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ürk Ekonomi Bankas› (TEB) olarak, Türkiye ekonomisinin dinamosu olan KOB‹’le-

rimizin gücüne inanarak bafllatt›¤›m›z ve artan rekabet ortam›nda KOB‹’lerimize de-

¤er katmay› misyon edindi¤imiz çal›flmalar›m›z› ara vermeden sürdürüyoruz.

Bu misyonun verdi¤i sorumlulukla bafllatt›¤›m›z TEB KOB‹ Akademi E¤itim Programla-

r›, 2005 y›l›ndan bu yana artan bir ilgi ile Anadolu’nun çeflitli flehirlerinde gerçeklefltirili-

yor. TEB KOB‹ Akademi ile KOB‹’lerimize yurtiçi ve uluslararas› pazarlarda rekabet güç-

lerini art›rmalar›n› sa¤layacak e¤itimleri uygulamal› olarak veriyoruz, firmalarla birebir

görüflerek potansiyellerini ortaya ç›kar›yoruz. Bu toplant›lar›m›z s›ras›nda gördük ki, KO-

B‹’lerimizin gerçek güçlerini ortaya koyarken, üretim yapt›klar› flehirlerin de potansiyelini

ortaya ç›karmam›z gerekiyor. Bu noktadan hareketle bafllatt›¤›m›z ve TEB KOB‹ Akade-

mi çat›s› alt›nda gerçeklefltirdi¤imiz “‹ller ‹çin Gelecek Stratejileri” konferans dizimizde

k›sa sürede önemli bir yol katettik.

“‹ller ‹çin Gelecek Stratejileri” konferans dizimizin alt›nc›s›n›, bereketli Çukurova ve Tür-

kiye’nin en büyükleri aras›na giren sanayi kurulufllar› ile tan›d›¤›m›z, sanayi ve tar›mdaki

potansiyeli ile daha üst basamaklara ç›kabilecek kapasiteye sahip Adana’da gerçeklefltir-

menin ve sonuçlar›n› sizlerle paylaflman›n gururunu yafl›yoruz. Elinizde tuttu¤unuz rapor;

Adana’n›n, güçlü ve zay›f tüm yönleriyle incelendi¤i, gerçek potansiyelini ortaya ç›karma-

y› hedefleyen toplant›n›n sonuçlar›n› ortaya koymaktad›r.

Adana’n›n gelecek stratejisini ve bu stratejiyi oluflturan k›sa ve orta vadeli hedeflerinin be-

lirlendi¤i toplant›n›n sonuçlar›n› içeren bu de¤erli raporun sizlere önemli aç›l›mlar sa¤la-

yaca¤›na yürekten inan›yoruz. 

Bizler için çok de¤erli bu projenin baflar›l› bir flekilde gerçekleflmesinde yan›m›zda olan,

bizimle iflbirli¤i yapan Adana Valili¤i’ne, Adana Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na, Ada-

na Sanayi Odas›’na, Adana Ticaret Odas›’na, TOSYÖV Adana Destekleme Derne¤i’ne ve

bu projenin içinde yer alarak illeri hakk›ndaki de¤erli fikirlerini bizlerle paylaflan Adanal›

ifladamlar›na teflekkürlerimi sunuyorum. 

VVaarrooll  CCiivviill

Türk Ekonomi Bankas› Genel Müdürü

‹llerin gerçek gücü aç›¤a ç›k›yor
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ürkiye çap›nda alt›nc›s›n› Adana’da gerçeklefltirdi¤imiz “‹ller ‹çin Gelecek Strate-

jileri” konferans›m›z›n sonuçlar›n› biraraya getirdi¤imiz Sonuç Raporu’nu sizlerle

paylaflmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Oda¤›na KOB‹’leri koyan hizmet stratejimizin bir parças› olarak KOB‹ Bankac›l›¤› alan›n-

da büyük ve yenilikçi projelere imza att›k, ilkleri gerçeklefltirdik. 

TEB KOB‹ Bankac›l›¤› olarak, “Büyümek gerekiyorsa!” gibi kararl› bir sloganla, KO-

B‹’lere de¤er katmak üzere yola ç›kt›k. Üstlendi¤imiz misyon ile kentine, sektörüne, ifline

ve gelece¤ine sahip ç›kacak küçük ve orta boy iflletmelerin, yaratt›klar› ekonomik de¤er ile

Türkiye ekonomisinin geliflimine katk› sa¤lamalar›na yard›mc› olmay› hedefliyoruz.

Bu hedef do¤rultusunda “TEB KOB‹ Akademi”yi hayata geçirdik. 2005 y›l›ndan bu yana

Anadolu’daki 20 ilimizde, KOB‹’lere ulusal ve uluslararas› pazarlarda rekabet avantaj›

sa¤layacak bilgilerin aktar›ld›¤› TEB KOB‹ Akademi e¤itim programlar›n› düzenledik ve

bununla yetinmeyerek illerin gerçek potansiyellerini ortaya ç›karmay› hedefleyen “‹ller

‹çin Gelecek Stratejileri” konferanslar›n› bafllatt›k.

“‹ller ‹çin Gelecek Stratejileri” art›k kendi bafl›na bir marka haline gelerek, pek çok çevre-

den takdir toplam›fl bir çal›flma. Bunun en önemli kan›t› da k›sa bir süre önce ald›¤›m›z çok

de¤erli bir ödül. Türkiye Halkla ‹liflkiler Derne¤i her y›l “Alt›n Pusula” ad›yla, “iletiflim sek-

törünün Oscar›” diye nitelendirebilece¤imiz bir ödül veriyor. “‹ller ‹çin Gelecek Stratejile-

ri” de 2007 y›l›n›n en baflar›l› halkla iliflkiler projelerinden biri seçilerek “Gündem Yöneti-

mi” dal›nda “Alt›n Pusula” ile ödüllendirildi. Do¤ru yapt›¤›m›za inand›¤›m›z bir çal›flman›n

böyle önemli bir ödüle lay›k görülmesi mutlulu¤umuzu ve gururumuzu bir kat daha art›rd›.

Adana, kültürü ile zenginli¤i ile co¤rafi konumu ile her zaman çekim merkezi olmufl bir

flehir. Anadolu’yu Do¤u’ya ba¤layan ticaret yollar›n›n üzerinde olmas›, Bereketli Çukuro-

vas›, Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluflu aras›nda yer alan 18 büyük sanayi kuruluflu,

Türkiye’nin üçüncü büyük organize sanayi bölgesi, dünyan›n en büyük serbest bölgesi ile

Adana ülkemizini birçok kentinden daha flansl› konumda bulunuyor. 

Türkiye’nin nüfus aç›s›ndan alt›nc› büyük flehri olan Adana’da yeni yat›r›mlar›n sürmesi de

Adana’n›n tar›m ve sanayideki önemini korumay› sürdürece¤ini göstermektedir.

Kentin ekonomik ve ticari yap›s›n›n önemli temsilcilerinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen “‹l-

ler ‹çin Gelecek Stratejileri“ konferans›, Adana’n›n ekonomik geçmiflinin, bugününün ve

gelece¤inin bir bütün halinde ele al›nd›¤› gerçek bir araflt›rma ve tart›flma platformu oldu.

Adana’n›n ekonomik, ticari ve sosyal geliflmelerinde etkili olan, vizyon sahibi temsilcile-

rinin kat›l›m›yla bölgenin ekonomik, ticari ve sosyal sorunlar› ve çözüm yollar› masaya ya-

t›r›ld›¤› konfrensta, il ad›na fayda sa¤layacak farkl› aç›l›mlar elde edildi.

Konferans›n ilk aflamas›nda, Adana’n›n bugünkü sosyoekonomik düzeyinin kilometre tafl-

lar› ve bu noktalara yön veren e¤ilimler belirlendi. Verimli bir tart›flma sonucunda olufltu-

rulan bu geçmifl muhasebesinin ard›ndan, kent ekonomisinin güçlü ve zay›f yanlar› ortaya

koyulmaya çal›fl›ld›. Çal›flman›n son aflamas›nda ise, Adana’n›n geliflmesinde f›rsatlar su-

nan yat›r›m alanlar›, k›sa ve orta vadede ulafl›lmas› gereken hedefler belirlendi ve bu he-

deflerin gerçeklefltirilmesinde mevcut iflletmelere, sivil toplum kurulufllar›na, kamu kurum-

lar›na ve bölgede yat›r›m yapmak isteyen giriflimcilere düflen görevler tan›mland›. KO-

B‹’lerin ve ilin geliflim görev ve hedefleri ile bir arada ele al›nd›.

Gerçeklefltirdi¤imiz konferans›n ç›kt›lar›ndan oluflan bu de¤erli raporu sunmaktan büyük

gurur ve heyecan duyuyoruz.

“‹ller ‹çin Gelecek Stratejileri” konferanslar› önümüzdeki dönemde Anadolu’nun farkl› il-

lerinde düzenlenmeye ve illerin geleceklerine ›fl›k tutmaya devam edecek. 

Sayg›lar›mla,

TTuurrgguutt  BBoozz

Ticari Bankac›l›k, Genel Müdür Yard›mc›s› 

Yeni dura¤›m›z Adana...

TT
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Türkiye’nin güneyinde ve Akdeniz Bölgesi’nin Çukurova bölümünde kurulmufl

olan Adana; Do¤uda Osmaniye, Kahramanmarafl, Gaziantep; Bat›da ‹çel; Kuzey-

bat›da Ni¤de; Güneydo¤uda Hatay ve Güneyde Akdeniz ile s›n›rl›d›r. 

Adana ili gerek bölgesinde sahip oldu¤u geliflmifllik düzeyi, gerekse ülkemizde ta-

r›mdan sanayiye geçifl hareketinin bugüne kadarki gelifliminde oynad›¤› rol ile ül-

kemizin önemli tar›m ve sanayi merkezlerinden biridir.

2007 y›l› verilerine göre il nüfusu 2.006.650’dir. ‹l nüfusu,  ülke nüfusun yakla-

fl›k % 2,8’sini oluflturmaktad›r. Nüfusun yaklafl›k 1,6 milyonu (%80) il merkezin-

de, geri kalan k›sm› ise ilçelerde yaflamaktad›r. 

Devlet Planlama Teflkilat›n›n 2003 y›l›nda yapt›¤› illerin sosyo ekonomik gelifl-

mifllik s›ralamas›na göre Adana Türkiye’de bulunan 81 il içerisinde 8. s›rada, Ak-

deniz Bölgesi illeri içinde ilk s›rada yer almaktad›r. Kifli bafl›na milli gelire göre

ise 18. s›radad›r. Adana’n›n kamu yat›r›mlar›ndan ald›¤› paya göre iller aras›nda-

ki s›ralamas› ise 15’tir.

Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi has›las›na Adana’n›n katk›s› ise %6 düzeyindedir. ‹l

GSY‹H’s içinde hizmet sektörü %52,7, sanayi sektörü %29,9, tar›m sektörü

%17,4 paya sahiptir. Hizmetler sektörünün pay› Türkiye genel pay›ndan düflük,

sanayi ve tar›m pay› ise ülke ortalamas›n›n üzerindedir. ‹lin 1987-2001 y›llar›n›

kapsayan GSY‹H’nin sektörel büyüme h›zlar› incelendi¤inde; tar›mda %0.7, sa-

nayi de %1.9 ve hizmet sektöründe de %1.5 oran›nda bir büyüme gerçekleflmifl-

tir. Ayn› dönem için ülke ortalamas›na göre tar›m %0,8 sanayi %3.5 hizmet sek-

törü %3.0 oran›nda bir büyüme gerçekleflmifltir. Adana ilinde hizmet ve sanayi

sektörlerindeki büyüme Türkiye büyüme h›z›n›n gerisindedir. 

2006 y›l› Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluflu s›ralamas›nda yer alan firma sa-

y›s› 7’dir. Adana sanayisini oluflturan iflletmelerin say›sal da¤›l›mlar›na göre do-

kuma ve giyim sanayi %32 pay ile ilk s›radad›r. G›da sanayi %17, metal, metal

eflya ve makine ekipman sanayi %16 ile 3. s›radad›r. Daha sonra s›ras›yla tafl ve

topra¤a dayal› sanayi ile kimya/plastik sanayileri gelmektedir.

Adana ihracat düzeyi 2001-2006 y›llar› aras›nda %126 oran›nda artm›flt›r. Ancak

ayn› dönemde Türkiye ihracat art›fl› %136’d›r. Adana ihracatç› firma say›s› ayn›

dönemde 394’den 733 ç›km›fl yaklafl›k %86 artm›flt›r. Adana ihracatç› firma say›-

s› ile Türkiye illeri aras›nda 9. s›radad›r. Adana ili ihracat yap›s› içinde motorlu

kara tafl›tlar›, sentetik liftler ve plastik mamullerinin yüksek  ihracat de¤erlerine

sahip oldu¤u göze çarpmaktad›r. Bugün Adana ihracat›nda %17 ile en önemli pa-

ya sahip motorlu kara tafl›tlar›, traktör vb. grubu 5 y›l içinde %343 düzeyinde ih-

racat art›fl› sa¤lam›flt›r.

ADANA
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“‹LLER GELECEKLER‹N‹ fiEK‹LLEND‹R‹YOR:
ADANA GELECEK STRATEJ‹S‹ KONFERANSI”
05 ARALIK 2007

Adana ilinin hedefledi¤i ekonomik ve sosyal geliflimi baflarmas› ve sahip oldu¤u potansiyeli gelecekte daha etkin

bir flekilde hayata geçirmesi için gerekli stratejilerin belirlenebilmesi amac›yla, TEB KOB‹ AKADEM‹ progra-

m›n›n bir aflamas› olan “ADANA GELECEK STRATEJ‹S‹ KONFERANSI” 5 ARALIK 2007 tarihinde Hilton

Oteli’nde gerçeklefltirilmifltir.

Adana ilinin ekonomik ve ticari yap›s›n›n temsilcilerinden oluflan 42 kiflilik bir kat›l›mc› grupla gerçeklefltirilen

Gelecek Stratejisi Konferans›nda, Adana ilinin geçmifli ve bugünü de¤erlendirilmifl; ilin ekonomik geliflimini et-

kileyen faktörler ve bunlara dayanan k›sa ve orta vadeli hedefler belirlenmifltir.

“Adana Gelecek Stratejisi Konferans›”  üç aflamadan oluflmufltur: 

Birinci aflama, Adana ilinin sahip oldu¤u güçlü ve zay›f yönleri ile çevresindeki f›rsat ve tehditlerin belirlenmesi

çal›flmalar›d›r.

‹kinci aflama, ilin ekonomisini ve iflletmelerini direkt ya da dolayl› yollardan etkileyen e¤ilimlerin ve bu e¤ilim-

lerin sonucu ilin ve iflletmelerin geliflimi için gerekli görevlerin tespit edilmesi olmufltur.

Üçüncü aflamada ise, önceki bölümlerde ortaya ç›kan görevler do¤rultusunda k›sa ve orta vadeli hedefler ortaya

koyulmufltur.

Adana ili, tar›m ve sanayi geliflme potansiyelinin yüksek oldu¤u ve bu konularda yo¤un çal›flma isteyen bir ildir.

Adana Gelecek Stratejisi Konferans› çal›flmas› sonucunda, ilin geliflimine yönelik stratejiler kapsam›nda temel

olarak flu görevlerin gerçeklefltirilmesi gere¤i ortaya ç›km›flt›r:

1. Adana’n›n sahip oldu¤u tar›msal potansiyelden, katma de¤eri yüksek ürünler üreterek daha fazla yararlanmak

gerekmektedir. Bu kapsamda tar›msal alandaki teknolojik geliflmelerin takip edilerek ilin tar›m sektörüne ka-

zand›r›lmas›, di¤er yandan tar›msal çeflitlili¤in art›r›lmas›na hedeflenmelidir.

2. Adana ve bölgesindeki geliflmeler sonucunda, Adana’n›n gelece¤i ile ilgili potansiyel yat›r›m alanlar›na yöne-

lik altyap› ihtiyaçlar›n›n giderilmesi gerekmektedir. Enerji sektöründe beklenen düzeye ulafl›lmas› için altyap›

çal›flmalar›n›n koordineli bir flekilde planlanmas› ve gerçeklefltirilmesi hedeflenmelidir.

3. Adana sanayi iflletmelerinin küresel geliflmelere, yurtiçi ve yurtd›fl› pazarlardaki artan rekabet koflullar›na uyum

sa¤layabilmeleri ve etkinliklerini art›rabilmeleri için nitelikli insan kayna¤› yetifltirilmesine, yeni yat›r›m alan-

lar›na yönelik araflt›rmalara, do¤ru fizibilitelere, tüm bunlar›n güçlü bir flekilde hayata geçirilmesi için hibe ve

destek programlar›ndan etkin bir flekilde yararlanmaya ihtiyaç vard›r. 

4. Adana’n›n d›fl ticaretinin, katma de¤erli ürünler yarat›larak art›r›lmas› ve komflu ülkelerin sahip oldu¤u potan-

siyelden yararlan›lmas› için iflletmelerin d›fl ticaretlerini gelifltirme sürecinde iflbirli¤i ve yönlendirme program-

lar›n›n gerçeklefltirilmesi gerekmektedir. 

YÖNET‹C‹ ÖZET‹
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5. Adana iflletmelerinin, de¤iflen finansal yap›ya uyum sa¤layabilmeleri için alternatif finansman kaynaklar›n›n

oluflturulmas›, do¤ru ürün ve alanlara yönelik büyümeleri için bilgi destek hizmetlerinin art›r›lmas› gerekmek-

tedir.

Bu görevlere ulafl›lmas› için gereken 2 - 5 y›ll›k hedeflerin ve ç›kt›lar›n tamam›n›n ortaya ç›kard›¤› tespitler flun-

lard›r:

• Adana ili mevcut tar›msal potansiyelini ortaya ç›karmak için tar›mda “ürün kurullar›n›n” oluflturulmas› gerek-

mektedir. 

• Adana ili tar›mdan elde etti¤i geliri art›rmak için katma de¤eri yüksek ürünlerin art›r›lmas› bu do¤rultuda ta-

r›m ürünlerini iflleyecek entegre tesislerin kurulmas› gerekmektedir.

• Tar›msal ekonominin güçlü oldu¤u Adana ili için ihracat yap›s›nda “hayvansal ve bitkisel kat› ve s›v› ya¤lar”

gibi ürün gruplar›nda yaflanan düflüflün ve Adana ekonomisindeki olumsuz etkilerinin önlenmesine yönelik ça-

l›flmalar›n planlanmas› gerekmektedir.

• Adana’n›n tar›m ürünlerinin çeflitlili¤inin art›r›lmas› ve periyodik olarak ürün bazl› projeksiyonlar›n yap›lma-

s› gerekmektedir.

• Adana ihracat etkinli¤inin artmas› için iflletmelerin katma de¤eri yüksek ve rekabet edebilir ürünler üretmesi

gerekmektedir. Bu do¤rultuda, iflletmelerin Ar-Ge yeteneklerini gelifltirmeleri için üniversite- sanayi iflbirli¤i-

nin güçlendirilmesi hedeflenmelidir.

• Ayr›ca, Adana’n›n yüksek tar›m potansiyelinin, ihracatta da etkin olarak kullan›lmas› için tar›m-sanayi-üniver-

site iflbirli¤i ve bu kapsamda tar›msal iflletmelerin modern uygulamalara adaptasyon yeteneklerinin gelifltiril-

mesi hedeflenmelidir. 

• Adana ili d›fl ticaretini gelifltirmek amac›yla ihracat masas›n›n kurulmas› ve potansiyel ihraç ürünlerinin envan-

terinin ç›kar›lmas› gerekmektedir. 

• Adana iflletmelerinin yurt içi ve yurt d›fl› pazarlarda rekabet edebilirli¤inin artmas›n› sa¤lamak amac› ile ifllet-

melerin yap›s›n›n incelenmesi ve geliflim alanlar›n›n belirlenerek, yönlendirme yap›lmas› gerekmektedir. 

• Adana ilinde iflletmelerin pazarlama, d›fl ticaret, Ar-Ge dahil bir çok alanda etkinli¤inin art›r›lmas› amac› ile

nitelikli ifl gücüne ihtiyaç vard›r. Bu kapsamda nitelikli iflgücü yetifltirme uygulamalar›n›n ivedilikle gerçeklefl-

tirilmesi zorunludur.

• ‹flletmelerin rekabet avantajlar›n› yitirmemesi için, kay›t d›fl› çal›flan firmalar›n s›k› denetime tabi tutulmas› ve

rekabet kurallar›na uymalar›n›n sa¤lanmas› gerekmektedir.

• ‹flletmeler, Kalk›nma Ajans› ve Üniversite aras›nda koordinasyon sa¤lanarak, rekabete yönelik verimlilik dü-

zeyini art›rmak amac›yla, iflletmeler aras› ortak faaliyetler, (kümelenme, ortak tesisler vb.) teflvik edilmelidir.

• ‹flletme ömürlerinin uzat›lmas› için aile flirketlerinde kurumsallaflma ve ikinci/üçüncü kufla¤›n Adana iflletme-

lerinde etkinli¤inin art›r›lmas›na yönelik projelerin gerçeklefltirilmesi gerekmektedir.

• Adana ili gelecek dönem yat›r›m alanlar›n›n etkinli¤inin art›r›lmas› için öncelikle geliflen enerji yat›r›m bölge-

lerinde ve ulafl›m altyap›s›nda planlama ve gelifltirme faaliyetlerine ihtiyaç vard›r. 

• Enerji üssü konumuna gelen Adana’n›n bu sektöre odakl› stratejik geliflim plan›n›n oluflturulmas› ve bu do¤-

rultuda altyap› gereksinimlerinin gerçeklefltirilmesi gerekmektedir.

• BTC boru hatt› kapsam›nda Adana ekonomisine katk›y› art›rmak amac›yla liman-tersane yat›r›mlar›n›n destek-

lenmesi gerekmektedir.



dana ilinin hedefledi¤i ekonomik ve sosyal geliflimi baflarmas› ve sahip oldu¤u po-

tansiyeli gelecekte daha etkin bir flekilde hayata geçirmesi için gerekli stratejilerin

belirlenebilmesi amac›yla, TTEEBB  KKOOBB‹‹  AAKKAADDEEMM‹‹SS‹‹ program›n›n bir aflamas› olan

““AADDAANNAA  GGEELLEECCEEKK  SSTTRRAATTEEJJ‹‹SS‹‹  KKOONNFFEERRAANNSSII””  55  AARRAALLIIKK  22000077 tarihinde HHiillttoonn

OOtteellii’nde gerçeklefltirilmifltir.

Adana ilinin ekonomik ve ticari yap›s›n›n temsilcilerinden oluflan 4422  kkiiflfliilliikk bir kat›l›mc›

grupla gerçeklefltirilen Gelecek Stratejileri Konferans›nda, Adana ilinin geçmifli ve bugünü

de¤erlendirilmifl; ilin ekonomik geliflimini etkileyen faktörler ve bunlara dayanan k›sa ve

orta vadeli hedefler belirlenmifltir.

GGiirriiflfliimm  EE¤¤iittiimm  vvee  DDaann››flflmmaannll››kk  MMeerrkkeezzii  olarak, ülkemizde planlama ve strateji kavram ve

araçlar›n›n, hem bölgesel kalk›nmada hem de kurumsal geliflim çabalar›nda öneminin gide-

rek daha fazla anlafl›ld›¤› bu dönemde, Türk Ekonomi Bankas› ile iflbirli¤i içinde, Adana ili-

nin geliflim çabalar›na katk› verebilmenin mutlulu¤unu yafl›yoruz. 

AAddaannaa  GGeelleecceekk  SSttrraatteejjiilleerrii  KKoonnffeerraannss››, öncesinde yap›lan çok tarafl› haz›rl›klar, kat›l›mc›-

lar›n bilgi ve deneyimlerini ortaya koyduklar› detayl› oturum uygulamalar› ve konferans

sonras›nda ortaya ç›kan analiz ve görevlerin titizlikle incelenerek raporlanmas› aflamalar› ile

önemli bir çabay› içermektedir. Di¤er taraftan konferans sonuçlar›n› içeren bu rapor, strate-

jik aç›l›mlardan k›sa dönemli hedeflere yönelik somut yaklafl›m› ve ortaya koydu¤u görev-

ler ile ilin geliflimi için çaba gösteren taraflara ve Adana ‹line yönelik yap›lacak tüm di¤er

strateji ve planlama amaçl› çal›flmalara katk› verecektir.

GGiirriiflfliimm  EE¤¤iittiimm  vvee  DDaann››flflmmaannll››kk  MMeerrkkeezzii olarak bu çal›flman›n öncesinde ve uygulanmas› s›-

ras›nda tüm aflamalarda yorumlar›yla ve destekleriyle etkin ve baflar›l› bir program yap›lma-

s›n› sa¤layan AAddaannaa  VVaalliillii¤¤ii’ne, AAddaannaa  BBeelleeddiiyyee  BBaaflflkkaannll››¤¤››’na, AAddaannaa  SSaannaayyii  OOddaass››’na,

AAddaannaa  TTiiccaarreett  OOddaass››’na, TTOOSSYYÖÖVV  AAddaannaa  DDeesstteekklleemmee  DDeerrnnee¤¤ii’ne, ve ttüümm  ddee¤¤eerrllii  kkaatt››ll››mm--

cc››llaarraa teflekkürlerimizi sunar›z. 

GGiirriiflfliimm  EE¤¤iittiimm  vvee  DDaann››flflmmaannll››kk  MMeerrkkeezzii  LLttdd..  fifittii..  

A
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1. BAfiLAMADAN ÖNCE...

A



ddaannaa  GGeelleecceekk  SSttrraatteejjiissii  KKoonnffeerraannss››”” üç aflamadan oluflmufltur. 

Birinci aflama, Adana ilinin sahip oldu¤u güçlü ve zay›f yönleri ile

çevresindeki f›rsat ve tehditlerin belirtildi¤i bölüm olmufltur.

‹kinci aflama, ilin ekonomisini ve iflletmelerini direkt ya da dolayl›

yollardan etkileyen e¤ilimlerin ve bu e¤ilimlerin sonucu ilin geliflimi için gerekli

görevlerin tespit edilmesi olmufltur.

Üçüncü aflamada ise, bir önceki bölümde ortaya ç›kan görevler do¤rultusunda k›-

sa ve orta vadeli hedefler ortaya koyulmufltur.

Tüm çal›flma aflamalar›, Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal hayat›na etki

eden aktörlerin grup çal›flmalar› ile “beyin f›rt›nas›” tekni¤ine dayal› olarak yürü-

tülmüfltür. 

2.1 “ADANA GELECEK STRATEJ‹S‹ KONFERANSI” AKIfiI

55  AArraall››kk  22000077 tarihinde gerçeklefltirilen ““AAddaannaa  GGeelleecceekk  SSttrraatteejjiilleerrii  KKoonnffeerraann--

ss››””nda s›ras›yla afla¤›daki konular tart›fl›lm›flt›r.

2.2 “ADANA GELECEK STRATEJ‹S‹ KONFERANSI”
AJANDA AÇIKLAMALARI

AAÇÇIILLIIfifi  OOTTUURRUUMMUU

“Adana Gelecek Stratejisi Konferans›”, TEB Ticari Bankac›l›k Genel Müdür Yar-

d›mc›s› Sn. Turgut BOZ’un, Adana Ticaret Odas› Baflkan› Sn. fiaban BAfi’›n,

Adana Sanayi Odas› Baflkan› Sn. Ümit ÖZGÜMÜfi’ün ve Adana Valisi Sn. ‹lhan

ATIfi’›n aç›l›fl konuflmalar› ile bafllam›flt›r. 

Aç›l›fl›n konuflmalar›n›n ard›ndan, Giriflim E¤itim ve Dan›flmanl›k Merkezi’nin

haz›rlad›¤› sunum gerçeklefltirilmifl, Giriflim E¤itim ve Dan›flmanl›k Merkezi fiir-

ket Müdürü Mehmet SANLI’n›n konuflmas› ve çal›flma ile ilgili aç›klamalar› ile

aç›l›fl oturumu sona ermifltir. 
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2. “ADANA GELECEK STRATEJ‹S‹ KONFERANSI”
AJANDA VE KATILIM B‹LG‹LER‹

Aç›l›fl

Adana’n›n GZFT Analizi

Adana ‹flletmelerinin Geliflimini Etkileyen E¤ilimler 

Adana’n›n Ekonomik Geliflim Görevlerinin Belirlenmesi

Adana’n›n 2 - 5 Y›ll›k Ekonomik Geliflim Hedeflerinin Belirlenmesi

“A“A
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““AADDAANNAA’’NNIINN  GGZZFFTT  AANNAALL‹‹ZZ‹‹””  UUYYGGUULLAAMMAASSII

“Adana Gelecek Stratejisi Konferans›”n›n ilk aflamas› olan bu bölümde

kat›l›mc›lar Adana ilinin GZFT analizini gerçeklefltirmifllerdir.

Güçlü ve zay›f yönler ilin sahip oldu¤u, kontrol edebilece¤i ve de¤ifltirebilece¤i

faktörlerdir. Adana ilinin güçlü ve zay›f yönlerinin belirlenmesi, gelecek strateji-

lerini olufltururken hangi güçlü yönlere dayan›larak hareket edilebilece¤ini ortaya

koymak ve bu stratejilerin hayata geçirilmesiyle birlikte hangi zay›f yönlerin

güçlendirilebilece¤ini tespit etmek amac›yla yürütülmüfltür.

F›rsat ve tehditler ise ilin karfl›laflt›¤›, bugün ya da gelecekte ili etkileyecek, kon-

trol edilemeyen d›fl faktörlerdir. Adana ilinin çevresindeki f›rsat ve tehditler belir-

lenerek, hangi stratejilerin ili hangi f›rsatlara ulaflt›rabilece¤i ve hangi tehditleri

bertaraf etmesini sa¤layaca¤› ortaya konmufltur.

‹lin sahip oldu¤u, gerek kontrol ederek güçlendirebilece¤i ve faydalanabilece¤i,

gerekse de kontrol edemedi¤i ancak faydalanabildi¤i ya da bertaraf edebildi¤i bu

faktörlerin belirlenmesi, sa¤l›kl› gelecek stratejileri gelifltirmenin temel

tafllar›ndan birini oluflturmaktad›r.

““AADDAANNAA  ‹‹fifiLLEETTMMEELLEERR‹‹NN‹‹NN  GGEELL‹‹fifi‹‹MM‹‹NN‹‹  EETTKK‹‹LLEEYYEENN

EE⁄⁄‹‹LL‹‹MMLLEERR””  UUYYGGUULLAAMMAASSII  ((EE¤¤iilliimmlleerr  HHaarriittaass››))

“Adana Gelecek Stratejisi Konferans›”n›n ikinci bölümünü, Adana ilinin

ekonomik, ticari ve sosyal geliflimini etkileyen e¤ilimlerin ve bu e¤ilimler sonu-

cu ortaya ç›kan görevlerin tespit edildi¤i ‘E¤ilimler Haritas›’ çal›flmas›

oluflturmufltur.

Kat›l›mc›lar, bu bölümde ortaya ç›kan tüm görevleri incelemifller ve k›sa ve orta

vadede yerine getirilmesi gereken görevlerden öncelikli olarak yerine getirilmesi

gereken görevleri tespit etmifllerdir.
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““AADDAANNAA’’NNIINN  22--55  YYIILLLLIIKK  EEKKOONNOOMM‹‹KK  GGEELL‹‹fifi‹‹MM  HHEEDDEEFFLLEERR‹‹NN‹‹NN

BBEELL‹‹RRLLEENNMMEESS‹‹””  UUYYGGUULLAAMMAASSII

“Adana Gelecek Stratejisi Konferans›”n›n üçüncü ve son bölümünde kat›l›mc›lar,

bir önceki bölümde belirledikleri görevlerin yerine getirilebilmesine yönelik he-

defleri ortaya koymufllard›r.

2.3 KATILIMCILAR VE GRUPLAR 

5 Aral›k 2007 tarihinde gerçeklefltirilen “Adana Gelecek Stratejisi Konferans›”,
Adana ekonomik, ticari ve sosyal hayat›n› temsil eden; çeflitli iflletme ve kurulufl-
lardan 42 kiflilik bir kat›l›mla yürütülmüfltür:

NO KATILIMCI KURUM NO KATILIMCI KURUM

1 H. Cesurhan Tafl Çukurova Kalk›nma Ajans› 22 S›d›ka Akbulut Yüre¤ir Tar›m ‹lçe Müdürlü¤ü

2 Faz›l Yontar Sunteks 23 Murat fiahin Yüre¤ir Tar›m ‹lçe Müdürlü¤ü

3 Mehmet Sungur Sunteks 24 ‹. O¤uz Beyarslan Güney Yüre¤ir Sulama Birli¤i

4 Mehmet Erel Tavafl Yem 25 Nur Özkan Adana Tah›l Bir Derne¤i

5 Mustafa Akal›n Akal›n Mak. San. 26 Kemal Erdo¤an Cine Tar›m

6 Emin Bülent Ereno¤lu Çukurova Üniversitesi 27 Ali Türemifl Çiltar Tar›m ‹fll. Ltd. fiti.

7 Utku Tansu¤ Tansu¤ Makine 28 Tuncay Turhan Verim Ziraat Ltd. fiti

8 Canan Madran Çukurova Üniversitesi 29 Konuralp Sezgili Çukurova Kalk›nma Ajans›

9 Ak›n Atm›fl Pan Tar›m 30 Sadi Sürenkök Delta ‹nflaat Müh. Ltd. fiti.

10 Mehmet Yalt›r Yalt›r A.fi 31 Halil Avc› ‹nflaat Müh- Müteahhit

11 Ali T›ltay EKS-‹MP A.fi 32 Turgut Parlak Sanayici

12 Hüseyin Güneyli Güneyliler 33 Hamit Serbest Çukurova Üniversitesi

13 Tankut Gürsoy Gürsoy Yem 34 Sina K›sac›k Akd. Türk-Alman ‹flad.Der.

14 Alaettin Özkülahl› Adana Besi Yem A.fi 35 Tuncay Canver Birsu Nakliyat Petrol Ür.

15 Erdinç Güneyli Güneyliler G›da Ltd. fiti. 36 Vedat Gizer Gizerler Motorlu Araçlar

16 Ayfle Apa Dildar Tarsus Amerikan Koleji 37 Serdar Mart Marto¤lu Tar›m

17 A. Selami Güleç Do¤an-Gü 38 Necmi Özcanl› Adana Sanayi Odas›

18 Dr. Kemal Attila Sistem T›p 39 Bülent Paksoy Tavafl A.fi

19 Tarkan Kulak Kulak ‹nfl. Tic. ve San. A.fi 40 Hamit Sucu KOSGEB

20 Ifl›l Dikici Kemal Matbaas› A.fi 41 Ahmet Çoflkun Süvari Giyim

21 A. Alper Tansel ‹flletme Bilimleri Yön. Mrk. 42 Renin Ayva Arpel Otomotiv
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“Adana Gelecek Stratejisi Konferans›”, grup çal›flmas› temeline dayal›, beyin f›rt›nas› yöntemiyle yürütülen bir
çal›flmad›r. Kat›l›mc›lar, temsil ettikleri sektör ve kurumlar göz önünde bulundurularak, uygulama ad›mlar›na gö-
re yedi gruba ayr›lm›fllard›r.

Gruplar›n her bir oturumda ortaya koyduklar› ç›kt›lar›n tamam› “Adana Gelecek Stratejisi Konferans› Grup Ç›k-
t›lar›” bölümünde yer almaktad›r. Raporun ana bölümünde yer alan yorumlar, tespit ve öneriler ise grup ç›kt›lar›-
n›n konsolidasyonuna ve Giriflim E¤itim ve Dan›flmanl›k Merkezi dan›flmanlar›n›n görüfllerine dayanmaktad›r.

Grup No: 1
Grup Ad›: Tar›m

AD-SOYAD KURUM

Ali Türemifl Çiltar Tar›m ‹fll. Ltd. fiti.

‹. O¤uz Beyarslan Güney Yüre¤ir Sulama Birli¤i

Kemal Erdo¤an Cine Tar›m

Murat fiahin Yüre¤ir Tar›m ‹lçe Müdürlü¤ü

Nur Özkan Adana Tah›l Bir Derne¤i

S›d›ka Akbulut Yüre¤ir Tar›m ‹lçe Müdürlü¤ü

Tuncay Turhan Verim Ziraat Ltd. fiti

Grup No: 2
Grup Ad›: Atak

AD-SOYAD KURUM

A. Alper Tansel ‹flletme Bilimleri Yön. Mrk.

A. Selami Güleç Do¤an-Gü

Ayfle Apa Dildar Tarsus Amerikan Koleji

Dr. Kemal Attila Sistem T›p

Erdinç Güneyli Güneyliler G›da Ltd. fiti.

Ifl›l Dikici Kemal Matbaas› A.fi

Tarkan Kulak Kulak ‹nfl. Tic. ve San. A.fi

Grup No: 3
Grup Ad›: Enerji

AD-SOYAD KURUM

Halil Avc› ‹nflaat Müh- Müteahhit

Hamit Serbest Çukurova Üniversitesi

Konuralp Sezgili Çukurova Kalk›nma Ajans›

Sadi Sürenkök Delta ‹nflaat Müh. Ltd. fiti.

Sina K›sac›k Akd. Türk-Alman ‹flad.Der.

Tuncay Canver Birsu Nakliyat Petrol Ür.

Turgut Parlak Sanayici

Grup No: 4
Grup Ad›: Tutku

AD-SOYAD KURUM

Emin Bülent Ereno¤lu Çukurova Üniversitesi

Faz›l Yontar Sunteks

H. Cesurhan Tafl Çukurova Kalk›nma Ajans›

Mehmet Erel Tavafl Yem

Mehmet Sungur Sunteks

Mustafa Akal›n Akal›n Mak. San.

Utku Tansu¤ Tansu¤ Makine

Grup No: 5
Grup Ad›: Heyecan Masas›

AD-SOYAD KURUM

Ak›n Atm›fl Pan Tar›m

Alaettin Özkülahl› Adana Besi Yem A.fi

Ali T›ltay EKS-‹MP A.fi

Canan Madran Çukurova Üniversitesi

Hüseyin Güneyli Güneyliler

Mehmet Yalt›r Yalt›r A.fi

Tankut Gürsoy Gürsoy Yem

Grup No: 6
Grup Ad›: Rekabetçiler

AD-SOYAD KURUM

Ahmet Çoflkun Süvari Giyim

Bülent Paksoy Tavafl A.fi

Hamit Sucu KOSGEB

Necmi Özcanl› Adana Sanayi Odas›

Renin Ayva Arpel Otomotiv

Serdar Mart Marto¤lu Tar›m

Vedat Gizer Gizerler Motorlu Araçlar



18

3.1 ADANA’NIN GZFT ANAL‹Z‹

“Adana Gelecek Stratejisi Konferans›”nda kat›l›mc›lar, ilk uygulama olarak Ada-
na’n›n güçlü – zay›f yönleri ve ilin karfl›s›ndaki f›rsat ve tehditlerin analizini yap-
m›fllard›r.
Adana ili ekonomik hayat›n›n aktörleri, Adana’n›n geliflimine yönelik k›sa ve or-
ta vadeli hedefleri yerine getirirken bu faktörleri göz önünde bulundurmufllard›r.
Adana’n›n güçlü yönleri k›sa ve orta dönemde yerine getirilecek hedefleri kolay-
laflt›ran, zay›f yönler ise bu görevlerin yerini getirilmesini zorlaflt›ran faktörlerdir.
F›rsatlar; görevlerin gerçeklefltirilmesi ile elde edilebilecek, tehditler ise görevler
yerine getirildi¤i takdirde bertaraf edilebilecek faktörlerdir.

GGÜÜÇÇLLÜÜ  YYAANNLLAARR

� Lojistik Avantaj (6)
� Do¤al Kaynaklar (6)
� Köklü sanayi kültürü (5)
� Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hatt› (5)
� Çukurova Üniversitesi (5)
� Sanayiye elveriflli alan (4)
� Uluslararas› Organizasyon potansiyeli (3)
� Stratejik konum (3)
� Turizm - Enerji - Tar›m potansiyeli (3)

� Çal›flmay› gerçeklefltiren alt› grubun tamam› Adana’n›n bulundu¤u konum iti-
bar› ile lojistik avantaj›n›n bulunmas›n› Adana’n›n sahip oldu¤u güçlü yan olarak
nitelemektedirler.

� Bu güçlü yan, Adana’n›n bölgesel gücünün gelifltirilebilmesi için kullan›-
labilecek bir özelliktir. Ekonomik anlamda hammadde, ara ürünlerin veya
bitmifl ürünlerin sevk›yat› ve makine ekipman ile insan kayna¤›n›n do¤ru za-
manda, do¤ru yerde olmas›n›n sa¤lanabilece¤i gibi milli güvenlik anlam›n-
da, güvenlik birimlerinin yerleflimi, yer de¤iflimi ve gereksinimleri karfl›lana-
bilecektir. Grup çal›flanlar›n›n ortaya koydu¤u bu güçlü yön Adana’n›n böl-
ge aktörleri aras›nda öncü konumunda olmas›na hizmet edecektir.

� Alt› çal›flma grubunun tamam›n›n üzerinde hemfikir oldu¤u bir di¤er güçlü yan
ifadesi ise Adana’ya ait olan do¤al kaynaklard›r. 

� Adana’n›n sahip oldu¤u mevcut tar›msal potansiyelin ve do¤al kaynaklar›n
flehir ekonomisine katk›s›n› art›rmak ad›na,  kaynaklar›n daha etkin kullan›l-

3. “ADANA GELECEK STRATEJ‹S‹ KONFERANSI”
SONUÇLARI
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mas› gerekmektedir. Bu do¤rultuda teknolojik geliflmelerin takibinin yap›l-
mas› gerekir. Teknoloji mevcut tar›msal üretimi ve verimlili¤i art›rd›¤› gibi,
di¤er do¤al kaynaklar›n rezervini gerekti¤inde yeni metotlar ile art›rmakta-
d›r. Bu kapsamda Adana ili do¤al kaynaklar›n daha etkin kullan›lmas› ama-
c› ile de¤iflen teknolojiden yararlanmal› ve eski tar›msal ürünleri pazarlana-
bilir katma de¤eri yüksek ürünlere dönüfltürmesi gerekmektedir.

� Kat›l›mc› gruplardan befli Adana’n›n sahip oldu¤u güçlü yanlardan biri olarak
Köklü Sanayi kültürünü belirtmektedirler.

� Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde sanayinin bafllang›ç noktalar›ndan olan
Adana’n›n, güçlü yanlar› aras›nda yer alan köklü sanayi kültürü ilin aktörle-
rince incelikle analiz edilerek son y›llarda Adana sanayinin gelifliminde ya-
flanan yavafllaman›n nedenlerini çözmede kullan›lmas› gerekmektedir. Bu
ba¤lamda ‹lin stratejik planlama döneminde bu analizlerden faydalan›larak
gelecek dönem sanayi planlar›n›n oluflturulmas›nda sanayi kültürü güçlü yö-
nünün kullan›lmas› gerekmektedir.

� Alt› gruptan befli, Azerbaycan petrolünün Akdeniz k›y›lar›na ulaflmas›n› sa¤la-
yan Bakü - Tiflis - Ceyhan Boru hatt›n› Adana için güçlü yan olarak nitelendir-
mifllerdir.

� Bu güçlü yan, Adana ilinin enerji ve ba¤lant›l› sektörlerinde bölgesel üs ko-
numland›rmas›nda kullan›lmas› gerekmektedir. Bakü – Tiflis – Ceyhan boru
hatt› ile ba¤l› olarak enerji sektörüne hizmet edecek ba¤l› sektörlerin analizi-
nin titizlikle yap›larak ç›kar›lmas› gerekmektedir.  Örne¤in Konferans esna-
s›nda da tart›fl›lan BTC’nin bölgede olmas› sonucu nakliye hizmetlerinin ge-
lifltirilmesi veya liman› kullanan gemilerin bak›m onar›m› için yeni bir tersa-
ne kurulmas› ve benzer fikirlerin Adana ekonomisine katk›s›n›n ne yönde
olaca¤› belirlenmeli ve bir öncelik s›ralamas›na al›narak, aksiyona geçilme-
lidir.

� Gruplar›n beflinin üzerinde hem fikir oldu¤u bir di¤er güçlü yan ise Çukurova
Üniversitesidir.

� Birçok ilde oldu¤u gibi Adana ili içerisinde de Çukurova Üniversitesi bir
güçlü yan olarak dile getirilmifltir. Konferans tart›flmalar› sonucunda görev-
ler incelendi¤inde, Üniversitenin; Çiftçilere yönelik tar›m il müdürlü¤ü ile
ortak proje yapmas›, oluflturulacak Tar›m Kurulu içerisinde yer almas›, tar›-
ma yönelik makine ekipman gelifltirmesi, d›fl ticaret envanteri haz›rlanmas›,
dil sertifika program› düzenlenmesi, ortak kullan›m laboratuar› açmas› ve sa-
nayiye yönelik nitelikli insan kayna¤› yetifltirmesi görevlerini gerçeklefltir-
mesinin yararl› olaca¤› belirlenmifltir.

� Adana’n›n sanayiye elveriflli alanlara sahip olmas›, Adana’n›n sahip oldu¤u
güçlü yanlardan biri olarak ifade edilmifltir. Bu güçlü yan Adana sanayisinin ge-
liflmesine hizmet edecek araçlardan biridir.

� Sanayiye elveriflli alanlara sahip olunmas›, ilin dura¤an seyreden sanayi
sektörünün yeni den h›zl› bir geliflme e¤ilimine girmesi için önemli bir po-
tansiyeldir. Bununla birlikte konferans esnas›nda verimli tar›m arazilerinin
korunmas› gere¤ine de iflaret edilmifltir. Sanayiye elveriflli alanlar›n tespiti
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esnas›nda Adana’n›n do¤al zenginli¤i olan tar›m potansiyelinin zay›flat›lma-
mas›na yönelik planlama yap›lmal›d›r.

� Uluslararas› organizasyon potansiyelinin yüksek olmas› grup çal›flanlar› taraf›n-

dan bir di¤er güçlü özellik olarak belirlenmifltir. Bu özellik Adana’n›n d›fl ticare-

tini gelifltirmesi yönündeki çabalar› desteklemektedir.

� Globalleflen dünyada uluslararas› organizasyonlar giderek önemini art›r-

maktad›r. Adana’n›n konferansta belirtilen bu potansiyeli, yeni yap›lacak fu-

ar ve toplant› merkezleri ile desteklenerek, Adana’n›n uluslararas› organizas-

yonlardaki ev sahibi konumunu daha da güçlendirmelidir. Bu güçlü yan Ada-

na’n›n uluslararas› ticaret pazar›nda kendini tan›tabilmesine olanak sa¤laya-

cak ve art›fl h›z› düflmüfl bulunan toplam ihracat›n ivme kazanmas›na destek

olacakt›r.

� Alt› gruptan üçü ise, Adana’n›n sahip oldu¤u Stratejik Konumu güçlü yan ola-

rak ifade etmifltir. 

� Adana ili, gerek Ortado¤u’ya yak›nl›¤› gerekse Akdeniz k›y›s›nda bulun-

mas› ile stratejik bir öneme sahiptir. ‹ncirlik Askeri Hava Üssü, stratejik ko-

numu nedeni ile Adana ili içerisinde yer almaktad›r. Kat›l›mc›lar ‹ncirlik ha-

va üssünün il ekonomisine kazand›rd›klar›n› ifade ederlerken bir di¤er yan-

dan Ortado¤u’daki kar›fl›kl›k nedeni ile ‹ncirlik Üssünün Adana’da olmas›-

n›n bir tehdit unsuru da olabilece¤ini belirtilmifltir. Bu nedenle Stratejik Ko-

numda yer alma çok önemli bir güçlü yan olmas›na ra¤men, bu güçlü yan-

dan kazan›mlar›n en çok nas›l olabilece¤i konusunun dikkatle analiz edilme-

si gerekmektedir.

� Turizm, enerji ve tar›m potansiyeli bir di¤er güçlü yan ifadesi olarak grup ç›k-

t›lar› içerisinde yer almaktad›r. 

� Genifl ve verimli tar›m alanlar›, enerji merkezi konumuna gelmesi ve mev-

cut turizm potansiyeli Adana ili aç›s›ndan çok yönlü kullan›lmas› gereken

özelliklerdir. Bu do¤rultuda üç konunun da ilin ekonomik hayat›na etkisinin

art›r›lmas›na yönelik projelendirilme çal›flmalar›n›n ilin karar al›c› konu-

mundaki aktörlerince yap›lmas› gerekmektedir.

ZZAAYYIIFF  YYAANNLLAARR

� Niteliksiz iflgücü (5)

� Kurumlar aras› iletiflimsizlik (5)

� Alternatif tar›m uygulamas›n›n olmamas› (4)

� Tar›ma dayal› sanayinin az geliflmesi (3)

� Heyecan, motivasyon eksikli¤i (3)

� Adana’dan yat›r›mc› bir bakan›n olmamas› (2)

� Tar›m arazilerinin parçalanmas› (2)

� Teflvik ve destek politikalar›n›n yetersizli¤i (2)

� Çal›flmaya kat›lan alt› grubun befli, Niteliksiz ‹fl gücü ifadesini Adana’n›n zay›f

yan› olarak nitelendirmifllerdir. 
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� Niteliksiz ifl gücü probleminin çözülmesi ve güçlü bir yan haline dönüfltü-

rülebilmesi için ‹lin gelece¤inde söz sahibi olan aktörlerin belirli bir plan çer-

çevesinde araflt›rmadan uygulamaya planl› bir proje çal›flmas› gerçeklefltir-

meleri gereklidir.
� Öncelikle ilin nitelikli ifl gücü ihtiyac›n›n iflgücü türü ve sektörel ihtiyaç aç›-
s›ndan analiz edilmesi gereklidir. Bu do¤rultuda, Adana ili içerisinde sivil
toplum kurulufllar›, üniversite ve kamu kurumlar›n›n ihtiyac›n tespitine yöne-
lik çal›flmalar› iflbirli¤i içinde yapmas› gereklidir. Daha sonra nitelikli ifl gücü
eksikli¤i olan sektörlere yönelik, meslek yüksek okullar›n›n aç›lmas›, Adana
ili d›flar›s›nda e¤itim alan Adana’l› ö¤rencilerin ile geri kazand›r›lmas›, yo¤un
göçten kaynaklanan niteliksiz ifl gücünün mesleki e¤itim imkanlar›na kavufl-
turulmas› gibi uygulama projelerinin bafllat›lmas› yönünde çal›fl›lmal›d›r.

� Adana ilinde kurumlar aras› iletiflimsizlik s›kça tekrar edilen bir di¤er zay›f
yand›r. 

� Çal›flma gruplar›n›n belirtmifl oldu¤u, Adana ili içerisinde bulunan kurum-
lar aras› iletiflimsizlik genel olarak stratejik planlar›n genifl ve etkin bir kat›-
l›mla haz›rlanmas› ve uygulanmas›n›n önündeki önemli engellerdendir. Bu
engelin afl›labilmesi için koordinasyon, iflbirli¤i, proje tak›m çal›flmas› gibi
konularda kamu, sivil toplum kurulufllar› ve özel sektör temsilcilerinin s›k-
l›kla bir araya gelmesi gereklidir. 

� Alternatif tar›m uygulamalar›n›n olmamas›, dört çal›flma grubu taraf›ndan belir-
tilen bir di¤er zay›f yan ifadesidir. Bu zay›f faktör ilin tar›m sektöründe geliflme-
sine engel olmaktad›r.

� Kat›l›mc›lar Adana ilinde geleneksel tar›m uygulamalar›n›n halen devam
etti¤ini, alternatif ve yenilikçi tar›msal uygulamalar›n gelifltirilmesi ve yay-
g›nlaflt›r›lmas›nda etkin olunmad›¤›n› vurgulamaktad›rlar. Bu do¤rultuda ta-
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r›m kurullar›n›n ya da belirli tar›m ürünlerine yönelik koordinasyon masala-
r›n›n oluflturulmas› konusunda Tar›m il müdürlü¤ü, Üniversite ve önder çift-
çilerin çal›flma yapmas› gerekmektedir. BU tür kurul ya da ürün masalar›n-
da, özellikle,    Adana ilinde üretimi gerçeklefltirilen geleneksel tar›m ürün-
lerinin daha yüksek katma de¤erli hale nas›l gelebilece¤i ile ilgili projelerin
ivedilikle bafllat›lmas› gerekmektedir.

� Tar›ma dayal› sanayinin az geliflmifl olmas› ifadesi yine gruplar›n tespit etti¤i
zay›f yand›r.

� Bu do¤rultuda bir önceki zay›f yan ifadesinde de yer alan görevlerin sonuç-
lanmas› ile ürünlerin nas›l katma de¤erli hale gelebilecekleri projeleri ger-
çeklefltirilmelidir. Tar›m ürünlerinin do¤rudan ve ifllenmeden sat›fl›n›n yan›
s›ra ifllenerek tüketiciye ulaflt›r›lmas› gerekmektedir. Bu ba¤lamda gelecek
dönem yat›r›mlar› aras›nda tar›ma dayal› sanayi konusu da öncelikle ele al›n-
mal›d›r.

� Alt› çal›flma grubundan üçü, Adana insan›nda bulunan “Heyecan motivasyon
eksikli¤i”ni zay›f yan olarak belirtmifllerdir. Bu do¤rultuda Adana ilinde iflletme
sahiplerinin, giriflimcilerin ve her türlü sivil toplum ve kamu kurumu temsilcileri-
nin büyümeye ve h›zl› kalk›nmaya yönelmesi gerekmektedir. ‹flletmeler ölçe¤in-
de büyüme ya da bölgesel kalk›nma konusunda her düzeyde motivasyon ve heye-
can› yeniden kazand›racak ve Adana halk›n› bütünlefltirecek projeler bafllat›lmas›
gerekmektedir.

� Kat›l›mc›lar›n bir di¤er zay›f yön tespiti ise Adana’dan Ankara’ya giden siyasi-
ler aras›nda yat›r›mlar› destekleyen bir Bakan’›n olmamas›” ifadesidir.

� Kuflak de¤iflimleri sonucu oluflan “Tar›m Arazilerinin parçalanmas›” Ada-
na iline ait zay›f yan olarak belirtilen bir di¤er faktördür. Bu ba¤lamda kat›-
l›mc›lar tar›m arazilerinin ekonomik katk›s›n›n bölünerek azalmas›n›n Ada-
na tar›m›n› olumsuz yönde etkiledi¤ini belirtmektedir. Zay›f yan faktörünün
ortadan kald›r›lmas› amac›yla, arazi sahiplerinin parçalanm›fl araziler nedeni
ile kay›plar› ve verimli tar›msal iflletme yönetimi ve ölçekleri konusunda bil-
gilendirilmesi gerekmektedir. 

� Grup çal›flanlar› taraf›ndan dile getirilen bir di¤er problem “Teflvik ve destek
politikalar›n›n yetersizli¤i”dir. 

� Ayn› ifade grup çal›flanlar› taraf›ndan, teflvik ve desteklerin komflu iller ta-
raf›ndan al›nmas› nedeniyle bir tehdit unsuru olarak da belirlenmifltir. Bu
do¤rultuda Kamu ve Sivil toplum örgütlerinin, mevcut teflvik ve destekler-
den maksimum düzeyde nas›l yararlanabilecekleri konusunda iflletmeleri ve
yat›r›mc›lar› daha yayg›n bir flekilde bilgilendirmeleri ve yönlendirmeleri ge-
rekir.

FFIIRRSSAATTLLAARR

� Çukurova kalk›nma ajans› ( 5 )
� Tar›m ürünlerinde talebin ve fiyat›n art›fl› ( 4 )
� Ortado¤u ülkeleri ile iliflkiler ( 4 )
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� Küresel ›s›nma ( 3 )
� Bölgedeki su potansiyeli ( 3 )
� Dünyadaki organik tar›ma ilgi ( 2 )
� Uluslararas› sermayenin bölgeye ilgisi ( 2 )

� Adana gelecek stratejileri konferans›na kat›lan 6 gruptan 5’i Çukurova Kalk›n-
ma Ajans›n› Adana ili çevresindeki f›rsatlardan biri olarak de¤erlendirmektedir-
ler.

� Çukurova bölgesini, rekabetçi bir düzeye tafl›yarak ülkenin d›fla aç›lan  ka-
p›s› konumuna getirme vizyonu ile yola ç›kan Çukurova kalk›nma ajans›n›,
il aç›s›ndan bir f›rsat konumundan, gülü bir yana dönüfltürülmesi gerekiyor.
Bunun için il ekonomik aktörleri ve kalk›nma ajans› aras›nda sürekli iletiflim
kurulmal›, karfl›l›kl› projeler hayata geçirilmelidir. 

� Çal›flmaya kat›lan 6 gruptan 4’ü tar›m ürünlerinde talep ve fiyat art›fl›n› f›rsat
olarak belirtmektedirler.

� Tar›m ürünlerine olan talep ve fiyat art›fl›n›n Adana ili ekonomisine yans›-
t›lmas› amac› ile ilgili kamu kurulufllar› ilgili sivil toplum örgütlerinin, artan
tar›m ürünü talebini titizlikle analiz ederek üreticileri bu yönde bilgilendir-
meleri gerekmektedir. Tar›m ürünü fiyatlar genel düzeyi art›fl›n›n il ekono-
misine kazand›raca¤› art› gelirin analiz edilmesi, hedeflerin belirlenmesi ve
bu hedefler do¤rultusunda politikalar›n oluflturulmas› gerekmektedir.

� “Ortado¤u ülkeleri ile iliflkiler”  konferans s›ras›nda tespit edilen bir di¤er f›r-
sat ifadesidir.

� Stratejik konuma sahip olan Adana ili için Ortado¤u ülkeleri ile iliflkiler bir
f›rsat konumundad›r. F›rsat› de¤erlendirebilmek ad›na öncelikle Ortado¤u
bölgesi ile Adana’n›n mevcut ekonomik iliflkilerin incelenmesi gereklidir.
Birçok yönden al›fl verifl içerisinde bulundu¤umuz Ortado¤u ülkeleri ile ‹lin
ekonomik faaliyetlerde bulunmad›¤› ya da yeterince etkin olmad›¤› noktala-
r›n gündeme almas›nda fayda görülmektedir.

� 6 çal›flma grubundan 3’ü “küresel ›s›nmay›” f›rsat olarak tan›mlam›flt›r. 
� Çal›flma gruplar› etkileri giderek artan küresel ›s›nman›n Adana ili aç›s›n-
dan di¤er yerleflim merkezlerine göre bir f›rsat oldu¤unu belirtmektedirler.
Mevcut su potansiyeli, çal›flma gruplar›n›n küresel ›s›nmay› bir f›rsat olarak
görmelerini sa¤lamaktad›r.  Bölgesel kurakl›klar›n giderek artmas›, verimsiz
ürünlere neden olmaktad›r. Adana mevcut su potansiyeli nedeni ile küresel
›s›nman›n etkilerini di¤er bölgelere göre daha az yaflamaktad›r.  Bu kapsam-
da analizler yap›larak, ilin di¤er bölgelere oranla sahip oldu¤u avantajlar›
kullanmas› gerekmektedir.

� Bölgedeki su potansiyeli, 6 çal›flma grubundan 3’ü taraf›ndan Adana ili için f›r-
sat olarak tan›mlanm›flt›r.

� Bölgedeki su potansiyeli daha önceki küresel ›s›nma ile ilgili f›rsat bafll›¤›
alt›nda belirtildi¤i üzere bir avantajd›r. Buna karfl›n su potansiyelinin kulla-
n›m› konusunda yerli üreticilerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu do¤-
rultuda su potansiyelinin korunmas› ve verimli kullan›lmas› amac›yla, mes-
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lek odalar› ve kamu kurulufllar› taraf›ndan e¤itim organizasyonlar›n›n ger-

çeklefltirilmesinin faydal› olaca¤› düflünülmektedir.

� Çal›flma gruplar› aras›nda yer alan 2 grup dünya genelinde organik tar›ma olan

ilginin artmas›n› Adana aç›s›ndan f›rsat olarak de¤erlendirmektedirler.

� Söz konusu f›rsat›n de¤erlendirilebilmesi için, dünyada organik tar›m ürün-

lerine artan talebin yap›s›n›n araflt›r›lmas› gerekmektedir. Adana gerek top-

rak yap›s› gerekse di¤er do¤al kaynaklar›n potansiyeli ile organik tar›m ürün-

leri üretimine uygundur. 

� Uluslararas› sermayenin bölgeye ilgisi di¤er bir f›rsat ifadesidir.

� Bulundu¤u bölgede lider il konumunda bulunan Adana’ya uluslararas› ser-

mayenin ilgiside artmaktad›r. Bu do¤rultuda ilin ekonomik aktörleri, ticaret

ve sanayi odalar›, kalk›nma ajans› vb. kurulufllar, iflbirli¤i içinde ulusal/ulus-

lararas› platformlarda ilin yat›r›m aç›s›ndan avantaj ve f›rsatlar›n› daha etki-

li bir flekilde duyurmal›d›r. Bu noktada kent markas› ve pazarlamas› kavram›

konusunda Adana ilinde çal›flmalar gerçeklefltirilmelidir.

TTEEHHDD‹‹TTLLEERR

� Yanl›fl teflvik uygulamalar›, komflu illerin teflvik al›p Adana'n›n almamas› ( 6 )

� Ortado¤u'da istikrars›zl›k ( 5 )

� ‹klim de¤iflikli¤i ( 5 )

� Adana'ya niteliksiz göç ( 2 )

� Çin tehdidi ( 2 )

� Üretimde artan maliyetler, rekabet bask›s› ( 2 )

� “Yanl›fl teflvik uygulamalar›, komflu illerin teflvik al›p Adana'n›n almamas›” ifa-

desi konferansa kat›lan bütün masalar taraf›ndan Adana ili çevresinde bulunan en

büyük tehdit olarak nitelendirilmifltir.

� Komflu illerin teflviklerden yararlan›p Adana’n›n yararlanamamas›, Adana

ilinin stratejik planlama ihtiyac›n› ortaya ç›karmaktad›r. Teflvik alan iller kar-

fl›s›nda Adana’n›n geriye düflmemesi aç›s›ndan, mevcut ürünlerinde katma

de¤er art›r›m›na yönelik planlamalar yap›lmas›, sanayinin finansman ihtiya-

c›n› karfl›layabilece¤i ucuz kredi anlaflmalar›n›n yap›lmas› gibi görevler, ka-

mu yetkilileri, sanayi ve ticaret odalar›n›n yan› s›ra banka ve di¤er finans ku-

rulufllar›n›n da üzerine düflmektedir.
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� 6 çal›flma grubundan 5’i Ortado¤u’da artan istikrars›zl›k ortam›n› Adana ili çev-
resindeki tehditler aras›nda görmektedir.

� Ortado¤u ile iliflkileri Adana ili için bir f›rsat olarak belirten çal›flma grup-
lar›, Ortado¤u’da yaflanan istikrars›zl›¤› ise tehdit olarak de¤erlendirmekte-
dirler.  Ortado¤u ülkelerinde belirsizlik halen devam etmektedir. Bu do¤rul-
tuda ilin ekonomik faaliyetlerini sürdürdü¤ü ülkelerde çeflitlili¤e gitme ve
riski da¤›tma zorunlulu¤u bulunmaktad›r. Bu do¤rultuda Ortado¤u ile mev-
cut ekonomik iliflkilerin hem iflbirli¤i türünde hem de hedef ülkeler baz›nda
alternatiflerle desteklenmesi gerekmektedir.

� “‹klim de¤ifliklikleri” konferans kat›l›mc›lar› taraf›ndan bir di¤er tehdit unsuru
olarak nitelendirilmifltir. 

� F›rsatlar bafll›¤› alt›nda bulunan küresel ›s›nma ile tehditler aras›nda bulu-
nan bu ifade, küresel ›s›nman›n hem f›rsat hem de tehdit içerdi¤inin aç›k ifa-
desidir. Ancak f›rsatlar bölümünde de belirtildi¤i üzere di¤er bölgelere göre
bu konunun etkisini henüz daha az hisseden Adana ilinin,  mevcut su potan-
siyelinin de kullan›m› ile tar›m ürünleri üretim politikalar›n› k›sa, orta ve
uzun vadelerde ayr› olmak üzere belirlemesi gerekmektedir.  

� Adana’ya niteliksiz göçün artmas› çal›flmaya kat›lan 6 gruptan 2’si taraf›ndan
tehdit olarak alg›lanmaktad›r.

� Gelecek Stratejileri Konferans› düzenlenen tüm illerde niteliksiz ifl gücü o
flehre ait bir zay›f yan olarak belirtilmektedir. Adana ilinde ise mevcut du-
rumda da niteliksiz ifl gücünün varl›¤› bir zay›f yan iken, göçün devam etme-
si bu zay›f yönü daha da problem haline getirecek flekilde ciddi bir tehdit
oluflturmaktad›r. Bu kapsamda iç göçü azaltacak önlemlerin yan› s›ra göç
eden ve mevcut niteliksiz ifl gücünün e¤itimi için çok yönlü çal›flmalar bafl-
lat›lmal›d›r. Gerek il Milli E¤itim Müdürlü¤ü gerekse Üniversite ve di¤er ilin
üst düzey kurumlar› ortak fayda amaçl›, teknik liseler, meslek yüksek okul-
lar›, mesle¤e yönelik kurslar vb. yap›lar›n oluflturulmas›na ivedilikle baflla-
mas› gerekmektedir.

� Adana ilini tehdit eden bir di¤er unsur ise Çin olarak tespit edilmifltir.
� Her sektörde yerli üreticiler için tehdit unsuru olan Çin’in illerin ekonomi-
sine de zarar vermektedir. Bu do¤rultuda il yöneticilerinin iflletmelerin reka-
bet güçlerini art›rmalar› konusunda hem bilinç oluflturucu hem de uygulama-
ya yönelik projeler gerçeklefltirmesi gerekmektedir. Genel rekabet kurallar›
bu konuda da geçerlidir. Adana sanayi ve kalk›nma önderleri, tüm iflletme-
lerde katma de¤eri yüksek ürünlerin üretimini ve teknoloji/ iyilefltirme çaba-
lar› ile maliyet düflürücü projelerin gerçeklefltirilmesini desteklemelidirler. 

� Üretimde artan maliyetler, rekabet bask›s› Adana firmalar› aç›s›ndan tehdit ko-
numunda oldu¤u belirtilmektedir.

� Global rekabetin artt›¤› dönemde maliyet bask›lar› giderek artmaktad›r. Bu
noktada verimlilik kavram› firmalara benimsetilmek zorundad›r. Firmalar›n
verimliliklerin art›rabilmeli ve düflük maliyetli yüksek katma de¤erli ürünle-
ri üretebilmeleri için, gerekli durumlarda sektörel iflbirli¤i modellerinin, kü-
çük ve orta ölçekli firmalar›n iflbirliklerinin, kümelenme çal›flmalar›n›n des-
teklenmesi gereklidir. 
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3.2 ADANA ‹fiLETMELER‹N‹N GELECE⁄‹N‹ ETK‹LEYEN E⁄‹L‹MLER 

“E¤ilimler Haritas›”, “Adana Gelecek Stratejisi Konferans›”n›n ikinci ana bölü-
münü oluflturmaktad›r. Bu bölümde kat›l›mc›lar taraf›ndan, Adana’n›n ekonomik,
ticari ve sosyal geliflimini direkt ya da dolayl› yollardan etkileyen e¤ilimleri ana-
liz edilmifl, bu analz sonuçlar›na göre Adana’n›n geliflim görevleri belirlenmifltir. 
Kat›l›mc›lar bu bölümde, Giriflim E¤itim ve Dan›flmanl›k Merkezi’nin daha önce-
den Adana hakk›nda yapt›¤› araflt›rmalardan ortaya ç›kan ana e¤ilimler çerçeve-
sinde alt e¤ilimleri ve e¤ilimlerden do¤an görevleri belirlemifllerdir.

Çal›flmada yer alan 5 grup, uzmanl›k ve deneyimlerine göre Adana’y› etkileyen
ana e¤ilimleri tart›flm›fllard›r.

5. Finansal
Yap› De¤ifliyor.

1. Adana Tar›m
Sektöründe Katma

De¤erin Önemi Art›yor.

2. Adana ve Bölgesindeki
Geliflmeler E¤itim, Sa¤l›k,

Ulafl›m, Ticaret vb.
Sektörlere Talebi Art›yor.

3. Adana Sanayisinin
Geliflim ‹htiyac› Art›yor.

4. Adana’n›n ‹hracat
Yap›s› De¤ifliyor.

ADANA
‹fiLETMELER‹N‹N

GELECE⁄‹N‹
ETK‹LEYEN
E⁄‹L‹MLER



GRUP:1 
AADDAANNAA  TTAARRIIMM  SSEEKKTTÖÖRRÜÜNNDDEE  KKAATTMMAA  DDEE⁄⁄EERR‹‹NN  ÖÖNNEEMM‹‹  AARRTTIIYYOORR

Adana iflletmelerini etkileyen e¤ilimlerden ilki, Adana tar›m sektöründe ki katma
de¤erin önem art›fl› olmufltur. Bu e¤ilim, 3 alt e¤ilim çerçevesinde incelenmifltir: 
1. Tar›m›n ekonomiye katk›s›n›n artmas› için altyap›n›n gelifltirilmesi

ihtiyac› artmaktad›r.
2. Katma de¤erli ürünlere yönelik tar›msal sanayinin önemi artmaktad›r.
3. D›fl ticarette tar›m ürünlerinin pay› yüksek düzeyini korumaktad›r.

Bu 3 alt e¤ilim beraberinde yeni e¤ilimler ve geliflmeler getirmekte, bu de¤iflim-
ler de Adana’n›n geliflimi için baz› görevler iflaret etmektedir. Grup 1, bu alt e¤i-
limleri ve yerine getirilmesi gereken görevleri flöyle tespit etmifltir:

TTaarr››mm››nn  EEkkoonnoommiiyyee  KKaattkk››ss››nn››nn  AArrttmmaass››  ‹‹ççiinn  AAllttyyaapp››nn››nn
GGeelliiflflttiirriillmmeessii  ‹‹hhttiiyyaacc››  AArrtt››yyoorr
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Tar›m›n ekonomiye
katk›s›n›n artmas› için
altyap›n›n gelifltirilmesi
ihtiyac› art›yor.

Katma de¤erli ürünlere
yönelik tar›msal
sanayinin önemi art›yor.

D›fl ticarette tar›m
ürünlerinin pay› yüksek
düzeyini koruyor.

+

1. Adana
tar›m sektöründe

katma de¤erin
önemi art›yor.

+

+

Çiftçinin
bilinçlendirilmesi
gerekiyor.

Çiftçilere yönelik
teknik ve iflletme
e¤itimlerinin
önemi art›yor.

Mekanizasyon

Miras hukuku
de¤iflmeli

Arazi
parçalanmas›

Uydu Kontrollü
‹leri Tar›m
Teknolojileri

Tar›m ‹l Müd. ve
ATO, Ziraat Odas›,
üniversite
ortak program
bafllats›n.

Uygulama,
Mütahit,
Mekanizasyon
fiirketleri, TZOB,
TARMAK B‹R.,
Tar›m Bakanl›¤›,
TBD

---

Havza Projesi
(Çevre Master Plan›)

Tar›m Kurulu; Çukurova Üni.,
Tar›m ‹l Müd., Üretici Örg.,
ATO, ASO, ATB taraf›ndan kurulmal›-

-

-

-

Tar›m›n ekonomiye
katk›s›n›n artmas›
için altyap›n›n
gelifltirilmesi
ihtiyac› art›yor.
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Tar›m›n ekonomiye katk›s›n›n artmas› için altyap›n›n gelifltirilmesi ihtiyac› art-
maktad›r.

� Grup 1 taraf›ndan, altyap›n›n gelifltirilmesi e¤ilimi alt›nda incelenen ilk alt e¤i-
lim arazi parçalanmas› olmufltur.

� Grup kat›l›mc›lar› tar›m›n ekonomiye katk›s›n›n artmas›na yönelik olarak
arazi parçalanmas›n›n ve miras hukukunun de¤iflmesi gerekti¤ini belirtmifl-
lerdir.
� Çiftçilerin bilinçlendirilmesine yönelik olarak, çiftçilere teknik ve iflletme
e¤itimleri verilmesinin önemi artmaktad›r. Bu do¤rultuda, Tar›m ‹l Müdür-
lü¤ü, ATO, Ziraat Odas› ve Çukurova Üniversitesi’nin ortak bir program
bafllatmas› görev olarak ortaya ç›km›flt›r.
� Tar›mda mekanizasyona yönelik olarak  uydu kontrollü ileri tar›m teknolo-
jileri konusunda:  uygulama, mütehait, mekanizasyon flirketlerinin, Türkiye
Ziraat Odalar› Birli¤i’nin, Türk Tar›m Alet ve Makineleri ‹malatç›lar› Birli-
¤i’nin, Tar›m Bakanl›¤›’n›n ve TBD’nin çal›flmalar yapmas› görevi belirlen-
mifltir.

� Tar›msal altyap›n›n gelifltirilmesi için Havza Projesine (Çevre Master Plan›na)
ihtiyaç duyulmaktad›r.

� Çukurova Üniversitesi, Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Üretici Örgütleri, ATO, ASO
ATB taraf›ndan Tar›m Kurulu oluflturulmas›, tespit edilen bir di¤er görev ta-
n›m›n› oluflturmaktad›r.

KKaattmmaa  DDee¤¤eerrllii  ÜÜrrüünnlleerree  YYöönneelliikk  TTaarr››mmssaall  SSaannaayyiinniinn  ÖÖnneemmii  AArrtt››yyoorr

Tar›m üreticisi
ile g›da
sanayicisinin
iflbirli¤inin
art›r›lmas›

Ürün
Konseyleri
(Pamuk,
Narenciye,
M›s›r, Zeytin)

Pamuk

Narenciye

M›s›r-
-

-

-

Ürün Konseyleri
finansman
modelleri
gelifltirilmeli

Sektörler
yatay
iliflkilerini
art›r›yor

Ürün tan›t›m grubu kurulmal›

Tar›m g›da sanayinin
reel aktörleri ürün bazl›
sektör projeksiyonu
yapabilmeli

-

-

-

AYTÜB, MAYED, AYMED,
Akdeniz ‹hracatç›lar Bir.,
TÜRSAB bölgesel
markalaflma çal›flmalar›
yap›lmal›

Konsey kanununda AR-GE
ve tan›t›m›na para yok

Bölgesel
Marka-

Niflasta, yem-ya¤,
etanol, TMO,
Tar›m Bak.,
Tah›l Üreticileri Bir.

-
Planl› üretim
fiyat istikrar›
sa¤layacak

Katma de¤erli
ürünlere yönelik
tar›msal
sanayinin
önemi art›yor.
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Tar›mda sektöründeki katma de¤erin önem art›fl›yla birlikte, katma de¤erli ürün-
lere yönelik tar›msal sanayinin önemi artmaktad›r.

� Tar›mda katma de¤erli ürünlere yönelik tar›msal sanayinin geliflimi için, tar›m
üreticisi ile g›da sanayicisi iflbirli¤inin art›r›lmas› ve çeflitli ürünler baz›nda ürün
konseyleri kurulmas› gerekmektedir.

� Ürün konseyleri finansman modelinin gelifltirilmesi, Grup 1 taraf›ndan bu
e¤ilimin do¤urdu¤u bir görev olarak tespit edilmifltir
� Pamu¤un tan›t›m›na yönelik olarak, pamuk tan›t›m grubu kurulmas›na ih-
tiyaç duyulmaktad›r. 
� Ürün Konseyleri kanununda, Ar-Ge ve tan›t›ma para ayr›lmas› gerekti¤i
ifade edilmektedir.
� Narenciye ürünlerinde bölgesel markalaflman›n sa¤lanmas›na yönelik, AY-
TÜB, MAYED, Akdeniz ‹hracatç›lar Birli¤i ve TÜRSAB’›n markalaflma ça-
l›flmalar›nda bulunmas› gerekmektedir.
� M›s›rdan niflasta, yem, ya¤ ve etanol üretiminin desteklenmesi konusunda
TMO, Tar›m Bakanl›¤› ve Tah›l Üreticileri Birli¤inin çal›flmalar yapmas› ge-
rekti¤i görev olarak tespit edilmifltir. Ayr›ca bu alanda fiyat istikrar› sa¤lan-
mas› amac›yla planl› üretime ihtiyaç duyulmaktad›r.
� Tar›m ve g›da sanayinin reel aktörleri taraf›ndan ürün bazl› sektör projek-
siyonlar› yap›lmas› grup kat›l›mc›lar› taraf›ndan belirtilen bir di¤er görev ifa-
desi olmufltur.

DD››flfl  TTiiccaarreettttee  TTaarr››mm  ÜÜrrüünnlleerriinniinn  PPaayy››  YYüükksseekk  DDüüzzeeyyiinnii  KKoorruuyyoorr

Tar›m sektöründe katma de¤erin önemi artmakta, bununla birlikte d›fl ticarette ta-
r›m ürünlerinin pay› yüksek düzeyini korumaktad›r.

� Tar›m ürünleri ihracat›n›n art›r›lmas›na yönelik olarak, Grup 1 taraf›ndan 3 gö-
rev tespit edilmifltir. 

� Tar›m ürünlerinde çeflit, kalite ve verimin art›r›lmas› gerekmektedir. Ayr›-
ca iyi tar›m uygulamas› sertifikas› alan çiftçilerin desteklenmesine devam
edilmesi gerekmektedir.

Tar›m Ürünleri
‹hracat›n›n art›r›lmas›

Modern Sulama

Modern teçhizat ve
ekipman yay›m
çal›flmalar›

-

‹fllenmifl tar›m
ürünlerinin
üretimi teflvik
edilmeli

- D›fl Tic.
Müsteflarl›¤›

Çeflit, kalite,
verimin art›r›lmas› -

‹yi tar›m uygulamas› sertifikas›
alan çiftçilerin desteklenmesi
devam etmeli

- DS‹, Sulama Bir.,
Zir. Bank., Özel Bank

- Ç.Ü., Tar›m ‹l Müd.-
D›fl ticarette
tar›m ürünlerinin
pay› yüksek
düzeyini koruyor.
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� DS‹, Sulama Birlikleri, Ziraat Bankas› ve Özel Bankalar›n modern sulama
tekniklerini desteklemesine ihtiyaç duyulmaktad›r.
� Çukurova Üniversitesi ve Tar›m ‹l Müdürlü¤ü taraf›ndan modern tar›m teç-
hizat ve ekipmanlar›n daha yayg›n bir flekilde kullan›lmas›na yönelik çal›fl-
malar yap›lmas› gerekmektedir.

� D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› taraf›ndan ifllenmifl tar›m ürünleri üretiminin teflvik
edilmesi, d›fl ticarette tar›m ürünlerinin pay› yüksek düzeyini koruyor alt e¤ilim-
den direkt olarak ç›kan bir görev tan›m› olmufltur.

GRUP:2 
AADDAANNAA  vvee  BBÖÖLLGGEESS‹‹NNDDEEKK‹‹  GGEELL‹‹fifiMMEELLEERR  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM,,  SSAA⁄⁄LLIIKK,,
UULLAAfifiIIMM,,  TT‹‹CCAARREETT  vvbb..  SSEEKKTTÖÖRRLLEERREE  TTAALLEEBB‹‹  AARRTTIIRRIIYYOORR

Adana iflletmelerini etkileyen e¤ilimlerden ikincisi Adana ve bölgesindeki gelifl-
melerle birlikte e¤itim, sa¤l›k, ulafl›m, ticaret vb. sektörlere olan talep art›fl› ol-
mufltur. Grup 2, bu ana e¤ilimin do¤urdu¤u 3 alt e¤ilimi ve beraberinde getirdi¤i
geliflmelerin iflaret etti¤i görevleri flu flekilde de¤erlendirmifltir:
1. Artan nüfus ve göç kentsel hizmetlere olan ihtiyac› art›rmaktad›r.
2. Adana’n›n geliflen yap›s› hizmet ve ulaflt›rma sektörlerine olan ihtiyac› art›r-

maktad›r.
3. Adana gelece¤i ile ilgili potansiyel yat›r›m alanlar› artmaktad›r.

AArrttaann  NNüüffuuss  vvee  GGööçç  KKeennttsseell  HHiizzmmeettlleerree  OOllaann  ‹‹hhttiiyyaacc››  AArrtt››rr››yyoorr

Artan nüfus ve göç
kentsel hizmetlere olan
ihtiyac› art›r›yor.

Adana’n›n geliflen yap›s›
hizmet ve ulaflt›rma
sektörlerine olan ihtiyac›
art›r›yor.

Adana gelece¤i ile ilgili
potansiyel yat›r›m
alanlar› art›yor.

+

+

+

2. Adana ve bölgesindeki
geliflmeler e¤itim, sa¤l›k,

ulafl›m, ticaret vb. sektörlere
talebi art›r›yor.

Kentsel altyap›

E¤itim, sa¤l›k

Ulafl›m

‹çme suyu da¤›t›m sistemi

Kanazlizasyon, at›ksu ve
ya¤mur suyu ayr›lmas›

Kaçak ve kay›plar
önlenmeli

Hastaneler bölge ihtiyac›

Ö¤renci yurtlar› yap›lmal›

Üniversitelere yeni bölümler aç›lmal›

Kentçi ve kentler aras› ulafl›m kalitesi

Çevre ve kültürel etkin

B.fi.B., ASK‹

-

- - Yerel yönetimler, özel sektör,
yabanc› yat›r›mc›

-

-

-

B.fi.B., ASK‹

TEDAfi

-

-

-

Özel sektör

Özel sektör

Ç.Ü.

-

Artan nüfus ve
göç kentsel
hizmetlere
olan ihtiyac›
art›r›yor.

-
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Artan nüfus ve göç beraberinde kentsel hizmetlere olan ihtiyac› da art›rmaktad›r.

� Kentsel altyap› ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na yönelik grup kat›l›mc›lar› taraf›n-
dan birtak›m görevler tespit edilmifltir.

� Adana Büyükflehir Belediyesi ve ASK‹ taraf›ndan içme suyu da¤›t›m siste-
minin, artan nüfusa ve göçe göre ihtiyac› karfl›layacak flekilde gelifltirilmesi
ve kanalizasyon, at›k su, ya¤mur suyu sistemlerinin ayr›lmas› bu görevlerden
ilk ikisini oluflturmaktad›r.
� TEDAfi taraf›ndan kaçak elektrik kullan›m›n›n engellenmesi ve enerji ka-
y›p oran›n›n düflürülmesi, tespit edilen bir di¤er görev tan›m› olarak karfl›m›-
za ç›kmaktad›r.

� Artan nüfusa ve göçe ba¤l› olarak e¤itim ve sa¤l›k sektörlerine olan talep art-
maktad›r.

� Özel sektör taraf›ndan, bölgenin ihtiyac›n› karfl›layacak hastaneler ve ö¤-
renci yurtlar› yap›lmas› gerekmektedir
� Çukurova Üniversitesi taraf›ndan üniversite bünyesinde yeni bölümler aç›l-
mas›na ihtiyaç duyulmaktad›r.

� Ulafl›m hizmetlerinin artan nüfus ve göçle birlikte kentin ihtiyac›n› karfl›layacak
flekilde gelifltirilmesi gerekmektedir.

� Kent içi ve kentler aras› ulafl›m kalitesinin yerel yönetimler, özel sektör ve
yabanc› yat›r›mc›lar taraf›ndan art›r›lmas›, Grup 2 kat›l›mc›lar taraf›ndan tes-
pit edilen bir görev olmufltur.

AAddaannaa’’nn››nn  GGeelliiflfleenn  YYaapp››ss››  HHiizzmmeett  vvee  UUllaaflfltt››rrmmaa  SSeekkttöörrlleerriinnee  OOllaann
‹‹hhttiiyyaacc››  AArrtt››rr››yyoorr

Adana’n›n, kendi içindeki ve bölgesindeki geliflmelere paralel olarak geliflen ya-
p›s›, hizmet ve ulafl›m sektörlerine olan ihtiyac› art›rmaktad›r.

Sa¤l›k sektöründe bölge
ve ortado¤u ülkelerine
hizmet için yat›r›m
ihtiyac› art›yor

Konaklama ihtiyac›
art›yor (yeni oteller,
ö¤renci yurtlar›)

Toplu tafl›mac›l›¤a
iliflkin sorunlar

Yeni tesisler yap›lmal›, yerli
ve yabanc› ifladamlar› davet edilmeli

Nitelikli ve e¤itimli
eleman ihtiyac›

Kongre merkezleri ve fuarc›l›¤›n
geliflmesi sonucu otel ihtiyac›,
üniversiteler yap›lmas› sonucu
ö¤renci yurtlar› gerekiyor

Valilik, Odalar,
yerli-yabanc›
yat›r›mc›lar

-

-

-

Adana’n›n geliflen
yap›s› hizmet
ve ulaflt›rma
sektörlerine olan
ihtiyac› art›r›yor.

-

-

-

Tan›t›m faaliyetleri
düzenlenmeli, mesleki
kurulufllar, odalar, özel sektör

Adana-Mersin banliyo;
Adana-Organize-DDY

Kentiçi toplu tafl›mac›l›k

- DDY

-

Rayl› sistem

Toplu tafl›ma

Yerel yönetim
ve özel sektör

Yerel yönetim
ve özel sektör

-

-
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� Bölgenin ve Ortado¤u ülkelerinin sa¤l›k alan›nda artan ihtiyaçlar›n› karfl›laya-
bilmek amac›yla sa¤l›k sektöründe yat›r›m ihtiyac› ortaya ç›kmaktad›r.

� Sa¤l›k sektöründe hizmet verecek yeni tesislerin yap›lmas› ve nitelikli ele-
man ihtiyac›n›n karfl›lanmas› için Valili¤in, odalar›n ve yerli-yabanc› yat›-
r›mc›lar›n çal›flmalar yapmas› gerekti¤i belirtilmektedir.

� Adana’da kongre merkezlerinin ve fuarc›l›¤›n geliflmesi sonucunda ildeki ko-
naklama tesisi ihtiyac› artmaktad›r. Ayr›ca üniversite bünyesinde, artan ö¤renci
potansiyeli do¤rultusunda yeni ö¤renci yurtlar›na ihtiyaç duyulmaktad›r.

� Mesleki kurulufllar›n, odalar›n ve özel sektördeki yat›r›mc›lar›n artan ko-
naklama talebini karfl›lamaya yönelik yeni ö¤renci yurtlar› ve otellere yat›-
r›m yapmalar› gerekti¤i belirtilmektedir.

� Ulafl›m sektöründe artan talep sonucunda ortaya ç›kan, toplu tafl›mac›l›¤›na ilifl-
kin sorunlar›n çözümüne iliflkin Grup 2 taraf›ndan birtak›m görevler tespit edil-
mifltir.

� DDY taraf›ndan, Adana-Mersin banliyö hatt›n›n gelifltirilmesi ve daha et-
kin bir biçimde kullan›lmas› gerekmektedir. Ayr›ca demiryolu ulafl›m›n›n,
Organize Sanayi Bölgesi ihtiyaçlar›n› daha etkin bir biçimde karfl›layacak fle-
kilde iyilefltirilmesi gerekti¤i ifade edilmektedir.
� Kent içi rayl› sistem ve toplu tafl›mac›l›¤›n iyilefltirilmesi amac›yla yerel
yönetimlerin ve özel sektörün çal›flmalar yapmas› gerekti¤i görev ifadesi ola-
rak belirtilmektedir.

AAddaannaa’’nn››nn  GGeelleeccee¤¤ii  ‹‹llee  ‹‹llggiillii  PPoottaannssiiyyeell  YYaatt››rr››mm  AAllaannllaarr››  AArrtt››yyoorr

Adana ve bölgesindeki geliflmeler sonucunda e¤itim, sa¤l›k, ulafl›m, ticaret gibi
sektörlere olan talebin artmas›yla birlikte, Adana gelece¤i ile ilgili potansiyel ya-
t›r›m alanlar› da artmaktad›r.

� Adana’n›n gelece¤i ile ilgili potansiyel enerji yat›r›mlar›na yönelik altyap› ihti-
yac› artmaktad›r.

Adana gelece¤i
ile ilgili
potansiyel
yat›r›m alanlar›
art›yor.

-

Enerji yat›r›mlar›
altyap›s›na
iliflkin altyap›
ihtiyac› art›yor

Tersane ihtiyac› art›yor

Rafineri ve entegre
petro kimya tesisleri

Nitelili ara-eleman
(petrokimya)

Bakü-Ceyhan’›n kentsel geliflim
plan› yap›lmas›, bölgenin
çekim merkezi olmas›

-

-

-

-

Yer tahsisi-kamu
yat›r›m teflviki

Merkezi hükümet

- Özel sektör

Enerji ihtiyac›, bölge altyap›
çal›flmalar›n›n bitirilmesi

Üniversitenin ilgili
bölümünün aç›lmas›

Ceyhan yerel yönetimi,
üniversite, sivil toplum
ve kalk›nma ajans› iflbirli¤i

Yerli-yabanc›
sermaye

Ç.Ü. ÜSAM, vak›flar ve
mesleki kurulufllar

-

-
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� Ceyhan Yerel Yönetimi, Çukurova Üniversitesi, Sivil Toplum Örgütleri ve
Kalk›nma Ajans› taraf›ndan, Bakü-Ceyhan’›n kentsel geliflim plan›n›n yap›l-
mas› ve bölgenin çekim merkezi haline getirilmesi için iflbirli¤i içinde çal›fl-
mas›, görev olarak tespit edilmifltir
� Petrokimya sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyac›n›n karfl›-
lanmas›na yönelik üniversitenin ilgili bölümlerinin aç›lmas› ve Çukurova
Üniversitesi, Üniversite – Sanayi Ortak Araflt›rma Merkezi, vak›flar ve mes-
leki kurulufllar taraf›ndan bu ihtiyac› karfl›lamaya yönelik ortak çal›flmalar
yap›lmas› gerekti¤i belirtilmifltir.
� Enerji altyap›s› çal›flmalar›n›n tamamlanmas›yla birlikte, bölgenin enerji
ihtiyac›n› karfl›lamaya yönelik yerli ve yabanc› sermaye deste¤iyle rafineri
ve entegre petrokimya tesisi kurulmas› gerekti¤i belirtilmektedir.
� Bölgenin tersane ihtiyac›na yönelik olarak, kamu yat›r›m teflvikiyle tersane
için yer tahsis edilmesi, merkezi hükümet ve özel sektör deste¤iyle bölgeye
tersane kurulmas› gerekti¤i ifade edilmektedir.

GRUP:3 
AADDAANNAA  SSAANNAAYY‹‹SS‹‹NN‹‹NN  GGEELL‹‹fifi‹‹MM  ‹‹HHTT‹‹YYAACCII  AARRTTIIYYOORR

Adana iflletmelerini etkileyen e¤ilimlerden üçüncüsü Adana’n›n artan sanayi ge-
liflim ihtiyac›d›r.  Adana sanayisinin geliflim ihtiyac›n›n artmas›yla beraber çeflit-
li yeni e¤ilim ve ihtiyaçlar da ortaya ç›kmaktad›r. Bu e¤ilim ve ihtiyaçlardan do-
¤an görevler, Grup 3 taraf›ndan 3 e¤ilim alt›nda de¤erlendirilmifltir:
1. Mevcut iflletmelerin geliflim ihtiyac› art›yor
2. Yeni yat›r›m ve iflletmelere ihtiyaç art›yor
3. Mevcut sanayi iflletmelerinin yurtiçi ve yurtd›fl› rekabet güçlerini art›rmalar›

gerekiyor.

Mevcut iflletmelerin
geliflim ihtiyac› art›yor.

Yeni yat›r›m ve
iflletmelere ihtiyaç art›yor.

+

+

Mevcut sanayi iflletmelerinin
yurtiçi ve yurtd›fl› rekabet
güçlerini art›rmalar› gerekiyor.+

3. Adana sanayisinin
geliflim ihtiyac›

art›yor
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MMeevvccuutt  ‹‹flfllleettmmeelleerriinn  GGeelliiflfliimm  ‹‹hhttiiyyaacc››  AArrtt››yyoorr

Adana sanayisinin geliflim ihtiyac›n›n artmaktad›r e¤iliminin tetikledi¤i ilk e¤i-
lim, mevcut iflletmelerin geliflim ihtiyac› artmaktad›r alt e¤ilimi olmufltur.
� Artan rekabet koflullar›na uyum sa¤lamak için, iflletmelerin Ar-Ge’ ye olan ih-
tiyaçlar› da artmaktad›r. 

� fiirketlerin Ar-Ge yeteneklerini gelifltirmesine yönelik KOSGEB, ortak gi-
riflimciler, sektörel meslek birlikleri ve üniversiteler taraf›ndan ortak labora-
tuar kurulmas› bir görev olarak tespit edilmifltir.
� fiirketlerin Ar-Ge yeteneklerini gelifltirmesine yönelik ortaya ç›kan ikinci
görev tan›m›; Meslek odalar›, STK’lar ve dan›flman flirketler taraf›ndan AB
fonlar›n›n iflletmelere kazand›r›lmas› olmufltur.
� Ar-Ge ihtiyac›n›n artmas› e¤ilimi; pazara farkl› ürün sürme ve inovasyon
alt e¤ilimlerini de ortaya ç›karm›flt›r. 

� ‹flletmelerin piyasada fiyat konusunda rekabet edebilmeleri için maliyetlerini
düflürmeleri gerekmektedir.
o ‹flletmelerin, verimliliklerini art›rmak yoluyla maliyetlerini düflürmesi gerekti¤i
ifade edilmektedir.

� Fiyatta rekabete yönelik olarak girdi maliyetlerinin azalt›lmas› gerekti¤i
belirtilmektedir. Bu konuda nitelikli insan kayna¤›na olan ihtiyac›n karfl›lan-

Artan
rekabet
koflullar›

Mevcut
iflletmelerin
geliflim ihtiyac›
art›yor.

-
Kurumsallaflma

Bölgesel
geliflmelere
uyum

AR-GE
ihtiyac› art›yor

Fiyat rekabeti
ihtiyac› art›yor

Maliyetlerin
düflünülmesi
ihtiyac›

Kaliteyi art›rma
ihtiyac›

Kapasite art›rma

Pazara farkl› ürün sürme

‹novasyon

fiirketin AR-GE
yetene¤ini gelifltirme

Ölçek ekonomisi ihtiyac›
-

-

- Ortak Lab, kurulmas› (KOSGEB, Ortak Giriflimci,
Sektörel Meslek Birlikleri, Üniversiteleri

-

Çukuova Üniversitesi

Sürdürülebilirlik

Profesyonel Yönetim

Yat›r›m
-

Kümeleflmenin teflviki ve
organizasyonu

-
-

-

Ortaklar ve
alternatif
sermaye

fieffaf yönetim
-

Kay›t d›fl›n›n ortadan kald›r›lmas›

Borsaya aç›lma ve yabanc› ortakl›klar

AB’ye uyum yasalar›

DTÖ’ye uyum

Küresel ekonomik
f›rsatlar›n kovalanmas›

-
AB Forlar›n›n iflletmelere kazand›r›lmas›
(Meslek Odalar›, Dan›flmanlar, STK’lar)

- -

Verimlili¤in art›r›lmas›
(iflletmeler)

Girdilerin maliyetlerinin
azalt›lmas›

Nitelikli insan
kayna¤›- - Meslek Liseleri

fiirket içi e¤itimlerle
Standart belirleme (fiirketler,
TSE, Meslek örgütleri)

fiirketler

Kalk›nma Ajans›

fiirketler

fiirketler ve dan›flman deste¤i

fiirketler

Maliye Bakanl›¤›-

- Mevduat, SPK ve fiirket

- Serbest bölgelerin kurulmas› (Odalar ve
Dan›flmanl›k fiirketleri, AB Genel Sek.)

Serbest bölgelerin kurulmas› (Odalar ve
Dan›flmanl›k fiirketleri, AB Genel Sek.)

-

Standartlar
- Serbest bölgelerin kurulmas› (Odalar ve

Dan›flmanl›k fiirketleri, AB Genel Sek.)

Serbest bölgelerin kurulmas› (Odalar ve
Dan›flmanl›k fiirketleri, AB Genel Sek.)

-
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mas› bir görev tan›m› olarak ortaya ç›km›flt›r. Bu görevin yerine getirilme-
sinde, Çukurova Üniversitesi ve meslek liselerinin deste¤ine ihtiyaç duyul-
du¤u belirtilmektedir. Ayr›ca bu konuda, iflletmelerin de flirket içi e¤itimler
düzenlemeleri gerekmektedir.

� Artan rekabete uyum sa¤laman›n tetikledi¤i bir baflka e¤ilim de, kalitenin art›-
r›lmas› ihtiyac› olarak ifade edilmektedir.

� TSE’nin ve meslek örgütlerinin iflbirli¤i içinde kalite standartlar›n› belirleme-
si ve flirketlerin kendi içerisinde rekabete uyum sa¤layacak kalite standartlar›-
na uyum sa¤lama çal›flmalar›nda bulunmas›, görev olarak belirlenmifltir. 

� Artan rekabet ortam›nda kapasite art›r›m› ve ölçek ekonomisi ihtiyac› ortaya
ç›kmaktad›r. 

� fiirketlerin kapasite art›r›m›na yönelik yat›r›mlar yapmas› ve Kalk›nma
Ajans› taraf›ndan kümelenmenin teflviki ve organizasyonu konusunda çal›fl-
malar yap›lmas› gerekmektedir.

� ‹flletmelerin artan geliflim ihtiyaçlar›, kurumsallaflma e¤ilimini de tetiklemektedir.
� Kurumsallaflma yolunda, iflletmelerin ve dan›flman flirketlerin iflbirli¤i için-
de iflletmelerde profesyonel yönetim anlay›fl›n gelifltirmeleri gerekmektedir.
� Kurumsallaflma yolunda di¤er bir ad›m olarak da, ortakl›klar›n ve alterna-
tif sermaye olanaklar›n›n tespit edilmesi gerekmektedir. SPK ve iflletmelerin
borsaya aç›lma konusunda iflbirli¤i içinde çal›flmalar›, Maliye Bakanl›¤›’n›n
kay›t d›fl›n›n ortadan kald›r›lmas›na yönelik çal›flmalar yapmas› ve iflletmele-
rin fleffaf yönetim anlay›fl›n› gelifltirmeleri ortaya ç›kan görev tan›mlar›n›
oluflturmaktad›r.

� Dünya Ticaret Örgütü’ne, AB’ye uyum yasalar›na, Türk standartlar›na uyum
konusunda ve küresel ekonomik f›rsatlar›n yakalanmas› do¤rultusunda çal›flmalar
yap›lmas› gerekmektedir.

� Odalar, dan›flmanl›k firmalar› ve AB Genel Sekreterli¤inin ortak çal›flma-
lar›yla serbest bölgelerin kurulmas› grup kat›l›mc›lar› taraf›ndan bu konuda
yerine getirilmesi gereken bir görev olarak belirlenmifltir.

YYeennii  YYaatt››rr››mm  vvee  ‹‹flfllleettmmeelleerree  ‹‹hhttiiyyaaçç  AArrtt››yyoorr

Yeni yat›r›m ve
iflletmelere
ihtiyaç art›yor.

-

Sermaye ihtiyac›

Giriflimci ihtiyac›

- Finansal yönetimin önemi art›yor

Eleman ihtiyac›

E¤itim

‹fl
imkan›

-

-

-
‹flkur

Dan›flman

Üniversite

Meslek Lisesi

Yat›r›mlar ve istihdam art›yor

Rekabet art›fl›

-
Organizasyon Odalar, Devlet (STB), Belediyeler-

Yeni pazar aray›fl›

Ürün hiz. gel.

-

-
fiirketler

Paz. sat. birimi

Ortak Lab. kurulmas› (KOSGEB, Ortak Giriflimci,
Sektörel Meslek Birlikleri, Üniversiteler)

AB Fonlar›n›n iflletmelere kazand›r›lmas›
(Meslek Odalar›, Dan›flmanlar, STK’lar)

-
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Yeni yat›r›m ve iflletmelere olan ihtiyaç art›yor alt e¤ilimi, Adana sanayisinin ge-
liflim ihtiyac› art›yor ana e¤ilimi alt›nda ele al›nan ikinci alt e¤ilim olmufltur. 

� Adana sanayisinin geliflimi için yeni yat›r›m ve iflletmelere olan ihtiyaç, serma-
ye ihtiyac›n› da beraberinde getirmektedir. Grup kat›l›mc›lar› taraf›ndan finansal
yönetim becerisinin öneminin artt›¤› belirtilmektedir. 

� Yeni yat›r›mlar ve iflletmelerin ortaya ç›kmas› sonucunda e¤itimli eleman ihti-
yac›n›n artaca¤› ifade edilmektedir.

� ‹fiKUR, meslek liseleri, dan›flmanl›k firmalar› ve üniversite taraf›ndan e¤i-
timli eleman yetifltirilmesine ihtiyaç oldu¤u belirtilmektedir.

� Yeni yat›r›mlar ve iflletmeler, giriflimcilere duyulan ihtiyac› tetiklemektedir.
� ‹flletmelerin artan rekabet ortam›na ayak uydurabilmeleri için, pazarlama
sat›fl birimlerinin yeni pazar aray›fl› içinde olmalar› gerekmektedir.
� Ürün hizmet geliflimine yönelik olarak ortak laboratuarlar kurulmas›; KOS-
GEB, sektörel meslek birlikleri, üniversiteler ve giriflimcilere atanan bir gö-
rev olmufltur. Ayr›ca meslek odalar›, dan›flmanl›k firmalar› ve STK’lar tara-
f›ndan AB fonlar›n›n iflletmelere kazand›r›lmas› gerekti¤i belirtilmektedir.

MMeevvccuutt  SSaannaayyii  ‹‹flfllleettmmeelleerriinniinn  YYuurrttiiççii  vvee  YYuurrttdd››flfl››  RReekkaabbeett  GGüüççlleerriinnii  
AArrtt››rrmmaallaarr››  GGeerreekkiiyyoorr..

Adana sanayisinin geliflimine yönelik, mevcut sanayi iflletmelerinin yurtiçi ve
yurtd›fl› rekabet güçlerini art›rmalar› gerekmektedir.

� Mevcut sanayi iflletmelerinin, yurtiçi ve yurtd›fl›nda rekabet edebilmeleri için
pazarlama yeteneklerini art›rmalar› gerekmektedir.

� ‹GEME ve KOSGEB taraf›ndan sa¤lanacak fuar teflviklerine ihtiyaç duyul-
maktad›r.
� ‹flletmelerin pazarlama sat›fl birimlerinin, ‹GEME ile iflbirli¤i içinde d›fl pa-
zarlarda ofis açmak ve ilgili ülkelerdeki ifl adamlar›yla ortakl›klar konusun-
da çal›flmalar yapmas› gerekmektedir.
� Pazarlama ve sat›fl yöneticilerinin gelifltirilmesi için üniversitelerin ve özel
e¤itim kurumlar›n›n dil sertifika programlar› düzenlemesi gerekmektedir.

Mevcut sanayi
iflletmelerinin
yurtiçi ve yurtd›fl›
rekabet güçlerini
art›rmalar›
gerekiyor.

Entegre organizasyonlar
(Tedarik-Üretim-Tüketim-Lojistik)

Yabanc› dil ve IT
kullan›m becerileri

Pazarlama
yeteneklerinin artmas›

-

Fuarlar

Sektörler d›fl tic. kurulufllar›

Paz.+sat›fl birimleri

Paz.+sat›fl yöneticileri

‹GEME, KOSGEB fuar teflvikleri

-

-

-

-

D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›

fiirketler

D›fl pazarlarda ofis açma ve ilgili
ülkelerdeki ifl adamlar›yla ortakl›klar

- ‹GEME destekleri
Odalar›n d›fl tic. kulüpleri

-
Üniversitelerin ve özel e¤itim
kurumlar›n›n dil sertifika
programlar› düzenlemesi

Üniversitelerin ve özel
e¤itim kurumlar›n›n
dil sertifika programlar›
düzenlemesi

-
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� ‹flletmelerin yabanc› dil ve IT kullan›m becerileri, yurtiçi ve yurtd›fl› rekabette
önemli bir faktör olarak rol oynamaktad›r.

� Bu konuda ki görev tan›m›, pazarlama ve sat›fl yöneticilerinin gelifltirilme-
sinde oldu¤u gibi üniversitelerin ve özel e¤itim kurumlar›n›n dil sertifika
programlar› düzenlemesi olarak ifade edilmektedir.

� Grup kat›l›mc›lar› taraf›ndan tedarik, üretim, tüketim ve lojistik alanlar›nda yur-
tiçi ve yurtd›fl› rekabet gücünü art›rmay› sa¤layacak entegre organizasyonlar›n
oluflturulmas› gerekti¤i belirtilmekle beraber bu konuda ortaya ç›kan bir görev ta-
n›m› bulunmamaktad›r.

GRUP:4 
AADDAANNAA’’NNIINN  ‹‹HHRRAACCAATT  YYAAPPIISSII  DDEE⁄⁄‹‹fifi‹‹YYOORR

Adana iflletmelerini etkileyen e¤ilimlerden dördüncüsü Adana’n›n ihracat yap›-
s›nda meydana gelen de¤iflimlerdir. Adana’n›n ihracat yap›s›nda meydana gelen
bu de¤iflimlerden ortaya ç›kan görevler Grup 4 taraf›ndan 4 e¤ilim alt›nda ince-
lenmifltir.
1. Adana’n›n ihracat art›fl› Türkiye genel ihracat art›fl›n›n gerisinde kalmaktad›r.
2 Adana’n›n ihracatta daha fazla baflar› elde etmesi için iflletmelerin geliflmesi ve

büyümesi gerekmektedir.
3. Adana’n›n ihracat yap›s›nda tar›m ürünleri Türkiye ortalamas›ndan yüksek pay

almaktad›r.
4. Ülkemizde katma de¤erli ürünlerin ihracatta pay› ve önemi artmaktad›r.

AAddaannaa’’nn››nn  ‹‹hhrraaccaatt  AArrtt››flfl››  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  ‹‹hhrraaccaatt  AArrtt››flfl››nn››nn  GGeerriissiinnddee  KKaall››yyoorr

Adana’n›n ihracat art›fl›
Türkiye genel ihracat
art›fl›n›n gerisinde kal›yor.

-

‹hracatç› tedarik s›k›nt›s› çekiyor

Envanter ihtiyac› do¤uyor

Ürün çeflitlili¤i art›r›lmas›

- D›fl ticaret çeflit envanteri haz.

DTM - Odalar

-

‹hracatç›n›n inovasyon ve yeni bilg.

Nitelikli eleman

‹lave yat›r›m

Özkaynak artmal›

- DTM Yerel Yön.

DTM - Üniversite

Adana’n›n ihrcatta daha
fazla baflar› elde etmesi
için iflletmelerin geliflmesi
ve büyümesi gerekiyor.

Adana’n›n ihcat art›fl›
Türkiye genel ihracat
art›fl›n›n gerisinde kal›yor.

Adana’n›n ihracat yap›s›nda
tar›m ürünleri Türkiye
ortalamas›ndan yüksek
pay al›yor.

+

+

Ülkemizde katma de¤erli
ürünlerin ihracatta pay› ve
önemi art›yor.+

+

4. Adana’n›n
ihracat yap›s›

de¤ifliyor.
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Adana’n›n ihracat de¤eri gün geçtikçe artmaktad›r. Ancak bu art›fl Türkiye genel
ihracat art›fl› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Adana’n›n ihracat art›fl›n›n Türkiye genel ih-
racat art›fl›n›n gerisinde kald›¤› görülmektedir.

� ‹hracatç› firmalar, ihraç mallar›n›n temininde tedarik s›k›nt›s› çekmektedir. 
� D›fl ticaret envanteri haz›rlanmas› yoluyla, ihracatç› firmalar›n tedarik s›-
k›nt›lar›n›n giderilmesi gerekmektedir. Bu konuda DTM, odalar, yerel yöne-
timler ve üniversitenin iflbirli¤i içinde çal›flmas›na ihtiyaç duyulmaktad›r.

� ‹hracatta ürün çeflitlili¤inin art›r›lmas›, Adana’n›n ihracat art›fl›na olumlu katk›-
da sa¤layacakt›r.

� ‹hracatç› iflletmelerin, inovasyon ve yeni ürünler konusunda bilgilendiril-
meleri gerekmektedir. 
� Nitelikli eleman yetifltirilmesi ve temini konusunda çal›flmalar yap›lmas›
gerekmektedir.
� Ürün çeflitlili¤ini destekleyecek ilave yat›r›m yap›lmas› ve özkaynak art›-
r›lmas›na ihtiyaç duyulmaktad›r.

AAddaannaa’’nn››nn  ‹‹hhrraaccaattttaa  DDaahhaa  FFaazzllaa  BBaaflflaarr››  EEllddee  EEttmmeessii  ‹‹ççiinn  ‹‹flfllleettmmeelleerriinn    GGee--
lliiflflmmeessii  vvee  BBüüyyüümmeessii  GGeerreekkiiyyoorr  

Adana iflletmelerinin, ihracatta de¤iflen yap›ya uyum sa¤lamas› ve daha fazla ba-
flar› elde etmesi için geliflmesi ve büyümesi gerekmektedir.

� ‹flletmelerin büyüme ve geliflme sürecinde, piyasada rekabet edebilir ürün üret-
mesine ihtiyaç duyulmaktad›r.

� Tedarikçilerle iflletmelerin, iflbirli¤i içinde rekabet edebilir ürünler ortaya
ç›karmaya yönelik çal›flmalar› gerekmektedir.
� Ortak sat›n alma ve ortak markalaflmay› sa¤layacak sektörel birleflmelerin
rekabet edebilir ürün üretmek için gerekli oldu¤u belirtilmektedir.
� Narenciye masas› oluflturulmas› ve Valilik, ATO ve çiftçi kurulufllar›n des-
te¤i sa¤lanarak iflletmelerin inovatif ürünler üretmesi gerekmektedir.
� Üniversite, tar›m ve sanayi iflbirli¤i sa¤lanarak, ihracatta tar›msal ürün çe-
flitlili¤i konusunda ortak çal›flmalar yap›lmas› bu e¤ilimin iflaret etti¤i bir gö-
rev olarak belirtilmifltir.

� Üniversite ve ‹l Tar›m Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle çiftçilere yönelik e¤itimler dü-
zenlenmesi gerekmektedir. 

-
Adana’n›n ihracatta daha fazla
baflar› elde etmesi için
iflletmelerin geliflmesi ve
büyümesi gerekiyor.

‹flletme rekabet
edebilir ürün
üretmeli

Çiftçi e¤itimi

Komflu ülkelerin
ihtiyaç envanteri

Tedarikçi ile iflbirli¤i

AR-GE Üniversite/Tar›m Sanayi ‹flbirli¤i

‹novatif ürünler üretmeli - Narenciye
masas› -

Sektörel birleflmeler
Ortak marka

Ortak sat›nalma

SDfi

SDfi

Üniversite ‹l Tar›m

-
-
-

Valilik, ATO,
Çiftçi kurulufllar›

-
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� Grup kat›l›mc›lar› taraf›ndan, iflletmelerin büyüme ve geliflmesiyle beraber
komflu ülkelerin ihtiyaç envanterlerine ihtiyaç duyuldu¤unu ifade edilmifltir.

AAddaannaa’’nn››nn  ‹‹hhrraaccaatt  YYaapp››ss››nnddaa  TTaarr››mm  ÜÜrrüünnlleerrii
TTüürrkkiiyyee  OOrrttaallaammaass››nnddaann  YYüükksseekk  PPaayy  AAll››yyoorr

Adana’n›n ihracat yap›s›nda tar›m ürünleri, Türkiye ortalamas›ndan yüksek pay
almaktad›r.

� ‹hracata yönelik tar›m ürünlerinin, ifllenmeden ham ürün olarak sat›lmas›ndan
dolay› yeterli gelir elde edilemedi¤i belirtilmektedir. 
� Tar›m ürünlerinin ifllenerek katma de¤erinin art›r›lmas› için Ar-Ge konusunda
çal›flmalar yap›lmas› gerekti¤i ifade edilmektedir.
� Adana’n›n tar›m ürünleri ihracat›ndaki mevcut pay›n› korumak ve katma de¤er-
li ürünlere önem vererek bu pay› yükseltmek ad›na, Tar›m Bakanl›¤› taraf›ndan
müteflebbis çiftçilerin desteklenmesi bir görev olarak belirtilmifltir.

ÜÜllkkeemmiizzddee  KKaattmmaa  DDee¤¤eerrllii  ÜÜrrüünnlleerriinn  ‹‹hhrraaccaattttaa  PPaayy››  vvee  ÖÖnneemmii  AArrtt››yyoorr

Ülkemizde katma de¤erli ürünlerin ihracatta pay› ve önemi artmaktad›r.

� Katma de¤erli ürünlerin ihracatta pay›n›n artmas›, markalaflman›n ve ulusal dü-
zeyde üretim yapan iflletmelerin önemini art›rmaktad›r. 
� Rekabet edebilir ürünler üretmenin önemi artmaktad›r. Bu art›fl, iflletmelerde
Ar-Ge’nin önemini art›rmakta ve iflletmelerin Ar-Ge yeteneklerini gelifltirmesi ih-
tiyac›n› gündeme getirmektedir.

� ‹flletmelerin Ar-Ge yeteneklerini desteklemek üzere, üniversite sanayi ve Tek-
nokent’in iflbirli¤i içinde çal›flmalar yapmas› bir görev olarak belirlenmifltir.
� Adana, ‹GEME, Valilik, yerel yönetim, üniversite ve odalar›n, nardan bi-
odizel üretimi konusunda iflletmelerin Ar-Ge çal›flmalar›n› desteklemesi or-
taya ç›kan bir di¤er görev olarak ifade edilmifltir.

-

Ham ürün sat›larak yeterli
gelir elde edilemiyor

AR-GE yap›l›p katma de¤er

Müteflebbis - çiftçi
Tar›m Bakanl›¤›

Adana’n›n ihracat yap›s›nda
tar›m ürünleri Türkiye
ortalamas›ndan yüksek
pay al›yor.

-

Markalaflman›n
önemi art›yor

Rekabet edebilir
ürün önemi
art›yor

-

Ulusal düzeyde
üretim yapan iflletme
önemi art›yor

Ülkemizde
katma de¤erli
ürünlerin
ihracatta pay›
ve önemi art›yor. -

AR-GE
önemi
art›yor

‹flletmelerin
AR-GE
yetenekleri
gelifltirilmeli

-

Üniversite
Sanayi
iflbirli¤i

Nar biodizel
(Adana, ‹GEME,
Valilik, yerel
yönetim,
üniversite,
odalar)

- Teknokent

-
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GRUP:5 
FF‹‹NNAANNSSAALL  YYAAPPII  DDEE⁄⁄‹‹fifi‹‹YYOORR

Adana iflletmelerini etkileyen e¤ilimlerden sonuncusu, finansal yap›da meydana
gelen de¤iflimlerdir. Finansal yap›da meydan gelen de¤iflimler, iflletmeleri hem
kaynak temini hem de finansman yönetimi konusunda etkilemektedir. Adana’n›n
finansman yap›s›nda meydana gelen bu de¤iflimlerden ortaya ç›kan görevler Grup
5 taraf›ndan 4 e¤ilim alt›nda incelenmifltir.
1. Adana iflletmelerinin yurtiçi ve yurtd›fl› rekabette güçlü olmalar› için büyüme

ihtiyaçlar› artmaktad›r.
2. Adana ekonomisinde büyüme için yat›r›m finansman ihtiyac› artmaktad›r.
3. Artan maliyet ve düflen kar marjlar›, etkin finansman yönetimini zorunlu k›l-

maktad›r.
4. ‹flletmelere yönelik finansman araçlar› çeflitlenmektedir.

AAddaannaa  ‹‹flfllleettmmeelleerriinniinn  YYuurrttiiççii  vvee  YYuurrttdd››flfl››  RReekkaabbeettttee  GGüüççllüü  OOllmmaallaarr››  ‹‹ççiinn
BBüüyyüümmee  ‹‹hhttiiyyaaççllaarr››  AArrtt››yyoorr

Adana iflletmelerinin yurtiçi
ve yurtd›fl› rekabette güçlü
olmalar› için büyüme
ihtiyaçlar› art›yor.

Artan maliyetler ve düflük kar
marjlar›, etkin finansman
yönetimini zorunlu k›l›yor.

‹flletmelere yönelik
finansman araçlar›
çeflitleniyor.

5. Finansal
yap› de¤ifliyor

+

+

+

-

Adana iflletmelerinin
yurtiçi ve yurtd›fl›
rekabette güçlü
olmalar› için
büyüme ihtiyaçlar›
art›yor.

Yat›r›m
finansman›
gerekiyor

‹flletme
sermayesi
gerekiyor

Nitelikli
iflgücü
ihtiyac›

Alternatif
finans
kaynaklar›

Stratejik iflbirli¤inin
önemi art›yor

Faaliyetlerin kay›t
içine al›nmas›

-

Düzgün
fizibilite

Teminat yeterli
de¤ilse

E¤itim
- KOSGEB e¤itim vermeli

Hesaplar›n düzgünlü¤ü
(veri taban›) -

Do¤ru kay›t
sistemi - Mali Müflavirler Odas› e¤itim vermeli

-
Do¤ru
ürünler Pazar araflt›rma

yetenekleri gelifltirilmeli- -

Kredi garanti fonu etkin çal›flt›r›lmal› -
Meslek Kurulufllar›

KOSGEB

Odalar (pazar araflt›rmas› yapt›rmal›)

Kalk›nma ajans› (do¤ru ürün, do¤ru yat›r›m araflt›r›lmal›

Dan›flmanl›k firmalar›

-
Meslek liseleri ço¤alt›lmal›

Teknik e¤itime önem verilmeli

Çukurova Üniversitesi

Adana Meslek Lisesi

Valilik MEB

Teminat yeterli de¤ilse
Kredi garanti fonu etkin çal›flt›r›lmal›- -

Meslek Kurulufllar›

KOSGEB

-

‹flletmelerle, finans imkanlar›n
(olanlar›) karfl›laflt›rmak

fiirketin finans ihtiyac›n›n
iyi planlanmas› E¤itim

Emtia kredileri
-- -

KOSGEB e¤itim vermeli

Meslek Kurulufllar›
Odalar- - Bankalar

Risk sermayesi - ‹yi proje -
‹fl plan›

Bölgesel Risk Sermayesi
fiirketi kurulmal›

-
Dan›flmanl›k flirketleri

Odalar
-

Proje yönetim deste¤i

Avrupa Birli¤i
kredileri - ‹yi proje -

‹fl plan›

Bölgesel Risk Sermayesi
fiirketi kurulmal›

-
Dan›flmanl›k flirketleri

Odalar
-

Proje yönetim deste¤i

Barter

-
Odalar

Türk Barter A.fi.
-Yerel flirketler kurulmas›

-
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De¤iflen finansal yap›yla beraber, Adana iflletmelerinin yurtiçi ve yurtd›fl› rekabet-
te güçlü olmalar› için büyüme ihtiyaçlar› da artmaktad›r.

� ‹flletmelerin büyüme ihtiyaçlar›, yat›r›m finansman› ihtiyac›n› da beraberinde
getirmektedir.

� Yat›r›mlar›n etkin olabilmesi için fizibilitelerin düzgün bir biçimde gerçek-
lefltirilmesine ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu konuda KOSGEB taraf›nda fizibili-
te e¤itimleri verilmesi bir görev olarak tan›mlanmaktad›r.
� Hesap veri tabanlar›n›n do¤ru flekilde kay›t alt›na al›nmas› konusunda, Ma-
li Müflavirler Odas› taraf›ndan e¤itim verilmesi bir di¤er görev tan›m›n› olufl-
turmaktad›r.
� Yat›r›m teminatlar›n›n yeterli olmad›¤› durumlarda, kredi garanti fonunun
etkin çal›flmas›na ihtiyaç duyulmaktad›r. Meslek kurulufllar› ve KOSGEB’in,
Kredi Garanti Fonunun etkin çal›flmas›n› sa¤lamas› gerekti¤i belirtilmektedir.

� ‹flletmelerin rekabette güçlü olmalar› için büyüme gereksinimi beraberinde ser-
mayesi ihtiyac›n› do¤urmaktad›r. ‹flletme sermayesinin, do¤ru ürünler seçilerek
etkin flekilde kullan›lmas› için iflletmelerin pazar araflt›rma yeteneklerini gelifltir-
mesi gerekmektedir.

� Odalar›n, pazar araflt›rmas› yapt›rmas›na ihtiyaç duyulmaktad›r.
� Kalk›nma Ajans›’n›n, do¤ru ürün do¤ru yat›r›m konusunda araflt›rmalar ya-
parak iflletmeleri yönlendirmesi gerekmektedir.
� Dan›flmanl›k firmalar›n›n, iflletmelerin pazar araflt›rmas› yeteneklerini ge-
lifltirmeye yönelik hizmetler sunmas›na ihtiyaç duyulmaktad›r

� ‹flletmelerin rekabete yönelik büyüme ihtiyac›, nitelikli iflgücüne duyulan ihti-
yac› da art›rmaktad›r.

� Grup 5, bu ihtiyaçtan yola ç›karak Meslek Liselerinin say›s›n›n art›r›lmas›-
n› gerekti¤ini bir görev olarak belirlemifltir.
� Valilik, MEB, Adana Meslek Lisesi ve Çukurova Üniversitesi’nin nitelikli
iflgücü yetifltirilmesi için iflbirli¤i için çal›flmalar yapmas› gerekti¤i bir baflka
görev olarak belirlenmifltir.

� Yine bu e¤ilimin ortaya ç›kard›¤› bir baflka ihtiyaç alternatif finans kaynaklar›-
na duyulan ihtiyaçt›r.

� Yat›r›m finansman› gerekiyor e¤ilimi alt›nda ortaya ç›kan; Meslek kurulufl-
lar› ve KOSGEB’in, Kredi Garanti Fonunun etkin çal›flmas›n› sa¤lamas› ge-
rekti¤i görevi, bu e¤ilim alt›nda ayn› flekilde bir görev tan›m› olarak karfl›m›-
za ç›kmaktad›r.
� ‹flletmelerin, büyüme dönemi finans ihtiyaçlar›n› etkin flekilde planlamas›
ve alternatif finans imkanlar› aras›ndan do¤ru tercihi yapabilmesine ihtiyaç
duyulmaktad›r. Meslek kurulufllar› ve KOSGEB taraf›ndan iflletmelere, fi-
nans ihtiyaçlar›n› planlamas› konusunda e¤itim verilmesi di¤er bir görev ola-
rak belirlenmifltir.
� Odalar›n ve bankalar›n ortaklafla çal›flmalar› sonucunda, iflletmelere emtia
kredileri verilmesi gerekmektedir.
� Bölgesel Risk Sermayesi fiirketleri kurularak, tespit edilen iyi projelere risk
sermayesi sa¤lanmas›na ihtiyaç duyulmaktad›r. Ayr›ca bu projelerin Avrupa
Birli¤i Kredilerinden faydalanmas› için çal›flmalar yap›lmas› gerekmektedir.
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� Dan›flmanl›k flirketleri ve odalar›n, ifl plan› haz›rlama, proje yönetimi ve
Avrupa Birli¤i Kredilerinden faydalan›lmas› konular›nda, giriflimcilere des-
tek vermesi gerekmektedir.
� Alternatif finansman kaynaklar› kullan›m›na yönelik son olarak, odalar ta-
raf›ndan Barter sisteminin yayg›nlaflt›r›lmas› için yeni flirketler kurulmas›na
ihtiyaç duyuldu¤u belirtilmektedir.

� Adana iflletmeleri için stratejik iflbirlikleri yoluyla büyümenin önemi artmakta-
d›r ve faaliyetlerin kay›t içine al›nmas› gerekmektedir e¤ilimleri, Grup 5 taraf›n-
dan tespit edilen di¤er e¤ilimler olmufltur. Bu e¤ilimlere yönelik herhangi bir gö-
rev tespitinde bulunulmam›flt›r.

AArrttaann  MMaalliiyyeettlleerr  vvee  DDüüflflüükk  KKaarr  MMaarrjjllaarr››,,  EEttkkiinn  FFiinnaannssmmaann
YYöönneettiimmiinnii  ZZoorruunnlluu  KK››ll››yyoorr

Artan maliyetler ve düflük kar marjlar›, etkin finansman yönetimini zorunlu k›l-
maktad›r.

� Grup 5 taraf›ndan, Kobilerin artan maliyet art›fllar›n›n önüne geçebilmeleri için,
ortak laboratuar kullan›m›na ihtiyaç duyuldu¤u belirtilmektedir.

� KOSGEB ve odalar›n da deste¤iyle, Kobilere yönelik ortak laboratuarlar
kurulmas› bir görev olarak belirtilmifltir.

‹‹flfllleettmmeelleerree  YYöönneelliikk  FFiinnaannssmmaann  AArraaççllaarr››  ÇÇeeflfliittlleenniiyyoorr

Artan maliyetler ve
düflük kar marjlar›,
etkin finansman
yönetimini zorunlu
k›l›yor.

-
Kobiler için ortak
labaratuvar

Odalar ORTLAB- - KOSGEB deste¤i

‹flletmelere yönelik
finansman araçlar›
çeflitleniyor.

Kobiler için verilen hibe ve
yard›mlar›n tek merkezde
toplanmas› (DTM, KOSGEB gibi),
KOB‹lere Destek Masas›

‹flletmelerle, finans imkanlar›n›
(olanlar›) karfl›laflt›rmak

fiirketin finans
ihtiyac›n›n
iyi planlanmas›E¤itim

Emtia kredileri

Risk sermayesi

Avrupa Birli¤i kredileri‹yi proje

Yerel flirketler kurulmas› Barter

---
KOSGEB e¤itim vermeli

Meslek Kurulufllar›

OdalarBankalar -

Türk Barter A.fi.
Odalar -

-

-

‹fl Plan›

Bölgesel Risk Sermayesi fiirketi k›r›lmal›

-
Proje yönetim deste¤i

Odalar
-

Dan›flmanl›k flirketleri

‹yi proje

‹fl Plan›

Bölgesel Risk Sermayesi fiirketi Kurulmal›

-
Proje yönetim deste¤i

Odalar
-

Dan›flmanl›k flirketleri

-

-
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Finansal yap›da meydana gelen de¤iflimlere ba¤l› olarak, iflletmelere yönelik fi-
nansman araçlar› da çeflitlenmektedir.

� “Adana iflletmelerinin yurtiçi ve yurtd›fl› rekabette güçlü olmalar› için büyüme
ihtiyaçlar› artmaktad›r” e¤iliminden ortaya ç›kan “alternatif finans kaynaklar›” alt
e¤ilimden do¤an görevlerden bir k›sm› bu e¤ilim alt›nda ortaya ç›kan görevlerle
ayn› olmufltur. Bu görevler flunlard›r:

� Meslek kurulufllar› ve KOSGEB taraf›ndan iflletmelere, finans ihtiyaçlar›n›
planlamas› konusunda e¤itim verilmesi gerekmektedir.
� Odalar›n ve bankalar›n ortaklafla çal›flmalar› sonucunda, iflletmelere emtia
kredileri verilmesi gerekmektedir.
� Bölgesel Risk Sermayesi fiirketleri kurularak, tespit edilen iyi projelere risk
sermayesi sa¤lanmas›na ihtiyaç duyulmaktad›r. Ayr›ca bu projelerin Avrupa
Birli¤i Kredilerinden faydalanmas› için çal›flmalar yap›lmas› gerekmektedir.
� Dan›flmanl›k flirketleri ve odalar›n, ifl plan› haz›rlama, proje yönetimi ve
Avrupa Birli¤i Kredilerinden faydalan›lmas› konular›nda, giriflimcilere des-
tek vermesi gerekmektedir.
� Alternatif finansman kaynaklar› kullan›m›na yönelik son olarak, odalar ta-
raf›ndan Barter sisteminin yayg›nlaflt›r›lmas› için yeni flirketler kurulmas›na
ihtiyaç duyuldu¤u belirtilmektedir.

� KOB‹’ler için verilen hibe ve yard›mlar›n DTM, KOSGEB gibi tek merkezde
toplanmas› ve KOB‹’lere destek masas› kurulmas› gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r.

3.3 ADANA’NIN EKONOM‹K GEL‹fi‹M GÖREVLER‹N‹N
BEL‹RLENMES‹ 

Gruplar, Adana iflletmelerini etkileyen e¤ilimleri ve bu e¤ilimlerden en etkin bi-
çimde yararlanabilmek için yerine getirmeleri gereken görevleri bu aflamayla bir-
likte belirlemifllerdir. Gruplar›n ele ald›klar› e¤ilimler ve her bir e¤ilimin iflaret et-
ti¤i görevlerin tümünün listesi afla¤›da yer almaktad›r:

1 Tar›m ‹l Müd. ve ATO, Ziraat Odas›, Üniversite çiftçilere yönelik ortak proje gerçeklefltirmelidir.
2 Uydu kontrollü ileri tar›m teknolojileri uygulamalar› bafllat›lmal›d›r. (Müteahit mekanizasyon flirketleri)
3 M›s›r, niflasta, yem ya¤, etanolde, TMO ve Tar›m Bakanl›¤›’n›n planl› üretim ve fiyat istikrar› sa¤lamaya yönelik

çal›flmalar yapmal›d›r.
4 Tar›m ve g›da sanayinin reel aktörleri ürün bazl› sektör projeksiyonlar› haz›rlamal›d›r.
5 Tar›mda çeflitlili¤in, kalitenin ve verimin art›r›lmas› gereklidir.
6 Ürün konseyleri finansman modeli gelifltirilmelidir.
7 ‹fllenmifl tar›m ürünlerinin üretimi teflvik edilmelidir. (DTM)
8 Narenciye, AYTÜB, MEYED, AYMED, Adana ‹hracatç›lar Birli¤i, TÜSAB bölgesel markalaflma çal›flmalar› yapmal›d›r.
9 Tar›m kurulu oluflturulmal›d›r. (ÇÜ, Tar›m ‹l Müd., Üretici örgütler, ATO, ASO, ATB taraf›ndan kurulmal›)
10 ‹yi tar›m uygulamas› sertifikas› olan çiftçiler desteklenmelidir.
11 DS‹, sulama birlikleri, Ziraat Bankas›, özel bankalar modern sulamaya destek vermelidir.
12 Modern tesisat ve ekipman temini desteklenmelidir. (ÇÜ ve Tar›m ‹l Mdr.)
13 Pamuk ürün tan›t›m grubu kurulmal›d›r.

ADANA TARIM SEKTÖRÜNDE KATMA DE⁄ER‹N ÖNEM‹ ARTIYOR

""AADDAANNAA  ‹‹fifiLLEETTMMEELLEERR‹‹NN‹‹  EETTKK‹‹LLEEYYEENN  EE⁄⁄‹‹LL‹‹MMLLEERR  HHAARR‹‹TTAASSII""
GGÖÖRREEVV  LL‹‹SSTTEESS‹‹
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14 ‹çme suyu da¤›t›m sistemi (Büyük flehir belediyesi - ASK‹)
15 Kanalizasyon at›k su ve ya¤mur suyunun ayr›lmas› (Büyük flehir belediyesi - ASK‹)
16 Elektrik kaçaklar› ve kay›plar›n önlenmesi (TEDAfi)
17 Bölge ihtiyac›na göre hastaneler yap›lmal› (Özel Sektör)
18 Ö¤renci yurtlar› yap›lmal› (Özel Sektör)
19 Üniversiteler yeni bölümler açmal› (Çukurova Üniversitesi)
20 Kent içi ve kentler aras› ulafl›m kalitesi art›r›lmal› (Yerel yönetimler, özel sektör ve yabanc› yat›r›mc›lar)
21 Sa¤l›k sektöründe yeni tesisler yap›lmas› için yerli ve yabanc› ifl adamlar› davet edilmeli (Valilik, Odalar,

Yerli yabanc› yat›r›mc›lar)
22 Kongre merkezleri ve fuarc›l›¤›n geliflmesi amac›yla tan›t›m faaliyetleri düzenlenmeli (Meslek kurulufllar›, özel sektör)
23 Adana-Mersin banliyö hatt› gelifltirilmeli
24 Demiryolu ulafl›m› OSB ihtiyaçlar›n› daha etkin bir biçimde karfl›layacak flekilde iyilefltirilmeli.
25 Kent içi toplu tafl›man›n gelifltirilmesi (Yerel Yönetim, özel sektör)
26 Enerji ihtiyac›na yönelik bölge altyap› çal›flmalar›n›n bitirilmesi (Yerli ve yabanc› sermaye)
27 Ceyhan'›n kentsel geliflim plan›n›n yap›lmas›, bölgenin çekim merkezi olmas› (Yerel yönetim, Sivil toplum,

Kalk›nma Ajans›)
28 Tersane yeri tahsisi için kamu yat›r›m teflviki

ADANA VE BÖLGES‹NDEK‹ GEL‹fiMELER E⁄‹T‹M, SA⁄LIK, ULAfiIM, T‹CARET VB. SEKTÖRLERE TALEB‹ ARTIYOR

29 Ortak kullan›m laboratuar› kurulmas› (KOSGEB, ortak giriflimciler, sektörel meslek birlikleri, üniversiteler)
30 AB fonlar›n›n iflletmelere kazand›r›lmas› (Meslek odalar›, dan›flmanl›k hizmet al›nmas›)
31 ‹flletmelerin verimliliklerini art›rmas›
32 Nitelikli insan kayna¤› yetifltirilmesi (Çukurova Ünv., meslek lisesi, flirket içi e¤itimler)
33 Standart belirleme ve standartlara uyum (fiirketler, TSE, meslek odalar›)
34 Kurumsallaflman›n sürdürülmesi ve gelifltirilmesi (fiirketler)
35 Profesyonel yönetimin sa¤lanmas›, flirketin dan›flmanl›k hizmetleri almas›
36 Kay›t d›fl›n›n ortadan kald›r›lmas› (Merkez Bankas›)
37 Borsaya aç›lma ve yabanc› ortakl›klar
38 Serbest bölgelerin kurulmas›
39 Organize sanayi bölgesinin kurulmas› (Belediyeler, devlet, odalar)
40 Nitelikli eleman›n Adana'ya kazand›r›lmas› (‹fiKUR, meslek lisesi, üniversite)
41 Pazarlama sat›fl birimlerinin, ‹GEME ile iflbirli¤i içinde d›fl pazarlarda ofis açmak için çal›flmalar yapmas› 
42 Firma yönetimi konusunda firma bilgi becerilerinin art›r›lmas›n›n sa¤lanmas› (Özel e¤itim kurumlar›)
43 Bankalar›n projeleri de¤erlendirmesi uygun kredi sa¤lamas›
44 Kalk›nma ajans›n›n fizibilite projelerine hibe sa¤lamas›
45 ‹GEME ve KOSGEB'in fuar teflvikleri vermesi
46 D›fl pazarda ofis açmak ve ilgili ülkelerdeki ifladamlar›yla ortakl›k (‹GEME destekleri, iflletmeler)
47 Üniversitelerin ve özel e¤itim kurumlar›n›n dil sertifika programlar› düzenlemesi

ADANA SANAY‹S‹N‹N GEL‹fi‹M ‹HT‹YACI ARTIYOR

48 D›fl ticarette çeflit envanterinin haz›rlanmas› (DTM, odalar, yerel yönetim, üniversite)
49 Üniversite sanayi iflbirli¤i ile iflletmelerin Ar-Ge yeteneklerinin gelifltirilmesi
50 Ortak marka ortak sat›n alma (SDfi)
51 Narenciye masas› (Valilik, ATO, çiftçi birlikleri)
52 AR-GE üniversite/tar›m sanayi iflbirli¤i
53 Nardan biodizel üretimi için Ar-Ge çal›flmalar› (Adana ‹GEME, Valilik, yerel yönetim, üniversite, odalar)
54 Tedarikçiyle iflbirli¤i
55 Sektörel birleflmeler
56 ‹novatif ürünlerin üretilmesi

ADANA’NIN ‹HRACAT YAPISI DE⁄‹fi‹YOR
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Gruplar, Adana iflletmelerini etkileyen e¤ilimleri de¤erlendirmifller ve toplam 71
adet görev belirlemifllerdir.
Belirlenen görevlerin tümü gruplara da¤›t›lm›fl, her bir gruptan Adana ilinin ekono-
mik geliflimi için en önemli ve acil olan 3 ya da 4 görevi belirlemeleri istenmifltir. 
Gruplar›n seçtikleri görevlerin da¤›l›m›, hangi ana e¤ilimin alt›nda ifade edildi¤i-
ne göre incelendi¤inde, flu sonuçlar ortaya ç›kmaktad›r:

AAddaannaa  TTaarr››mm  SSeekkttöörrüünnddee  KKaattmmaa  DDee¤¤eerriinn  ÖÖnneemmii  AArrtt››yyoorr::
• Uydu kontrollü ileri tar›m teknolojileri uygulamalar› bafllat›lmal›d›r. (Müteahit

mekanizasyon flirketleri)
• TMO ve Tar›m Bakanl›¤›’n›n m›s›r, niflasta, yem, ya¤, etanol üretiminde planl›

üretim ve fiyat istikrar› sa¤layacak çal›flmalar yapmas›.
• Tar›m g›da sanayinin reel aktörleri ürün bazl› sektör projeksiyonu yapmas›
• Tar›m Kurulu oluflturulmal› (Çukurova Üniversitesi, Tar›m ‹l Mdr.), Üretici ör-

gütler, ATO, ASO, ATB taraf›ndan kurulmal›)

AAddaannaa  vvee  BBööllggeessiinnddeekkii  GGeelliiflflmmeelleerr  EE¤¤iittiimm,,  SSaa¤¤ll››kk,,  UUllaaflfl››mm,,  TTiiccaarreett  vvbb..
SSeekkttöörrlleerree  TTaalleebbii  AArrtt››rr››yyoorr
∑ Enerji ihtiyac›na yönelik bölge altyap› çal›flmalar›n›n bitirilmesi (Yerli ve ya-
banc› sermaye)

AAddaannaa  SSaannaayyiissiinniinn  GGeelliiflfliimm  ‹‹hhttiiyyaacc››  AArrtt››yyoorr
• Nitelikli insan kayna¤› yetifltirilmesi (Çukurova Üniversitesi, Meslek lisesi, flir-

ket içi e¤itimler) (2 grup taraf›ndan seçilmifltir)
• Kay›t d›fl›n›n ortadan kald›r›lmas› (Merkez Bankas›)
• Kalk›nma ajans›n›n fizibilite projelerine hibe sa¤lamas›

AAddaannaa’’nn››nn  ‹‹hhrraaccaatt  YYaapp››ss››  DDee¤¤iiflfliiyyoorr
• Ortak marka, ortak sat›n alma (Sektörel D›fl Ticaret fiirketleri)
• Adana ihracat› gelifltirme masas›

57 Yat›r›m finansman› konusunda KOSGEB'in fizibilite e¤itimleri vermesi 
58 Hesaplar›n etkin tutulmas› konusunda mali müflavirler odas›n›n e¤itim vermesi
59 Nitelikli iflgücü ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na yönelik meslek liselerinin say›s›n›n art›r›lmas› 
60 Nitelikli iflgücü ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na yönelik teknik e¤itime önem verilmesi

(Çukurova Üniversitesi, Adana Meslek Lisesi, Valilik, MEB)
61 Sermayenin do¤ru ürüne odaklanmas› konusunda odalar taraf›ndan pazar araflt›rmas› yap›lmas›
62 Sermayenin do¤ru ürüne odaklanmas› konusunda Kalk›nma Ajans›'n›n do¤ru ürün, do¤ru yat›r›m araflt›rmas› yapmas›
63 Teminat yetersizli¤inde kredi garanti fonu etkin çal›flt›r›lmal› (Meslek kurulufllar›, KOSGEB)
64 Finansman ihtiyac›n›n artmas› do¤rultusunda Merkez Bankas›'n›n faizleri düflürmesi
65 ‹flletmelere emtia kredileri verilmesi 
66 Bölgesel risk sermayesi flirketleri kurulmas› (Ticaret Odas›)
67 AB kredileri konusunda odalar ve dan›flmanl›k flirketlerinin yat›r›m yönlendirme deste¤i sa¤lamas›
68 KOB‹'ler için ortak kullan›m laboratuarlar› kurulmas› (Odalar, KOSGEB)
69 Finans ihtiyaçlar›n›n planlanmas› için KOSGEB ve meslek kurulufllar›n›n e¤itim vermesi
70 KOB‹'lere destek masas› kurulmal›
71 Barter sisteminin yayg›nlaflt›r›lmas› için yeni flirketler kurulmas›

F‹NANSAL YAPI DE⁄‹fi‹YOR
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FFiinnaannssaall  YYaapp››  DDee¤¤iiflfliiyyoorr
• Nitelikli iflgücü ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na yönelik meslek liselerinin say›s›n›n

art›r›lmas› (2 grup taraf›ndan seçilmifltir)
• Nitelikli iflgücü ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na yönelik teknik e¤itime önem veril-

mesi (Çukurova Üniversitesi, Adana Meslek Lisesi, Valilik, MEB)  (2 grup ta-
raf›ndan seçilmifltir)

• Sermayenin do¤ru ürüne odaklanmas› konusunda Kalk›nma Ajans›’n›n do¤ru
ürün, do¤ru yat›r›m araflt›rmas› yapmas› (2 grup taraf›ndan seçilmifltir)

• Finansman ihtiyac›n›n artmas› do¤rultusunda Merkez Bankas›’n›n faizleri dü-
flürmesi

• Bölgesel risk sermayesi flirketleri kurulmas› (Ticaret Odas›)

Görevlerin seçildi¤i ana e¤ilimler ve seçilen görevlerin yo¤unlaflma alanlar› de-
¤erlendirildi¤inde ““AAddaannaa  GGeelleecceekk  SSttrraatteejjiissii  KKoonnffeerraannss››”” kat›l›mc›lar›n›n Adana
ilinin gelifliminde etken olan alanlar do¤rultusunda görevler seçtikleri görülmek-
tedir.
Adana ili, tar›m ve sanayi geliflme potansiyelinin yüksek oldu¤u ve bu konularda
yo¤un çal›flma isteyen bir ildir. 
Birbirinden farkl› olmakla birlikte, seçilen görevlerin alanlar›na göre bir de¤erlen-
dirme yap›ld›¤›nda Adana ili aktörlerinin Adana ilinin gelecek stratejilerini flu gö-
revlerin gerçeklefltirilmesiyle hayata geçirebilecekleri anlafl›lmaktad›r:

1. Adana’n›n mevcut tar›m ürünlerinin katma de¤erini art›rmaya yönelik olarak,
tar›msal alanda meydana gelen teknolojik geliflmelerin ve yeniliklerin takip
edilmesi ve uydu kontrollü ileri tar›m teknolojilerinin uygulamaya al›nmas› ge-
rekmektedir.

2. Adana’n›n iç ve d›fl pazarlarda sahip oldu¤u tar›msal etkinli¤inin ve tar›m
ürünlerinin çeflitlili¤inin art›r›lmas› için periyodik olarak ürün bazl› sektör pro-
jeksiyonlar›n›n yap›lmas› gerekmektedir.

1. Adana’n›n potansiyel yat›r›m alanlar›ndan olan enerji sektörün de yap›lacak yer-
li ve yabanc› yat›r›mlar›n desteklenmesi, rafineri ve entegre petrokimya tesisi ku-
rulmas› için enerji altyap› çal›flmalar›n›n tamamlanmas›na ihtiyaç duyulmaktad›r.

Adana’n›n sahip oldu¤u tar›msal potansiyelden, katma de¤eri yüksek ürünler

üreterek daha fazla yararlanmak, hem iç hem de d›fl pazardaki f›rsatlar› de-

¤erlendirebilmek ve önemli bir ekonomik de¤er haline getirebilmek için ça-

l›flmalar yap›lmas› gerekmektedir.

Adana ve bölgesindeki geliflmeler sonucunda, Adana’n›n gelece¤i ile ilgili potan-
siyel yat›r›m alanlar›na yönelik altyap› ihtiyaçlar›n›n giderilmesi gerekmektedir.

Adana sanayi iflletmelerinin küresel geliflmelere, yurtiçi ve yurtd›fl› pazarlar-
daki artan rekabet koflullar›na uyum sa¤layabilmeleri ve etkinliklerini art›ra-
bilmeleri için nitelikli insan kayna¤› yetifltirilmesine ve fizibilite projelerinde
hibe deste¤ine ihtiyaç duyulmaktad›r. 
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1. Adana iflletmelerinde ihtiyaç duyulan iflgücü niteliklerinin sektör baz›nda tes-

pit edilerek, hem mevcut iflgücünün niteliklerin gelifltirilmesine hem de gere-

ken iflgücünün temin edilmesine yönelik çal›flmalar yap›lmas› gerekmektedir.

2. Adana iflletmelerinin gelecekteki yat›r›mlar›n› do¤ru  bir flekilde yönlendirebil-

meleri ve gerekli finansal destekleri sa¤layabilmeleri için fizibilite projeleri ko-

nusunda e¤itim ve hibe deste¤i sa¤lanmas› konusunda projeler gelifltirilmelidir. 

1. D›fl ticaret firmalar›n›n, artan rekabet ortam›nda hammadde maliyetlerini dü-

flürmeye yönelik olarak, ortak marka ve ortak sat›n alma yoluna gitmeleri ge-

rekmektedir.

2. D›fl ticarette ihraç potansiyeli olan ürün evtanterlerinin ç›kar›lmas›na ve ifllet-

melerin yeni pazarlara giriflte desteklenmesine yönelik olarak Adana ‹hracat›

Gelifltirme Masas› kurulmas› gerekmektedir.

1. Adana iflletmelerinin yurtiçi ve yurtd›fl› rekabette güçlü olmalar› için büyüme

gereksinimlerinin bir sonucu olarak, nitelikli insan kayna¤›na duyulan ihtiyaç

artmaktad›r. ‹flletmelerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduklar› nitelikli iflgü-

cünün karfl›lanmas›na yönelik olarak gerekli çal›flmalar›n planlanmas› ve haya-

ta geçirilmesi gerekmektedir.

2. ‹flletmelerde etkin finansman yönetiminin gerçeklefltirilebilmesi için iflletme

sermayelerinin do¤ru ürün ve do¤ru yat›r›mlara yönlendirilmesine yönelik

Kalk›nma Ajans›’n›n çal›flmalar›na ihtiyaç duyulmaktad›r.

3. Adana iflletmelerinin büyümeleri ve geliflmeleri için gerekli olan finansman ih-

tiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na yönelik, bölgesel risk sermayesi flirketleri kurula-

rak, alternatif finansman kaynaklar›n›n çeflitlendirilmesine katk› sa¤lanmas›

gerekmektedir.

3.4 ADANA’NIN 2-5 YILLIK EKONOM‹K GEL‹fi‹M HEDEFLER‹

““AAddaannaa  GGeelleecceekk  SSttrraatteejjiissii  KKoonnffeerraannss››””n›n son bölümü, Adana’n›n k›sa ve orta va-

deli geliflim hedeflerinin belirlenmesidir. 

Kat›l›mc›lar grup çal›flmas› baz›nda, Adana ilinin gelecek stratejilerini oluflturma-

da temel olacak görevleri yerine getirebilmek için k›sa ve orta vadede hangi he-

deflere ulafl›lmas› gerekti¤ini bu bölümde tespit etmifllerdir.

Görevlerin yo¤unlaflt›¤› alanlarda, gruplar›n söz konusu görevlerle ilgili ortaya

koyduklar› k›sa ve orta vadeli (2 - 5 y›ll›k) hedefler afla¤›daki yer almaktad›r:

Adana’n›n d›fl ticaretinin, katma de¤erli ürünler yarat›larak art›r›lmas› ve
komflu ülkelerin sahip oldu¤u potansiyelden yararlan›lmas› için, iflletmelerin
büyüme ve geliflme sürecinde desteklenmesi gerekmektedir. 

Adana iflletmelerinin, de¤iflen finansal yap›ya uyum sa¤layabilmeleri için al-
ternatif finansman kaynaklar›n›n art›r›lmas› ve iflletme sermayelerinin do¤ru
yönlendirilmesi gerekmektedir.
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Adana’n›n sahip oldu¤u tar›msal potansiyelden, katma de¤eri yüksek ürünler
üreterek daha fazla yararlanmak, hem iç hem de d›fl pazardaki f›rsatlar› de-
¤erlendirebilmek ve önemli bir ekonomik de¤er haline getirebilmek için ça-
l›flmalar yap›lmas› gerekmektedir. 

Adana ve bölgesindeki geliflmeler sonucunda, Adana’n›n gelece¤i ile ilgili potan-
siyel yat›r›m alanlar›na yönelik altyap› ihtiyaçlar›n›n giderilmesi gerekmektedir. 

Adana sanayi iflletmelerinin küresel geliflmelere, yurtiçi ve yurtd›fl› pazarlar-
daki artan rekabet koflullar›na uyum sa¤layabilmeleri ve etkinliklerini art›ra-
bilmeleri için nitelikli insan kayna¤› yetifltirilmesine ve fizibilite projelerinde
hibe deste¤ine ihtiyaç duyulmaktad›r.

GÖREV 2 YILLIK HEDEF 5 YILLIK HEDEF

Tar›m kurulu olufltu-
rulmal›

• Tar›m kurulu 3 ayda kurulmal›.
• Ayl›k Toplant› yap›lmal›
• Kurum baflkanlar›n›n, kurmaylar›n,

sekreteryan›n ihtiyac› üzerinden sü-
rekli bilgi al›flverifli sa¤lanmal›

• Birbiri ile iletiflim, etkileflim içinde
bilgi paylaflan üretici, sanayi, ka-
mu, üniversite örgütleri ortak karar
alabilen bir yap›ya dönüfltürmek 

Tar›m g›da sanayinin
reel aktörleri ürün baz-
l› sektör projeksiyonu
yapabilmeli

• Ürün konseyleri ilgili ürün paydafl-
lar›n› bir araya getirerek, sa¤l›kl›
bilgi al›flveriflini sa¤layabilecek bir
platforma 1 y›lda dönüflmek

• Ürün baz›nda üretimden tüketime,
ihracat, ithalat, tüm pazar, üretim,
teknoloji bilgilerine sahip; bu bilgi-
leri tüm konsey üyeleri ile online
mobil teknolojiler ile üyelerine ulafl-
t›ran bir örgüte dönüflmek

M›s›r, niflasta, yem
ya¤, etanol, TMO ve
Tar›m Bakanl›¤› planl›
üretim fiyat istikrar›
sa¤layacak

• Zamans›z gereksiz tar›m ürünleri it-
halat› ile iç piyasa dengelerinin bo-
zulmas›n›n önüne 1 y›lda geçmek

• G›da ithalat rakamlar›n›n azal›p g›da
ihracat›n›n yükselmesi

Uydu kontrollü ileri ta-
r›m teknolojileri uygu-
lama

• Uydu teknolojileri, int. ve mobil tek-
nolojileri üreten kurumlar›n ilgileri-
ni tar›m ve g›da sektörüne yönlen-
dirmek.

• Özel Sektör müteahit firmalar›n or-
taya ç›kmas›n› sa¤lamak (1 y›l)

• Türk tar›m ve g›da ürünlerine üre-
timden tüketim sürecinde, mobil iz-
lenebilirlik alt yap›s›na 5 y›lda ka-
vuflturmak 

GÖREV 2 YILLIK HEDEF 5 YILLIK HEDEF

Enerji ihtiyac›na yöne-
lik bölge altyap› çal›fl-
malar›n›n bitirilmesi

• Bölge aktörlerinin enerji ve petrol
tesislerine yönelik Ceyhan geliflim
plan›n›n haz›rlanarak bölge vizyo-
nunun belirlenmesi 

• Liman-tersane yat›r›mlar›n›n teflviki

• Petrol borsas› çal›flmalar›n›n sür-
dürülmesi

• Enerji bölgesi vizyonundan hareket-
le lojistik a¤ (merkez) desteklenme-
si (petrokimya ürünleri temelinde)
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Adana’n›n d›fl ticaretinin, katma de¤erli ürünler yarat›larak art›r›lmas› ve
komflu ülkelerin sahip oldu¤u potansiyelden yararlan›lmas› için, iflletmelerin
büyüme ve geliflme sürecinde desteklenmesi gerekmektedir. 

Adana iflletmelerinin, de¤iflen finansal yap›ya uyum sa¤layabilmeleri için al-
ternatif finansman kaynaklar›n›n art›r›lmas› ve iflletme sermayelerinin do¤ru
yönlendirilmesi gerekmektedir.

GÖREV 2 YILLIK HEDEF 5 YILLIK HEDEF

Kay›t d›fl›n›n ortadan
kald›r›lmas›

• Vergi oranlar›n›n düflürülerek kay›t
d›fl›n›n önüne geçilmesi 

• Kay›t d›fl›n›n %70 lerden %30 lara
düflürülmesi

Kalk›nma ajans›n›n fi-
zibilite projelerine hibe
sa¤lamas›

• Proje haz›rl›¤› konusunda e¤itim 
• Haz›rlanan projelere hibe deste¤i

• 500 milyon YTL hibe projelerine
destek sa¤lanmas›

Nitelikli iflgücü ihtiya-
c›n›n karfl›lanmas›na
yönelik teknik e¤itime
önem verilmesi / Nite-
likli insan kayna¤› ye-
tifltirilmesi

• Kurslar düzenlenmesi
• ‹flletme stajlar›n›n yayg›nlaflmas›
• Üniversite - Teknik Okul - Sanayi

iletifliminin art›r›lmas›
• Meslek lisesi branfllar›n›n bölgenin

ihtiyaç ve potansiyel sektörlerine
göre güncellenmesi

• Enerji ve sa¤l›k sektörüne yüksek
lisansl› meslek yüksekokullar›

• Staj programlar›n›n etkinlefltirilme-
si (denetimi)

• ‹flletme ihtiyaçlar›n›n tespit edile-
rek, mesleki e¤itim müfredat›n›n
düzenlenmesi 

• Uluslararas› ortak e¤itim program› 
• Lisans ve lisansüstü program ek-

lenmesi

GÖREV 2 YILLIK HEDEF 5 YILLIK HEDEF

Ortak marka ortak sa-
t›n alma

• ‹hraç potansiyeli olan, ifllenmifl kat-
ma de¤eri yüksek tar›m ürünlerinin
ihrac›n› hedeflemifl, güçlü serma-
yesi, profesyonel yöneticilerin yö-
netti¤i sektörel d›fl ticaret firmas›
kurup, Adana markas› oluflturmak

• 10 de¤iflik üründe markal› ihracat
yapan ve y›lda 

• 50-500 milyon $ ihracat yapmak

Adana ‹hracat› Gelifl-
tirme Masas›

• Masa, ihraç potansiyeli olan (sana-
yi ve tar›m ürünlerinin) envanterini
ç›karmal›d›r ve bunu web sayfas›n-
da yay›nlamal›d›r

• Hiç ihracat yapmam›fl 200 firmaya
ihracat yapt›rm›fl olma 

Nitelikli insan kayna¤›
yetifltirilmesi 

• Adana'da sanayi, tar›m, hizmet sek-
törlerinin hangi nitelikte eleman ihti-
yac› oldu¤unun envanterinin ç›kar›l-
mas›, e¤itim ve fonlar›n bu yönde
yönlendirilmesi, fon yarat›lmas›

• Bu fonlarla seçilmifl konular hak-
k›nda 10 bilim adam›n›n yurtd›fl›n-
da ihracata yönelik e¤itimi y›lda
1000 nitelikli eleman yetifltirilmesi
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GÖREV 2 YILLIK HEDEF 5 YILLIK HEDEF

Nitelikli iflgücü ihtiya-
c›n›n karfl›lanmas›na
yönelik meslek liseleri-
nin say›s›n›n art›r›lma-
s› ve nitelikli iflgücü ih-
tiyac›n›n karfl›lanmas›-
na yönelik teknik e¤iti-
me önem verilmesi

• Bölgemizde geliflen enerji, petro-
kimya, kimya, makine alanlar›nda
istihdam edilmek üzere usta ve tek-
nisyen ihtiyac›n›n giderilmesi 

• Yüksek ö¤retim görmüfl planlama-
c› ve mühendislerin yetifltirilmesi 

Sermayenin do¤ru ürü-
ne odaklanmas› konu-
sunda Kalk›nma Oda-
s›'n›n do¤ru ürün, do¤-
ru yat›r›m araflt›rmas›
yapmas› 

• Görev alanlar›n›n daralt›larak, olu-
flumunda STK lar›n daha etkin bir
flekilde dahil edilmesi sa¤lanmal› 

• Yat›r›mc›ya yön verecek fizibilite
çal›flmas› yapar hale gelmeli (Seb-
ze, meyve, tah›llar,enerji, hayvanc›-
l›k,tar›ma dayal› endüstri,makine,
tar›ma dayal› endüstri,hizmet,tu-
rizm sektörü ile ilgili 24 adet fizibi-
lite + fizibilite finansman deste¤i)

• ‹lgili kurum ve kurulufllara (STK) iç
ve d›fl pazara dönük veritabanlar›-
n›n oluflturulmas›

• Bilgilerin güncel tutularak K.A.Ko-
ordinasyonunda kullan›c›lara ücret-
siz sunulmas› 

• 150 adet fizibilite yap›lm›fl,%30 ha-
yata geçmifl proje

• Kalk›nma Ajans› bölgede proje
üretme kapasitesini gelifltirmesi

• Do¤ru ürün yat›r›mlar›n›n marka-
laflma yönünde sa¤lad›¤› avantaj›n
de¤erlendirilmesi 

Bölgesel risk serma-
yesi flirketleri kurul-
mas› 

• 5 adet yat›r›ma destek vermifl olmas› 
• Bölgesel proje yar›flmas› 
• fiirket sermayesi (en az 1.000.000

YTL)

• Sermaye 10.000.000 YTL 
• 20 adet flirkete sermaye vermifl 
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5 Aral›k 2007 tarihinde gerçeklefltirilen ““AAddaannaa  GGeelleecceekk  SSttrraatteejjiissii  KKoonnffeerraannss››””
boyunca yürütülen çal›flman›n tüm ak›fl› flu sorular› cevaplayabilmek amac›yla
oluflturulmufltur:

• Adana ilinin sahip oldu¤u, ekonomik geliflim görevlerini yerine getirirken ya-
rarlanaca¤›m›z güçlü yönlerimiz nelerdir?

• Adana ilinin sahip oldu¤u, ekonomik geliflim görevlerini yerine getirirken bizi
zorlayacak; güçlendirmemiz gereken zay›f yönlerimiz nelerdir?

• Adana ilinin karfl›s›nda, ekonomik geliflim görevlerini yerine getirerek ulaflaca-
¤›m›z hangi f›rsatlar bulunmaktad›r?

• Adana ilinin karfl›s›nda, ekonomik geliflim görevlerini yerine getirerek bertaraf
edebilece¤imiz hangi tehditler bulunmaktad›r?

• Adana ilini etkileyen yerel, ulusal ya da uluslararas› bazda ne tür de¤iflim ve ge-
liflimler olmaktad›r, bunlar Adana ilini etkileyen ne tür geliflmeleri do¤urmak-
tad›r? Adana ili, bu geliflmeleri ekonomik geliflim ad›na kullanabilmek için ne
tür görevleri yerine getirmelidir? Bu görevleri ilde kim üstlenmelidir?

• Adana ilinin bu geliflim görevlerini yerine getirmek için k›sa ve orta vadede
ulaflmas› gereken hangi noktalar bulunmaktad›r? 

Kat›l›mc›lar›n tüm bu sorulara grup çal›flmas› kapsam›nda kendi bilgi ve dene-
yimlerine dayanarak verdikleri cevaplar her bir bölümde de¤erlendirilmifltir. 
Yap›lan çal›flman›n tümü ve elde edilen tüm ç›kt›lar bir araya getirilerek incelen-
di¤inde ise flu tespit ve görüfllere ulafl›lmaktad›r:

TARIMDA ETK‹NL‹⁄‹N ARTIRILMASI
• Adana ili mevcut tar›msal potansiyelini ortaya ç›karmak hem iç hem de d›fl pa-

zarda f›rsatlar› yakalamak için tar›m ürünleri kurullar›n›n oluflturulmas› gerek-
mektedir. 

• Adana ili tar›mdan elde etti¤i geliri art›rmak için katma de¤eri yüksek ürünle-
rin art›r›lmas› bu do¤rultuda tar›m ürünlerini iflleyecek entegre tesislerin kurul-
mas› gerekmektedir.

• Tar›msal ekonominin güçlü oldu¤u Adana ili için ihracat rakamlar›na bak›ld›-
¤›nda “hayvansal ve bitkisel kat› ve s›v› ya¤lar” grubuna giren ürünlerin 2005-
2006 y›llar› döneminde %70 oran›nda düfltü¤ü gözlenmektedir. Bu kapsamda
tar›m sektörünün girdi sa¤lad›¤› g›da sanayi kapsam›ndaki geliflmelerin de ele
al›narak, Adana ekonomisine olumsuz etkilerinin önceden önlenmesine yönelik
çal›flmalar›n planlanmas› gerekmektedir.

• Adana’n›n gerek iç pazar gerekse d›fl pazarda etkinli¤inin art›r›lmas› için sürek-
li olarak tar›m ürünlerinin çeflitlili¤inin art›r›lmas› ve periyodik olarak ürün baz-
l› projeksiyonlar›n yap›lmas› gerekmektedir.

4. GÖRÜfi ve TESP‹TLER
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DIfi T‹CARETTE ETK‹NL‹⁄‹N ARTIRILMASI
• Adana ihracat etkinli¤inin artmas› ihtiyac›, iflletmelerin katma de¤eri yüksek ve re-

kabet edebilir ürünler üretmesi gereklili¤ini de beraberinde getirmektedir. Bu do¤-
rultuda, iflletmelerin Ar-Ge yeteneklerini gelifltirmeleri ve katma de¤erli ürünlere
yönlendirilmeleri için üniversite- sanayi iflbirli¤inin güçlendirilerek geliflmifl Ar-
Ge yetene¤ine sahip bir sanayi yap›s›n›n hedeflenmesi gerekmektedir.

• Ayr›ca, Adana’n›n sahip oldu¤u yüksek tar›m potansiyelinin, ihracatta da etkin
olarak kullan›lmas› için tar›m-sanayi- üniversite iflbirli¤ine ihtiyaç duyulmakta-
d›r. Bu iflbirli¤i ile öncelikle tar›msal iflletmelerin yenilikçi uygulamalara adap-
tasyon yeteneklerinin gelifltirilmesi hedeflenmelidir. Di¤er yandan tar›msal ç›k-
t›lar›n ifllenerek, yüksek katma de¤erli ürünler olarak pazara sunulmas› için ge-
rekli geliflim çabas›n›n desteklenmesi gereklidir. 

• Di¤er alanlarda oldu¤u gibi d›fl ticarette de nitelikli insan kayna¤›na olan ihtiyaç
giderek artmaktad›r. Bu konuda hem sahip olunan mevcut insan kayna¤›n›n tek-
nik ve kiflisel becerilerinin gelifltirilmesine hem de ihtiyaç duyulan yeni nitelikli
iflgücünün yetifltirilmesine yönelik çal›flmalar›n planlanmas› gerekmektedir.

• Adana ili d›fl ticaretini gelifltirmek amac›yla ihracat masas›n›n kurulmas› ve po-
tansiyel ihraç ürünlerinin envanterinin ç›kar›lmas› gerekmektedir. Ancak ifllet-
melerin öncelikle kendi yap›lar› içinde etkin bir d›fl ticaret sistemini kurmalar›
gerekmektedir. Buna yönelik her türlü iflletme kapasitesini art›r›c› yap›lanma ve
e¤itim faaliyeti Adana ilinde d›fl ticaretin gelifltirilmesine katk› sa¤layacakt›r.

‹fiLETMELER‹N ETK‹NL‹⁄‹N‹N ARTIRILMASI
• Adana iflletmelerinin yurt içi ve yurt d›fl› pazarlarda rekabet edebilirli¤inin art-

mas›n› sa¤lamak amac› ile iflletmelerin yap›s›n›n incelenmesi ve geliflim alanla-
r›n›n belirlenerek, yönlendirme yap›lmas› gerekmektedir. 

• ‹flletmelerin etkinli¤inin art›r›lmas› amac› ile nitelikli ifl gücüne ihtiyaç vard›r. Ül-
kemizde geliflim çabas› veren tüm illerde nitelikli iflgücü öncelikli sorunlar aras›n-
dad›r. Bu kapsamda Adana d›fl›nda e¤itim alanlar›n tekrar ile kazand›r›lmas›na
yönelik e¤itim destek modelleri yan›nda, meslek kurslar›, üniversiteye ba¤l› mes-
lek yüksek okullar› ve meslek liseleri ile Adana’n›n geliflim ihtiyaçlar›na paralel
iflgücü yetifltirme uygulamalar›n›n ivedilikle gelifltirilmesi zorunludur.

• ‹flletmelerin rekabet avantajlar›n› yitirmemesi için, kay›t d›fl› çal›flan firmalar›n
s›k› denetime tabi tutulmas› ve rekabet kurallar›na uymalar›n›n sa¤lanmas› ge-
rekmektedir.

• ‹flletmeler, Kalk›nma Ajans› ve Üniversite aras›nda koordinasyon sa¤lanarak,
rekabete yönelik verimlilik düzeyini art›rmak amac›yla, iflletmeler aras› ortak
faaliyetler, (kümelenme, ortak tesisler vb.) teflvik edilmelidir.

• ‹flletme ömürlerinin uzat›lmas› için aile flirketlerinde kurumsallaflma ve ikin-
ci/üçüncü kufla¤›n Adana iflletmelerinde etkinli¤inin art›r›lmas›na yönelik pro-
jelerin gerçeklefltirilmesi gerekmektedir.

ALTYAPININ ETK‹NL‹⁄‹N‹N ARTIRILMASI
• Adana ili gelecek dönem yat›r›m alanlar›n›n etkinli¤inin art›r›lmas› için önce-

likle geliflen enerji yat›r›m bölgelerinde ve ulafl›m altyap›s›nda planlama ve ge-
lifltirme faaliyetlerine ihtiyaç vard›r. 

• Enerji üssü konumuna gelen Adana’n›n bu sektöre odakl› stratejik geliflim pla-
n›n›n oluflturulmas› ve bu do¤rultuda altyap› gereksinimlerinin gerçeklefltiril-
mesi gerekmektedir.

• BTC boru hatt› kapsam›nda Adana ekonomisine katk›y› art›rmak amac›yla li-
man-tersane yat›r›mlar›n›n desteklenmesi gerekmektedir.
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5.1 “ADANA’NIN GZFT ANAL‹Z‹” UYGULAMASI 

GRUP:1 

5. “ADANA GELECEK STRATEJ‹S‹ KONFERANSI”
GRUP ÇIKTILARI

GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR

• Do¤al koflullar. Dünyadaki en önemli 3 ovadan
biri (540.000 hektar)

• Ulafl›m altyap›s›. (Havaalan›, otoyol, liman, de-
miryolu)

• Sulama potansiyelinin yüksekli¤i
• Sanayi kültürü geçmifli
• Çukurova Üniversitesi
• Sa¤l›k altyap›s›
• Do¤u-Bat› ekseninde stratejik bölge
• Enerji nakil hatt›nda olmas›
• Turizm potansiyeli
• Organize Sanayi Bölgesi
• Fuar altyap›s›na sahip
• Genç nüfus
• Kozmopolit insan yap›s›
• Tarihi eser yap›s›ndaki zenginlik
• 2.5 milyar USD sermaye olmas›
• Bal›kç›l›k, mevcut dalyanlar
• Ticaret Odas› AB Masas›
• ABD Konsoloslu¤u, Fahri Konsoloslar
• Kalk›nma ajans›

• Heyecan ve ümit yok
• Tar›m iflletmeleri KOB‹ olarak alg›lanm›yor
• Katma de¤er yaratmada eksiklik
• Afl›r› göç
• Liderlerin iflbirli¤i yok
• Terör tehdidi
• Kalifiye eleman eksikli¤i
• Kurumsal iflbirli¤i zay›f (Kamu, özel sektör,

odalar, yerel yönetim, üniversite)
• Teflvik kapsam› içinde yok
• Üretici örgütlerin finans gücü
• Nitelikli d›fl göç, niteliksiz iç göç
• Sermaye kaç›fl›
• Ankara siyasetinde etkin olamama. Bakan yok
• Turizm potansiyelinin de¤erlendirilememesi
• Kötü beton kentleflme
• Metro inflaat›n›n bitmemesi
• Master plan
• Makro sektörel planlama yok
• ‹cra makamlar› ifl de¤il, flikayetlerimizi bize an-

lat›yor
• Ulusal medyada yer alma biçimi negatif olmas›
• Tar›ma dayal› sanayinin az geliflmesi
• Kat›l›mc› de¤il flikayetçi insan profili
• Kalk›nma ajans›n›n yaflad›¤› sorunlar

• ‹hracat
• Yükselen enerji maliyeti (Günefl, rüzgar, tar›m-

sal enerji)
• Toprak, su, iklim, yafl sebze meyve üretim üs-

sü olabilir
• AB fon ve projeleri; Bunu haz›rlayabilecek aka-

demik kadro
• Kurumsal iflbirli¤i
• Ortado¤u’ya yak›n olmaktan do¤an ihracat f›r-

satlar›
• Tar›msal sulamada verilen krediler
• "Ziraat bankas›n›n sektöre dönüflü; Özel banka-

lar›n 
• G›da ve tar›m sektörüne olan yeni ilgisi"
• Çin
• Turizm 
• Kalk›nma ajans›

• ‹thalat (tar›m)
• Ürün odakl› üretim teflvikleri yok 
• Proje haz›rlama al›flkanl›¤› yok
• "Bio yak›t ile ilgili mevzuatlar›n tarafl› eksik yay-

g›nlaflmas›n› engeller biçimde ç›kmas›"
• Deprem kufla¤› , kap-kaç, h›rs›zl›k art›fl›
• Kurumsal iflbirli¤i yapamamak 
• Ortado¤u'daki savafl ortam›
• Çin
• Turizm için bölgesel iflbirli¤inin olmamas›
• Kalk›nma ajans›

FIRSATLAR TEHD‹TLER
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GRUP:2

GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR

• ‹klimsel avantaj
• Lojistik avantaj
• Yaflam koflullar› ekonomik
• Do¤al Kaynaklar (su, toprak)
• Nüfus art›fl› ve göç (Pazar büyümesi)
• Verimli tar›msal arazi
• Av turizmi potansiyeli var
• Ortado¤u sa¤l›k merkezi potansiyeli olmas›
• BTC'nin bölgeye katk›s›
• Uluslararas› kongre düzenleme potansiyeli var
• S›n›r ticareti avantaj›
• Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden birine

sahip olmas›
• 2 baraj gölüne sahip olmas›

• E¤itimli nüfusun kaç›fl›
• Vas›fs›z göç
• Sermaye göçü
• Uluslararas› direkt uçufl ba¤lant›lar›n›n olma-

mas›
• Pozant›-Uluk›flla otoyolunun bitirilememesi
• Sivil toplum örgütlerinin ve odalar›n koordi-

nasyon eksikli¤i
• Sa¤l›k turizmi potansiyelin kullan›lamamas›
• Tar›m arazilerinin miras yoluyla paylafl›lmas›
• Do¤algaz›n konutlara ulaflmamas›
• Alternatif tar›m›n uygulanmamas›, ürün çeflitli-

li¤i yok
• Tar›m politikalar›n›n yetersizli¤i
• Yar›m kalm›fl yat›r›mlar›n bitirilememesi
• Uzun y›llard›r Adana'dan yat›r›mc› bir bakan›n

olmamas›
• Av turizmi potansiyeli kullan›lm›yor
• Uluslararas› kongre salonu otel yetersizli¤i

• •

FIRSATLAR TEHD‹TLER

Grup 2
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• Enerji a¤› dü¤üm noktas›
• Co¤rafi konum
• Organize bölgeler (OSB, KSS, Teknopark, ‹fi-

GEM) 
• Üniversite
• Enerji ticaretinde merkez
• Sanayi tecrübesi
• Tar›ma dayal› sanayide liderlik potansiyeli
• Liman - tersane serbest bölge
• Ulafl›m
• Tarihi ‹pekyolu
• Tar›m sektörü ( Tar›ma elveriflli alanlar›n varl›-

¤› )
• Sermaye yap›s›
• Yetiflmifl insan gücü
• Spor, sa¤l›k ve turizm potansiyeli için bölge-

sinde merkez pozisyon
• Suriye serbest ticaret anlaflmas›
• Çukurova Elektrik gibi çok ortakl› bir kurum

oluflturabilme kültürüne sahip olmas›
• Sa¤l›k yat›r›m potansiyeli
• Do¤algaz yat›r›mlar›
• Demografik yap›

FIRSATLAR TEHD‹TLER
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GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR

• Göç (‹ç göç, d›fl göç)
• Tar›mda bölünmüfl mülkiyet
• Niteliksiz iflgücü
• Sermaye göçü
• Belediye ve odalar›n gere¤i gibi görev yapma-

mas›
• ‹flbirli¤i kültürünün eksikli¤i
• Akil heyetin yönetimde olmamas›
• Adana lobi platformu yok
• ‹flsizlik (%16)
• Teflvik ve destekleme politikalar›nda isabetsiz-

lik. Bu kapsamda Çukurova geliflim plan› olma-
mas›

• Vatandafll›k bilinci
• Kentlilik (Kentsel fark›ndal›k) bilinci az

• Enerji koridorunda bulunmas›
• Enerji yat›r›mlar› 
• GAP'›n ç›k›fl kap›s›
• Bölgesel cazibe merkezi
• Nitelikli göç (lobi için oluflturulacak bir plat-

form)
• Kalk›nma ajans›n›n kurulmas›
• Küresel ekonominin yeni yat›r›m alanlar› aray›-

fl›nda olmas› 
• Bireysel kaynaklar›n finans kurumlar›nda fazla-

l›¤› (2,5 milyar $)
• Ortado¤u pazar›ndaki sermayenin cezbedilme

potansiyeli
• Nüfus yap›c›
• ‹ncirlik üssü (Irakla ifl ba¤lant›lar›)
• Küresel iklim de¤iflimi
• AB üyeli¤i süreci

• Ceyhan ve Yumurtal›k co¤rafi olarak Ada-
na'dan ç›kar›lmas› ihtimali 

• Teflvikle desteklenen çevre illeri
• Sektörel politika yetersizli¤i
• Finans kurumlar›n›n bölgeyi yanl›fl de¤erlen-

dirmesi ve ucuz 
• Uzun vadeli kaynak aktarmamas›
• Ortado¤u pazar›n›n istikrars›z yap›s›
• Nüfus yap›s›
• ‹ncirlik üssü (terör alg›s›)
• Tar›m alanlar›n›n kimyasal kullan›m› nedeniyle

kirlenmesi 
• Küresel iklim de¤iflimi - Tar›m alanlar›n›n bi-

linçsiz sulanmas›
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GRUP:4

• Sanayi kültürü ve altyap›s›
• Lojistik avantaj›
• Ulafl›m ve iletiflim
• ‹lkim ve co¤rafi avantajlar
• Yat›r›m maliyetlerinin uygunlu¤u
• E¤itim düzeyinin yüksekli¤i
• Çukurova üniversitesi
• Jeopolitik ve stratejik konumu
• Güçlü bireysel sermayenin olmas›
• fiehrin sosyo kültürel yap›s›n›n iyi olmas›
• Verimli topraklar›n çoklu¤u
• Tar›m enerji ve turizm potansiyeli
• Ortado¤u, Afrika ve Asya pazar›na yak›nl›k
• Kurumsal etik de¤erler

FIRSATLAR TEHD‹TLER

GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR

• Sanayi kültürü ve altyap›s›
• Lojistik avantaj›
• Ulafl›m ve iletiflim
• ‹lkim ve co¤rafi avantajlar
• Yat›r›m maliyetlerinin uygunlu¤u
• E¤itim düzeyinin yüksekli¤i
• Çukurova üniversitesi
• Jeopolitik ve stratejik konumu
• Güçlü bireysel sermayenin olmas›
• fiehrin sosyo kültürel yap›s›n›n iyi olmas›
• Verimli topraklar›n çoklu¤u
• Tar›m enerji ve turizm potansiyeli
• Ortado¤u, Afrika ve Asya pazar›na yak›nl›k
• Kurumsal etik de¤erler

• Küresel ›s›nma 
• Günefl enerjisi kullan›m potansiyeli
• Tar›m ürünlerine talebin art›fl›
• BTC boru hatt›
• Tersane
• Çukurova kalk›nma ajans›
• Dünyadaki organik tar›ma ilgi
• Organize tar›m bölgesi
• Enerji koridorunun bitifl bölgesi olmas›
• Uluslar aras› sermayenin bölgeye ilgisi
• ‹klimi dolay›s›yla fuar ve kongre merkezi olabil-

mesi
• Lisansl› depoculuk ve uluslar aras› tah›l borsa-

s›
• Potansiyele ra¤men yat›r›m eksikli¤i
• Avrupa Birli¤i

• Çevre illerle haks›z rekabet
• Büyük iflletmelerin yerel iflletmeciler üzerinde

bask›s›
• ‹fl göçünün olumsuz etkilerinin gösterileme-

mesi 
• Ortado¤u’daki kar›fl›kl›k
• Afl›r› gübreleme ve kimyasal kullan›m› sonucu

topraklar›n çoraklaflma tehlikesi
• Cari aç›k
• Yanl›fl teflvik

Grup 4
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GRUP:5

• Yetiflmifl eleman
• Lojistik konumu
• ‹klim
• Do¤al koflullar ve kaynaklar
• Bölgenin metropol flehri
• Sanayi bölgeler (  ihtisaslaflm›fl) olmas›
• De¤iflim iste¤inin güçlü olmas›
• Adana'l› olmak kültürünü gelece¤e bakmakta

cesaret vermesi ve cesur olmas›
• Genç nüfusun yaflamas› için müsait yaflam

e¤itim yaflam alan› ve sosyal hoflgörünün güç-
lü olarak var olmas› ( Çevre iller mukayeseyle)

FIRSATLAR TEHD‹TLER

GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR

• D›fl ticaret lojistik
• Lojistik firmas› az ve takibi zor
• Firma ölçekleri küçük
• Birleflme kültürü yok. Kanunlar buna uygun

de¤il.
• Mevzuat ve yerel yönetimlerde yeterli heyecan

olmamas›
• Toprak alanlar›n›n küçük alanlar olmas›
• Yetiflmifl ara eleman
• Müteflebbis heyecan›n›n azl›¤›
• Planlanmam›fl üretim konular› ve çeflitlili¤in

eksik tespiti
• Akredite olmufl laboratuar eksikli¤i
• Çarp›k kentleflme
• Üniversitenin toplum liderli¤inin yetersiz olmas›
• Yetiflmifl eleman (Düflük kalite)

• Sanayi flehri ve yat›r›m yap›lacak konum aç›-
s›ndan en yak›n konumda olmas› 

• Dünya g›da ihtiyac›n›n sürekli art›yor olmas›
• Bölgedeki su varl›¤›
• Çevre kentlerin zenginliklerinin Adana'ya cazi-

be merkezi olarak akmas›
• Geliflmifl komflular (Suriye-Irak)
• Büyük Ortado¤u Projesi
• Genç nüfusun varl›¤› 
• Rekabet edilebilir tekstil konusunda bilgi biriki-

minin olmas› 
• Küresel ›s›nma 
• Su kaynaklar›n›n zengin olmas›
• Enerji geçifl üssü olmam›z
• Dünya tar›m ve maden ürünleri fiyatlar›n›n art-

mas›
• Organik tar›m›n popülerleflmesi, talep görmesi
• TEB'in Kobi program›na Adana'y› eklemesi

• ‹klim de¤iflikli¤i (Küresel ›s›nma)
• Zenginiz derken geride kal›rm›y›z 
• Hükümet politikalar› (Yat›r›m planlamas›-Tefl-

vikler)
• Büyük Ortado¤u Projesi (Irak-‹ncirlik-ABD)
• Adana'ya niteliksiz göç 
• Tekstil - Çin ve di¤er ülkeler tehdidi
• "Küresel ›s›nma (Kurakl›k)
• Tar›ma olumsuz etkileri
• Yaflama olumsuz etkileri
• Komflu illerin teflvik almas›, bizim alamamam›z
• Dünya ticaretinde koruma duvarlar›n›n indiril-

mesi
• Ekolojik yap›n›n bozulmas›, çevre kirlili¤i
• Tar›m ve sanayi politikalar›ndaki istikrars›zl›k
• E¤itim politikalar›m›z›n belirlenememesi
• Girdi maliyetlerinin artmas› 
• ABD'nin ‹ran ve Suriye'ye hareket yapma ola-

s›l›¤› 
• Komflu ülke iliflkilerinde s›k›nt›lar

Grup 5
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GRUP:6

• Toprak rant›n›n yüksek olmas›
• Köklü sanayi kültürü
• Sermaye tar›m kökenli
• Yat›r›r›m için cazip il 
• Nüfus büyüklü¤ü
• Verimli tar›m
• Sanayiye elveriflli alan
• Ucuz iflgücü
• Sosyal yaflam kültürü
• Geçmifle dönük zenginlik kültürü
• Kalk›nma ajans›
• Ulafl›m kolayl›¤›
• Bakü Tiflis Ceyhan projesi
• Üniversite
• Fuar
• ‹nsanlardaki liderlik vasf›
• Su potansiyeli
• ‹hracata yönelik üretimin çok olmas› - uygun

kalitede üretim
• Sermaye birikimi çok
• Organize sanayi bölgesi
• G›da konusunda marka (Kebap-flalgam)
• Teknopark varl›¤›

FIRSATLAR TEHD‹TLER

GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR

• Toprak rant›n›n güçlü olmas›
• Giriflimcili¤in yetersiz olmas›
• ‹flletmelerin çok küçük olmas›
• KOB‹'ler için finansman ihtiyac›
• Moral ve motivasyon eksikli¤i
• Bilgi paylafl›lm›yor
• STK'larla birlikte proje üretilememesi
• Bankalar›n flubelerin Gn. Mdr.'lere ulafl›lama-

mams›. Bölge Müdürlüklerinin güçsüz olmas›
• Vergi denetimleri
• Nitelikli eleman eksikli¤i
• Markalaflma zay›f
• fiehir içi tafl›ma eksikli¤i
• Sulanamayan arazi
• Kalitesiz göç almas› kalitesiz insan kayna¤›na

neden oluyor
• Tar›m iflletmeleri küçük
• Tar›m alanlar›n›n sanayiye aç›lmas›
• Turizm master plan› yok
• Lider eksikli¤i
• Genli¤imizi kaybediyoruz
• Üniversitenin sanayi ve tar›m yeterli destek

vermemesi
• Da¤›n›k oda ve Siad'lar
• Geçmiflte hükümetlerin destek vermemesi

• B-T-Ceyhan hatt›
• Yumurtal›k serbest bölgesi
• "Enerji-Endüstri Bölg. Varl›¤› yat›r›m potansi-

yeli yaratmas›"
• Kalk›nma ajans›n›n flehrimizde oluflturulmas›
• Su ürünleri, hayvanc›l›k, serac›l›k potansiyeli-

nin yüksekli¤i
• Tar›m ürünlerinin dünyada gittikçe de¤er ka-

zanmas›
• AB projeleri ve hibe programlar›
• Tarihi ve do¤a turizm potansiyeli
• Adana d›fl›na gitmifl Adana sermayesi

• Yüksek maliyetlerin tar›msal üretime rekabet
bask›s›

• Deprem kufla¤› üstünde olmas›
• Niteliksiz göçün yerleflmesi
• ‹klim de¤iflikli¤i - Global ›s›nma
• Uygulamal› e¤itim politikas›n›n yetersizli¤i
• Teflvik politikalar›
• Ceyhan'›n il olma tehdidi
• Sanayi ve tar›mda master planlar›n›n olmama-

s›
• Artan trafik yo¤unlu¤u
• Sanayi'de altyap› eksikli¤i
• Ortado¤u ülkelerine yak›nl›k (Siyasi istikrars›z-

l›ktan dolay›)

Grup 6
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5.2 “ADANA EKONOM‹S‹N‹N 2 - 5 YILLIK GEL‹fi‹M HEDEFLER‹”
UYGULAMASI

GRUP 1

E¤ilimlerin
Gerektirdi¤i

Görevler

Görevlerin
Gerçekleflmesini

Kolaylaflt›ran
Güçlü Yanlar

Görevlerin
Gerçekleflmesini

Zorlaflt›ran
Zay›f Yanlar

Görevlerin
Gerçekleflmesi

‹le Elde Edilecek
F›rsatlar

Görevlerin
Gerçekleflmesi

‹le Bertaraf
Edilecek
Tehditler

2 Y›ll›k
Hedefler

5 Y›ll›k
Hedefler

Tar›m kurulu
oluflturulmal›

� Rekabetin
artmas›, Üretici
örgütlerinin bu
yöndeki arzusu 

� Kurumsal iflbirli-
¤i kültürü zay›f

� Baflkan egolar› 
� Kendi kurumunu

koruma güdüsü

� Kaynaklar›n ve-
rimli kullan›lma-
s›

� Konunun gerçek
sahiplerinin ka-
rar mekanizma-
lar›nda yer al-
mas› 

� Kurumlar aras›
süreç parçalan-
mas›n›n önüne
geçmek

� Tar›m kurulu 3
ayda kurulmal› 

� Ayl›k Toplant›
yap›lmal› 

� Kurum baflkan-
lar›n›n, kurmay-
lar›n, sekreter-
yan›n ihtiyac›
üzerinden sü-
rekli bilgi al›flve-
rifli sa¤lanmal› 

� Birbiri ile ileti-
flim, etkileflim
içinde bilgi pay-
laflan üretici, sa-
nayi, kamu, üni-
versite örgütleri
ortak karar ala-
bilen bir yap›ya
dönüfltürmek 

Tar›m g›da
sanayinin reel
aktörleri ürün
bazl› sektör
projeksiyonu
yapabilmeli

� Ürün konseyleri-
nin art›k kurul-
mas›n›n flart ol-
du¤u bilincinin
oluflmas› 

� Ürün baz›nda
yanl›fl envanter-
lerin ortadan
kalkmas› 

� Ürün konseyleri
ilgili ürün pay-
dafllar›n› bir ara-
ya getirerek,
sa¤l›kl› bilgi
al›flveriflini sa¤-
layabilecek bir
platforma 1 y›l-
da dönüflmek 

� Ürün baz›nda
üretimden tüke-
time, ihracat, it-
halat, tüm pa-
zar, üretim, tek-
noloji bilgilerine
sahip; bu bilgile-
ri tüm konsey
üyeleri ile online
mobil teknoloji-
ler ile üyelerine
ulaflt›ran bir ör-
güte dönüflmek

Uydu kontrollü
ileri tar›m
teknolojileri
uygulama

� Türkcell ve Türk
Telekom ve Tür-
kiye'nin sahip
oldu¤u biliflim
flirketlerinin var-
l›¤› 

� Donan›m, yaz›-
l›m, kamu, üreti-
ci, üniversite,
askeriye gibi bu
dönüflümde
farkl› yap›da bir-
çok kurumun ifl
birli¤ine ve bilgi
paylafl›m›na ihti-
yaç duyulmas› 

� Uydu teknoloji-
leri, int. Ve mo-
bil teknolojileri
üreten kurumla-
r›n ilgilerini ta-
r›m ve g›da sek-
törüne yönlen-
dirmek

� Özel Sektör mü-
tahit firmalar›n
ortaya ç›kmas›n›
sa¤lamak
(1 y›l)

� Türk tar›m ve
g›da ürünlerine
üretimden tüke-
tim sürecinde,
mobil izlenebilir-
lik alt yap›s›na 5
y›lda kavufltur-
mak 

M›s›r, niflasta,
yem ya¤, etanol,
TMO ve Tar›m
Bakanl›¤› planl›
üretim fiyat
istikrar›
sa¤layacak

� Zamans›z gerek-
siz tar›m ürünle-
ri ithalat› ile iç
piyasa dengele-
rinin bozulmas›-
n›n önüne 1 y›l-
da geçmek 

� G›da ithalat ra-
kamlar›n›n aza-
l›p g›da ihracat›-
n›n yükselmesi
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GRUP 2

E¤ilimlerin
Gerektirdi¤i

Görevler

Görevlerin
Gerçekleflmesini

Kolaylaflt›ran
Güçlü Yanlar

Görevlerin
Gerçekleflmesini

Zorlaflt›ran
Zay›f Yanlar

Görevlerin
Gerçekleflmesi

‹le Elde Edilecek
F›rsatlar

Görevlerin
Gerçekleflmesi

‹le Bertaraf
Edilecek
Tehditler

2 Y›ll›k
Hedefler

5 Y›ll›k
Hedefler

Nitelikli iflgücü
ihtiyac›n›n karfl›-
lanmas›na yönelik
teknik e¤itime
önem verilmesi /
Nitelikli insan
kayna¤›
yetifltirilmesi

� Kurslar düzen-
lenmesi

� ‹flletme stajlar›-
n›n yayg›nlafl-
mas›

� Üniversite - Tek-
nik Okul - Sana-
yi iletifliminin
art›r›lmas›

� ‹flletme ihtiyaç-
lar›n›n tespit
edilerek, mesleki
e¤itim müfreda-
t›n›n düzenlen-
mesi 

Kay›t d›fl›n›n
ortadan
kald›r›lmas›

� Vergi oranlar›n›n
düflürülerek ka-
y›t d›fl›n›n önüne
geçilmesi 

� Kay›t d›fl›n›n
%70 lerden
%30 lara düflü-
rülmesi 

Kalk›nma ajans›-
n›n fizibilite proje-
lerine hibe sa¤la-
mas›

� Proje haz›rl›¤›
konusunda e¤i-
tim 

� Haz›rlanan pro-
jelere hibe des-
te¤i

� 500 milyon YTL
hibe projelerine
destek sa¤lan-
mas›
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GRUP 3

E¤ilimlerin
Gerektirdi¤i

Görevler

Görevlerin
Gerçekleflmesini

Kolaylaflt›ran
Güçlü Yanlar

Görevlerin
Gerçekleflmesini

Zorlaflt›ran
Zay›f Yanlar

Görevlerin
Gerçekleflmesi

‹le Elde Edilecek
F›rsatlar

Görevlerin
Gerçekleflmesi

‹le Bertaraf
Edilecek
Tehditler

2 Y›ll›k
Hedefler

5 Y›ll›k
Hedefler

Nitelikli iflgücü
ihtiyac›n›n
karfl›lanmas›na
yönelik meslek
liselerinin
say›s›n›n
art›r›lmas› 

� Meslek lisesi
branfllar›n›n böl-
genin ihtiyaç ve
potansiyel sek-
törlerine göre
güncellenmesi
Enerji ve sa¤l›k
sektörüne yük-
sek lisansl›
meslek yükse-
kokullar›

� Staj programla-
r›n›n etkinlefltiril-
mesi (denetimi)

� Uluslararas› or-
tak e¤itim prog-
ram› Lisans ve
lisansüstü prog-
ram eklemlen-
mesi

Finansman
ihtiyac›n›n artmas›
do¤rultusunda
Merkez
Bankas›'n›n
faizleri düflürmesi

Sermayenin do¤ru
ürüne odaklanma-
s› konusunda Kal-
k›nma Odas›'n›n
do¤ru ürün, do¤ru
yat›r›m araflt›rma-
s› yapmas›

� Düflük sermaye
maliyeti için ya-
banc› ortaklar›n
aranmas› 

� ‹lgili kurum ve
kurulufllara
(STK) iç ve d›fl
pazara dönük
veritabanlar›n›n
oluflturulmas›

� Bilgilerin güncel
tutularak
K.A.Koordinas-
yonunda kullan›-
c›lara ücretsiz
sunulmas› 

� Kalk›nma Ajans›
bölgede proje
üretme kapasi-
tesini gelifltir-
mesi

� Do¤ru ürün yat›-
r›mlar›n›n mar-
kalaflma yönün-
de sa¤lad›¤›
avantaj›n de¤er-
lendirilmesi 

� Sermaye yap›s›-
n›n güçlendirile-
rek flirketlerin
kendine yetme-
leri

Enerji ihtiyac›na
yönelik bölge
altyap›
çal›flmalar›n›n
bitirilmesi

� Bölge aktörleri-
nin enerji ve
petrol tesislerine
yönelik Ceyhan
geliflim plan›n›n
haz›rlanarak böl-
ge vizyonunun
belirlenmesi 

� Liman-tersane
yat›r›mlar›n›n
teflviki

� Petrol borsas›
çal›flmalar›n›n
sürdürülmesi

� Enerji bölgesi
vizyonundan ha-
reketle lojistik
a¤ (merkez)
desteklenmesi
(petrokimya
ürünleri temelin-
de)
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GRUP 4

E¤ilimlerin
Gerektirdi¤i

Görevler

Görevlerin
Gerçekleflmesini

Kolaylaflt›ran
Güçlü Yanlar

Görevlerin
Gerçekleflmesini

Zorlaflt›ran
Zay›f Yanlar

Görevlerin
Gerçekleflmesi

‹le Elde Edilecek
F›rsatlar

Görevlerin
Gerçekleflmesi

‹le Bertaraf
Edilecek
Tehditler

2 Y›ll›k
Hedefler

5 Y›ll›k
Hedefler

Nitelikli iflgücü
ihtiyac›n›n
karfl›lanmas›na
yönelik meslek
liselerinin
say›s›n›n
art›r›lmas› +
Nitelikli iflgücü
ihtiyac›n›n
karfl›lanmas›na
yönelik teknik
e¤itime önem
verilmesi

� Bölgemizde geli-
flen enerji, pet-
rokimya, kimya,
makine alanla-
r›nda istihdam
edilmek üzere
usta ve teknis-
yen ihtiyac›n›n
giderilmesi 

� Yüksek ö¤retim
görmüfl planla-
mac› ve mühen-
dislerin yetiflti-
rilmesi 

Bölgesel risk
sermayesi
flirketler
kurulmas› 

� 5 adet yat›r›ma
destek vermifl
olmas› 

� Bölgesel proje
yar›flmas› 

� fiirket sermayesi
(en az
1.000.000 YTL)

� Sermaye
10.000.000 YTL

� 20 adet flirkete
sermaye vermifl 

Sermayenin
do¤ru ürüne
odaklanmas›
konusunda
Kalk›nma
Odas›'n›n do¤ru
ürün, do¤ru
yat›r›m
araflt›rmas›
yapmas› 

� Gören alanlar›-
n›n daralt›larak,
oluflumunda
STK lar›n daha
etkin bir flekilde
dahil edilmesi
sa¤lanmal› 

� Yat›r›mc›ya yön
verecek fizibilite
çal›flmas› yapar
hale gelmeli
(sebze, meyve,
tah›llar, enerji,
hayvanc›l›k, tar›-
ma dayal› en-
düstri, makine,
hizmet, turizm
sektörü ile ilgili
24 adet fizibilite)
+ fizibilite, fi-
nansman deste¤i

� 150 adet fizibili-
te yap›lm›fl,%30
hayata geçmifl
proje
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GRUP 5

E¤ilimlerin
Gerektirdi¤i

Görevler

Görevlerin
Gerçekleflmesini

Kolaylaflt›ran
Güçlü Yanlar

Görevlerin
Gerçekleflmesini

Zorlaflt›ran
Zay›f Yanlar

Görevlerin
Gerçekleflmesi

‹le Elde Edilecek
F›rsatlar

Görevlerin
Gerçekleflmesi

‹le Bertaraf
Edilecek
Tehditler

2 Y›ll›k
Hedefler

5 Y›ll›k
Hedefler

Adana ‹hracat›
Gelifltirme Masas›

� Masa, ihraç po-
tansiyeli olan
(sanayi ve tar›m
ürünlerinin) en-
vanterini ç›kar-
mal›d›r ve bunu
web sayfas›nda
yay›nlamal›d›r

� Hiç ihracat yap-
mam›fl 200 fir-
maya ihracat
yapt›rm›fl olma 

Ortak marka ortak
sat›n alma

� ‹hraç potansiyeli
olan, ifllenmifl
katma de¤eri
yüksek tar›m
ürünlerinin ihra-
c›n› hedeflemifl,
güçlü sermaye-
si, profesyonel
yöneticilerin yö-
netti¤i sektörel
d›fl ticaret firma-
s› kurup, adana
markas› olufltur-
mak

� 10 de¤iflik ürün-
de markal› ihra-
cat yapan ve y›l-
da 50-500 mil-
yon $ ihracat
yapmak 

Nitelikli insan kay-
na¤› yetifltirilmesi 

� Adana'da sana-
yi, tar›m, hizmet
sektörlerinin
hangi nitelikte
eleman ihtiyac›
oldu¤unun en-
vanterinin ç›ka-
r›lmas›, e¤itim
ve fonlar›n bu
yönde yönlendi-
rilmesi, fon ya-
rat›lmas› 

� Bu fonlarla se-
çilmifl konular
hakk›nda 10 bi-
lim adam›n›n
yurtd›fl›nda ihra-
cata yönelik e¤i-
timi y›lda 1000
nitelikli eleman
yetifltirilmesi 




