ÇUKUROVA’ DA ENDÜSTRİ1
L’ industrialisation De La Plaine De Çukurova
P rof. Dr. H AM Dİ KARA*

RESUME

La plaine de Çukurova est une des plus im portante région industrielle de
la Turquie. Dans cette région, l ’ industrie a une histoire ancienne, mais elle
a dévoloppé surtout au cours des dernières annés. L’ industrialisation de cette
plaine a été favorisée par une série de la facteurs: une plaine fairtile et bien
alimentée en eau fournissant à l’ industrie des matières premières agricoles
et de l’ énergie hydroélectrique, une main d ’oeuvre abondante, un vaste m ar
ché de consom m ation lié aux grandes agglomérations urbaines, le recours aux
capitaux régionaux et nationaux, une excellente desserte en trasports. Le dé
veloppem ent de l’ industrie dans la plaien de Çukurova remonte au m illieu du
X IX ème siècle. Dans cette époque il y avait des ateliers artisanaux pour satis
faire les besoins locaux. Le prem ier établissement industriel moderne fut cons
truit en 1864 à Adana. Elle était une usine d ’ égrenage et de pressage du coton.
Plus tard elle fut com plétée par unu filature en 1899, puis une usine de tissa
ge en 1901. Dans cette région, le développem ent le plus im portant com m ença
d ’après la gerre d ’ indépendence, surtout d ’après 1940 et 1950. A ujourd’ hui
dans la plaine de Çukurova, l ’ industrie la plus im portante est l’ industrie du
coton (industrie de l’ égrenage et de pressage du coton, filature et tissage du
coton). L’ industrie alimentaire vient en deuxièm e reng (industrie de la m ar
garine, industrie de la conserverie). Il y a aussi l’ industrie de la production
de matériaux de construction (industrie du ciment industrie du verre), industrie
chim ique (industrie pétrolière, industrie de la fibre et du fil synthétique, in
dustrie des engrais, industrie de la soude, industrie des matières plastiques),
et enfin l’ industrie de la fabrication de materiel agricole.

1 Dr. Hamdi K ARA tarafından A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ nde 1982 yılında do
çentlik tezi olarak savunulan araştırmanın bir özetidir. Araştırıcı halen aynı Fakültede öğretim
üyesi olarak çalışmaktadır.
* A.U. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölüm ü, Ankara.

H AM Dİ K A R A

194

GİRİŞ

Toros dağlarından inen Seyhan, Ceyhan ve Tarsus Çay gibi nehirlerin oluş]
turduğu Çukurova, ülkemizin önemli bir kıyı ovasıdır. Adana ve İçel illeri içinde
kalan ova, sözü edilen iller yüzölçüm ünün ancak % 18,5’ ini kaplamaktadır
(Harita: 1).
ik i bölüm den oluşan bu araştırmada ilk olarak Çukurova’da endüstriyi et,
kileyen faktörler incelenmiştir. Daha sonra ise ovada bulunan endüstri kolla
rı, önem sıralarına göre ayrı ayrı açıklanmıştır. Bir taraftan endüstrinin coğraf
dağılışı haritalanmaya çalışılırken, diğer taraftan Çukurova’da endüstrinin ge
leceğine ışık tutulmak istenmiştir.

I- ENDÜSTRİYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
A- ÇUKUROVA’NIN DOĞAL ÖZELLİKLERİ

Çukurova ve yakın çevresinin doğal özellikleri, yörede yaşayan halkın fa
aliyetlerini olduğu kadar, endüstriyel faaliyetlerimde etkilemiş ve ovanın çevreye
göre değişik b ir özellik kazanmasına neden olmuştur.
Çukurova gerek je o lo jik yapı, gerek topografya ve m orfolojik bakımdan
çevresini kuşatan dağlık alandan farklıdır. Bu ova, 4. Zamanda başlamış ve
günümüzde de nehirlerin deniz kıyısında oluşumunu devam ettirdiği, alüvyal
birikm e sonucu oluşmuştur. Oysa çevre tepelik alanlar 2. (Kratese) ve 3. Za-.
man (Eosen, M iyosen, Plisone) arazisinden oluşmaktadır. Çukurova morfolo-S
jik bakımından düz ve düze yakın bir görünüm arzederken, çevre tepelik alanlar;
m utedil, dağlık alanlar ise haşin bir yapıya sahiptir. Bu nedenle Çukurova ile
çevresi arasındaki beşerî ve ekonom ik faaliyetler farklıdır.
Çukurova’da A kdeniz iklim i hakimdir. Toros dağlarından beslenen nehi
ve kolları tarafından sulanan ovanın alüvyal toprakları üzerinde entansif bi
tarım yapılmaktadır. Ovaya dökülen akarsular üzerinde yapılan sulama ba
rajları (Seyhan, Aslantaş, Kesik, M ehmetli vs.) sayesinde sulama yapılmakt
ve entansif tarım giderek yoğunlaşmaktadır.
G örüldüğü gibi Çukurova’da endüstrinin kurulup gelişmesinde yüzeyşek illeri, iklim , toprak ve akarsular elverişli bir doğal ortam oluşturmaktadır.
B- H AM M ADDE KAYN AKLARI

Çukurova’da endüstrinin kurulmasında hammadde kaynaklarının rolü bü
yüktür. Çünkü ovada kurulmuş olan endüstrilerin büyük bir bölümü yerel ham
maddelere, özellikle tarım ürünlerine bağlı olarak kurulmuştur. Günümüzde
ovanın en güçlü endüstri kolunu oluşturan tekstil ve besin endüstrisi, yöre ta
rım ürünlerini kullanmaktadır.
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Bu ova, tarımsal hammadde ürnetim i yönünden, ülkem izin en zengin yö
relerinden biridir. Sulamaya elverişli toprakları üzerinde, tarımsal üretim son
yıllarda önem li artışlar göstermiştir. Tahıl ürünlerinden buğday, arpa, çeltik,
mısır, endüstri kültür bitkilerinden pam uk, susam, yerfıstığı, soya, sebze ve
m eyvelerden domates ve narenciye türleri endüstride hammadde olarak kul
lanılmaktadır. Yukarda adları sayılan tarım ürünlerinden soya ve mısır üreti
mi son yıllarda önem kazanmaya başlamıştır (Grafik: 1).
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Çukurova’da artan nüfus ve kentleşmeye paralel olarak hayvansal ürünle
rin tüketimi de artış göstermiştir. Kentlerin et, süt, yağ ve peynir ihtiyacı kıs
men yöre içinden karşılanmaktadır.
Endüstrinin kullanabileceği diğer hammadde kaynaklarının başında Toros dağlarında bulunan orm an varlığı sayılabilir. Fakat bölge orm anları eski
çağlardan bu yana işlenmektedir. Çukurova ve çevresinde yeraltı zenginlik kay
naklarından demir, krom ve petrol yataklarına rastlanmakla beraber, bu ya
takların rezerv ve ekonom ik değerleri hakkında ciddi araştırmalar henüz
yapılmamıştır. Bu nedenle yöre endüstrisinin bu kaynaklardan yeterince fay
dalandığı söylenem ez.
C- NÜFUS VE İŞGÜCÜ
Çukurova insanlar için elverişli doğal koşulları ve tarım için verim li top
rakları nedeniyle, tarihin her dönem inde yerleşmeye uygun bir ortam olmuş
tur. Ama ovanın gerçek nüfusunu ancak 1927 yılında yapılan ilk nüfus
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sayımından öğren iyoru z1. Bu tarihten önce, nüfusla ilgili bilgiler, Türk ve Ba
t ı l ı gezginlerin tahm inlerine dayanmaktadır.
1980 yılı genel nüfus sayımına göre, yüzölçüm ü 33.106 km2 olan Adana ve
İçel illerinde toplam 2.329.674 kişi yaşamaktadır (Türkiye nüfusunun % 5,2’si).
Fakat araştırma alanı olarak seçtiğmiz Çukurova, bu iki il yüzölçüm ünün an
cak % 20 kadarını kaplamasına karşın, toplam nüfusun % 70’ ini barındır
maktadır.
1927-1980 yılları arasında, Adana ve İçel illeri nüfusu hızlı bir artış gös
termiştir. Fakat söz konusu illerde önemli nüfus artışı Çukurova ve özellikle
bu ovanın önem li kentlerinde görülmektedir. Kent nüfusları 1950 yıllarından
başlayan ve giderek hızlanan b ir artış içindedir. Çünkü Çukurova kentleri bir
taraftan doğal yoldan, diğer taraftan yakın çevre k ır kesimi ve Türkiye’ nin
fakir bölgelerinden (Güneydoğu, Doğu ve İç A nadolu) oluşan göçlerle hazlı
bir artış göstermiştir (G rafik: 2).
k >»>
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G R A F İ K 2 - Ç U KUR OVA NÜFUSUNUN 6ELİŞMES İ

Türkiye’ nin dördü n cü büyük kenti ve yörenin m etropolü olan Adana, bir
liman kenti olan M ersin, İç A nadolu yol kavşağında kurulmuş olan Tarsus,
Delta ovasında nüfusu hızlı artan kentlerdir. Yukarı ovada ise, merkezi bir
konumda olan Ceyhan, Güneydoğu Anadolu yolu üzerinde ilk durak kenti olan
Osmaniye, verimli tarım toprakları üzerinde kurulmuş olan Kadirli ve Kozan,
1 Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. İkinci nüfus sayımı 1935, daha son
raki sayımlar ise her beş yılda bir yapılmaktadır.
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nüfusu hızla artan diğer kentlerdir. Kentler nüfusun artışı b ir taraftan Çuku
rova’ nın entansif bir tarım alanı oluşu, diğer taraftan ülkem izin gelişmiş ve
önem li bir endüstri alanı olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim 1940-1980
yılları arasında Adana ve İçel illeri toplam nüfusu % 268 oranında artarken,
sözkonusu kentler nüfusu % 638 oranında bir artış göstermiştir.
N için Çukurova kentleri önem li bir nüfus çekim m erkezidir? Çünkü kent
ler kır kesim inden daha iyi ekonom ik ve sosyal olanaklara sahiptir. G öç ede
rek kentlere yerleşen nüfus, son yıllarda gelişme gösteren endüstrinin ve artan
kent nüfusu ile canlanan ticaret, inşaat, ulaşım ve diğer hizmet faaliyetleri
nin sunduğu çalışma olanaklarından iş elde etmektedir.
Çukurova’ ya göç ederek gelenler giderek artmaktadır. 1945-1975 yılları
arasında Adana ve İçel illeri dışında doğanlar % 313 oranında artarak, top
lam nüfus içindeki payı % 13’ ten % 19’a yükselmiştir. G öç ederek gelenlerin
% 98’ ini iç göçler oluşturmakta ve gelenlerin çok büyük bir kısmı kentlerde
yerleşmektedir. Ayrıca Çukurova kentlerine gelenlerin önem li bir bölüm ü, il
içi göçlerden oluşmaktadır. Yörede tarımda modernleşme ve kır kesiminde hızlı
nüfus artışı, il içinde göçleri zorunlu kılmaktadır. Fakat il içi göç olayını, ista
tistik verilerin olmayışı nedeniyle takip etme olanağı yoktur.
Türkiye’de olduğu gibi, Adana ve İçel illerinde de, çalışan nüfus içinde
tarım sektöründe çalışanlar (1975-% 67,2) önem ini korumaktadır. Fakat kent
lerde çalışan nüfusun sektörlere dağılım ı incelenirse, değişik bir yapı ortaya
çıkm aktadır1. Nitekim 1955-1975 yılları arasında, kentlerde tarımda çalışan
lar % 20’ nin altına düşmüştür. Kentlerde tarımda çalışanların hala yüksek
oluşu, yörenin tarımsal özelliğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü Adana, M er
sin ve Tarsus gibi kentlerin çevresinde yoğun bir sebze ve meyve tarımı geliş
miştir. Ceyhan, Osmaniye, özellikle K adirli ve Kozan kent nüfusunun
küçüm senm eyecek bir bölüm ü tarım dan geçinmektedir. 1975 yılı verilerine
göre, Çukurova kentlerinde çalışanların % 2 4 ,2 ’si genel hizmetlerde, % 2 3 ,9 ’u
endüstride, daha sonra sırasıyla % 14,5’ i ticaret, % 7,7’ si ulaşım, % 7,6’ sı ise
inşaatta çalışmaktadır. Diğer çalışma kolları % 3,2 gibi bir değere sahiptir (Gra
fik : 3).
1970 yılı verilerine göre, Çukurova kentlerini önem li fonksiyonlar esas alı
narak, üç gurupta toplayabiliriz. Bunlar Adana ve Tarsus endüstri kenti, Mersin
hizm et kenti, Ceyhan, Osmaniye, K adirli ve Kozan ise tarım kenti (Harita: 2).
Endüstri kentlerinden Adana’da endüstride çalışanlar oranı % 31,2, Tarsus’ ta
% 28 ile ilk sırayı almaktadır. Bu kentlerde ikinci önem li çalışma kolu Ada
na’da genel hizmet (% 26,5) ve Tarsus’ ta tarım dır (% 22,5). Ü çüncü önemli
1 Çukurova da nüfusu 10.000’den fazla olan yerleşme merkezleri kent olarak kabul edilmiştir.
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çalışma kolu Adana’da ticaret (% 15,7), Tarsus’ ta genel hizmet (% 17,5) ve ti
carettir (15,5). Hizm et kenti olan Mersin’de ilk sırayı % 27.8’ le genel hizmette
çalışanlar almaktadır, ik in ci önem li çalışma kolu endüstri (% 21,8), üçüncü
sırada ise ticaret vardır (% 16,1). Ceyhan, Osmaniye, K adirli, Kozan ve Imamoğlu tarım kenti özelliğine sahiptir1. Bu kentlerden Ceyhan dışında tarımda
çalışanlar % 30’dan çok , endüstride çalışanlar % 16’dan az bir orana sahiptir.
Oysa Ceyhan’da tarım da çalışanlar % 26,8, endüstride çalışanlar % 2 0 ,8 ’ lik
bir orana yükselmektedir. Bu kentlerde genel hizmette çalışanlar % 16 ile %
20 arasında değişen oranlarda seyretmektedir.
D- ENERJİ ÜRETİMİ

Bir toplum un kalkınm ası, özellikle kentleşme ve endüstrileşme ile enerji
üretimi arasında yakın b ir ilgi vardır. Daha önce de belirttiğim iz gibi, Çukuro
va ve çevresinde enerji olarak kullanılabilecek bilinen önem li kömür, petrol
ve doğal gaz kaynakları yoktur. Fakat bu yöre hidroelektirik kaynakları yö
nünden oldukça zengindir. Çukurova’ yı katederek denize dökülen Ceyhan, Sey
han ve Tarsus Çay üzerinde kurulan santrallerden enerji üretilmektedir.
Çukurova’da su gücünden endüstrinin faydalanması, 1956 yılında Seyhan
hidroelektrik santralinin kurulmasıyla başlamıştır. Bu tarihten öne yörede üre
tim yapan endüstri kuruluşları, tükettikleri enerjiyi m otor gücü ile kendileri
üretmekteydiler. Bu nedenle 1956 yılından önce, devamlı ve yeterli enerji o l
mayışı, endüstrinin en büyük sorununu oluşturmaktaydı.
Günümüzde ise Adana ve İçel illeri sınırı içinde 5 hidrolik, bir termik sant
ral toplam 434 M W güce sahiptir. A yrıca yöre elektrik sistemi ülke enterkon1 Bu kentler için verilen oranlar 1965 yılına aittir.
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nekt sistemine bağlanm ıştır1. Böylece enerji üretim ve tüketimi ülke sorunları
ile eşdeğer olmuştur. 1975 yılından sonra Türkiye’ nin enerji konusunda kar
şılaştığı sorunlar, Çukurova endüstrisini de büyük oranda etkilemiştir (Gra
fik: 4).
kWh
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E- ULAŞIM FAALİYETLERİ

Bilindiği gibi ulaşım faaliyetinin, endüstri ile üretim öncesi, üretim döne
mi ve üretim sonrasında çok yakın bir ilişki vardır. Çünkü endüstriye ham
maddenin taşınması, üretilen ürünlerin pazarlanması için kara, demir, deniz
ve hava ulaşımı ile haberleşm e sisteminin gelişmiş olması gerekir.
Daha önce de belirtildiği gibi, Çukurova doğal koşullar yönünden elveriş
li bir coğrafi konuma sahiptir. Ova İç A nadolu ile Güneydoğu Anadolu arasın
da önem li bir kara ve dem iryolu üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca M ersin ve
İskenderun gibi iki m odern liman ve Adana hava limanına sahiptir. Bu ulaşım
sistemi son yıllarda yöre endüstrisi yanında, Iran ve Irak gibi komşu ülkelere
de hizmet etmeye başlamıştır. Buna bağlı olarak kara, deniz, hava ulaşımı ile
haberleşm e sisteminin önem i daha da artmıştır.

1 Akdeniz bölgesinin bu bölüm ünde mevcut akarsulardan 2710 MW güç almak ve ydda 10,5
milyar kwh enerji üretmek mümkündür. Fakat ancak bu gücün % 12 sinden faydalanılmaktadır.
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F- SERMAYE VE PAZAR

M odern büyük endüstri kuruluşları, giderek artan bir şekilde sermaye ve
tüketim pazarlarına gerek duymaktadır. Çünkü endüstri kuruluşunun bir ta
raftan ürünlerini pazarlam ası, diğer taraftan hammadde ve teknolojik yeni
likleri takip etmesi zorunludur.
M odern endüstrinin kurulması için gerekli sermayenin karşılanması, Türki
ye gibi kalkınmakta olan bir ülkede büyük sorun yaratmaktadır. Çünkü ülke
miz tasarruf olanakları oldukça sınırlıdır. Bütün bu güçlüklere karşın Çuku
rova endüstrisi 1950 yıllarından önce yerel sermayeyi kullanarak kurulmuştur.
Bu dönem de gerek tarım , gerekse ticaret kesiminde oluşan sermaye birikim in
den faydalandığı gözlenmektedir. Oysa bugün aynı şeyleri söylemek mümkün
değildir. Çünkü Çukurova’da gelişme gösteren m odern endüstri, yerel serma
ye yanında, ülke içi ve hatta son yıllarda yabancı sermaye piyasası ile dış pa
zarlara da açılmıştır.
Çukurova endüstrisinin gelişmesinde ve sermaye birikim inde tarımın, özel
likle ticarete dönük tarım ürünlerinden pam uk, susam, çeltik, sebze ve mey
velerin payı büyüktür. Ayrıca bu yöre 1980 yılı verilerine göre 2,5 milyona
varan nüfusu ile de endüstri ürünleri için önem li bir tüketim potansiyeline
sahiptir. Bütün bunlara, son yallarda ülke endüstrisinin dışa açılma ve özel
likle Orta Doğu ülkelerinin yakın olmasının verdiği avantajlarıda eklemek gerekir.
II- ÇUKUROVA’DA ENDÜSTRİ
A- ENDÜSTRİNİN GELİŞMESİ

Çukurova’da endüstrinin gelişmesinde, yukarıda belirtildiği gibi, doğal özel
liklerin elverişli oluşu yanında, yerel hammadde kaynaklarının özellikle ta
rımsal hammadelerin ve yörede yoğunlaşmış olan nüfus ve işgücünün rolü büyük
olmuştur. Ayrıca ulaşım, enerji üretim i, tarım ve ticaret kesim lerinde oluşan
sermaye birikim i ile pazar olanaklarının da endüstrinin bu günkü düzeye ulaş
masındaki etkisi küçüm senem ez.
Çukurova’da endüstrinin tarihi gelişimi incelendiği zaman, Cumhuriyet ön
cesine ait bilgilerin oldukça dağınık olduğu bilinmektedir. İlk bilgiler Osmanlı
devletinin son dönem inde, Ticaret ve Ziraat Nezareti tarafından yapılan ve
1913-1915 yıllarını içeren endüstri sayımlarıdır. Bu sayımdan da anlaşılacağı
gibi, İstanbul ve İzm ir çevresinden sonra, endüstrinin yoğun olduğu yöreler
den biri de Adana çevresidir. Fakat bu yöredeki endüstrinin daha çok tarım
ürünlerini değerlendirm eye yönelik, yerel tüketimi karşılayan, küçük kuru
luşlar olduğu bilinm ektedir.
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Osmanlı devletinin son dönem inde, Çukurova’da üretim yapan endüstri te
sislerinin en önem lileri birkaç çırçır ve prese fabrikası, un değirm enleri, ta
hin ve helva atölyeleri ile oldukça küçük artizanal işyerleridir. Ovada ilk modern
işletme Adana’da 1864 yılında kurulmuş ve bu tesise 1889 yılında 2688 iğlik
bir iplik ve 1901 yılında ise dokum a tezgahıda eklenmiştir. Bu eski kuruluş
halen Sümerbank Pamuklu Dokum Fabrikası adıyla üretime devam etmekte
dir. Adana’da ikinci iplik fabrikası 1906 yılında 1800 iğ kapasite ile kurulmuştur.
Bu fabrikaya 1911 yılında 400 iğ ve 51 dokum a tezgahı da eklenmiştir. Tar
sus’ ta ise ilk iplik fabrikası 1887 yılında kurulmuş ve günümüzde Çukurova
Mensucat Sanayii adıyla üretime devam etmektedir. Bu kentte ikinci iplik fab
rikası 1911 yılında kurulmuştur. Görüldüğü gibi, Cumhuriyet öncesinde ku
rulan birkaç modern tesis, daha çok yerel tüketime yönelik küçük kuruluşlardır.
Çukurova’da, Cumhuriyetin ilk yıllarında, endüstrinin kullandığı teknik
olanakların ilkel bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. “ Özel girişimle
sanayileşme” adıyla anılan 1923-1932 yılları arasında, ülkede olduğu gibi, Çu
kurova’da da büyük bir gelişme olmamıştır. Sadece kurulmuş olan tesisler m o
dernize edilmiştir. 1929 Dünya E konom ik bunalım ı ve özel girişimle
endüstrileşmeden iyi netice alınmaması, devleti “ Birini Beş Yıllık Sanayi Planı”
yapmaya zorlamıştır. Fakat Çukurova o günün şartlarında kalkınmış bir yöre
kabul edildiği için , devlet eliyle yatırım yapılmamıştır.
Çukurova endüstri kuruluşları hakkında ilk sürekli bilgileri 1964 yılında
yayınlanan ve 1940-1963 yılını içeren verilerden elde ediyoruz. Daha sonra
bu istatistik bilgiler devam lılık kazanmıştır. Söz konusu yayınlardan elde etti
ğimiz bilgilere göre, Çukurova’ yı içine alan Adana ve İçel illerinde 1940 yılın
da, 10 ve daha yukarı işçi çalıştıran, 19 büyük işletme bulunmaktadır. Bu
işletmelerin % 74’e yakını dokum a, gıda ve içki iş kolunda üretim yapmakta
dır. 1978 yılında tesis sayısı % 1.326 oranında b ir artış göstererek, işletme sa
yısı 19’dan 271’e yükselmiştir (Tablo: 1). Aradan geçen 40 yıla yakın bir
zamanda, Çukurova’da üretim yapan büyük endüstri kuruluşlarının, yinede
% 50’ ye yakın bir bölüm ü dokum a, gıda ve içki üreten kuruluşlardan oluş
maktadır. Ülkemizin bu yöresinin özelliğine bağlı olarak, 1970 yıllarından sonra,
makine ve taşıt araçları üreten tesislerin gelişme gösterdiği görülmektedir. Fakat
bütün bunlara rağmen, hammadesi tarıma dayalı geleneksel endüstri kolları
nın yörede önem ini koruduğu açıktır.
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Tablo 1- Adana ve İçel illerin de Endüstri
(10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri)
Yıllar

Endüstri
1940

grupları

1949

1959

1972

1978

Gıda ve içki

5

8

16

51

65

Dokuma

9

22

49

76

67

Makine

—

2

3

18

21

Taşıt A racı

—

1

2

8

14

Diğerleri

5

5

24

72

104

TO PLA M

19

38

94

225

271

Kaynak: D .I.E. nün çeşitli yayınlarından faydalarak hazırlanmıştır.

B- ENDÜSTRİ KO LLAR I
1-

HAMM ADDESİ PAMUK OLAN ENDÜSTRİLER

Çukurova’da en önem li endüstri, tüketim malı üreten endüstrilerdir. Yu
karda da belirtildiği gibi, eski b ir tarihi geçmişi olan ve hammadde gereksini
mini ova tarım ürünlerinden karşılayan bu endüstri kolları, 1950 yıllarından
sonra hızlı bir gelişme göstermiştir. Ovada diğer endüstrilerin gelişmesi çok
daha sonra başlamıştır.
a)- Çırçır ve Prese Endüstrisi

Ç ırçır ve prese endüstrisi, kütlü pamuğu çiğit ve elyafından ayıran kuru
luşlardır. Bu kuruluşlarda elyafından ayrılan çiğit, bitkisel yağ endüstrisinin,
lif pam uk ise iplik fabrikalarının ham m addesi olmaktadır.
Yukarda da belirtildiği gibi, Çukurova’da makine gücü kullanarak çalışan
ilk m odern endüstri kuruluşu, çırçır ve perse fabrikalarıdır. Bu ilk tesis 1864
yılında Justin Daudet adında bir Fransız tarafından Adana’da kurulmuştur.
1885 yılında yine Adana’da kurulmuş olan ikinci m odern kuruluş ta bir çırçır
ve prese fabrikasıdır. B ir asır gibi eski bir tarihi geçmişe sahip olan bu kuru
luşların bazıları, daha sonraki yıllarda önce iplik, daha sonra dokuma tesis
lerini de hizmete sokarak enteğre tesisler olm uşlardır, ilk çırçır ve prese fab
rikaları, yörenin en önem li pam uk üretim ve ticaret m erkezi olan Adana’da
kurulmuşlardır. Daha sonra kurulanlar Tarsus ve pam uk üretiminin Ceyhan
çevresine de yayılması sonucu bu kentte de üretime başlanmıştır (Foto: 1).
Ç ırçır ve prese fabrikaları yılın belli bir dönem inde çalışabilmektedir. Yö
rede pam uk toplam a mevsimi olan Eylül ayı başında üretime başlarlar ve Şu
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bat ayı sonuna kadar çalışırlar. Bu dönem, pamuk üretiminin fazla olduğu yıllar
bir miktar uzamaktadır. Sayıları pam uk üretim inin artışına bağlı olarak ar
tan çırçır ve prese fabrikaları ovanın önem li pam uk alım m erkezlerinde yo
ğunlaşmıştır. 1980 yılı verilerine göre sayıları 131’e ulaşmıştır. Bu tesislerin
% 45’ i Adana’da, % 2 7 ’si Tarsus’ ta ve % 16 sı da Ceyhan’da bulunmaktadır
(Tablo: 2). Diğer tesisler ise Osmaniye, Imam oğlu ve kır kesimi pamuk üretim
alanlarına dağılmıştır.
Tablo: 2- Çukurova’da Ç ırçır ve Prese Fabrikaları
(1980)
Kuruluş yeri
Adana
Tarsus
Ceyhan
Osmaniye
Imamoğlu
Diğerleri
TOPLAM

Kuruluş sayısı
59
35
21
7
5
4
131

%
45
27
16
5
4
3
100

Kaynak: 1980 Adana Sanayi Odası kayıtları.
Çukurova çırçır ve prese fabrikalarında yılda 6-7.000 işçi çalışmaktadır.
Bu tesislerin coğrafi dağılışında yoğun pamuk ekim alanları yanında, başta
Adana olmak üzere Tarsus ve Ceyhan gibi önem li ticaret m erkezleri ve MersinOsmaniye arasındaki karayolunun etkisi büyüktür (Harita: 3). Pamuk ekim i
nin önemsiz olduğu M ersin, yukarda sözü edilen ticaret ve karayoluna uzak
kalan Kadirli, Kozan, Yumurtalık ve Karataş gibi yerleşme merkezlerinde çırçır
ve prese fabrikları kurulmamıştır. Ayrıca ova kır kesimine dağılmış olan te
sislerin fazla olm adığı görülmektedir.
b)- iplik ve Dokuma Endüstrisi

A n adolu ’da dokum acılığın eski bir tarihi geçmişi vardır. Fakat Avrupa’da
endüstri devrim i ile makine üretimine geçiş, yerel tüketimi karşılayan el d o
kumacılığını kısa zamanda yok etmiştir. Ülkemizde batılı anlamda ilk m odern
iplik ve dokuma fabrikası İstanbul’da, ordunun ihtiyacını karşalamak için 19.
Yüzyıl ortalarında kurulmuştur.
Çukurova’da ise ilk m odern iplik ve dokum a endüstrisi, 1885 yılında Ada
na’da kurulan Simyanoğlu fabrikasıdır. Bu tesisi 1887 yılında Tarsus’ ta kuru
lan Mavromati fabrikası izlemiştir. Bu yörede kurulan üçüncü fabrika 1904

HARİTA

■'3 - Ç U K U R O V A ’ DA
ÇIRÇIR

VE

PRESE
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yılında Adana’da kurulan Tırpani fabrikasıdır. 1911 yılında Tarsus’ ta kurulan
Rasim Bey fabrikası ise Cumhuriyet öncesinde kurulan 4. fabrikadır.
Türkiye’de Cum huriyetten önce 8 iplik ve dokum a fabrikası bulunmakta
dır. Türk halkı tüketiminin ancak küçük bir kısm ını karşılayan bu fabrikala
rın toplam iğ sayısı 82.044 ve tezgah sayısı ise 762 olarak belirtilm ektedir. Bu
fabrikaların 4 tanesi Çukurova’da bulunmaktadır. Fakat bu yöre toplam iğ sa
yısının % 3 3’ üne, tezgah sayısının ise % 34’ üne sahipti.
Türkiye’ nin en eski iplik ve dokum a fabrikalarına sahip olan Çukurova’ 
da pamuk ürününü hammadde olarak kullanan endüstriler gelişmiştir. Ova
da henüz yün, ipek ve diğer doğal lifleri işleyen bağımsız endüstriler
kurulmamıştır. Fakat son yıllarda dokum a fabrikaları yün, sunî ve sentetik
lif karışımı dokum alar üretmeye başlamışlardır. Ayrıca 1968 yılından sonra
yörede sunî ve sentetik elyaf üreten tesislerde kurulmuştur.
Çukurova’da önem li yerleşme m erkezlerinden Adana, Tarsus, Ceyhan ve
Mersin’de iplik ve dokum a endüstrisinin gelişmiş olması bir raslantı değildir.
Yörede bu endüstrinin kurulup gelişmesini önemlerine göre şöyle sıralıyabiliriz:
— Çukurova’da b ol pamuk üretilmektedir. Böylece iplik ve dokuma endüst
risi bol ve ucuz hammadde elde etmektedir.
— Emek yoğun bir endüstri olan iplik ve dokum a endüstrisi, Çukurova’da
istediği kalitede ucuz işçi bulmaktadır.
— 1950 yıllarından sonra yöre tarım gelirlerinde büyük artış olmuş ve o r
taya çıkan sermaye birikim ini daha ço k bu endüstri kullanmıştır.
— Sözü edilen bu etkenler yanında, iplik ve dokum endüstrisinin eski bir
tarihi geçmişi oluşunun gelişmede payı büyük olmuştur.
Günüm üzde çalışanlar sayısı, üretim değeri, yatırım ve enerji tüketimi gi
bi ölçütler esas alınırsa, Çukurova’da en gelişmiş endüstri kolunun iplik ve d o
kuma endsütrisi olduğu görülür. Bu endüstrinin gelişmesini üç döneme ayırarak
incelem ek mümkündür. B irin ci dönem 1950’ ye kadar olan dönem i içerm ek
tedir. Endüstrinin bu dönem de daha çok yerel tüketim için üretim yaptığı söy
lenebilir. ik in ci dönem 1950-1970 yılları arasını içerm ektedir. Bu dönem de
yerel tüketim yanında, ülke pazarları içinde üretim yapıldığı anlaşılmaktadır.
1970 yıllarından sonra ise üçüncü dönem i içerm ektedir. Bu dönem de Çukur
ova endüstrisinin ülke pazarları yanında dış pazarlara da açıldığı bilinmektedir.
Çukurova’da iplik ve dokum a endüstrisinin kuruluş yıllarına göre dağılı
mı, yukarda üçe ayırarak incelediğim iz gelişmeyi daha açık b ir şekilde ortaya
koymaktadır (Tablo: 3). Çukurova’da iplik ve dokum a endüstrisi giderek sayı
sal olarak artmıştır. A yrıca son yıllarda kurulan yeni fabrikalar kentler dışın
da, M ersin-Osmaniye karayolu üzerinde kurulmaktadır. Kuruluş yönünden
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Adana ve çevresi büyük bir üstünlüğe sahiptir. İkinci yoğun kent Tarsus ve
çevresidir. Bu iki kenti çok geriden Ceyhan ve Mersin takip etmektedir. Ova
nın diğer kentlerinde iplik ve dokum a endüstrisi gelişmemiştir (Harita: 4).
Tablo: 3- iplik ve Dokuma Endüstrisinin Kuruluş Yıllarına Göre Dağılımı
Kuruluş yeri

1950 yılından
önce
2
2

1950-1970
arası

1970’ ten Kuruluş halinde
sonra

6

4
1

Adana
Tarsus
Ceylan
Mersin

—
1

1

6
3
1

—

—

—
—

TO PLAM

5

7

10

5

—

Kaynak: 1980 Adana, Tarsus ve Mersin Sanayi Odaları kayıtları.
— iplik Endüstrisi
Çukurova’da iplik üreten endüstriler Adana, Tarsus, Mersin ve Ceyhan’da
toplanmıştır. Bu kentler, fabrika sayısı ve üretim kapasitesi yönünden Türki
ye’ nin en yoğun iplik üretim alanıdır. Çukurova’da iplik üreten 21 tesis var
dır. ip lik fabrikalarının 6’ sı sadece iplik üretirken, 15’ i iplik yanında doku
mada yapmaktadır, ip lik fabrikalarının ihtiyacı olan pamuk yöreden
karşılanmaktadır. 1970 yıllarından sonra kurulan yeni fabriklar sayesinde,
üretilen ham pamuğun (1980-157.976 ton) tamamına yakın bir kısmını işleye
bilecek kapasiteye ulaşılmıştır (Tablo: 4). 1980 yılı verilerine göre, tesis başıTablo: 4- Çukurova İplik Fabrikları İğ Sayısı ve Kapasiteleri
Yıllar
1923
1949
1955
1964
1970
1976
1980

Kuruluş Sayısı
4
5
10
10
10
21
21

Iğ Sayısı

Kapasite (Ton) 1

25.834
86.290
129.248
203.637
307.876
810.876
810.876

3.275
10.527
15.768
24.844
46.700
132.822
132.822

1- İğ kapasitesini hesaplamak için 4. Beş Yıllık Kalkınma
Planı norm ları esas alınmıştır.
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na düşen iğ sayısı 38.613 ile ülkem izin en büyük kuruluşları Çukurova’da
bulunm aktadır (Türkiye ortalaması 23.353 iğdir). Ayrıca Çukurova Türki
ye iğ kapasitesinin büyük bir kısmını elinde bulundurm aktadır. 1950 yılma
kadar ülke iğ kapasitesinin % 3 2 ,7 ’ sini elinde bulunduran bu yörenin payı,
1950-1970 yılları arasında % 2 2 ,2 ’ ye düşmüş ve 1970 yılından sonra kurulan
yeni fabrikalar sayesinde 1980 yılında % 30’a yaklaşmıştır.
— Dokuma Endüstrisi
Çukurova’da, iplik endüstrisinde olduğu gibi, dokuma endüstrisi de Ada
na, Tarsus ve Mersin gibi büyük kentler ve çevresinde toplanmıştır. Bu en
düstride üretim yapan 16 fabrika bulunmaktadır. Eğer Yenice’de yalnız dokuma
üreten bir küçük tesis dikkate alınmazsa, dokuma endüstrisi tükettiği pamuk
ipliğini kendi bünyesinde üretmektedir.
Yöre dokum a endüstrisi toplam tezgah sayısı ve üretim kapasitesi devamlı
artmış olm akla beraber, Türkiye içindeki payı giderek azalmıştır (Tablo: 5).
Bu durum , dokum a endüstrisinde tezgah sayısının, iplik endüstrisine göre,
daha yavaş artmasının bir sonucudur. Ayrıca bugün mevcut dokuma tezgahla
rı, iplik endüstrisinin ürettiği pam uk ipliğini işleyebilecek kapasiteye hiç bir
zaman ulaşmamıştır. Bugün üretilen ipliğin ancak % 25’ ten biraz fazlasını tü
ketebilecek bir kapasite vardır.
Tablo: 5- Çukurova dokum a Endüstrisi ve Türkiye

Çukurova endüstrisi

Yıllar
Tezgah
say.
1923
1949
1955
1964
1970
1980

Kapasite
(ton)

262

1.060

937
2.971
3.642

3.768
12.015
18.490
21.633
35.271

4.487
6.231

Türkiye’ ye
oranı %
34,4
16,8
24,4
19,8
15,3
15,5

Türkiye
Tezgah say.

762
5.553
12.181
18.407
29.250
40.244

Kaynak: 4. Beş Yıllık Kalkınma Plânı verilerinden faydalanılarak
hazırlanmıştır.
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Dokuma endüstrisinin kuruluş sayısı ve kapasitesi esas alınarak incelen
diği zaman, Adana’ nın büyük bir önem e sahip olduğu görülür. Çünkü Adana
kuruluş sayısının % 6 2 .5 ’ ini, tezgah sayısının % 74,9’ unu tek başına topla
mıştır- Tarsus’ ta ise kuruluşların % 31,2’ si, tezgah sayısının % 23,7’si bulun
maktadır. Mersin’ in dokum a endüstrisinde yeri önemli değildir.
Çukurova’da dokum a endüstrisinin incelenm esi, bu endüstrinin Akdeniz
bölgesinde olduğu kadar, ülke içinde de öneminin büyük olduğunu ortaya koy
muştur. 1979-1980 yılı ortalamalarına göre, Çukurova iplik ve dokuma endüst
risinde çalışanlar sayısı 30.000 kişinin üzerindedir. Çalışanların % 75’e yakını
Adana’da, % 20’sine yakını Tarsus’ ta, geri kalan kısmı ise Mersin ve Ceyhan’ 
da bulunm aktadır (Tablo: 6).
Tablo: 6- Çukurova ip lik ve Dokuma Endüstrisinde Çalışanlar
(1979-1980)
Kuruluş yeri

Kuruluş say.

%

Çalışan say.

%

Adana
Tarsus
Ceyhan
Mersin

14
5

63,6
22,7

2
1

9,1
4,6

23.600
5.900
1.050
950

74,9
18,8
3,3
3,0

TOPLAM

22

100,0

31,500

100,0

Kaynak: Adana, Tarsus ve Mersin Sanayi Odaları kayıtları.
2- GİYİM ENDÜSTRİSİ
Çukurova’da giyim endüstrisi istenilen düzeyde gelişmemiştir. Oysa bu en
düstrinin gelişebilmesi için, çeşitli kalitede hammadde üretebilecek bir teks
til endüstrisi bulunmaktadır. Ayrıca nüfusu 2,5 m ilyona yaklaşan Adana ve
İçel illeri önem li bir tüketim potansiyeline sahiptir.
Bu endüstrinin istenilen düzeyde gelişmemiş olm ası, Türkiye’de giyim en
düstri merkezinin İstanbul’da toplanması ile ilgilidir. M odayı takip etme, üre
tilen ürünü iç ve dışta pazarlama işinde bu kent ihtisaslaşmıştır. Ayrıç İstanbul
düğme, fermuar, çeşitli kalitede dikiş ipliği, aksesuar ve tela gibi yan ürünleri
üreten bir kenttir. Bu nedenle Çukurova’da giyim endüstrisi gelişmemiştir. Yö
rede çoğunluğu Adana’da toplanmış olan 10 kadar kuruluş bulunmaktadır. Top
lam 350 kişinin çalıştığı ve daha çok iş elbisesi üreten tesislerin, endüstrinin
gelişmesine bağlı olarak son yıllarda kurulduğu bilinmektedir.
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3- D ERİ VE AYAKKABI ENDÜSTRİSİ

Giyim endüstrisinde olduğu gibi, bu endüstride yeterli bir gelişme göster- j
memiştir. Yöre halkının gereksinimi daha çok İstanbul veya küçük atölyeler
yoluyla karşılanmaktadır. Bu endüstri iş kolunda üretim yapan 5 ham deri 1
atölyesi Adana’da bulunmaktadır. Ayrıca iki de ayakkabı üretim tesisi vardır.
Bunların biri Adana’da, diğeri Mersin’de bulunmaktadır. Fakat bu tesislerin
oldukça düşük kapasite ile çalıştığı bilinmektedir.
4- BESİN ENDÜSTRİSİ
a)- Bitkisel Yağ Endüstrisi

Çukurova pamuğun bir yan ürünü olan çiğitten (Pamuk tohumu) ham yağ
çıkaran endüstrilerin toplandığı bir yöredir. Elde edilen ham yağ, genellikle
yine aynı tesislerde rafine edilerek sıvı ve margarin haline getirilmektedir.
Yörede ilk bitkisel yağ fabrikası 1924 yılında kurulmuştur. Fakat günü
müz tekniğine uygun yağ çıkarım ı ancak 1945 yıllarından sonra başlamıştır, i
Son yıllarda bitkisel yağ tüketiminin artmasına bağlı olarak, sayıları artan yağ
fabrikalarının yerel hammaddeyi fazlasıyla tüketecek kapasiteye ulaştığı bi
linmektedir.
1980 yılı verilerine göre sayıları 18’ i bulmuş olan bitkisel yağ fabrikaları
nın yıllık ham yağ kapasitesi 300.000 tona ulaşmıştır. Oysa yerel hammadde-1
lerden ancak 40-50.000 ton ham yağ elde ed ileb ilir1. Bu nedenle hammadde
olarak yörede üretilmeye başlanan soya ve ithal ham yağda işlenmeye başlan
mıştır (Foto: 2).
Çukurova’da bitkisel yağ endüstrisi doğal olarak, çırçır ve prese fabrika
larının yoğun olduğu Adana’da toplanmıştır. Bu kent dışında Tarsus, Mersin
ve Ceyhan’da da yağ fabrikaları vardır (Harita: 5). Ama kuruluş ve işçi sayısı
nın % 75’ i, rafine ve margarin yağ kapasitesinin % 90’ ı yalnız Adana’da bu
lunm aktadır (Tablo: 7).
Tablo: 7- Çukurova Bitkisel Yağ Endüstrisi (1980)
Kuruluş yeri Kuruluş say.

%

Işci say.

%

Yağ Kapasitesi
(ton)

77,6
9,3
5,3
7,8

265.257
14.313
7.152
4.200

91,0
5,0

100,0

290.922

100,0

Adana
Tarsus
Ceyhan
Mersin

14

77,8

2
1
1

11,0
5,6
5,6

1.907
228
131
193

TO PLA M

18

100,0

2.459

%

2,5
1,5

Kaynak: Adana, Tarsus ve Mersin Sanayi Odaları kayıtları.
1 Çiğitten ortalma % 17-18 oranında ham yağ çıkarılmaktadır. Çukurova’da her yıl
240-250,000 ton çiğit elde edilmektedir.
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b)- Un ve Unlu Mamuller Endüstrisi

Çukurova’da un fabrikaları dışında unlu mamuller endüstrisi gelişmemiş,
tir. Son yıllarda kent nüfusunun artmasına paralel olarak m odern un fabrika
larının sayısı ve kapasitesi artmıştır.
M otor gücüne dayalı ilk un fabrikası 1939 yılında Tarsus’ ta kurulmuştur.
Fakat diğer un fabrikalarının 1950 yılından sonra kurulduğu bilinmektedir.
1980 yılı verilerine göre, yörede 11 büyük un fabrikası vardır. Bu fabrikala
rın % 50‘den fazlası, işçi ve yıllık öğütme kapasitesinin % 70’ i Adana’da top
lanmıştır. Diğer fabrikaların ikisi Tarsus’ ta, M ersin, Ceylan ve Osmaniye’de
birer fabrika bulunmaktadır. Toplam yıllık kapasiteleri 300,000 tonu bulan
bu tesislerde 650 kişi çalışmaktadır.
c)- M eyve ve Sebze işleme Endüstrisi

Çeşitli sebze ve m eyveleri hammadde olarak kullanan ve bunalan daya
nıklı kaplar içerisinde korum ayı amçalayan kuruluşlara meyve ve sebze işle
me endüstrisi adı verilmektedir. Çukurova’da bu konuda üretim yapan
endüstrilerin başında domates salçası, meyvesuyu ve gazozlu içki endüstrile
ri bulunmaktadır.
- Domates Salçası Endüstrisi
Çukurova’da domates salçası üretiminin eski bir tarihi geçmişi olmakla be
raber, m odern usulle üretim ancak 1974 yılında gerçekleşmiştir. Bu gün üç
büyük kuruluş yöre ürünlerini değerlendirm ektedir. Bu tesislerin biri Ada
na’da, biri Mersin’de ve diğeri ise Osmaniye’de bulunmaktadır. Adana ve M er
sin’de bulunan fabrikalar yaz aylarında domates salçası, kış aylarında ise meyve
suyu konsantresi üretimi yapmaktadır. Çünkü değişik iki ayrı ürün tesisin da
ha rantabl olmasını sağlamaktadır.
Domates salçası üreten tesisler, önem li üretim alanlarında kurulmuştur.
Çünkü tesislerde kullanılan çok olgun domatesleri uzun mesafelere taşımak
oldukça güçtür. Fabrikaların kurulmasında hammadde yanında, ulaşım, ko
lay enerji, temiz su ve geçici işçi bulma gibi faktörler de etki yapmaktadır.
Çukurova’da üretim yapan domates salçası tesislerinde 1980 yılı verileri
ne göre ortlama 350—400 kişi çalışmakta ve bu tesislerin 12.000 ton yıllık ka
pasiteleri bulunmaktadır.
- Meyvesuyu ve Gazozlu içki Endüstrisi
Akdeniz bölgesinde bulunan Çukurova’ nın yaz aylarında sıcak olması ne
deniyle, çeşitli meyveli, kolalı ve sade gazoz gibi alkolsüz içkiler üreten tesis
ler son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiştir. Yörede gazoz üreten bazı tesisler
b ir tarafa bırakılırsa, önem li endüstrilerin büyük bir bölüm ü Adana’da top
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lanmıştır. Çünkü bu kent önem li bir tüketim m erkezidir. N arenciye bahçele
rinin yoğun oluduğu Mersin’de ise, naranciye konsantresi yapan ve aynı zamanda
domates salçası üreten bir tesis bulunmaktadır.
1980 yılı verilerine göre, sayıları 9 ’a yükselmiş olan meyvesuyu ve gazozlu
içki endüstrisinin 6 tanesi Adana’da, üçü ise Mersin’de bulunmaktadır. 1000
kişiye yakın işçinin çalıştığı bu tesislerde, genel olarak yörenin tüketimi kar
şılanmaya çalışılmaktadır.
d- Diğer Besin Endüstrisi

Kentlerin ekm ek gereksinimini karşılayan bir çok küçük ekm ek fırınları
yanında, belediyelere ait 13 m odern büyük fırın bulunmaktadır. Bu tesislerin
büyük bir kısmı Adana başta olm ak üzere, M ersin, Tarsus ve Ceyhan’da üre
tim yapmaktadır.
Çukurova’ nın süt ve süt ürünleri gereksinim i, kır kesimi veya son yıllarda
kentler çevresinde üretim yapan küçük m andralar tarafından karşılanmakta
dır. Çünkü Adana’da üretim yapan sadece bir m odern tesis vardır. Fakat bu
tesis kentin bile ihtiyacım karşalamaktan çok uzaktadır.
Çukurova’da çeltik ekimi de yapıldığı için, Adana, Tarsus ve Ceyhan’da çeltik
fabrikaları da kurulmuştur. Fakat son yıllarda yöre pirinç ticaretinin m erke
zi Adana’da toplandığı için, bu kent çeltik fabrikalarının toplandığı bir yer
olmuştur. Bundan başka Çukurova kentlerinde tahin ve helva üretimi olduk
ça eskidir. Bu endüstrinin hammaddesi olan susam, ova ve çevresinde üretil
mektedir. Buna bağlı olarak tahin ve helva üreten endüstrilerin Adana, Tarsus
ve Mersin’de yoğunlaştığı bilinm ektedir.
5- TÜTÜN M AM U LLER İ ENDÜSTRİSİ

Yaprak tütün sigara endüstrisinin ham m addesini oluşturmaktadır. Türki
ye’ nin önem li sigara fabrikalarından biri Adana’da kurulmuştur. 1895 yılın
da kurulan bu fabrika, yörenin en eski endüstri kuruluşlarından biridir. Birkaç
defa m odernize edilmiş ve 1976 yılında aynı isim altında m odern b ir tesise
yerini bırakm ıştır. Çukurova ve çevresinde tütün üretilm ediği için , hammad
de olarak Güneydoğu A nadolu tütünleri Adana tütün fabrikasında işlenmek
tedir. Bu tesisin yıllık kapasitesi 10,000 ton olup, 1980 yılı verilerine göre 1750
işçi çalışmakta ve yöre tüketimini karşılamaktadır.

6 - O RM AN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİ
Akdeniz bölgesi için zengin b ir orm an varlığına sahip olan Toros dağları
güneyinde bulunan Çukurova, orm an ürünleri endüstrisinin gelişmesi için el
verişli bir coğrafi konum oluşturm aktadır. Fakat yörede kereste ve ambalaj
endüstrisi dışında diğer orman ürünleri endüstrisi gelişmemiştir. Orman ürün
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leri endüstrisi önem li bir tüketim m erkezi olan Adana, Tarsus ve Mersin’de
kurulmuştur. Bu m erkezler aynı zamanda yöre sebze ve mevyelerini de pa
zarlayan kentler olduğu için, ambalaj endüstrisinin de geliştiği kentlerdir.
Yörenin en önemli orm an ürünleri endüstrisi Tarsus’ ta 1978 yılında kuru
lan, 45.000 ton yıllık kapasite ile çalışan yonga levha endüstrisidir. Bu tesiste
180 işçi çalışmakta ve diğer tesisler bu düzeyde m odern tesisler değildir.
7- TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI ENDÜSTRİLER
Taş ve toprağa dayalı endüstrilerin kurulup gelişmesi ile yörenin kentleş
mesi ve kalkınması arasında yakın bir ilişki vardır. Fakat Çukurova’da tuğla,
kirem it, biriket, karo-m ozaik, m erm er levha üreten büyük işletm elerin, kü
çük işletm eler yanında az olduğu görülür. Nitekim yörede 6 büyük tuğla, bir
kirem it, 13 biriket, karo-m ozaik, 3 m erm er levha üreten tesis bulunmakta
dır. Bu tesisler Adana, Mersin ve Tarsus gibi önem li tüketim m erkezlerinde
ve çevresinde kurulmuştur. Ayrıca beton boru ve beton direk üretimi yapan
5 tesis kentlerin belediye gereksinimini karşılamaya yönelik üretim yapmak
tadır. Adana’da 209 kişinin çalıştığı prefabrik inşaat elemanı üreten bir tesis
bulunmaktadır. 1954 yılında yine Adana’da kurulan atarmit fabrikası sayıl
maya değer önem li tesislerdir.
Türkiye’de ilk çim ento üretim i 1912 yılında başlamış olmasına karşın, Çu
kurova’da çim ento üretimi ancak 1957 yılında Adana ve Tarsus’ ta üretime ge
çen iki fabrika ile başlamıştır. Bugün faaliyetini sürdüren Adana Çimento
Fabrikası 150.000 ton yıllık kapasite ile üretime başlamış ve günümüzde
1.450.000 ton yıllık kapasiteye ulaşmıştır. 1975 yılına kadar Çukurova ve çev
resinin tüketimini tek başına karşılamış, bu tarihten sonra ikinci büyük tesis
Mersin yakınlarında 1.000.000 ton yıllık kapasite ile kurulmuştur (Foto: 3).
Kalkınmada temel bir üretim maddesi olan çimento, ekonom ik gelişme,
nüfus artışı, kentleşme ve ulaşım olanaklarından büyük oranda etkilenm ek
tedir. Bu nedenle yörede kurulan çim ento fabrikaları önemli tüketim merkez
lerine kara ve dem iryolu ile bağlı olduğu gibi, fazla üretim ini Mersin ve
İskenderun limanları yoluyla dışarıya da satabilecek coğrafi konuma sahiptir.
Çukurova’da çim ento endüstrisi ço k hızlı bir gelişme göstermiştir (Grafik:
5). Son yıllarda üretim hızındaki azalma, Türkiye’ nin içine düştüğü enerji sı
kıntısından kaynaklanmaktadır. 1980 yılı verilerine göre, 1305 kişinin çalıştı
ğı bu endüstri yerel tüketimi karşılamakta ve ülke üretiminin % 13,3’ ünü elinde
bulundurm aktadır (Tablo: 8). Ayrıca 1975-1981 yılları arasında Ortadoğu ül
kelerine yakınlığı nedeniyle çim ento ihracatı bile yapmaya başlamıştır.
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Tablo: 8- Çukurova Çimento Endüstrisi
Yıllar

Kapasite kul.

Türkiye üret,

oranı %

oranı %
12,5
7,7

419.500
1.124.100

42
125
93
90

2 .002.000

82

13,3

Üretim (Ton)

63.000

1957
1963
1969
1975
1981

201.000

8,1
17,0

Kaynak: Türkiye Çimento Sanayii TAŞ. kayıtları.
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Türkiye’de Marmara bölgesi dışında ilk cam fabrikası Mersin’e 15 km uzak
lıkta kurulmuştur. 1973 yılında üretim e başlayan bu tesis 160.000 ton yıllık
kapasiteye sahiptir. 1650 işçi çalışmakta ve yılık kapasitesinin % 50’ si düz cam,
% 50’ si ise şişe ve smayî kap üretmeye uygundur (Tablo: 9). Mersin Cam Fabri
kası oldukça uygun b ir coğrafi konumda bulunmaktadır. Endüstrinin önem 
li hammaddesi olan kum ve kalker çevreden, soda ve fuel-oil yakın üretim
tesislerinden karşılanmaktadır. A yrıca üretilen ürünün pazarlanması deniz,
kara ve dem iryolu ile oldukça kolaydır. Bu nedenle ülke içi tüketimi yanında,
Orta Doğu ülkelerine üretim inin % 2 5 ’ ini satmaktadır (Foto: 4).
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Tablo: 9- Cam Endüstrisi Üretimi
Yıllar

Düz cam (Ton)

Sınaî kap (Ton)

1976
1978
1980

42.229
62.500
70.000

52.638
63.000
67.000

Kaynak: Türkiye İş Bankası kayıtları.
8- KİMYA ENDÜSTRİSİ

Çukurova’da tarım ve endüstrinin isteklerinin artması sonucu, kimya en
düstrisinin 1970 yıllarından sonra kurulduğu görülmektedir. Yörede bu en
düstri kolunda üretim yapan soda, sentetik elyaf ve iplik, gübre, plastik, petrol
ve diğer bazı endüstriler üretim yapmaktadır.
a)- Soda Endüstrisi

Soda endüstri ürünleri başta cam olmak üzere, sabun ve deterjan, doku
ma, deri, bitkisel yağ, kâğıt ve diğer birçok endüstrinin değişik oranda ham
m addesi olmaktadır.
Türkiye’de soda üretimi geç başlamıştır. Ülkede soda tüketiminin giderek
artması sonucu ilk fabrikanın 1975 yılında Mersin’de kurulması ile sonuçlan
mıştır. Mersin’e 14 km , deniz kıyısında kurulan bu fabrika ülke soda tüketi
m ini karşılayacak kapasitedidir. Kuruluş yerinin seçim inde kullandığı
Tablo: 10- Türkiye Soda Üretim ve İthalatı
Yıllar

1960
1965
1970
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Üretim (Ton)

Kapasite kul.
oranı %

—

—

—

—

—

—

Soda İthalatı
oranı %
19.465
42.980
82.234
82.234

24.251

16

98.902

66

143.761
87.370
51.400
102.400

96
58
34

—

68

—

Kaynak: D P T ve Türkiye İş Bankası kayıtları.

—
—

—
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hammaddelere yakın olma (Tuz, kalker, fuel-oil) birin ci derecede rol oyna
mıştır. Bundan başka Çukurova endüstri kuruluşlarının soda gereksinimini
karşılama, üretilen ürünün kolayca diğer bölgelere gönderilm esi ve Orta D o
ğu ülkelerine satılabilmesi gibi düşünceler kuruluş yerinin seçim inde etkili
olmuştur (Foto: 5). 1975 yılında soda üretim ine geçen bu fabrika ülke gerek
sinimini karşıladığı gibi, henüz soda üretimi yapılmayan Orta Doğu ülkeleri
ne dışsatıma da başlamıştır. 850 işçinin çalıştığı soda fabrikası 150.000 Ton
yıllık kapasiteye sahiptir. Son yıllarda görülen üretim düşüşleri ülkenin eko
nomik sıkıntıları ile ilgilidir (Tablo: 10).
b)- Sentetik E lya f ve iplik Endüstrisi

Türkiye iplik ve dokuma endüstrisinin % 30-35’ ini elinde bulunduran Çu
kurova’da sentetik elyaf ve iplik üretim ine oldukça geç başlanmıştır, ilk üre
tim 1968 yılında başlamış ve bugün sentetik elyaf ve iplik üreten tesislerin sayısı
ikiye çıkmıştır. 2600 kişinin çalıştığı bu endüstri hammadde kaynaklarından
uzak olmakla beraber, önem li bir tüketim m erkezinde kurulmuş ve sonyıllarda hızlı bir gelişme göstermiştir (Tablo: 11). Bu gelişme 1973 yılından son
ra Türk tekstil endüstrisinin giderek daha yoğun b ir şekilde dış ülkelere
açılmasından kaynaklanmaktadır (Foto: 6).
Tablo: 11- Çukurova Sentetik Elyaf ve ip lik Endüstrisi
Yıllar

Üretim Kapasitesi (Ton)
DM T

1968
1972
1976
1980

—
—
—

60.000

Polim er cips

Elyaf

İplik

5.000

5.000

15.000
44.000
53.000

10.000

—

41.000
48.000

7.100

—

11.100

Kaynak: D P T yayınları ve kuruluşlardan alınan bilgiler.
c)- Gübre Endüstrisi

Türkiye önem li b ir tarım ülkesi olmasına karşın, ülkede olduğu gibi, Çu
kurova’da da gübre üretim ine geç başlanmıştır. Gübre üretimine ancak 1972
yılında M ersin’de kurulan fabrika ile başlanmıştır. Bu tesis Mersin limanı ya
kınında kurulmuştur. Çünkü fabrikada kullanılan Amonyak Orta Doğu pet
rol ülkelerinden, Fosforit Suriye’den, Pirit ise Kıbrıs, Ispanya ve Yugoslavya’dan
deniz yoluyla getirilmektedir. Görüldüğü gibi, bugüne kadar hammaddesi dış
ülkelerden getirilen gübre endüstrisi, üretim e başladığından bu güne kadar,
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ekonomik ve siyasi nedenlere bağlı olarak tam kapasite ile çalışamamıştır (Tablo:
12). 1980 yılında 850 kişinin çalıştığı bu endüstrinin düşük bir kapasite ile
çalışması Çukurova tarımı için büyük bir kayıptır (Foto: 7).
Tablo: 12- A kdeniz Gübre Fabrikası Üretim ve Kapasite Kullanımı
Yıllar

Amonyum nitrat
Can % 26
(ton)

1972
1974

223.200

1976
1978
1980

303.300
301.300

Diamonyum fosfat

Kafj.kul.oram DAP (18-46-0) Kap kul .oram
%
(ton)
%

121.000

261.850

37,6
20,4
50,9
50,6
43,6

2.600
16.500
63.400

1,7

11,1

11.000

42,8
7,4

17.970

11,9

Kaynak: Türkiye Iş Bankası kayıtlarına göre hazırlanmıştır.
d)- Plastik Endüstrisi

Çukurova’da plastik endüstrisi 1970 yıllarından sonra kurulmaya başla
mıştır. Bugün İstanbul çevresinden sonra ülkemizin en yoğun üretim alanı haline
gelmiştir. Bu endüstri, yörenin özellikle tarım kesiminin giderek artan sula
ma, torba, örtü, branda ve kanaviçe konusundaki isteklerini karşılamaya yö
nelik üretim yapmaktadır. Ayrıca inşaat sektörünün gereksinimi olan pis su
borusu, çatı ve cephe elemanı üretimi de yapılmaktadır.
Plastik endüstrisi Adana ve Mersin kentleri çevresinde yoğunlaşmıştır. 1980
yılı verilerine göre, sayıları 15 kadar olan bu endüstri kuruluşlarında 1.000
kişinin üzerinde işçi çalışmaktadır. Yıllık üretim kapasitesi 40.000 tonun üze
rindedir (Tablo: 13). Plastik endüstrisi tarımın m odernizasyonu, inşaat sek
törünün istekleri ve diğer endüstrinin gelişmesine bağlı olarak gelişme
gösterecektir.
Tablo: 13- Çukurova’da Plastik Endüstrisi
Kuruluş Yeri
Adana
Mersin
Toplam

Kuruluş sayısı

Kapasite (Ton)

Çalış, say.

9

26.000
15.250
41.250

785
370
1.155

6
15

Kaynak: D PT ve Adana, Tarsus ve Mersin Sanayi Odaları verileri.
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e) Petrol Ürünleri Endüstrisi

Çukurova’da petrol ürünleri endüstrisi ile ilgili üç büyük kuruluş vardır.
Bunlardan birincisi 1962 yılında Mersin limanı yakınlarına kurulan petrol
rafinerisi1ve buna bağlı olarak 1977 yılında kurulan tüp gaz fabrikası ile 1977
yılında tamamlanan Türkiye-Irak petrol yükleme tesisleri. Bu tesis 35 milyon
ton yıllık yükleme kapasitesine sahiptir.
Mersin’de üretim yapan petrol rafinerisi önemli bir tüketim merkezinde
kurulmuş olup 4,4 milyon ton yıllık üretim kapasitesine sahiptir. 350 kişinin
çalıştığı bu tesis, Güneydoğu Anadolu ve Orta Doğu petrol bölgesine en yakın
biryerde kurulmuştur. Yerel tüketime cevap vermek üzere kurulan tüp gaz fab
rikası 45 kişiye çalışma olanağı sağlamaktadır. 350 kişinin çalıştığı petrol yük
leme tesisi, İskenderun körfezinde kurulmuş olup, Irak’ tan gelen ham petrolü
Akdeniz’de gemilere yükleme işlerini yerine getirmektedir.
f ) Diğer Kimya Endüstrisi

Yukarda bahsedilen kimya endüstrileri dışında sabun ve deterjan, men
sucat boyaları, çeşitli gaz ve bazı tıbbî ilaç üreten endüstrilerden bahsedilebilir.
Sabun ve deterjan endüstrisi bitkisel yağ endüstrisine bağlı olarak geliş
miştir. Çünkü bitkisel yağ endüstrisinin bir yan ürününü (Soop-Stok) hammadde
olarak kullanmaktadır. Deterjan ve diğer temizlik maddeleri üretimi sabun
üretiminden daha geç başlamıştır. Bu endüstri başta Adana olmak üzere Tar
sus, Mersin ve Ceyhan’da toplanmıştır.
Ülkemizin en büyük mensucat boyaları fabrikası 1966 yılında Tarsus’ ta
kurulmuştur. 360 kişinin çalıştığı ve 1450 ton yıllık üretim kapasitesine sahip
olan bu tesis, Çukurova gibi yoğun bir tüketim merkezinde kurulmuştur.
Ayrıca büyük çoğunluğu Adana’da üretim yapan oksijen, sodyum hidrok
sit, asetilen, asit karbonik üreten 4 tesis ile 2 küçük tıbbî ilâç fabrikası sayıl
maya değer kuruluşlardır.
9- METAL ENDÜSTRİSİ
Çukurova’da birkaç fabrika dışında metal endüstrisi gelişme göstermemiştir.
Sadece Adana ve Mersin’de hurda demir işleyen bazı küçük tesisler bulunmak
tadır. Çünkü ovada daha çok tüketim malları endüstrisi gelişmiştir. Önümüz
deki yıllarda İskenderun demir çelik endüstrisinin gelişmesine bağlı olarak
metal endüstrisinin gelişeceği söylenebilir.
Metal endüstrisinde üretim yapan 13 tesis bulunmaktadır. Bunların % 771
si Adana’da, geri kalan kısmı ise Mersin’de üretim yapmaktadır. Fakat çalış
1
Bu rafineri M obil’e aittir. Rafineride işlenen ham petrolün bir bölümünü şirketin Türki
ye’de çıkardığı ham petrol oluşturmaktadır.
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tırdığı işçi sayısı ve üretim kapasitesi büyük modern tesislerin Mersin’de ku
rulduğu bilinmektedir. Çünkü Mersin deniz yoluyla hammadde getirmede
avantajlı bir coğrafi konuma sahiptir.
10- ÇEŞİTLİ A L E T VE MAKİNE ENDÜSTRİSİ

Çeşitli alet ve makine endüstrisi 1960-1965 yıllarından sonra, kentler nü
fusunun artmasına bağlı olarak, inşat ve diğer endüstrinin istekleri doğrultu
sunda gelişme göstermiştir. Bu konuda üretim yapan 43 kuruluş vardır. Bunların
% 80’den fazlası Adana’da, geri kalan kısmı ise Mersin’de kurulmuştur. Adana’da kuruluşların büyük bir kısmı orta büyüklükte olan kuruluşlardır. Bun
lar daha çok traktör, oto ve inşaat malzemesi üretimi yapmaktadır. Bu endüstri
kolunda Adana-Ceyhan karayolu üzerinde kurulmuş olan civata fabrikası önemli
bir kuruluştur. 1980 yılı verilerine göre 250 işçinin çalıştığı bu tesis 10.000
ton yıllık kapasiteye sahiptir. Mersin’de bulunan Cterpillar yürüyüş takımları
fabrikası ile yine aynı kentte bulunan, 250 işçinin çalıştığı ve 12.000 ton yıllık
kapasiteye sahip su pompaları fabrikası önemli kuruluşlardır.
11- TARIM A L E T VE M AKİN ELERİ ENDÜSTRİSİ

Çukurova’da şüphesiz en gelişmiş makine endüstrisi tarım alet ve makine
leri endüstrisidir. Fakat birkaç kuruluş dışında, bu endüstri ileri düzeyde tek
noloji kullanmayan, dağınık bir atölye görünümündedir.
Bu endüstrinin gelişmesi, 1950 yıllarından sonra sayıları artmaya başla
yan tarım makinelerine bağlı olarak gelişmiştir. Başlangıçta tarım makinele
rinin tamiri ile işe başlayan bazı atölyeler zaman içinde makine aletleri
üretimine de başlamışlardır. Bugün 1000 kadar işçinin çalıştığı, sayıları 17
kadar olan bu endüstri kuruluşları başta Adana olmak üzere, Tarsus, Mersin,
Osmaniye ve Ceyhan’da üretim yapmaktadırlar. Bu endüstri Çukurova tarı
mının isteklerini karşılamaya yönelik üretim yapmaktadır. Genellikle traktör,
biçerdöver, römork, çeşitli mibzer, harman makinası ve pülvarizatör gibi ürün
leri üretmektedir (Foto: 8).
12- ELEKTR İK Lİ A L E T ENDÜSTRİSİ

Çukurova’da bu endüstri henüz gelişme olanağı bulamamıştır. Çünkü bu
endüstri diğer endüstrilerden daha fazla teknik bilgi ve kapital istemektedir.
Bugün elektrikli alet üreten kuruluşlar, küçük kapasiteli ve yerel tüketime cevap
vermektedir. Bu konuda üretim yapan 5 tesis bulunmaktadır. 120 işçinin ça
lıştığı bu kuruluşlarda daha çok elektrik kablosu ve vantilatör üretilmektedir.
Mersin’de bulunan bir tesiste ise akümlatör üretimi yapılmaktadır.
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SONUÇ
“ Çukurova’da Endüstri” adı verilen bu araştırma sonunda görülmüştür
ki, Türkiye’ nin bu yöresi, endüstrinin kurulması için uygun bir doğal ortama
sahiptir. Bundan başka, endüstrinin kullanabileceği tarım ürünlerinin bol oluşu
ve hızla artan nüfusu, ulaşım sisteminin gelişmiş olması gibi nedenler endüst
rinin bugünkü düzeye ulaşmasına neden olmuştur (Foto: 9).
Çukurova’da endüstrinin dağılışı, sorunları ve geleceği konusunda varı
lan sonuçlar aşağıya çıkarılmıştır:
1- Endüstrinin coğrafi dağılışında eski tesislerin genellikle kentler içinde
kaldığı görülmektedir. Oysa son yıllarda kurulan (1970’ ten sonra) büyük ku
ruluşların kentler dışında, genellikle Mersin-Osmaniye arasında uzanan işlek
karayolu kenarında kurulduğu görülmektedir. Endüstrinin deniz taşımacılı
ğına gerek duyması halinde ise Mersin limanı çevresini tercih ettiği görülmek
tedir. Endüstrinin kentler dışında kurulmasında, Mersin-Osmaniye karayoluna
kuzey ve güneyden birleşen, ikinci derecedeki karayollar ile demiryolunun
etkisi fazla değildir.
2- Son yıllarda giderek hızlanan bir şekilde endüstrinin kentler dışında
kurulması, yöre tarım ekonomisini olumsuz yönde etiklemektedir. Çünkü kent
ler dışında kurulan endüstri, geniş tarım alanlarını üretim dışı bırakmakta
dır. Bugün Mersin-Tarsus arasındaki önemli sebze ve meyve bahçeleri yerini
büyük endüstri kuruluşlarına terketmiştir. Aynı şekilde Tarsus-Adana ve Adana
doğusundaki verimli sulu pamuk tarlaları endüstri tarafından tarım dışı bı
rakılmıştır. Ayrıca endüstri üretime başladıktan sonra, doğal dengeyi bozmakta
(toz, zehirli gaz ve diğer zararlı artıklar) ve tarım üretimine zarar vermekte
dir. Daha şimdiden endüstrinin tarım dışı bıraktığı toprakların 10.000 ha ol
duğu söylenebilir (Harita: 6). Düşüncemize göre şimdiden önlem alarak ovanın
verimli topraklarının azalmasını önlemek ve çevre kirlenmesini azaltmak ge
rekmektedir. Bu konuda tarım üretimine zarar veren çimento, bazı kimya en
düstrisinin yenilerinin kurulmasına izin verilmemelidir. Yeni kurulacak
endüstriler için, Mersin-Adana karayolu kuzeyindeki tepelik alanlar kullanı
labilir (Foto: 10).
3- Bugün Çukurova’da üretim yapan endüstri içinde, tüketim malları en
düstrisinin önemi büyüktür. Çünkü iplik ve dokuma, besin endüstrisi çalışan
ların % 75’ ini, tesis sayısının % 57,6’ sını toplamaktadır. Çukurova’nın simgesi
olan iplik ve dokuma endüstrisi tek başına çalışanların % 50’ sine çalışma ola
nağı sağlamaktadır (Tablo: 14). Son yıllarda tüketim malları endüstrisinden
başka kimya, çeşitli alet ve makine, özellikle tarım alet ve makine, taş ve top
rağa dayalı endüstriler de gelişme göstermiştir. Sözü edilen bu endüstrilerin
geleceği konusunda şu hususlar söylenebilir:
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— Geleneksel endüstrilerden iplik ve dokuma, besin endüstrileri yörenin
hammadde olanakları, toplumun iç tüketim eğilimi ve dışsatımdaki artışa bağlı
olarak gelişecektir.
— Hızlı nüfus artışı ve kentleşmeye bağlı olarak çimento, pişmiş kilden
ve çimentodan gereçler endüstrisi, yöre tüketim eğilimine bağlı olarak gelişe
cektir.
— Son yıllarda gelişen cam, soda, sentetik elyaf ve iplik, gübre, plastik ve
petrol ürünleri endüstrisi, bir taraftan iç tüketim, diğer taraftan dışsatıma
bağlı olarak gelişmesini sürdürecektir.
— Gelişmesini daha hızlı bir şekilde sürdürecek bir endüstri kolu da ta
rım alet ve makineleri endüstrisidir. Çünkü Çukurova büyük bir tarım po
tansiyeline sahiptir.
— İskenderun demir çelik endüstrisinin üretime geçmesi, giderek metal,
çeşitli alet ve makine endüstrisinin gelişmesine etki yapacaktır.
— Çukurova’da endüstri, ülke içinde belli bir düzeye ulaşmıştır. Önemli
bazı endüstri kolları iç tüketim kadar, dış pazara da açılmıştır. Bu nedenle
iplik ve dokuma, bazı besin, çimento, cam, soda, sentetik elyaf ve iplik, tarım
alet ve makineleri dışsatım olanağı arzetmektedir. Ayrıca Çukurova endüst
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risi, önemli bir dışalım potansiyeline sahip Orta Doğu ülkelerine yakın olma
sı nedeni ile de büyük bir avantaja sahiptir.
Tablo: 14- Çukurova’da Endüstri (1980)
Endüstri kolları
Çırçır ve prese endüstrisi
İplik ve dokuma endüstrisi
Giyim ve deri endüstrisi
Bitkisel yağ endüstrisi
Un ve unlu mamüller endüstrisi
Domates salçası endüstrisi
Meyvesuyu ve gazozlu içki endüstrisi
Süt ve süt ürünleri endüstrisi
Diğer besin endüstrisi
Tütün ve tütün ürünleri en
düstrisi
Orman ürünleri endüstrisi
Pişmiş kilden ve çimentodan ge
reç endüstrisi
Çimento endüstrisi
Cam endüstrisi
Soda endüstrisi
Sentetik elyaf ve iplik endüstrisi
Gübre endüstrisi
Plastik işleme endüstrisi
Petrol ürünleri endüstrisi
Sabun ve deterjan endüstrisi
Diğer kimya endüstrisi
Metal endüstrisi
Çeşitli alet ve makine endüstrisi
Tarım alet ve makineleri en
düstrisi
Elektrikli alet endüstrisi
TOPLAM

Kuruluş say.

Çalışanlar
sayısı

%

131
22
15
18
11
3
9
1
43

6.900
31.500
336
2.459
642
366
963
120
1.403

11,1
50,7
0,5
4,0
1,0
0,6
1,5
0,2
2,3

2
30

1.750
1.153

2,8
1,9

31
2
1
1
2
1
15
3
24
12
13
26

1.546
1.350
1.650
850
2.600
802
1.155
745

2,5

510
750
1.500

0,8
1,2
2,4

17
6
439

975
120
62.100

1,6
0,2
100,0

—

Kaynak: Adana, Mersin ve Tarsus Sanai Odası kayıtları

2,1
2,7
1,4
4,2
1,3
1,9
1,2
—
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Foto: 2 - Adana-Mersin karayolu üzerinde, kent çıkışında kurulmuş olan bitkisel yağ endüstri
sinden biri (Yağsa). Onde Çukurova’ nın işlek karayolu görülmektedir.

Foto: 6 - Sasa Suni ve Sentetik Elyaf Fabrikası. Adana-Mersin karayolu üzerinde kurulmuş bir
tesistir.

Foto: 7 - Akdeniz Gübre Fabrikası (Akgübre). Mersin limanı yakınında kurulmuş olan bu te
sis, Çukurova tarımı için önemi büyüktür.

