asır önce kentin say-
gın iş insanlarından Nuri İzci, kent 
ve ülke sorumluluğu duyan önem-
li iş dünyası temsilcileriyle bir 
düş kurdu. Adana’nın ekonomik, 
sosyal, kültürel, sanatsal ve spor-
tif her alanda daha çok gelişmesi, 
kalkınması ve ilerlemesi için adım 
atmaya karar verdiler.

 Bugün Adana’nın ve ülkenin 
gözbebeği konumundaki Ada-
na Genç İş İnsanları Derneği’nin 
(ADANAGİAD) 1992 yılında te-
mellerini attılar. Onların gerçeğe 
dönüşen hayali olan ADANAGİAD, 
ortaya koyduğu projeler ve üst-
lendiği misyonla kenti çok daha 
ileriye taşımanın haklı gurur ve 
onurunu yaşıyor.

ADANAGİAD’ın kurucu başkanı, 
değerli insan sayın Nuri İzci ile 
sohbet ettik.



Özel Röportaj | Nuri İzci
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Herkes bir dönem başkanlık yapa-
caktı ve ilkelerimiz hayat buldu. Göre-
ve gelen başkan ve yönetimler ilkeler 
çerçevesinde çalışıyor. Okulumuzla 
ilişkilerimiz gayet iyi gidiyor.

Bilim ve eğitimde okulumuz stan-
dartları üst noktalara taşıdı. Türki-
ye’de satranç ve halkoyunları alan-
larında şampiyonluklar kazandı. Her 
alanda başarılı bir okulumuz var. 

Derneği ortaya koyduğu fikir pro-
jeleri ve izlediği yöntemler açısın-
dan nasıl değerlendiriyorsunuz? 

ADANAGİAD fikir projeleri üreterek 
değer yaratıyor. Simge Adana projesi 
şimdi hayat buluyor. ADANAGİAD bir 
okul. İçimizden çok başarılı iş insanı 
ve politikacılar çıktı. ADANAGİAD’a ka-
tılan kentin sorunlarını biliyor, bürok-
rasiyi tanıyor, üzerlerine düşen görev-
leri yerine getiriyorlar. ADANAGİAD’ın 
Marinaport projesi çok önemliydi. 
Adnan Menderes Bulvarı’nda yapılan 
yeni düzenlemede bu projeden yarar-
lanıldı. Belediye Başkanlarımız bu işi 
sahiplendi. Gayet güzel oldu.

Hem ekonomik hem sosyal olarak 
ADANAGİAD’ın çok katkısı var. Bizim 
derneğimizin fonksiyon ve çalışma-
ları, geleceğe de ışık tutuyor. Simge 
Adana projesi de kentimize çok ciddi 
ivme kazandıracak. Dernek üyeleri-
miz kentimize yarar sağlayan işlere 
imza attıkları gibi kendi aralarında 
ve iş dünyası içerisinde karşılıklı iyi 
ilişkiler geliştiriyorlar. Burası hem bir 
okul hem de bir basamak olarak çok 
önemli bir alan. ADANAGİAD bünye-
sinden çıkan bir kişi bundan sonra 
neden bir belediye başkanı ve millet-
vekili olmasın? 

Nuri Bey, Adana’da eksikliğini 
duyduğunuz konular nelerdir, bu 
durum nasıl sorunlar yaratıyor?

Adana’da lobi faaliyetlerinin eksiklik 

olduğunu düşünüyorum. Bunu geç-
miş dönemde aşmak için çalışmalar 
yapıldı ama maalesef milletvekilleri, 
ticaret veya sanayi odası başkanları 
bir araya getirilemedi. Parti ayrı-
mı gözetmeden söz konusu Adana 
olunca herkesin buluşması lazım. 
Adana’da yetişmiş kalifiye insanlar 
maalesef işlerini taşıdı, İstanbul’a göç 
etti. Özellikle kente gelen vasıfsız ve 
eğitimsiz göç, kenti biraz geriye çekti.

İmar problemi vardı kentimiz-
de. Bunu hâlâ aşmaya çalışıyoruz. 
Adana’nın gelişmesi gereken yerde 
gelişme olmadı. Maalesef yatırımcılar 
çevre illere ve bölgelere gitti. Sos-
yokültürel açıdan biraz daha sosyal, 
kültürel faaliyetlerin artması lazım.

Burada siyasiler, belediyeler kadar 
sivil toplum kuruluşlarının da rol al-
ması gerek. Teşvikler konusunda biraz 
eksiğimiz var. Mesela Osmaniye’ye 
teşvik veriliyor. 

Her alanda başarılı bir okulumuz 
var.

ADANAGİAD’ın Marinaport projesi 
çok önemliydi. Adnan Menderes 
Bulvarı’nda yapılan yeni düzenle-
mede bu projeden yararlanıldı.

Sosyokültürel açıdan biraz daha 
sosyal, kültürel faaliyetlerin art-
ması lazım.

Dile getirdiğiniz sorunların aşıl-
ması, kentin gelişmesi ve ilerleme-
si açısından neler önerirsiniz?

Adana’nın içinde olduğunuz zaman 
belki kenti çok göremiyorsunuz. Ben 
yaklaşık 6 senedir Ankara’dayım. 
Oradan baktığınızda çok zaman farklı 
görünüyor Adana. Mesela kente gelen 
kişilerin ilk gördüğü yerler olan hava-
alanı ve otogarın yenilenmesi lazım. 
Gelen misafirlerin ilk gördüğü yerler 
olan havalimanı ve otogar maalesef 
Adana’ya yakışmıyor.

Ben bu yaşıma geldim, kentin gi-
rişleri, mesela Ceyhan’dan ve Mer-
sin’nden kente girdiğimiz yerler hâlâ 
değişmedi. Kentin giriş bölgelerinin 
bile gelişmesi lazım. En azından ken-
tin imajı açısından. Buraların mutlaka 
değişmesi lazım.

 Ankara’ya girerken mesala bir 
Avrupa şehrine giriyormuşsunuz gibi 
bir hava var. Alt ve üst geçitler var, 
modern bir yaşam alanı kuruldu etra-
fına. Sivil toplum örgütleri aracılığıyla 
bu değişimlerin yapılması için yerel 
yönetimlere baskı yapılması gerek. 



2018 Mart ayında Adana Hilton-
SA Oteli’nde ve 2018 Kasım ayında 
Adana Sheraton Oteli’nde düzenlenen 
etkinliğe, geçmiş dönem başkanların-
dan Erdoğan Şire, Yakup Bulut, Sü-
leyman Sönmez, Ümit Onatça, Tamer 
Gülcan, Sefa Noyaner ve Gülümsün 
Adalı Özelköse ile birlikte 120’yi aşkın 
üye katıldı.

Geceye katılamayan ADANAGİAD 
kurucu başkanı Nuri İzci’nin de teb-
rik mesajı okundu. Büyük ilgi gören 

gecede katılımcılara seslenen Halid 
Milli, etkinlik sponsorlarına tek tek 
teşekkür etti. 

Yönetime geldikleri günden bugüne 
kadar yapmış oldukları çalışmaları 
anlatan Halid Milli, ileride yapmayı 
planladıkları projelerle ilgili ipuçları 
verdi. 

ADANAGİAD fahri üyelerinin ne 
kadar önemli olduğuna dikkat çeken 
Halid Milli, “Şu an yönetim kurulum-

ADANAGİAD
GÜCÜNE GÜÇ KATTI!
Adana Genç İş İnsanları Derneği, yeni üyeleriyle daha da güçlü hale geldi. Kurucu başkan Nuri 
İzci, geçmiş dönem başkanlarından Erdoğan Şire, Süleyman Sönmez, Yakup Bulut, Ümit Onat-
ça, Tamer Gülcan ve Gülümsün Adalı Özelköse’nin de katıldığı ADANAGİAD etkinliği kentte bir 
kez daha iş dünyasını buluşturdu.

da 2 fahri üyemin oğlu bulunmakta. 
Bu ADANAGİAD’ın ne kadar köklü bir 
dernek olduğunu, geçmişi ile gelece-
ğini buluşturan bir dernek olduğunu 
göstermektedir.” dedi.

ADANAGİAD fahri üyelerinin her 
zaman derneği ile iç içe olduğunu 
ifade eden Milli, bugüne kadar derne-
ğe vermiş oldukları katkılardan dolayı 
teşekkür etti. 
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ADANAGİAD
FAHRİ
ÜYELERİ

Mart ayında Adana 
HiltonSA Oteli’nde
gerçekleştirilen
etkinliğimizde
fahri üyelik hakkı
kazanan 39
ADANAGİAD
üyesine teşekkür
plaketi verildi.

Adnan Tuna Adnan Yıldırım

Yakup Bulut

Erdoğan Şire

Mehmet Şahbaz

Halis BayrakServet Yasin DikilitaşMustafa TuyanMehmet Tüfekli

Mehmet PekmezciHüseyin Levent AltınbilekKemal Bekaroğlu

Erkan OskayErgül Gözüyılmaz

Süleyman SönmezVedat KapıcıoğluA. Hamdi Demirağ
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ADANAGİAD
YENİ
ÜYELERİ

Derneğe 
katılan
11 yeni
üyeye
rozet
takıldı.

Sacit Acımış - Halid Milli

Yakup Bulut - Firdevs Cingözler

Şentürk Çalık - Halid Milli Raşit Yılmaz - Halid Milli

22 ADANAGiAD

Erdoğan Şire - Esafilkef Özkan

Süleyman Sönmez - Özkan Özkaya

Yeşim Akkaş - Halid Milli Sefa Noyaner - Deniz Yaltır - Halid Milli

Yakup Bulut - Ahmet Haydar GülÜmit Onatça - Barış Altıok - Halid MiliGülümsün Adalı - Elif Işıl EmeksizErdoğan Şire - Aykut Zorlu



ADANAGİAD
DAHA DA 
GÜÇLÜ

Kasım ayında Adana Sheraton 
Otel’de gerçekleştirilen
etklinliğimizde fahri üyelik 
hakkı kazanan 12 ADANAGİAD
üyesine teşekkür plaketi
verildi.

Derneğe
katılan 12 
yeni üyeye 
rozet takıl-
dı ve üyelik 
belgeleri 
verildi.

Abdullah Kutlu - Halid Milli Halid Milli - Ahmet Köse Halid Milli - Naci Heybeli Halid Milli - Erhan Çukurova

N.Emrah Keskin - Tamer Gülcan Süleyman Çiğnitaş - Gülümsün Adalı

Halid Milli - Günkut Gürsoy - Yakup Bulut Osman Avcu - Tamer Gülcan
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Kaya Vurankaya - Erdoğan Şire

Halid Milli - Hasan Can Sangün - Yakup Bulut Halid Milli - Ali Bacaksızlar - Nuri İzci

İlker Tekin - Erdoğan Şire
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ADANAGİAD’ın Sheraton Oteli’nde 
düzenlenen 26’ncı kuruluş yıldönümü 
balosuna, geçmiş dönem başkanla-
rıyla çok sayıda dernek üyesi katıldı. 
Konukların şıklıklarıyla dikkat çektiği 
baloda, ADANAGİAD Başkanı Halid 
Milli ve yönetim kurulu üyeleri, mi-
safirlerini kapıda karşılayıp yakından 
ilgilendi.

ADANAGİAD tanıtım filminin gös-
terildiği etkinlikte bu yıl derneğe 
yeni katılan 23 kişi de tanıtıldı. (Ah-
met Duran Teke, Ahmet Haydar Gül, 
Ahmet Kara, Ali Bacaksızlar, Aykut 
Zorlu, Barış Altıok, Berkay Kızıldağ, 
Deniz Yaltır, Elif Işıl Emeksiz, Eray 
Kaan Sönmez, Esafilkef Özkan, Firdevs 
Cingözler, Günkut Gürsoy, Hasan Can 
Sangün, İlker Tekin, Kaya Vurankaya, 
Nazmi Emrah Keskin, Osman Avcu, 
Özkan Özkaya, Sadık Onur Özdal, 

Adana Genç İş İnsanları Derneği, kuruluşunun 26’ncı yıldönümünü büyük bir coşku ve 
heyecanla kutladı. ADANAGİAD üyelerini buluşturan gecede, ünlü sanatçı Serkan Kaya 
sevilen şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşattı.

Süleyman Çiğnitaş, Ulaş Çetinkaya, 
Yeşim Akkaş.)  

Oldukça nezih ve sade bir törenle 
ağırladığı katılımcılara seslenen ADA-
NAGİAD Başkanı Halid Milli, kurucu ve 
geçmiş dönem başkanlarına teşekkür 
etti. Konuklara gösterilen ADANAGİ-
AD tanıtım filminden söz eden Milli, 
şunları kaydetti:

“Ne önemli işler yapmış bu dernek. 
1992 yılından bugüne, Adana’mızın 
sosyo-ekonomik yapısını geliştirmek 
adına, emin adımlarla, taş üstüne taş 
koyarak ilerlemiş ve hep iz bırakan 
işler yapmış. Bu işlerin yapılmasında 
emeği geçen tüm geçmiş dönem 
başkanlarına ve yönetimlerine ve bu 
faaliyetlere gerek katılarak, gerekse 
ekonomik destek olan tüm paydaş-
lara teşekkür ediyorum. Ancak bu 
işlerin başarılmasındaki en büyük 
etken kimler biliyor musunuz? Tabii ki 
kıymetli üyelerimiz. Sizler ne kadar 

ADANAGİAD 26’INCI YIL
KURULUŞ YILDÖNÜMÜ BALOSU
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güçlü olursanız ADANAGİAD o kadar 
güçlü, sizler ne kadar başarılı olursa-
nız ADANAGİAD o kadar başarılı olur. 
İnanın, göreve gelen yönetim kurulla-
rı arkasında sizlerin gücünü hissettiği 
için birçok işe girmeye cesaret ediyor. 
Kıymetli ADANAGİAD’lılar iyi ki varsı-
nız!”

Konuşmanın ardından ADANAGİAD 
Başkanı Halid Milli, her zaman her 
işte elini taşın altına koyan yönetim 
kurulu üyelerini sahneye davet etti. 
Başkan Halid Milli ile birlikte Başkan 
Yardımcıları Enver Yılmaz ve Ali Can 
Boğa, Genel Sekreter Cenk Yakın, 
Sayman Zeynep Madenci, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Selim Gizer, Dinçer 
İşisağlam, Murat Erşahinoğlu, Yusuf 
Cihan Değişmez, Cumhur Demirağ, 
Mustafa Şahbaz, Kemal Özçetin, Hakkı 
Mert Dağsuyu, Melda Kaya, Vehbi 
Kapıcıoğlu ve Özlen Kaya sahnede anı 
fotoğrafı çektirdi.

Geceye katılanlar da ADANAGİAD 
yönetimini uzun süre alkışladı. İş dün-
yasının genç temsilcilerinin buluştuğu 
gecede daha sonra sahneye sevilen 
sanatçı Serkan Kaya çıktı. Usta sanatçı 
sevilen şarkılarını seslendirirken katı-
lımcılar da eşlik etti. Önem Cihangir - Mustafa Cihangir

Kadir Emeksiz - Elif Işıl Emeksiz

Elif Işık Emeksiz - Deniz Yaltır - Yeşim Akkaş - Yeşim Yücelen
Güler Örtimur - Zeynep Madenci - Elvan Civan - Firdevs Cingözler

Elif Sönmez - Gülümsün A. Özelköse - Aytaç Özelköse - Aysun Sönmez
Süleyman Sönmez

Serkan Değirmenci - Elif Değirmenci - Banu Gizir - Cenk Gizir

Güliz Yamaç - Ziya Yamaç - Ferda Vurankaya - Nadir Vurankaya

Ela Onatça - Ümit Onatça

Serkan Kaya
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Adana Genç İş İnsanları Derneği 
(ADANAGİAD) ile nasıl tanıştınız? 
Neden derneğe üye olmaya karar 
verdiniz?

Adana Genç İş İnsanları Derneği ile 
tanışmam Sadullah Kısacık vesilesiyle 
oldu. Girişimci genç nesil iş insanla-
rının bir araya geldiği bir topluluktu 
ADANAGİAD. Kentimiz ve ekonomimi-
miz için işbirliği, dayanışma ve sosyal 
ortamın olduğu bu platformda ben de 
olmak istedim.

Kısaca iş yaptığınız sektörden, ya-
tırımlarınız ve projelerinizden söz 
edebilir misiniz?

Temelleri 1963 yılında Abdi Sütcü 
tarafından atılan Abdioğulları Plastik 
Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin tesisleri, Ada-
na Hacı Sabancı Organize Sanayi’de 
bulunmaktadır. Birisi inşaat halinde 
olan firmamızın 8 tesisinde yaklaşık 
1100 işçi istihdam ediyoruz. Firmamı-
zın ürün gamında, bir çok endüstriyel 
ve tarımsal ambalaj malzemeleri yer 

alıyor. Ürünleri arasında PP ve PE’den 
imal edilen un, yem, kömür, çimento, 
alçı, kireç çuvalları gibi ürünlerin yanı 
sıra sebze ve meyvelerde kullanılan 
torbalar da bulunuyor.

4 yıl önce kurduğumuz 6’ncı fabrika 
ile ‘FİLBACK’ marka ‘Halı Tabanı’ üret-
meye de başladık.

Firmanız ülke ve kent gündemin-
de hep başarılarıyla anılıyor. Bun-
lardan da bahsetmek ister misiniz?

Firmamız İstanbul Sanayi Odası’nca 
(İSO) her yıl açıklanan Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşları listesindeki 
yerini 448’den 423’üncü sıraya taşıdı. 

ZİRVE YÜRÜYÜŞÜNÜN
GENÇ ÖNCÜSÜ

Adana Genç İş İnsanları Derneği 
(ADANAGİAD) üyesi ve Abdioğul-
ları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Sütcü, başarı merdivenlerini hızla 
tırmanma öyküsünü anlattı.

Temelleri 1963 yılında Abdi 
Sütcü tarafından atılan firmanın 
bugün Türkiye’nin en parlak 100 
şirketi arasında yer almasının 
haklı gururunu yaşayan Mehmet 
Sütcü, 31 Mart’ta yapılacak seçim-
lerin ardından artık ilk gündemin 
ekonomi olmasını istedi. 

ABDİOĞULLARI PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET SÜTCÜ

Firmamız İstanbul Sanayi Odası’nca 
(İSO) her yıl açıklanan Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşları lis-
tesindeki yerini 448’den 423’üncü 
sıraya taşıdı.
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Abdioğulları Plastik ve Ambalaj 
Sanayi A.Ş.’ye bağlı Filpa Ambalaj ve 
Dış Ticaret A.Ş., başta Avrupa ülkeleri 
başta olmak üzere 4 kıtada yer alan 
40 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatıyla, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 
Türkiye’nin en başarılı ilk 1000 ihra-
catçı firması listesinde ilk 500’deki 
yerini 375’ten 371’inci sıraya yükselt-
miştir.

Ekonomist Dergisi’nin her yıl Türki-
ye Ekonomi Bankası işbirliği ile ger-
çekleştirdiği “Anadolu’nun En Büyük 
500 Şirketi” araştırmasında, 121’inci 
sırada yer alıyor.

CRIF ve Dun & Bradstreet ve Fortune 
Türkiye Dergisi işbirliği ile belirlenen 
‘Fortuna 500’ listesinde de 351’inci 
sırada yer alıyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştır-
ma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırla-
nan Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 
Şirketi listesindeyiz.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfede-
rasyonu ve Londra Borsası işbirliği ile 
hazırlanan Türkiye’nin “En Parlak 100 
Şirketi” arasında bulunuyoruz.

Bu yılın başlarındayız ve bir seçim 
sürecindeyiz. 2019’u ve gelecek 

dönemi ekonomik olarak nasıl yo-
rumluyorsunuz? Beklenti ve öngö-
rülerinizi paylaşabilir misiniz?

2018 yılının Ağustos ayından iti-
baren ekonomik göstergelerde olan 
bozulmalar, iş piyasasına da olumsuz 
yansıdı. 2018 yılını bu şekilde geride 
bıraktık. 2019 yılı da iş dünyası açısın-
dan iyi başlamadı.

Yerel seçimler sonrasında 4 yıl daha 
seçim olmayacağından, belirsizliklerin 
ortadan kalkacağından hareketle ilk 
gündemin ekonomi olmasını umut 
ediyoruz.

Ekonomi yönetiminin yerinde siz 
olsanız iş dünyası açısından hangi 
adımları atar veya hangi uygula-
maları yaşama geçirirdiniz?

Üretimi ve istihdamı daha fazla teş-
vik edici düzenlemeler yapardım. İşçi 
sayısı 500 ve daha fazla olan işletme-
lerdeki SGK prim teşviklerinin %10 
olması konusunu gündeme getirir ve 
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi 
Bölgesinin (AOSB) 4’üncü Bölge teş-
vik kapsamına alınmasını sağlardım.

5

4

3 1

6

2

“Weaving Technology”

8

Salih Sütcü, Mehmet Sütcü, Bekir Sütcü, Ramazan Sütcü
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Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzeri-
ne, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği tarafından başlatılan ve 2,5 
milyon yeni istihdam sağlanmasını 
amaçlayan “İstihdam Seferberliği 
2019” programı kapsamında sağlanan 
istihdam destekleri, Adana Sanayi 
Odası Meclis ve Meslek Komiteleri 
Ortak Toplantısı’nda üye sanayicilere 
anlatıldı. 

İstihdam seferberliği kapsamında 
ülke genelinde 2,5 milyon yeni istih-
damın hayata geçirilmesinin hedef-
lendiğini belirten Adana Sanayi Odası 
Başkanı Zeki Kıvanç, yeni istihdama 
yönelik önemli desteklerin uygula-
maya konulduğunu bildirdi. Kıvanç, 
destekleri çok önemsediklerini, istih-
dama ve piyasalara olumlu yansıya-
cağını ifade etti.

Birinci istihdam seferberliğinde iş 
dünyasının yoğun gayretleri sonucu 
40 bin yeni istihdam sağlandığını ha-
tırlatan Başkan Kıvanç, “İş dünyamızın 
sorunları ve beklentilerinin gündeme 
geldiği Ekonomi Şurası’nda Sayın 
Cumhurbaşkanımıza 50 bin kişiyi 
istihdam edeceğimiz sözünü verdik, 
hedefimizi belirledik. Hükümetimi-
zin sağladığı istihdam destekleri ve 
finansmana erişimdeki sıkıntılarımı-
zın çözümlenmesi, iş dünyamızın da 
gayretleriyle Adana olarak 50 bin yeni 
istihdamı başarabileceğimiz inancın-
dayım.” dedi.

ADANA’NIN İSTİHDAM HEDEFİ: 
50.000
Adana Sanayi Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Zeki Kıvanç, “İstihdam 
Seferberliği 2019” programı kapsa-
mında Adana’da 50 bin yeni istih-
damın hedeflendiğini belirterek, 
“Seferberlik kapsamındaki devle-
timizin destekleri ve iş dünyamızın 
yoğun gayretleriyle bunu başara-
cak, hedefimize ulaşacağız.” dedi.

İçinde bulunduğumuz şartlar ger-
çekten zor ancak hükümetimizin 
de desteğiyle, ülkemizin bekası, 
milletimizin refahı için toparlanma 
sürecine katkı sağlamayı sürdüre-
ceğiz. İş dünyamıza inanıyor, gü-
veniyoruz. Her zamankinden daha 
fazla çalışacağız.

ADANA SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ZEKİ KIVANÇ
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İş dünyası olarak en önemli görevin, 
yatırım yapmak, üretmek, istihdam 
sağlamak ve ihracatı arttırmak ol-
duğunu ifade eden Kıvanç, “İçinde 
bulunduğumuz şartlar gerçekten zor 
ancak hükümetimizin de desteğiyle, 
ülkemizin bekası, milletimizin refahı 
için toparlanma sürecine katkı sağ-
lamayı sürdüreceğiz. İş dünyamıza 
inanıyor, güveniyoruz. Her zamankin-
den daha fazla çalışacağız. İstihdama 
katkı sağlamanın, işsizlerimize iş 
ve aş kazandırmanın heyecanını ve 
mutluluğunu yaşayacağız.” diye 
konuştu. 

Adana Sanayi Odası 
Yönetim Kuru-
lu Başkanı Zeki 
Kıvanç, seferberlik 
kapsamında yeni 
istihdama yönelik 
ücret, prim ve ver-
gi ile ilgili önemli 
destek, kısa çalış-
ma ödeneği, asgari 
ücret, düzenli ödemeye 
devamlı, kalkınmaya ilave, 
önce işbaşı eğitim sonra istihdam, 
nitelikli işgücü eğitim olmak üzere 8 
önemli destek sağlandığını ifade etti.

Yeni istihdama ücret desteği kapsa-
mında Nisan ayı sonuna kadar 3 aylık 
süre için her ilave istihdam için prim 
ve verginin yanında ücret ödenme-
yeceğini belirten Kıvanç, kişi başına 
2 bin 21 TL ücret, bin 113 lira prim 
ve vergi desteği verileceğini, böylece 
çalışanın maliyetinin sıfır olacağını 
bildirdi. Kıvanç, yılın geri kalan döne-

minde maaş hariç SGK prim ve vergi-
lerinin devletçe ödeneceğini bildirdi.

Kıvanç, işyerinin 2018 yılı ortalama 
çalışan sayısına ilave olarak çalıştıra-
cağı her yeni kişi için Aralık 2020’ye 
kadar 12 ay süresince SGK Primi ve 
Vergisine Destek sağlanacağını, kadın, 
genç ve engelli istihdamında bu 
sürenin 18 aya kadar uzayabileceğini 
belirtti. Kıvanç, desteğin, kişi başına 
aylık 1.113 TL, toplamda ise 13.356 
TL’ye ulaştığını, imalat ve bilişim sek-

töründe ise aylık ücreti 6.822 
TL’ye kadar olanlar için kişi 

başına aylık 2.712 TL’ye 
kadar teşvik verildiği-

ni kaydetti.

ADASO Başka-
nı Zeki Kıvanç,  
düzenlemede zor 
durumda kalan 

işletmelere yönelik 
olarak da destek 

paketleri açıklandığını 
ifade ederek, kısa ça-

lışma ödeneği kapsamında 
yapılan düzenlemeyle işverenlerin 
işçi çıkarmamak koşuluyla mevcut 
çalışanların 3 aylık ücretlerinin İşsizlik 
Sigortası Fonu üzerinden ödenmesi-
ne devam edileceğini, başvuruların 
İŞKUR üzerinden yapılması gerektiğini 
belirtti. 

Kıvanç, seferberlik kapsamında yer 
alan diğer desteklerle ilgili şu bilgileri 
verdi:

“2019 yılı için 12 ay süreyle çalışan 

sayısı 500’e kadar olan işverenlere 
aylık 150 TL, 500 ve üzeri çalışanları 
olan işverenlere aylık 101 TL asgari 
ücret desteği verilecek. SGK primlerini 
düzenli ödeyen işverenlere 5 puanlık 
indirim, kalkınmada öncelikli 51 ilde, 
işverenler tarafından ödenmesi gere-
ken SGK primlerinin 5 puanlık indiri-
mine ilave olarak 6 puanlık ek indirim 
devlet tarafından karşılanıyor. 

İşbaşı Eğitim Programları işverenlere 
iş arayanlara fırsatlar sunmaya devam 
ediyor. İşbaşı eğitim programlarına 
katılan kursiyerlerin 3 ay, imalat ve 
bilişim sektöründe 6 ay, siber güven-
lik kodlama ve yenilenebilir enerji 
gibi stratejik alanlarda 9 ay boyunca 

ücret ve sigorta desteği verilecek. 
MEGİP kapsamında iş dünyasının 

ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü hazır-
lamak için 8 aya kadar mesleki eğitim 
kursları düzenleniyor. Kursiyerlerin üc-
retleri ve sigortaları devlet tarafından 
karşılanıyor. İstihdam desteklerinin bir 
önemli özelliği de teşviklerden geriye 
dönük yararlanma imkanı olmasıdır. 
Başvuru tarihinden geriye yönelik cari 
ay hariç en fazla 5 aya kadar geriye 
yönelik teşvikten yararlanma veya 
teşvik değişiklik talepleri dikkate 
alınacak.”

İstihdam desteklerinin bir önemli 
özelliği de teşviklerden geriye dö-
nük yararlanma imkanı olmasıdır. 
Başvuru tarihinden geriye yönelik 
cari ay hariç en fazla 5 aya kadar 
geriye yönelik teşvikten yararlan-
ma veya teşvik değişiklik talepleri 
dikkate alınacak.
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ADANAGİAD Başkanı Halid Milli ve 
yönetim kurulu üyeleri, Adana She-
raton Oteli’nde düzenlenen etkinliğe 
katılan üye ve konukları kapıda karşı-
ladı. ADANAGİAD’ın her zaman olduğu 
gibi yine büyük ilgi gören etkinli-
ğine gelen Cumhur İttifakı Seyhan 
Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni 
ve Yüreğir Belediye Başkan Adayı 
Fatih Mehmet Kocaispir, katılımcı-
larla tokalaşıp sohbet etti. 

Konuklarıyla yakından ilgilenen 
ADANAGİAD Başkanı Halid Milli, et-
kinlik ve derneğe gösterilen ilgiye 
teşekkür etti. 

Kürsüye çıkarak katılımcıları 
selamlayan Halid Milli, ADANAGİAD’ın 
her seçim döneminde siyasi parti 
ayrımı gözetmeksizin belediye başkan 
adaylarıyla üyelerini buluşturduğunu 
anımsattı. Halid Milli, her zaman Ada-

na’nın ekonomik, sosyal, kültürel ve 
sportif her alanda gelişip kalkınması 
için çaba gösterdiklerini vurguladı. 
ADANAGİAD’ın sorumluluk bilinci ve 
Adana’ya karşı olan sorumluluğuyla 

çalıştığını bildiren Milli, “Bu çerçevede 
geleneksel buluşmalarımızı Cumhur 
İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı 
Fikret Yeni ve Yüreğir Belediye Baş-
kan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ile 

ADANAGİAD CUMHUR İTTİFAKI
ADAYLARIYLA BULUŞTU
Her seçim döneminde siyasi parti ayrımı gözetmeden belediye başkan adaylarıyla buluşma geleneğini sürdü-
ren Adana Genç İş İnsanları Derneği (ADANAGİAD) ailesi, 31 Mart seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı Seyhan 
Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni ve Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir’i ağırladı. 

başlattık. Kentimizin geleceğini ve bir-
likte neler yapabileceğimizi bu etkin-
liklerimizde masaya yatırıyor ve ayrım 
gözetmeden Adana ortak paydasında 
buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” 

dedi. 

Seyhan Belediye Başkan Ada-
yı Fikret Yeni’ye ayrıca teşekkür 
eden ADANAGİAD Başkanı Ha-
lid Milli, “Derneğimize uzunca 
süredir yeni bir hizmet binası 
kazandırmak için uğraşıyorduk. 
Bu anlamda Seyhan Belediye 
Başkan Adayı olan sayın Fikret 
Yeni, Ak Parti İl Başkanlığı yaptığı 
dönemde bizlere çok yardımcı 
oldu. Destekleri sayesinde Seyhan 

Nehri’nin kıyısında, Sheraton Oteli’nin 
kuzeyinde çok güzel bir yeri dernek 
binamız için ADANAGİAD’a kazandır-
dık. Bu müjdeyi paylaşırken kendile-
rine sizin huzurunuzda bir kez daha 

SEYHAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
FİKRET YENİ

Derneğimize uzunca süredir yeni bir hiz-
met binası kazandırmak için uğraşıyorduk. 
Bu anlamda Seyhan Belediye Başkan Ada-
yı olan sayın Fikret Yeni, Ak Parti İl Baş-
kanlığı yaptığı dönemde bizlere çok yar-
dımcı oldu. Destekleri sayesinde Seyhan 
Nehri’nin kıyısında, Sheraton Oteli’nin ku-
zeyinde çok güzel bir yeri dernek binamız 
için ADANAGİAD’a kazandırdık. Bu müjdeyi 
paylaşırken kendilerine sizin huzurunuzda 
bir kez daha teşekkür ediyorum.
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teşekkür ediyorum.” diye konuştu. 

Katılımcılara seslenen Yüreğir Be-
lediye Başkan Adayı Fatih Mehmet 
Kocaispir ise şunları kaydetti:

“Güzel şehrimizde maalesef eksik-
liğini hissettiğimiz Adanalılık ruhunun 
vücut bulması için çalışıyoruz. Sivil 
toplum kuruluşlarının da kentin geli-
şimi ve Adanalılık ruhunun oluşması 
için katkısı çok önemli. Sivil toplum 
kuruluşlarının kamunun karar alma 
süreçlerinde çok etkin olması ve mü-
dahil olması gerekiyor. ADANAGİAD bu 
anlamda önemli işler yapıyor, projeler 
ortaya koyuyor. Şehir yönetimiyle 
ilgili lafta değil gerçekte ortak akıl ve 
istişare kültürü yaratmalıyız.” dedi. 

Katılımcıların alkışlarıyla kürsüye 
çıkan Seyhan Belediye Başkan Adayı 
Fikret Yeni ise, şöyle konuştu:

“Sizlerle birlikte olmaktan, Ada-
na’nın genç iş insanlarıyla buluş-
maktan dolayı mutluyuz. Çok şükür 
ADANAGİAD’a yeni bir bina için yer 
tahsis edilmesinin mutluluğunu da 
yaşıyoruz. Her ilçesinde aynı anda 
farklı iklimlerin yaşandığı bir kentimiz 

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
FATİH MEHMET KOCAİSPİR

Adana. Ama maalesef bunun kıymeti 
çok bilinmedi. Adana’yı fazlasıyla hak 
ettiği yere mutlaka taşıyacağız. İnşal-

lah seçilip göreve geldiğimizde her 
konuda sivil toplum kuruluşlarımızla 
işbirliğiyle çalışacağız.”
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 Yeşim Hanım merhaba. Sizi tanı-
yabilir miyiz acaba, kısaca kendi-
nizden, işinizden ve hobilerinizden 
söz edebilir misiniz?

1974 yılında Adana’da dünyaya 
geldim. 2 tane oğlum var. Aile şir-
ketimiz Seda Gıda Maddeleri Sanayi, 
Dağıtım ve Ticaret A.Ş.’de yönetici 
olarak görev almaktayım. Çalışmak-
tan, mücadele etmekten keyif alıyo-
rum. Bunun yanında farklı kültürler 
tanımayı, keşfetmeyi seven birisiyim. 
Sporun hayatımda önemli bir yere 
sahip olduğunu söylemeliyim. 

ADANAGİAD üyesi bir kadın giri-
şimci olmak size neler hissettiri-
yor?

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki böy-
le, biz kadınları destekleyen ve değer 
veren büyük bir ailenin içinde olmak-
tan mutluyum. Güzel dostluklar edi-
nerek çok değerli zamanlar paylaştım 

bu aileyle. Sadece iş hayatında değil 
sosyal anlamda da etkisi çok fazla. 
Zaten aile ortamı olmayan bir yerde 
hiçbir şekilde devamlılığın sağlanması 
mümkün olmaz. Bunun yanı sıra ilk 
olarak zaten girişimcilik cesaret iste-
yen bir iş. Bir de Türkiye gibi ataerkil 
bir toplumda kadın girişimci olmanın 
farklı zorlukları var.

ADANAGİAD üyesi olmak benim 
daha özgüvenli bir şekilde işimi yap-
mama yardımcı oluyor. Yalnız bununla 
kalmayıp derneğimizin çalışmaları 
ve organizasyonları aktif bir şekilde 
yapıldığından üretkenlik hiç bitmiyor. 
Bu tarz şeyler tabi ki iş hayatını daha 
güzelleştirir. Monotonluktan kurtarır.

Firmanız hangi sektörde faaliyet 
gösteriyor, pazardaki konumu ve 
hedeflerini anlatabilir misiniz?

Firmamız gıda sektöründe faaliyet 
gösterdiği için sürekli bir devamlılık 
var. Ayrıca ihracat yaptığımızdan do-
layı şanslı sektörlerdeniz. İşimiz kuru 
gıda paketleme üzerine. Ürün yelpa-
zemiz oldukça geniş. Genişlemeye de 
devam ediyor.

İŞ’TE AZMİN SİMGESİ

SEDA GIDA MADDELERİ SANAYİ, DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. YÖNETİCİSİ
YEŞİM YÜCELEN

Henüz lise eğitimi sürerken iş 
dünyasının kapılarını aile şirketin-
de aşındıran Seda Gıda Maddeleri 
Sanayi, Dağıtım ve Ticaret A.Ş.’nin 
başarılı yöneticilerinden Yeşim 
Yücelen, bugün çok sayıda ülkeye 
ihracat gerçekleştiren bir şirketi 
yönetmenin gururunu taşıyor.

Anne ve kadın kimliğiyle iş dün-
yasında adını sürekli başarılarıyla 
andıran Yeşim Yücelen, çalışmak-
tan, üretmekten keyif alıyor.

Girişimciliğin cesaret istediği-
ne vurgu yapan Yücelen, kadın 
girişimcilere ise daha fazla cesur 
olmalarını öneriyor. 

Girişimcilik cesaret isteyen bir 
iş. Bir de Türkiye gibi ataerkil bir 
toplumda kadın girişimci olmanın 
farklı zorlukları var.
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Firma olarak amacımız öncelikle 
çalıştığımız ülke sayısını artırmak. Bu-
nunla birlikte adımızı o ülkelerde de 
duyurmak. Daha fazla ihracat yapıp 
ülke ekonomimize daha fazla katkıda 
bulunmak istiyoruz. 

İş dünyasının içinde örnek bir ka-
dın girişimci olarak 2019 yılından 
beklentileriniz neler?

Türkiye’nin coğrafik ve jeopolitik 
konumu iş dünyasında sayısız imkan 
sunmaya çok müsait. 2019 yılında 
gerçekten ülkemizi hak ettiği yerlere 
getirmek adına özellikle kadınların 
daha da etkin olması gerektiğini 
düşünmekteyim. Bu yıl kadın girişimci 
sayısında ciddi bir artış beklemek-
teyim. Ayrıca üretimin bol olduğu, 
ihracatın bol olduğu bir yıl ümit 
etmekteyim.

Bu yıl kadın girişimci sayısında cid-
di bir artış beklemekteyim. Ayrıca 
üretimin bol olduğu, ihracatın bol 
olduğu bir yıl ümit etmekteyim.

Ülke ve kent 
ekonomisinde 

kadın girişimci-
ler yeterince rol 

alabiliyor mu, tablo 
olumlu mu ve bu du-

rum sizce nasıl aşılır?
Aslında ülkemizde çok başarılı kadın 

girişimciler var. Çok önemli pozisyon-
larda kadınları artık daha fazla görü-
yoruz. Ancak nüfus dengesine oranla 
bu sayısı hâlâ çok az.

Kadınlar olarak geçmişten gelen 
alışkanlıklarımız var. Bunlar tabii ki 
olmalı, ancak belki de bu alışkanlıklar 
kadınların özgüvenini yıpratmış. Bu 
durumun aşılması kadınların kendisi-
ne güvenmesinden geçiyor bence.

Son olarak hiçbir zaman düşündük-
lerimizi hayata geçirmekten korkma-
dığımız sürece bu durumun aşılması-
nın hızlanacağını düşünüyorum.



Adana - Ceyhan yolu üzerinde, şehir 
merkezine 10 km, Adana Havaalanı’na 
13 km, Mersin Limanı’na 93 km, Otoyala 
9 km mesafede, çevresi ticari ve sanayi 
alanıdır.

Adana Organize Sanayi Bölgesi’ne 10 km, 
Keresteciler Sitesi’ne 2 km mesafededir. 
Şirket malıdır, fatura kesilecektir, KDV 
avantajı bulunmaktadır, stopaj yoktur.

PROJE ÖZELLİKLERİ
- 63 adet 330 m2 ile 1,200 m2 kapalı alan
- 7/24 güvenlik hizmeti
- Sanayi tipi trafo
- 8,5 m yüksek tavan
- 30 m2 ofisler
- Her ofiste banyo, wc ve mutfak
- Çift taraflı otomatik kepenk sistemi
- Daha büyük m2 isteyen firmalar için
birden fazla işyeri birleştirme imkanı

SANAYİ SİTESİ’NDE
KİRALIK İŞYERLERİ
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Haber | ADANAGİAD Kadınları

Adana Genç İş İnsanları Derneği 
üyeleri ve üye eşlerinin katıldığı ge-
leneksel öğle yemeği buluşmalarına 
devam edildi. ADANAGİAD Kadınlar 
Komitesi tarafından düzenlenen et-
kinlik Dodo Balık Restoran’da yapıldı. 
Yapılan ve yapılması planlanan sosyal 
projeler hakkında da görüş alışveri-
şi yapan kadınlar yeni çalışmaların 
hayata geçirileceği müjdesini verdi.
Üye ve üye eşlerinin katıldığı etkinliğe 
Adana Genç İş İnsanları Derneği Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Zeynep Madenci ve 
Melda Kaya da katıldı.

ADANAGİAD KADINLAR KOMİTESİ 
SOSYAL PROJELERE HAZIRLANIYOR

Pelin Şimşek, Yeşim Yücelen, Tuba Kestal, Özlen Kaya, Güler Örtimür, Zeynep Madenci, Funda Dağsuyu, Özlem Boğa Pelin Şimşek, Zeynep Madenci

Yeşim Akkaş Melda Kaya
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Bizlere kısaca kendinizden söz 
edebilir misiniz?

Adana’da bürokrat bir baba ve öğ-
retmen bir annenin 4 çocuğundan biri 
olarak dünyaya geldim. 2003 yılında 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si’nden mezun olduktan sonra Ada-
na’ya döndüm ve o günden bu yana 
serbest avukatlık yapmaktayım.

 Emeksiz Hukuk ve Danışmanlık 
Bürosu’nda kurucu avukatım. Mesle-
ğimi icra ederken, uzun bir süre aktif 
siyasetin içerisinde de bulundum. 
2004-2015 yılları arasında Milliyet-
çi Hareket Partisi Seçim ve Hukuk 
İşlerinden sorumlu İl Başkan Yardım-
cılığı görevini yaptım. 2012-2014 
yılları arasında Enerji Hukuku alanında 
yüksek lisans yaptım. Serbest avukat-
lığa devam ederken iş yoğunluğumun 
elverdiği sürede Çukurova Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde son sınıf öğren-
cilerinin Avukatlık Hukuku derslerine 
girdim. Dersine girmiş olduğum birçok 

öğrencim şu an meslektaşım olarak 
görevlerini icra ediyorlar ve bu beni 
son derece gururlandırıyor.

Enerji Hukuku, İş Hukuku, Gayri-
menkul Hukuku, İcra İflas Hukuku 
ve Ticaret Hukuku, Aile Hukuku gibi 
birçok alanda danışmanlık ve avukat-
lık hizmeti vermekteyiz. 

Kendimi gerek kişisel, gerekse iş 
anlamında devamlı geliştirmeye ve 
üretken olmaya çalışıyorum. İş an-
lamında birçok bilirkişilik sertifika 
ve uzmanlık eğitimlerine katıldım. 
Kendimi geliştirmek için devamlı oku-
yorum ve sanat ile ilgileniyorum. Özel 

EĞİTİMLİ VE DENEYİMLİ
İŞ İNSANI

EMEKSİZ HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU KURUCU AVUKATI
ELİF IŞIL EMEKSİZ

Adana iş ve cemiyet hayatının 
tanınmış isimlerinden ADANAGİ-
AD üyesi avukat Elif Işıl Emeksiz, 
enerji alanında donanımıyla dikkat 
çekiyor.

Başarılı bir avukat ve iş insanı 
kimliğinin yanı sıra siyaset, sanat 
ve kültür faaliyetleriyle yakından 
ilgilenen Elif Işıl Emeksiz ile işçi-iş-
veren ilişkisinin hukuki bağları, 
ekonomi ve Ceyhan’da planlanan 
enerji yatırımlarını birlikte değer-
lendirdik.

ADANAGİAD üyelerinin her an-
lamda kenti ve birbirlerini güçlen-
dirdiğini vurgulayan Elif Işıl Emek-
siz, bir dizi reformlarla ekonomik 
alanda yaşanan sorunların kolay-
lıkla aşılabileceğini belirtti. 

Dersine girmiş olduğum birçok 
öğrencim şu an meslektaşım ola-
rak görevlerini icra ediyorlar ve bu 
beni son derece gururlandırıyor.

Hayatımın her alanında en büyük 
destekçim ise sevgili eşimdir.
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bir sanat akademisinde temel sanat 
tarihi dersleri aldım. Fırsat buldukça 
yağlıboya yapıyorum.

Hayatımın her alanında en büyük 
destekçim ise sevgili eşimdir.

Adana Genç İş İnsanları Derneği 
(ADANAGİAD) ile buluşma ve tanış-
ma öykünüzü anlatabilir misiniz?

Adana Genç İş İnsanları Derneği‘ne 
üye olmadan önce derneğin çalış-
malarını ilgi ile takip ediyordum. 
Sektöründe son derece başarılı olan 
dostum Zeynep Madenci’nin ADANA-
GİAD yönetim kurulu üyesi olmasıyla 
birlikte onun vasıtasıyla derneğin bazı 
etkinliklerine iştirak ettim.

ADANAGİAD’ın çalışmalarını daha 
yakından takip etmek ve katkı sağ-
lamak amacı ile 2018 tarihinde 
derneğe üye oldum. 1 yıl içerisinde 
birçok sosyal sorumluluk projeleri ve 
etkinliklerinde bulunduğum derneğin 
Adana’nın gelişimine ve kalkınması-
na yön verecek projelerini heyecanla 

bekliyorum.

ADANAGİAD üyesi olmak nasıl bir 
duygu?

ADANAGİAD yönetim kurulu ve 
üyelerinin her biri kendi sektöründe 
başarılı olmuş, sosyal ilişkileri yüksek 
saygın iş insanlarıdır. ADANAGİAD 
çatısı altında bir arada olmak keyif ve 
gurur verici.

 Hem iş anlamında hem de ailecek 
özel hayatımızda görüştüğümüz ADA-
NAGİAD üyesi dostlarımız var. Birlikte 
güçleniyor ve gelişiyoruz.

ADANAGİAD üyesi bir avukat ola-
rak ekonomiyle ilgili gündemi nasıl 
yorumluyorsunuz?

Yaklaşık 1.5-2 yıldır ülke olarak eko-
nomik anlamda çok ciddi bir süreçten 
geçiyoruz. Aslında daha da öncesin-
den başlayan ekonomik sıkıntılar, son 
1.5-2 yıllık süreçte birçok firmanın 
çözülme sürecine girmesine sebe-

biyet verdi. Özel sektörde borçluluk 
oranı maalesef çok yüksek seviyede 
ve borçlarını ödemede güçlük çeken 
birçok firma konkordato ilan etmiş 
durumda. Şu an birçok firmanın yeni 
yatırım yapmaktan kaçındığını, faali-
yetlerini sadece varlıklarını korumaya 
yönelik olarak sürdürdüklerini göz-
lemlemekteyim. Bu sürecin meslek 
olarak bize de olumsuz yansıması 
oldu. Alacakların tahsili zorlaştı. Bir 
kısım müvekkillerimiz ticari faali-
yetlerini sonlandırdı, bir kısmı ise 
sınırlandırdı. Bu tabloyu yaşadıktan 
sonra ekonomik anlamda alınan 
bazı önlemler piyasada rahatlama 

yaşatsa da, ülke olarak ciddi ekono-
mik reformlara ihtiyacımız olduğunu 
düşünüyorum. Ancak bu şekilde arzu 
edilen ekonomik refah seviyesine 
ulaşabilmemiz mümkün olacaktır.

Bir iş insanı, kurumsal çalışma-
larında avukat gibi profesyonel-
lerden nasıl yardım almalı, niye 
almalı?

Türk Ticaret Kanununda da ‘Her taci-
rin, basiretli bir iş insanı gibi hareket 
etmesi gerektiği’ hükmü düzenlen-
miştir. Her iş insanı, ticari faaliyetle-
rini mevzuatlara uygun olarak yerine 
getirmekle yükümlüdür. Bu yüküm-
lülüğü yerine getirebilmek ve ticari 
faaliyetlerde hukuksal uyuşmazlık 
çıkmadan önce öngörebilmek ve hat-
ta çözebilmek için, mutlaka düzenli 
hukuki yardım alınması gerekmekte-
dir.

ADANAGİAD çatısı altında bir arada 
olmak keyif ve gurur verici. Birlikte 
güçleniyor ve gelişiyoruz.

Ülke olarak ciddi ekonomik re-
formlara ihtiyacımız olduğunu dü-
şünüyorum. Ancak bu şekilde arzu 
edilen ekonomik refah seviyesine 
ulaşabilmemiz mümkün olacaktır.



Özel Röportaj | Elif Işık Emeksiz

38 ADANAGiAD

1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 
anonim şirketlerde ve yapı koopera-
tiflerinde danışman avukat bulundu-
rulması yasal zorunluluğu mevcuttur. 
Ancak ticari faaliyette bulunan fir-
maların yaptıkları işlemlerde düzen-
li olarak avukatın danışmanlığına 
başvurmayı zorunluluktan öte çalışma 
prensibi olarak görmesi ve benimsen-
mesi gerektiğine inanıyorum.

İş hukuku açısından işveren - 
çalışan ilişkisi, yerel, ulusal ve 
uluslararası ölçekli iş sözleşmeleri 
ve anlaşmaları nasıl düzenlenmeli 
veya hazırlanmalı?

İş hukuku ile ilgili çok sayıda davaya 
girmiş ve bilirkişilik eğitimleri almış 
bir hukukçu olarak işçi ve işveren 
ilişkisinde önerebileceğim bazı temel 
kurallar mevcuttur. Yargıtay’ın yerle-
şik görüşü; iş davalarında tereddüt 
halinde işçi lehine yorum yapılması 
gerektiği yönündedir. Bu sebeple 
işverenler belgeleri tam ve 
eksiksiz olarak duraksama-
ya yer vermeyecek şekil-
de düzenlemeye önem 
göstermelidirler.

İşverenler puantaj kayıt-
ları, yetkili amirin imzasının 
bulunduğu günlük çalışma saatle-
rini gösterir imza çizelgelerini muhak-

kak düzenlemeli, bordrolar işçilere 
imzalatılmalı, ödemelerin tamamının 
banka aracılığı ile yapılmasına özen 
göstermelidir. İş davalarında ispat 
faktörü önem arz eder. İş sözleşme-
sinin haklı nedenle feshedildiğini ve 
ayrıca işçinin ücretinin ödendiğinin 
ispat yükü işverene aittir. Bu sebeple 
işveren açısından İş Kanununda sınırlı 
sayıda sayılan haklı fesih sebeplerin-
den biri oluşmuş ise, bu fesih hakkı 
yasada belirtilen sürelerde ve usulde 
kullanılmalıdır. Aksi halde işveren 
haklı dahi olsa fesih geçersiz sayılır ve 
işçiye tazminat ödeme yükümlülüğü 
doğar.  

Enerji hukuku alanında özel 
ihtisas görmüş bir avukat olarak 
Ceyhan’da planlanan Enerji İhtisas 
Sanayi Bölgesi ve milyar dolarlarla 
ifade edilen enerji yatırımları ko-
nusunda ne düşünüyorsunuz?

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölge-
sinde tamamlanması planlanan mil-
yar dolarlık Petro kimya yatırımı, ülke 
ekonomisine ve bölgenin istihdamına 
büyük katkı sağlayacağı şüphesizdir.

Enerji Hukuku akademik 
kariyer yaptığım özel ihtisas 

alanım olduğundan bu ge-
lişmeleri heyecanla takip 
ediyor, bölgeye başkaca 
büyük yatırımların önünün 

açılmasını ümit ediyorum. 
Enerji sektöründeki büyük 

yatırımlar, nitelikleri itibariyle 
uzun sürede tamamlanabilen, büyük 

maliyet gerektiren ve genellikle sür-
dürülebilir olması için yabancı yatırım 
ortakları ile sağlanan yatırımlardır. 
Bunun için, ülke mevzuatımızı hem 
enerji yatırımlarına uygun olarak, 
hem de yabancı yatırımcıya uygun 
olarak düzenlemeliyiz.

Enerji yatırımlarında yatırımcının 
endüstri bağlamında çeşitli sorunları 
olabilir. Bunlar; keşifteki başarı oranı-
nın beklenenden düşük olması, altya-
pıdaki riskler, güvenlik sorunları gibi 
sorunlardır. Bunun yanı sıra yatırımla-
rın kamusal, bürokratik, hukuki sebep-
lerle sekteye uğraması riski vardır.

Türkiye, özellikle yüksek talep artı-
şının karşılanması, yeterli yatırımların 
yapılması ve verimliliğin arttırılması 
için enerji sektöründe rekabete dayalı 
ve şeffaf bir piyasa yapısının oluştu-
rulması yönünde titizlikle çalışmalı ve 
enerji sektöründeki yatırımları teşvik 
amacı ile özellikle alternatif çözüm 
yollarının işlevselliğini arttırmalı, 
hukuki alt yapının globalleşen dünya 
standartlarına uygunluğunu sağla-
malıdır. Ülkemizin jeopolitik yapısının 
uygunluğu göz önüne alırsa, enerji 
yatırımlarını teşvik ve kolaylık sağla-
yan hukuki altyapının oluşması halin-
de ülkemizin enerji yatırımları alanın-
da bir cazibe merkezi haline gelmesi 
kaçınılmaz olacaktır.

Yargıtay’ın yerleşik görüşü; iş 
davalarında tereddüt halinde işçi 
lehine yorum yapılması gerektiği 
yönündedir.

Ülke mevzuatımızı hem enerji ya-
tırımlarına uygun olarak, hem de 
yabancı yatırımcıya uygun olarak 
düzenlemeliyiz.

Enerji yatırımlarında yatırım-
cının endüstri bağlamında 
çeşitli sorunları olabilir. Bun-
lar; keşifteki başarı oranının 
beklenenden düşük olması, 
altyapıdaki riskler, güven-
lik sorunları gibi sorunlardır. 
Bunun yanı sıra yatırımların 
kamusal, bürokratik, hukuki 
sebeplerle sekteye uğraması 
riski vardır.
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Seçim dönemlerinde belediye baş-
kan adaylarıyla buluşma geleneğini 
sürdüren ADANAGİAD, Cumhur İttifakı 
Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret 
Yeni ve Yüreğir Belediye Başkan Adayı 
Fatih Mehmet Kocaispir’in ardından 
bu kez de Adana Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Hüseyin Sözlü’yü ağırla-
dı. Adana Sheraton Oteli’nde düzen-
lenen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakan 
Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı.

 ADANAGİAD Başkanı Halid Milli 
ve yönetim kurulu üyeleri, etkinliğe 
katılan üye ve konukları karşılayıp 
yakından ilgilendi. 

Misafirlere seslenen ADANAGİAD 
Başkanı Halid Milli, gösterilen ilgiye 
teşekkür etti. Yerel seçimler-
de düzenli olarak başkan 
adaylarıyla bir araya 
geldiklerini anlatan 
Milli, “Ülkemiz ve 
kentimizin yararına 
olan işlerde so-
rumluluk almaya, 
adayların projele-
rini dinlemeye ve 
önerilerimizi paylaş-
maya devam edece-
ğiz.” dedi.

ADANAGİAD,
YENİ BİNASINA KAVUŞUYOR!
Adana Genç İş İnsanları Derneği (ADANAGİAD), Seyhan Nehri’nin kıyısında yeni bir hizmet binasına kavuşuyor. 
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’nın da katıldığı törende Adana Büyükşehir Belediye Başka-
nı Hüseyin Sözlü ile yer teslim protokolü imzalayan ADANAGİAD Başkanı Halid Milli, mutluluğunu paylaşarak 
emek veren herkese teşekkür etti.

İlerleyen günlerde tanıtımı yapılacak 
‘Simge Adana’ projesinden söz eden 

Halid Milli, kent için hazırla-
nacak olan fikir projesini 

göreve gelecek baş-
kanlara sunacaklarını 
ifade etti. 

ADANAGİAD’a 
uzunca süredir 
yeni bir hizmet 
binası kazandırmak 

için uğraştıkları-
nı anımsatan Halid 

Milli, “Bu süreçte bizlere 
yardımcı olan Adana Valimiz 

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN SÖZLÜ - ADANAGİAD BAŞKANI HALİD MİLLİ
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GENÇLİK VE SPOR BAKAN YARDIMCISI HAMZA YERLİKAYA
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN SÖZLÜ - ADANAGİAD BAŞKANI HALİD MİLLİ

Mahmut Demirtaş, tahsisi sağlayan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin 
Sözlü, büyük destek veren Seyhan 
Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, bu 
işin mimarlarından Başkan Yardım-
cımız Enver Yılmaz ve ADANAGİAD 
ailemize teşekkür ediyorum.” dedi. 
Kürsüye gelerek katılımcıları selam-
layan Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hüseyin Sözlü ise belediye 
yönetimi olarak kent için çaba gös-
teren sivil toplum kuruluşlarıyla her 
alanda işbirliği yaptıklarını söyledi. 
ADANAGİAD’a yer tahsisinde büyük 
mutluluk duyduklarını aktaran Sözlü, 
binanın yapımı için de destek vere-
ceklerini belirtti. 

Bu süreçte bizlere yardımcı olan 
Adana Valimiz Mahmut Demirtaş, 
tahsisi sağlayan Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Hüseyin Sözlü, büyük 
destek veren Seyhan Belediye 
Başkan Adayı Fikret Yeni, bu işin 
mimarlarından Başkan Yardımcımız 
Enver Yılmaz ve ADANAGİAD aile-
mize teşekkür ediyorum.

Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor 
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da 
31 Mart’ta Türkiye’nin tarihi bir seçim 
yapacağını belirterek Cumhur İttifakı 
adaylarına destek istedi. Konuşma-
ların ardından Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile 
ADANAGİAD Başkanı Halid Milli, der-
nek binası için yer tahsisini öngören 
protokolü birlikte imzaladı.

Protokole göre Seyhan Nehri’nin 
kıyısında, Sheraton Oteli’nin kuzeyin-
de 25 yıllığına ADANAGİAD, MÜSİAD 
ve Adana Barosu’nun komşu olacağı 
alanda ADANAGİAD hizmet binası 
yapılacak.



Adana : Yeşiloba Mh. 46253 Sk. Yeni Metal Sanayi Sitesi 18.Blok 5/G  Seyhan/Adana
T.: 0322 429 29 93 | T.: 0530 940 81 78

Mersin : Tren Garı yanındaki BP istasyonu karşısı
T.: 0324 233 21 01

www.buyuksaatkebapcisi.com

Adanalı misafir ağırlamayı sever...
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AOSB’DE, 35 PARSEL ARSA 
YATIRIMCISINI BEKLİYOR

AOSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BEKİR SÜTCÜ

ADANA / Türk Sanayisinin Güney-
deki üssü konumundaki Adana Hacı 
Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde, 
alt yapısı hazır ve metrekaresi 150 
TL’den başlayan fiyatlarla, 35 adet 
parsel halinde toplam 386.201 met-
rekare arsa yatırımcısını bekliyor.

Adana-Ceyhan D-400 Karayolu üze-
rinde, Yakapınar’ın (Misis) kuzeyinde 
1590 hektar alan üzerinde kurulan ve 
tam 41 yıldır kesintisiz üretimle 
bölge ve ülke ekonomisine değer 
katan Adana Hacı Sabancı OSB; 
yatırımcılar için son derece cazip 
fırsatlar sunuyor.

Bölgede, metrekaresi 150 TL 
gibi çok uygun fiyatlarla toplam 
alanı 386.201 metrekare olan ve 
her biri 10 bin m2 den başlayan çeşitli 
büyüklüklere sahip 35 adet parsel  
tahsis edilmek üzere yatırımcılarını 
bekliyor.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir 
Sütcü, 5 kıtadan yatırımcıların yer 
aldığı bölgede, 441 işletmenin üre-
timde, 49 işletmenin proje aşama-
sında, 58 işletmenin ise inşaat aşa-

masında olduğunu belirterek, “Karma 
bir yapıya sahip olan bölgemizdeki 
işletmelerin sektörel dağılımı; Gıda 
%15, Tekstil %13, Plastik %12, Metal   
%12, Kimya %10, Kağıt %4 ve diğer 
sektörler %34’dür.” dedi.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yap-
tığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu-2017” araştırmasında; AOSB’de 
faaliyet gösteren 5 firmanın, İkinci 

500’de ise 10 firmanın listede yer 
aldığını belirten Başkan Sütcü, bölge-
nin avantajlarına da dikkati çekerek, 
şunları kaydetti:

 “Adana Havalimanı’na 28 km, 
Mersin Limanı’na 98 km, İskenderun 
Limanı’na 80 km, Yumurtalık Lima-
nı’na 40 km, Ceyhan Enerji İhtisas 
Endüstri Bölgesi’ne 31 km mesafede 

olan Adana OSB’mizin güneyinden 
D-400 Devlet Karayolu ve TCDD 
Demiryolu ile içerisinden TEM 
Otoyolu geçmektedir.  

Bir şehirde ne varsa bünyesinde 
bulunduran, elektrik, doğalgaz, 
su, arıtma, peyzaj, çevre, güvenlik 
ve ulaşım gibi temel üretim dona-
nımlarının tümüne sahip Adana 

OSB olarak; sanayicimize Türkiye’nin 
en uygun fiyatlarıyla elektrik, su ve 
doğalgaz temin etmekteyiz.”

 
Başkan Sütcü, Türkiye’deki OSB’ler 

arasında ilk ve tek olan EFQM (Avrupa 
Kalite Yönetimi Vakfı) “Mükemmellik-
te Yetkinlik İçin Tanımlanan 4 Yıldız” 
ödülünün sahibi olan Adana OSB’de, 
yatırımcılara her türlü kolaylığı sağla-
dıklarını sözlerine ekledi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde, metrekaresi 150 TL 
gibi çok uygun fiyatlarla, her biri 10 bin m2 den başlayan çeşitli büyük-
lüklere sahip 35 adet parsel yatırımcısını bekliyor.

Başkan Sütcü, Türkiye’deki OSB’ler ara-
sında ilk ve tek olan EFQM (Avrupa Kalite 
Yönetimi Vakfı) “Mükemmellikte Yetkinlik 
İçin Tanımlanan 4 Yıldız” ödülünün sahibi 
olan Adana OSB’de, yatırımcılara her türlü 
kolaylığı sağladıklarını sözlerine ekledi.
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Kadim medeniyetlerin izler bıraktığı 
derin tarihi, 4 mevsimin en güzelinin 
yaşandığı doğası, benzersiz zengin 
yemek kültürü ve çok daha önem-
lisi misafirperver sıcakkanlı 
insanlarıyla Türkiye’nin 
en gözde şehirlerin-
den biri olan Adana, 
adını Uluslararası 
Portakal Çiçeği Kar-
navalı ile de taç-
landırmaya devam 
ediyor. 

2013 yılından bu 
yana yurtiçinden ve 
yurtdışından gelen onbin-
lerce kişiyi, portakal ağaçlarının çiçek 
açtığı ve o büyülü kokuyu tüm kente 
yaydığı dönemde “dostluk ve sevgi” 
çatısı altında buluşturan “Nisan’da 

Adana’nın ününü dünyaya tanıtan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 
3-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek…

Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği 
Karnavalı”nın 7’ncisi bu yıl 3-7 Nisan 
tarihleri arasında düzenlenecek.  

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
onbinlerce insanın katıla-

cağı karnavalın “simge-
si” durumundaki kortej 
geçişi ise 6 Nisan 
Cumartesi günü ger-
çekleştirilecek.

7’den 70’e tüm 
Adanalılar ile birlikte 

karnaval için kente gelen 
binlerce yerli ve yabancı 

konuğun birbirinden ilginç ren-
garenk kostümleriyle katılacağı kortej 
yürüyüşünde “dostluk” mesajı Adana 
caddelerinden tüm dünyaya bir kez 
daha yollanacak.

Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnava-
lı olarak dünyanın sayılı karnavalları 
arasına girme yolunda önemli bir me-
safe kat eden “Uluslararası Portakal 
Çiçeği Karnavalı’nda” binlerce kişinin 
katılacağı eğlenceli etkinliklerin ya-
nında çok sayıda kültürel ve sanatsal 
aktivite de organize edilecek. 

Ünlü sanatçıların yer alacağı açılış ve 
kapanış konserleri, Kostümlü Gösteri 
Grupları Korteji, Motorize Ekipler ve 
bandolardan oluşan Karnaval Korteji, 
Su Korteji, Sokak Konserleri, yurtiçi 
ve yurtdışından çeşitli sanatsal ser-
giler, Açıkhava dans ve spor gösteri-
leri, Söyleşiler ve tiyatro aktiviteleri,    

TÜRKİYE’NİN EN YOĞUN 
KATILIMLI ETKİNLİĞİ
7’NCİ YILINDA!

Portakal çiçeklerinin kokusu eşli-
ğinde baharı karşılarken, kendinizi 
zinde ve yaşama sevinci ile dolu 
hissedeceksiniz.

PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI FİKİR BABASI
ALİ HAYDAR BOZKURT
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Adana Kültürünü anlatan performans-
lar ve sanatsal gösteriler, Portakal 
Çiçeği Halk Koşusu, Kostümlü koşu 
ve anne-baba-çocuk koşusu, Moda 
Tasarım yarışması, Satranç Turnuva-
sı, Çocuk Tiyatrosu ve Çocuk Sanat 
Aktiviteleri, 0-5 yaş çocuklar için 101 
farklı oyun içeren aktivite alanı, TJK 
Portakal Çiçeği Karnavalı Özel Koşusu 
ve TJK Pony Club başta olmak üzere 
etkinlikler düzenlenirken, por-
takallı lezzetler ve kortej 
kostüm tasarımı gibi 
ödüllü yarışmalar da 
renkli karnaval prog-
ramında yer alacak. 

Geçtiğimiz yıl 100 
bini Adana dışından 
olmak üzere yaklaşık 1 
milyondan fazla kişinin 
Adana sokaklarında buluş-
tuğu karnavala, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da ilginin yoğun olması 
bekleniyor. Karnavalın fikir önderi 
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. 
CEO’su Ali Haydar Bozkurt, bambaşka 
deneyimler yaşamak isteyenleri her 
yıl olduğu gibi bu yıl da beklediklerini 
söylüyor. Bozkurt “Biz birlikte eğlen-
meyi başarabildiğimiz ölçüde medeni 
olabiliyoruz. Her defasında karnavala 
gelin pişman olmayacaksınız diyoruz. 
Ve gelenler asla pişman olmuyorlar. 
Portakal çiçeklerinin kokusu eşliğinde 
baharı karşılarken, kendinizi zinde 

ve yaşama sevinci ile dolu hissede-
ceksiniz. Doğanın mucizesine 
birlikte tanıklık etmek ve 
harika bir zaman ge-
çirmek için bu yıl da 
Nisan’da Adana’da 
buluşalım.” diyor.

Geçmiş karnaval-
larda Türkiye’nin 

farklı illerinden 
olduğu kadar 

yurtdışından 
da çok sayıda 
insanın karnaval 
döneminde Adana’da 
olduğunu söyleyen 
Bozkurt “Kanada’dan, 
Avrupa’nın çok çeşitli 

ülkelerinden, hat-
ta Kore’den, 

Japonya’dan 
insanları gör-

mek mümkün. Çok 
güzel ve farklı bir 
ortam yaşanıyor. 
Her milletten, her 
ırktan, her din-
den insanı el ele 
kol kola bir arada 
görmek bizlere çok 
büyük mutluluk veri-
yor.” diye konuşuyor. 

Bozkurt, bu büyük coşkuyu 
yaşamak isteyenlerin otel ve ulaşım 
rezervasyonlarını şimdiden yapmala-

rını da önererek “Geçtiğimiz yıl Adana 
otellerinde yer kalmamıştı. 

Hatta çevre illerin otelle-
rinde bile büyük doluluk 

yaşandı. Karnavala 
katılmak isteyenlerin 
ellerini çabuk tut-
maları gerekiyor.” 
şeklinde konuşuyor.

Özellikle yurtdışın-
dan karnavala gelecek 

olanlar için Adana’dan 
günübirlik ulaşım mesafe-

sinde bir çok önemli yeri görme 
şansı da bulunuyor. Kapadokya bölge-
sine arabayla 2,5 saat gibi bir sürede 
gidilip, akşam Adana’ya geri dönüle-
biliyor. Yine Adana’ya çok yakın olan 

Tarsus (20 dakika), Mersin (45 
dk), İskenderun (1 saat), 

Antakya (1,5 saat) ve 
Gaziantep (2,5 saat) 

gibi birçok bölgeye 
de günlük geziler 
kolaylıkla planla-
nabiliyor.

 
Ayrıca, Karnaval 

ile ilgili güncel 
duyurular www.

nisandaadanada.
com web-sitesin-

den, Facebook, Twitter 
ve Instagram’daki “Nisan’da 

Adana’da” isimli hesaplardan takip 
edilebiliyor.
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Milli Mensucat Fabrikası, eski 
ismiyle Simonoğlu Fabrikası, Adana 
Eski İstasyon yakınlarında, Aristidi 
Kozmo Simonoğlu tarafından 1907 
yılında yaptırılmıştır. Çukurova 
Bölgesi’nde tesis edilmiş üçüncü; 
Adana’da tesis edilmiş ikinci iplik 
fabrikasıdır. Günümüzde ilk iki fab-
rika (Mavromati Fabrikası-Tarsus 
ve Tırpani Fabrikası-Adana) yıkıl-
mış olup, Adana’da mevcut en eski 
iplik ve dokuma fabrikasıdır.

ADANA
YENİ
MÜZESİ

Adana Müzesi, Cumhuriyet’in ila-
nından hemen sonra 1924 yılında 
kurulmuş olup, Türkiye’nin en eski on 
müzesinden biri olma unvanını taşı-
maktadır. İlk olarak çevredeki sütun 
başlıkları ve lahitlerin Polis Daire-
sinde toplanmasıyla kurulan müze,  
1928’de Taşköprü’nün başında şimdi 
yıkılmış olan Cafer Paşa Camii’nin 
Medresesi’nde ziyarete açılmıştır. 
1950 yılında, Kuruköprü’de yer alan 
ve bir dönem Etnoğrafya Müzesi ola-
rak kullanılan Kuruköprü Anıt Müze-
si’ne taşınmıştır. 

Çukurova’nın ilk çağlarına ait seçkin 
eserlerin müzede toplanmaya baş-
lanmasıyla birlikte müze binasının 
yetersiz kalması nedeniyle, Müze 5 
Ocak 1972 yılında Fuzuli caddesindeki 
binasına taşınmıştır. 

Son olarak Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün 2013 yatırım 
programları kapsamında İlimiz Seyhan 
İlçesi Döşeme Mahallesinde tescil-
li taşınmaz kültür varlığı olan Milli 
Mensucat Fabrikası restore edilerek,  
Adana Yeni Müze Kompleksi olarak 
ziyarete 18 Mayıs 2017 tarihinde 
açılmıştır.

Adana Müzesi’nin koleksiyonu 
Tarsus-Gözlükule, Tatarlı, Yümüktepe, 
Misis, Karatepe, Soğuksutepe, Tepe-
bağ, Sirkeli Höyük, Anavarza, Magar-
sus höyük ve iskân yerlerinde yapılan 
arkeolojik kazılarda çıkan eserler ile 
Adana ve çevresinden Müzeye kazan-
dırılan eserler bulunmaktadır.

Milli Mensucat Fabrikası Müzeye 
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dönüştürülerek kronolojik olarak Pre-
historik Protohistorik dönem eserleri, 
Hitit, Asur, Fenike, Frig, Arkaik, Hele-
nistik, Roma ve Doğu Roma ve İslami 
Dönemlerine ait heykel, kitabe, lahit, 
stel, mimari parçalar gibi taş eserler, 
pişmiş topraktan yapılmış çanak çöm-
lek, çeşitli kaplar, silindir ve damga 
mühürler, sikkeler ve diğer arkeolojik 
buluntular yeni müze teşhirinde mo-
dern teşhir sistemiyle yer almaktadır. 

Yeni müzenin anlatım ve teşhir 
düzeni, çocuklardan yetişkinlere dek 
uzanan geniş bir hedef kitleye hitap 
etmek üzere kurgulanmıştır. Müzenin 
teşhir salonları kronolojik bir dizilişi 
takip etmekte, Çukurova’nın Neolitik 
Çağ kültüründen başlayarak Kalkoli-
tik, Tunç, Demir Çağları ile Geç Hitit, 
Arkaik, Helenistik, Roma ve İslami 

Dönemlere ait heykel, kitabe, lahit, 
stel, mimari parçalar gibi taş eser-
ler, pişmiş topraktan yapılmış çanak, 
çömlek, büyük depolama küpleri çe-
şitli kaplar, silindirik mühürler, madeni 
paralar, silahlar ve diğer arkeolojik 
buluntular çağdaş müzecilik anlayışına 
uygun yöntemlerle sergilenmektedir.

Müzede sergilenmekte olan Neo 
Hitit dönemine tarihlenen Tarhunda 
Heykeli tüm ihtişamı ile ziyaretçileri 

karşılamaktadır. Müzeye Tarsus’tan 
getirilmiş olan ve Troya Savaşı’nı 
yüksek kabartma tekniğinde yapılmış 
rölyeflerle betimleyen ve “Akhilleus 
Lahdi” olarak anılan mermer lahit ile 
Anadolu için ünik denilebilecek (insan 
biçimli) lahit Müzenin göz alıcı eserle-
ri arasındadır. Müzenin giriş alanında 
yer alan dünyanın ve kıtaların oluşu-
munu, insanın yeryüzündeki yolcu-
luğunu anlatan görsel küre; “Roma 
asker lejyonu” ve savaş arabasında 
“Romalı Komutan” canlandırması, 
Roma günlük ev yaşamını anlatan 
canlandırma alanı ve İslami dönem 
erkek ve kadın giysileriyle hiperrealis-
tik silikon heykeller müze ziyaretçile-
rinin ilgisine sunulmaktadır.

Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin 
beslediği bereketli topraklar üzerin-

Müzeye Tarsus’tan getirilmiş olan 
ve Troya Savaşı’nı yüksek kabart-
ma tekniğinde yapılmış rölyeflerle 
betimleyen ve “Akhilleus Lahdi” 
olarak anılan mermer lahit ile Ana-
dolu için ünik denilebilecek (insan 
biçimli) lahit Müzenin göz alıcı 
eserleri arasındadır.



de kurulan Çukurova’nın gözbebeği 
Adana, insanın tarih sahnesine çıktığı, 
dünyayı anlamaya ve şekillendirmeye 
başladığı zamanlardan bu güne iklimi, 
coğrafyası ve bereketli topraklarıyla 
pek çok medeniyete ev sahipliği yap-
mış ve şekillendirmiştir. Hititlerden, 
Romalılara, Selçuklulardan Osman-
lılara kadar dönemlerinin en güçlü 
imparatorluklarına ev sahipliği yapan 
bu kadim topraklar, Lokman Hekim ve 
Şahmeran efsanelerine hayat vermiş, 
yörüklerin ve aşıkların diyarı olmuştur. 

Yıllar boyunca pek çok uygarlığın 
kültürüyle yoğrulan, antik kentle-
riyle, kaleleriyle, tarihi konaklarıyla, 
camileriyle, yemekleri ve tatlılarıyla, 
sıcakkanlı, misafirperver insanlarıyla 
görülmeye ve yaşanmaya değer şehir 
estetiğinin doğayla, kültür ve mede-
niyetin insanla buluştuğu Adana’nın, 
ülke kültür ve turizm hayatı içerisin-
de hak ettiği yeri alması yolunda bir 
adım daha atıyoruz. 

Avrupa Birliği Bakanımız ve Başmü-
zakereci Sayın Ömer ÇELİK’in 2013 
yılında Kültür ve Turizm Bakanı olarak 
göreve gelmesinden itibaren başlat-
tığı, Adana Yeni Müze Kompleksi ça-
lışmaları, Kültür ve Turizm Bakanımız 
Sayın Nabi AVCI’nın destekleriyle 
devam etmiş ve Adana Yeni 
Müze Kompleksi I.Etabı 
içerisinde değerlendi-
rilen Arkeoloji Müze-
si’nde teşhir tanzim 
çalışmaları tamam-
lanarak ziyarete ha-
zır hâle getirilmiştir. 

Adana’nın en eski 
fabrikalarından biri olan 
ve sahip olduğu 68.530 
m2’lik alanı ile kentin ticari 
hayatında olduğu kadar kültürel, 
sosyal hayatı içinde önemli bir yeri 
olan ve hatta Türk Edebiyatı içinde 
izleri bulunan Milli Mensucat Fabrika-
sı, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2013 
yılı yatırım programları kapsamında 

Adana Yeni Müze Kompleksi olarak 
değerlendirmesi uygun bulunmuş ve 
kent tarihinin temel taşlarından bir 
olan yapının yeni bir işlev kazandırıla-
rak gelecek kuşaklara kalması sağlan-
mıştır. 2013 yılından bu yana devam 

eden çalışmaların iki etap halinde 
sürdürülmesi planlanmıştır. 

İlk etap çalışmaların-
da Arkeoloji, Mozaik 

Adana Yeni Müze 
Kompleksi her iki 
etap çalışmalarının 
tamamlanmasıyla 
Türkiye’nin ve Orta-
doğu’nun en büyük 

müze kompleksi olma 
unvanına sahip olacaktır. 

Bünyesinde bulundurduğu 
müze türleri ile klasik tek tip 

müze anlayışından sıyrılarak günü-
müz çağdaş modern dünya müzeleri 
arasında ki yerini alacak ve şehrimizin 
tanıtımında, kültür ve sosyal hayatın-
da aktif rol alarak kentin markalaş-
masında önemli bir adım atacaktır. 

“Milli Mensucat Fabrikası” T.C. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 
2013 yılı yatırım programları kapsamında Müze Komp-
leksine dönüştürme çalışmalarına başlanmış olup 
tamamlandığında Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun en 
büyük müze kompleksi olma unvanına sahip olmuştur. 
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18 Mayıs Dünya Müzeler Günün-
de açılış töreni gerçekleştirdiğimiz, 
12.799 m2’lik alan üzerine kurulan ve 
yedi salondan oluşan Arkeoloji Mü-
zesinde, bu kadim topraklar üzerinde 
hayat bulan uygarlıklar ait eserler 
teşhir edilirken, dönemlere ait bilgi 
metinleri, görseller, diaromalar ve 
canlandırmalar yardımıyla anlatılmış-
tır. Ayrıca, sinevizyon alanı, bilet satış, 
danışma fuaye satış birimleri ve idari 
birimler ile bahçede açık alan peyzaj 
düzenlemeleri ve dinlenme alanları-
nın yapımı tamamlanmıştır. 

Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme 
Mahallesi ve eski istasyon civarında 
1906 yılında Aristidi Kozma Simyo-
noğlu tarafından kurulan ve Ada-
na’nın en eski sanayi kurumlarından 
biri olan “Milli Mensucat Fabrikası” 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü-
ğü, 2013 yılı yatırım programları kap-
samında Müze Kompleksine dönüş-
türme çalışmalarına başlanmış olup 
tamamlandığında Türkiye’nin ve Orta 
Doğu’nun en büyük müze kompleksi 
olma unvanına sahip olmuştur.  

1907 yılında Aristidi Kozma ta-
rafından “Simyanoğlu Fabrikası” 
adıyla açılan fabrika, 1924 yılında 
el değiştirerek “Milli Fabrika” adını 
almıştır. Atatürk’ün Adana’daki 
sahipsiz fabrikaları yeniden 
canlandırılması talimatla-
rı üzerine 1927 yılında 
dönemin iş adamları 
fabrikayı hazineden 
satın almış ve adını 
“Milli Mensucat” ola-

rak değiştirmişlerdir. 

Adana sanayisi için bir 
okul niteliği taşıyan fabrika 
aynı zamanda Türk Edebiyatı 
için de esin kaynağı olmuştur. 2013 
yılında bir dizi etkinlikle 100. yaşı kut-

lanılan yazar Orhan KEMAL’in önemli 
edebi eserlerinden biri olan “Bekçi 
Murtaza” kitabı fabrikadan esinlene-
rek kaleme alınmıştır. Hayatının bir 
döneminde Milli Mensucat Fabrika-
sı’nda 
memur-
luk yapan 
Kemal’in 
ünlü 
romanın-
daki baş 
karakter 
“Mur-
taza” 
fabrika-
da gece 
bekçisidir. 

Milli Mensucat Fabrikası Adana Yeni 
Müze Kompleksi çalışmaları tamam-
landığında Türkiye ve Ortadoğu’nun 
en büyük müzesi olması hedeflen-
mektedir. Arkeoloji, Mozaik, Oyuncak, 
Tarım, Sanayi ve Kent Müzelerinden 
oluşacak komplekste aynı zamanda 
sergi ve konferans salonlarıyla birlik-
te açık hava sineması, kafeterya ve  
restoranlarda yer alacaktır.

II.Etap çalışmaları olan Tarım ve Sa-
nayii Müzeleri binalarının şuan resto-
rasyon çalışmaları devam etmektedir.

03.03.2019 
tarihinde Ada-
nayı ziyaret 
eden Kültür 
ve Turizm 
Bakanımız 
Sayın Meh-
met Nuri 

ERSOY’un da 
katılımıyla Ada-

na Müzesinin Mozaik 
bölümü ve tematik 
sergi bölümü ziya-
rete açılmıştır.

Müzede yer alan 
mozaikler; Ana-

varza Thetis Moza-
iği, Faydalı Mozaiği, 

Karlık Mozaiği, Misis 
Mozaiği, Üççamlar Mev-

kii Mozaiği, Yumurtalık Artemis’e 
Sunu Mozaiği, Yumurtalık Hippocam-

Atatürk’ün Adana’daki sahipsiz 
fabrikaları yeniden canlandırılması 
talimatları üzerine 1927 yılında
dönemin iş adamları fabrikayı ha-
zineden satın almış ve adını
“Milli Mensucat” olarak değiştir-
mişlerdir. 

Adana Yeni Müze Kompleksi Shi-
ning Star Awards 2019 Eğlence ve 
Rekreasyon Ödül töreninde “En Ba-
şarılı Müze” kategorisinde büyük 
ödülü almıştır.

pus Mozaiği, Yumurtalık Sugözü Mo-
zaikleri, Dörtlü Eros Mozaiği; M.S. 3.yy. 
dan 6.yy a tarihlenen bölgemize has 
mozaikler İn-Sutu (yerinde) özelliği 
gösteren teşhir sistemiyle ziyaretçi-
lerimizin beğenisine sunulmuştur. Te-
matik teşhir alanında ise Bölgemizin 
Tıp Tarihi, Ticaret Tarihi gibi konular 
işlenmiştir.








