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Sosyo-ekonomik geli mi lik endeksi  s ralamas nda sekizinci s rada yer alan  

Adana ili, Türkiye nin en geli mi  illerinden biridir. 200  y l  itibar yla l in GSY H s n n 
sektörel da l m 2 incelendi inde, yüzde lük pay ile birinci s radaki hizmetler 
sektörünü, sanayi (yüzde 0) ve tar m (yüzde ) sektörlerinin  izledi i görülmektedir. 
Bununla birlikte -200  döneminde yüzde ,  ile sanayi l in en h zl  büyüyen sektörü 
olmu tur. 

 
 Bu çal ma sonucuna göre, Adana ilinde, 

ile  sektörleri öne 
ç kmaktad r.  

 
G da ürünleri ve içecek imalat  sektörü; TÜ K 2002 Genel Sanayi yerleri Say m  

(GS S) il içi yüzde ve yo unla ma, özel sektör i gücü verimlili i, l Sanayi ve Ticaret 
dalar n n tercihleri  ve ihracat il içi yüzde ve yo unla ma göstergelerinin her birinde öne 

ç km t r. GS S, ihracat ve i gücü verimlili i grafikleri incelendi inde, sektörün hem il 
içinde öne ç kt , hem de il içindeki sektörel pay n n, Ülke içindeki pay ndan daha büyük 
oldu u görülmektedir. Alt sektörler itibar yla ele al nd nda ise, unlu mamuller ve 
ö ütülmü  tah l ürünlerini içeren imalatlar d nda, ma en y  ve al l  i e e ler , 
am  v  ve a  ya  imala  ile e  imala  ve a lanma  alt  sektörlerinin önde 

oldu u görülmektedir. 
 
Kimyasal madde ve ürünleri imalat  sektörü,  GS S yo unla ma katsay s ,  özel 

sektör i gücü verimlilik yo unla mas  ve yabanc  sermaye yat r mlar  göstergelerinde öne 
ç km t r. Ancak l de verimlili i en yüksek sektör olmas na ra men, özel sektör i gücü 
verimlili i ve ihracat verilerine göre il içindeki sektörel pay , Ülke içindeki pay ndan daha 
dü üktür. S ni elya  imala   alt sektörü  l de kimya sektörünün en önemli alt 
sektörüdür.  

 
GS S il içi yüzde ve yo unla ma ile ihracat il içi yüzde göstergelerine göre, 

Türkiye ortalamas n n oldukça üzerinde olan tekstil ürünleri imalat  sektöründe ise, 
verimlili in Türkiye ortalamas n n alt nda olmas  ve l Sanayi ve Ticaret dalar n n ilk üç 
tercihlerinde yer almamas  dikkat çekicidir. Di er taraftan 2000-2004 döneminde l de 
gerçekle en te vikler aç s ndan tekstil imalat  sektörü öndedir. Sektörde am l  
ma  ile al ve en e i  am  elya n a rlanma  ve e rilme i  alt sektörleri 

önemli yer tutmaktad r. 
  
l Sanayi ve Ticaret dalar n n tercihlerinde; turizm, g da ile teknoloji ve bili im 

sektörleri öne ç karken, yabanc  sermaye yat r mlar nda; kimyasal madde ve ürünler, 
metalik olmayan di er mineral ürünler ve motorlu kara ta tlar  sektörleri ilk üç s rada yer 
alm t r. 

 
Adana il inde sanayi tar ma dayal  olarak geli mektedir. 
  

 
                                                 
 DPT, llerin ve Bölgelerin Sosyo- konomik Geli mi lik S ralamas  Ara t rmas  (200 ). 
2 TÜ K, Gayri Safi Yurt çi Has la (GSY H -200  Dönemi). 
 DPT, Ülke ve Dünya Ölçe inde Rekabet Gücünün  n Yüksek Alg land  Yat r m Alanlar  Anketi   (yay nlanmam ).  
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ADANA L NDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER 

 
G da ürünleri ve içecek imalat  

kmek, taze f r n ürünleri ve taze kek imalat  

Ö ütülmü  tah l ürünleri imalat  

Peksimet, bisküvi imalat , dayan kl  pastane ürünleri ve dayan kl  kek 

imalat  

Maden suyu ve alkolsüz içecek üretimi 

Ham, s v  ve kat  ya lar n imalat  

t imalat  ve saklanmas  

  

Kimyasal madde ve ürünlerin imalat  

Suni elyaf imalat  

Boya, vernik benzeri kaplay c  maddeler ile matbaa mürekkebi ve 

macun imalat  

Boya ve pigment imalat  

   

 Tekstil ürünleri imalat  

Pamuklu dokuma 

Do al ve sentetik pamuk elyaf n n haz rlanmas  ve e rilmesi 

Giyim e yas  d ndaki haz r tekstil ürünleri imalat  
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G da ürünleri ve içecek imalat
Tekstil ürünleri imalat
Kimyasal madde ve ürünlerin imalat
Plastik ve kauçuk ürünleri imalat
Turizm
Teknoloji ve Bili im
Büro makineleri ve bilgisayar imalat
Giyim e yas  imalat ; kürkün i lenmesi ve boyanmas
Hayvanc l k
Motorlu kara ta t , römork ve yar  römork imalat

Kimyasal madde ve ürünlerin imalat
Metalik olmayan di er mineral ürünlerin imalat
Motorlu kara ta t , römork ve yar  römork imalat
Tekstil ürünleri imalat

SEMBOLLER

GS S: TÜ K 2002 Genel Sanayii ve yerleri Say m

2000-2004 Toplam sektörel ihracat n il toplam ihracat na oran  itibariyle ilk üç sektör aras nda yer almaktad r.

GS S, Özel Sektör malat Sanayii gücü Verimlili i Yo unla ma Katsay s , l Ticaret / Sanayi Odalar
Öncelikleri / Tercihleri ve hracat Baz nda Öne Ç kan Sektörler 

2000-2004 Döneminde Gerçekle en Te vikler ve Yabanc  Sermaye Yat r mlar  Baz nda Öne Ç kan Sektörler

GS S il içi yüzde göstergesi itibar yla öne ç kan ilk üç sektör aras nda yer almaktad r.

GS S yo unla ma göstergesi itibar yla öne ç kan ilk üç  sektör aras nda yer almaktad r.

Özel sektördeki i gücü verimlilik yo unla mas  göstergesi bak m ndan, en verimli ilk üç sektör aras nda yer almaktad r.

Ticaret ve sanayi odalar  taraf ndan tercih edilen  ilk üç sektör aras nda yer almaktad r.

2000-2004 Döneminde gerçekle en yabanc  sermaye yat r mlar  itibariyle öne ç kan sektörler

2000-2004 Döneminde gerçekle en te vikler itibariyle öne ç kan sektörler

Sektörel ihracat yo unla ma katsay s  itibariyle ilk üç sektör aras nda yer almaktad r.

SEMBOLLER

GS S: TÜ K 2002 Genel Sanayii ve yerleri Say m

Sektörel ihracat yo unla ma katsay s  itibar yla ilk üç sektör aras nda yer almaktad r.

GS S il içi yüzde göstergesi itibar yla öne ç kan ilk üç sektör aras nda yer almaktad r.

GS S yo unla ma göstergesi itibar yla öne ç kan ilk üç  sektör aras nda yer almaktad r.

Özel sektördeki i gücü verimlilik yo unla mas  göstergesi bak m ndan, en verimli ilk üç sektör aras nda yer almaktad r.

Ticaret ve sanayi odalar  taraf ndan tercih edilen  ilk üç sektör aras nda yer almaktad r.

2000-2004 Döneminde gerçekle en yabanc  sermaye yat r mlar  itibar yla öne ç kan sektörler

2000-2004 Döneminde gerçekle en te vikler itibar yla öne ç kan sektörler

2000-2004 Toplam sektörel ihracat n il toplam ihracat na oran  itibar yla ilk üç sektör aras nda yer almaktad r.
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GS S
l içi 

Tekstil ürünleri imalat
G da ürünleri ve içecek imalat
Giyim e yas  imalat ; kürkün i lenmesi ve boyanmas

Yo unla ma Katsay s
Büro makineleri ve bilgisayar imalat
Kimyasal madde ve ürünlerin imalat
Tekstil ürünleri imalat
G da ürünleri ve içecek imalat

Özel Sektör gücü Verimlilik Yo unla ma Katsay s
G da ürünleri ve içecek imalat
Motorlu kara ta t , römork ve yar  römork imalat
Kimyasal madde ve ürünlerin imalat

Öncelikler / Tercihler
Turizm
G da ürünleri ve içecek imalat
Teknoloji ve Bili im

hracat
l içi 

Tekstil ürünleri imalat
Plastik ve kauçuk ürünleri imalat
G da ürünleri ve içecek imalat

Yo unla ma Katsay s
Hayvanc l k
Plastik ve kauçuk ürünleri imalat
G da ürünleri ve içecek imalat

Yabanc   Sermaye Yat r mlar
Kimyasal madde ve ürünlerin imalat
Metalik olmayan di er mineral ürünlerin imalat
Motorlu kara ta t , römork ve yar  römork imalat

Gerçekle en  Te vikler
Tekstil ürünleri imalat

 Adana linde Göstergeler Baz nda Öne Ç kan SektörlerADANA İLİNDE GÖSTERGELER BAZINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER



��

2002Y l  GS S Sonuçlar na Göre A rl kland r lm   yeri stihdam n n Sektörel Oranlar
O A

 2000-2004 Döneminde To lam Sektörel hracat Oranlar
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2002 Yılı GSİS Sonuçlarına Göre Ağırlıklandırılmış İşyeri İstihdamının Sektörel Oranları
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ADIYAMAN
SEKTÖR KODLARI

 G da ürünleri ve içecek imalat
 Tütün ürünleri imalat
 Tekstil ürünleri imalat
  Giyim e yas  imalat ; kürkün i lenmesi ve boyanmas
  Derinin tabaklanmas  ve i lenmesi; bavul, el çantas , saraçl k, ko um tak m  ve ayakkab  imalat

2   Ka t hamuru, ka t ve ka t ürünleri imalat
22   Bas m ve yay m; plak, kaset ve benzeri kay tl  medyan n ço alt lmas
2   Kok kömürü, rafine edilmi  petrol ürünleri ve nükleer yak t imalat
24   Kimyasal madde ve ürünlerin imalat
2   Plastik ve kauçuk ürünleri imalat
2   Metalik olmayan di er mineral ürünlerin imalat
2   Ana metal sanayii
2   Makine ve teçhizat  hariç; fabrikasyon metal ürünleri imalat   
2   Ba ka yerde s n fland r lmam  makine ve teçhizat imalat
0   Büro makineleri ve bilgisayar imalat
  Ba ka yerde s n fland r lmam  elektrikli makine ve cihazlar n imalat

2   Radyo, televizyon, haberle me teçhizat  ve cihazlar  imalat
  T bbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalat

4   Motorlu kara ta t , römork ve yar  römork imalat
  Di er ula m araçlar n n imalat
  Mobilya imalat ; ba ka yerde s n fland r lmam  di er imalatlar
  Geri dönü üm

B  Bitkisel üretim
H  Hayvanc l k
  Madencilik ve ta ocakç l

20   A aç ve a aç mantar  ürünleri imalat  (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden, örülerek yap lan    

2000  Y l  malat Sanayi  Anketi Sonuçlar na Göre Özel Sektör  gücü Verimlili i




