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ÖZET 

Bu çalışmada Adana ekonominin geleceği incelenmeye çalışılmıştır. Konuyla ilgili geçmiş çalışmalar göz 
önünde bulundurarak yapılan inceleme sonucunda Adana ekonominin son dönemlerde potansiyelinin 
çok altında bir performans gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun altında yatan birçok sebep olmakla birlikte 
göç olgusunu birinci sebep olarak gösterebiliriz. Çünkü göç olgusu bir kenttin sanayisini, ticaretini, 
kültürünü olumsuz yönde etki ettiği gibi, sayısının ağırlığına göre homojenliğini ve modern bir kent 
dokusunun oluşumunu da engeller. Son dönemlerde yaşanan göçler nedeniyle kent gerek ekonomik 
gerekse de sosyal açıdan çok ciddi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmıştır. Tüm bu olumsuzluklara 
rağmen, doğru strateji ve politikaların izlenmesi durumunda Adana kenti özellikle tarım, ticaret ve 
hizmet alanlarında önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyele Bakü-Tiflis-Ceyhan projesinin kente 
katacağı katma değer ilave edildiği takdirde kent geçmişte kaybettiği gücü yeniden kazanması 
muhtemeldir. 
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ABSTRACT 

The object of this study is to evaluate the future of Adana's economy.The investigation with regard to 
the previous studies indicates the performance of Adana's economy as far below potential in recent 
periods. With several factors kept in mind, the primary cause can be stated as the phenomenon of 
migration. Migration not only affects the industry, trade, culture of a city negatively, but also restrains 
the homogenity with respect to the number and the formation of a modern urban texture. Due to the 
recent migrations, Adana was faced with very serious problems in terms of both economic and social 
aspects. Despite all these adversities, if the proper strategy and policies are conducted, Adana has the 
significant potential in agriculture, trade and service sectors. In the case of the addition of the valuse 
added generated by the Baku-Tbilisi-Ceyhan project to this potential, the city is likely to regain the 
power lost in the past. 
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