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BAŞKAN’ DAN; 
 

Gelişmelerin Dünya çapında bir enerji merkezi oluşturulmasını planladığı bölgemiz de; Proje alanı 

İskenderun körfezi ile Erzin ve Ceyhan ilçemiz sınırlarını kapsamakta olan yaklaşık olarak 128.340 

dönüm doğal kara ve deniz (9 km’lik sahil şeridi) üzerinde kaya-toprak dolgu ile kazanılacak yaklaşık 

8000 dönümlük alanla birlikte 136000 dönüm araziyi içermektedir. Proje alanının sahil şeridindeki 

sınırlarını batıda BTC ham petrol boru hattı Ceyhan terminali, doğuda BOTAŞ’a ait tesisler 

oluşturmaktadır. 

Proje öncelikleri arasına ham petrol rafinerileri yer almakta olup proje alanı dâhilinde işlemekte olan iki 

boru hattı ve hayata geçecek olan 1 boru hattı ile  

 BOTAŞ (ITP “Irak-Türkiye boru hattı”), 71 milyon ton  

 BOTAŞ (BTC ”Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı”) 50 milyon ton  

 Samsun-Ceyhan boru hattı 70 milyon ton  

Toplamda 191 milyon ton dünyanın en büyük ham petrol terminaline kavuşacak olan bölgemiz bunun 

yanı sıra ilk petrol rafinerisi ile 10 milyon ton ürün işleme kapasiteli olacaktır. 

 

Gelecekte Ceyhan’da kurulacak Petrol Borsası ile bu süreç tamamlanacaktır. 

 

Ceyhan Adana’nın en eski ilçelerinden birisi olmasının yanı sıra dünyaya açılan tek deniz yolu kapısı 

ve ticari limanıdır. 

 

Sanayisi, tarım ve tarıma dayalı sanayisi ile geçmişte bölgemizin pazar yeri olan Ceyhan, 71 milyon 

ton petrol ile dünya petrollerinin %8’inin dağıtım merkezi olması, yapılacak olan Doğalgaz hatları 

dışında kurulu Enerji santralleri ile 1210 MW net kapasite ile ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık %4’ünü 

karşılamaktadır. 

 

Serbest Bölge’de mevcut sanayi tesisleri ve tersanelerin yanı sıra kurulacak tersaneler ile bölgenin 

yanı başında mevcut olan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’ne kurulacak petrol, Petro-kimya ve 

enerji yatırımları ile ülkemizin ve dünyanın en önemli petrol dağıtım terminali, sanayi ve enerji merkezi 

olma yolunda Ceyhan için büyük adımlardır. 

 

Gelecekte bir enerji üssü olacağını düşündüğümüz Ceyhan’ımız için Organize Sanayi Bölgesi bu 

gelişmeler çerçevesinde olmazsa olmaz bir gerçektir. 

Ceyhan özellikle enerji sektöründe büyük işletmelerin kurulması planlandığı önemli bir ilçedir. Büyük 

işletmelerin bölgede kalabilmeleri, yatırım yapabilmeleri için onlara tedarikçi olarak hizmet verecek 

daha küçük işletmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür işletmeler (KOBİ) için yeterli gelişme fırsatı 

hazırlanmadığı takdirde büyük işletmelerin bölgede yatırım yapmaları güçleşmekte, yatırım ve işletme 

masrafları yükselmektedir. 



Ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından olan enerji üretiminin önünün açılabilmesi için büyük işletmelere 

hizmet verebilecek, tedarikçi olabilecek, gelişmiş orta ölçekli KOBİ lere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

ihtiyaçların karşılanmasındaki en önemli araçlardan biri Organize Sanayi Bölgeleridir. 

 

Ceyhan’ın dışa açılımını daha etkin hale getirmek, bölgemizin ve Türkiye’nin kalkınmasına katkıda 

bulunmak, üyelerimizin nezdinde iş ve ekonomi dünyası hakkında odamızı danışman bir kurum haline 

getirmek en önemli hedeflerimizdendir. 

 

Ceyhan Ticaret Odası’nın amacı; Üyelerimize her türlü destek ve teşvik unsurları konusunda sürekli 

bilgi akışı sağlamak Ceyhan sanayisi ve ticaretinde yer alan işletmelerimizi her türlü ekonomik, sosyal 

ve ticari platformlarda en iyi şekilde temsil etmek ve ayrıca ilçemizin cazibe merkezi olması yolunda 

yapılacak her türlü girişime öncülük etmektir. 

 

Dört yıllık görev sürecimizde yapmayı hedeflediğimiz konular; 

 CEYGEM inşaatının tamamlanıp, Ceyhan sanayicilerinin ve yeni girişimcilerinin hizmetine 

sunmanın yanı sıra sanayicilerimizin kalifiye personel ihtiyacının sağlanması ile Ceyhanlılara 

istihdam imkânı sunmak 

 Ceyhan’a yıllardır kurulması planlanan OSB’ni görev sürecimiz içinde kurmak ve ayrıca bir 

benzeri de Rotterdam’da olan yıl/12 ay/24 saat hizmet verebilecek bir limanı Ceyhan 

Körfezi’ne inşa etmek ve hayata geçirmektir. Bu körfez, Adana’nın ve Ceyhan’ın denize açılan 

tek, Türkiye’nin ise en önemli kapılarından biridir. Bu nedenle OSB’yi bu bölgeye kurup 

Ceyhan’a ve bölgeye ekonomik katkı sağlamak olmazsa olmazlarımızdandır. 

 Ceyhan’da alışverişi ve ticareti canlandırıp Ceyhan’a girdi sağlamaktır. 

 Bunları gerçekleştirdikten sonra Deniz Ticareti Odası’nı Ceyhan’a kazandırmaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIM MAKİNE VE ALETLERİ 
 

Anıza Ekim Makinesi 

 
 
Ark Açma Pulluk Makinesi 

 
Atomizör Makinesi 

 
Balya Makinesi 

 
Biçer Bağlar Makinesi 
 

 
 



Biçerdöver Makinesi 

 

 

 
 

Civciv Ana Makinesi 

 

Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinesi 

 

 



Damlama Sulama Tesisi 

 

Derin Kuyu Pompası 

 

Dip Kazan 

 

Diskli Anız Pulluğu 

 

 

 

 



Diskli Tırmık 

 

Diskli Traktör Pulluğu 

 

Dişli Tırmık 

 

Elektropomp 

 

 

 

 



Traktörle Çekilen Ara Çapa Makinesi 

 

Kepçe 

 

Kimyevi Gübre Dağıtma Makinesi 

 

Kombine Hububat Ekim Makinesi 

 

Krema Makinesi 

 



Kulaklı Anız Pulluğu 

 

Kulaklı Traktör Pulluğu 

 

Kuluçka Makinesi 

 

Kuyruk Milinden Hareketli Pulvarizatör 

 

Kültüvatör 

 



Merdane 

 

Meyve Hasat Makinesi 

 

Mısır Hasat Makinesi 

 

Mısır Silaj Makinesi 

 

Motorlu Pulvarizatör 

 



Ot Tırmığı 

 

Pamuk Toplama Makinesi 

 

Patates Dikim Makinesi 

 

Patates Sökme Makinesi 

 

Pnömatik Ekim Makinesi 

 



Rototiller 

 

Römork 

 

Saman Aktarma‐Boşaltma Makinesi 

 

Santrafüj Pompa 

 

Sap Parçalama Makinesi 

 



Sap Toplama Saman Yapma Makinesi 

 

Sedyeli, Motorlu Pulvarizatör 

 

Selektör 

 

Set Yapma Makinesi 

 

Sırt Pulverizatörü 

 



Su Tankeri 

 

Süt Sağım Makinesi 

 

Süt Sağım Tesisi 

 

Taş Toplama Makinesi 

 

Toprak Burgusu 

 



Toprak Frezesi 

 

Toprak Tesviye Makinesi 

 

Traktör 

 

Traktörle Çekilen Çayır Biçme Makinesi 

 

 



Traktörle Çekilen Hububat Ekim Makinesi 

 

Üniversal Ekim Makinesi 

 

Ürün Kurutma Makinesi 

 

Yağmurlama Tesisi 

 

Yem Hazırlama Makinesi 

 



Yer Fıstığı Harman Makinesi 

 

Yer Fıstığı Hasat Makinesi 

 


