
Adana iş dünyasının bilgilendirilmesine yönelik konferans; Çukurova Üniversitesi,  
Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Güçbirliği Vakfı tarafından,  

Denizbank'ın katkılarıyla organize edildi: 
 

 Dünyadaki Son Ekonomik Gelişmeler  
 ve Adana'ya Yansımaları Konferansı 
 
 Son dönemde küresel ekonomide yaşanan ve Türkiye’yi de tehdit etmeye başlayan 
olumsuzlukların Adana iş dünyasına kapsamlı bir şekilde aktarılması ve çözüm yolları bulunmasına 
yönelik olarak düzenlenen, “Dünyadaki Son Ekonomik Gelişmeler ve Adana'ya Yansımaları” konulu 
konferans, 29 Nisan 2008 Salı günü, 17.00-20.00 saatleri arasında Seyhan Oteli'nde yapılacak. 
  
 Çukurova Üniversitesi, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ve 
Adana Güçbirliği Vakfı tarafından birlikte organize edilen; ADSİAD, AGİAD, Adana Çiftçiler Birliği, 
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, ÇUGİAD, İŞKAD, OSİAD ve Adana ÜSAM tarafından desteklenen 
konferansa konuşmacı olarak Denizbank Baş Ekonomisti Doç. Dr. Saruhan Özel ile Çukurova 
Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu katılacak.  
 

Konferansı birlikte düzenleyerek, özlenen ve örnek bir tablo oluşmasını sağlayan Çukurova 
Üniversitesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Güçbirliği Vakfı tarafından yapılan ortak 
açıklamada, küresel rekabetin arttığı, küresel eğilimlerin belirleyici olduğu bir dünyada, yaşanan 
gelişmelere kayıtsız kalabilmenin mümkün olmadığı belirtildi. Ortak açıklamada daha sonra şu 
görüşlere yer verildi: 
 
 “İçinde bulunduğumuz yüzyıl küreselleşmenin hakim olduğu bir anlayış dönemidir. Küresel 
rekabet, büyük düşünmeyi, ölçek ekonomilerinin bölgesel bazda kurulmasını zorunlu kılmaktadır. 
Küresel rekabeti benimseyen, içselleştiren Türk özel sektörünün küresel krizlerin yansımalarından 
etkilenmesi beklenmektedir. Çünkü, Türk ekonomisi benzerleri arasında küresel sermayeye en yüksek 
faizi ödeyen ekonomi olmuştur. Kamu borcu ve dış borç yükü çok yüksektir. Benzerleri arasında en 
yüksek cari açığı veren ekonomi Türk ekonomisidir.  
 

Bütün bunların sonucunda, kaçınılmaz olarak Türk ekonomisi benzerleri arasında en kırılgan 
ekonomi konumundadır ve küresel gelişmelere son derece duyarlıdır. Türk iş dünyası yaşanan 
olumsuzlukları görmekte ve yakından takip etmektedir. Düzenleyeceğimiz konferansta hem bu 
gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkileri hem de Adana ekonomisine olası yansımaları 
değerlendirilecektir.  

 
Konferansta; Doç. Dr. Saruhan Özel, “Dünya Ekonomisi ve Tarım Sektöründeki Son 

Gelişmeler ve Beklentiler” konusunda ve Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu’da “Son Ekenomik Gelişmelerin 
Adana’ya Yansımaları” konusunda görüşlerini katılanlarla paylaşacaktır. Bu toplantının Adana iş 
dünyasına yön gösterici olacağı beklenmektedir. Uzun bir süredir ekonomiye ivme kazandırma 
ümidiyle dile getirilmekten kaçınılan sorunlar, ülkemizde artık kriz sinyalleri vermek üzeredir. Bu 
nedenle vakit daha da geç olmadan, özel sektör yeni bir darbe daha almadan olası tedbirlerin dile 
getirilmesi bakımından önemli bir toplantı olacaktır.” 
 
 


