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Çalışmanın amacı:

Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde etkili olan, vizyon sahibi  

temsilcilerinin katılımıyla; 

bölgenin ekonomik, ticari ve sosyal 

geçmişinden yola çıkarak, 

bulunmak istediği hedef noktayı

tanımlayabilmesi ve 

bu noktaya ulaşmasını sağlayacak stratejik, 

taktik ve operasyonel hedefleri belirlemektir. 

Adana Gelecek Stratejisi 
Konferansı
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Adana Gelecek Stratejisi Konferansı’nda ele alınan konular:

4. Adana’nın 2 – 5 Yıllık Ekonomik Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi

3. Adana’nın Ekonomik Gelişim Görevlerinin Belirlenmesi

2. Adana İşletmelerinin Gelişimini Etkileyen Eğilimler Haritası

1. Adana’nın GZFT Uygulaması
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Gelecek Stratejisi Konferansı, grup çalışması yöntemine  

dayanmaktadır:

Çalışma öncesinde, katılımcıların temsil 

ettikleri kurumların ve işletmelerin 

sektörel özelliklerine göre 6 çalışma 

grubu oluşturulmuştur.
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“Adana’nın GZFT Analizi” konulu grup çalışmaları
sonucunda üzerinde yoğunlaşılan alanlar şunlar 
olmuştur:

GÜÇLÜ YANLAR
1. Lojistik avantaj (6)

2. Doğal kaynaklar (6)

3. Köklü sanayi kültürü (5)

4. Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı (5)

5. Çukurova Üniversitesi (5)

6. Sanayiye elverişli alan (4)

7. Uluslararası organizasyon potansiyeli (3)

8. Stratejik konum (3) 

9. Turizm – Enerji – Tarım potansiyeli (3)
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“Adana’nın GZFT Analizi” konulu grup çalışmaları
sonucunda üzerinde yoğunlaşılan alanlar şunlar 
olmuştur:

ZAYIF YANLAR
1. Niteliksiz işgücü (5)

2. Kurumlar arası iletişimsizlik (5)

3. Alternatif tarım uygulamasının olmaması (4)

4. Tarıma dayalı sanayinin az gelişmesi (3)

5. Heyecan, motivasyon eksikliği (3)

6. Tarım arazilerinin parçalanması (2)
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“Adana’nın GZFT Analizi” konulu grup çalışmaları
sonucunda üzerinde yoğunlaşılan alanlar şunlar 
olmuştur:

FIRSATLAR
1. Çukurova kalkınma ajansı (5)

2. Tarım ürünlerinde talebin ve fiyatın artışı (4)

3. Ortadoğu ülkeleri ile ilişkiler (4)

4. Küresel ısınma (3)

5. Bölgedeki su potansiyeli (3)

6. Dünyadaki organik tarıma ilgi (2)

7. Uluslararası sermayenin bölgeye ilgisi (2)
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“Adana’nın GZFT Analizi” konulu grup çalışmaları
sonucunda üzerinde yoğunlaşılan alanlar şunlar 
olmuştur:

TEHDİTLER
1. Yanlış teşvik uygulamaları, komşu illerin    

teşvik alıp Adana’nın almaması (6)

2. Ortadoğu’da istikrarsızlık (5)

3. İklim değişikliği (5)

4. Adana’ya niteliksiz göç (2)

5. Çin tehdidi (2)

6. Üretimde artan maliyetler, rekabet baskısı (2)
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Adana’nın Ekonomik Gelişimini Etkileyen 
Eğilimler ve Eğilimlerin
İşaret Ettikleri Görevler

Eğilimler Haritası Çalışması, güçlü bir 
stratejik analiz yöntemidir. Adana 
ekonomisini etkileyen tüm eğilimlerin 
belirlenmesi amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma grupları, belirlenen beş eğilim 
çerçevesinde alt eğilimleri ortaya 
çıkarmışlardır. Bu alt eğilimlerin 
sonucunda ise Adana’nın gelişimini 
sağlamaya yönelik stratejik görevler
belirlenmiştir.
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Adana’nın Ekonomik Gelişimini Etkileyen Ana 
Eğilimler
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“Adana’nın Ekonomik Gelişimini Etkileyen Eğilimler 

Haritası” uygulamasının sonunda, grup çalışmaları ile,  

bu eğilimlerin işaret ettiği ve ilin gelişimi için gerekli 

71 adet görev ortaya çıkarılmıştır.

Gruplar, 71 görev arasından en 

önemli ve acil buldukları 15 tanesini 

seçmişler ve bu görevlerin yerine 

getirilebilmesi için ulaşılması

gereken 2 ve 5 yıllık hedefleri 

belirlemişlerdir.
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ADANA’NIN 2 – 5 YILLIK EKONOMİK GELİŞİM 

HEDEFLERİYLE İLGİLİ GRUPLARIN SEÇTİĞİ

GÖREVLERİN AĞIRLIKLI OLARAK YOĞUNLAŞTIĞI 

ALANLAR

1. Tarımsal potansiyelin geliştirilmesine yönelik görevler

2. Potansiyel yatırım alanlarında altyapı ihtiyaçlarına yönelik görevler

3. Rekabet, nitelikli insan kaynağı, etkin yatırım araştırmalarına yönelik 

görevler

4. Dış ticaretin geliştirilmesine yönelik görevler

5. Değişen finansal yapıya yönelik görevler
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ADANA’NIN EKONOMİK GELİŞİMİ İÇİN 

2 – 5 YILLIK HEDEFLERİN VE GRUP ÇIKTILARININ  

SONUÇLARI

1. Adana ili mevcut tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmak için tarımda “ürün 
kurullarının” oluşturulması gerekmektedir.  

2. Adana ili tarımdan elde ettiği geliri artırmak için katma değeri yüksek 
tarımsal ürünlerin artırılması bu doğrultuda tarım ürünlerini işleyecek 
entegre tesislerin kurulması gerekmektedir. 

3. Tarımsal ekonominin güçlü olduğu Adana ili için ihracat yapısında 
“hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar” gibi ürün gruplarında 
yaşanan düşüşün ve Adana ekonomisindeki olumsuz etkilerinin 
önlenmesine yönelik çalışmaların planlanması gerekmektedir.
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ADANA’NIN EKONOMİK GELİŞİMİ İÇİN 

2 – 5 YILLIK HEDEFLERİN VE GRUP ÇIKTILARININ  

SONUÇLARI

4. Adana’nın tarım ürünlerinin çeşitliliğinin artırılması ve periyodik olarak 
ürün bazlı projeksiyonların yapılması gerekmektedir. 

5. Adana ihracat etkinliğinin artması için işletmelerin katma değeri yüksek 
ve rekabet edebilir ürünler üretmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, 
işletmelerin Ar-Ge yeteneklerini geliştirmeleri için üniversite- sanayi 
işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenmelidir. 

6. Adana’nın yüksek tarım potansiyelinin, ihracatta da etkin olarak 
kullanılması için tarım-sanayi-üniversite işbirliği ve bu kapsamda tarımsal 
işletmelerin modern uygulamalara adaptasyon yeteneklerinin 
geliştirilmesi hedeflenmelidir.  
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7. Adana ili dış ticaretini geliştirmek amacıyla ihracat masasının

kurulması ve potansiyel ihraç ürünlerinin envanterinin 

çıkarılması gerekmektedir.  

8. Adana işletmelerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet 

edebilirliğinin artmasını sağlamak amacı ile işletmelerin yapısının 

incelenmesi ve işletme bazlı gelişim alanlarının belirlenerek, 

yönlendirme yapılması gerekmektedir. 

ADANA’NIN EKONOMİK GELİŞİMİ İÇİN 

2 – 5 YILLIK HEDEFLERİN VE GRUP ÇIKTILARININ  

SONUÇLARI
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9. Adana ilinde işletmelerin pazarlama, dış ticaret, Ar-Ge dahil 

bir çok alanda etkinliğinin artırılması amacı ile nitelikli iş

gücüne ihtiyaç vardır. Bu kapsamda nitelikli işgücü

yetiştirme uygulamalarının ivedilikle gerçekleştirilmesi

zorunludur.

10. İşletmelerin rekabet avantajlarını yitirmemesi için, kayıt dışı

çalışan firmaların sıkı denetime tabi tutulması ve rekabet 

kurallarına uymalarının sağlanması gerekmektedir.

ADANA’NIN EKONOMİK GELİŞİMİ İÇİN 

2 – 5 YILLIK HEDEFLERİN VE GRUP ÇIKTILARININ  

SONUÇLARI
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11. İşletmeler, Kalkınma Ajansı ve Üniversite arasında koordinasyon 
sağlanarak, rekabete yönelik verimlilik düzeyini artırmak amacıyla, 
işletmeler arası ortak faaliyetler (kümelenme, ortak tesisler vb.) teşvik 
edilmelidir. 

12. İşletme ömürlerinin uzatılması için aile şirketlerinde kurumsallaşma 
ve ikinci/üçüncü kuşağın Adana işletmelerinde etkinliğinin 
artırılmasına yönelik projelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

13. Adana ili gelecek dönem yatırım alanlarının etkinliğinin artırılması için 
öncelikle gelişen enerji yatırım bölgelerinde ve ulaşım altyapısında 
planlama ve geliştirme faaliyetlerine ihtiyaç vardır. 

ADANA’NIN EKONOMİK GELİŞİMİ İÇİN 

2 – 5 YILLIK HEDEFLERİN VE GRUP ÇIKTILARININ  

SONUÇLARI
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14. Enerji üssü konumuna gelen Adana’nın bu sektöre odaklı stratejik gelişim 

planının oluşturulması ve bu doğrultuda altyapı gereksinimlerinin 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

15. BTC boru hattı kapsamında Adana ekonomisine katkıyı artırmak amacıyla 

liman-tersane yatırımlarının desteklenmesi gerekmektedir.

ADANA’NIN EKONOMİK GELİŞİMİ İÇİN 

2 – 5 YILLIK HEDEFLERİN VE GRUP ÇIKTILARININ  

SONUÇLARI


