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ÖNSÖZ
Ekonomik coğrafya kendi içinde çok farklı faaliyetleri barındırmaktadır. Bu
faaliyetler insanın yaşaması için oldukça önem taşımaktadır. Doğal ve beşeri koşullar
ekonomik faaliyetleri doğrudan etkilemektedir. Ekonomik faaliyetlerin dağılımı coğrafi
olanaklarla belirlenmiştir.
Ekonomik coğrafya nedir; İnsanların geçimini temin etmek için yaptıkları faaliyetler
olup; tarım, sanayi, ticaret, madenler, enerji kaynakları, ulaşım ve turizm sektörleri bu
kapsamda değerlendirilmektedir.
Tüm bu olaylar ekonomik coğrafya çerçevesinde zamana göre bir değişim ve gelişme
göstermiştir. Bu suretle ekonomik coğrafya gelişimi neticesinde faaliyetler canlanmış,
çeşitlenmiş ve çoğalmıştır.
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YAZAR NOTU
Ekonomik Faaliyetler insanoğlunun en önemli aktivitelerinin başında gelmektedir.
faaliyetlerin gelişmişlik düzeyleri, çeşitleri ve iktisadi katkıları bölge ve ülkelerin
gelişmesine katkı sağlamıştır.
Ekonomik coğrafya çerçevesinde zamana göre bir değişim ve gelişme göstermiştir.
suretle ekonomik coğrafya gelişimi neticesinde faaliyetler canlanmış, çeşitlenmiş
çoğalmıştır.

Bu
de
Bu
ve

Modern ekonomik coğrafyanın kökleri 1880’lere, yani “ekonomik coğrafya”nın ayrı bir
inceleme alanı olarak kabulüne kadar gitmektedir. Aslında çağdaş coğrafyanın da gelişmeye
esas olarak ondokuzuncu yüzyılda başladığı bilinmektedir. Daha sonraki zamanlarda
ekonomik coğrafya belli evrelerde gelişme göstermiştir.
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1. EKONOMİK COĞRAFYANIN GELİŞİMİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Ekonomik Coğrafyanın Gelişimi
Ekonomik Coğrafyanın Geçmişi
Alansal Farklılaşma: 1930’lar-1960’lar
1960’lar Sonrası: Ekonomik Coğrafyaya Başka Yaklaşımlar
Yapısalcılık ve Diğer Düşünce Akımları

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Ekonomik coğrafyanın gelişimi nasıl olmuştur?
Ekonomik coğrafyanın tarihsel evreleri hangileridir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Ekonomik coğrafya geçmiş

Ekonomik coğrafyanın gelişimi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Coğrafyanın ekonomiye etkisini Ekonomiyi coğrafya bilimi
kavrayabilmek.
içinde değerlendirmek
Ekonomik coğrafyanın gelişimi
kavrayabilmek

Ekonomik coğrafyanın
gelişimini bilimler içinde
değerlendirmek
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Anahtar Kavramlar
Ekonomik Coğrafya, Ekonomik Coğrafyanın Gelişimi, Ekonomik Faaliyetler, Ekonomik
Coğrafyanın Geçmişi
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Giriş
“Coğrafya”nın neyle ilgili olduğu, kolları, inceleme alanları, yöntemleri hakkında bu yarıyılda
yer alan başka derslerimize ait notlarda ya da kitaplarda yer veriyoruz. Yeryüzündeki fiziki ve
beşeri tüm olayların mekânsal çeşitlilikleri ve davranış kalıpları üzerinde odaklaşan
coğrafyada nelerin nerede yer aldığı, mekânda nasıl örgütlendikleri, mekânda nasıl
dağıldıkları incelenir.

1. Ekonomik Coğrafya’nın Gelişimi

“Coğrafya”nın neyle ilgili olduğu, kolları, inceleme alanları, yöntemleri hakkında bu yarıyılda
yer alan başka derslerimize ait notlarda ya da kitaplarda yer veriyoruz. Yeryüzündeki fiziki ve
beşeri tüm olayların mekânsal çeşitlilikleri ve davranış kalıpları üzerinde odaklaşan
coğrafyada nelerin nerede yer aldığı, mekânda nasıl örgütlendikleri, mekânda nasıl
dağıldıkları incelenir. Bu inceleme, bilindiği gibi, doğal olayların mekânsal özellikleri
açısından fiziki coğrafyada, insanın davranışları sonucu meydana gelen olayların mekânsal
özellikleri açısından da beşeri coğrafyada yapılır. Buradan yürüyerek,
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“ekonomik coğrafya, kısaca, insanların hayatlarını kazanma yolları ile hayatını kazanma
sırasında ürettiği mal ve hizmetlerin mekânsal bakımdan nasıl bir düzen gösterdiği ve bu
düzenin nasıl açıklandığının incelenmesi”
olarak tanımlanmıştır diyebiliriz. Günümüzün gerçeklerine ve meydana gelen büyük
değişimlere uygun olarak, ekonomik coğrafyanın tanımında ekonomik faaliyetlerin nerede
yer aldığının ve mekânsal ilişkilerinin neler olduğunun incelenmesi başta gelmektedir. Ancak
coğrafyanın ekonomik sistemlerin gelişme ve mekânsal örgütlenmelerini incelemek yanında,
insanın yeryüzü kaynaklarından nasıl yararlandığı ve bunlara nasıl zarar verdiğini de
inceleyen bir bilim dalı olma özelliği de artık iyice vurgulanmaktadır.
Ekonomik coğrafyada insanın hayatını kazanmak ve sürdürmek için uğraştığı üretim, tüketim,
mübadele ve hizmet faaliyetlerindeki fonksiyonel bakımdan ilişkilerle alanlar arasındaki
farklılık ve benzerlikler araştırılırken coğrafyacı:
a- ekonomik faaliyeti yaratan başlıca hususun ne olduğu;
b- ekonomik faaliyetin bulunduğu yerin bu faaliyet üzerindeki etkisinin ne olduğu;
c- ekonomik faaliyetin gerek yerel gerekse bölgesel ve küresel ilişkilerinin neler olduğu
üzerinde durur.
Ekonomik coğrafyada da, coğrafyanın diğer dallarında da olduğu gibi, iki ana yaklaşım
vardır: Bölgesel ve sistematik. Bu iki yaklaşıma birlikte yer verilmesi, ekonomik olayların
daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. Sistematik yaklaşımla faaliyet tek başına
alınmakta ve genel bir değerlendirme yapılabilmektedir. Bölgesel yaklaşımda da, yerel
ayrıntılar ağır basmakta, genel değerlendirmeler ihmal edilebilmektedir. Ancak, ekonomik
coğrafya araştırmalarında aşağıdaki beş sorunun cevabının aranması, yaklaşım ne olursa
olsun, bir ekonomik faaliyetin coğrafi açıdan her yönüyle değerlendirilmesini ve geleceğe
yönelik önerilerde de bulunulabilmesini sağlar:
(1) Ekonomik faaliyet nerede yer almıştır?
(2) Ekonomik faaliyetin özellikleri nelerdir?
(3) Ekonomik faaliyet başka hangi olaylarla ilgilidir?
(4) Ekonomik faaliyet niçin şimdiki yerindedir?
(5)Ekonomik faaliyetin yeri uygun mudur? Daha verimli olması için nerede yer almalıdır?
“Ekonomik coğrafya”, coğrafya içinde her zaman önemli bir yere sahip olmuştur; ancak
akademik olarak üniversitelerde ders haline gelmesinin geçmişi yüzyıldan biraz daha gerilere
gider –yani çok eski değildir. Bir teori kurma ve genelleştirmeler oluşturma çabaları yerine
farklı yerlerin ayrı ayrı ekonomik özelliklerini tanımlamak ve açıklığa kavuşturmak
şeklindeki bir çabayla geliştirilmiştir. Bunu da en eski Alman ekonomik coğrafyacılardan
Karl Andree’nin sözleriyle örneklendirmek ve vurgulamak yerinde olacaktır:
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Honduras’dan gelen maun bir masada otururum. Masanın üzerine konduğu halı İngiltere’de
Kidderminster’de ya River Plate’den ya da Yeni Güney Galler’den bir denizci tarafından
getirilmiş yünle imal edilmiştir. Berlin porselen çay fincanındaki çay Assam’dan ya da
Çin’den, kahve Cava’dan, şeker Aşağı Saksonya, Brezilya ya da Küba’dan gelmiştir. Gövdesi
Macaristan’da büyüyen ağaçtan yapılmış, gövdesi Küçük Asya’da madenden çıkarılmış ve
Thuringia’da oyulmuş lületaşı ve amber ağız kısmı Baltık Denizi kıyısından gelmiş ve
kenarındaki gümüş aksamlar Erzgebirge, Harz ya da belki de Potosi’deki (Peru) gümüş
madenlerinden çıkarılmış madenle yapılmış pipomla içtiğim tütün Porto Riko’dan gelmiştir.
Bu satırlar 1867’de yazılmıştır ve hâlâ yankılanan çeşitli soruları ortaya çıkarmıştır.
Günümüzde de değişmeyen bu sorular şunlardır:
Mallar nerede üretiliyor?
Hangi koşullar altında üretiliyor?
Bir yerde üretilenler nasıl başka bir yerde son buluyor?
Oraya nasıl gidiyor?
Ne yolla erişiyor?
Üretilen şeyler nelerdir?
Hangi yollarla üretilirler?
Bunları kimler alır?
1867’den beri ekonomik coğrafyanın hiç değişmediğini söylemek tabi ki olanaksızdır ama bu
sorular ve bilim dalımızın gereği olan benzerleri ana hatlarıyla aynı kalmıştır -yoksa özellikle
son yirmi-otuz yılda yaklaşımlarda çok büyük değişiklikler yaşanmıştır.
Bu tür sorular bilim dalımız dışından da çok ilgi çeker. Devlet de her zaman bu tür sorulara
ilgi duymuştur –aslında ondokuzuncu yüzyıl sonunda ekonomik coğrafyaya ilginin başlangıcı
da çeşitli Avrupa hükümetlerinin ekonomik coğrafyanın kendi sömürge projelerini
güçlendireceği ve ülke içi faaliyetlerle uğraşan kesimlerin hasımlarına karşı potansiyel bir
rekabet avantajı sağlayacağı inancıyla doğrudan bağlantılıdır.
Yakın zamanlarda sosyal bilimlerden de ilgi başlamıştır. İşte bu yeni bir gelişmedir: geçmişte
ekonomik coğrafya başkalarından fikirler ödünç alırdı; şimdi ise vermeye başladı. Bu ilginin
tek nedeni küreselleşmedir. Doğası gereği, “küreselleşme” bir ekonomik coğrafya olgusudur
ve bu olgunun anlaşılması için mekânlararası akışlar, kontrol ve üretim yerleri gibi geleneksel
ekonomik coğrafya fikirlerinin de iyi anlaşılması gerekir.
Her ne kadar ekonomik coğrafyanın yakın zamanlardaki bu çekiciliği daha çok sosyolog ve
siyasal bilimciler için işlemişse de, bazı ekonomistler de coğrafyayı keşfettiler. Bunlar
arasında en iyi örnek –ticaret ve büyüme üzerine olan çalışmasında (Geography and Trade,
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1991’de yayınlanmıştır) ortaya koyduğu gibi- MIT (Massachusetts Institute of Technology)
ekonomisti 2008-2009’da tüm dünyayı etkileyen ekonomik kriz sırasında ünü daha da artan
Paul Krugman’dır. Krugman şöyle diyor:
“Şimdi anladım ki tüm profesyonel yaşamım boyunca hiç farkına varmaksızın ben ekonomik
coğrafyayı düşünmüş ve onu yazmışım”.
Krugman, uluslararası ticaret teorisine mekânsal düşüncenin uygulanmasını “yeni ekonomik
coğrafya” olarak adlandırıyor ki buna alternatif olarak “coğrafi ekonomi” teriminin de
kullanıldığını biliyoruz.
Ekonomik coğrafyada inceleme yapmak ve bunu şimdi yapmak için çok iyi nedenler olduğu
çeşitli platformlarda ileri sürülürken, son yirmi yılı aşkın bir süredir meydana gelen biri bilim
dalı (coğrafya) içinde diğeri de dışında iki gelişmenin bu sonucu doğurduğu vurgulanıyor:
a- Bunlardan birincisi 1970’lerden beri özelde ekonomiyi genelde toplumu etkileyen bazı dev
değişimlerin meydana gelmesidir: sanayinin merkeziyetten uzaklaşması, yeniden yapılanması
ve bilgi teknolojisi ile bilgisayarlaşmanın yükselişe geçmesi, emek pazarının dişileşmesi
(kadınların katılımının artması) ve küreselleşme. Bunlar mekân ve “yer”lerle son derece
ilintili, incelenmesi gereken değişimlerdir; bu nedenle de ekonomik coğrafyacılar kendi
sanatlarını icra etmek için kesinlikle doğru zamanda ve doğru yerdedirler.
b- Ekonomik coğrafyaya karşı ilginin artmasının ikinci nedeni, ekonomik coğrafyanın
entelektüel değişimler geçirmesi ve bunun da ona yeni bir canlılık kazandırmasıdır. Ekonomik
coğrafya, aslında, yeni fikirleri ortaya çıkarmada önemli bir forum haline gelmiştir. Örneğin
1960’lar boyunca beşeri coğrafyadaki kantitatif (niceliksel) devrim ekonomik coğrafyayla
özdeşleşmiştir. 1960’lar ve 1970’lerden buyana da bir yaklaşım olarak “siyasal ekonomi”
geniş kapsamlı benimsenen bir konu olmuştur. Siyasal ekonomi artık tek, durağan bir gelenek
değildir; ama çoğulcudur, dinamikleşmiş ve farklılaşmıştır ve bize ekonomik coğrafyanın
artık siyasi bir bakış açısıyla yapılması gerektiğini göstermektedir.
Bunun da nedeni Dünya’nın sürekli bir değişim içinde olmasıdır. Üstelik de bu değişim
1950’lerden buyana geçmişteki onbinlerce yılda meydana gelenlerin birkaç katına erişerek
son derece hızlanmışken, 1990’larda meydana gelenler daha da çarpıcı bir etki yaratmıştır:
Kasım 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılışı, küresel ekonomik coğrafyayı dönüşüme uğratacak
olağanüstü olaylar döneminin de başlangıcıdır. Sovyetler Birliği’nin ve Doğu Bloku’nun
dağılması zaten bir yeniden-yapılanma sürecine girmiş olan dünya ve ulusal ekonomilerin
Fordizm-sonrası denilen ve halen süregelen değişim sürecine Fordizm dönemini geçirmeyen
bu bölgelerin de katılmasını sağlamıştır -birazdan daha fazla üzerinde durulacak.
Satın alma gücündeki yükselme henüz yeterli ölçüde yaygınlaşamamışsa da, yeni pazarlar
olarak ortaya çıkan bu bölgeler küresel şirketlerin iştahını kabartmıştır. Çin, dünyanın en hızlı
büyüme oranıyla belki de “gelişme olmaksızın ekonomik büyüme”yi sağlamaya çalışmakta;
bu çabalar içinde kaynaklarını adeta zorlamaktadır. Örneğin madencilik faaliyetlerinde birçok
madenin çıkarımında öne geçmesi ve sıralamalarda büyük ölçüde eski Sovyetler Birliği’nin
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yerini alması, bu ülkenin sanki kaynaklarını boşaltıyor gibi bir izlenim doğurmaktadır. Çin’in
de yakın yıllardaki birçok faaliyetinde, örneğin madencilik faaliyetlerinde benzer bir durum
yaşanmaktadır.
1990’ların olgusu “özelleştirme” ise dünya kaynaklarının işletilmesini daha da hızlandırmıştır.
Eski Sovyet cumhuriyetleri, şimdiki Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerde maden ve
enerji kaynaklarında özelleştirmeye gidilmesi 1995’den sonra bu ülkelerin üretimlerini
arttırdığı gibi, diğer kalkınmakta olan ülkelerde de özelleştirme büyük üretim artışlarına yol
açmıştır. Örneğin Gana’nın altın çıkarımı 1980’li yılların ortalarında yalnızca 8 ton iken,
özelleştirmeyle birlikte, 1990’lı yılların ortalarında 46, 2005’de de 66.9 tona çıkmıştır.
Nüfusu gittikçe artan bir dünya için üretim artışı önemli olmakla birlikte, bu artışın yarattığı
kaynak ve çevre sorunları da giderek büyümekte, buna tepkiler de gittikçe yaygınlaşmaktadır.
2000’li (ve 2010’lu) yıllara çeşitli sorunlarla girerken, bu kez Venezüella ve Nijerya’daki
siyasal gelişmeler, A.B.D. ve müttefiklerinin Irak’ı işgali ve ardından Ortadoğu’da gelişen
olaylarla birlikte petrol fiyatları birden yükselmiş ve hâlâ yüksek seyrederek dünyanın
ekonomik sorunlarına yenilerinin eklenmesine yol açmıştır.
Öte yandan, ekonomik açıdan “nasıl bir dünyada yaşıyoruz?” sorusu herkes tarafından sık sık
hatırlanırken, bunun bazıları için maddi bakımdan rahat ve zengin bir dünya olduğu, büyük
çoğunluk içinse varlıklı dünyadaki “normal” sayılan şeylerin bile birer lüks haline geldiği ve
yaşam mücadelesi verilen bir dünya olduğu da vurgulanmaktadır. Gerçekten de, artık ders
kitaplarında olaylara bu iki dünya arasında bir çizgi çekilerek bakılıyor. “Varlık” dünyası ile
“yokluk” dünyası gittikçe de artan bir şekilde birbirlerinin mekânlarına o kadar geçmiş
bulunuyorlar ki ortaya karmaşık coğrafyalar çıkıyor. Buradan bakıldığında “tek dünya”da
yaşadığımız da söylenebilir: çünkü birisinin “mücadele”si, diğerinin “rahat”ıyla sıkı sıkıya
ilişkilenmiştir artık.
Bununla birlikte, “tek dünya”dan (bazı coğrafyacıların tek-dünya sistemi dedikleri) söz etmek
de yukarıdaki sorunun ancak bir kısmının cevabı olmaktadır. Bunun açıklaması en çok kitle
iletişim araçlarında iyice yaygınlaşan “küreselleşme” deyimiyle yapılmaktadır. Çevreyle,
ekonomiyle, toplum ve kültürle ilgili küresel görüşlerin gittikçe güçlenmesinin tersine,
devletlerin güçleri bir küresel siyaset ya da bir küresel yönetimi ciddi bir tartışma konusu
yapmayı bile olanaksız kılmaktadır. Dünya siyasi haritası böyle bir olasılığı göstermiyor.
Fakat artık devletleri aşan örgüt ve kuruluşların ortaya çıktığı da bir gerçektir.
Dünyanın yaşadığı toplumsal ve ekonomik evrim coğrafyanın da gelişme sürecini her zaman
etkilemiştir; hâlâ da etkilemeye devam etmektedir. Bu etkilenme bir yandan coğrafyanın
kavramları, felsefesi ve metodolojisinde yaşanırken, bir yandan da ele aldığı konularda
meydana gelen değişimlerde yansımaktadır. Aşağıda, coğrafi düşüncede meydana gelen
değişimler ve bunların ekonomik coğrafyadaki yansımalarına kısaca bakmak “ekonomik
coğrafya”nın gelişme çizgisini belirlemek bakımından yararlı olacaktır.
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1.1. Ekonomik Coğrafyanın Geçmişi
Modern ekonomik coğrafyanın kökleri 1880’lere, yani “ekonomik coğrafya”nın ayrı bir
inceleme alanı olarak kabulüne kadar gitmektedir. Aslında çağdaş coğrafyanın da gelişmeye
esas olarak ondokuzuncu yüzyılda başladığı bilinmektedir. Ancak, ondokuzuncu yüzyıla
gelinceye kadar da coğrafya yeryüzündeki çeşitli çevreler ve bu çevrelerde yaşayan halklar
hakkında bilgi veren tasviri1 bir bilim dalı olarak önemli bir gelişme düzeyine erişmişti. Bu
devrede bilginin toplanması (gerek arazide gerekse ikincil kaynaklardan), düzenlenmesi ve
yayılması coğrafyacıların uğraşlarıydı. Esas amaç da bilginin bir envanterini (dökümünü)
yapmaktı ki bununla bağıntılı felsefe de ampirisizm idi; yani, tüm bilginin deneye
dayandığına ve bu yüzden de doğru metodolojinin gözlem ve mülâkat olduğuna inanılıyordu.
Hesaplamalar (hem coğrafyacılar tarafından kullanılan ve hem de onlar tarafından yapılan),
gözlemciye duyulan güvenden dolayı doğru kabul ediliyordu.
Böyle bir felsefe sanki sorunsuz gibi görünebilir. Buna göre, coğrafyacılar doğru, tarafsız
gözlemciler, bilgileri kaydeden ve bilgileri sunan kişilerdir. Ya da, Johnston’ın (1989)
sorduğu gibi, öyle midirler? Kaydetmek üzere seçtikleri bilgiler ve bunlara uyguladıkları
açıklayıcı terimler tamamen yansız mıdır? Eğer fiziki elemanlar alınırsa, cevap evettir;
uygulanan kavramlar, anlatım dili evrenseldir –plaj plajdır, akarsu da akarsu; belki yalnızca
yanlış yorumlamalar olabilir. Fakat olaylarda rolü olan elemanların tümüyle ilgili olarak
kullanılan açıklayıcı terimler ender olarak belli bir yargıdan ve gözlemci ya da kaydedicinin
ideolojisini –bilinçsizce de olsa- yansıtmaktan uzak kalacaktır.
Bu yüzden de coğrafyacılar belirli türde bilgiler, araştırmaları için gerekli olan ya da
kendilerinden istenen gerekli bilgiler üzerinde yoğunlaşmışlardır. Geçmişte bu bilgiler
genellikle tüccarların arzularına cevap verebilecek ya da ideolojik olarak kendisinin
diğerlerinden daha üstün olduğuna karar veren bir toplumun (sömürge ülkeleri gibi) merakını
giderecek bilgiler olmuştu. Bu devrede, oldukça uygulamalı bir alan olarak ekonomik
coğrafya da “ticari coğrafya” kapsamında, geleceğe yönelik planları olan tüccarlara ve
hükümetlere dünyanın belli başlı bölgelerinin dışalım ve dışsatım ürünleri hakkında bilgiler
sağlıyordu.
Ekonomik coğrafyanın, 1880 ile 1900 arasında, modern toplumsal bilimlerle birlikte, ticari
coğrafyanın sağladığından daha analitik, daha açıklayıcı bir bilim dalı halinde gelişme süreci
içine girdiği söylenebilir (1930’ların başlarında günümüzde anlaşıldığı şekliyle çevreci görüş
tamamen egemen hale gelinceye kadar). Daha sonraki 25 yıl ise ekonomik faaliyetlerin
mekânsal farklılıklarının bölgesel ve sistematik yaklaşımlarla incelenmesiyle geçerken, bu

1

Geçmişte bir döneme adını veren “tasviri” yayınlar nedeniyle coğrafi çalışmalarda “tasvir”in daima ayrı bir
yeri olmuştur. Her biri belirli kimliğe sahip “yer”ler ya da “bölge”lerin incelenmesine yönelen coğrafyada ve
günümüzde de geçerliliğini koruyan hümanistik coğrafyada “tasvir” oldukça önemli bir yer tutar. Ancak, tasvirin
esasını oluşturduğu çalışmaların coğrafyanın gerek beşeri gerekse fiziki yan bilimlerle çok açık olan ilişkilerinin
incelenmesini önlediği, dolayısıyla da sorunlara inilmesine olanak sağlamadığı ileri sürülmektedir. Bununla
birlikte, coğrafyada tasvir açıklama için gerektiği ölçüde yapılmalı; kuşkusuz, araştırmanın tümünü
kaplamamalıdır.
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bakış açısına giderek yaygınlaşan korumacılık ve yerkürenin kaynaklarının akıllıca
kullanılması kaygısı da eşlik etmiştir.
Ekonomik coğrafyanın birazdan ele alınacak gelişme çizgisi bağlamında ne zaman
keşfedildiğini söylemek çok güçtür. Bazı varsayımları sıralarsak: 1925’de Economic
Geography dergisi ilk kez yayınlandı; 1893’de Pennsylvania ve Cornell Üniversitelerinde ilk
ekonomik coğrafya dersleri başladı; 1882’de Alman coğrafyacı Götz ticari coğrafya ile
ekonomik coğrafya arasındaki farkı ortaya koydu; 1826’da Alman arazi sahibi ve çiftçi
Johann von Thünen (1783–1850) İzole Devlet başlığıyla ekonomik coğrafyadaki ilk klasik
tezlerden birisini yazdı ve yayınladı.
Bütün bu tarihler ayrı ayrı birer başlangıç kabul edilmeseler bile, en azından, ekonomik
coğrafyanın köklerini ondokuzuncu yüzyıl sonlarıyla yirminci yüzyılın ilk başları arasında dar
bir zaman dilimine sokmaktadırlar.
1.1.1.Ticari Coğrafyadan Geçiş Dönemi, 1880-1930

Ekonomik coğrafyadaki fikirlerin birikimini daha iyi anlayabilmek için, ticaret coğrafyasının
ayrı bir inceleme alanı olarak ortaya çıkışıyla başlayan ilk düşüncelere bir göz atmak gerekir.
Ticaret coğrafyası, Batı Avrupalı ulusların ticari ilişkilerini ve imparatorluklarını yerküreye
yaymaları ve gerek tüccarların gerekse hükümetlerin bu yayılma için dünyanın kaynakları,
bölgeleri ve nüfusuyla ilgili iyi toplanmış bilgilere ihtiyaç duymalarıyla gelişmeye başlamıştı.
Bu alanda ilk kitaplardan birisi, Descripto regni Japoniae et Siam, modern coğrafyanın ilk
kurucularından biri sayılan Bernhardus Varenius tarafından, Amsterdamlı tüccarlara
kullanabilecekleri ticari bilgileri sağlamak üzere, onyedinci yüzyılın ortalarında yazılmıştı
(1649). Bunun temelinde de, bu devrede büyük deniz yolculuklarını sürdüren tek Avrupa
ülkesinin Hollanda olması ve edinilen yeni bilgilerin Amsterdam’a akması (daha sonra yüzyılı
aşkın bir süre için coğrafya biliminin merkezi halini alacak olan Paris’te henüz ne Bilimler
Akademisi ne de bir gözlemevi vardı) yatmaktaydı; Varenius’un kitaplarını da denizcilerden
edinilmiş keskin gözlemler beslemişti. Varenius’un Uzakdoğu’yla ilgili bu kitabını daha sonra
başkalarınınki izledi.
Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ülkelerinin denizaşırı topraklara ilgi duyması,
sömürgeler edinmesi ya da var olan sömürgelerini değerlendirmesinde coğrafyacılar büyük
rol oynamışlardır. Coğrafya birlik ya da dernekleri, bir yandan bu sömürgeci yayılmadan
büyük yararlar sağlarken, bir yandan da sayıları hızla artmıştı: 1865’de dünyada yalnızca 16
coğrafya derneği varken, 1885’de (20 yıl içinde) bu sayı 94’e çıkmıştı ki bunların yüzde 80’i
de Avrupa’da (26’sı Fransa’da, 24’ü Almanya’da) kurulmuştu. Bu coğrafya dernekleri,
ayrıca, eğilimlerini de yansıtacak adlar almışlardı: Örneğin “Marsilya Coğrafya ve Sömürge
Araştırmaları Derneği” gibi. Avrupa’daki coğrafya dergileri de, bu akıma uyarak, denizaşırı
ülkelerde yapılan gezilere ilişkin bilgiler ve araştırmalar yayınlıyor; üniversiteler ise
sömürgelerin incelenmesine ayrı bir önem veriyorlardı. Hatta Fransa’da “sömürge coğrafyası
profesörü” unvanını taşıyan öğretim üyeleri vardı.
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Ondokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren coğrafyanın sömürgeci ülkelere dünya hakkında
–keşifler gibi dar bir açıdan- bilgi sunmada önemli bir bilim alanı haline gelmesi ve en
prestijli üniversitelerde bile coğrafya bölümleri açılması, bir bakıma da Avrupalı ticari ve
siyasal emellerle bağlantısının kurulması coğrafi düşünceyi de değişime uğratmıştı. Yerler ve
bölgeler, Avrupalı bakış açısıyla ve belirli ulusal, ekonomik ve dinsel ilgilere göre ele
alınıyordu. Coğrafya önemsenmişti ama yalnızca sömürgeciliğin bir aracı olarak.
Bunun sonucunda da, birçok coğrafyacının da tespit ettiği gibi, coğrafyada etnosantrizm,
emperyalizm ve maskulinizm tarafından güçlü bir şekilde etkilenmiş bir gelenek gelişmeye
başlamıştı. Bunlardan Etnosantrizm, birisinin (doğal olarak Avrupalıların) ırk ve kültürünün
başkalarınınkinden üstün olduğu anlayışı idi. Emperyalizm, bir ulusun (Avrupalı bir ulusun)
gücünü başka toprakların, ülkelerin siyasal ve ekonomik yaşamını doğrudan ya da dolaylı
olarak kontrol etmek üzere yayması demekti. Maskulinizm ise dünyanın, temelde erkekler
tarafından ve erkekler için biçimlendirildiği ya da biçimlendirilmesi gerektiği inancı idi.
Avrupalı egemenliği arttıkça, bu eğilimler de gittikçe daha belirginleşmiş; Avrupalı jeopolitik
etkisinin en yükseğe çıktığı 19. yüzyıl sonunda da zirveye erişmişti.
1880’lere kadar yalnızca Ticari Coğrafya başlığıyla tüccar ve devlet adamlarına dünyanın
başlıca ürünleri hakkında bilgi vermekle yetinen ticari coğrafya, 1880-1900 arasında yine söz
konusu hususlarda bu kez analitik ve açıklamalı bilgiler vermeye dönüşmüş ve 1908’de
Edinburgh Üniversitesi’nde ilk coğrafya bölümünü açacak olan (1908) İskoç coğrafyacı
George G.Chisholm’un (1850-1930) İngilizce dilindeki ilk ekonomik coğrafya yayını olan
çalışmasıyla da doruk noktasına ulaşmıştı. Handbook of Commercial Geography’nin ilk
baskısında (Londra 1889), Chisholm, ticari coğrafya kitabının genel amacını “ticaretle ilgili
coğrafi olguların incelenmesine duyulan entelektüel ilgi”yi teşvik etmek olarak açıklıyordu.
Chisholm, hızlı teknolojik değişimlerin meydana geldiği bir dönemde yazdığı bu kitabında,
teknoloji ve ulaşımdaki gelişmelere paralel olarak (örneğin soğutmalı gemiler o sıralarda
hizmete girmişti) üretim bakımından uzmanlaşmaya gidileceğine daha o zamandan dikkati
çekmişti: Yeni Zelanda, Avustralya ve Arjantin’in ticari hayvancılık ve mandıracılıkta
özelleşeceğini, buralardan gelecek ucuz tarımsal ürünlerin Avrupa’da sanayi faaliyetlerinin
daha da yoğunlaşmasını teşvik ederken, aynı zamanda hayvancılık ve bağlantılı faaliyetlerin
Güney Yarıküre’deki yoğunluğunun artacağını vurgulamıştı.
Hemen hemen aynı yıllarda yayınlanan ve ticaret coğrafyası başlıklarını taşıyan birkaç kitap
da ticari coğrafyanın gelişmesine önemli katkıda bulunmuşlardı. Ancak, bu tarz bir coğrafya
farklı alanlar için üretim ve ticaret istatistiklerinin envanterinin çok az ötesine geçebiliyordu;
genç bilim adamlarının talebi ise bundan çok daha fazlasıydı.
A.B.D.’nde ise ekonomik coğrafya dersleri başlangıçta işletme fakültelerinde ekonomistler
tarafından verilmişti. Pennsylvania Üniversitesi Wharton School’da 1903 yılında J.Russell
Smith’in (1874-1966) öğretim üyesi olarak göreve başlaması ve aynı okulda bir Coğrafya ve
Sanayi Bölümü kurmasıyla ekonomik coğrafya dersi de coğrafyacılara geçiyordu. İngiltere’de
George G. Chisholm ve A.B.D.’nde de J.Russel Smith sayesinde ekonomik coğrafyanın
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ciddiyet kazandığı ve yeni bir bilim dalı haline geldiği belirtilir. 1913’de Smith hem kendi
hem de A.B.D.’nin ününü Industrial and Commercial Geography adlı kitabını yayınlayarak
pekiştirdi; bu kitap Chisholm’un Handbook’unun Amerikan versiyonu sayılmıştır.
Ticari coğrafyadan ekonomik coğrafyaya geçiş aslında, Alman coğrafyacı W.Götz’ün
“Ekonomik coğrafyanın görevi” (Die Aufgaben der Wirtschaftlichen Erdkunde) adlı
makalesinin yayınlanmasından sonra olmuştur. Götz, 1882’de çıkan bu makalesinde yeni bir
analitik yaklaşım öneriyordu. “Ekonomik coğrafya” terimini A.B.D.’nde ilk kullanan makale
ise ondokuzuncu yüzyıl sonunda hazırlandı.2
Birinci Dünya Savaşı henüz emekleme çağındaki bu alana büyük bir itici güç olmuştu;
ekonomik coğrafyacılar dünyanın gıda ve hammadde kaynakları hakkında bilgi sağlamaya ve
farklı ülkelerin ekonomik sorunlarını anlamaya çağrılıyorlardı. 1920’lerin başlarında ise bu
inceleme alanı artık iyice kökleşmiş bulunuyor ve 1925’de de Economic Geography
başlığıyla, varlığını hâlâ sürdüren bir dergi yayınlanmaya başlıyordu.
Yirminci yüzyıl başlarında coğrafyacılar kendilerini ekonomiyle bağlantılı görüyor ve her ne
kadar teoriyle de ilgileniyorlardıysa da, daha çok özel “coğrafi ilkeler” üzerinde duruyorlardı.
Charles R. Dryer’in (1916) tanımı bunu vurgulamaktadır: “Ekonomik coğrafya farklı türdeki
çevrelerin, insanın hayatını kazanmadaki farklı yolları etkilediği ölçüde, incelenmesidir”
diyordu. C.C.Colby (1922) de, benzer bir tanımlamaya giderek, ekonomik coğrafyanın
“ekonomik faaliyetlerin doğal çevreyle ilişkisinin incelenmesi” olduğunu ileri sürüyordu.
Birkaç yıl sonra Jones ve Whittlesey’in (1925), biraz daha geniş bir çerçeveden bakmakla
birlikte, aynı odak noktası üzerinde durdukları görülür: “Ekonomik coğrafyanın özel (kendine
özgü) katkısı, doğal çevre ile dünyanın çeşitli bölgelerindeki ekonomik yaşamın birbirleriyle
ilişkilerini anlamak”tır. Bu yeni ekonomik coğrafya, ekonomiyle sıkı sıkıya ilişkili değil,
fakat bunun yerine, ondokuzuncu yüzyıl sonlarına doğru ortaya çıkarak sosyal bilimlerde
egemen hale gelen çevreci görüş ya da felsefeye uygun düşen bir ekonomik coğrafyaydı.
Bir başka ifadeyle de “ekonomik coğrafya” ilk olarak ondokuzuncu yüzyıl sonunda,
marjinalist devrim denilen ve “siyasal ekonomi”nin yerini yalnızca “ekonomi”nin almasına
yol açan dönemde, ayrı bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır.

2

Barnes (2001) A.B.D.’de yayınlanmış çalışmalarda “ekonomik coğrafya” terimini ilk kullanan coğrafyacının

Ellen C.Semple olduğu belirtiyor: E.C. Semple, “Louisville: a study in economic geography”, Journal of School
Geography 4, 361–70, 1900.
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1.1.2. Alansal Farklılaşma: 1930’lar-1960’lar
Ekonomik coğrafya yukarıda sıralanan tanımlarına göre 1930’larda dikkat çeker biçimde
farklılaşmaya başlamıştı: odak noktasını küresel sistemin genel ticari ilişkilerinden ayırıp dar
sınırlar içinde özelliği olan “biricik” ya da “eşsiz” bölgelere, özellikle de yakın bölgelere
çevirmişti. Dikkatlerin bölgeye çevrilmesi zaten coğrafyada uzun zamandır tartışılan bir
konuydu. Bazılarına göre de daha önce ürünü/malı, bunun taşınması ve dağıtımını ele alan
fakat bölgesel durumunu incelemeyen çalışmalar bir hataydı. Örneğin bu tür çalışmalarda
vurgunun coğrafi olması “incelenen birimin mal değil, ülke olması gerektiği”ni ileri
sürülüyordu.
Ortaya çıkan sonuç ise “bölge”yi ve onun biricik olan özelliklerini araştırmanın odak
noktası yapan “bölgesel bakış açısı”ydı. Bu bakış açısı da 1920’lerden sonra yayınlanan
çeşitli kitaplarda zaten gözlenebilmektedir. Bu arada “doğal çevrenin belirleyici etki olduğu
hakkındaki basit inanç” artık tamamen yok olmuş, coğrafyacılar araştırmalarını genişleterek
ekonomi konusunda yeni açıklama arayışına girmişlerdi.
1930’ların depresyon yıllarında ve Yeni Dalga Amerikan coğrafyacıları arasında bazıları
(örneğin Russell Smith) kaynaklar ve çevre korunmasına, bazıları da uygulamalı coğrafya
alanında (örneğin Roosevelt’in Ulusal Kaynaklar Planlama Kurumu ve bizim GAP için örnek
aldığımız Tennessee Vadisi Projesi gibi alanlarda) sorun-çözücü rol oynamaya yönelmişlerdi.
Bu yönelişler daha sonra önemli kabul edildiyse de, akademik ekonomik coğrafya, daha
önceki ticaret coğrafyası dönemindekine benzer bir şekilde yeniden kendisini oluşturmaya
başladı ve bu oluşum da 1960’lara kadar süregeldi.
Bazı ekonomik coğrafyacılar da kitaplarını bölgeler ya da ülkeler bakış açısından
düzenleyerek bu bölge ya da ülkelerin başlıca üretim ve ticaret faaliyetlerini inceliyorlardı.
Diğer bazıları da, örneğin ilkel geçim faaliyetleri, ticari hayvancılık, ticari tahıl tarımı, sanayişehir kompleksleri şeklinde faaliyet sistemlerini esas alarak, sistematik-bölgesel denilebilecek
bir bakış açısı izliyorlardı.
Yıllar içinde, doğal olarak, bazı değişiklikler de olmuştu. Her ne kadar 1940’lar boyunca
bölgesel yaklaşım egemenliğini korumuşsa da, konusal yaklaşıma doğru da önemli bir kayma
gözleniyordu. Coğrafyacılar “bölgesel” ve “sistematik” çalışmalar arasında bir denge
arayışına girmişlerdi. Bu kaymayla da ekonomik faaliyetlerin yer seçimi ve mekânsal
kalıplarına ve bunların açıklanmasına karşı ilgi de gittikçe artmıştı. Gerçekten de, çok az kişi
yalnızca tasvirle tatmin olur; “ne?” sorusu kadar “nasıl?” ve “niçin” sorularının da cevabını
arar. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra çoğu coğrafyacı da yalnızca doğal unsurlara bağlanan
cevapları son derece yetersiz bulmaya başlamışlardı.
Ve böylece 20-30 yıl sürecek (ve hâlâ da yaşanan) beşeri ve fiziki coğrafyacıların ikisini
birden ilgilendiren bir başka felsefe dönemi, pozitivizm (aslında bu da amprisizme dayanır)
başlıyordu. Pozitivizm, doğal bilimlerin yöntemlerinin aynı ölçüde sosyal bilimler tarafından
da uygulanabileceği; inceleme konusunu, incelemeyi yapan “bilim insanı”nın “incelenen
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olayın dışında kalarak gözlemleyebileceği”ni varsaymaktadır. Gözlemin amacı da tarafsız ve
objektif bir dil kullanarak tasvir yapmak ve buradan da açıklamaya gitmektir.
Pozitivizmin kapısını coğrafyaya ilk açan Fred Schaefer olmuştu ve 1953’de ölümünden
sonra bile etkileri devam etmiştir. Daha sonra çok çeşitli şekiller alan ve coğrafyada
sorgulamanın “pozitivizm” olarak anıldığı bu bakış açısına göre açıklamaya giden yol ise şu
iki “kural” ya da “yasa” ile ilgilidir:
(a) Bir şeyi başkalarına tasvir etmek için onların kabul edecekleri kavramları kullanmak
gerekir. Terminoloji, tasvir edilen unsuru genelde kabul edilmiş sınıflandırmadaki yerine
oturtur: Örneğin yamaç, şehir, yağış vb. gruplamalara gitmek gibi (sınıflandırmalar
konusunda tartışmalar olduğunu, ancak sınıflandırma olmaksızın açıklamanın da mümkün
olamayacağını hemen belirtelim). Bu yüzden de, pozitivizm, sınıflandırmalara ya da şimdi
aidiyet kuralları denilen şeye dayanır.
(b) Pozitivist bilim, aidiyet kurallarına göre tanımlanmış fonksiyonel kurallar
bakımından, olayların çeşitli sınıflarının özelliklerini açıklamaya çalışır. Bunlar da unsurlar
arasında ister bağlantılı olsun (bir yerde x varsa y de olacaktır gibi) isterse nedensel olsun (x
bir durumu temsil ediyorsa Y de ikincisini eder; öyleyse y, x’in bir fonksiyonudur gibi)
değişken olmayan ilişkileri tasvir eder. Pozitivist bilimin hedefi bu fonksiyonel kuralları ayırt
etmek, böylece de gözlemlenen dünyaya açıklamalar bulmaya çalışmaktır. Coğrafyacılar için
böyle bir bakış açısı mekânda eş lokasyonları ayırt etmeyi de beraberinde getirmiştir (bir
yerde x ve y varsa, z de onları izleyecektir; eğer c varsa, ondan önce a ve b’nin de olmuş
olması gerekir gibi).
Böylece “…ekonomik coğrafyadaki yeterlilik, büyük ölçüde, ekonomik olguların yer
seçimlerinin ortaya koyduğu sorunlara doyurucu çözümler sağlayacak hipotezler geliştirme
becerisinden oluşmaktadır” değerlendirilmesi ortaya çıkmıştı. Bu arada McCarty ekonomik
coğrafya üzerinde dururken bir noktayı açıklığa kavuşturmaya da çalışıyordu:
“Ekonomik coğrafya kavramlarını büyük ölçüde ekonomiden -iktisattan- alırken,
yöntemlerini de büyük ölçüde coğrafyadan türetir.”
Bununla birlikte, olguların çeşitliliği ve olayların bolluğu ve gittikçe de artması, birleşik
ya da bütün bir ekonomik coğrafya olabilirliği konusunda umutsuzluğa da yol açmıştı. Diğer
yandan, Murphy’nin (1954) “Ekonomik coğrafyanın genel sınırları içinde bütün uzmanlık
alanlarının paylaştığı ortak bir merkezi tema da vardır. Ekonomik coğrafyanın insanların
hayatlarını kazanma yolları bakımından yerden yere olan farklılık ve benzerliklerle
ilgisi büyüktür.
Ekonomik coğrafyacı ekonomik süreçlerle, özellikle onların belirli yerlerde bağlantılı
oldukları olaylar tarafından değiştirilmiş durumlarıyla ilgilenir” görüşü de herkes tarafından
kabul ediliyordu.
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1.1.3. 1960’lar Sonrası: Ekonomik Coğrafyaya Başka Yaklaşımlar
II.Dünya Savaşı sırasındaki haber alma ve ekonomik planlama dönemi, teorinin
yardımıyla kısıtlı verilerden sonuçlar çıkarmaya dayanan uygulamalı coğrafya çalışmalarını
gerektirmişti. Bu teori arayışı da sosyal bilimlerin gittikçe daha çok bilimlerarası hale geldiği,
bilgisayar teknolojisinin sayısal analizlerde devrim yarattığı ve de hükümetlerin araştırmayı,
özellikle de planlama ve siyaset belirlemeye yönelmiş olanları desteklemeye başladığı bir
zamana rastlamıştı. Birçok fikirler ileri sürülüyor, eylem çağrıları yapılıyordu.
“Kantitatif Devrim” denilen bu gelişmelerle coğrafya belirli bir konu ile değil fakat
belirli bir tür metodoloji ile birliğini sağlamaya çalışıyordu. Kantitatif Devrim, bölgesel
coğrafyanın geleneksel tasvirinin yerine, teori ve kuralların denenmesine dayanan, açıklayıcı
sürece yönelmiş bir bilimi koyma arayışıydı. Bu arayışın mantıksal pozitivizmin birçok
ilkesiyle denk düşmesi, aslında başlangıçta büyük ölçüde bilinçli değildi; coğrafyayı gerçek
bir bilim yapma vizyonu uygulamacıları bu akım içine sokmuştu. Dünyanın diğer
kesimlerinde de buna paralel değişimler yaşanıyordu.
1970’li yıllarda incelenen konulara metodolojik bir bakış açısını da, sistemler teorisinden
yürünerek, “mekânsal örgütlenme” (ya da mekân organizasyonu) oluşturmuş ve birçok
coğrafyacı da bunu benimsemişti. Bu, gerek bölgesel çalışmalarda gerekse ekonomik
olaylardaki örgütlenmelerin de dikkat çektiği gibi, hâlâ da gözlenen bir yaklaşımdır ve
yalnızca çevre ile insan arasında değil, ekonomik ya da toplumsal olayların (ulaşım, sanayi
vb. gibi) örgütlenmesiyle de bir mekânsal bütünlük (geleneksel ifadeyle bölge) oluştuğuna
dayanan bir bakış açısıdır.
İnsanın mekânı nasıl örgütlediğinin ve buradan yürünerek de nasıl kullandığının
incelenmesinin ağırlık kazanması, uygulamalı coğrafya3 eğilimlerine hem zemin hazırlamış
hem de bu eğilimi güçlendirmiştir. Coğrafyacıların mekânı -tarihçilerin zamanı devrelere
bölmesi gibi- bölgelere ayırarak incelemek yerine, bir mekânsal sistem içinde birbirleriyle
ilişkili bir elemanlar dizisi halinde incelemeleri gerektiği görüşü, coğrafyada, tasvirden
buyurucu (normatif) aşamaya geçilmesini teşvik etmiştir.
1970’li yıllardaki, “uygulamalı coğrafya”ya da götüren bu metodolojik gelişmeler
pozitivizmle4 sıkı sıkıya bağlantılıydı: Bu da, dünyayı olduğu gibi tanımlamaya çalışan pozitif
3

“Uygulamalı coğrafya”, coğrafi gözlem, araştırma ve analiz yöntemlerinin pratik bir yönde kullanılması olarak
tanımlanabilir. Uygulamalı ekonomik coğrafyada ise sorunlara toplumla ekonomik yaşam birlikte alınarak ve
toplumun refahı için ekonominin ya da ekonomik faaliyetlerin nasıl düzenlenmesi gerektiği üzerinde durularak
yaklaşılır; bu nedenle de ele alınan sorunlar güncel sorunlardır: Örneğin bir havalimanı uçak gürültüsü yüzünden
kendisine bitişik alanlarda konut fiyatlarında düşüşe yol açar; bunun için ne yapılabilir? Bir şehrin etrafına çevre
yolu yapılacaksa, alternatif güzergâhlar arasında hangisi seçilmelidir? Ya da bir sağlık merkezi/hastane nereye
kurulmalıdır?
Uygulamalı ekonomik coğrafya teorik ekonomik coğrafyadaki araştırma sorunlarından farklı sorunlarla karşı
karşıyadır. Ancak, bu, ikisi arasında bir zıtlık olduğu anlamına gelmez. Uygulamalı ekonomik coğrafya teorik
ekonomik coğrafyaya tamamlayıcı olarak düşünülmelidir -sağlam bir kavramsal temel olmaksızın ekonomik
coğrafyada uygulama sorunlarına çözüm getirmek son derece güçtür.
4
Aslında, modern coğrafyada bu akım ondokuzuncu yüzyıl sonlarında, Fransa’da, coğrafyacı Friedrich Ratzel
ile sosyolog Émile Durkheim arasındaki hoş olmayan bir tartışmayla başlamıştı. Durkheim, beşeri coğrafyayı
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teori ile dünyayı olması gerektiği gibi tanımlamaya çalışan normatif teori arasındaki
farklılıktan doğuyordu.
Bu yüzden de, örneğin Chisholm (1971) “her ne kadar beşeri coğrafyada neyin ‘ne’
olduğunu tanımlamakla ‘ne olacağı’nı tahmin etmek gibi acil ve önemli sorunlarla ilgilenmek
olan pozitif teoriye önem verilmesi yararlıysa da, bu soruların cevapları bize ‘ne olması
gerektiği’yle ilgili bir görüş getirmemektedir ve bu yüzden de normatif teoriye ihtiyaç sürekli
olacaktır” demekteydi.
1970’li yılların başında coğrafyada incelenen konular bakımından büyük çeşitlenmeler
olurken, açıklama ihtiyacıyla metodolojik çalışmaların da sayısı artmaya başlamıştı.
1.1.4. Yapısalcılık ve Diğer Düşünce Akımları
Avrupa’da onaltıncı ve onyedinci yüzyıllarda ortaya çıkan kapitalist üretim tarzı belli
başlı kapitalist ülkelerin 1960’lardaki ekonomik başarıları ve maddi koşulların yarattığı bir
tüketici toplumu, coğrafyanın bakış açılarında da bir değişime yol açmıştı. Dünya
ekonomisinde yaşanan gelişmelerin de etkisiyle, coğrafyada, pozitivist yaklaşımın yeterli
gelmediği inancıyla “yapısalcı” açıklamaya ağırlık veren coğrafyacıların sayılarının arttığı
gözlenir.
“Radikal akım” da denilen ve büyük ölçüde Marksist5 görüşle de özdeşleşen yapısalcı
akımdan etkilenen coğrafyacılar, felsefi ve metodolojik yazılar yanında, esas olarak da üretim
tarzları, siyasal ekonomi dolayısıyla da “kalkınma” olgusu üzerinde, nedenleriyle birlikte,
durmaya başlamışlardı; bir başka deyişle de radikal coğrafyacılar coğrafyanın geleneksel
konularına Marksist bakış açısıyla bakmışlardı.
Ancak, “kalkınma” üzerine yapılan yayın ve araştırmalar, doğal olarak, yalnızca Marksist
coğrafyacılarınkiler değildir. Bazıları “modernleşme”, bazıları da “refah coğrafyası” gibi
değişik bakış açılarıyla incelenen ve eşitsiz gelişmenin coğrafi bakımdan dinamiklerinin
yakalanmaya çalışıldığı kalkınmayla ilgili konular, 1970’lerden beri artan bir şekilde
coğrafyanın ilgi alanını oluşturmuştur.

kendi yarattığı morphologie sociale kavramı içinde eritmeye ve böylece de bir realist sosyal bilim oluşumunun
içine katmaya çalışıyordu. Fakat daha sonra, aslında Durkheim’a çok şey borçlu olan, Vidalci “beşeri coğrafya”
ekolünün ortaya çıkmasıyla coğrafyanın toplumla ilgisi kurulmuş ve Durkheim’ın sosyal bilimlere eklenme
önerisine sırt çevrilmişti. Durkheim, kendi tasarladığı sosyal bilimin ya da böyle bir mozaiğin bir parçası olma
önerisini Ratzel’in Antropogeographie (1882 ve 1891) ve Politische Geographie’de (1897) coğrafyayı bir
envanter olmaktan çıkarıp, açıklayıcı bir bilim haline getirme çabalarına dayandırarak, coğrafyayı sosyal
morfolojiye indirgemeye davet ediyordu.
5
A.B.D.’nde ırk ayırımının yarattığı rahatsızlık ve şehirlerdeki toplumsal sorunlar, Vietnam savaşıyla ilgili
sıkıntıların da eklenmesiyle, kalkınmayla uğraşan coğrafyacılar kadar genç şehir coğrafyacıları ve siyasi
coğrafyacılar arasında da kapitalist yapının zıtlıklarını açıklayacak bir çerçeve oluşturmak üzere, Marksist
siyasal ekonomiye doğru bir eğilim doğmasına yol açmıştı. Radikal birçok kitabın yayınlanması yanında, bir de
Antipode (Clark Üniversitesi tarafından, Massachusetts’de) adlı dergi çıkarılmaya başlandı. Aslında bu akım
1960’ların sonlarında İngiltere’de başlamış ve Marksist teori burada oluşturulmuştu; ancak yaygınlaşması
A.B.D.’ndeki gelişmelerden sonra olmuştur.
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Kalkınmayla bağlantılı olarak “küreselleşme”, “çokuluslu şirketler”, “işbölünümü” ve
“emek pazarı ve kadınların burada gittikçe artan payı” gibi konular yanında, modern kapitalist
devrenin özelliklerine bağlı olarak, örneğin tüketim, sermaye, perakende ticaret ve
benzerleriyle ilgili yeni konuların da ortaya çıkmasıyla, ekonomik coğrafya dramatik
değişimler geçirmiş ve büyük bir çeşitlilik kazanmıştır.
Bu değişim ve çeşitliliğin bakış açısı bakımından paylaştığı ortak bir yan, ele alınan
olayların incelenmesinde gelişme ya da kalkınmanın ağırlığını ortaya koymasıdır. Örneğin,
artık, gerek sistematik gerekse bölgesel geleneksel ders kitaplarında bile, özellikle
Sovyetler’in dağılmasından sonra bu dünyanın ayrı bir ekonomik sistem halinde ele
alınmaması, toplumsal ve ekonomik olaylara bakış açısının tamamen “kalkınmış” ya da
“gelişmiş” ve ”gelişmekte olan” dünyalar şeklinde ikili bir bakış açısı halinde oluşmasına yol
açmıştır.
Corbridge (1989), coğrafyadaki özellikle “küresel kalkınma” ile ilgili yakın zamanlı
tartışmaların birbiriyle rekabet eden açıkça üç bakış açısının varlığını ortaya koyduğunu ileri
sürmektedir:
O’na göre, siyasal bakımdan Sol’da “radikal ekol” yer almaktadır. Bu ekolün ana
doktrini, kapitalizmin (farklı şekillerde tanımlanır) Üçüncü Dünya’nın kalkınmasını
sağlamada yetersiz kaldığıdır. Gerçekten de, çoğu radikal coğrafyacı “çekirdek” denilen bazı
ülkelerde merkezileşmiş kapitalizmin “kenar” olarak kabul edilen ülkelerin kaynaklarını
geçmişte sömürgecilik yoluyla, şimdi de çok-uluslu şirketler, Dünya Bankası ve IMF’nin
yürüttüğü yeni-sömürgecilik yoluyla tüketerek bu ülkeleri geri bıraktırdıklarına
inanmaktadırlar. Bunlara göre, kapitalist dünya ekonomisi ticaret, yardımlar, maliye, sanayi,
tarım ve başka hemen her şey bakımından Güney’in (gelişmekte olan dünyanın) dezavantajı
olabilecek şekilde işleyen, eşitsiz ve asimetrik güç ilişkileri tarafından yapılandırılmıştır.
Buna karşılık, siyasal Sağ’da da coğrafyacı olmayan bazı araştırmacılarla bağlantılı bir
“yeni-klâsik” (neo-klâsik) ekol ortaya çıkmıştır. Bu grubun yaptığı pozitif analize göre,
kapitalizm, Güney’in (Dünyanın gelişmekte olan kesimini ifade eder) gelişmesinin ön
koşuludur. Neo-klâsik ekonomideki varsayımlarla aynı çizgide olarak, sanayi ve iş
olanaklarının Güney’in (Gelişmekte Olan Dünya) ucuz emek alanlarına aktığı ve Kuzey’deki
(Gelişmiş Dünya) sendika hareketlerinin artık çekirdek ülkeleri büyük ölçüde rekabet edemez
kıldığı ileri sürülmekte ve bu iddia, “ticaret sistemleri açık ve serbest kaldığı ve Üçüncü
Dünya ekonomileri serbest pazar fiyatlarına tepki verdiği sürece de gelecek mutlu bir gelecek
olacaktır” diye sürdürülmektedir.
Üçüncü olarak, bu iki bakış açısı arasında da Brookfield’ın (1975) “Bağımsız Kalkınma”
tezleri ve coğrafyada da temsil edilen ama daha genel olarak Brandt Komisyonu’nun iki
raporuna yansıyan, artık iyice kökleşmiş durumdaki Keynes’in liberal-müdahaleci
paradigması (yaklaşımı) yer alır.
Bu paradigma, Kuzey ve Güney arasında yardım ve ticaret akışının karşılıklı çıkarlara
dayandığı bir bağımsız dünyada yaşadığımız fikrinden ortaya çıkmıştır. Gelişmiş ve
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gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayırımı ortaya koymak üzere Kuzey/Güney ayırımını
öneren ve bu önerisi, özellikle İkinci Dünya’nın (Sovyet Bloku) ortadan kalkmasından sonra
daha da geçerlilik kazanan Willy Brandt’ın Kuzey/Güney Diyaloğu’nu başlatmak amacıyla
oluşturduğu Brandt Komisyonu’na göre Güney’in ekonomisini beslemek (yardımla) ve
böylece gelişen bir Güney’i Kuzey’den mal alabilir hale getirerek Kuzey’i gerileme ve
çöküntüden korumak Kuzey’in kendi yararına olacaktır.
Corbridge (1986) kalkınmanın yalnızca radikal bakış açısıyla alınmasının yanlışlığını da
vurgulamaktadır. Hatta bazı yazarlar beşeri coğrafyada “developmentalizm-kalkınmacılık”
bakış açısının yanlış olduğunu ileri sürerek, coğrafyacıların dünya ekonomisine bir bütünlük
içinde bakmaları gerektiğine inanmaktadırlar.
Bundan başka, birçoklarının da belirttiği gibi, Marksist coğrafyanın (radikal coğrafya)
coğrafyadaki etkisi o kadar güçlü olmamıştır. Özellikle bu akım içinde yer alan
coğrafyacıların
a-metodolojik farklılıklar içine düşmeleri,
b-daha çok eleştirisel düzeyde kalıp uygulamalı sonuçlar elde edilememesi ve bu yüzden
de açıklama ve öngörülere gidilememesi,
c-insan unsuruna ağırlık verilmemesi ve bu akım içindeki coğrafyacıların kendi
görüşlerine (olaylara sınıf açısından bakma) göre belirli küçük okuyucu kitlelerine hitap
etmeleri bu akım içindeki coğrafyacıların etkilerinin de sınırlı kalmasında rol oynamış
olabilir.
Ek olarak, belki de daha önemlisi, bazı coğrafyacıların birçok kez dikkat çektikleri gibi,
Marx’ın mekân üzerinde durmamış olması yüzünden, David Harvey ve yapısalcı akım içinde
yer alan diğerleri, benimsedikleri teorileri mekânsal özelliklerle birlikte geniş kapsamlı bir
incelemeyle analiz etme yoluna gitmişlerdir. Bunun yanında, radikal coğrafyacıların birçoğu
1990’lara doğru, kalkınma konusunda “daha hoşgörülü bir Marksizm-sonrası bakış açısı”
geliştirmişlerdir.
Bununla birlikte, radikal akımın bir etkisi (radikal bir nitelik kazanmaksızın) 1980’ler
boyunca coğrafya için hem temel teori hem de uygulama açısından önemi olan bir alanda
meyvelerini vermiştir. Bu da coğrafi inceleme ve araştırmada cinsler arası eşitsizlik ve
kadınların sorunları üzerinde odaklaşan, feminist yaklaşımın gelişmesidir.
Gerçekten de, 1960’larda coğrafyacıların çoğu toplumsal bağlantılar kurmayı ve
toplumsal değişimi sorgulamayı dışlayan pozitivist yöntemleri kullanarak yalnızca mekânsal
süreçleri incelemişlerdi.
Yapısalcı ve Marksist (birbirleriyle özdeşleşmiş olmakla birlikte, bazen ayrı alınıyorlar)
coğrafyacıların hemen tamamen sınıf farklılıkları üzerinde odaklanmaları ve pozitivist ve
yapısalcı-Marksist akıma karşıt olarak gelişen insan unsuruna ağırlık veren hümanizmin de,
feminist coğrafyacılara göre, cinsler arası sorunları ihmal etmesi, feminist coğrafyanın
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tamamen ayrı bir alan halinde ayrı bir metodoloji geliştirme çabasıyla ortaya çıkmasına yol
açmıştır. Bu yaklaşım, coğrafyada çok sayıda yeni araştırma konusu yaratırken, aynı
zamanda, coğrafyanın kurumsal olarak yeniden yapılanmasını da gündeme getirmiştir.
Ekonomik coğrafyada önem taşıyan fakat çok yakın zamanlara kadar yalnızca erkekler
açısından incelenen konular artık kadınlar açısından da ele alınmaya başlanarak güçlü bir
gelenek yerleştirme yoluna girilmiştir. Ayrıca, kadınların ekonomik rollerinin artması da
ekonomik coğrafyada kabullenilmelerini zorunlu kılmıştır. Örneğin gelişmiş ülkelerin
birçoğunda işgücünün yaklaşık yarısı artık kadındır; istihdamdaki payları genellikle daha az
olan evli kadınların bile payları yüzde 30’u bulmuştur.
Her ne kadar ekonomik kriz zamanlarında işsizlikten en çok etkilenenler kadınlar
oluyorsa da, olağan durumda özellikle hizmetler sektöründeki gelişmeler kadınların istihdama
katılımını hızla arttırmaktadır. Doğal olarak bu durum gelişme/kalkınmayla bağlantılıdır ve
dünyanın büyük kısmında henüz çok yetersiz kalmaktadır.
Aslında kadınlar gibi çocukların da ekonomik faaliyetlerdeki katkıları dikkat çekmeye
başlamıştır. Gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca çocuğun toplumsal sıkıntı ve baskıların
yanında, ekonomik açıdan da çalışmaya zorlanmaları onları da inceleme-araştırma konusu
yapmıştır.
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Uygulamalar
Ekonomik coğrafyanın gelişimini inceleyiniz?
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Uygulama Soruları
Sizce ekonomik coğrafyanın gelişimi ülkelere nasıl yansımıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Ekonomik coğrafya kendi içinde çok farklı faaliyetleri barındırmaktadır. Bu faaliyetler
insanın yaşaması için oldukça önem taşımaktadır. Doğal ve beşeri koşullar ekonomik
faaliyetleri doğrudan etkilemektedir. Ekonomik faaliyetlerin dağılımı coğrafi olanaklarla
belirlenmiştir.
Ekonomik coğrafya çerçevesinde zamana göre bir değişim ve gelişme göstermiştir. Bu suretle
ekonomik coğrafya gelişimi neticesinde faaliyetler canlanmış, çeşitlenmiş ve çoğalmıştır.
Modern ekonomik coğrafyanın kökleri 1880’lere, yani “ekonomik coğrafya”nın ayrı bir
inceleme alanı olarak kabulüne kadar gitmektedir. Aslında çağdaş coğrafyanın da gelişmeye
esas olarak ondokuzuncu yüzyılda başladığı bilinmektedir. Zaman içinde evre evre ekonomik
coğrafya gelişmiştir.
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Bölüm Soruları

1- Modern ekonomik coğrafyanın kökleri 1880’lere, yani “ekonomik coğrafya”nın ayrı bir
inceleme alanı olarak kabulüne kadar gitmektedir.
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Doğru
B- Yanlış

2-Modern ekonomik coğrafyanın ticaret coğrafyasından ayrıldığı geçiş dönemi ne zamandır?
a-1750-1800
b -1880-1930
c-1900-1950
d-1950-1980
e-1960-1990
3- Ekonomik coğrafya 1930larda dikkat çeker biçimde farklılaşmaya başlamış, odak noktasını
küresel sistemin genel ticari ilişkilerinden ayırıp nereye çevirmiştir?
a-“biricik” ya da “eşsiz” bölgelere
b-ticaretin kendisine
c-ticarete konu olan mallara
d-tarımsal ürünlere
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e-sanayi mallarına
4- Pozitivizmin kapısını coğrafyaya ilk açan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
a- Gustav Bergmann
b- Fred Schaefer
c- W.Bunge
d-P.Haggett
e-R.Chorley
5. “Honduras’dan gelen maun bir masada otururum. Masanın üzerine konduğu halı
İngiltere’de Kidderminster’de ya River Plate’den ya da Yeni Güney Galler’den bir
denizci tarafından getirilmiş yünle imal edilmiştir. Berlin porselen çay fincanındaki
çay Assam’dan ya da Çin’den, kahve Cava’dan, şeker Aşağı Saksonya, Brezilya ya da
Küba’dan gelmiştir…” sözlerini söyleyen en eski ekonomik coğrafyacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karl Andree
B) Carl Ritter
C) Alexandar Van Humbolt
D) Friederich Ratzel
E) Paul Krugman

6. Paul Krugman’ın bir çalışması olan “Geography and Trade” kaç yılında yayınlanmıştır?
A)1989
B)1990
C)1991
D)1992
E)1993

7. Sanayinin merkeziyetten uzaklaşması, yeniden yapılanması ve bilgi teknolojisi ile
bilgisayarlaşmanın yükselişe geçmesi, emek pazarının dişileşmesi (kadınların katılımının
artması) ve küreselleşmenin olması hangi yıllardan itibaren meydana gelmiştir?
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A)1950’ler
B)1960’lar
C)1970’ler
D1980’ler
E)1990’lar
8. “Özelleştirme” olgusu hangi yıl hızını en fazla arttırmıştır?
A)1960
B)1970
C)1980
D)1990
E)2000
9. 1893 yılında ilk kez coğrafya dersleri hangi üniversitelerde başladı?
A)Pennsylvania ve Cornell Üniversitesi
B)Texas ve Ohio State Üniversitesi
C)Harvard ve Clemson Üniversitesi
D)Kaliforniya ve Standford Üniversitesi
E) Los Angeles ve Louisiana Üniversitesi
10.

1865 yılında dünyada kaç tane coğrafya derneği bulunmaktaydı?

A)13
B)14
C)15
D)16
E)17

Cevaplar
1- A, 2- B, 3- A, 4- B, 5-A , 6-C, 7-C, 8-D,9-A, 10-D
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2. COĞRAFİ KONUM ve EKONOMİK COĞRAFYA

29

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. Ekonomik Coğrafya ve Konum
2.1. Özel Konum
2.2. Matematik Konum
2.3. Paraleller
2.4. Enlem ve Etkileri
2.5. Meridyenler
2.6. Boylam ve Etkileri
2.7. Yerel Saat Hesaplamaları
2.8. Saat Dilimleri ve Ulusal Saat
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bir sahanın konumu denilince ne anlaşılır?
Ekonomik coğrafya konum ilişkisi nasıl açıklanır?
Matematik konumun ekonomik faaliyetlere olan etkisini açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ekonomik

Kazanım

coğrafya

konum

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
ve Ekonomik coğrafya konum Ekonomik coğrafya konum
ilişkisini değerlendirerek
ilişkisini karayabilmek.

Özel konum

Özel konum hakkında bilgi Özel konum
irdeleyerek
edinebilmek.

meselesini

Matematik konum

Matematik
konumun Matematik
konumun
önemini araştırarak
sonuçlarını inceleyebilmek.
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Anahtar Kavramlar
Coğrafya, Konum, Özel Konum, Matematik Konum, Sıcaklık

33

Giriş
Bu bölümde, dünya üzerinde yer alan sahaların özelliklerinin konuma bağlı olarak farklı
özellikler gösterdiği belirtilmiştir. Ayrıca insanın yaptığı tüm faaliyetlerin genel özellikleri de
matematik ve özel konumla ilgili olduğu anlatılmaya çalışılmıştır.
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2. Ekonomik Coğrafya ve Konum
Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve
matematik konum olarak ikiye ayrılır.
Herhangi bir yerin kıtalara, denizlere, dağ sıralarına, boğazlara, komşu ülkelere, ulaşım
yollarına, yer altı ve yerüstü kaynaklarına, siyasi bloklara göre olan konumu ve yükseklik
değerleri özel konumudur.
Özel konum ülkelerin; jeopolitik konumunu, iklimini, nüfusun dağılışını, yerleşme şartlarını,
turizm faaliyetlerini, ulaşım imkânını, ekonomik faaliyetlerini etkiler.

2.1. Özel Konum
Dünya

üzerinde

herhangi

bir

ülkenin

özel

konumu

incelenirken

aşağıdaki

özelliklere/faaliyetlere etki ettiğini unutmayalım.
İklim özelliklerine
Jeopolitik konumuna
Ekonomik faaliyetlerine (özel ve matematik ikisi de etkili)
Bitki örtüsüne (özel ve matematik ikisi de etkili)
Tarım ürünlerine (özel ve matematik ikisi de etkili)
Ulaşımına
Dağları-yükseltilerine
Hayvan türlerine

2.2. Matematik Konum
Bir yerin Dünya üzerinde enlem ve boylam dereceleri ile belirlenen yerine matematik
konum denir. Matematik konum herhangi bir yerin Ekvator'a ve başlangıç meridyenine olan
uzaklığıdır. Bu uzaklık km cinsinden verilebileceği gibi derece cinsinden de verilebilir.
Kısacası matematik konum bir yerin enlem ve boylamlara göre dünya üzerindeki yeridir. Bir
başka ifade ile Ekvator'a ve Greenwich'e göre konumudur.
Örneğin: Türkiye 36° -42° kuzey enlemleri (paralelleri) ile 26°-45° doğu boylamları
(meridyenleri) arasındadır.
Dünya üzerindeki herhangi bir yerin matematik konumunu belirtmek için bazı
değerler tespit etmek gereklidir. Bu nedenle gerçekte var olmayan paralel ve meridyenler
çizilmişti. Paralel ve meridyenler çizilirken yerin ekseni ve kutuplardan faydalanılmaktadır.
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Resim 2: Dünya siyasi haritası

2.3. Paraleller
Paralel: Ekvatora paralel olarak 1°’ lik açı aralıklarıyla çizildiği varsayılan dairelerdir.

Resim 3: Paraleller

Paralellerin özellikleri:
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1- Başlangıç paraleli Ekvator'dur ve en uzun paralel dairesidir (yaklaşık
40.000 km).
2- En büyük paralel ekvatordur
3- Dünyanın şeklinden dolayı paralellerin kutuplara gidildikçe çevre
uzunlukları azalır (dünyanın şeklinden dolayı).
4- Birer derece aralıklarla geçerler.
5- 90 kuzey 90 güney yarımkürede olmak üzere toplam 180 tanedir.
6- İki paralelin arasındaki uzaklık her yerde 111 km’dir.
7- 90 paralelleri nokta halindedir.
8- Paralellerin derecesi kuzey ve güneye doğru artar.

2.4. Enlem ve Etkileri
Enlem: Yerkürede herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden
değeridir.

Resim 4: Enlemler ve Yarıküreler

1- Güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara doğru küçülür. Işınların
atmosferdeki yolu uzar. Tutulma artar ve sıcaklık kutuplara doğru azalır.
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2- Denizlerin sıcaklığı ve tuzluluğu kutuplara doğru azalır.
3- Matematik iklim kuşakları oluşur
4- Bitki örtüsü kutuplara doğru aralıksız kuşaklar oluşturur.
5- Tarımın yükselti sınırı, daimi kar sınırı ve orman üst sınırı kutuplara doğru
azalır.
6- Akarsuların donma süresi kutuplara doğru uzar.
7- Gece gündüz arasındaki zaman farkı kutuplara doğru artar.
8- Dünyanın çizgisel dönüş hızı aynı enlem üzerindeki merkezlerde aynıdır

2.5. Meridyenler

Resim 5: Başlangıç Meridyeni

Ekvatoru dik olarak kesen ve kutuplarda birleşen hayali dairelere meridyen daireleri denir.
Başlangıç meridyeni İngiltere’nin Greenwich bölgesinden geçer.
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Resim 6: Meridyenler

Meridyenin özellikleri:
1- Başlangıç meridyeni Greenwich’ tir.
2- Greenwich’in 180 batısında ve 180 doğusunda olmak üzere 360 tane
meridyen yayı vardır. Tam daire olarak 180 adettir.
3- Aralarındaki uzaklık sadece Ekvator üzerinde 111 km’dir. Dünyanın
şeklinden dolayı Kutuplara gidildikçe bu uzaklık daralır. Bunun sonucu
olarak doğu-batı yönünde aynı mesafe gidildiğinde Kutuplara yakın yerde
daha fazla meridyen geçilirken, Ekvatorda en az meridyen geçilir.
4- İki meridyen arasında 4 dakikalık yerel saat farkı vardır.
5- Kutuplarda birleştikleri için meridyen yayları eşit uzunluktadır.
6- Aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda yerel saat aynıdır. Ayrıca 21
Mart-23 Eylül günlerinde de güneş aynı anda doğar ve batar.
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2.6. Boylam ve Etkileri

Resim 8: Enlem ve Boylamlar

Bir yerin boylamı; yerel saatler, saat dilimleri, aynı enlem üzerindeki noktalarda Güneşin
doğuş ve batış saatleri hakkında bilgi verir.
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2.7. Yerel Saat Hesaplamaları
Yerel Saat; bir yerin kendine özgü saatidir. Güneşin ufuk çizgisindeki konumuna göre
belirlenir. Güneş ufuk çizgisinde en yüksek konuma geldiğinde o yerin yerel saati
12:00’dir. Cismin gölgesi en kısadır.

Resim 9: Yerel Saat

Not: Dünyamız kendi ekseni çevresinde batıdan doğuya doğru döndüğü için doğudaki
bir merkezde güneş erken doğar, erken batar. Batıdaki bir merkezde ise geç doğar geç
batar. Sonuçta doğudaki bir meridyenin yerel saati her zaman daha ileridir.

41

2.8. Saat Dilimleri ve Ulusal Saat

Günümüzde yerel saatlere göre hareket etmek hem ülke içinde hem de ülkelerarası ilişkilerde
sıkıntılar meydana getirir. Bunu önlemek için uluslararası saat sistemine geçilmiştir. Bunun için
dünyamız 15°' lik meridyen yayları şeklinde 24 saat dilimine ayrılmıştır. Her saat diliminde de
tam ortadan geçen meridyenin yerel saati ortak kabul edilmiştir. Saat dilimlerinde de başlangıç
olarak Greenwich'in 7,5° doğu ile 7,5° batı meridyenleri alınmıştır.
Türkiye, ikinci ve üçüncü saat dilimlerinde yer almaktadır. Ancak biz bunlardan sadece birini
kullanmaktayız. 1978 yılından 2016 yılına kadar kadar topraklarımızın çoğunun yer aldığı ikinci
saat dilimi (30° Doğu meridyeni - İzmit) yerel saati ülkemizde ortak saat olarak kullanılmıştır. Bu
tarihten sonra güneş ışığından daha fazla faydalanarak enerji tasarrufu sağlamak için ileri ve geri
saat uygulamasına da geçilmiş ve İlkbahar-yaz dönemlerinde ileri (45° Doğu meridyeni-Iğdır),
sonbahar-kış dönemlerinde geri saat (30° Doğu meridyeni -İzmit) uygulaması yapılmakta idi.
Ancak 8 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre gün
ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla; Eş Güdümlü Evrensel Zaman (UTC) ölçümüne göre,
kışın UTC +2, yazın ise UTC +3 olan Türkiye, Doğu Avrupa zaman diliminden çıkıp, UTC +3’ü
standart zaman dilimi olarak belirleyen ülkeler gurubuna katıldı.
Son değişiklikle birlikte, Türkiye’nin yeni saat dilimi artık Rusya’nın da içinde olduğu UTC +3
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Uygulamalar
Türkiye’nin matematik konumu atlas üzerinde incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Türkiye hangi enlem ve meridyenler arasında yer almaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, konumun ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi üzerinde durularak matematik
ve özel konumun önemi ve özellikleri üzeinde durulmuştur. Konum bir sahanın jeopolitik
konumunu, iklimini, nüfusun dağılışını, yerleşme şartlarını, turizm faaliyetlerini, ulaşım
imkânını ve genel olarak ekonomik faaliyetlerini etkiler.
Ekonomik coğrafaya konum ilişkisi birbirini doğrudan etkilemektedir. İnsanoğlunun yaptığı
tüm faaliyetler konumun sunduğu olanaklara göre şekillenmektedir.
Dünya üzerinde yer alan sahaların özelliklerinin konuma bağlı olarak farklı özellikler
gösterdiği belirtilmiştir. Ayrıca insanın yaptığı tüm faaliyetlerin genel özellikleri de
matematik ve özel konumla ilgili olduğu analatılamaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden değildir?
A) Kutuplara doğru aralarındaki uzaklık azalır
B) Paralel dairelerini dik keserler
C) Uzunlukları aynıdır
D) Birbirine paralel uzanırlar
E) Aynı paralel üzerinde aralarındaki uzaklık eşittir

2- Aşağıdakilerden hangisi üzerinde özel konum etkili değildir?
A) Akarsu enerji potansiyeli
B) Nüfus dağılışı
C) Bitki çeşitliliği
D) Gece gündüz süreleri
E) Yeraltı kaynakları

3- Aşağıdakilerden hangisi özel konumun sonuçlarından biri değildir?
A) İstanbul, İzmir ve Bursa’da sanayinin ileri olması
B) Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması
C) Antalya’da gece ile gündüz arasında süre farkının Sinop’taki gece gündüz farkından az
olması
D) Adana’nın önemli bir ticaret merkezi olması
E) Türkiye’nin kıyı bölgelerinin iç bölgelerden daha fazla yağış alması

4- Aşağıdakilerden ülkelerden hangilerinin kıyısı bulunduğu denizlerin tuzluluk oranlarının
farklı olması matematik konum ile açıklanamaz?
A) Mısır -Türkiye
B) Libya - italya
C) Yunanistan - İngiltere
D) Cezayir - Arnavutluk
E) İsrail –Hırvatistan
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5- Sıcaklıkların kuzeye gidildikçe azalması,
Güneyinde gündüz süresinin daha az değişmesi,
Ocak ve şubat en soğuk ay olması,
gibi özellikler aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?
A) Bulunduğu yarımküre
B) Özel konum
C) Denize göre konumu
D) Yerşekilleri
E) İklim kuşağı
6) Herhangi bir yerin kıtalara, denizlere, dağ sıralarına, boğazlara, komşu ülkelere, ulaşım
yollarına, yer altı ve yerüstü kaynaklarına, siyasi bloklara göre olan konumu ve yükseklik
değerleri ……… konumudur. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği
bulunuz?
A) Matematik
B) Sosyal
C) Kültürel
D) Garanti
E) Özel
7) Güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara doğru …….. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde
tamamlayan seçeneği bulunuz?

A) Küçülür
B) Büyür
C) Değişmez
D) Dengelenir
E) Sıfırlanır
8) Türkiye ilkbahar-yaz dönemlerinde ileri saat uygulamasını aşağıdaki hangi meridyene
göre yapmakta idi?
A) 45° Doğu meridyeni
B) 35° Doğu meridyeni
C) 25° Doğu meridyeni
D) 15° Doğu meridyeni
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E) 5° Doğu meridyeni
9) Aşağıda belirtilen hangi tarihten sonra güneş ışığından daha fazla faydalanarak enerji
tasarrufu sağlamak için ileri ve geri saat uygulamasına geçilmiştir?
A) 2008
B) 1998
C) 1978
D) 1968
E) 1958
10) Dünyamız kaçar derecelik meridyen yayları şeklinde 24 saat dilimine ayrılmıştır?
A) 1
B) 5
C) 15
D) 20
E) 25

Cevaplar
1- D, 2- D, 3- C, 4- C, 5- A, 6-E, 7-A, 8-A,9-C, 10-C
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3. EKONOMİK FAALİYETLER ve HAMMADDE İLİŞKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. Ekonomik Coğrafya ve Hammadde
3.1. Dünya Hammadde Ticareti
3.2. Hammadde Tüketimi ve Ekonomik Büyüme
3.3. AB Yeni Hammadde Stratejisi
3.4. Enerji Piyasası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Ekonomik coğrafya ve hammadde ilişkisi hakkında neler biliyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ekonomik
coğrafya
hammadde ilişkisi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

ve Ekonomik
coğrafya
ve Ekonomik
coğrafya
ve
hammadde
ilişkisinin hammadde
ilişkisinin
kavranması.
araştırılması

Dünya hammadde ticareti

Dünya hammadde ticaret Dünya hammadde ticaretinin
özelliklerinin incelenmesi.
irdelenmesi

Hammadde sanayi

Hammadde sanayi ilişkisinin Hammadde
sanayi
nasıl bir döngü içinde bağlarının değerlendirilmesi
gerçekleşmesinin
anlaşılması.
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Anahtar Kavramlar
Sanayi, Ekonomi, Hammadde, Gelişme, Pazar
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Giriş
Tarımla üretime başlayan insanoğlu zaman içinde evsel üretime, küçük atölyelere ve
daha sonra ise büyüyerek başlayan sanayi üretimine başlamıştır. İster küçük ister büyük
üretim olsun her aşamada farklı miktarlarda hammaddeye ihtiyaç vardır. Hammadde
üretilmek istenen ürünün kaynağı niteliğindedir.
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3. Ekonomik Coğrafya ve Hammadde
Yenilikçiliğe dayanmadan yalnızca hammadde veya enerji kaynaklarına sahip olmakla büyük
ekonomi olunmamaktadır.
Ekonomik refahta araştırmadan geliştiremiyor, geliştirmeyince de küresel ölçekte rekabet
edilemiyor. Ekonomik anlamda vizyonun ve gayretin bir sonucu büyük parasal güce ulaşmak
mümkündür. Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu dünyamızda kısaca küresel ortamda
teknolojiden finansa, tarımsal üretimden uzaya dek her alanda dev ekonomileri görmek
mümkündür
Dünya ulusal pazarında yer almak için araştırma ve geliştirme ön planda olmalıdır. Kuşkusuz
dünyanın büyük girişimcileri küçük ve kapsamı dar, hedefi olmayan projelere yönelmek yerine
global ölçüde büyük yatırımlar içine girmişlerdir. Gelişmekte olan dünya şirketleri ise katma
değeri yüksek ve inovatif ürünlerin araştırılıp geliştirilmesiyle dünya ekonomisinde bir üst
basamağa çıkmayı hedeflemektedirler.
Gelişen ve hızla değişen dünyada teknik ve fonksiyonel iş alanlarında ulusal ve uluslararası
projeleri yatırımcılarla buluşturmak ve sektöre kazandırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren
dünyanın dev şirketleri dünya ekonomisinin ana kaynakları olmuşlardır.

3.1. Dünya Hammadde Ticareti
Dünya hammadde ticaretinin bazı yapısal özellikler taşıdığı ve bu özelliklerin kural olarak
azgelişmiş ülkeler aleyhine sistematik sonuçlar verdiği bilinmektedir. Bu özellik veya
bozuklukların tam olarak kavranabilmesi için, uluslararası hammadde piyasa yapılarının
derinliğine araştırılması ve uluslararası ticarette değer kanununun ve değer aktarımı
mekanizmalarının kuramsal olarak yeni baştan incelenmesi gerekir. Hammadde piyasalarının
yapısal çözümlenmesi alanında yakın zamanlarda kuramsal modelleştirmelerden çok ampirisist
diyebileceğimiz saptamalar ve genellemeler gözlenmektedir. Bunların er-geç sistematik bir
yapısal çözümlemeye yol açacağı tahmin edilebilir. Uluslararası ticarette değer ve değer
aktarımı sorunları üzerinde ise, son yıllarda ciddi ve önemli adımlar atılmıştır. Ancak, her şeye
rağmen 1970'li yıllarda, dünya hammadde ticaretinin temelden kavranmasına yönelik kavram
ve kuram çalışmaları değil; bu ticaretin azgelişmiş ülkeler üzerindeki sonuçlarını ortaya koyan
yayınlar ve bu sonuçları gidermeye veya hafifletmeye yönelik politika önerileri üzerindeki
tartışmalar ağır basmıştır. Burada, şüphesiz, bu dönemde önem kazanan Yeni Uluslararası
Ekonomik Düzen kavramı çevresinde yapılan pazarlıklarda hammadde ticareti sorunlarının
merkezi bir yer kaplaması ve bunun da politikacıları, uluslararası ekonomik kuruluşları ve belli
bilim çevrelerini pratik katkılar yapmaya yöneltmesi önemli bir rol oynamıştır. Hammaddeler
üzerindeki Kuzey- Güney ve Doğu - Batı pazarlığının içinde, bu piyasaların yapısal
bozukluklarını önce saptamaya, sonra düzeltmeye yönelik bazı fikirlerin dolaşıma girdiğini
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biliyoruz. Bu çerçeve içinde, gelişme yolundaki ülkelerin hammadde ihracatından kazanç
paylarını artırmaya yönelik önerilerin nihai tüketici fiyatı içinde gelişme yolundaki ülkelerin
payını, saptayan araştırmalara dayandırılması savunuluyordu. Farklı bir ifadeyle, azgelişmiş
ülkelerden ihraç edilen hammaddelerin, ithalatçı gelişmiş ülkelerde yöneldiği nihai
piyasalardaki satış fiyatları içinden ihracatçı ülkenin elde ettiği marj veya payın önce
saptanması; sonra da bu marjın artırılmasına yönelik somut mekanizmaların önerilmesi
isteniyordu. Bunun, dünya hammadde piyasalarındaki bölüşüm süreçlerini kavramaya yönelik
tehlikeli bir öneri oluşturduğunda şüphe yoktur. Konuya el atma yürekliliğini gösteren
uluslararası ticaret örgütü uluslararası hammadde piyasalarının yapılarına ilişkin araştırma ve
çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak, Batılı ülkeler bazı çalışma ve araştırmalara itiraz
etmektedir.
1970’li yılların sonlarında özellikle Kuzey - Güney diyaloğunda hammadde pazarlıkları esas
olarak fiyat istikrarı sorunu ve bunu çözmek için ortaya atılmış olan Ortak Fon düzenlemesi
(kısmen tekil madde anlaşmaları) içinde tutsak kalmıştır. Ortak Fon üzerinde 1979 - 1980
yıllarında sağlanan (esas olarak cılız, hareket alanı daraltılmış ve etkisiz bir fon'un kurulacağı
anlamına gelen) anlaşma, fiyat istikrarı dışındaki hammadde sorunlarına ilişkin çalışmaların ve
bu arada yukarıda özetlenen uluslararası bölüşüm sorunsalı çerçevesindeki inceleme ve
tartışmaların canlanmasına yol açar mı? Pratiğe yönelik çalışmalarda ve pazarlıklarında,
Batılıların, kendi piyasalarında oluşan fiyatlardan azgelişmiş ihracatçı ülkelerin daha yüksek bir
pay talep etmesini hiçbir zaman kabul etmemişlerdir.
Ancak bu, ortaya atılan sorunun önemini yadsıma anlamına gelmez. Nihai hammadde
piyasalarında oluşan fiyatın, doğru ve pratik bir yöntemle uluslararası bölüşüm kategorilerine
ayrıştırılması, politik iktisatçı için, çeşitli açılardan ilgi çekici bir konu olsa gerektir. Bir gerçek
var ki, uluslararası hammadde ticareti içinde oluşan bölüşüm ilişkilerini ampirik olarak
saptamak gerekir.
Uluslararası hammadde piyasalarının nicel çözümlenmesine yönelik çalışmalarında izlenen
yöntem, özetle, herhangi bir hammadde için, ithalatçı gelişmiş ülke piyasalarındaki nihai fiyat
ile ihracatçı az gelişmiş ülke tarafından elde edilen fiyat (birim ihraç değeri) arasındaki marjın
saptanmasına ve ihracatçı payının oransal olarak ifade edilmesine dayanır.
Nihai fiyat içinde ihracatçı ülke payının göreli küçüklüğü, zımnen, incelenen hammadde
ticaretinde azgelişmiş ülkelerin sömürülme derecelerini temsil eder. Bu türden hesaplamaların
sonuçları, herhangi bir düzeltme yapılmadan farklı hammaddeler arasında karşılaştırmalara yol
açacak bir biçimde sunulmaktadır. Birinci olarak bir bölüşüm (veya sömürü) şemasını ülkeler
arasında tanımlamakla yetinmek doğru değildir; ülke kavramının gerisinde ve içinde yer alan
toplumsal ve ekonomik gruplar, sınıf ve tabakalar bölüşüm süreçlerinin gerçek oyuncularıdır;
payları saptanması gereken bölüşüm kategorileri aslında bunlara ait olmalıdır. İkincisi, nihai
fiyatın içinde yer alan ve ürünler arasında büyük farklar içeren üretim, taşıma, depolanma
rnaliyetleri dikkate alınmalıdır. Üçüncüsü, az veya çok işlenen ve dönüşüme uğrayan
hammaddeler için söz konusu olan sınai katma değer unsurlarını hesaplamak ve bunları nihai
ürünün piyasa fiyatından düşmek gerekir. Son olarak, dördüncüsü sınai katma değerin belli bir
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eşiği aşması halinde, hammaddenin nitelik değiştirebileceği ve belki de artık hammadde
olmaktan çıkabileceği olgusu göz önünde tutulmalıdır. Bu nedenlerle, nihai fiyatlarla ihraç
fiyatları arasındaki farkı saptamakla yetinen kurumlar yaklaşımını aşağıdaki düzeltme ve
eklentilerle tamamlamak zorunlu görünüyor:
a) Fiyat marjlarının hesaplanmasında başlangıç noktası olarak ihraç fiyatı değil, üreticilerin
elde ettiği fiyat alınmalı. İhraç fiyatı ile üreticilerin elde ettiği- fiyat arasındaki farkı doğuran
unsurların bölüşüm çözümlenmesi de ayrıca yapılmalıdır.
b) Nihai fiyattan, ilgili ürünün ihracatçı ülkedeki birim üretim maliyeti düşülmeli ve bu
hesaplamaya tohumluk, gübre, sulama, ilaçlama, sermaye teçhizatının amortismanı gibi sadece
maddi girdiler katılmalıdır. Ücret, faiz, rant gibi kategoriler, fiilen ödenen giderler oldukları
sürece, üretim maliyeti değil net hasılanın unsurları sayılırlar. Zımni (üstü kapalı, gizli) faktör
ödemeleri (payları) ise, bu türden bir hesaplamaya katılmaz.
c) Hammaddenin nihai fiyatından, üretim noktasından itibaren fiyata eklenmiş bulunan katma
değer unsurlarını ve bunlara özgü giderleri düşmek gerekir. Bunun için nihai fiyattan hem
ulusal hem de uluslararası düzeyde zorunlu yükleme- boşaltma- taşıma, depolama giderleri ve
ilgili hammadde tüketiciye ulaşmadan ve dönüşüm süreçlerinden geçiyorsa bu süreçlere özgü
giderler ve tüm katma değer unsurları indirilmelidir.
Hammaddelerin son yıllarda sermaye piyasalarında gözde bir yatırım ve spekülasyon aracı
olması fiyatlar üzerinde etkili oluyor.
Hammadde için uzman ve profesyonel yöneticiler her zaman hem fikir olmuşlardır. Mesela
otomobil üreticisinin elinin altında her an uygun fiyata bakır, alüminyum, platin, paladyum ve
rodyum olmasının vazgeçilmez olduğu bilinen bir gerçektir. Bu konuda planlamada güvence
çok önemlidir. Bu sebeple vadeli işlem piyasaları sayesinde parası beş yıla varan vadeyle
ödenerek bir ton alüminyumun fiyatı bugünden sabitlenebilir. Bu da malî anlaşmalar
aracılığıyla yapılmaktadır. Bu uygulama alüminyum ve bakır için geçerli olmakla birlikte,
değerli madenler ise somut olarak satın alınıp tedarikçilerin kullanımına sunulmaktadır.
Spekülatif işlemlerin hacminde patlama;
Şirketler bankalar ve hammadde tüccarlarıyla çalışabiliyor, işlemler borsada ve borsa dışında
yapılabiliyor. Sermaye yatırımcıları da aynı şekilde iş yapıyor, ancak onların hedefi üretim
değil, kâr yapmaktır. 1990’lı yılların sonunda hammadde ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si
spekülatif finans işlemleri olarak gerçekleşirken, günümüzde bu oran yüzde 80’i bulmaktadır.
Özellikle 2000 yılı sonrasından itibaren endeks fonları ve hammaddeler için çıkarılan
sertifikalara yoğun ilgi oluşmuştur. Ayrıca hammadde alanında vadeli işlem piyasalarında da
patlama yaşanmaktadır. Şu anda tahsil edilmemiş hammadde türevlerinin hacmi 3,5 trilyonu
geçmiş bulunmaktadır.
Bahisler açlık ve yoksulluğa yol açabiliyor;
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Vadeli işlem piyasalarında ne zaman ne kadar bakır, alüminyum, buğday ya da petrolün hangi
fiyata satılacağına dair bahisler oynanmaktadır. Bunun piyasada hâlihazırda bulunan
hammadde miktarıyla alakası olmamasına rağmen, fiyatlar üzerinde yoğun bir etkisi vardır.
Eğer piyasada işlem gören ziraî ürünlerde bahse giriliyorsa, bu bahislerin sonucunda açlık ve
yoksulluk söz konusu olabiliyor. Eğer bakır ya da nadir elementler üzerinde bahse giriliyorsa,
üretimde darboğaz yaşanabiliyor. Bu nedenle hammadde ticaretinin bu şekliyle tüm ekonomiye
etkisini sorgulamak gerekir. Bu yöndeki gelişme sürdüğü takdirde, yeni bir finans krizinin her
an çıkmaya hazır olduğu unutulmamalıdır. Dünyanın önde gelen 20 ekonomisinden oluşan G
20 (Yirmiler Grubu) içinde de hammadde piyasalarının tanzim edilmesi yönünde bir kararlık
hakimdir. Piyasaların suiistimal edilmesine karşı önlemlerin ve vadeli işlem piyasalarının daha
şeffaf olması için bazı adımların atılması da bir gerçektir.
Tüm aktörlerin piyasadaki güncel pozisyonlarının görülebilmesi için düzenli raporların
tutulması ve ilan edilmesi gerekir. Bunun için G 20 ülkelerinin ulusal denetleme kurumlarının,
söz konusu yetkilerle donatılması şarttır. Denetleme kurumlarının belli tüccarların vadeli işlem
piyasasındaki faaliyetlerini kısıtlama yetkisine de sahip olması gerekir.
Ekonomi dünyası endişeli;
Özellikle, bilgisayar programları sayesinde piyasa verilerini değerlendirerek saliseler içinde
kıymetli evrak alım satımı yapan tüccarların denetlenmesi de çok önemli bir konudur. Borsa
dışı alım satımların sicilinin tutulması ile kimin ne ile ne kadar ticaret yaptığının saptanması
önemli sonuçlar verecektir. Ancak ekonomi dünyasında, siyasetin tanzim merakının pahalıya
patlamasından da son derece endişe edilmektedir.
Dünya ekonomisinde hammaddenin de içinde bulunduğu tüm satımlarda borsa dışı ticaretin
yasaklanması bazı olumsuz sonuçlara neden olabilir. Tüm ticaretin borsa üzerinden yapıldığı
takdirde, nakit parayla çalışmak gerekmektedir. Bu da oldukça zor, zira böylelikle yeni tesislere
ya da teknolojilere yatırım için gereken nakit kaynaklar daralacaktır. Borsaların olası
taleplerine cevap verebilmek için likiditeyi korumak önemli koşullardan biridir.
Bu nedenle hammadde piyasalarının daha farklı ele alınması gerekir. Ziraî ürünlerin metal
hammaddelerden daha hassas bir konu olduğundan burada sıkı kuralların konulması piyasalar
ve özellikle de hammadde için son derece önemlidir. Ayrıca diğer alanlarda öngörülen
düzenlemelerin reel ekonomide ne gibi sonuçlara yol açacağının düşünülmesi iyi analiz
edilmelidir.

3.2. Hammadde Tüketimi ve Ekonomik Büyüme
Nüfus artışıyla, gezegenimizdeki kaynakların kapasitelerini zorlamadan nasıl başa çıkılabilir?
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BM'in tahminlerine göre 2050 yılına kadar global nüfus 2,3 milyar daha artarak 9,3 milyar
kişiye ulaşacak. Bu artışın çoğu gelişmekte olan ülkelerle yükselen piyasalarda gerçekleşecek.
Böylesine büyük bir nüfus artışıyla, gezegenimizdeki kaynakların kapasitelerini zorlamadan
nasıl başa çıkılabilir? Geçmiş deneyimler gösteriyor ki, artan nüfusla birlikte gelen refah
artışına tarihte daima doğal kaynaklar ve enerji tüketiminde artış eşlik etmiştir. Oysa
insanoğlunun şu anda doğal kaynakları tüketme seviyesi, dünyanın sunduklarının yüzde 20
kadar üzerindedir. Birleşmiş Milletler, Çevre Programı (UNEP) 2010 raporunda, şayet
ekonomik büyüme kaynakları bugünkü hızıyla tükenmeye devam ederse 2050 yılı itibarıyla
insanoğlunun şimdiki seviyenin neredeyse üç katı kadar yani 140 milyar ton mineral, maden
cevheri, fosil yakıt ve biyokitle tüketeceği doğrultusunda uyarıyor. İşte bu yüzden dünyamızın
bugün yüzleştiği en önemli sorun, kaynak kullanımının ekonomik büyümeden nasıl
ayrıştırılabileceği ve genel olarak kaynak kullanımının nasıl azaltılabileceğinde yatıyor. “Ekouygunluk” malların, ham maddelerin ve enerjinin gereksiz kullanımına son veren bir yaşam
tarzı ile ekonomik sistemi tanımlamakta kullanılan bir terimdir.
Tablo 1: Büyük ekonomik grupların hammadde talepleri nasıl artacak (1980-2020)

Kaynak: Capital Dergisi

Gerekli geçiş sürecini hayata geçirmek hiç de kolay olmayacaktır. Örneğin petrole olan talep
önü alınamaz olarak kalmaya devam edecek ve Uluslararası Enerji Ajansı'na göre sadece
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Çin'in petrol tüketimi 2009 ile 2015 yılları arasında yüzde 70 artarak bu ülkeyi global petrol
tüketiminden yüzde 42 pay alır bir hale getirecek. Demir cevherinde de benzer bir senaryo
geçerlidir. Pricewaterhouse Coopers (PwC) tarafından yapılan yeni bir analizde, gelişmekte
olan piyasalardaki artan kentleşme ve endüstrileşme yüzünden 2020 yılına kadar çelik
üretimindeki artışın durma noktasına gelmemesi için üretimin her yıl 1 ile 2,3 milyar ton
arasında artırılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Daha şimdiden kıtlığı çekilen bir başka
kaynak ise içme suyudur. Alman Elektrik ve Elektronik İmalatçıları Derneği'nin (ZVEI)
yaptırdığı bir araştırmaya göre 2030 yılında sadece Çin'in su tüketimi iki kattan fazla artacak.
Üstelik Kuzey Çin'deki yeraltı su rezervleri de 30 yıl içinde tükenecektir.

3.3. AB Yeni Hammadde Stratejisi
Dünya hammadde piyasalarında artan rekabet ve hammadde tedarikçisi ülkelerin ticareti
bozucu önlemleri nedeniyle yükselen hammadde fiyatları ve arz kısıtları nedeniyle yaşanan
sorunların çözüme kavuşturulması ve AB sanayisinin ihtiyaç duyduğu hammaddelere
erişiminin güvence altına alınması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan
“Hammadde Stratejisi” 2009 yılından bu yana uygulanmaktadır. Bu defa, söz konusu strateji
ile edinilen kazanımların değerlendirildiği ve hammadde tedariği ile emtia piyasalarında
karşılaşılan sorunlarla mücadelede önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımların ele
alındığı bir Komisyon Bildirimi yayımlanmıştır.
Söz konusu Bildirimde ilk olarak enerji, tarım, gıda ve hammadde piyasalarındaki fiyat
dalgalanmalarını etkileyen faktörlere değinilmekte, söz konusu piyasaların işleyişindeki
gelişimin gerek dünya gerekse Avrupa ekonomilerinin büyümesi ve kalkınmasında arz ettiği
öneme vurgu yapılmaktadır. Bu kapsamda, özellikle son dönemde gıda fiyatlarında ortaya
çıkan artış trendinin özellikle az gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerin gıda güvenliği
bakımından taşıdığı risklere değinilmektedir. Bununla birlikte, hammadde piyasalarında
2008 yılında etkisini gösteren ekonomik krizle birlikte düşüşe geçen fiyatların, krizin
etkilerinin ortadan kalkması ve Çin, Hindistan ve Brezilya gibi hammaddelere yönelik
talepte önemli rol oynayan ülkelerin büyüme ivmelerini artırması ile yeniden artış trendine
geçmesinin beklendiğinin altı çizilmektedir. Bu şartlar altında, bazı ülkeler tarafından yerli
sanayinin hammaddeye ayrıcalıklı koşullardan erişmesini güvence altına almak amacıyla
uygulanan ihracat kısıtlamalarının küresel pazarlarda dengeleri bozması ve belirsizliklere
yol açması nedeniyle endişe yaratmaya devam ettiğine dikkat çekilmektedir.
Bu çerçevede, emtia piyasalarında yaşanan veya yaşanması muhtemel sorunların çözümüne
yönelik olarak AB düzeyinde alınacak önlemler şu şekilde sıralanmaktadır.

3.4. Enerji Piyasası
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- Komisyon tarafından önerilen “Enerji Pazarı Bütünlüğü ve Şeffaflık” Yönetmeliği ile
satışların toptan olarak yapıldığı elektrik ve doğalgaz piyasalarının kötüye kullanımının
önüne geçilmesi sağlanacaktır.
- Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı olası kötüye kullanma vakalarını izlemekten
sorumlu olacaktır.
- Enerji ticareti ile uğraşanlar, içeriden aldıkları bilgileri işlemlerinde faydalanmak amacıyla
kullanmaktan veya pazarda fiyatları yapay olarak yükseltecek manipülasyonlar yapmaktan
men edilecektir.
- Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu
arasındaki işbirliği genişletilecektir.
- Komisyon, doğalgaz ve elektrik piyasalarının etkinliği ve piyasa ihtiyaçlarının
karşılanması için temel verilere ilişkin şeffaflık şartlarını güvence altına alacaktır.

3.5. Tarım ve Güvenli Gıda Arzı
- Üye Ülkeler internetten de yayınlamakta oldukları çok sayıda farklı veriyi düzenli olarak
Komisyon’a iletmekte ve bunları paydaşlardan oluşan danışma komiteleri ile
tartışmaktadırlar.
- Komisyon’un İstatistik Ofisi tarafından bir gıda fiyatları izleme aracı oluşturulmuştur. Bu
aracın daha da geliştirilmesi üzerine tartışmalara devam etmektedir.
- Komisyon birimleri önemli tarım ürünü pazarlarına yönelik orta vadeli görünüm
raporlarını hazırlamakta ve yayımlamaktadırlar.
- Komisyon Gıda Tedarik Zinciri’nin daha iyi işlemesi amacıyla bir Üst Düzey Forumu
oluşturmuştur.
- Komisyon, gıda güvenliğine ilişkin olarak hazırlamış olduğu çerçeve belgede, AB ve Üye
Ülkelerin küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde daha iyi işleyen bir gıda pazarının tesis
edilmesine katkıda bulunmaları gerektiğini belirtmiştir. Bu amaçla, çiftçi örgütlerinin
güçlendirilmesi, fiyatlarda şeffaflığın sağlanması ve düzenleyici çerçevelerin uygulanması
için gelişme yolundaki ülkelerin desteklenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

3.6. Finansal Piyasaların Düzenlenmesi
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Emtiaya dayalı türev araçlar piyasasının gelişmesi amacıyla Komisyon bir dizi girişimde
bulunmaktadır:
- Borsa dışı piyasalardaki (over-the-counter) türev araçların ticaretini düzenleyen bir teklif
hazırlamıştır
- Piyasanın Kötüye Kullanılması Direktifi, 2011 yılı baharında gözden geçirilecektir.
- Paketlenmiş Perakende Yatırım Ürünleri Girişimi gözden geçirilerek, ilave önlem
alınmasına veya bilgilendirme kalitesinin artırılmasına duyulan ihtiyaç ele alınacaktır.
- Alternatif Yatırım Fonu Yönetimi Direktifi ile yatırımcılar ve ulusal denetmenler için
fonların şeffaflığı artırılacak ve bu fonların emtiaya dayalı türev araçlar piyasasına etkilerine
ilişkin daha iyi bilgi edinmeleri sağlanacaktır.
- Finansal Araçlar Piyasası Direktifi 2011 yılı baharında gözden geçirilerek, emtiaya dayalı
türev araçların özel olarak organize edilmiş ticaret merkezlerinde satışa sunulması için
şartlar belirlenecektir.
- Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu’nun oluşturulması, bu piyasalara
uygulanabilecek teknik kurallar arasında tutarlılık sağlayacak ve bu piyasalara temel teşkil
eden fiziki piyasaların düzenleyicileri ile işbirliğinin güçlendirilmesine hizmet edecektir.

3.7. Avrupa Hammaddeler Girişimi
2009 yılında uygulamaya konulan Hammadde Girişimi ile belirlenen önemli hedeflerden
birisi de Avrupa sanayisi için kritik ve en öneme sahip olan hammaddelerin tespit edilmesi
olmuştur. Bu bağlamda, Üye Ülkeler ve paydaşlar tarafından gerçekleştirilen analizler
neticesinde 14 hammaddenin önümüzdeki 10 yıl içerisinde arz kısıtı riski taşıdığı ve tedarik
zincirinde kritik bir role sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Arz riskini oluşturan en önemli
unsurlar arasında, üretimin az sayıda ülkenin elinde toplanması ve ikame ile geri dönüşüm
oranlarının düşük olması yer almaktadır. Kritik hammaddelerin belirlenmesinin, bu alanda
daha iyi veri ve bilgi toplanmasına ve kritik hammaddeler listesinin düzenli olarak
güncellenmesine duyulan ihtiyacı ortaya çıkardığı ifade edilmektedir.
Hammadde girişimi kapsamında, hammadde ticaretinin iyileştirilmesine yönelik olarak
gerçekleştirilen faaliyetler şu şekilde sıralanmaktadır:
- Kore Serbest Ticaret Anlaşması ve Rusya’nın DTÖ üyeliği gibi tüm ilgili ikili veya çok
taraflı müzakere platformlarında ihracat kısıtlamalarına ilişkin ticari disiplinler
oluşturulması teklif edilmiştir.
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- Hammadde ihracatı önündeki engellerin diyalog yoluyla aşılmasına gayret edilmiş ancak
bu yolla bir sonuç alınamadığı hallerde DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması’na
başvurulmuştur.
- Komisyon hammadde konusunu çok sayıda ikili diyalogun ve OECD’nin gündemine
taşımıştır. Konuya ilişkin olarak 2009 yılında OECD bünyesinde gerçekleştirilen çalıştayı
takiben, konu OECD’nin 2011-2012 ve sonrası çalışma programlarına alınmıştır.
Bununla birlikte, girişimin diğer bir önemli ayağı olan arz kısıtı bulunan hammaddelerin
Avrupa kaynaklarından teminine yönelik olarak, madenlerin daha verimli bir şekilde
çıkarılması, ikame ürünler geliştirilmesi ve geri dönüşümün yaygınlaştırılması hedefi
çerçevesinde eylemler yürütülmüştür. Bu çerçevede,
- Uydu tabanlı bir mineral kaynaklar veritabanı ve Avrupa mineral kaynaklarının değerini
tespit edecek bir dört boyutlu bilgisayar modelleme sistemi geliştirecek bir proje için 17
milyon Avro’luk bir bütçe tahsis edilmiştir. Benzer projelere kaynak sağlanmaya devam
edilmektedir.
- Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ile, hammaddelerin keşfi ve çıkarılması için araştırma,
yenilikçilik ve iş destek önlemleri geliştirilmesine yönelik kaynak sağlanmaktadır. Ayrıca,
Erasmus Mundus Mineraller ve Çevresel Programı (2009-2013) hammaddeler alanında yeni
becerilerin kazanılmasına destek olmaktadır.
- Komisyon, Atık Çerçeve Direktifi kapsamında belirli atık yığınları için “Atıkların SonuEnd-of-Waste” kriteri geliştirmekte ve demir cinsi metaller, alüminyum, bakır,
dönüştürülmüş kağıt ve cam gibi maddelere yönelik kurallar geliştirilmeye devam
edilmektedir.
- 2008 yılından bu yana, Komisyon, Atıkların Sevkiyatı Yönetmeliği’nin uygulanmasında
Üye Ülkeleri destekleyerek atıkların yasadışı ihracatı ve boşaltımının önüne geçmiştir.
- Komisyon, elektrikli ve elektronik ürünlerin atıklarının toplanmasına yönelik yeni bir
iddialı hedef belirlemiştir. Bu yolla, söz konusu atıkların % 85’inin içlerindeki değerli
malzemelerin ayrıştırılmasına yönelik olarak geri dönüşüm mekanizmasına kazandırılması
öngörülmektedir.
Hammadde Girişimi Çerçevesinde Önümüzdeki Dönemde Gerçekleştirilecek Faaliyetler
- Komisyon, öncelikli eylemleri belirlemek amacıyla kritik hammaddelere ilişkin konuları
izleyecek ve üye ülkeler ve paydaşlarla değerlendirecektir.
- Kritik hammaddeler listesi her 3 yılda bir güncellenecektir.
- AB kalkınma politikası ve bütçe desteğine ilişkin Yeşil Kitap danışma sürecinde,
hammaddeye ilişkin konular da Komisyon tarafından göz önüne alınacaktır. AB, ortağı olan
ülkeleri madencilik vergilendirme rejimlerinin iyileştirilmesi, getirilerin artırılması,
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sözleşmelerin daha şeffaf hale getirilmesi, gelirlerin kalkınma hedefini desteklemek üzere
kullanılması gibi amaçları içeren reform programları geliştirmeye teşvik edecektir.
- Afrika Birliği Komisyonu ile Haziran 2010’da varılan anlaşma neticesinde, AB
Hammadde Girişimi ve Afrika Birliği’nin madencilik ve mineraller politikası çerçevesinde,
hammaddeler ve kalkınma konularında ikili işbirliğine gidilecektir.
- Maden Çıkarma Endüstrileri Şeffaflık Girişimi’ne yönelik Avrupa finansal ve siyasi
desteği artırılacaktır.
- Dünya Bankası, IMF ve Afrika Kalkınma Bankası gibi uluslararası örgütlerle iyi
örneklerin değişimi yapılacaktır.
- Maden çıkarma endüstrilerinden elde edilen gelirlerin savaşları veya iç çatışmaları finanse
etmesinin önüne geçilebilmesini teminen tedarik zincirindeki şeffaflığın geliştirilmesine
çalışılacak ve bu bağlamda kilit ortaklarla birlikte hareket edilecektir.
- Maden çıkarma endüstrilerine ilişkin finansal bilgilerin açıklanması teşvik edilecek ve bu
alanda Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun oluşturmakta olduğu Uluslararası
Finansal Raporlama Standardı hususunda kaydedilen gelişmeler göz önüne alınacaktır.
- Üçüncü ülkelerde faaliyet gösteren AB firmalarına yönelik bir davranış kuralları rehberi
hazırlanarak bu ülkelerde AB standartlarının uygulanması teşvik edilecektir.
- Madencilik sektöründe gerekli özenin gösterilmesini teminen OECD tarafından yürütülen
çalışmalar desteklenecektir.
- Afrika ülkeleri ile birlikte iki kıtanın jeolojik araştırmalarında daha fazla işbirliği yapılması
imkânı araştırılacak ve UNESCO’nun Jeoloji Programı gibi uluslararası alandaki işbirliğinin
artırılması teşvik edilecektir.
- Afrika ülkelerindeki maden ve mineral kaynaklarının daha etkin şekilde çıkarılmasına
yönelik altyapı yatırımlarının desteklenmesi amacıyla sağlanan kredilerin artırılması
imkânları araştırılacak, bu bölgeye yatırım yapacak operatörlerin riskini azaltan finansal
araçlar Avrupa Kalkınma Fonu kullanılarak teşvik edilmeye çalışılacaktır.
Hammadde girişiminin ticaret boyutunun desteklenmesi amacıyla AB tarafından, - Tüm
ilgili ortaklarla tematik hammadde diyalogları kurulması, çok taraflı platformlarda devam
eden tartışmaların güçlendirilmesi ve hammadde ihracatına getirilen kısıtlamaların
etkilerinin daha iyi anlaşılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi,
- İkili ve çok taraflı ticaret müzakerelerinde, ihracat kısıtlamaları ve yatırım odaklı olarak
hammadde konularının daha fazla gündeme taşınması,
- İhracat kısıtlamalarına yönelik bir izleme mekanizmasının kurulması ve hammadde ile alt
pazarlarında yaşanan bozulmaya yol açan engellerin öncelikle diyalogla, gerekirse de
anlaşmazlıkların halli organı vasıtasıyla ele alınması,
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- OECD üyesi olmayan ülkelerin de hammaddelere yönelik olarak yürütülen çalışmalarda
yer almasının teşvik edilmesi,
- Hammadde arzının şirketler tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir rekabete aykırı
anlaşma, birleşme veya tek taraflı eylem sonucunda bozulmasının engellenmesini teminen
rekabet politikası araçlarının kullanılması
hedeflenmektedir.
Komisyon tarafından, AB çapında sürdürülebilir hammadde arzının sağlanmasını teminen
AB maden çıkarma endüstrilerine yönelik yatırımların desteklenmesi gereğine vurgu
yapılmaktadır. Bu amaçla,
- Uygun bir yasal ve bilgilendirici çerçevenin oluşturulmasını sağlayacak bir Ulusal
Mineraller Politikasının oluşturulması,
- Dijital jeolojik bilgi tabanını kapsayan bir mineraller arazi kullanım politikasının tesis
edilmesi,
- Maden keşfi ve çıkarılması faaliyetlerindeki izin prosedürlerinin açık, anlaşılabilir, idari
işlemleri düzene koyan bir yapıya kavuşturulması,
- Belirtilen hususlarda üye ülkeler tarafından alınan önlemlerin izlenmesi amacıyla bir
mekanizma kurulması,
- Üye ükelerin ulusal jeolojik araştırmaları arasındaki etkileşimin artırılması yoluyla ölçek
ekonomilerinin sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi, ulusal uyumlaştırılmış mineraller
veritabanı ve Avrupa Hammaddeler Almanağı gibi ortaklaşa projelerde yer alma
potansiyelinin artırılması,
- Birleşmiş Milletler Ekonomik Konseyi’nin AB düzeyinde rezervleri ve kaynakları
raporlamasına ilişkin standardizasyonun oluşturulmasına yönelik olarak sürdürülen
çalışmaların teşvik edilmesi,
- Ormana dayalı endüstriler ve yenilenebilir enerji sektörünün potansiyel talebi göz önüne
alınarak kereste ve dönüştürülmüş kağıda erişim durumunun incelenmesi,
- Maden çıkarma, işleme ve ikamesini kapsayan hammadde tedarik zincirinde araştırma ve
geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi öngörülmektedir.
Avrupa Birliği’nde ikincil hammaddelerin kullanımını yaygınlaştıracak
verimliliğinin sağlanması ve geri dönüşümün teşvik edilmesini teminen;

kaynak

- Atıkların önlenmesi ve geri dönüşüme ilişkin “Tematik Strateji” gözden geçirilerek
çevreye olumsuz etkisi olan hammaddeler başta olmak üzere atıkların toplanması ve atık
yığınlarıyla mücadele alanında en iyi örneklerin geliştirilmesi sağlanacaktır. Gerek
duyulduğu hallerde atıklara ilişkin istatistiklere erişim olanakları iyileştirilecektir.
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- Kaynak verimliliği ve geri dönüşüme yönelik ekonomik teşvikler alanında araştırma ve
pilot uygulamalar desteklenecektir.
- AB atık müktesebatı değerlendirilecek ve uygulamalar arası uyumun geliştirilebileceği
alanlar tespit edilecektir.
- Sürdürülebilir tüketim ve üretim eylem planı 2012 yılında gözden geçirilecek ve ilave
girişim alanları tespit edilecektir.
- Hammaddelerin daha etkin kullanımının teşvik edilmesi, ürünlerin geri dönüşümünün ve
uzun ömürlü olmasının sağlanması ve ürünlerde ikincil hammaddelerin kullanımının
desteklenmesini temin edecek ekodizayn araçları yaratılması imkânları araştırılacaktır.
- AB geri dönüşüm endüstrilerinin rekabet gücünün artırılmasını amacıyla yeni girişimler
geliştirilecektir.
- AB sınırları içinde taşınan atıkların pratik ve düzgün bir şekilde denetlenmesine yönelik
standartlar 2011 yılı içerisinde belirlenmiştir. Bu yolla, 2012 yılından sonra sevkiyatların
gümrük idareleri tarafından kontrolünün kolaylaştırılması yönündeki çabalar
desteklenecektir.
- Yasadışı atık sevkiyatlarının tespiti, tanımlanması ve izlenmesine yönelik teknolojilerin
geliştirilmesini desteklemek üzere Yedinci Çerçeve Programının kullanılması
değerlendirilmiştir.
- Atık yığınlarının ihracında, geri dönüşüm faaliyetlerinde kullanılacak küresel bir
belgeleme mekanizmasının uygulanması imkânları araştırılacaktır.
Bu çerçevede, ulaşılan tespitler ve belirlenen hedefler doğrultusunda Komisyon’un uygulamayı
güçlendirmek amacıyla hammadde girişiminin üçayağını temel alan bütünleşik bir strateji
izleyeceği vurgulanmaktadır. Ayrıca, komisyon tarafından düzenlenecek yıllık organizasyonlar
ile konunun düzenli olarak kamu nezdinde tartışmaya açılması ve yaşanan zorluklar ve
kaydedilen ilerlemeler hakkındaki farkındalığın artırılması sağlanacaktır.
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Uygulamalar
Sanayide hammadde konusu ayrıntılı olarak incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Sizce çimento için doğadan elde edilen ve çokça bilinen hammadde hangisidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sanayi kuruluşunda etkili olan unsurladan olan hammaddenin özellikleri
hakkında bilgiler verilmiştir. Tarımla üretime başlayan insanoğlu zaman içinde evsel üretime,
küçük atölyelere ve daha sonra ise büyüyerek başlayan sanayi üretimine başlamıştır. İster
küçük ister büyük üretim olsun her aşamada farklı miktarlarda hammaddeye ihtiyaç vardır.
Hammadde üretilmek istenen ürünün kaynağı niteliğindedir. Uluslararası hammadde
piyasalarının nicel çözümlenmesine yönelik çalışmalarında izlenen yöntem, özetle, herhangi
bir hammadde için, ithalatçı gelişmiş ülke piyasalarındaki nihai fiyat ile ihracatçı az gelişmiş
ülke tarafından elde edilen fiyat (birim ihraç değeri) arasındaki marjın saptanmasına ve
ihracatçı payının oransal olarak ifade edilmesine dayanır. Nihai fiyat içinde ihracatçı ülke
payının göreli küçüklüğü, zımnen, incelenen hammadde ticaretinde azgelişmiş ülkelerin
sömürülme derecelerini temsil eder.
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Bölüm Soruları
1) Yenilikçiliğe dayanmadan yalnızca hammadde veya enerji kaynaklarına sahip
olmakla büyük ………… olunmamaktadır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde
tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Ekonomi
B) Para
C) Olay
D) Vaka
E) Taşınma

2) Şirketler bankalar ve hammadde tüccarlarıyla çalışabiliyor, işlemler borsada ve
borsa dışında yapılabiliyor. Sermaye yatırımcıları da aynı şekilde iş yapıyor, ancak
onların hedefi üretim değil, kâr yapmaktır. 1990’lı yılların sonunda hammadde
ticaretinin yaklaşık yüzde kaçı spekülatif finans işlemleri olarak gerçekleşmiştir?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 90
3) BM'in tahminlerine göre 2050 yılına kadar global nüfus 2,3 milyar daha artarak
9,3 milyar kişiye ulaşacak. Bu artışın çoğu gelişmekte olan ülkelerle yükselen
piyasalarda gerçekleşecek.
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Doğru
B- Yanlış

4) Piyasada işlem gören bakır ya da nadir elementler üzerinde bahse giriliyorsa, bu
bahislerin sonucunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olabiliyor?
A) Üretim artıyor
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B) Üretim çeşitleniyor
C) Üretim hemen bırakılıyor
D) Üretimde son aşamaya geliniyor
E) Üretimde dar boğaz yaşanıyor
5) Dünya ekonomisinde hammaddenin de içinde bulunduğu tüm satımlarda borsa
dışı ticaretin yasaklanması bazı olumsuz sonuçlara neden olabilir. Tüm ticaretin
borsa üzerinden yapıldığı takdirde, …… parayla çalışmak gerekmektedir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

A) Borç
B) Alacak
C) Beklenen parayla
D) Nakit
E) Krediyle

6) Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “Hammadde Stratejisi” aşağıda
belirtilen hangi yıldan sonra uygulanmaya başlamıştır?
A) 2000
B) 2005
C) 2009
D) 2013
E) 2014

7) 2009 yılında uygulamaya konulan “…….. Girişimi” ile belirlenen önemli
hedeflerden birisi de Avrupa sanayisi için kritik ve en öneme sahip olan
……….lerin tespit edilmesi olmuştur. Yukarıdaki boşlukları doğru şekilde
tamamlayan seçeneği bulunuz?
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A) Hammadde/hammadde
B) Enerji/Enerji
C) Pazar/pazar
D) Sermaye/sermeye
E) İşgücü/işgücü

8) Avrupa Birliği komisyonu 2009 yılında yaptığı hammadde girişimiyle
…………… hammaddenin önümüzdeki 10 yıl içerisinde arz kısıtı riski taşıdığı ve
tedarik zincirinde kritik bir role sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yukarıdaki
boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 10
E) 14
9) Şirketler bankalar ve hammadde tüccarlarıyla çalışabiliyor, işlemler borsada ve
borsa dışında yapılabiliyor. Sermaye yatırımcıları da aynı şekilde iş yapıyor, ancak
onların hedefi üretim değil, kâr yapmaktır. Günümüzde hammadde ticaretinin yüzde
kaçı spekülatif finans işlemleri olarak gerçekleşmektedir?
A) 0
B) 20
C) 40
D) 60
E) 80
10) …………. ………..
malların, ham maddelerin ve enerjinin gereksiz
kullanımına son veren bir yaşam tarzı ile ekonomik sistemi tanımlamakta
kullanılan bir terimdir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği
bulunuz?

A) Eko-uygunluk
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B) İsrafa teşvik
C) Dikkatsiz davranmak
D) Bol harcamak
E) Boş harcamak
Cevaplar
1-A, 2-B, 3-A, 4-E, 5-D, 6-C, 7-A, 8-E, 9-E, 10-A
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4. EKONOMİK FAALİYETLER: TARIM ve HAYVANCILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Türkiye’de varolan bitkisel üretim faaliyetleri incelenmektedir. Bu konuda
bitkisel ürün yetiştiriciliği kapsamında tahıllar, sanayi bitkileri, baklagiller, sebze ziraati ve
meyvecilik hususlarında konu ele alınmıştır.
Ayrıca, Türkiye’de zirai faaliyetler kapsamında hayvancılık konusu ele alınacaktır. Kalkınma
planlarında hayvancılık konusunda uygulanan politikalar, Büyükbaş Hayvancılık, Küçükbaş
hayvancılık, kırmızı et tüketimi ile hayvancılık için oldukça önemli olan çayır ve meraların
durumu incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Türkiye’de hangi sanayi bitkileri yetiştirilmektedir?
Türkiye’de hangi baklagiller yetiştirilir?
Türkiye’de meyve ziraatinin özellikleri nelerdir?
Türkiye’de çayır ve mera alanları ne kadar alan kaplamaktadır?
Türkiye küçükbaş hayvan varlığı ne kadardır?
Türkiye büyükbaş hayvan varlığı ne kadardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Ders notları uygulama çalışmaları

Sanayi bitkileri

Sanayi bitkilerinin zirai
şartları ve hangi sanayi
bitkilerin yetiştirildiği

Tahıllar

Tahıl ziraatinin uygulanma Ders notları ve istatistiksel veriler
şartları ve hangi tahıl
türlerinin ağırlıklı olarak
yetiştirildiği

Meyvecilik

Türkiye’de
meyve Ders notları ve istatistiksel veriler
yetiştiriciliğinin esasları

Çayır ve mera alanları

Çayır ve mera alanlarının Ders
notları
çalışmaları
genel durumu

Küçükbaş hayvancılık

Küçükbaş hayvan varlığı ve Ders notları ve istatistiksel
veriler
genel durumu

Büyükbaş hayvancılık

Büyükbaş hayvan varlığı ve Ders notları ve istatistiksel
veriler
genel durumu

uygulama
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Anahtar Kavramlar
Tahıllar, Baklagiler, Sanayi Bitkileri, Meyvecilik, Sebze Ziraati.

Giriş
Ülkemiz ürün yetiştiriciliği bakımından son derece zengin tarımsal imkanlara sahiptir.
Aynı zamanda mikro klima alanlarının sunduğu bir takım doğal koşullar sebebiyle
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sadece ılıman kuşak ürünlerinin değil aynı zamanda sıcak kuşağa ait ürünlerin de
yetiştiği alanlara sahiptir. Bu bölümde ülkemizde yetiştirilen seçilmiş bazı bitkisel
ürünler genel olarak sınıflandıracak ve yetiştirilme şartlarıyla ilgili bilgiler verilecektir.

4.1.Tarım
4.1.1. Bitkisel Ürün Yetiştiriciliği

Yurdumuz sahip olduğu doğal ve beşeri şartlar dâhilinde çok çeşitli ürünlerin yetişmesi için
oldukça elverişli imkânlara sahiptir. Daha önceki derslerde açıklandığı üzere ılıman iklim
bölgesinde yer alan Türkiye, ziraat için uygun iklim koşullarının yanısıra, toprak şartları,
topografik yapısı ve su kaynakları gibi tarımsal faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli olan
diğer doğal unsurların da optimum oranda elverişli olması sebebiyle, dünyada tarımsal
faaliyetler açısından şanslı olarak nitelendirilebilecek ülkelerdendir.

Tahıllar

Buğday başta olmak üzere arpa, pirinç, çavdar, mısır, yulaf, darı, gibi tarla tarımı
ürünlerinden olan tahıllar ülkemizde geniş alanlarda yetiştirilmektedir. Bunların diğer tarla
ürünlerine göre bazı üstünlükleri vardır:
-Her şeyden önce farklı iklim özelliklerine adaptasyonları (uyum sağlamaları) diğer tarım
ürünlerine göre daha yüksektir.
-Tahılların, hemen yetiştirildiği yıl içerisinde tüketilme zorunluluğu yoktur. İlaçlanıp
depolanmak sureti ile uzun yıllar saklanabilirler. İç ya da dış pazarlara sürülebilirler.
-Tarımı en kolay ürünler olup, tarım kültürü tarihinde, en erken kültür altına alınan tahıllardır.
Bu bölümde tahıl ürünleri içinde buğday ve arpa ziraati hakkında bilgi verilecektir.
Buğday; dünya ziraati içinde önde gelen, insanoğlunun temel besin maddesidir. Önemli olan
bu besin maddesi ülkemizde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Buğday ekimi çiftçiyi sebze
yetiştiriciliği kadar çok yormaz, daha az emek ve masraf gerektirir.
Ülkemiz yıllık yağış miktarı buğday ziraatine son derece müsaittir. Buğday, tohumun
ekiminden hasadına kadar bitkinin istediği sıcaklık 5 C°’nin üstündedir. Böylece 5C°’nin
altında buğdayın vejetatif faaliyetleri hafiflemekte ve bir müddet için durmaktadır. Bu
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durumda ülkemizde pek çok alan buğday yetişme şartları içinde sıcaklık bakımından uygun
koşulları sağlamaktadır.
Toprak isteği genel olarak kumlu, killi- tınlı topraklardır. Buğdayın olgunlaşma ve hasat
dönemlerindeki yağış miktarı kalite ve verimi doğrudan etkilemektedir. Ülkemizde daha çok
olgunlaşma ve hasat dönemi yaz aylarına tekabül ettiğinden dolayı ve bu dönemde yağış
miktarı yok denecek kadar az olduğu için buğday zarar görmemektedir.
Türkiye buğday tarımının coğrafi dağılışına gelince; İç Anadolu Bölgesi 1. Sırada gelir. Bölge
her yıl Türkiye üretiminin %50 ila %60’ ını verir. Daha sonra Marmara ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgeleri gelmektedir.
Arpa, tahıllar içerisinde soğuğa ve sıcağa en dayanıklı olan tahıl türüdür. Arpa daha çok
hayvan yemi olarak kullanılır. Yem olarak değeri mısırın % 95'i kadardır. Yemlik arpalarda
protein oranının fazla olması istenir. Kullanıldığı önemli alanlardan biri de malt sanayidir.
Yurdumuzda yetiştirilen arpaların çoğunu biralık arpalar oluşturmaktadır. Tarımsal işlemlerin
gereği gibi yapılması durumunda kaliteleri daha da yükselecek ve ihraç etme olanakları da
doğacağından, ülkemize döviz getiren tarım ürünlerinden biride arpa olacaktır.
Arpa için en uygun topraklar, organik maddece zengin, milli, havalanması ve nemliliği uygun
topraklardır.
Arpa, ülkemizde tarla ürünleri arasında ekiliş alanı bakımından buğdaydan sonra gelen
üründür. Buğday gibi ülkemizin tüm bölgelerinde yetiştirilmektedir. Birim alandan alınan
ürün miktarı bakımından buğdaya göre daha avantajlı bir üründür.
Ülkemizde üretilen arpanın tamamına yakını yurtiçinde tüketilmektedir. Ülkemizde arpa
tarımı, büyük ölçüde kuru tarım koşullarında yapıldığı için verim düşük ve dolayısıyla arpa
üreticisinin geliri de diğer ürün üreticilerine göre daha azdır. Ülkemizde özellikle son yıllarda
buğday üretimine büyük çapta zarar veren kımıl ve süne zararından dolayı çiftçilerin bir çoğu
buğday üretiminden vazgeçerek arpa üretmektedirler.
Baklagiller
Ülkemizde baklagil ziraati kapsamında ağırlıklı olarak nohut, mercimek ve fasulye ziraati
yapılmaktadır. Tahıl ziraatine göre sıcaklık ve su ihtiyaçları bakımından daha hassas olan
baklagiller İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde sulama şartlarının
elverişli olduğu sahalarda yapılmaktadır.
Baklagiller grubunda değerlendirilen nohut, ilk yetişme döneminde yağış, hasat döneminde
ise kuraklık ister. Yurdumuz iklim şartları genelde nohut tarımına elverişlidir. En fazla tarımı
İç Anadolu Bölgesin de yapılmaktadır. Bu bölgemizi Akdeniz ve Ege Bölgeleri takip eder.
Kuraklığa nispeten dayanıklı olduğu için en fazla tarımı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
yapılan mercimek, oldukça fazla tüketilen baklagillerdendir. Üretimimizin yarıdan fazlası da
Güneydoğu Anadolu bölgesi ile İç Anadolu bölgemizden karşılanır.
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Bunların yanı sıra Yurdumuzda sulama imkanı olan her yerde tarımı yapılabilen fasulye
üretimde en büyük paya sahip bölgemiz İç Anadolu’dur.
Sanayi Bitkileri

Sanayi sektörüne hammaddeler sağlayan büyük ekonomik kaynaklardan biride tarım
sektörüdür. Bu sektörde yetiştirilen tarım bitkileri arasında ürünleri fabrikalarda işlenerek
insanlar için çok çeşitli ihtiyaç maddeleri ve malları elde edilen kültür bitkilerine (tarımsal
bitkiler) sanayi veya endüstri bitkileri denir. Bunlar, büyük bir çeşitlilik gösterir. Şeker
üretilenler, yağ üretilen bitkiler, dokuma bitkileri, keyif verici bitkiler, kimyasal maddeler
veren bitkiler, tıbbi bitkiler ve kerestesi çok değerli olan bitkiler başlıcalarıdır.
Türkiye, diğer tarım ürünlerinin tarımında olduğu gibi, sanayi bitkileri tarımı içinde çok
uygundur. Bunda etkili olan esas faktör, yurdumuzun iklim özellikleridir. Örneğin az sonra
işleyeceğimiz pamuk, aslında sıcak iklim bölgesinin bitkisidir. Ama başta Ege Akdeniz olmak
üzere yurdumuzda da rahatlıkla yetişebilmektedir. Aynı şekilde çay aslında sıcak nemli ve
yağışlı bölgelerin yani tropikal iklim bölgelerinin kültür bitkisidir. Ancak yurdumuzun Doğu
Karadeniz Bölümü kıyı kuşağında yetiştirilmektedir.
Başta iklim özellikleri olmak üzere coğrafi koşulların çok uygun olması nedeni ile yurdumuz
birçok endüstri bitkisinin tarımına uygundur. Bunlar arasında; tütün, pamuk, şeker pancarı,
keten-kenevir, çay, yağ bitkileri, anason, haşhaş gibi ürünler başta gelir. Ancak bu dersimizde
pamuk ve tütün ziraatleri hakkında bilgi verilecektir.

Eskiçağdan beri Anadolu’da pamuk tarımı yapılmaktadır. Pamuk bitkisinin meyvesine
“koza” denir. Kozanın dışında lifler vardır. Bu lifler fabrika ve atölyelerde ince iplik halinde
daha sonra da kumaş haline getirilir. Kozanın çekirdeği, margarin ve sıvı yağın ham
maddelerindendir. Pamuk bu yönüyle dokuma ve besin sanayisinde önemlidir. Ekimi,
izlemesi, hasadı, pazarlaması pek çok insana iş sağlar ve ülkemizin başta gelen ihraç maddesi
olması yönüyle önemlidir.
Sıcak iklime ve alüvyal topraklara sahip bölgelerde oldukça verimli şekilde yetişir. Yetişme
döneminde bol su, olgunlaşma döneminde sıcaklık ve kuraklık ister. Akdeniz ve Ege
bölgelerinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tarımı yapılır. Ege ve Akdeniz’deki üretim
Türkiye üretiminin %80-85’ini oluşturur, en çok pamuk üretilen saha ise, Çukurova’dır.
Pamuğun ticari değerinin yüksek olması, dokuma sanayinin gelişmesi, tekstil ihracatının
artması, uzun ve beyaz lifli pamuk tohumlarının ekilmeye başlanması, sulama imkanlarının
artması, pamuğa zarar veren canlılarla mücadelenin olumlu sonuçlar vermesi, devletçe
desteklenen kooperatiflerin kurulması, ülkemizde pamuk üretimini artırmıştır.
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Pamuk oldukça önemli bir endüstri bitkisidir. Akdeniz iklimine uygun bir bitki olup, çiftçinin
zorluklarına karşın yüksek kâr nedeniyle yetiştirmek istediği ürünlerin başında gelir. Pamuk,
ziraatini yapan çiftçiye yüksek gelir getirdiği gibi, mevsimlik iş gücü oluşturduğu için çalışan
ailelerin de hasat döneminde para kazanmasına katkıda bulunur. Bu sebeple pamuk ekilen
ziraat sahalarına mevsimlik göç olur.
Pamuk, üreticisine yüksek gelir sağladığı için çiftçi her sene aynı tarlaya ekim yapabilir. Oysa
ki, aynı tarlaya her sene ekilen pamuk toprakta bazı mineral ve besinleri yok eder. Bu nedenle
münavebe yaparak pamuk yerine bir sonraki yıl buğday, mısır, susam vb. gibi ürünleri
yetiştirmek çok daha sağlıklı sonuçlar alınmasını sağlar.

Tütün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve yetiştirilen önemli endüstri bitkilerindendir.
Tütün kalite bakımından farklı durumlar gösterir. Kaliteyi tohumların belirlediği gibi, yetiştiği
sahanın konumu ve iklim özellikleri de yakından ve hatta doğrudan etkilidirler. Kaliteyi ön
plana çıkaran özellikler ise, rengi, dokusu, parlaklığı ve yaprak durumlarıdır.
Ege Bölgesi Türkiye’nin en önde gelen üretim ve ihracat merkezlerindendir. Ege Bölgesi
tütünlerinin tohum yapısı, iklim şartları ve yıllardan beri kazanılan yetiştirme davranışları hiç
kuşkusuz kaliteyi, üretimi ve ihracatı arttırmış ve ön sırada olmasına sebep olmuştur.
Tütün tohumlarının fideye dönüştürülmesi ve yetiştirilen fidelerin toprağa dikilmesi zahmetli,
zor ve dikkat gerektiren bir iştir. Özellikle tütün tohumu diğer tohumlara nazaran daha
küçüktür. Direkt ekim yapmak yerine fide haline getirmek daha kolay ve daha verimlidir.
Tütün yetiştirme devresi uzun bir süreçtir. Bu nedenle fide olarak tarlaya ekilen tütün daha
çabuk gelişir. Tütün yetiştiriciliğinde ortalama sıcaklıklar kaliteyi ve yetişmeyi belirler. En
ideal ortalama sıcaklıklar ise, 20- 30 C°’dir. Ege Bölgesi bu anlamda oldukça elverişli şartlar
arz etmektedir.

Yine sıcaklığa bağlı olarak yaprakların toplanmaya başlanması ve kurutulması esnasında
yağışın olmaması gerekir. Kısacası tohumdan ürüne kadar geçen sürede sıcaklık koşullarının
direkt etkisi söz konusudur. Özellikle tohum ekilen yer yani fidelik alan soğuk rüzgarlara
kapalı olmalıdır. Bakı faktörü burada çok önemlidir. Güneşi doğrudan gören alanlar fidelik
için tercih edilmelidir. Gevşek topraklar tütün ziratinin daha verimli olmasını sağlar. Su
fidenin yetiştirilmesi döneminde önemli olup, miktarı ve veriliş zamanı çok büyük itina
istemektedir.
Tüm ürünlerde olduğu gibi tütünde de verim ve kaliteyi yüksek tutabilmek için çeşitli uğraşlar
verilmektedir. Tütün hasadı ve sonrası da oldukça zordur. Tütünlerin kırılması başka bir
deyişle yaprakların koparılması ve kurutulması dikkat ister. Kaliteli yetiştirilen bir tütünün
hasadındaki veya kurutulması sırasındaki problemler kaliteyi düşürebilir. Tütün bitkisinde
yapraklar aşağıdan yukarı doğru olgunlaşmaya başlar. Dolayısıyla hasat işlemi yani kırma
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birkaç kez olur. Bu düzene çiftçiler birinci kırma, ikinci kırma ve üçüncü kırma şeklinde
isimler verirler. Birinci kırmaya alttaki yapraklardan başlanır. Ayrıca kırım yapılırken gün
içinde saate ve neme dikkat edilmelidir. Çalışma sahamızda kırma işlemi sabah erken saatte
başlar, güneşin etkisini gösterme ye başladığı saatler olan 10.00-11.00’e kadar devam eder.
Erken yapılan kırmalarda yapraklar daha iri olur. Kırma işlemi yağmurlu, sisli ve çok nemli
zamanlarda yapılmamalıdır. Aksi takdirde yapraklar yeşil kalır ve kalite düşer. Birinci kırma
tamamiyle biterken diğer taraftan ikinci kırma ve son olarak da üçüncü kırma yapılır.
Dolayısıyla diğer ürünlerin hasadından daha zahmetli ve daha dikkat isteyen bir hasadı vardır.
Hasat zamanında diğer ürünlerde olduğu gibi tütünde de dikkat edilmesi gereken bazı
hususlar vardır. Yaprakların rengi çok açılmadan, yaprak çok kurumadan, özelikle uçları ve
kenarları sararmadan hasat yapmak gerekir. Ülkemizde hasat zamanı ortalama olarak temmuz
ve ağustos aylarıdır.
Ülkemizde tarımı yapılan yağlı tohumlar grubuna giren ürünler arasında en fazla ziraati
yapılan bitkiler olarak; ayçiçeği, soya, yerfıstığı, haşhaş, susam olarak sıralayabiliriz. Ayrıca,
bu grup içerisinde mısır ve zeytin bitkilerinden de yıllara göre değişmekle birlikte 100-200
bin ton bitkisel sıvı yağ elde edilmektedir. Bu dersimizde yağ bitkileri içinde ayçiçeği ve
zeytin hakkında bilgi verilecektir.

İlk yetişme döneminde su, hasat döneminde kuraklık isteyen ayçiçeği, oldukça yoğun olarak
yetiştirilen ve sıvı yağ ihtiyacımızı büyük ölçüde karşılayan önemli bitkisel ürünlerin başında
gelmektedir. Bu yüzden Doğu Karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde sulama ile tarımı
yapılır. Üretimde 1.sırada Marmara Bölgesi 2.sırada İç Anadolu Bölgesi ve 3.sırada ise
Karadeniz Bölgesi gelir.

İnsan beslenmesinde önemli bir tüketim maddesi olan zeytin ve yağı; sağlık açısından da
önemli yer tutar. Katı yağların insan sağlığında yaptığı olumsuz etki insanları ve tıp dünyasını
sıvı yağlara yönlendirmiştir. Artan sıvı yağ tüketimi zeytini gelecek için önemli kılmıştır.
Özellikle zeytinlik alanları iyi korumalı, ağaçlara bakım önemsenmeli ve var olan zeytin
bahçelerinden en iyi verimi ve kaliteyi elde etmenin yolları aranmalıdır. Ziraatı için gerekli
koşulları iyi irdelemeli ve sonuçlar en kısa zamanda tatbik edilmelidir.
Ülkemizde yetiştirilen zeytinler sofralık ve yağlık olarak yetiştirilmektedir. Kabaca Kaz
dağlarından Bursa’nın doğusuna kadar çekilecek bir şeridin kuzeyinde kalan bölgede
yetiştirilen zeytinler genel olarak sofralık zeytinlerdir. Güneyde kalan kesimde ise daha çok
yağlık olarak yetiştirilen zeytinler yetiştirilmektedir. Belirttiğimiz kaba bir şeritin gerek kuzey
kesiminde gerekse de güney kesiminde her iki kullanım için zeytinlikler yapıldığında
unutulmamalıdır.
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Ziraat alanındaki gelişmeler ile entansif ziraatten zeytincilik de nasibini almıştır. İklim
özelliklerine uygun zeytin türleri belirlenmiştir. Zeytin yetiştiriciliğini belirleyen en önemli
koşullardan biri iklimdir. Sıcaklık ve yağış adeta yetişmesini belirler, yetişmesine adeta izin
verir. Zeytin için gerekli yıllık ortalama sıcaklık 14-20oC ve civarıdır. Zeytin toprak
konusunda çok seçici değildir. Dolayısıyla çeşitli toprak türlerinde gelişebilir. Dikilmiş olan
zeytin fideleri ancak beşinci yıldan sonra verimli olmaya başlar ve düzenli olarak bakımları
yapılmak suretiyle hasat edilirler.

Meyvecilik

Meyve yetiştiriciliği ülkemizde önemli zirai iktisadi koşullardan biridir. Meyveler insan
yaşamının daha sağlıklı ve daha faydalı beslenmesi açısından vitamin ve mineral bakımından
önemli besin maddesidir.

Meyvecilik, tarla ürünleri yetiştiriciliğinden farklı bir durum arz eder. Tarla ürünleri her yıl
ekilir, oysa meyve ağaçları dikildiğinde çok uzun yıllar ürün alınabilmektedir. Bu bakımdan
meyve bahçesi oluştururken çok dikkatli olunmalı, uzun vadeli düşünülmeli, planlar ona göre
yapılmalıdır. Yapılacak bir hata bir yılda telafi edilemez duruma gelebilmektedir.

Öncelikle meyvecilik yapılacak sahanın fiziki ve beşerî coğrafi özellikleri çok iyi bilinmelidir.
Bunlar içinde iklim ve toprak yapısı önde gelmesi gereken bir şart olmalıdır. Var olan iklim
özelliğine göre meyve türü seçilmeli ona göre hareket edilmelidir. Bilindiği gibi iklim içinde
çok çeşitli unsurlar vardır. Bu unsurların hepsi göz önüne getirilmeli, incelenmeli ve
meyveyle uyumu tam olarak belirlenmelidir.
Kurulacak meyve bahçelerinde meyve türlerinin birbirinden farklı sıcaklık toplamalarına
ihtiyaçları vardır. Mesela elmanın ve incirin toplam sıcaklık istekleri farklıdır. İncirin toplam
sıcaklık isteği elmaya göre daha fazladır.

Meyve ağaçlarındaki çiçeklenme zamanı meyvenin verimini ve kalitesini düşürür.
Çiçeklenmenin sıcaklıktan dolayı geç ve erken olması fevkalade olumsuz durumları meydana
getirir. Ayrıca yaz ve kış aylarında meydana gelebilecek aşırı düşme ve aşırı yüksek
sıcaklıklar ile bu sıcaklıkların sürme zamanları önem taşımaktadır.

84

Hava ve topraktaki nem meyvenin şeklini, büyüklüğünü, tadını, kalitesini ve rengini doğrudan
etkilemektedir. Nemle birlikte yeteri kadar ışık fotosentezi kolaylaştırdığı gibi, sürgün ve
yaprakların daha sağlıklı büyümesini sağlamaktadır. Tüm bunların yanında sis, dolu, kar,
fırtına, sağanak yağışlar, seller ve hâkim rüzgarlar meyve yetiştiriciliği için önemlidir.

Toprak meyvenin kalitesini, verimini, çeşidini belirleyen bir unsurdur. Humusça zengin,
kolay işlenebilen, besin ve mineral maddeleriyle yüklü toprak meyvecilik için elverişli
topraklardır.

Meyve yetiştirilecek sahada toprak durumu iyi irdelenmeli, dikilen alandan önceden nasıl
faydalanıldığı bilinmelidir. Meyve yetiştirilecek o alanda daha önceleri ziraat yapılıyorsa,
toprak doğrudan işlenebilir. Toprak sürülür, sürülen alan eğimli ise teras yapmak dikilecek
fidanlar için faydalı olacaktır. Toprak hazırlandıktan sonra fidanların dikilmesi amacıyla
çukurlar hazırlanır. Çukurlar arasındaki mesafe oldukça önemlidir. Çukur açılırken ileride
yapılacak tüm işlemlere kolaylık sağlaması maksadıyla son derece iyi düşünülmelidir. Öyle ki
toprağın işlenmesi, bakım işleri, gübreleme, zararlılarla mücadele, sulama ve ağaçların
topraktan en iyi derecede faydalanması dikilen ağaçlar arasındaki mesafeyle ilgilidir.

Dünya genelinde meyve çeşitleri oldukça fazladır. Ülkemizin iklim şartları da çok çeşitli
meyve yetiştiriciliğine müsaittir. Ancak bu dersimizde üzüm yetiştiriciliği olarak da
tanımlanan bağlıcık faaliyeti üzerinde durulacaktır.

Bağcılık olarak yapılan zirai yetiştirme bitkisi asmadır. Bağcılık dünya ziraatinde olduğu gibi
ülkemiz de önemle yapılır. İlk etapta oldukça kolay yapılan bir yetiştiricilik olarak görülen
bağcılık esasında büyük bir sabır ve titiz bir çalışma gerektirmektedir. Asma dikildiğinden
sonra uzun yıllar ürün alınabilen bir bitkidir. Ancak asma dikimi gelişigüzel ve kısa planlar
dâhilinde dikildiğinde uzun ömürlü ve kârlı bir yatırım olmaktan çıkar. Asma yetiştirme
alanına bir bağ tesisi kurulmalıdır. Kurulan alan öyle seçilmelidir ki, her haliyle olumlu
koşullar sağlamalıdır. Bu olumlu koşullar içinde iklim ve toprak ilk başta gelen koşullardır.
Ayrıca seçilecek asma çeşidi diğer bir deyişle toplanacak ürün çeşidi zamanında yetiştirilecek
sahanın fiziki koşullarına uyum sağlamalıdır.

Asma Akdeniz iklimlerinde ve bilhassa Akdeniz dünyasında kendi doğal yetişme
bölgesindedir ve zeytin ağacı ile incir ağacıyla birlikte bu bölgenin en karakteristik bitkileri
arasına girer. Bu nedenle asma yetiştiriciliğinde sıcaklık önemli bir unsurdur. Asmanın
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büyüme devresi uzun bir döneme yayılır. Bu dönemdeki sıcaklıklar 10- 12 C°’nin altına
inmemesi gerekir. Belirtilen bu sıcaklıklarda asma büyümeyi her zaman geliştirebilir.

Sıcaklıkla birlikte yağış da asma yetiştiriciliğinde önemlidir. Asma yıllık 400- 500 mm yağış
ister. İklim elemanlarından sıcaklık ve onunla paralel bir durum arz eden güneş ışığının
varlığı da bağcılık için önde gelen olumlu etkenlerdendir. Güneş ışığı özellikle kaliteyi
arttırdığı gibi, verimi de yükseltir. Ayrıca güneş üzümlerin olgunlaşmasını çabuklaştırır,
renkleri üzerinde de etkisi büyüktür.

Toprak ziraat hayatıyla ilgili her konuda önem taşıdığı gibi bağcılıkta da son derece büyük
rol oynamaktadır. Yetiştirilen ürünler toprak yapısı içinde değişik mineral ve besinler ister.
Üzüm diğer adıyla asma toprak konusunda pek seçici değildir.

Fidan dikiminde dikkat edilecek en önemli hususların başında toprağın hazırlanması
gelmektedir. Fidanların gelişiminin sağlıklı ve rantabl olması için fidan dikilecek topraklar
ekim- kasım aylarında derin işlenir. Toprak işlemesi yapılırken gübre desteğiyle yapılırsa
daha yararlı olur.

Fidan aralıkları ise, çiftçinin durumuna göre değişmektedir. Bazı çiftçiler var olan ziraat
sahasından daha fazla verim alabilmek maksadıyla fidanları sık tutar. Toprağın bakımı ve
bitkinin yetişme şartları sırasında uygulanacak işlemler ve son olarak hasat döneminde
toplama işleminde kolaylık sağlaması amacıyla fidan aralıklarını bir traktörün geçeceği
şekilde aralıklı bırakırlar.

Dikim öncesi fidanlar yabancı otlardan ayıklanır, kökler temizlenir. Yaklaşık olarak 20- 25
cm çapında ve 30- 40 cm derinliğinde açılan çukurlara gübre ve su verilir. Fidan dikimi
ülkemizde genel olarak ilkbaharda yapılmaktadır. Dikilen fidanlar genel olarak 2 veya 3 yıl
içinde belli bir kalınlığa ulaşır. Bu kalınlığın çapı 3 cm civarındadır. Bu kalınlığa
ulaşıldığında aşı gerekliliği ortaya çıkar. Asma genel itibariyle aşıyı çabuk tutan bir bitkidir.
Asma belli zamanlarda budama ister. Fazla yaprakların, sürgülerin ve çubukların asmadan
budama yoluyla alınması asmanın ağırlığını azaltır, daha sağlıklı bir şekilde büyüme sağlanır.
Budama işleminin az yapıldığı veya hiç yapılmadığı zaman ürün daha fazla olur. Ancak
ürünün olgunlaşma ve hasat döneminde kalitesinin düştüğü görülmektedir. Bu nedenle
budama işlemini zamanında ve dikkatli bir şekilde yapmak gerekmektedir. Asma da budama
zamanı yaprak dökümünden yaklaşık 2.5 ve 3 ay sonra yapılır.
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Bağlarda su ihtiyacı tüm bitkilerde olduğu gibi öncelikle toprakta var olan suyla giderilir.
Asma 400- 500 mm yağış alan bölgelerde rahatlıkla yetişebilir. Bakırçay Havzası yıllık yağış
miktarı 600 mm’nin üstünde olması asmanın yetişme şartlarından olan nem için olumlu etki
yapmaktadır. Yazın ise, toprakta biriken sudan faydalanılır. Aşırı kurak geçen senelerde
özellikle ilkbahar sonu ve yazın sulama gereksinimi doğar. Asma için su en çok ilkbaharda
önemlidir. İlkbahar yağışları sürgün olmasında çok önemlidir. Sürgün oluşurken su ihtiyacı
karşılanmazsa gelişme zayıf olur. Üzümlerin olgunlaşma döneminde yağışın olmaması,
olgunlaşan meyvenin kalitesini arttırır.

Sebzecilik

Ülkemizin sebze üreten merkezlerinin başında gelmektedir. Coğrafi konumun uygun oluşu ve
değişik bölgelerinde, birçok farklı iklim görülmesi nedeni ile yurdumuz. Dünyanın sebze
tarımına en uygun ülkeleri arasında yer alır. Bu nedenle de, yurdumuzun hemen her
bölgesinde, farklı sebze türleri yetiştirilir. Sebze tüketimi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de oldukça fazladır. Sebzeler insanların temel besin maddelerinden biridir. Gerek insan
sağlığına olan yararları ve gerekse de mevsimlere göre çeşitli sebzelerin bollaşması itibariyle
ucuz olması tüketimi de arttırmaktadır. Tüketimi gittikçe artan sebzelerin başında da domates
gelmektedir. Bu dersimizde sebze ziraati konusunda özellikle domates yetiştiriciliği hakkında
bilgi verilecektir. Oldukça çeşitli ve bol vitaminlere sahip olan domates özellikle A, B ve C
vitaminleri açısından çok zengindir.

Domatesin ana vatanı Orta Amerika’dır. Daha sonraki dönemlerde Avrupa’ya getirildiği ve
birinci dünya savaşından sonra ülkemize getirildiği bilinmektedir. Domatesin özellikle
1900’lü yıların başında yararlı olduğu, insan sağlığına fayda sağladığı açıklanınca domates
tüketimi artmıştır. Buna bağlı olarak ülkemizde nasibini almış ve önemli bir zirai ürün olduğu
anlaşılarak üretim ve tüketimi artmıştır.

Ülkemizde domates üretiminin sürekli arttığı gözlenmektedir. Üretilen domatesin bir kısmının
Avrupa devletlerine ihracı, bir kısmının iç pazarda tüketildiği ve bir kısmının da kurutulduğu
veya konserve ve salça fabrikalarında mamül maddeye dönüştürüldüğü bilinmektedir.

Her üründe olduğu gibi domates yetiştiriciliğinde de üretimin her safhasında çok dikkat etmek
gerekir. Elbette ki bunun başında da tohumun iyi kalitede olması gelir. Sağlam ve kaliteli
tohum üretime direkt olarak etki eden zirai girdidir.
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Domatesin yetişme koşulları arasında sıcaklık önem arz eder. Özellikle Güney Marmara, Ege
ve Akdeniz bölgelerinin sahip olduğu iklim özelliği, domates için elverişli şartlara sahiptir.
Özellikle meyvelerin oluşmaya başladığı dönemlerdeki sıcaklık domatesin lezzetini,
büyüklüğünü ve dayanma gücünü belirler.

Domates için ideal ısı 20- 25 C°’dir. Güneş ve ışık domatesin en çok istediği şartlardır. Gece
ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı domatesi olumsuz etkilemektedir. Örnek olarak özellikle
karasal iklimin hâkim olduğu yüksek ziraat alanlarında yapılan domates üretimi çok başarılı
olamamaktadır.

Yüksek sıcaklıklar da domates üretimine zarar verir. Domateslerin aşırı güneş ışığı sebebiyle
çok çabuk kızarması ürüne zarar verir. En büyük zarar ise, ürünün mantar hastalıklarına
yakalanıp tüketilemez hale gelmesidir.
Domates için en iyi toprak tınlı- kumlu topraktır. Süzek topraklar bol gübre ile domates
tarımına tesis edilebilir. Toprağın Ph derecesi 5,5 ve 7 olmalıdır.
Domates için gerekli bir diğer şart da gübredir. Taze ahır gübresi çeşitli hastalıklara sebep
olabileceği için domatese direkt olarak verilmez. Kaliteli ve yüksek verim elde etmek için
azotlu fosforlu ve potasyumlu gübreye ihtiyaç vardır.
Domates için gerekli olan bir diğer şart da sudur. Ülkemizde sulama durumu göz önüne
alındığı zaman özellikle yazın yeraltı su seviyesinin bazı alanlarda iyice düştüğü dönemlerde
drenaj sistemleri kurularak ve ya damla sulama sistemleri yardımıyla bitkiye su verilmesi
gerekmektedir.

Domates doğrudan doğruya tohumların tarlaya ekilmesiyle olacağı gibi, tohumların fide
haline getirilmesiyle de dikilebilir. Ancak tohum ekildikten sonra gelişen fideler hastalıklara
karşı iyi korunmalıdır. Tohum ekildikten sonra sıcaklık önemli bir durum arz eder. Tohumlar
çok sık veya seyrek atılmamalı, metrekare başına ortalama 4-6 gram tohum düşmelidir.
Tohumlar genel olarak 15 Aralık- 15 Ocak tarihleri arasında fide oluşturmak için ekilir.
Fideler sulanırken de çok dikkatli olunmalı, sulama yavaş ve düzenli yapılmalıdır.
Yetiştirilmeye başlanan fideler bir yandan büyürken, diğer taraftan da tarla yetiştirilen fideler
için uygun hale getirilir. Toprak gübreyle birlikte sürülür, gevşeyen toprağa gübre rahat bir
şekilde karışır. Daha sonra tarla da fide çukurları açılır. Yetiştirilen fideler köklerindeki
topraklarıyla bu çukurlara yerleştirilir. Bu işlemler daha çok Mart ayı başında başlar ve iç
kısımlara doğru gidildikçe nisan ayı başlarına kadar sarkar. Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra
dikilen fidelerden ürün almak için fide bakımı oldukça önemli bir durum arz eder. Dikilen
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fideler 20 gün geçtikten sonra toprağın çapalanması yapılmalıdır. Aynı zamanda bu tarihlerde
az da olsa su verilmelidir. Fidelerin yatay yönde büyümeye başladıkları anda ikinci çapalama
yapılır. Bu dönemden sonra fideler yeteri kadar uzar. Destek amacıyla sırığa bağlanan
fidelerden aynı zamanda gereksiz dallar da koparılır. Bu dönemden sonra fideler de
domatesler de görülmeye başlar. Havaların ısınmasıyla birlikte güneş etkisini güçlendirir,
çalışma sahamızda ortalama olarak mayıs ayının ikinci yarısından itibaren domatesler
tarlalarda toplanmaya başlanır ve haziran ayında ise, toplanan ürünlerin daha da arttığı
görülür.
Ziraatın tüm ürünlerinde olduğu gibi domates yetiştiriciliğinde de hastalık ve zararlılardan
korunma önemli bir aşamadır. Hastalıklar içerisinde mantar hastalıkları zaman zaman
görülür. Bu hastalık daha çok yağış ve sulamanın bol olduğu dönemlerde görülür. Yapraklar
ve ürünlerde lekeler görülür. Önceki dönemlerde bu hastalıklarla mücadele etmek oldukça
zordu. Günümüzde ise, gelişen tarım teknolojisi ile bu hastalıklara karşı kullanılmak üzere
ilaçlar üretilmiş ve mücadeleyi kolaylaştırarak hastalığın kalıcı olmasını engellemektedir.
Ayrıca yapraklarda küflenme de görülebilmektedir. Domates ziraat sahalarında görülen bir
diğer hastalık ise, solgunluktur. Bu hastalığın sebebi her yıl aynı tarlaya domatesin üst üste
ekilmesi ve kalitesiz tohumların kullanılmasıdır. Bunların dışında bir başka hastalık ise,
böcekler yoluyla bulaşmaktadır. Ancak bunlardan gelen hastalıklar zamanında fark
edildiğinde zararlarından kurtulmak da kolaydır. Uygun zirai ilaçlarla gereken koruma
sağlanabilmektedir.

Primer sektör olarak tanımlanan zirai faaliyetlerin bir kolu olan hayvancılık önemli ekonomik
faaliyet alanlarındandır. Yurdumuzda hayvancılık faaliyetleri; topograya, iklim ve toprak
şartları gibi pek çok doğal koşulların beşeri imkânlarla gelişmesiyle birlikte şekillenmiştir.

4.2. Hayvancılık
Türkiye’de büyükbaş, küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra, balıkçılık ve arıcılık da
önemli iş kollarındandır. Büyükbaş hayvancılık daha çok Doğu Anadolu bölgesinde
yapılmakla birlikte Marmara bölgesinde de önemlidir. Küçükbaş hayvancılık ise daha ziyade
İç Anadolu bölgesinde, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yapılmaktadır. Arıcılık Karadeniz, Doğu
Anadolu bölgesi ve Ege, Akdeniz bölgelerinde, balıkçılık ise kıyı bölgelerimizin tamamında
hayvancılık faaliyetini oluşturmaktadır.
Hayvan yetiştiriciliği tüm dünyada ve ülkemizde önemini korumuş ve her zaman ekonomik
uğraş olarak devam etmiştir. Gittikçe artan nüfus karşısında beslenme önem kazanmakta,
artan nüfusa karşı beslenme ürünlerinin de artması gerekmektedir. İnsanoğlunun yaşamında
hayvansal ürünlerin katkısı büyüktür. Özellikle et, yumurta süt ve süt ürünleri insanın
vazgeçilmez beslenme ürünleridir.
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Hayvancılık faaliyeti geçmişte ilkel şartlarda ve rantabl olmayan bir şekilde yapılıyordu.
Ancak 20.yüzyılın özellikle son çeyreğinden itibaren entansif şartlarda yapılmaya
başlanmıştır. Hiç kuşkusuz ki hayvancılık faaliyeti, yapıldığı çevrenin fiziki ve beşerî
imkanlarının etkisinde yapılmaktadır. Ülkemize şöyle bir baktığımızda iklimin ve yer
şekillerinin sunduğu şartlara göre bazı bölgelerimizde büyükbaş hayvancılık bazı bölgelerde
küçükbaş hayvancılık bazı bölgelerde ise kümes hayvancılığı yapılmaktadır. Hatta küçükbaş
hayvancılık içinde bazı bölgelerde sadece keçinin bazı bölgelerde de koyun yetiştiriciliğinin
hakim olduğu görülmektedir. Kıyı bölgelerimize baktığımızda ise balıkçılığın bazı yerlerde
ağırlık kazandığını görmekteyiz. Öyle ki, balıkçılığın babadan oğula geçmekte olmasının ise,
beşerî bir faktör olduğu da dikkat çekmektedir.
Yurdumuzda Doğu Anadolu bölgesi hariç bir çok kesimde bitkisel ürün yetiştiriciliğine
destek amacıyla yapılan hayvancılık faaliyeti, kalkınma planlarında da önemle üzerinde
durulan ekonomik faaliyet kollarındandır.
İlk olarak 1. Kalkınma planında tarım politikasının amaçları kısmında ‘beslenme seviyesini
düzeltmek için diyette, proteinli, özellikle hayvani proteinli besinleri artırmak’ şeklinde bir
madde ile değinilen hayvancılık faaliyetinin, özellikle toplumun sağlıklı beslenmesinde ve
protein ihtiyacının karşılanmasındaki önemi belirtilmiştir. Bu sayede hayvan ürünlerinin
üretim ve tüketim dengesi, hayvancılık sisteminde köklü bir değişikliğe uğramıştır. Daha
farklı bir ifadeyle, hayvancılıktan elde edilen ürünlerin sağlıklı beslenmedeki rolü dikkate
alınarak yeni tedbirler ve düzenlemeler yapılmıştır. Aynı plan dahilinde et tüketiminin de kişi
başına 14,7 Kg.’dan 17,7 Kg’a yükseleceği tahmin edilmiştir.
Benzer şekilde balıkçılık faaliyeti için de; gerek iç sularımızda gerekse denizlerimizde
zengin balık çeşitlerinin bulunmasına rağmen bugüne kadar mevzuaat ve teşkilâtta gerekli
iyileştirmenin yapılmayışı ve balığın üretimi ve pazarlanması için gerekli yatırımların
yapılmamış olması yüzünden üretim düşük seviyede kaldığı belirtilmiştir. Üretimin azlığı,
taşıma ve saklama tesislerinin son derece az oluşu yüzünden yurdumuzda kişi başına balık
tüketiminin çok düşük bir seviyede kaldığı ve bu nedenlerle deniz kıyısından içerde olan
bölgelerde balık tüketimi çok sınırlı olduğu net bir şekilde belirtilmiştir. Alınacak tedbirler
doğrultusunda, üretimin artması ile fiyat seviyesinin düşmesi, taşıma ve saklama tesislerinin
kurulması sonucunda balık tüketiminin hızla artacağı ve 1963 de 2,2 den 1967 de 5,3 Kg. a
yükseleceği öngörülmüştür.
Sonraki yıllarda ise; örneğin 1985- 1989 yıllarını kapsayan 5. Kalkınma planında
hayvancılıkla ilgili hedefler şu şekilde belirtilmiştir:
‘Hayvancılık ürünlerinde öngörülen yıllık ortalama yüzde 4,7 üretim artışına ulaşabilmek için
hayvan yemi üretiminin artırılması ve bileşiminin düzenlenmesi, ıslah çalışmalarının
hızlandırılarak toplam içinde yüzde 19,0 olan saf va melez sığır ırkları oranının yüzde 30,0
dolayına çıkarılması, hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele çalışmalarına büyük ağırlık
verilmesi, besi uygulamalarının ve
tavukçuluğun teşvik edilerek yaygınlaştırılması
gerekecektir.
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Su ürünleri üretiminde öngörülen yüzde 7,7 oranındaki yıllık ortalama artışın sağlanabilmesi,
özellikle bu alanda hazırlanan Ana Planda öngörülen iç sular balıkçılığının geliştirilmesini,
avlanma zaman ve tekniklerinin düzenlenmesini, pazarlama imkânlarının geliştirilmesini, su
kirlenmelerinin önlenmesini ve açık deniz balıkçılığına geçilmesini gerektirmektedir’6.
Hayvancılığı destekleyen ilke ve politikalar çerçevesinde, çayır ve meraların
iyileştirilebilmesi için kullanımı düzenleyici tedbirler alınacağı, yem bitkilerinin üretimi nin
geliştirileceği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra; hayvan varlığı içinde yüksek verimli kültür ırkı
hayvan miktarının çoğaltılması, et, süt, yumurta gibi hayvansal ürünlerin miktar ve kalitesinin
artırılması hedef alınmıştır. Verimi düşük yerli ırk hayvanların et ve süt verimlerini artırmak
amacı ile uygulanan sunî ve tabii tohumlama çalışmaları geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır.
Hayvancılıkta çok önemli bir yer tutan salgın ve bulaşıcı hastalıklar ile mücadele
belirli programların çerçevesinde yürütüleceği ifade edilmiştir. Kültür ırklarının yaygın
olduğu bölgelerdeki özel ünitelerden, hem yetiştirmeyi desteklemek, hem de talebi karşılamak
için kadro fazlası genç dişi hayvanların kontrol altında tutulup ihtiyaç sahiplerine dağıtımı
sağlanmasına ve iç kaynaklardan karşılanamayan ihtiyacın ithal yoluyla sağlanmasına devam
edileceği hususları belirtilmiştir. Besicilik uygulaması genişletilerek sürdürülecek ve bu
konuda uygulanan teşvik tedbirlerine devam edileceği kararlaştırılmıştır.
Ayrıca; erken kuzu ve süt danası kesimlerinin önlenebilmesi için bunların, daha uzun süreler
besi altında bulundurulmalarına imkân veren desteklere ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Yurt
içi beyaz et ve yumurta talebini karşılamak ve sektörün ihracata yönelmesine imkân
hazırlamak amacıyla et ve yumurta tavukçuluğunda ekonomik büyüklükte entegre tesislerin
kurulması yönünde teşvik edici desteklerin sağlanacağı belirtilmiştir.
2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma planında yapılmış olan durum tespitine göre
‘Türkiye’de hayvancılık işletmeleri genelde küçük ölçekli olup yem bitkileri üretimi ile çayır
ve meraların korunma ve ıslahı yetersiz, suni tohumlama sayısı uluslararası ortalamaların
altında ve hayvan hareketleri ile hayvan sağlığına yönelik önlemler yeterlilikten uzak bir
durumdadır. Bu bağlamda, Plan döneminde hayvancılık desteklemeleri miktar ve çeşit olarak
artırılmış ve bölgesel projeler uygulamaya konulmuş, bu destekler son yıllarda et ve süt
üretiminde artış getirmiştir. Diğer taraftan, aynı dönem içerisinde et üretiminde arz açığı
doğuran gelişmeler ve tüketim artışı et fiyatlarında dalgalanmalara neden olmuş ve bu
kapsamda 2010 yılında başlatılan kasaplık canlı hayvan ve et ithalatı azalarak da olsa devam
etmiştir’ 7 . Bu durum tespitine istinaden uygulanması hedeflenen politikalar ise;
‘Hayvancılıkta etçi tip sığır ve koyun yetiştiriciliğinin geliştirilmesine ağırlık verilecek,
bölgesel programların uygulanmasına devam edilecektir.
İşletme Odaklı Koruyucu Veteriner Hekimlik Sistemi ile hayvan refahını içerecek şekilde tek
sağlık politikası hayata geçirilecektir.

6
7
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Çayır ve mera alanlarının tespit, tasnif ve ıslah çalışmaları hızlandırılarak daha etkin ve
verimli kullanımı sağlanacak, yem bitkisi ihtiyacı üretim ve ürün çeşitliliğindeki artışla
karşılanacaktır.
Balıkçılıkta kaynak yönetimi bilimsel verilere dayalı ve etkin bir biçimde gerçekleştirilecek,
idari kapasite güçlendirilecektir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde, çevresel sürdürülebilirlik
gözetilecek, ürün çeşitliliği ve markalaşma ile uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğin
artırılması sağlanacaktır8’ şeklinde belirlenmiştir.
Bu geliştirme politikalarına rağmen yurdumuzda hayvancılık faaliyetinin olması gereken
seviyeye henüz ulaşmadığı kanaatindeyim. Yurdumuzda özellikle hayvan beslenmesinde çok
önemli olan tabii çayır ve meraların tahrip edilmesi ve yanlış arazi kullanımından
kaynaklanan sorunlar oldukça önemlidir. Bunun yanında bazı hayvan türlerinin yurdumuza
getirilerek damızlık olarak kullanılması da sıkıntı yaratmaktadır. Çünkü getirilen hayvan
cinslerinin doğal yaşam ortamlarını yurdumuzda bulamamış olmaları, hayvanların verim ve
ortalama yaşam sürelerinin düşük olmasına yol açmaktadır.
Bunun yanı sıra üç tarafı denizlerle çevrili olan yurdumuzda balıkçılık faaliyetleri de arzu
edilen seviyeye ulaşamamıştır.

(Bin Hektar)

Tahıllar ve diğer
bitkisel ürünlerin
alanı
Toplam
tarım alanı

Ekilen
alan

Nadas

Sebze
bahçeleri
alanı

Süs
bitkileri
alanı

Meyveler,
içecek ve
baharat
bitkileri
alanı

Çayır ve
mera arazisi

2001

40 967

17 917

4 914

909

-

2 610

14 617

2002

41 196

17 935

5 040

930

-

2 674

14 617

2003

40 644

17 408

4 991

911

-

2 717

14 617

2004

41 210

17 962

4 956

895

-

2 780

14 617

2005

41 223

18 005

4 876

894

-

2 831

14 617

2006

40 493

17 440

4 691

850

-

2 895

14 617

2007

39 505

16 945

4 219

815

-

2 909

14 617

8
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2008

39 122

16 460

4 259

836

-

2 950

14 617

2009

38 911

16 217

4 323

811

-

2 943

14 617

2010

39 012

16 333

4 249

802

-

3 011

14 617

2011

38 231

15 692

4 017

810

4

3 091

14 617

2012

38 399

15 463

4 286

827

5

3 201

14 617

2013(*)

38 428

15 618

4 148

808

5

3 232

14 617

Tablo 4: Türkiye tarım alanları Kaynak: http://www.tuik.gov.tr
Tablo 4 de Türkiye tarım alanları belirtilmektedir. 2001 yılından 2013 yılına kadar geçen
sürede, toplam tarım alanlarımızın 40.967.000 hektardan 38.428.000’e düştüğü
görülmektedir. Tüm tarım alanları içinde sade meyve ve baharat bitkileri ekim alanlarında bir
artış olduğu fakat diğer alanların tamamında düşüş olduğu gözlemlenmektedir. Toplam tarım
alanlarımızın içinde hayvancılık faaliyeti için çok önemli olan çayır ve meraların alanı ise,
14.617.000 hektardır.

Grafik 3: Tarım alanlarının oransal dağılımı. (2013)
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Grafik 3’de tarım alanlarının 2013 verilerine istinaden hazırlanmış olan oransal payları
belirtilmiştir. Buna göre tahıllar grubu %52’lik oranla en fazla paya sahip iken, çayır ve mera
alanlarıysa % 38 oranına sahiptir.
Tablo 5: Büyükbaş Hayvan Sayıları. Kaynak: http://www.tuik.gov.tr
Yıl

Sığır

Manda

Büyükbaş Toplam

1991

11972923

366150

12339073

1992

11950907

352410

12303317

1993

11910000

316000

12226000

1994

11901000

305000

12206000

1995

11789000

255000

12044000

1996

11886000

235000

12121000

1997

11185000

194000

11379000

1998

11031000

176000

11207000

1999

11054000

165000

11219000

2000

10761000

146000

10907000

2001

10548000

138000

10686000

2002

9803498

121077

9924575

2003

9788102

113356

9901458

2004

10069346

103900

10173246

2005

10526440

104965

10631405

2006

10871364

100516

10971880

2007

11036753

84705

11121458

2008

10859942

86297

10946239

2009

10723958

87207

10811165

2010

11369800

84726

11454526

2011

12386337

97632

12483969

2012

13914912

107435

14022347

2013

14415257

117591

14532848

2014

14223109

122114

14345223
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2015

13994071

133766

14127837

2016

14080155

142073

14222228

2017

15943586

161439

16105025

2018

17042506

178397

17220903

Büyükbaş hayvan varlığımızın ifade edildiği Tablo 5’e göre yurdumuzda 2018 yılı itibariyle
17.220.903 adet büyükbaş hayvan vardır. 1991 verilerine istinaden yaklaşık %40 oranında bir
artış yaşanmıştır. Tabiki bu durumun gelişmesinde, canlı hayvan ithali de önemi bir etkendir.

Tablo 6: Küçükbaş Hayvan Sayıları. Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1002

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Koyun - Yerli
39590493
38575828
36709000
34823000
32985000
32234000
29376000
28560000
29425000
27719000
26213000
24473826
24689169
24438459
24551972
24801481
24491211
22955941
20721925
22003299
23811036
25892582
27485166
29033981

Koyun Merinos
841847
840110
832000
823000
806000
838000
862000
875000
831000
773000
759000
699880
742370
762696
752353
815431
971082
1018650
1027583
1086392
1220529
1532651
1799081
2106263

Keçi - Kıl
9579256
9439600
9192000
8767000
8397000
8242000
7761000
7523000
7284000
6828000
6676000
6519332
6516088
6379900
6284498
6433744
6095292
5435393
4981299
6140627
7126862
8199184
9059259
10167125

Keçi - Tiftik
1184942
1014340
941000
797000
714000
709000
615000
534000
490000
373000
346000
260762
255587
230037
232966
209550
191066
158168
146986
152606
151091
158102
166289
177811

Toplam
51196538
49869878
47674000
45210000
42902000
42023000
38614000
37492000
38030000
35693000
33994000
31953800
32203214
31811092
31821789
32260206
31748651
29568152
26877793
29382924
32309518
35782519
38509795
41485180
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2015
2016
2017
2018

29302358
28832669
31257408
32513293

2205576
2151264
2420228
2681679

10210338
10137534
10419027
10698553

205828
207765
215645
223874

41924100
41329232
44312308
46117399

Tablo 6’da ifade edilen küçükbaş hayvan sayısında 1991- 2018 yılları arasında % 10 oranında
bir azalma söz konusudur.

Tablo 7: Sağılan Hayvan Sayıları (Baş). Kaynak:
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=101&locale=tr

Süt Sığırları, Canlı (Saf Kültür)

Süt Sığırları, Canlı (Kültür Melezi)

Süt Sığırları, Canlı (Yerli)

Süt Sığırları, Canlı (Manda)

Koyun, Canlı (Merinos)

Koyun, Canlı (Yerli Ve Diğerleri)

Keçi, Canlı (Tiftik Keçisi)

Keçi, Canlı (Kıl Keçisi Ve Diğerleri)

2004
2010
2018
2004
2010
2018
2004
2010
2018
2004
2010
2018
2004
2010
2018
2004
2010
2018
2004
2010
2018
2004
2010
2018

832711
1626412
3185959
1699804
1787012
2554947
1343206
948417
597001
39362
35362
75882
328176
513579
1321682
9591015
10070029
17497602
97536
66339
92370
2379038
2516200
5234796

Türkiye süt üretiminde sığır (inek), koyun, keçi ve manda oldukça önemlidir. Özellikle
hayvansal protein ve kalsiyum ihtiyacının karşılanmasında temel besin maddesi olan süt,
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pastörize edilmiş halde paketlenmiş olarak tüketildiği gibi, pek çok gıda üretiminde de
yardımcı madde olarak kullanılmaktadır.

Tablo 8: Süt Üretim Miktarı (ton). Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1002

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Koyun
Yerli
1110534
1072445
1030609
975381
918495
904623
809553
795773
789084
759875
709503
645465
754979
756001
774344
777385
762930
726894
712784
792122
865577
973619
1062274
1069441
1129237
1113469
1288041
1382026

Koyun
Merinos
16909
16728
16771
16420
16005
17039
16795
17305
15612
14504
13843
11922
14980
15715
15533
17296
19657
19978
21435
24710
27245
33388
38739
44496
47990
46943
56738
64245

Keçi Kıl
322084
308356
304149
288567
269670
258159
243044
240121
231420
216328
215881
206403
274350
255468
250246
250594
234883
207385
190286
270476
318273
367208
413444
460518
477824
476234
520197
558418

Keçi
12655
10993
9878
8160
7537
7295
6258
5458
5161
3883
3914
3218
3786
3619
3513
3165
2604
2185
1924
2335
2315
2221
2299
2752
3350
3167
3198
3408

Sığır
Kültür
1913438
2065445
2222701
2309742
2581711
2723911
2593152
2576065
2618031
2639113
2660282
2467889
3215859
3231461
3596017
4295367
5050533
5380715
5713004
6309065
7239644
8554402
8946131
9383812
9672573
9825300
11355933
12301080

Sığır
Melez
4188398
4236269
4399142
4584837
4751023
4827957
4586892
4586511
4722638
4591861
4410758
3867656
4568252
4608293
4646857
4884590
4608728
4520465
4585859
4861835
5341224
6166762
6531573
6628337
6315366
6101826
6620540
6957715

Sığır
Yerli
2514576
2413164
2282629
2234294
1942578
1913758
1734133
1669483
1624821
1501067
1418042
1155088
1730027
1769571
1783328
1687345
1620079
1353996
1284450
1247644
1221560
1256673
1177305
986701
945581
859137
785846
778082

Tablo 8’de belirtildiği üzere, süt üretim miktarında sığır en yüksek paya sahiptir. 1991 ve
2018 verilerini karşılaştırdığımızda yaklaşık 11 tonluk bir artış olduğu göze çarpmaktadır.
Benzer şekilde, koyun ve keçi sütü üretiminde de artış gözlenmiştir. Bu durumun
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Manda
161348
155660
140385
143606
114534
108194
86700
79815
75243
67330
63327
50925
48778
39279
38058
36358
30375
31422
32443
35487
40372
46989
51947
54803
62761
63085
69401
75742

gelişmesinde
hayvancılık
faaliyetinin
geçen
süre
zarfında
entansifleştiğini
söyleyebiliriz. Besi çiftliklerinin daha modernleşmesi, yem ve bakım işlemlerinde daha
elverişli şartların gelişmiş olması ve çiftçinin bilinçlendirilmesi yıllık süt üretim miktarında da
büyük oranlarda artış sağlanmasına neden olmuştur.

Tablo 9: Kesilen Hayvan Sayısı (Baş) Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1002

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Koyun
7926513
7478617
6868528
7650160
5493520
5536300
6488056
7899041
7104853
6110853
4747268
3935393
3554078
3933973
4145343
4763394
6428866
5588906
3997348
6873626
5479546
4541122
4958226
5197289
5008411
4083620
5134338
4652525

Keçi
1198008
1047648
959262
904550
842770
734190
922322
1342083
1309055
1166169
879127
757465
607006
570512
688704
803063
1256348
767522
606042
1219504
1254092
926799
1340909
1570239
1999241
1756360
2068866
693405

Sığır
2162860
2064982
2085350
2249483
1820770
1816000
2382346
2200475
2006758
2101583
1843320
1774107
1591045
1856549
1630471
1750997
2003991
1736107
1502073
2602246
2571765
2791034
3430723
3712281
3765077
3900307
3602115
3426180

Manda
59913
54500
50300
56705
38310
20100
36296
27257
28240
23518
12514
10110
9521
9858
8920
9658
9532
7251
4857
15720
7255
7426
2403
2176
1391
1499
6123
1880
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Kırmızı et tüketimimizde temel kaynak olan; sığır, manda, koyun ve keçi eti tüketimi yıl
bazında artmakla birlikte bu durum doğal olarak kesilen hayvan sayısını da etkilemiştir.
Sığır, koyun ve keçi kesimi artış gösterirken manda kesiminde büyük bir düşüş görülmektedir.
İlgili tablolarda süt üretim miktarı ve sağılan hayvan sayıları ile büyükbaş hayvan sayılarına
baktığımızda da Türkiye’de manda yetiştiriciliğinin nispeten ihmal edildiğini ifade edebiliriz.

Tablo 10: Et Üretimi (Ton ) Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1002

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Koyun
128626
122887
112806
126306
102115
98127
116104
144703
132476
111139
85661
75828
63006
69715
73743
81899
117524
96738
74633
135687
107076
97334
102943
98978
100021
82485
100058
100831

Keçi
19570
17286
16166
14908
14124
12274
15592
23429
23693
21395
16138
15454
11487
10301
12390
14133
24136
13752
11675
23060
23318
17430
23554
26770
33990
31011
37525
13603

Sığır
309563
300652
296066
316654
292447
301828
379541
359273
349681
354636
331589
327629
290455
364999
321681
340705
431963
370619
325286
618584
644906
799344
869292
881999
1014926
1059195
987482
1003859

Manda
8803
7967
7131
8162
6094
3140
5640
4762
5196
4047
2295
1630
1709
1950
1577
1774
1988
1334
1005
3387
1615
1736
336
526
326
351
1339
402

99

Manda
0%

Koyun
9%
Keçi
1%

Sığır
90%

Grafik 4: Kırmızı et üretimi. (2018)

Grafik 4 de 2018verilerine istinaden hazırlanmış kırmızı et üretim oranları görülmektedir.
Grafiğe göre % 90’lık pay ile sığır eti üretimi ilk sırada yer alırken, bunu koyun ve keçi et
üretimleri takip etmektedir. Manda eti üretimi ise, çok düşük değerde olduğu için genel
gösterimde yüzdelik payı sıfır olarak geçmektedir.

100

Uygulamalar
Yakın çevrenizde bir ziraat sahasını gözlemleyiniz.

101

Uygulama Soruları
Gözlem yaptığınız sahada yetiştirilen ürünler nelerdir?

102

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ülkemizde ziraati yapılan bitkisel ürünler gruplandırılarak zirai özellikleri
açıklanmaya çalışılmıştır.
Tahıllar ülkemizde geniş alanlarda yetiştirilmektedir. Bunların diğer tarla ürünlerine göre
bazı üstünlükleri vardır:
-Her şeyden önce farklı iklim özelliklerine adaptasyonları (uyum sağlamaları) diğer tarım
ürünlerine göre daha yüksektir.
-Tahılların, hemen yetiştirildiği yıl içerisinde tüketilme zorunluluğu yoktur. İlaçlanıp
depolanmak sureti ile uzun yıllar saklanabilirler. İç ya da dış pazarlara sürülebilirler.
-Tarımı en kolay ürünler olup, tarım kültürü tarihinde, en erken kültür altına alınan tahıllardır
Ülkemizde baklagil ziraati kapsamında ağırlıklı olarak nohut, mercimek ve fasulye ziraati
yapılmaktadır. Tahıl ziraatine göre sıcaklık ve su ihtiyaçları bakımından daha hassas olan
baklagiller İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde sulama şartlarının
elverişli olduğu sahalarda yapılmaktadır.
Baklagiller grubunda değerlendirilen nohut, ilk yetişme döneminde yağış, hasat döneminde
ise kuraklık ister. Yurdumuz iklim şartları genelde nohut tarımına elverişlidir. En fazla tarımı
İç Anadolu Bölgesin de yapılmaktadır. Bu bölgemizi Akdeniz ve Ege Bölgeleri takip eder.
Kuraklığa nispeten dayanıklı olduğu için en fazla tarımı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
yapılan mercimek, oldukça fazla tüketilen baklagillerdendir. Üretimimizin yarıdan fazlası da
Güneydoğu Anadolu bölgesi ile İç Anadolu bölgemizden karşılanır.
Bunların yanı sıra Yurdumuzda sulama imkanı olan her yerde tarımı yapılabilen fasulye
üretimde en büyük paya sahip bölgemiz İç Anadolu’dur.
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Sanayi sektörüne hammaddeler sağlayan büyük ekonomik kaynaklardan biride tarım
sektörüdür. Bu sektörde yetiştirilen tarım bitkileri arasında ürünleri fabrikalarda işlenerek
insanlar için çok çeşitli ihtiyaç maddeleri ve malları elde edilen kültür bitkilerine (tarımsal
bitkiler) sanayi veya endüstri bitkileri denir. Bunlar, büyük bir çeşitlilik gösterir. Şeker
üretilenler, yağ üretilen bitkiler, dokuma bitkileri, keyif verici bitkiler, kimyasal maddeler
veren bitkiler, tıbbi bitkiler ve kerestesi çok değerli olan bitkiler başlıcalarıdır.
Başta iklim özellikleri olmak üzere coğrafi koşulların çok uygun olması nedeni ile yurdumuz
birçok endüstri bitkisinin tarımına uygundur. Bunlar arasında; tütün, pamuk, şeker pancarı,
keten-kenevir, çay, yağ bitkileri, anason, haşhaş gibi ürünler başta gelir.
Meyvecilik, tarla ürünleri yetiştiriciliğinden farklı bir durum arz eder. Tarla ürünleri her yıl
ekilir, oysa meyve ağaçları dikildiğinde çok uzun yıllar ürün alınabilmektedir. Bu bakımdan
meyve bahçesi oluştururken çok dikkatli olunmalı, uzun vadeli düşünülmeli, planlar ona göre
yapılmalıdır. Yapılacak bir hata bir yılda telafi edilemez duruma gelebilmektedir.
Öncelikle meyvecilik yapılacak sahanın fiziki ve beşerî coğrafi özellikleri çok iyi bilinmelidir.
Bunlar içinde iklim ve toprak yapısı önde gelmesi gereken bir şart olmalıdır. Var olan iklim
özelliğine göre meyve türü seçilmeli ona göre hareket edilmelidir. Bilindiği gibi iklim içinde
çok çeşitli unsurlar vardır. Bu unsurların hepsi göz önüne getirilmeli, incelenmeli ve
meyveyle uyumu tam olarak belirlenmelidir.
Ülkemizin sebze üreten merkezlerinin başında gelmektedir. Coğrafi konumun uygun oluşu ve
değişik bölgelerinde, birçok farklı iklim görülmesi nedeni ile yurdumuz. Dünyanın sebze
tarımına en uygun ülkeleri arasında yer alır. Bu nedenle de, yurdumuzun hemen her
bölgesinde, farklı sebze türleri yetiştirilir. Sebze tüketimi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de oldukça fazladır. Sebzeler insanların temel besin maddelerinden biridir. Gerek insan
sağlığına olan yararları ve gerekse de mevsimlere göre çeşitli sebzelerin bollaşması itibariyle
ucuz olması tüketimi de arttırmaktadır.
Bu hafta Türkiye Ziraat Coğrafyası kapsamında yetiştirilen bitkisel ürünler hakkında genel
bilgiler verilmiştir. Bilindiği üzere ülkemiz sahip olduğu doğal ve beşeri şartlar itibariyle çok
çeşitli zirai ürünlerin yetişmesine elverişlidir. Ancak bu bölümde yetiştirilen tüm ürünler
hakkında detaylı bilgi verilmesi mümkün olmadığından sadece örnek teşkil edecek seçilmiş
ürünler hakkında bilgiler sunulmuştur.
Türkiye’de büyükbaş, küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra, balıkçılık ve arıcılık da
önemli iş kollarındandır. Büyükbaş hayvancılık daha çok Doğu Anadolu bölgesinde
yapılmakla birlikte Marmara bölgesinde de önemlidir. Küçükbaş hayvancılık ise daha ziyade
İç Anadolu bölgesinde, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yapılmaktadır. Hayvancılık faaliyeti
geçmişte ilkel şartlarda ve rantabl olmayan bir şekilde yapılıyordu. Ancak 20.yüzyılın
özellikle son çeyreğinden itibaren entansif şartlarda yapılmaya başlanmıştır. Hiç kuşkusuz ki
hayvancılık faaliyeti, yapıldığı çevrenin fiziki ve beşerî imkânlarının etkisinde yapılmaktadır.
Ülkemize şöyle bir baktığımızda iklimin ve yer şekillerinin sunduğu şartlara göre bazı
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bölgelerimizde büyükbaş hayvancılık bazı bölgelerde küçükbaş hayvancılık bazı bölgelerde
ise kümes hayvancılığı yapılmaktadır. Hatta küçükbaş hayvancılık içinde bazı bölgelerde
sadece keçinin bazı bölgelerde de koyun yetiştiriciliğinin hâkim olduğu görülmektedir. Kıyı
bölgelerimize baktığımızda ise balıkçılığın bazı yerlerde ağırlık kazandığını görmekteyiz.
Öyle ki, balıkçılığın babadan oğula geçmekte olmasının ise, beşerî bir faktör olduğu da dikkat
çekmektedir.
Dünyada ziraatın ağırlıklı olduğu gelişmiş ülkelere baktığımızda çayır ve mera alanlarının
arttığı gözlenirken ülkemizde özellikle son 10 yılda azaldığı dikkat çekmektedir. Ziraat ülkesi
ve genç nüfusa sahip olan ülkemiz için son derece üzücü bir durumdur.
İlk olarak 1. Kalkınma planında tarım politikasının amaçları kısmında ‘beslenme seviyesini
düzeltmek için diyette, proteinli, özellikle hayvani proteinli besinleri artırmak’ şeklinde bir
madde ile değinilen hayvancılık faaliyetinin, özellikle toplumun sağlıklı beslenmesinde ve
protein ihtiyacının karşılanmasındaki önemi belirtilmiştir. Bu sayede hayvan ürünlerinin
üretim ve tüketim dengesi, hayvancılık sisteminde köklü bir değişikliğe uğramıştır. Daha
farklı bir ifadeyle, hayvancılıktan elde edilen ürünlerin sağlıklı beslenmedeki rolü dikkate
alınarak yeni tedbirler ve düzenlemeler yapılmıştır.
Hayvancılığı destekleyen ilke ve politikalar çerçevesinde, çayır ve meraların
iyileştirilebilmesi için kullanımı düzenleyici tedbirler alınacağı, yem bitkilerinin üretiminin
geliştirileceği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra; hayvan varlığı içinde yüksek verimli kültür ırkı
hayvan miktarının çoğaltılması, et, süt, yumurta gibi hayvansal ürünlerin miktar ve kalitesinin
artırılması hedef alınmıştır. Verimi düşük yerli ırk hayvanların et ve süt verimlerini artırmak
amacı ile uygulanan sunî ve tabii tohumlama çalışmaları geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır.
2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma planında yapılmış olan durum tespitine göre
Türkiye’de hayvancılık işletmeleri genelde küçük ölçekli olup yem bitkileri üretimi ile çayır
ve meraların korunma ve ıslahı yetersiz, suni tohumlama sayısı uluslararası ortalamaların
altında ve hayvan hareketleri ile hayvan sağlığına yönelik önlemler yeterlilikten uzak bir
durumdadır. Bu bağlamda, Plan döneminde hayvancılık desteklemeleri miktar ve çeşit olarak
artırılmış ve bölgesel projeler uygulamaya konulmuş, bu destekler son yıllarda et ve süt
üretiminde artış getirmiştir. Diğer taraftan, aynı dönem içerisinde et üretiminde arz açığı
doğuran gelişmeler ve tüketim artışı et fiyatlarında dalgalanmalara neden olmuş ve bu
kapsamda 2010 yılında başlatılan kasaplık canlı hayvan ve et ithalatı azalarak da olsa devam
etmiştir. Bu durum tespitine istinaden uygulanması hedeflenen politikalar ise; ‘Hayvancılıkta
etçi tip sığır ve koyun yetiştiriciliğinin geliştirilmesine ağırlık verilecek, bölgesel
programların uygulanmasına devam edilecektir.
Yukarıda çok genel hatlarıyla özetlenen bu bölümde; Kalkınma planlarında hayvancılık
konusunda uygulanan politikalar, Büyükbaş Hayvancılık, Küçükbaş hayvancılık, kırmızı et
tüketimi ile hayvancılık için oldukça önemli olan çayır ve meraların durumu incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Ülkemizde pamuk üretimini artıran gelişmeler hangi şıkta doğru verilmemiştir?
A. Çiftçiye yüksek gelir sağlaması
B. Mevsimlik iş gücü oluşturduğu için hasat zamanında ailelerin para kazanmasını sağlamsı
C. Münavebe yapılması sonucu verim artışı sağlanması
D. Pamuğun istediği sıcaklık şartlarının ülkemizde rahatça sağlanabilmesi
E. Erzurum Kars platosunun yılın büyük kısmında aşırı soğuklara maruz kalıyor olması
2. Hayvancılık hangi ekonomik faaliyet grubuna girmektedir?
A Primer
B. Sekonder
C. Tersiyer
D.Kuaterner
E.Kuiner

3. Türkiye hayvancılık üretiminde en önemli türler hangileridir?
A. Balık türleri
B. İpek böcekleri
C. Kabuklu deniz ürünleri
D. Sığır, koyun, keçi
E. Yabani domuzlar

4. Sofralık zeytinlerin yetişme alanları genel olarak nerelerdir?
A. Gazi Antep’ten Adana’ya uzanan bir hat dâhilinde yetişir
B. Mümbit Hilal çevresinde yetişir
C. Konya’nın doğusunda yetişir
D. Kaz dağlarından Bursa’nın doğusuna kadar çekilecek bir şeridin kuzeyinde kalan bölgede
yetişir
E. Yukarı Murat Van Bölümünde yetişir

5. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde domates yetiştiriciliği için uygun alanlardan biridir?
A. Doğu Anadolu
B. Güneydoğu Anadolu
C. Güney Marmara
D. Batı Karadeniz
E. Kuzey Anadolu
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6. Yurdumuzda hangi bölge hariç birçok kesimde bitkisel üretime destek amacıyla balıkçılıkla
ilgilenilmektedir?
A. Ege bölgesi
B. Doğu Anadolu bölgesi
C. Marmara bölgesi
D. Akdeniz bölgesi
E. Karadeniz bölgesi
7. Arıcılık faaliyeti en çok hangi bölgemizde yaygınlık kazanmıştır?
A Akdeniz
B. Karadeniz
C. Ege
D. Marmara
E.Doğu Anadolu
8. Meyve yetiştirilecek saha için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A. Meyve yetiştirilecek alanın fiziki ve beşeri coğrafi özellikleri çok iyi bilinmelidir
B. Toprağa bolca fosfat verilmelidir
C. Toprak 2 yıl dinlendirilmedir
D. Münavebe yapılmalıdır
E. Arazi mülkiyeti satın alınmalıdır
9. 2013 yılı süt üretim miktarları dikkate alındığında en az paya sahip olan hayvan türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sığır
B)Koyun
C)Keçi
D)Manda
E)İnek
10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yetiştirilen sanayi bitkilerinden değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Şeker kamışı
Tütün
Pamuk
Susam
Çay

Cevaplar: 1-E, 2-A, 3- D, 4-D, 5-C, 6-B, 7-B, 8-A, 9-D, 10-A
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5. EKONOMİK FAALİYETLER: SANAYİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Türkiye’de planlı kalkınma dönemiyle birlikte Organize Sanayi Bölgeleri kurulmaya
başlanmıştır. Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetleri'ne, kamu
tarafından düşük faizli, uzun vadeli krediler verilmekte ve sanayiciler için altyapısı
tamamlanmış sanayi parselleri hazırlanmaktadır.
Dersimizin bu haftaki bölümünde Sanayi Faaliyetleri kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri
ile İstanbul, İzmir ve Ankara il sanayi yapıları değerlendirilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Organize Sanayi Bölgesi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Organize sanayi bölgesi

Ne
olduğu
ve
amaçlarla kurulduğu

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

hangi Ders notları ve sunumlarla.

111

Anahtar Kavramlar

Türkiye, Sanayi, Organize sanayi bölgesi
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Giriş
Günümüzde teknoloji geliştirme, sanayileşme ve sanayileşirken de ileri teknolojiden
yararlanarak yeni alanlar ve ürünler oluşturma yarışı her geçen gün daha ileri bir boyuta
ulaşırken, bu yolla erişilen güç, milletler için dünya piyasalarında büyük bir rekabet alanını da
beraberinde getirmektedir. Gelişmiş ülkelerde ürün rekabeti, bilimsel ve teknolojik yetkinlik
rekabetine dönüşmüş durumdadır. Dolayısıyla yoğunlaşmış bilgi ve beceriye sahip iş gücü,
bilgi ve deneyim birikimi, Ar-Ge alt yapısı, modern haberleşme ağı, bilişim teknolojilerinin
etkin kullanımı, kaliteden ödün vermemek ve ürün skalasında zenginlik gibi kriterler rekabet
gücünü belirleyen en önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojik gelişmeler
uluslararası bir perspektifle izlenmekte, özellikle ülkenin ticaretine/ekonomik büyümesine ve
rekabet edebilirliğine getirebilecekleri katkı dikkate alınarak hedefler belirlenmekte ve
işbirlikleri aranmaktadır. Bilim-buluş-teknoloji üretimi ile yönlendirilen ülkelerde firmalar,
uluslararası ticareti yapılacak ürünleri belirlemekte ve belirli dönemler sonunda geliştirilmiş
ürünler veya yeni ürünlerle eski ürünleri değiştirerek inisiyatifi bir süre ellerinde tutmakta, bu
arada dünya ticaret hacmini de büyütmeye çalışarak, paylarını artırmak için yoğun çaba
harcamaktadırlar. Bunun sonucu olarak bilim-buluş-teknoloji güdümlü ekonomiler dünya
ticaretinin ihracat çıkış kapıları olarak yarışmakta; diğerleri ise yalnız ithalatçı durumunda
olmaktadırlar. Bugün, sahip oldukları bilimsel ve teknolojik bilgiyi entegre süreçler içinde
ürüne ve toplumsal kalkınmaya dönüştürebilen ülkeler ile bu süreç entegrasyonunu
başaramamış ülkeler arasındaki anlayış ve uygulama farkı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke
tanımlamasında kullanılan önemli araçlardan biri olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde
yürütülen çalışmalar, teknolojik açıdan belli bir gelişmişlik düzeyine ulaşılmadıkça, hızlı bir
ekonomik büyümenin gerçekleşemediğini göstermektedir. Bu ülkelerdeTürkiye'de de olduğu

113

gibi- teknolojik gelişme, yerel olarak yürütülen Ar-Ge çalışmalarına bağlı olarak değil,
genellikle gelişmiş ülkelerden teknoloji transferi yolu ile başlamakta ve transfer edilen bu
teknolojinin yerel koşullara adaptasyonu faaliyetlerine bağlı olarak teknolojik yeteneğin
oluşturulması yolu ile sağlanabilmektedir. Bir ülkenin teknolojik yeteneğini ölçebilmek için
geliştirilen bazı göstergelerle teknolojik yeteneklerine göre ülkeler çeşitli kategorilere
ayrılarak bu kategoriler arasında ekonomik büyüme, kişi başına düşen milli gelir ve çeşitli
sektörlerdeki yurt içi hâsıla arasında ilişkiler irdelenmektedir. Yapılan bu çalışmalarda
teknolojik gelişkinlikle, ekonomik büyüme arasında ciddi bir ilişki olduğu görülmektedir. Son
yıllarda hızlı teknolojik gelişmenin yanında, dünya ticaretinin giderek serbestleşmesi ile
beraber rekabet de hızla artmaktadır. Gelişmiş ülkeler çeşitli araçlarla kendi sanayilerini
destekleyerek yapısal uyum ve rekabet gücünün sürdürülmesi yönünde politikalar
uygulamaktadır. Bu gelişmeler, bilim ve teknoloji politikalarını ön plana çıkarmakta ve Ar-Ge
çalışmalarına daha fazla kaynak ayrılmasını gerektirmektedir. Kalkınmanın ana unsurlarından
biri olan sanayileşmede, uygun teknoloji seçimi yanında, doğal kaynaklar ile bölgesel
potansiyellerin değerlendirilmesi konusu da son derece önem arz etmektedir. İhracat ve
ihracatta süreklilik için de girdilerin dünya fiyatlarından temini yanında, ithalatta düşük fiyat
ve düşük kaliteli ürünlerin meydana getirdiği haksız rekabete karşı sanayinin korunması
gerekmektedir. Dolayısıyla gerçek refah ve büyümenin sanayileşmeden geçtiği unutulmadan,
ülkemizin de gelişmiş ülkeler sınıfında yer almasının sağlanması amacıyla ülke sathında
yapılacak yatırımlar için her türlü özveride bulunulması son derece önemlidir.
Türkiye’de planlı kalkınma dönemiyle birlikte Organize Sanayi Bölgeleri kurulmaya
başlanmıştır. Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetleri'ne, kamu
tarafından düşük faizli, uzun vadeli krediler verilmekte ve sanayiciler için altyapısı
tamamlanmış sanayi parselleri hazırlanmaktadır.
Dersimizin bu haftaki bölümünde Sanayi Faaliyetleri kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri
ile İstanbul, İzmir ve Ankara il sanayi yapıları değerlendirilecektir.

5.1.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)

Organize Sanayi Bölgeleri Türkiye'nin sanayileşme ve kentleşme tarihinin en önemli politika
araçlarından biridir. Türkiye’ye özgü bir model olan OSB’lerin başarısı, sahadaki somut bir
problemi, merkezin ve yerelin dinamiklerini bir arada kullanarak çözmesidir.
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Türkiye OSB'ler konusunda önemli bir tecrübeye sahiptir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından 1962 yılından bugüne kadar 309 adet OSB’ye sicil verilerek tüzel kişilik
kazandırılmıştır. Kamu kredisiyle tamamlanan OSB sayısı ise 152’dir. Tamamlanan bu
projeler için 2018 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 5 Milyar TL, devam eden OSB projelerine de 1,1
Milyar TL olmak üzere toplam 6,1 Milyar TL tutarında kredi sağlanmıştır. 2002 sonrası
döneme bakıldığında ise OSB sayısı 70’den 152’ye çıkmış, üretilen sanayi parsel sayısı 17
binden 65 bine çıkmıştır. Aynı dönemde OSB’lerde faaliyet gösteren firmalardaki istihdam
sayısı 370 bin kişiden 1,8 milyon kişiye ulaşmıştır. Görüleceği üzere izlenen kamu politikaları
sonucu 2002 sonrası son derece önemli gelişmeler izlenmiş ve Türkiye’de sanayi bölgelerinin
mekânsal gelişimi açısından çok önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Dolayısıyla OSB kurmakta,
yatırım yaparak yeni alanlar açmakta sorun bulunmamakta ve OSB destek mekanizması her
geçen gün geliştirilerek daha iyi bir şekilde işletilmektedir. Diğer taraftan Türkiye’de
OSB’lerin inşaat, imar ve belediyecilik üzerinden yapılandırılmış olması OSB’lerin
girişimcilere daha fazla katkı vermesini de engelleyebilmektedir. Bu kapsamda sanayinin ve
firmaların dönüşümüne, daha yenilikçi olmalarına ve dijitalleşmesine OSB’lerin daha fazla
katkı vermeleri mümkün müdür? Daha etkin OSB’ler Türkiye'de sanayiinin dönüşümüne daha
fazla katkı sağlayacaktır. Bu nedenle OSB’lerin dönüştürülmesi son derece önemli bir konu
olarak önümüzde durmaktadır. Geçmişte sanayiinin temel sorununu çözme başarısı göstermiş
olan OSB’ler, bugün bu sorunları çözmekte yetersiz kalmaktadır. Türkiye verimliliğe dayalı
bir ekonomiden yenilikçiliğe dayalı bir ekonomik yapıya geçerken, firmaların temel
ihtiyaçları da değişmektedir. Önceleri düşük maliyetli üretim yapmaya, sonraları ise kaliteye
odaklanan firmaların günümüzde giderek daha fazla artan şekilde tasarım, Ar-Ge,
dijitalleşme, küresel pazarlama ve özgün çözümler sunma gibi rekabet güçlerini artıracak
alanlara girmesi gerekmektedir (Cansız, 2010:106-112). OSB’lerin yer tahsisi, doğalgaz,
elektrik, su, çevre gibi altyapı ve belediyecilik hizmetlerinin yanında OSB’de faaliyet
gösteren firmaların yenilik, verimlilik ve dijital kapasitelerinin artırılmasında bir arayüz
olarak kurgulanabileceği yeni bir modele geçilebileceği düşünülmektedir. Ayrıca, OSB’lerin
hem yenilikçi firmalara hem de kamuya yakın durabilmelerinden dolayı; OSB’lerin
kurgulanacak

arayüzlerle

potansiyel

olarak

başarılı

imkânlara

sahip

olacağı

değerlendirilmektedir.
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5.2.

Dünyada Sanayi Bölgeleri Deneyimi ve Türkiye için Çıkarımlar

Dünyadaki 50 yıllık “özel ekonomik bölge” uygulamalarından önemli politika dersleri
çıkmaktadır. “Özel ekonomik bölge” uygulamalarının temel hedefleri, doğrudan ve dolaylı
dinamik etkiler olarak iki başlık altında konumlanmaktadır. İhracatın artması, istihdam
yaratılması, doğrudan yabancı yatırımların artması, cari açığın azaltılması, kamu
finansmanında iyileşmeler doğrudan etkilere örnek olarak verilebilir. İşgücünün ve yönetim
kadrolarının becerilerinin gelişmesi, teknoloji transferi, ileri-geri bağlantılar, demonstrasyon
etkisi, ihracatın çeşitlenmesi, dış piyasalara yönelik bilgilerin artması ise dünya örneklerinde
hedeflenen dolaylı dinamik etkilerdendir. Dünyadan uygulama örneklerine bakıldığında,
4.500 özel ekonomik bölge sayılabilse de gerçek anlamda az sayıda başarı hikayesi
bulunmaktadır. Bunlar arasında İrlanda’daki dünyadaki ilk uygulama örneği olan Shannon
Free Zone, Hong Kong’daki uygulamalar ve Çin’deki Shenzen bölgesi, Kore’deki Incheon,
Malezya’daki Johor-İskander ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Jebel-Ali Free Zone
bölgeleri sayılabilir. Bu bölgelerin çoğunda kamu ile özel sektör arasında farklı formatta iş
birlikleri oluşturulmakta, özel sektörün öncülüğündeki “geliştirici şirketler” (developer
company), uzun dönemli imtiyaz sözleşmeleri yoluyla bu bölgeleri geliştirme ve yönetme
hakkı elde etmekte, bu bölgelere odaklanan kamu idareleri tarafından da denetlenmektedir. Bu
bağlamda, özellikle son dönemde Hindistan’ın sahneye çıkışı ve Delhi-Mumbai Sanayi
Geliştirme Koridoru için Japonya-Hindistan ortaklığında ve yarı kamu yarı özel yapıdaki
şirketin tecrübesi dikkat çekmektedir (Farole ve Akıncı, 2011). Dünyadaki bu tecrübelere
bakıldığında, performansı ortalamanın üstünde olan sanayi bölgeleri için bir dizi başarı kriteri
tanımlanabilmektedir. Bunlar içinde yer seçimi ve bağlantı düzeyi; kalkınmaya bütüncül
(eşgüdümlü/entegre) yaklaşım ve performans (beceriler, ihracat, inovasyon) odaklı yönetim
modelleri ön plana çıkmaktadır. Kentlerin yenilikçiliği ve girişimciliği üzerine tartışmalardan
da bir dizi ders çıkarmak mümkündür. Bu tartışmalarda odak, “parklardan” şehirlere doğru
kaymaktadır. Yaşam kalitesi ve maliyeti giderek önemli hale gelmekte, sosyal boyutun önemi
artmaktadır. Ekosistem yaklaşımı ağırlık kazanmakta ve iş birliği araçları ve platformlar artık
müdahalelerin odağına yerleşmektedir (Dünya Bankası, 2016). Firma yetkinliği üzerine
çalışmalar da OSB’lerin olası işlevleri konusuna ışık tutmaktadır. Geçmiş dönemde “kara
kutu” niteliğinde olan firma yetkinlikleri (yönetim kalitesi, mikro düzeyde verimlilik vb.) olan
unsurlar günümüzde daha iyi ölçülebilmekte ve bu alandaki literatür hızla gelişmektedir.
Ülkemizde firmaların verimlilik düzeyi üzerinde belirleyici olan yedi kritik faktörün altı
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çizilmektedir: (1) İş modelleri: Değer zincirlerinde konumlanma, (2) Küresel tedarik
zincirlerine entegrasyon, (3) Bilgiye erişim, yenilikçilik ve teknoloji transferi, (4) Firmalar
arası iş birlikleri ve uzun vadeli müşteri ilişkileri, (5) Modern üretim tekniklerinin kullanımı,
(6) Firma yönetim kalitesi ve kurumsallaşma ve (7) İşgücü verimliliği ve insan kaynakları
uygulamaları (KB, 2018).
OSB’ler açısından, hedef kitleyi tanımlayabilmek kritik hale gelmekte, firmaları
yetkinliklerine göre sınıflandırıp, müdahaleleri ve destekleri bu sınıflara göre tasarlamakta
fayda bulunmaktadır. Öte yandan, üniversite-sanayi iş birliği de OSB’lerin gelecekteki
rolünde önemli boyutlardan biri olmak durumundadır (Cansız, 2010:110). Bu bağlamda,
akademi reformu tartışmalarına, ticarileşme için yapılması gerekenlere ve işleyen
ekosistemlerin özelliklerine daha yakından bakmak önemlidir. Özellikle, akademide “çok
disiplinli” araştırma altyapıları ve akademik olmayan program yöneticilerinin rolleri önem
kazanmaktadır. Sanayi politikasının yerelleşmesi tartışmalarına bakıldığında da OSB’lerin
sanayi stratejisinin yerel unsuru olup olmayacağı hipotezi oluşturulabilir. Ulusal amaçlar (örn.
milli güvenlik) doğrultusunda uygulanacak yerel programlarda, OSB’lere kritik roller
düşebilir. Ayrıca ticarileşme süreçlerinin etkinliğini artırırken, bu yöndeki girişimleri
yerelleştirmek, yerelde kamu-özel ortaklıkları kurgulamak, risk paylaşımını sağlamak gibi
konularda OSB’lere önemli roller tanımlanabilir (Block ve Keller, 2015). Mekânsal stratejik
planlamaya dair literatüre OSB’ler perspektifinden bakıldığında ise fonksiyonel bölge ve
koridor geliştirme yaklaşımlarının ön plana çıktığı söylenebilir. Bu tartışmalar, fiziki altyapı,
ekonomik varlıklar ve sosyal ilişkilere bütüncül olarak bakmaktadır (Audretsch, 2015).
Özellikle bu düzlemlerdeki ilişkilerin ve etkileşimin idari sınırların ötesine geçmesi başta AB
ülkeleri olmak üzere çoğu ülkede temel bir zorluk olarak görülmekte, yenilikçi müdahaleler
kurgulanmaktadır. Çoğu zaman kendiliğinden (organik olarak) gelişen bu etkileşimler,
OSB’lere de önemli bir işlev kazandırmaktadır. Örneğin ülkemizin başlıca sanayi omurgasını
oluşturan Gebze bölgesi, idari açıdan Kocaeli sınırları içinde yer alsa da ekonomik ve sanayi
etkileşimi açısından İstanbul ve Bursa’daki gelişmelerden etkilenmektedir. Bu olguya en etkin
nasıl müdahale edilebileceği kritik bir planlama sorusudur. Son yıllarda ön plana çıkan, idari
sınırlardan bağımsız “fonksiyonel bölge” ve “ekonomik gelişme koridorları” olgularına,
özellikle de çoğu ülkede gündeme gelen “Koridor Geliştirme Şirketleri” araçlarına daha
yakından bakmakta fayda vardır. Başarılı dünya uygulamalarından olan Boston Teknoloji
Koridoru teknoloji konusunda başarılı bir cazibe merkezi olmuş ve şirketler için mıknatıs
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işlevi görmüştür. Önemli teknoloji şirketleri (Intel, IBM, Facebook, Twitter vb.) koridorun
insan kaynağı ve yenilikçilik potansiyelinden faydalanmıştır.

5.3.

Sanayi ve Teknoloji Kenti Modeli Kapsamında OSB’ler

Günümüzde OSB’ler ağırlıklı olarak imalatın yapıldığı, lojistik, eğitim, sosyal donatılar,
sanat, kültür ve yaşam alanları gibi diğer işlevlerin oldukça sınırlı olduğu yapılardır.
Teknoloji geliştirme alanındaki uluslararası başarı örnekleri ise, sadece üretim işlevine
odaklanmayan, yukarıdaki diğer işlevleri de üstlenebilen bölgelerin yüksek performansına
işaret etmektedir. Bu olgunun ardında, değer zincirindeki aşamalar içinde imalatın giderek en
düşük katma değerli faaliyet haline gelmekte olması, bunun yanında tasarım, Ar-Ge,
pazarlama gibi faaliyetlerin değer yaratmadaki ağırlığının artması yatmaktadır. Sanayide
dijital dönüşümün de etkisiyle, yakın gelecekte büyük ölçekli sanayi tesislerinin yerini, ağ
yapısı içinde işleyen, üretimini özel tüketici taleplerine göre adapte edebilen, daha küçük ve
çevik fabrikaların alması öngörülmektedir. Sanayide yaşanmakta olan otomasyon eğilimleri,
yüksek nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı artırmakta, mavi yakalı iş gücüne olan ihtiyacı
azaltmaktadır. Bu faaliyetleri yürüten beyaz yakalı çalışanların oranının katma değeri yüksek
şirketlerde yükseldiği, hatta bazı ileri teknoloji / yüksek katma değerli sanayi şirketlerinde
yüzde 100’e yaklaştığı görülmektedir. Günümüzdeki OSB modeli ise beyaz yakalı
çalışanların oranının yaklaşık yüzde 5-10, mavi yakalı oranının yüzde 90 olduğu mekânlar
olarak kurgulanmıştır. Bunun yanında, OSB’lerin yetkileri ve etki alanı artarken, aynı
zamanda belediyelerden bir kopuş yaşanmış, çoğu bölgede başta toplu taşıma olmak üzere
OSB’lerin kendi alanı dışında sunulan kentsel hizmetlere ve donatılara erişimi kısıtlı
kalmıştır. OSB’lerin kentlerden kopuk şekilde gelişmelerinin bir yansıması saha çalışması
yapılan 12 OSB’nin 11’nde ortak olan en önemli sorunun toplu taşıma eksikliği ve yüksek
servis maliyetleri olmasıdır. Bunun ötesinde, çoğu firma, kalifiye iş gücünün giderek daha az
oranda OSB’leri tercih ettiklerini belirtmektedir. Örneğin Ankara’daki yüksek teknoloji
firmalarından bazıları, OSB içinde ArGe merkezi kurabilecekken, OSB’lerin kalifiye iş gücü
için cazip bir ortam sunmamasından dolayı, kent merkezine yakın TGB’lerde ofis kiralamayı
tercih edebilmektedir. Bu durum ise Ar-Ge ile üretimin birbirinden uzaklaşması sorununu
ortaya çıkarmaktadır. Bugün bazı OSB’lerin çok işlevli sanayi bölgeleri kurmaya yönelik
arayışlar içinde oldukları da görülmektedir. Bunlar içinde Bursa TEKNOSAB, Ankara Uzay
ve Havacılık İhtisas OSB ve OSTİM 2 projeleri tespit edilmiştir. Bu projelerden bazıları
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sektörel kümelenmelere ve teknolojik gelişime odaklansalar da bazı potansiyel katılımcılar
tarafından kent merkezine çok uzak olmalarından dolayı yeterince cazip bulunmamaktadır.
Ayrıca, bazı OSB’lerin bölge yakınında yerleşim yerleri kurulmasında proaktif roller
üstlendikleri de görülmüştür. Bunlar içinde Konya OSB’nin Uydukent Projesi, GOSB’un
Mutlukent Projesi ve Manisa OSB’nin OSB Kent Projesi yer almaktadır. Tüm bu çabalara
rağmen, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, yüksek katma değerli, ileri teknoloji kullanan ve
geliştiren firmaların ve çalışanların yer alacağı bir planlı ekonomik bölge modelinin, beyaz
yakalı çalışanların yüksek olduğu üretim alanlarını kapsayacak ve onların ihtiyaçlarını /
beklentilerini gözetecek şekilde tasarlanması ihtiyacı devam etmektedir.

5.3.1. İstanbul İl Sanayi Yapısı
Öncelikle bölgelere göre bir değerlendirme yapıldığında; yurdumuzdaki sanayi işletmelerinin
%41,1’i Marmara , %20,4’ü İç Anadolu, %13,8’i Ege, %9,2’si Akdeniz, %8’i Karadeniz ,
%4,8’i Güneydoğu Anadolu, %2,7’si Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Marmara
Bölgesinde yer alan iller işletme sayısına göre sıralandığında, İstanbul ili sanayi işletmesi
sayısı bakımından %55,3’lük oran ile bölgede birinci sırada yer almaktadır.
İstanbul, Türk ekonomisinin en önemli merkezidir. Türkiye’nin en büyük sanayi, ticaret,
ulaşım, reklam ve iktisadi kuruluşları İstanbul’dadır. Türkiye’nin en büyük 100 sanayi
kuruluşunun 42’si ve en büyük 500 kuruluşun 250’si İstanbul’dadır. 1952’de kurulan İstanbul
Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin en büyük Sanayi Odasıdır. 40 meslek grubundan 18.000 ‘e
yakın üyesi vardır. Türkiye’nin en eski kuruluşlarından olan ve 1882’de kurulan İstanbul
Ticaret Odası(İTO)’ nın üye sayısı 400.000’e yakındır. İstanbul’da kapasite raporuna sahip
sanayici firmalara bakıldığında, büyük çoğunluğun öncelikle Başakşehir, Küçükçekmece,
Tuzla ve Bayrampaşa’da bulunduğu görülmektedir. İstanbul’da özellikle otomotiv ve yan
sanayi, makine, demir-çelik ve metal eşya sektörlerinde 30.000’e yakın kayıtlı firma
görünmektedir. Türkiye'de toplanan vergilerin %40’dan fazlasını, alınan patentlerin de
%40’ını sağlamakta olan şehir, ülkemiz ihracatının yarıya yakınını yapmaktadır. İstanbul
sahip olduğu bu ekonomik güç sağlama potansiyeli ile dünyanın 17’inci büyük ekonomisi
olarak, Türkiye'nin 2023 yılında ilk on ülke içerisine girme hedefine ulaşılmasında önderlik
yapacaktır İstanbul sanayisine ilişkin stratejiler ise; Sanayide ileri teknoloji kullanan, yüksek
katma değer üreten ve nitelikli işgücü istihdam eden bir üretim yapısının oluşturulmasıdır.
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Diğer taraftan ise Sanayinin kente getirdiği yükü azaltacak, sanayinin gelişimine imkân
verecek mekânsal dönüşümün sağlanması amaçlanmaktadır. İstanbul’da kentin hızlı bir
şekilde, yayılarak gelişme göstermesi nedeniyle sanayi alanları giderek kent merkezinde
kalmıştır. Kentsel dönüşüm palanları içerisinde sanayi bölgelerinin şehir dışına taşınarak,
sanayinin gelişiminin kısıtlanmasını ortadan kaldırmayı hedefleyen çalışmalar yapılmaktadır.
Tarihi çok eskiye inen İstanbul, bulunduğu konum nedeniyle her dönemde önemli bir
ekonomik merkez olmuştur. Konumu, nüfus yoğunluğu, ham madde temin kolaylığı,
pazarlama ağının geniş olması sanayisinin gelişimini hızlandırmakta olup gerek bölge içinde
gerekse ülke içinde en büyük pay İstanbul’un olmuştur. Bu gelişimle beraber nitelikli iş gücü
istihdamı artmaktadır.
İstanbul Sanayi Odası; -İSO üyeleri tarafından faktör maliyetiyle yaratılan katma değerin
Türkiye sanayi sektörü içindeki payı yüzde 40’ın üzerindedir. -İSO üyeleri Türkiye sanayi
sektörü üretiminin yaklaşık yüzde 35’ini gerçekleştirmektedir. -İSO üyesi kuruluşlarda
istihdam edilenlerin Türkiye sanayi sektörü istihdamı (kayıtlı ve kayıtsız işgücü toplamı)
içindeki payı yaklaşık yüzde 17’dir. -İstihdam büyüklüklerine göre İSO üyelerinin yüzde 79’u
küçük ölçekli (çalışan sayısı 50’den az), yüzde 18,3’ü orta ölçekli (çalışan sayısı 50 ile 249
arası) işletmelerden oluşurken, yüzde 2,6’sı ise büyük ölçekli (çalışan sayısı 250 ve üzeri)
işletme niteliğindedir. -İSO üyelerinin en yoğunluklu olduğu sektör yüzde 22,8 ile giyim
eşyaları sanayi olurken, bu sektörü yüzde 16,9’luk payla makine, aksam ve metal eşya sanayi,
yüzde 12,7’lik payla kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri sanayi, yüzde 10,6’lık payla
tekstil ürünleri sanayi takip etmektedir.
- Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu kapsamında 180 İSO üyesi kuruluş bulunmaktadır.
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu kapsamındaki İSO üyesi kuruluş sayısı ise 166’dır.
Böylece 2016 yılında 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu içindeki İSO üyelerinin sayısı 346
olmaktadır. -1000 Büyük Sanayi Kuruluşu içindeki İSO üyelerinin üretici fiyatlarıyla yarattığı
brüt katma değerin Türkiye GSYH içindeki payı yüzde 3 olarak gerçekleşmiştir. Bu
kuruluşların

yapmış

olduğu

ihracat,

Türkiye

toplam

ihracatının

yüzde

21,2’sini

oluşturmaktadır. -İSO üyeleri tarafından faktör maliyetiyle yaratılan katma değerin Türkiye
sanayi sektörü içindeki payı yüzde 40’ın üzerindedir.
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İstanbul ilinde bulunan sanayi işletmeler çalışan sayısına göre; %43,7 mikro, %41,5 küçük ,
%13 orta ve %1,8 oranında büyük ölçekli işletmelerdir. İstanbul ilinde sanayi işletmelerinin
sektörel dağılımı incelendiğinde, ilk sırada %15,44 ile Giyim eşyaları, ikinci sırada %12,02
ile Metal ürünleri ve üçüncü sırada ise %10,53 ile Tekstil ürünleri sektörü yer almaktadır.
İstanbul İlinde sanayi sektöründe istihdamda %19,08 ile Giyim eşyaları sektörü, %9,62 ile
Metal ürünleri sektörü, %8,36ile Tekstil ürünleri sektörü ilk üç sırada yer almaktadır. Ayrıca,
2017 yılında Türkiye’de sanayi sektöründe toplam istihdamın %19,94’ü İstanbul ilinde
gerçekleşmektedir.

İSTANBUL İLİNDE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
İstanbul ilinde 8 adet sicil almış OSB bulunmaktadır.
Altyapı İnşaatı Tamamlanan Organize Sanayi Bölgeleri
İstanbul-Deri Organize Sanayi Bölgesi: Ağırlıklı sektör grubu; deri ve ilgili ürünlerin imalatı,
kimyasalların-kimyasal ürünlerin imalatı ve tekstil ürünlerinin imalatı sanayidir.
İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi : Ağırlıklı sektör grubu; makine ve ekipmanların
kurulumu-onarımı, ana metal sanayi ve başka yerde sınıflandırılmamış makine-ekipman
imalatı sanayidir.
İstanbul-Dudullu Organize Sanayi Bölgesi : Ağırlıklı sektör grubu; fabrikasyon metal
ürünleri, elektrikli teçhizat imalatı ve başka yerde sınıflandırılmamış makine-ekipman imalatı
sanayidir.
Birlik Organize Sanayi Bölgesi : Ağırlıklı sektör grubu; kimyasalların-kimyasal ürünleri,
fabrikasyon metal ürünleri ve makineekipmanların kurulumu-onarımı sanayidir.
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İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi : Ağırlıklı sektör grubu; fabrikasyon metal
ürünlerinin imalatı, ana metal sanayi imalatı ve temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa
ilişkin malzemelerin imalatı sanayidir.
Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi: Ağırlıklı sektör grubu; kauçuk-plastik ürünlerin imalatı,
tekstil ürünlerin imalatı ve mobilya imalatı sanayidir.
İstanbul Anadolu Yakası (Tuzla Mermerciler) Organize Sanayi Bölgesi : Ağırlıklı sektör
grubu; fabrikasyon metal ürünlerin, kauçuk-plastik ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmış
makine-ekipman imalatı sanayidir.
İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi: Ağırlıklı sektör grubu;
kimyasalların-kimyasal ürünlerin imalatı, kauçuk-plastik ürünleri imalatı ve fabrikasyon
metal ürünleri imalatı sanayidir.

5.3.2. İzmir İli Sanayi Yapısı

İzmir’de sanayinin gelişimi 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihlerinde gerçekleştirilen 1. İzmir İktisat
Kongresi’ne dayanmaktadır. Kongre’nin yapıldığı tarihten sonra planlı sanayileşmenin
adımları atılmıştır. İzmir’in ürettiği Gayri Safi Katma Değer içerisinde sanayinin payı %
26,9’dur. İzmir sanayisi Türk sanayisinin % 6,5’ini tek başına karşılamaktadır. İzmir’de
istihdam edilenlerin % 33’ü sanayi sektöründe istihdam edilmektedir. Küçük sanayi siteleri,
organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve teknoparklar, İzmir sanayisinin gelişimine katkı
sağlamaktadır. İzmir’de Aliağa, Bornova, Çiğli, Gaziemir, Kemalpaşa, Menderes, Menemen
ve Torbalı ilçeleri sanayi yatırımlarının yoğunlaştığı ilçelerdir. Tekstil, hazır giyim, gıda, içki,
tütün, petrokimya, mobilya, plastik, inşaat malzemeleri, tıbbi malzeme, ambalaj, döküm, uzay
ve havacılık, savunma sanayi, yenilenebilir enerji, yazılım, otomotiv, demir çelik, ayakkabı
sektörleri İzmir’de önemli sanayi kolları arasındadır. Ülkemizdeki toplam kimyasal
üretiminin %25’ini temsil eden petrokimya sektörü ise, diğer sektörlere girdi sağlayan
lokomotif bir sektör konumundadır. Türkiye’nin petrokimya konusunda en büyük
firmalarından biri olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKİM) Aliağa tesisleri
İzmir’dedir. İzmir, Petkim Yarımadası’nda inşası süren 10 milyon ton/yıl kapasiteli Star
Rafinerisi projesi ile Türkiye’nin özel sektör eliyle yapılan ilk rafineri yatırımına ev sahipliği
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yapmaktadır. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin (TÜPRAŞ) 4 adet petrol rafinerisinden biri
de kentimizde yer almaktadır. İzmir’de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve yoğun
oranda dış ticaret yapan büyük ölçekli firmalar bulunmaktadır. Gaziemir’de bulunan Ege
Serbest Bölgesi (ESBAŞ) ile Menemen’de bulunan İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) kentin 2
önemli serbest bölgesidir. İhracata dayalı kalkınma stratejisi çerçevesinde, ülke ihracatını
arttırmada önemli bir araç olarak görülen serbest bölgeler İzmir dış ticaretinin gelişimine
önemli katkı koymaktadır. Özellikle Ege Serbest Bölgesi, ticaret hacmi bakımından
Türkiye’nin en büyük serbest bölgelerinden birisidir. İzmir’de ileri teknolojide mal ve hizmet
üretmek amacıyla sanayi ve üniversite işbirliğini sağlayan teknoloji bölgelerinin sayısı da
günden güne artmaktadır. İzmir Bilimpark, Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege
Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile birlikte
toplam sayı 4’e ulaşmıştır. İzmir insan kaynağı ve coğrafi konumu başta olmak üzere sahip
olduğu avantajları ile yabancı sermaye için de bir çekim merkezidir. Kasım 2017 itibariyle
kentteki yabancı sermayeli şirket sayısı 2.553’dür. – İZTO
İzmir ili Ege Bölgesinde bulunmaktadır. Öncelikle bölgelere göre bir değerlendirme
yapıldığında; sanayi işletmelerinin %41,1’i Marmara , %20,4’ü İç Anadolu, %13,8’i Ege,
%9,2’si Akdeniz, %8’i Karadeniz , %4,8’i Güneydoğu Anadolu, %2,7’si Doğu Anadolu
Bölgesinde yer almaktadır. Ege Bölgesinde yer alan iller işletme sayısına göre sıralandığında,
İzmir ili sanayi işletmesi sayısı bakımından %34,7’lik oran ile bölgede birinci sırada yer
almaktadır.
İzmir ilinde bulunan sanayi işletmeler çalışan sayısına göre; %43,8 mikro, %40,2 küçük ,
%13,4 orta ve %2,6 oranında büyük ölçekli işletmelerdir. İzmir ilinde sanayi işletmelerinin
sektörel dağılımı incelendiğinde, ilk sırada %17,09 ile Gıda ürünleri, ikinci sırada %13,10 ile
Makine ve ekipmanlar ve üçüncü sırada ise %10,04 ile Metal ürünleri sektörü yer almaktadır.
İzmir İlinde sanayi sektöründe istihdamda %16,14 ile Gıda ürünleri sektörü, %10,33 ile
Giyim eşyaları sektörü, %9,57 ile Makine ve ekipmanlar sektörü ilk üç sırada yer almaktadır.
Ayrıca, 2017 yılında Türkiye’de sanayi sektöründe toplam istihdamın %6,42’si İzmir ilinde
gerçekleşmektedir.
İZMİR İLİNDE SANAYİ BÖLGELERİ
İzmir ilinde 13 adet sicil almış OSB bulunmaktadır.
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Altyapı İnşaatı Tamamlanan Organize Sanayi Bölgeleri
İzmir-Atatürk

Organize

Sanayi

Bölgesi

:Ağırlıklı

sektör

grubu;

başka

yerde

sınıflandırılmamış makine-ekipman imalatı, fabrikasyon metal ürünleri ve kauçuk-plastik
ürünleri imalatı sanayidir.
Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi : Ağırlıklı sektör grubu; ana metal
sanayi, kimyasalların-kimyasal ürünlerin imalatı ve başka yerde sınıflandırılmamış makina ve
ekipman imalatı sanayidir.
İTOB (İzmir Tekeli İmalat) Organize Sanayi Bölgesi: Ağırlıklı sektör grubu; kimyasallarınkimyasal ürünlerin imalatı, makine ve ekipmanların kurulumu-onarımı ve gıda ürünleri
imalatı sanayidir.
İzmir-Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi : Ağırlıklı sektör grubu; fabrikasyon metal ürünleri
imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makineekipman imalatı ve kimyasalların ve kimyasal
ürünlerin imalatı sanayidir.
İzmir-Pancar (Torbalı II) Organize Sanayi Bölgesi: Ağırlıklı sektör grubu; kauçuk-plastik
ürünleri, elektrikli teçhizat ürünleri ve fabrikasyon metal ürünleri ve imalatı sanayidir.
Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi.
Yatırım Programında Yer Almayan OSB Projeleri
Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi : Ağırlıklı sektör grubu; kauçuk-plastik
ürünleri imalatı sanayidir.
Bergama Organize Sanayi Bölgesi :
Bağyurdu (BAYOSB) Organize Sanayi Bölgesi: Ağırlıklı sektör grubu; başka yerde
sınıflandırılmamış makina ve ekipman imalatı sanayidir.
Tire Organize Sanayi Bölgesi : Ağırlıklı sektör grubu; gıda ürünleri imalatı, temel eczacılık
ürünlerin, eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve kauçuk-plastik ürünlerin imalatı
sanayidir.
Torbalı Organize Sanayi Bölgesi :
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Kınık Organize Sanayi Bölgesi : Ağırlıklı sektör grubu; gıda ürünleri imalatı sanayidir. ¬
İnşaat aşamasındadır.
Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi: Ağırlıklı sektör grubu; giyim eşyalarının imalatı, gıda
ürünleri imalatı ve kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması sanayidir.
2018 yılı itibariyle Türkiye'de 18 adet serbest ticaret bölgesi faaliyet göstermekte olup
(www.ekonomi.gov.tr), bunların iki tanesi İzmir’de yer almaktadır.
• Ege Serbest Bölge Müdürlüğü
• İzmir Serbest Bölge Müdürlüğü
İzmir’in ticaret hacmi, Türkiye ticaret hacminin %7’sini oluşturmaktadır. Ege Bölgesi
ihracatının ise %93’ü İzmir’den gerçekleşmektedir. Özellikle gıda ürünleri, inşaat
malzemeleri, tekstil ürünleri, ağaç ürünleri ve mobilya, kimyevi ürünler, tarım ürünleri
ticareti, İzmir ticaretine ivme kazandırmaktadır. Ulusal ve uluslararası banka ağı ve borsaları
ile İzmir ve yöresi iyi bir sermaye piyasasına sahiptir. Türkiye’nin en büyük emtia borsası da
İzmir ilindedir.
5.3.3. Ankara İli Sanayi Yapısı

Cumhuriyetin ilk yıllarında, küçük imalathanelerin kurulmasını takiben; MKE Kurumu, Şeker
Fabrikaları Kurumu, Sümerbank ve Etibank gibi kamu sanayi kuruluşlarının ve bunlara bağlı
fabrikaların Ankara’da olması, yan sanayi olarak çalışan küçük özel işletmelerin kurulmasını
da teşvik etmiştir. Ankara'nın sanayileşmesi, sadece başkent olması yönündeki çabalar ve
coğrafi yapısı nedeniyle olası hava kirliliği gerekçe gösterilerek uzun yıllar engellenmiştir.
Süreç içinde, çevreye karşı duyarlı bir sanayileşme bilinciyle günümüze gelinmiş ve Ankara
ülke genelinde ekonomik faaliyet konularındaki yoğunlukları itibariyle sanayi ağırlıklı iller
arasında yer almıştır. Ankara'da Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri (KOBİ'ler)
sanayinin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyeri sayısı
dikkate alındığında en fazla işyeri olan sektör demir ve metal işleri sanayi olup, bu daldaki
firmaların büyük çoğunluğu 25 ve daha fazla işçi çalıştırmaktadır. Özel sektörün rağbet ettiği
ikinci sektör ise gıda sanayisi olup, sektördeki firmaların büyük çoğunluğu 10-24 arasında işçi
çalıştıran küçük ölçekli firmalardan oluşmaktadır. Savunma sanayinin oluşturduğu altyapı ve
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talep sonucu makine ve metal sanayi İl ekonomisinde önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Bugün
sanayi kuruluşlarının % 40’ının üretim yaptığı alan, makine ve metal sanayidir. Ankara’nın
ülke içindeki merkezi ve savunmaya uygun konumu, yetişmiş insan gücü ile sektör içinde yer
alan kuruluşların oluşturduğu potansiyel, bu sektörde büyük kuruluşların doğmasına sebep
olmuştur. MKE Kurumu, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), Havacılık ve Uzay
Sanayii A.Ş. (TAI), ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ROKETSAN Roket
Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. gibi
savunma sanayi ile ilgili büyük ölçekli yatırımlar İlde gerçekleştirilmiştir. Bunların yanı sıra
50’den fazla orta ölçekli firma ile teknoloji geliştirme ve organize sanayi bölgelerinde
yerleşik sayıları yüzlerle ifade edilebilecek küçük tasarım ve imalat işyerleri bu sektörde
faaliyet göstermektedir. Bakanlıkların, birçok kamu ve özel sektör kuruluşunun bulunduğu
başkent Ankara’da, sanayinin gelişmesi devletin öncülük etmesiyle başlamış, büyük
kuruluşların tamamı önce devlet tarafından kurulmuş daha sonra da özel sektör yatırımları
gelişmiştir.
İç Anadolu Bölgesinde yer alan iller işletme sayısına göre sıralandığında, Ankara ili sanayi
işletmesi sayısı bakımından %39,5’lik oran ile bölgede birinci sırada yer almaktadır.
Ankara ilinde bulunan sanayi işletmeler çalışan sayısına göre; %65,9 mikro, %26,3 küçük ,
%6,6 orta ve %1,2 oranında büyük ölçekli işletmelerdir.
Ankara ilinde sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı incelendiğinde, ilk sırada %17,19 ile
Mobilya, ikinci sırada %15,62 ile Metal ürünleri ve üçüncü sırada ise % 11,28 ile Makine ve
ekipmanları sektörü yer almaktadır.
Ankara İlinde sanayi sektöründe istihdamda %15,07 ile Metal ürünleri sektörü, %13,78 ile
Makine ve ekipmanlar sektörü, %8,38 ile Gıda ürünleri sektörü ilk üç sırada yer almaktadır.
Ayrıca, 2017 yılında Türkiye’de sanayi sektöründe toplam istihdamın % 6,50’si Ankara ilinde
gerçekleşmektedir.
ANKARA İLİNDE SANAYİ BÖLGELERİ
Ankara ilinde 12 adet sicil almış OSB bulunmaktadır.
Altyapı İnşaatı Tamamlanan Organize Sanayi Bölgeleri
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Ankara Sanayi Odası I.(1., 2. ve 3. İlave) Organize Sanayi Bölgesi : Ağırlıklı sektör grubu;
ana metal sanayi, başka yerde sınıflandırılmamış makine-ekipman imalatı ve elektrikli
teçhizat imalatı sanayidir.
Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi : Ağırlıklı sektör grubu; Ana metal sanayi, makineekipmanların kurulumu-onarımı sanayi ve kauçuk-plastik ürünlerin imalatı sanayidir.
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi : Ağırlıklı sektör grubu; makine ve ekipmanların kurulumu
ve onarımı, elektrikli teçhizat imalatı ve kauçuk-plastik ürünlerin imalatı sanayidir.
Polatlı Organize Sanayi Bölgesi : Ağırlıklı sektör grubu; motorlu kara taşıtı treyler-yarı
treyler, ana metal sanayi ve diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sanayidir.
Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi : Ağırlıklı sektör grubu; temel
eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin ve diğer metalik olmayan mineral
ürünleri imalatı sanayidir.
Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi (Sitiyak+ İlave Alan): Ağırlıklı sektör grubu; ana
metal sanayi, gıda ürünleri ve kimyasal-kimya ürünlerinin imalatı sanayidir. Anadolu
Organize Sanayi Bölgesi (OSİAD): Ağırlıklı sektör grubu; ana metal sanayi, makine ve
ekipmanların kurulumu-onarımı ve gıda ürünleri imalatı sanayidir.
Devam Eden Organize Sanayi Bölgeleri
Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi : Altyapı proje aşamasındadır.
Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi : Proje çalışmaları devam etmektedir.
Şereflikoçhisar Organize Sanayi Bölgesi : Altyapı proje çalışmaları devam etmektedir.
Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (I. Etap): Kamulaştırma
çalışmaları devam etmektedir.
Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi (III. Etap İlave Alan): Altyapı proje çalışmaları
devam etmektedir.
Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi: Altyapı proje çalışmaları devam etmektedir.
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Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSİAD: Arıtma proje çalışmaları devam etmektedir.
Yatırım Programında Yer Almayan OSB Projeleri
Elmadağ Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi:
Polatlı Organize Sanayi Bölgesi (İlave Alan): Kamulaştırma aşamasındadır.
Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (V. İlave ve II. İlave )
İç Anadolu Bölgesinin ortasında yer alan Ankara, bulunduğu coğrafi konum itibariyle
ülkemizin tüm illerine geçişte kara yolu ve demir yolu, son yıllarda birçok ilimiz ile hava
bağlantıları da sağlayan bir merkez haline gelmiştir. Başkent olmanın gerektirdiği hizmetleri
verebilecek bir şehrin kurulması amacı ile başlatılan alt ve üst yapı inşaatları ile sağlanan tüm
olanaklar büyük ölçüde Ankara’nın çehresini değiştirmiş, tüm kamu kurumlarının merkezleri
burada kurulmuş, üniversiteler açılmış ve sağlık kurumlarının birleştirilmesiyle büyük bir
sağlık kompleksi oluşumu başlatılmıştır. Bu olgu beraberinde ticaret hayatına hareketlilik
getirmiş ve bağlı olarak ticari malların üretildiği yani sanayileşen bir Ankara ortaya çıkmıştır.
Gelişmiş kara yolu, hava yolu ve demir yolu bağlantıları ile doğudan batıya ve kuzeyden
güneye tüm illerimize sanayi ve ticaret mallarının önemli bir bölümünün Ankara üzerinden
sağlanması ticaret potansiyelinin de gelişmesini sağlamıştır. Gelişen sanayisi ile beraber,
bölgenin ticaret merkezi konumundaki Başkent Ankara, İç Anadolu Bölgesi’nin ekonomik ve
sosyal tüm göstergelerini yükseltmektedir. Ankara bulunduğu bölgenin hem çekim, hem de
yayılma merkezi konumundadır. Ankara, konumu itibariyle bulunduğu bölgenin merkezi
statüsündedir. Ankara’da ticari ve ekonomik hayatı meydana getiren kurum ve kuruluşlardan;
5 adet Ticaret Odası ve 4 adet Ticaret Borsası bulunmaktadır. İlimiz, sanayi alanında olduğu
gibi ticari alanda da önemli, bir konuma sahip olup, ülke ekonomisine büyük katkılar
sağlamaktadır. Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Esnaf ve Sanatkâr
Odaları Birliğine bağlı 113 meslek odasına kayıtlı faal üye sayısı ise 90.368’dir.
İç Anadolu Bölgesindeki İllerin sanayisine göre bir değerlendirilmesi yapıldığında, %44 ile
Ankara İli ilk sırada yer alırken, Ankara İlini sırasıyla %24 ile Konya, %11 Kayseri, %5
Eskişehir, %3 Sivas, %2 Karaman, %2 Kırıkkale, %2 Aksaray, %2 Nevşehir, %2 Yozgat, %1
Niğde, %1 Çankırı ve %1 ile Kırşehir İli takip etmektedir (2016 yılı Ekonomi Bakanlığı
verileri).
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SONUÇ
Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşabilmesi için Sanayide ileri teknoloji kullanan, yüksek
katma değer üreten ve nitelikli işgücü istihdam eden bir üretim yapısının oluşturulması
gerekmektedir. Bu sebeple Türkiye sanayisindeki mevcut yapının hızla ileri teknoloji
kullanan, yüksek katma değer üreten, nitelikli işgücü istihdam eden, bilgi yoğun bir üretim
yapısına dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için faaliyet
gösteren sanayi alt sektörleri arasında ileri teknoloji kullananların desteklenmesi, düşük ve
orta düzey teknoloji kullanan alt sektörlerde ise Ar-Ge ve Yenilik çalışmalarının teşvik
edilmesi hedeflenmektedir. Sanayinin yüksek katma değer üretmesini sağlayabilmenin
yollarından biri de tasarım ve markalaşmadır. Bu amaçla sanayinin tüm alt sektörlerinde
markalaşma ve endüstriyel tasarım çalışmalarının teşvik edilmesi yüksek katma değerli bir
sanayi sektörü için hayati önem taşımaktadır. Hiç kuşkusuz ileri teknoloji kullanan bir üretim
yapısına dönüşüm ancak bu teknolojiyi kullanabilecek, iyi eğitilmiş, nitelikli bir işgücü ile
mümkün olabilecektir. Bu amaçla bir taraftan dönüşen sanayinin ihtiyaç duyacağı insan
kaynağının yetiştirilmesi diğer taraftan ise sanayide istihdam edilmiş mevcut işgücünün
dönüşümün gerektirdiği teknolojik ve diğer mesleki beceriler ile donatılması gerekmektedir.
Sanayide dönüşümün gerçekleşebilmesi ancak kamu ve sanayi firmaları arasındaki etkin
iletişim ve işbirliği ile mümkün olabilecektir. Bu amaçla firma sahiplerinin dönüşüm
süreçleri, bu süreçlerde yapılması gerekenler ve sanayide dönüşümün işletmelerine
sağlayacakları kazançlar hakkında bilgilendirilerek teknolojik ve mekânsal dönüşüm
konularında yönlendirilmeleri sağlanmalıdır. Sanayide hedeflenen dönüşümü sağlayacak bir
başka etken de aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların bir araya getirilerek üretim
maliyetlerinin düşürülmesi ve daha verimli çalışmalarının sağlanması olacaktır; bunun
sağlanması için kümelenme çalışmalarının teşvik edilerek firmalarda verimliliğin, rekabet
gücünün ve yüksek katma değer üretme kapasitesinin artırılması için gerekli altyapının
oluşturulması önem taşımaktadır.

KAYNAKÇA
https://sgm.sanayi.gov.tr/Handlers/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=ca431ef4-9b034586-9e44-692bd8be4e72
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Uygulamalar
Yakın çevrenizde yer alan OSB’leri ziyaret ediniz.
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Uygulama Soruları
OSB’lerde dikkatinizi çeken en önemli beş unsuru tespit ediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sanayi- teknoloji işbirliğinin ülke ve bölgeler açısından önemi ele alınmış ve
OSB tanımı yapılarak ülkemizde sanayide lokomotif olarak kabul edibileceğimiz üç büyük
şehirdeki sanayi ve OSB verileri değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları

1: Aşağıdaki kriterlerden hangisi rekabet gücünü belirleyen faktörlerden birisi değildir?
A) Kaliteden ödün vermemek
B) Modern haberleşme ağı
C) Bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı
D) Bilgi ve deneyim birikimi
E) Tek ürün varlığı

2: Bir ülkenin teknolojik yeteneğini ölçebilmek için geliştirilen bazı göstergelerle teknolojik
yeteneklerine göre ülkeler çeşitli kategorilere ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi bu
kategorilerden biri değildir.
A) Öğrenci sayısı
B) Ekonomik büyüme
C) Kişi başına düşen milli gelir
D) Çeşitli sektörlerdeki yurt içi hâsıla arasında ilişkiler
E) Ekonomik ilerleme
3: Kalkınmanın ana unsurlarından biri olan sanayileşmede, aşağıdakilerden hangisi önem arz
etmemektedir?
A) Uygun teknoloji seçimi
B) Doğal kaynaklar
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C) İşgücü
D) Bölgesel potansiyellerin değerlendirilmesi
E) Teknolojik uygunluk
4: Türkiye’de organize sanayi bölgeleri hangi dönemde kurulmaya başlanmıştır?
A) Planlı Kalkınma dönemi
B) 1925- 1930 dönemi
C) 1930-1935 dönemi
D) 1935-1940 dönemi
E) 1925-1940 dönemi
5: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’ye özgü bir model olan OSB’lerin başarısıdır?
A) Bilim ve teknoloji politikalarını ön plana çıkarmakta ve Ar-Ge çalışmalarına daha
fazla kaynak ayrılması
B) Sahadaki somut bir problemi, merkezin ve yerelin dinamiklerini bir arada
kullanarak çözmesidir.
C) Modern yapılaşma
D) Gecekondulaşma yapısını ortadan kaldırma
E) İş alanlarının şehrin her tarafına dağılması
6: OSB’ler açısından, hedef kitleyi tanımlayabilmek kritik hale gelmekte, firmaları
yetkinliklerine göre sınıflandırıp, müdahaleleri ve destekleri bu sınıflara göre tasarlamakta
fayda bulunmaktadır.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Doğru
B- Yanlış
7: Günümüzde OSB’ler ağırlıklı olarak imalatın yapıldığı, lojistik, eğitim, sosyal donatılar,
sanat, kültür ve yaşam alanları gibi diğer işlevlerin oldukça sınırlı olduğu yapılardır.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Yanlış
B- Doğru
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8: İstanbul, Türk ekonomisinin en önemli merkezidir. Türkiye’nin en büyük sanayi, ticaret,
ulaşım, reklam ve iktisadi kuruluşları İstanbul’dadır. Konumu, nüfus yoğunluğu, ham madde
temin kolaylığı, pazarlama ağının geniş olması sanayisinin gelişimini hızlandırmakta olup
gerek bölge içinde gerekse ülke içinde en büyük pay İstanbul’un olmuştur.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Yanlış
B- Doğru

9: Cumhuriyetin ilk yıllarında, küçük imalathanelerin kurulmasını takiben; MKE Kurumu,
Şeker Fabrikaları Kurumu, Sümerbank ve Etibank gibi kamu sanayi kuruluşlarının ve bunlara
bağlı fabrikaların Ankara’da olması, yan sanayi olarak çalışan küçük özel işletmelerin
kurulmasını da teşvik etmiştir.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Doğru
B- Yanlış
10: Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşabilmesi için Sanayide ileri teknoloji kullanan,
yüksek katma değer üreten ve nitelikli işgücü istihdam eden bir üretim yapısının
oluşturulması gerekmektedir.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Doğru
B- Yanlış

1-E, 2-A, 3-C, 4-A, 5-A, 6-A, 7-B, 8-B, 9-A, 10- A
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6. EKONOMİK FAALİYETLER: TURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
Turizm gelirleri ulusal ekonomiler için oldukça önemli olsa da sektörel olarak bir bölgede, bir
ekonomi içinde turizmin aşırı büyümesi ya da bir ülke ekonomisinin büyük oranda turizme
bağımlı hale gelmesi; kaçınılmaz olarak bir risk de oluşturmaktadır. Ekonomi içinde tarım
sanayi gibi ana sektörlerin gelişmediği kıyı ya da ada özelliğine sahip ekonomilerde, bir kriz
ya da turizm talebini olumsuz etkileyecek koşulların ortaya çıkması durumunda; tüm ekonomi
bu durumdan olumsuz etkilenebilmektedir. Savaş, terör, siyasi istikrarsızlık gibi olumsuz
olaylardan en hızlı ve yoğun etkilediği sektörlerden biri olan turizm, bağımlılığı yüksek
ekonomiler için bu nedenle büyük bir kriz unsuru olabilmektedir.

Bu bölümde ekonomik bir faaliyet olarak turizmin önemi ve ülke ekonomilerindeki yeri ele
alınmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Turizm nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
edileceği

nasıl

elde
veya

geliştirileceği
Turizm

Önemi ve ekonomideki yeri

Araştırarak,
düşünerek,

okuyarak,
ve

değerlendirerek
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Anahtar Kavramlar
Ekonomik faaliyet, turizm
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Giriş
Turizm, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir
ülkeye veya bir bölgeye gezmen (turist) çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik
önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür.
Turistik gezi, insanların sadece bir yerden bir yere gitmesi değil kültürel, ekonomik
ve toplumsal olarak da iletişim içinde olmalarıdır. Turizm sayesinde insanlar hem diğer
ülkelerin, hem kendi ülkelerinde yaşadıkları bölgenin dışındaki güzelliklerin, hem de
geçmişte yaşamış olan insanların bırakmış oldukları kültürel mirasın farkına vararak, gelecek
kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmanın gerekliliğine inanarak hayata farklı
açılardan bakabilirler. Turistler gittikleri ülke ya da bölgede gördükleri yerler karşılığında o
yöre halkına para kazandırırlar. Yani turizm ziyaret edilen ülke ve bölgenin ekonomisine
büyük bir maddi katkı sağlar. Turizm açısından ülkemize en çok Antalya ve Bodrum gelir
kazandırır. Turizm sözcüğü ilk defa 21. yüzyılda bazı İngilizlerin Avrupa'ya yaptığı
yolculuklar için kullanılmıştır. II. Dünya Savaşı'ndan sonra bu eylem, dünya çapında
yaygınlık kazanınca, turizm sözcüğü de dilden düşmez olmuştur. Eskiden yalnız zengin ve
aylak kimselerin yaptığı bu geziler, ulaşım kolaylıklarının sürekli olarak gelişmesi (hız,
konfor ve güvenlik gibi) ve kısa zamanda herkesin tatil yapmasını sağlayan toplumsal
gelişmeler (oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri vb) sonucunda gittikçe çoğalmıştır.

Turistlerin barınmaları, eğlenip dinlenmeleri için yapılan oteller, oteller, pansiyonlar,
plajlar,

lokanta ve gazinolar,

kampanyaları,

eğlence

yerleri, spor

ve avcılık tesisleri, kaplıcalar birer turizm kurum veya kuruluşudur. Bu kurumların sayısı,
konforu, personelinin güler yüzlülüğü, buralara ulaşım kolaylığı turist akımını arttırır.
Turizmi arttıran bir başka bir etmen de tarihi anıtların bolluğudur. Eski kent harabeleri, ünlü
anıtlar (camiler, kiliseler, açık hava tiyatroları, müzeler vb...) her zaman insanların ilgisini
çekmiştir. Bunların yanı sıra doğa güzellikleri de önemli bir ilgi kaynağıdır.
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6.1. TURİZMİN EKONOMİK GÜCÜ
Turizm sosyal bir olay, psikolojik bir tatmin aracı, iktisadi bir faaliyet alanı, kültürel bir
etkinlik ve daha birçok alanda faaliyet yaratan bir özelliğe sahiptir. Günümüzde özellikle hem
kişisel gelişime bağlı olarak insanların bilgi ve görgülerinde meydana gelen değişmeler hem
de bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bilgiye kolay ulaşım yeni ve farklı olana ilgiyi
ve merakı arttırmıştır. Diğer taraftan harcanabilir gelir ile insanların kendilerine verdikleri
değerdeki artış ve turistik faaliyetlerin birer istek ve arzu olmaktan öteye geçerek yaşamsal bir
ihtiyaç olduğunun anlaşılması sonucu turizm tüm dünyada en hızlı gelişen ve büyüyen
sektörlerin başında yer almaktadır.
Turizmin ne olduğuna ya da olmadığına ilişkin bugüne kadar çok fazla sayıda tanımlama
yapılmıştır. Ancak ortaya çıkan genel kanı ve turizmin tanımı ile ilgili en tatmin edici
tanımların turizmin sosyal, ekonomik ve toplumsal yapıyla ilişkilendirilen tanımlar olduğu
görülmektedir. Zira turizm sadece insanların yer değiştirmesi ve bu yer değiştirmeye bağlı
olarak gerçekleştirilen davranışlar olarak tanımlanamaz. Bu yer değiştirmede asıl olan, turistin
gittiği bölgede elde ettiği deneyim ve turist kabul eden bölgelerde yarattığı etkidir. Diğer
taraftan turizm yapısı itibariyle insan ilişkilerine dayanan bir sektör olduğundan bu ilişkilerin
boyutu, şekli ve yarattığı etki turizmin tanımı içerisinde çok daha fazla önem kazanmaktadır.
Dolayısıyla turizm yarattığı toplumsal, sosyal, ekonomik etkileri ile ifade edilmesi gereken bir
konudur.
Özellikle son 20 yılda insanların seyahate çıkma nedenleri ve tercih ettikleri turistik ürünlerde
önemli değişiklik olmuştur. Geçmişte eğlenme, dinlenme ve kıyı turizmi ağırlıklı olan turistik
faaliyetler bugün sosyo-kültürel yapıları tanıma, bir toplumsal yaşayışa duyulan merak, tarihi
tanıma ve bir bölge ya da ülkeyi deneyimleme isteğiyle birlikte çeşitlenmiştir. Bugün
turistlerin turizmle ilgili en önemli motivasyonları diğerlerinden farklı olanı tanıma
yolundadır. Turist kabul eden bölgeleri diğerlerinden farklı kılan şey ise o bölgenin kimliğini
ifade etmektedir. Kimlik, toplumsal, sosyo-kültürel, kentsel ve tarihi kimlik gibi bileşenlere
sahip çok boyutlu bir kavramdır.
Şüphesiz ülkelerin kimliklerini oluşturan unsurları turizm arz kaynağı olarak kullanmaları
hem ulusal hem de uluslararası anlamda turizmin gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır.
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Ancak günümüzde turistlerin seyahat motivasyonlarının bir kısmı, sembolik tüketime yönelim
ve farklı seyahat psikolojileri içerinde olması ile bilinçsiz davranışları turist kabul eden bölge
kimliğinin olumsuz etkilenmesine, zaman içinde bölgesel kimliğin ortadan kalkmasına neden
olmaktadır. Burada en önemli görev turist kabul eden bölge halkına düşmektedir. Bölge
halklarının turizmden daha fazla pay almak için aşırı ve bilinçsiz kullanıma izin vermeyerek
yoğunlaşmanın önüne geçmeleri, diğer taraftan da turist davranışlarından etkilenmeden, kendi
kimliklerine özgü unsurları bozmadan korumaları için gösterecekleri çaba kimliklerini
korumaları konusunda atılacak en önemli adımlardır.
Ulusal ve uluslararası turistik faaliyetler ülke ya da bölgelerin toplumsal, sosyo-kültürel,
kentsel ve tarihi yapıları üzerinde son derece önemli ve olumlu etkilere sahiptir.

Turizm ekonomisi kapsamında değerlendirilen turistik tüketim kavramı son derece geniş bir
kavramdır. Konu ile ilgili yapılan tanımlamalarda tüketime konu olan en önemli faktörlerin
ekonomik faktörler olduğundan yola çıkarak yapılan ekonomik tanımlamaların yanı sıra
toplumsal ve psikolojik tanımlamalar da yapılmıştır. Turistik tüketime konu olan unsurlar
ekonomik ya da politik faktörler gibi turist kabul edilen bölgeyle ilgili reel, daha çok satın
alınacak ve/veya alınan ve tüketime konu olan faktörler olabileceği gibi turist kabul dilen
bölgenin sosyal, toplumsal unsurlarının tüketilmesi şeklinde de ifade edilebilir.
Ekonomi alanında turistik tüketim, yeterli satın alma gücüne ve boş zamana sahip olup, belirli
bir zaman diliminde, belirli bir hedef doğrultusunda turistik mal ve hizmetlerden faydalanan
ya da faydalanmak isteyen kişi ya da kişiler topluluğu olarak tanımlanmaktadır (İçöz ve
Kozak, 1998: 86). Toplumsal açıdan turistik tüketim, belirli bir piyasada, belirli bir fiyata,
turistik mal ve hizmetleri rasyonel ya da irrasyonel nedenlerle, kendi sürekli konutları dışında
satın alma isteğinde bulunan, bu isteğini gerçekleştirmeye imkân verecek kadar satın alma
gücüne ve boş zamana sahip olan ve satın almayı gerçekleştiren insanların miktarı şeklinde
tanımlanmaktadır (Olalı, 1969: 27). Psikolojik açıdan turistik tüketim ise turistin seyahati
süresince yaşadığı deneyimler, iç dünyasında ve zihninde meydana gelen değişimler, turistin
seyahati sırasında ve sonrasında davranışlarında meydana gelen değişmeler olarak
tanımlanabilir.
Turistik tüketimi etkileyen en önemli reel faktörlerden biri ekonomik faktörlerdir. Bu
ekonomik faktörler turistik mal ve hizmet fiyatları, kişilerin gerçek gelir düzeyleri, gidilecek
olan bölgenin uzaklığı ve gidilen bölgede turizm talebini karşılayacak olan arz olanaklarıdır
(İçöz ve Kozak, 1998: 98). Turistik mal ve hizmetlerin fiyatının yüksek olması turistik
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tüketimin azalmasına neden olurken kişinin harcanabilir gelirinin yüksek olması ve bağlantılı
olarak bölgenin arz potansiyelinin fazlalığı bu harcama miktarını arttırmaktadır. Yine gidilen
bölgenin uzaklığı hem ulaşım için katlanılan maliyeti hem de konaklama süresini arttırdığında
turistik tüketimin azalmasına neden olmaktadır. Kişilerin meslek ve eğitimleri de turistik
tüketimi etkilemektedir. Çünkü kişilerin meslekleri satın alacakları mal ve hizmetleri büyük
ölçüde etkilemektedir.
Turistik tüketime konu olan bir diğer reel faktörde politik faktörlerdir. Ülkelerin politik
davranışları, uluslararası ilişkiler de turistik tüketim miktarını etkilemektedir. Turistik
tüketimi etkileyen politik faktörler içerisinde devlet politikalarında gerçekleşen değişiklikler,
müdahaleler, finansal destek kararlarındaki değişiklikler, dış ticaret konusundaki devlet
yaklaşımı, vergilendirme politikaları, politik ve yasal düzenlemeler içerisinde yer almaktadır.
İnsanlar, doğadaki tüm canlılar gibi yaşamı boyunca sürekli olarak tüketir. Ancak, diğer
canlılar sadece fiziksel gereksinimlerini giderme amacıyla tüketirken, insan psikolojik ve
sosyal gereksinimlerini de tüketim faaliyetlerine yansıtmaktadır (Bakır ve Çelik, 2013: 47).
Çünkü modern toplumlarında tüketim, artık insanların kim oldukları, kim olmak istedikleriyle
ilgili duyarlılıklarını ve bu duyarlılıklarını korumayı sağlayan yöntemleri etkilemektedir. Bu
nedenle tüketim sadece ekonomik ihtiyacı karşılayan bir olgu değil aynı zamanda sosyal,
psikolojik ve kültürel olgu haline gelmiştir. Bu değerler içerisinde yaşayan insanlar tüketimi
sosyalleşme, bireysel kimliklerini tanıtmak için tüketmektedirler. Bu açıdan bakıldığında
tüketim ürünleri ile ilgili anlam ve göstergelerin, bireylerin hem kimlik oluşturma, ifade etme
ve iletme, hem de bireyin toplumla bütünleşme sürecinde ara rol oynadığı ifade
edilebilmektedir (Bocock, 1997).

Turizm birçok gelişmiş ülkede ekonomik ve sanayi hamleleri ile birlikte önemli bir yer
tutmaktadır. İleri ülkelerin gelişmişlik düzeyine ulaşabilmesi için gelişmekte olan ülkelerin
ekonomi, sanayi ve tarım politikalarının yanı sıra turizme ve turizm alanındaki her türlü
yatırıma önem vermesi gerekmektedir (Ünlüönen ve Boylu, 2005: 13).
Dünyanın en hızlı gelişen ve büyüyen sektörü olan turizmin, Türkiye’de de son yıllarda
dünyadaki gelişmelere paralel olarak, büyük bir atılım yaptığı ve aynı şekilde hızla geliştiği
görülmektedir. Dünya Turizm Örgütünün (WTO) yapmış olduğu ileriye yönelik
projeksiyonlarda,

turizmin

21.

yüzyılda

daha

da

büyük

gelişmeler

göstereceği

belirtilmektedir. Aynı zamanda 2020 yılında tüm dünya genelinde oluşacak turizm gelirlerinin
2 trilyon dolara ulaşması da öngörülmektedir. Buna ek olarak, dünya genelinde özellikle
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gelişmiş ülkelerde yükselen refah düzeyine paralel olarak, seyahate ayrılan gelirin ve ulaşım
olanaklarının artması ile turizm sektörünün ekonominin diğer sektörlerine oranla çok daha
fazla büyüyeceği de bir gerçektir (Bahar, 2006: 147).
Turizm, tüm dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de sürekli gelişim gösteren bir endüstri
olma özelliğini korumaktadır. Ülke genelinde turizm sektörünün öncelikli sektör olarak ele
alınması hayati önem taşımaktadır. Her ne kadar 2016 yılı turizm açısından kayıp yıl olarak
nitelendirilse de Rusya ile düzelen ilişkiler ilk olumlu sinyallerdir. 2023 Turizm
Stratejileri’nde de öncelikli konular arasında yer alan, turizmin çeşitlendirilmesi, yeni
pazarların (Çin, Hindistan, Uzak Doğu vb.) hedeflenmesi, yeni havalimanları ve diğer
yatırımların (spor alanları, festival merkezleri, kongre merkezleri vb.) sonuçlanması, güvenlik
konusunda alınacak önlemler vb. uygulamalarla hükümet desteğinin arttırılması, Türkiye’nin
rekabetçi pozisyonuna katkı sağlayacaktır.

Avrupa, Asya ve Afrika gibi üç kıtanın tam

ortasında kalan bir konuma sahip olan Türkiye beş saatlik uçuş mesafesi ile bu üç kıtaya
hakim konumdadır. Söz konusu hususlarda alınacak önlemler ve sağlanacak desteklerle,
Türkiye önümüzdeki yıllarda seyahat ve turizm rekabet endeksinde rakiplerine göre daha
avantajlı bir konuma yükselebilecek ve yabancı ziyaretçi sayısı ve turizm gelirleri açısından
önemli artışlar kaydedebilecektir.
Turizmin küresel düzeyde kat ettiği son yıllardaki önemli mesafe, alınyazının yanında yerel
ve uluslararası düzeyde de ilgi çekici alanlardan biri haline gelmesine neden olmuştur. Dünya
nüfusu artmaya devam etmekte her ülkede aynı hızla olmasa da kişi başına düşen gelirler de
artmaktadır. Dünya Turizm Örgütünün uluslararası turizmin turist varışları üzerinden altını
çizdiği verilere göre, turizm her şeye rağmen büyüme grafiğini artırmaya devam etmektedir.
2010 yılından itibaren ortalama %4 büyümeye devam eden uluslararası turizmde, 2017
yılındaki turist varışları bir önceki yıla göre %7 oranında artarak 1,235 milyardan 1,332
milyara ulaşmıştır. UNWTO’nun 2030 projeksiyonu ise 1,8 milyar kişidir. Diğer taraftan
turizmden elde edilen gelirler 1,4 trilyon dolara ulaşmış ve tüm dünyanın ihracat gelirlerinin
%7’sini; tüm dünya gelirinin %10’unu oluşturmuştur (UNWTO, 2018). Göstergeler turizmin,
2010 ile 2020 arasındaki dönemde her yıl için ortalama %3,9luk büyüme tahmini yapan
UNWTO (2010)’nun ötesinde bir realizasyonla ilerlediğini kanıtlamaktadır.
Maliyet kavramı ekonomi içinde herhangi bir nihai ürünün oluşması için kullanılan ya da
girdi olarak sürece dâhil edilen tüm faktörler olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda herhangi bir
ürünün ortaya çıkmasında belirleyici olan hammadde, doğal kaynaklar, sermaye, emek gibi
faktörler birer girdi olarak sürece dâhil olurken yaratılan ürünün maliyetini oluşturmaktadır.
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Turistik ürün, turiste sunulan ulaşım, konaklama, yiyecek-içecek, aktivite, rehberlik gibi
hizmetlerin yanında ve çoğu zaman daha belirleyici olarak doğa, iklim, tarih ve kültür gibi
çekim unsurlarının bileşkesinden oluşmaktadır. Turizm arzının da bir parçası olan bu
unsurların ticari bir ürün gibi fiyatlandırılması ve satışı ile ekonomi içinde bir değer taşımaya
başlaması, onun oluşma sürecindeki maliyetlerin de dikkate alınmasını zorunlu kılar. Basit
üretim mantığı içinde bir konaklama işletmesinin sunduğu hizmeti bir turistik ürün ve orada o
hizmeti sağlayan emek, sermayeyi de bu ürünün maliyetini oluşturan unsurlar olarak görmek
yeterli değildir. Konaklama işletmesi yapılırken bozulan kıyı şeridi, fiziki ve doğal çevre,
deniz florası; faaliyet sırasında oluşan katı-sıvı atıklar ve kullanılan-harcanan doğal kaynaklar,
kirletilen deniz ya da kıyı alanları, çevrede yaşayan yerel halkın bozulan yaşamı vb. gibi
faktörlerin hepsi birer maliyet unsurudur. Turizm, bu nedenle yoğun maliyetleri ve doğal,
fiziki, toplumsal ve kültürel çevreye yoğun etkileri olan sektörlerden biridir.
Turizmin ekonomik izdüşümlerini analiz ederken olumlu ve olumsuz etkilerin karşıtların
birliği içinde değerlendirmek daha doğru olacaktır. Örneğin turizm, emek-yoğun bir sektör
olmasından dolayı istihdam üzerinde olumlu katkı sağlarken mevsimsellik ve kayıt dışılık ya
da iş güvenliği gibi konularda istihdam üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilmektedir.
Turizm ulaştırma işletmelerinden, seyahat organizatörlerine, konaklama işletmelerinden,
yiyecek-içecek ve toplantı merkezlerine kadar irili ufaklı iş kollarından oluşan 41 farklı alt
sektörle bağlantılıdır (Lundberg vd., 1995). Turizm gelirlerinden elde edilen dövizin maliyeti,
üretildiği yerde tüketildiği ve teşvikler yönünden daha şanslı bir sektör olduğundan dolayı
ihraç ürünlerinin maliyetinden daha düşüktür ve bu nedenle uluslararası ticarette petrolden
sonra ikinci sırayı almıştır (Kar vd., 2004, s.89). Turizmin diğer sektörler için de girdi
sağlaması ya da onlardan girdi alması ile gelir artırıcı çarpan etkisi güçlenmektedir. Özellikle
kırsal ya da yerel düzeyde ekonomik büyümenin kaldıraç sektörlerinden biri olarak
görülebilen turizm, tarım ya da sanayi gibi ana ekonomik sektörlerin alternatifi olabilecek
potansiyele erişebilen performanslar da göstermiştir. Deniz, kıyı ve sahil gibi doğal
çekiciliklere sahip Ada ya da kıyı coğrafyalarında turizm, başat sektör haline gelebilmiştir.
İspanya, Yunanistan, Türkiye, Tunus gibi kıyısal destinasyonlarda turizmin etkileri çok daha
belirgin düzeydedir ve sektör, tüm ekonomi içerisinde önemli bir katalizör olabilmektedir.
Örneğin turizmin cari açığı kapatan döviz kazandırıcı etkisi, genel-ulusal ekonomi
parametreleri açısından bu tip ülkelerde kritik öneme sahiptir (Kar vd., 2004). Turizmin cari
açığı kapatıcı etkisini ölçen hesaplamalarda ortaya çıkan oran ya da katsayılar, aynı zamanda
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bu ilişkinin gücünü ifade etmektedir. Türkiye için bu oran 2015 yılı için %49,73; 2016 yılı
için %39,48; 2017 yılı için %34,25 olmuştur (TURSAB, 2018).

SONUÇ

Turizm üst politika kararları ve bu kararların sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesini
sağlayacak uygulama araçları ile gerçekleştirilen turizminin gelişiminin, dünyada yaşanan
yeni turizm eğilimleri ile bütünleşmenin sağlanarak daha da ivmelendirilmesi amacı ile;
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede özellikle turizm planlaması politikaları çerçevesinde
sektörel gelişmenin kapsadığı her türlü unsurun (kültürel, sosyal, doğal çevre, vb.) bütüncül
ve sürdürülebilir bir yaklaşım ile ele alınması bir ilke olarak benimsenmiştir.
Turizm gelirleri ulusal ekonomiler için oldukça önemli olsa da sektörel olarak bir bölgede, bir
ekonomi içinde turizmin aşırı büyümesi ya da bir ülke ekonomisinin büyük oranda turizme
bağımlı hale gelmesi; kaçınılmaz olarak bir risk de oluşturmaktadır. Ekonomi içinde tarım
sanayi gibi ana sektörlerin gelişmediği kıyı ya da ada özelliğine sahip ekonomilerde, bir kriz
ya da turizm talebini olumsuz etkileyecek koşulların ortaya çıkması durumunda; tüm ekonomi
bu durumdan olumsuz etkilenebilmektedir. Savaş, terör, siyasi istikrarsızlık gibi olumsuz
olaylardan en hızlı ve yoğun etkilediği sektörlerden biri olan turizm, bağımlılığı yüksek
ekonomiler için bu nedenle büyük bir kriz unsuru olabilmektedir.
Turizm, yerelde gelirlerin çeşitlendirilmesi ve artması konusunda işlevseldir. Tarihsel olarak
çekicilik faktörleri, turistin motivasyonlarındaki değişimlere bağlı olarak zenginleşmiş,
böylelikle turizmin destinasyon ölçeği köy ya da tabiat parkı gibi küçük alanlara dahi
inebilmiştir. Turizm, son yıllarda kırsal alanlarda da farklı tür ve tiplerde gelişerek yerel
kalkınmanın önemli bir aracı haline gelmiştir. Kırsal alanlarda tarımsal, kültürel ve doğa
temelli faaliyetlerle çeşitlenen turizm, yerel düzeyde bir ekonomik faaliyet alternatifi olarak
sadece hane halkı gelirlerinin artmasına değil yerelde tutunmaya da önemli katkılar
sağlamıştır. Yerel ekonomik gelişme ve sosyal kalkınmayı destekleyen iyi uygulama
örnekleri, turizm aracılığıyla yereldeki kültürel ve doğal mirasın korunması ve ekonomik gelir
getiren faaliyetlerin desteklenmesini de kolaylaştırmıştır.
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Uygulamalar
Turizm nedir? Araştırınız
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Uygulama Soruları
Turizmin Türkiye ekonomisindeki yeri nedir? İstatistiksel verileri inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Turizmin küresel düzeyde kat ettiği son yıllardaki önemli mesafe, alınyazının yanında yerel
ve uluslararası düzeyde de ilgi çekici alanlardan biri haline gelmesine neden olmuştur. Dünya
nüfusu artmaya devam etmekte her ülkede aynı hızla olmasa da kişi başına düşen gelirler de
artmaktadır. Dünya Turizm Örgütünün uluslararası turizmin turist varışları üzerinden altını
çizdiği verilere göre, turizm her şeye rağmen büyüme grafiğini artırmaya devam etmektedir.
Bu kapsamda küresel turizm faaliyetleri ve turizmin ekonomik güç unsuru olarak önemi ele
alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1: Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir ülkeye

veya bir bölgeye gezmen (turist) çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin,
yapılan çalışmaların tümüne ne denilmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)

Turizm
Tatil
Gezi
Kamp
Eğlence

2: Soru 17: Turizmin ekonomik izdüşümlerini analiz ederken olumlu ve olumsuz etkilerin
karşıtların birliği içinde değerlendirmek daha doğru olacaktır.Aşağıdakilerden hangisi bu
duruma bir örnek olarak gösterilebilir?
A) Yoğunluğun oluşması
B) Emek-yoğun bir sektör olmasından dolayı istihdam üzerinde olumlu katkı sağlarken
mevsimsellik ve kayıt dışılık ya da iş güvenliği gibi konularda istihdam üzerinde
olumsuz etkilere sahip olabilmektedir.
C) Çevre kirliliğine sebep olunması
D) Doğal kaynakların tahribatı
E) İşletmelerin yetersiz kalması
3: Aşağıdakilerden hangisi Turizmin insanlara kazandırdıklarından birisi değildir?
A) Turizm sayesinde insanlar hem diğer ülkelerin, hem kendi ülkelerinde yaşadıkları
bölgenin dışındaki güzellikleri görme imkanına sahip olur.
B) İnsanlar geçmişte yaşamış olan insanların bırakmış oldukları kültürel mirasın farkına
varmış olurlar.
C) Gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmanın gerekliliğine inanarak
hayata farklı açılardan bakabilirler.
D) Turistler gittikleri ülke ya da bölgede gördükleri yerler karşılığında o yöre halkına
para kazandırırlar.
E) Turizm amacıyla gidilen yerlerde vatandaşlık edinebilme imkanlarına sahip olurlar.
4: 'Turizm' kelimesi ilk olarak kaçıncı yy.da kullanılmaya başlanmıştır?
A)
B)
C)
D)

17.yy
18. yy
19.yy
20.yy
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E) 21.yy
5: Aşağıdakilerden hangisi birer turizm kurum veya kuruluşu değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Oteller
Spor ve avcılık tesisleri
Okullar
Kaplıcalar
Pansiyonlar

6- Günümüzde özellikle hem kişisel gelişime bağlı olarak insanların bilgi ve görgülerinde
meydana gelen değişmeler hem de bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bilgiye kolay
ulaşım yeni ve farklı olana ilgiyi ve merakı arttırmıştır.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Doğru
B- Yanlış

7- Özellikle son 20 yılda insanların seyahate çıkma nedenleri ve tercih ettikleri turistik
ürünlerde önemli değişiklik olmuştur. Geçmişte eğlenme, dinlenme ve kıyı turizmi ağırlıklı
olan turistik faaliyetler bugün sosyo-kültürel yapıları tanıma, bir toplumsal yaşayışa duyulan
merak, tarihi tanıma ve bir bölge ya da ülkeyi deneyimleme isteğiyle birlikte çeşitlenmiştir.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Yanlış
B- Doğru

8- Ulusal ve uluslararası turistik faaliyetler ülke ya da bölgelerin toplumsal, sosyo-kültürel,
kentsel ve tarihi yapıları üzerinde son derece önemli ve olumlu etkilere sahiptir.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Yanlış
B- Doğru
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9- Turistik tüketimi etkileyen en önemli reel faktörlerden biri ekonomik faktörlerdir. Bu
ekonomik faktörler turistik mal ve hizmet fiyatları, kişilerin gerçek gelir düzeyleri, gidilecek
olan bölgenin uzaklığı ve gidilen bölgede turizm talebini karşılayacak olan arz olanaklarıdır
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Yanlış
B- Doğru

10- Turistik tüketime konu olan bir diğer reel faktörde politik faktörlerdir. Ülkelerin politik
davranışları, uluslararası ilişkiler de turistik tüketim miktarını etkilemektedir.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Doğru
B- Yanlış

1-A, 2-B, 3-E, 4-E, 5-C, 6-A, 7-B, 8-B, 9-B, 10-A
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7. EKONOMİK FAALİYETLER: MADENCİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Madencilik, özellikle tarım ile birlikte toplumların hammadde ihtiyaçlarını sağlayan iki temel
üretim alanından birisi konumundadır. Doğal kaynaklarını etkin bir biçimde kullanan gelişmiş
ülkeler, var olan ekonomik güçlerini büyük anlamda buna borçludur. Sektör, gerek
ekonomiye doğrudan yaptığı katkılar, gerekse ekonominin diğer alanlarına, özellikle imalat
sektörüne sağladığı girdiler nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Sektörler arasında en yüksek
katma değer ve istihdam yaratma kapasitesine sahip olan madencilik sektörü, daha çok kırsal
alanlara yakın yerlerde gerçekleştirildiği için kente olan göçü önlemekte ve bölgesel
kalkınmayı da hızlandırmaktadır.
Bu bölümde dünyada ve Türkiye’de madencilik faaliyetleri, ithalat ve ihracat değerleri ele
alınmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Dünyada madencilik faaliyetleri kapsamında neler yapılmaktadır?

156

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Madencilik faaliyetleri

Ekonomideki önemi

Ders

notları

istatistiksel

ve

çeşitli
verilerin

incelenmesi
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Anahtar Kavramlar
Dünya, Türkiye Madencilik, ithalat ve ihracat
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Giriş
İnsan ve toplum hayatında vazgeçilmez bir yer tutan “Madencilik” sektörü, tarih boyunca
gelişmiş ülkelerin sahip oldukları teknoloji ve refah düzeyine ulaşmalarında en etkin rol
oynayan faktörlerden biri olmuştur. Madencilik, özellikle tarım ile birlikte toplumların
hammadde ihtiyaçlarını sağlayan iki temel üretim alanından birisi konumundadır. Doğal
kaynaklarını etkin bir biçimde kullanan gelişmiş ülkeler, var olan ekonomik güçlerini büyük
anlamda buna borçludur. Sektör, gerek ekonomiye doğrudan yaptığı katkılar, gerekse
ekonominin diğer alanlarına, özellikle imalat sektörüne sağladığı girdiler nedeniyle özel bir
öneme sahiptir. Sektörler arasında en yüksek katma değer ve istihdam yaratma kapasitesine
sahip olan madencilik sektörü, daha çok kırsal alanlara yakın yerlerde gerçekleştirildiği için
kente olan göçü önlemekte ve bölgesel kalkınmayı da hızlandırmaktadır. Bu nedenle gerek
ekonomik gerekse sosyal kalkınma politikalarının oluşturulmasında, sektöre özel bir önem
verilmesi gerektiği açıktır. Doğru plan ve politikaların takip edilmesi sonucunda sektörün
üretim, istihdam vb. ekonomik göstergelere önemli katkılar sağlayacağının ve ülke imalat
sanayi için itici bir güç olacağının göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

7.1. Dünyada Madencilik
Dünya maden rezervlerinde önemli payları olduğu gibi dünya maden üretiminde de rol
oynayan ülkelerin başında ABD, Çin, Güney Afrika, Kanada, Avustralya ve Rusya
gelmektedir. Bunun yanı sıra maden grubuna girmeyen petrol üretiminde Suudi Arabistan,
Kuveyt, İran, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri önemli rezervlere sahiptir. Dünya ticaretinde
madencilik ürünleri arasında ihracat değerlerine göre ham petrol, demir dışı metaller ve
endüstriyel mineraller önemli yere sahiptir. Dünya ticaret rakamları incelendiğinde çelik,
bakır, kurşun ve kalay gibi geleneksel metallerin kullanımı düşerken, ileri seramik
malzemeleri, plastik ve polimer kökenli malzemeler gibi yüksek teknoloji malzemelerinin
kullanımının giderek arttığı görülmektedir. Sektör birçok endüstrinin ilk tedarikçisi
konumunda olması sebebiyle küresel ekonominin temel taşlarından biridir. Örneğin dünya
ekonomisinin lokomotifi konumundaki ABD’de maden ve madenciliğe dayalı sanayilerin
toplam üretimi 27,6 milyar dolar olup ABD ekonomisine sağladığı toplam katma değer 2,28
trilyon dolara kadar ulaşmaktadır. Yine dünya madenciliğinde önemli bir yeri olan Kanada’da
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ise toplam madencilik üretimi 2009 yılında 45,3 milyar dolar civarında olup, sektörden elde
edilen vergi geliri ise yıllık 13,5 milyar dolar civarındadır.
Ekonomiye sağladığı katkılar açık olan madencilik sektörüne; yatırımcıların ilgisi de her
geçen gün artmaktadır. Maden arama faaliyetlerine en çok yatırım yapan ülkelerin başında
Kanada, Avustralya ve ABD gelmektedir. Söz konusu ülkeler toplam arama bütçesinin
yaklaşık %69’una tekabül eden 12,6 milyar USD değerinde harcama gerçekleştirmektedir.
Sektör fiyatları, metal ve mineral pazarlarındaki arz ve talebe dayalı olarak dönemsel hareket
etmektedir. 2001’den beri özellikle Çin, Brezilya ve Hindistan gibi büyümekte olan
ekonomilerdeki yüksek talep düzeyleri, küresel madencilik endüstrisinin yoğun büyüme
sürecinin arkasındaki itici güç olmuştur. Bu güçlü talep artışına dayalı olarak metal
fiyatlarında da 2002–2008 yılları arasındaki önemli artıĢlar gerçekleşmiştir. Nitekim
dünyanın 40 büyük madencilik şirketi ile gerçekleştirilen bir araştırmada; özellikle 2006
yılında maden sektöründe faaliyet gösteren firmaların karlarının rekor bir düzeye ulaştığı ve
piyasa değerlerinin de ciddi oranda arttığı görülmüştür. Bütün bu olumlu gelişmeler 2008 yılı
sonlarına doğru etkisini artıran küresel kriz nedeniyle durma noktasına gelirken, 2009
yılından itibaren dünya ekonomisinin düzelme hızına ve talebin artmasına bağlı olarak
sektörün tekrar bir düzelme sürecine girdiği gözlemlenmiştir.
Günümüzde, dünyada yıllık 1,5 trilyon USD değerinde 10 milyar tonun üzerinde maden
üretilmektedir. Bu rakamın %75’i enerji ham maddeleri, %10’u metalik madenler ve %15’i
endüstriyel hammadde üretimine aittir. Bu kapsamda verilen değerlerden madencilik
endüstrisinin dünya ekonomisi için ne kadar önemli olduğu görülmektedir.
Dünya ekonomisinin lokomotifi olan ABD’de maden ve madenciliğe dayalı sanayilerin
oransal olarak bütün ekonomi içindeki payı 2008 yılı itibarıyla %16 seviyesindedir (USGS,
Mineral Commodity Summaries 2009). Yine dünya madenciliğinde önemli bir yeri olan
Kanada’da madencilik sektöründen ciddi bir vergi geliri elde edilmektedir. Sektörün ülkedeki
istihdam yaratmadaki gücü açık olup, örnek verilecek olursa sektörde 2008 yılında 58.506
iĢçi doğrudan çalışmaktayken, maden zenginleştirme ve ilgili imalat sanayisinde çalışan
işçilerle birlikte toplam sayı 351.400 kişiye ulaşmaktadır.

Geçtiğimiz yüzyılda, dünya gayrisafi yurt içi hasılası yaklaşık 18 kat artmış ve küresel kaynak
tüketim miktarı da buna paralel olarak büyümüştür. Dünya ham petrol tüketimi 20,43 milyon
tondan 3,5 milyar tona yükselerek 172 kat, çelik tüketimi 27,80 milyon tondan 847 milyon
tona yükselerek 30 kat artıĢ göstermiĢtir. Alüminyum tüketimi 6.800 tondan 24,54 milyon
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tona yükselerek yaklaşık 3.600 kat, bakır tüketimi ise 495 bin tondan 14 milyon tona
yükselerek 28 kat artmıştır. Yaşam standardı kalitesiyle kişi başına düşen maden tüketimi
miktarı arasında doğrusal bir ilişki bulunmakta olup, tüketim miktarının refah düzeyiyle
birlikte arttığı görülmektedir.
Dünyada madenciliğin güçlü olduğu ülkeler arasında ABD, Çin, Güney Afrika, Kanada,
Avustralya ve Rusya sayılabilmektedir. Madencilik faaliyetleri ile ilgilenen firmalara
bakıldığında, özellikle KOBİ’ler yerel ve ulusal pazarlarda inşaat malzemesi ham
maddelerinde uzmanlaşırken, çok uluslu şirketler endüstriyel ve metalik madenlerin
üretiminde küresel faaliyetlerde bulunmaktadır. Çok uluslu büyük şirketler sayı olarak
4000’in üzerindeki maden şirketlerinin küçük bir bölümünü kapsamakla birlikte, bu şirketler
metalik minerallerin üretiminde % 83’lük bir paya sahiptirler. Kalan % 17’lik üretim küçük
ve orta ölçekli şirketler tarafından yapılmaktadır. Maden aramacılığına en çok yatırım yapan
ülkelerin başında Kanada, Avustralya ve ABD gelmektedir. Bu oranlar ülkelerin gelişmişliği
ile birlikte maden potansiyeli ile de ilgilidir. Bu ülkeler toplam arama bütçesinin % 69’una
tekabül eden 12,6 milyar USD tutarında harcama yapmaktadırlar. Madenlerin aranması için
harcanan toplam para 1998’den 2002 yılına kadar hafif bir azalma gösterirken, 2002-2008
yılları arasında sürekli artış göstermiştir. 1998 yılından bu yana sadece aramalar için yaklaşık
olarak 60 milyar dolar harcanmıştır
Dünya maden rezervleri açısından en zengin ülkeler ve bu ülkelerdeki önemli maden
cevherleri aşağıdaki gibidir:
Güney Afrika Cumhuriyeti - Altın, platin grubu metaller, manganez, krom, alüminyum
Çin - Demir, kurşun, manganez, molibden, kalay, zirkonyum, çinko ve fosfat
Kanada - Uranyum, çinko, altın, bakır, nikel, kobalt, demir, petrol ve doğal gaz
Avustralya - Kömür, demir, rutil, çinko, kurşun ve uranyum
ABD - Kurşun, molibden ve fosfat cevherleri

7.2. Madencilik Faaliyetleri
Dünya madencilik faaliyetlerinde öne çıkan bazı ülkeler aşağıdaki gibidir:

Kanada
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Dünyanın sayılı madencilik ülkelerinden biri olup, önemli mineral kaynakları arasında nikel,
kobalt, bakır, altın, demir, çinko, potas, sülfür, gümüĢ, uranyum, kurĢun, kömür
gelmektedir. Kanada dünya uranyum üretiminde % 23; potas üretiminde % 33 ile 1’inci, nikel
üretiminde % 15,9; kobalt üretiminde % 13,3 ile 2’nci, titanyum üretiminde % 14,6;
platinyum üretiminde % 4,4; alüminyum üretiminde % 8,1 ile 3’üncü sırada yer almaktadır.
2008 yılı Kanada GSYH’si 1.226 milyar dolar iken madencilik ve buna bağlı endüstrinin
(petrol dâhil) değeri 263,5 milyar dolardır. 2008 yılı Kanada ihracatı 455 milyar dolar olup
ihracatın 132 milyar dolarını petrol ürünleri; 85,4 milyar dolarını ise madencilik
oluşturmaktadır. Alüminyum üreticisi olmamasına rağmen 6,15 milyar dolarlık alüminyum
cevheri ithal eden Kanada, alüminyumu işleyerek 11,6 milyar dolarlık alüminyum ihracatı
gerçekleştirmektedir. Kanada’da kiĢi başına düşen madencilik üretimi ise 2007 yılında 1.232
dolar, 2008 yılında 1.359 dolar olmuştur.

Güney Afrika Cumhuriyeti
Maden rezervleri açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Güney Afrika; altın,
platin grubu metaller, manganez, krom, alüminyum, silikat ve vanadyum rezervleri açısından
dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Titanyum, zirkonyum, antimon ve fluorpar üretiminde
lider olup kesilmiş elmas mücevheri üretiminde de dünyanın en büyük üreticisidir. Üretilen
madenlerin önemli bir kısmı ihraç edilmekte olup, 2009 yılında ihraç gelirlerinin % 30’dan
fazlasını madenler oluşturmuştur. Amerika Birleşik Devletleri ABD, kendi temel endüstrisi
için gerekli metal ve mineraller bakımından çok zengin bir ülkedir. ABD’de büyük ölçüde
çıkarılan maden ve mineraller arasında, demir, kömür, çinko, bakır, gümüĢ ve suni gübre
üretiminde kullanılan fosfat bulunmaktadır. Ülkede, demir-çelik fabrikaları için yılda 80
milyon tondan fazla demir üretilmektedir. Amerika’nın başlıca tabii kaynaklarından ikincisi
kömürdür. Yüzlerce yıl yetecek geniş rezervleri bulunmakta olup kömürün büyük bir kısmı
elektrik üretimi için kullanılmakta ve ülkenin elektrik enerjisinin yarısı kömürden elde
edilmektedir. Ülkedeki petrol kuyularından yılda 3,2 milyar varilden fazla petrol
çıkarılmaktadır. Gaz ve benzin gibi petrol ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması,
ABD’nin en büyük endüstrilerinden biri konumundadır. Ülkede enerjinin % 33'ten fazlasını,
doğal olarak elde edilen veya kömürden çıkarılan hava gazı sağlamaktadır. Çin Halk
Cumhuriyeti Dünyadaki genel ekonomik gelişme ve özellikle Çin'in ulaştığı yüksek büyüme
rakamları, beraberinde ham maddelere olan yüksek talebi gündeme getirmiştir. Çin sahip
olduğu kayda değer maden potansiyeline rağmen, pek çok ham maddenin dünyadaki büyük
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alıcılarından olmaya devam etmektedir. Çin'in ham madde talebi özellikle malzeme yoğun
inĢaat ve otomotiv gibi sektörlerde kullanılan bakır, demir, krom, alüminyum ve manganez
gibi metal ham maddelere yönelik olmaktadır. Artan büyüme rakamlarıyla, bu metal
madenlerin yerli üretimleri, talebin ancak 1/3'ü ile yarısına kadar olan miktarını karşılamaya
yetmektedir. Geri kalan talep ise ülke dışından temin edilmektedir. Çin’in giderek artan ham
madde ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda, madencilik sektöründe ihracatı teşvik edici
nitelikte uygulamalar olmadığı, hatta devlet tarafından uygulanan vergilerle ihracatı
engelleyici bir tutum sergilendiği görülmektedir. Ham madde ithalatı ise bunun tam tersi
sebeplerle ülkeye ham madde akıĢını sürdürülebilir kılmak amacıyla, düşük vergilerle teşvik
edilmektedir.

7.3. Türkiye’de Madencilik
Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına
olanak sağlamıştır. Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken
ülkemizde 60 civarında maden türünde üretim yapılmaktadır. MTA verilerine göre, dünyada
132 ülke arasında toplam maden üretim değeri itibarıyla 28’inci sırada yer alan ülkemiz,
maden çeşitliliği açısından ise 10’uncu sırada bulunmaktadır. Başta endüstriyel ham maddeler
olmak üzere, bazı metalik madenler, linyit ve jeotermal kaynaklar gibi enerji ham maddeleri
açısından ülkemiz zengindir. Dünya endüstriyel ham madde rezervlerinin % 2,5’i; kömür
rezervlerinin % 1’i; jeotermal potansiyelinin % 0,8’i ve metalik maden rezervlerinin % 0,4’ü
ülkemizde bulunmaktadır. Ülkemizin zengin olduğu madenler arasında ise ilk sırayı dünya
rezervlerinin % 72’sini oluşturan bor mineralleri almaktadır. Ancak, birkaç maden dışında
dünya ölçeğindeki rezervlerimiz kısıtlıdır. Dünyada üretimi ve ticareti yapılan 90 çeşit maden
ve mineralden 13’ünün ekonomik ölçekteki varlığı ülkemizde henüz saptanamamıĢtır.
Ülkemiz 50 çeşit madende kısmen yeterli kaynaklara sahipken, 27 maden ve mineralin
günümüzde bilinen rezervleri ve kaliteleri, ekonomik madencilik için yetersizdir. Ülkemizin,
maden kaynakları ve çeşitliliği bakımından kendi kendine kısmen yeterli olan ülkeler arasında
yer aldığı söylenebilir.
Türkiye’de bulunan zengin mineral kaynaklar arasında; bor tuzları, barit, jips, lületaşı,
mermer, diyatomit, perlit, manyezit, stronsiyum tuzları, sepiyolit, fluorit, kireçtaşı, pomza,
sodyumsülfat, zeolit, profilit, kuvars-kuvarsit, linyit, feldspat, kayatuzu, olivin, doomit,
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siliskumu, altın, bentonit, trona, asbest, kalsit ve zımpara taşı önemli mineral kaynaklar
arasında; kaolen, karbondioksit, krom, molibden, boksit, nefelin siyenit, civa, NTE, diatomit,
Tras, antimuan, toryum, alünit, kum-çakıl, gümüş, turba, tuğla toprağı, volfram sayılabilir.
Türkiye’deki yetersiz mineral kaynakları arasında ise bakır, manganez, grafit, boya toprakları,
kurĢun, alüminyum, maden kömürü, zirkon, çinko, arsenik, talk, titan, demir, kükürt, mika,
nikel, fosfat, kil mineralleri sayılabilmektedir
Dünya piyasalarında gerçekleşen talebin büyüklüğü ve yurt içinde sağlanan üretimin hacmi,
Türkiye’de madencilik sektörünün gerçekleştirdiği ihracatın üzerinde belirleyici olan temel
bir etkendir. Küresel piyasalardaki gelişmeler özellikle metalik cevherlerin ihracı üzerinde
etkili olmakta, dünya piyasalarındaki elverişli ekonomik gelişmeler de Türk madenciliğine
önemli gelişim fırsatları sunmaktadır. Türk madencilik sektörü geleneksel olarak merkezde,
orta-büyük ölçekli kamu kuruluşları ve onların çevresinde, küçük ölçekli özel sektör
kuruluşlarından oluşan bir yapıya sahiptir. Ancak yakın zamana kadar devam eden bu yapı
son dönemde, başta Eti Maden İşletmelerine bağlı bazı ortaklıkların özelleştirilmesi ve
Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) bağlı işletmelerin bazılarının özelleştirilmek üzere
Elektrik Üretim Anonim ġirket’ine devredilmesi sonucunda önemli ölçüde değişmiştir.
Bugünkü durum itibarıyla Türk madenciliğinin kurumsal yapısının kamu-özel ayrımı
olmaksızın küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluştuğu ifade edilebilir.
Sanayileşme ve ulusal kalkınma açısından ihmal edilmeyecek bir öneme sahip olan
madencilik sektörünün ekonomiye katkısının en önemli göstergesi bu sektörün gayrisafi
yurtiçi hasıla içindeki payıdır. Madenciliğin ülkemiz GSYH’deki payı 2009 yılı itibariyle
%1,5 civarında olup, bu oran gelişmiş ülkelerdeki oran olan %4 ile kıyaslandığında,
üretimimizi arttırmamız gerektiği açıktır. Ekonomik kalkınma açısından ihmal edilmeyecek
bir öneme sahip olan madencilik sektörünün ekonomiye katkısının en önemli göstergesi, bu
sektörün GSYH (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) içindeki payıdır. Madenciliğin ülkemiz GSYH
içindeki payı 2016 yılsonu itibariyle %1,1’dir, gelişmiş ülkelerde ise bu oran %5 ile %7
arasında değişmektedir. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında, bu oranın düşük kaldığını ve
üretimin arttırılması gerektiği açıktır. Ülkemizde madencilik sektörü, GSYH’den aldığı payı
yükseltebilecek bir potansiyele sahiptir. Ancak bunun için madencilik sektöründe katma
değerli üretime ağırlık verilmesi gerekmektedir. Bu potansiyelin harekete geçirilebilmesi için
yakın zamanda birçok yeni düzenleme de yapılmıştır.
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7.4. Madencilik Sektöründe Dış Ticaret
Türkiye’de üretilen maden ürünleri, inşaat sektöründe ve sanayide hammadde olarak
tüketilmekte olup, ülkemiz ekonomisine ciddi katma değer sağlamaktadır. Türkiye, belli
zenginlik ve kalitede olan maden kaynaklarını ihraç ederken; sanayisinin gerek duyduğu ve
yurt içi kaynaklardan yeterli miktar ve /veya kalitede üretemediği madenleri de ithal
etmektedir. Türkiye’nin ihraç ettiği baĢlıca madenler mermer ve doğal taşlar, bor
konsantreleri ve ürünleri, krom, sodyum feldspat, manyezit, bakır, çinko, alçı, barit ve pomza
iken ithal edilen önemli madenler arasında kömür, demir, mermer ve doğal taĢlar, fosfatlar,
bakır, manyezit, potasyum feldspat, krom, kükürt, silis kumu ve grafit sayılmaktadır.

İhracat
2004 yılında 0,65 milyar dolar olan maden ihracatımız, 2008 yılında 2,1 milyar dolara
yükselmiş; 2009 yılında küresel ekonomik krizin etkisiyle 1,58 milyar dolara gerilemiştir.
Küresel piyasalardaki olumsuz havanın etkisiyle, Türkiye'nin maden ihracatında önemli yer
tutan bakır, çinko, alüminyum, kurşun ve nikel gibi metalik madenlerin değeri, yarıya yakın
düĢerek 3-4 yıl önceki fiyatlara gerilemiştir. Maden ihracatının gerçekleştirildiği ülkeler
arasında 902 milyon dolarla Çin başta yer alırken, bunu 340,5 milyon dolarla ABD, 219,6
milyon dolarla Rusya; 151,4 milyon dolarla İtalya izlemektedir. İspanya, İngiltere,
Bulgaristan, Hollanda ve Hindistan maden ihraç ettiğimiz diğer önemli ülkelerdir.

İthalat
Türkiye, kullandığı doğal gazın % 98’sini, petrolün % 90’ını, kömürün % 20’sini, altının %
95’ini, demirin % 50’sini, alüminyumun % 80’ini ve bakırın % 80’ini ithal etmektedir. 20002008 yılları itibarıyla maden ithalat değerleri 2002 yılından itibaren sürekli artış göstermiş
olup, 2004 yılında 1,6 milyar dolar civarında olan maden ürünleri ithalatımız 2009 yılında 4,2
milyar dolara ulaşmıştır. İthalatta en büyük artış, demir-çelik sektörünün ana ham madde
girdisi olan demir cevheri ve koklaşabilir taş kömüründe olmuştur. 2009 yılı toplam ithalatı
140,9 milyar dolar; toplam maden ithalatı ise (ham petrol ve doğal gaz hariç) 4,2 milyar dolar
olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında maden ithalatının toplam ithalat içindeki payı % 3
olmuştur.
Madencilik sektörü, tarih boyunca gelişmiş ülkelerin sahip oldukları teknoloji ve refah
düzeyine ulaşmalarında en etkin rol oynayan sektörlerden biri olmuştur. Doğal kaynaklarını
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etkin bir biçimde kullanan gelişmiş ülkeler (A.B.D., Kanada, Avustralya, Almanya, İngiltere
ve Rusya’yı hatırlayalım), var olan ekonomik güçlerini büyük oranda madenciliğe borçludur.
Madencilik sektörü, birçok endüstrinin ilk tedarikçisi konumunda olması sebebiyle küresel
ekonominin temel taşlarından bir tanesidir. Madencilik; istihdam oluşturması, enerji ihtiyacını
karşılaması, hizmetler, imalat ve yan sanayi sektörlerini teşvik etmesi, yerel kalkınmaya katkı
yapması ve ülkeye döviz sağlaması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, ülkelerin
kalkınma politikalarının oluşturulmasında, madencilik sektörüne özel bir önem verilmesi
gerekmektedir. Doğru plan ve politikaların takip edilmesi sonucunda madencilik sektörü;
üretim, istihdam ve ekonomik göstergelere önemli katkılar sağlayacak ve imalat sanayi için
itici bir güç olacaktır.
Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı, çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına
olanak sağlamıştır. Giriş kısmında da belirtildiği üzere, günümüzde Dünya’da yaklaşık 90
çeşit madenin çıkarımı yapılmakta iken, ülkemizde 60 civarında madenin çıkarımı
yapılmaktadır. M.T.A. verilerine göre Türkiye, Dünya’da 132 ülke arasında toplam maden
üretim değeri itibarıyla 28. sırada yer almakta, maden çeşitliliği açısından ise 10. sırada
bulunmaktadır (Soykan ve Mutluer, 1995; Timor, 1998; Doğanay, 2011). Ancak tüm bunlara
rağmen, madencilik sektörümüz ülke ekonomisine istenen katkıyı sağlayamamaktadır.
Türkiye madencilik sektörü genellikle, orta ve büyük ölçekli kamu kuruluşları ve onların
çevresinde, küçük ölçekli özel sektör kuruluşlarından oluşan bir yapıya sahiptir. Ancak yakın
zamana kadar devam eden bu yapı son dönemde, başta Eti Maden İşletmeleri’ne bağlı bazı
ortaklıkların özelleştirilmesi ve Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (T.K.İ.) bağlı işletmelerin
bazılarının özelleştirilmek üzere Elektrik Üretim Anonim Şirket’ine devredilmesi sonucunda
önemli ölçüde değişmiştir (Tamzok, 2005). Bugünkü durum itibarıyla Türkiye madenciliğinin
kurumsal yapısı, kamu ve özel ayrımı olmaksızın küçük ve orta ölçekli işletmelerden
oluşmaktadır.
2017 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Enerji ve Maden Politikasını
açıklamıştır. Milli Enerji ve Madencilik Politikası, “Arz Güvenliği, Yerlileştirme ve
Öngörülebilir Piyasa" başlıklarını içermektedir. Buna göre, ülkemizin madencilik sektöründe,
yeni bir model hayata geçirilecek, böylece istihdama ve sektörün büyümesine katkı
sağlanacaktır. Bunun sonucunda, elde edilen katma değerle Türkiye’nin cari açığını
iyileştirecek bir model oluşturulması ve özellikle enerji kaynakları açısından ithalata
bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2018).
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Dünya genelinde olduğu gibi, ülkemizde de nüfus artışına, şehirleşmenin ve sanayileşmenin
hız kazanmasına paralel olarak enerjiye ve doğal kaynaklara olan ihtiyaç her geçen gün daha
da artmaktadır. Madencilik sektörünün, bu ihtiyaçları karşılayan stratejik öneme sahip sektör
olduğu unutulmadan; gerekli olan yapısal düzenlemelerin tamamlanması, sektörde yaşanan iş
ve işçi güvenliğiyle ilgili sorunların çözüme kavuşturulması için denetimlerin mutlaka
yapılması, etütler tamamlanarak, çıkarılması ve işlenmesi dünya genelindeki piyasa şartlarına
göre kâr getirecek olan maden sahalarının işletmeye açılması ve çıkarılan madenler ülke
içerisinde işlenerek, katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve ihraç edilmesi, sektörde her
aşamada eğitimle ilgili eksikliklerin düzenlenmesi gerekmektedir.

SONUÇ
Madencilik sektörü, gelişmiş ülkelerin kalkınmalarında rol oynayan en önemli sektörlerden
birisi konumundadır. Madencilik, özellikle tarım ile birlikte toplumların hammadde
ihtiyaçlarını sağlayan iki ana üretim alanından birisi olarak gelişmiş ülkelerin kalkınmasında
ihtiyaç duyulan temel itici güçlerden birisi olmuştur. Genellikle ülkelerin maden tüketimi ile
gelişmişlik düzeyleri arasında doğrudan bir ilişki olduğu gözlemlenmekte olup, gelişmiş
ülkelerin var olan ekonomik güçlerine sahip olmalarında, doğal kaynakları etkin bir şekilde
kullanmalarının büyük rol oynadığı görülmektedir. Madencilik, istihdam oluşturması; enerji
ihtiyacını karşılaması, hizmetler, imalat ve yan sanayi sektörlerini teşvik etmesi; bölgesel
kalkınmayı ön plana çıkarması ve ülkeye döviz sağlaması açısından ayrıca bir öneme sahiptir.
Bu nedenledir ki ülkemizde de madencilik sektörünün yeri ve önemi gün geçtikçe artmakta,
konuya ilişkin yapılan yeni düzenleme ve girişimler, sektörün gelişmesine katkı
sağlamaktadır. Tüm bu gelişme ve gayretlere rağmen, bugün itibariyle madencilik sektörü,
ülkemizin kalkınmasına yapabileceği büyük katkıyı kendisinden beklenen düzeyde
sağlayamaz durumdadır. Kaldı ki ülkemizdeki madencilik faaliyetleri üretim, finansman
olanakları, yetişmiş insan gücü, bilgi ve tecrübe birikimi, verimlilik, ölçek ekonomisi ve
teknoloji gibi kriterler açısından değerlendirildiğinde, dünyadaki madencilik konusunda
gelişmiş ülkelerle henüz rekabet edecek düzeyde bulunmamaktadır. Ülkemiz madenciliğinin
ekonomimize katkısının arttırılması, istikrarlı bir büyümenin sağlanması ve istihdamın
arttırılması gibi sosyal yararların elde edilmesi için, arama ve işletme süreçleri başta olmak
üzere tüm madencilik yatırımları ve faaliyetleri daha fazla teşvik edilmelidir. Ayrıca
ülkemizin madencilik geleceği açısından, çıkarılan madenlerin herhangi bir katma değer
eklenmeksizin doğrudan satışa konu edilmesinden ziyade katma değeri yüksek madencilik
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ürünlerinin üretilmesine ve işlenmiş ürün kapasitesinin, ürün çeşitliliğinin ve ürün kalitesinin
geliştirilmesine yönelik entegre madencilik yatırımların desteklenmesine önem verilmesi
gerekmektedir.

KAYNAKÇA
http://www.fenimining.com/upload/dosyalar/m_rapor_1347711063.pdf

Uygulamalar
Türkiye’de maden sahaları nerekerdedir?
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Uygulama Soruları
Maden konusunda ithalar ve ihracat oranlarımız nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Madencilik sektörü, gelişmiş ülkelerin kalkınmalarında rol oynayan en önemli sektörlerden
birisi konumundadır. Madencilik, özellikle tarım ile birlikte toplumların hammadde
ihtiyaçlarını sağlayan iki ana üretim alanından birisi olarak gelişmiş ülkelerin kalkınmasında
ihtiyaç duyulan temel itici güçlerden birisi olmuştur. Genellikle ülkelerin maden tüketimi ile
gelişmişlik düzeyleri arasında doğrudan bir ilişki olduğu gözlemlenmekte olup, gelişmiş
ülkelerin var olan ekonomik güçlerine sahip olmalarında, doğal kaynakları etkin bir şekilde
kullanmalarının büyük rol oynadığı görülmektedir.
Bu bölümde dünya ve Türkiye’de madencilik faaliyetleri ve bunun ülke ekonomisine katkıları
ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi madencilik faaliyetleri için söylenemez?
A. Toplumların hammadde ihtiyaçlarını sağlayan iki temel üretim alanından birisi
konumundadır.
B. İş gücüne olan ihtiyaç azdır.
C. Sektörler arasında en yüksek katma değere sahiptir.
D. Sektörler arasında en yüksek istihdam yaratma kapasitesine sahiptir.
E. Ekonomiye doğrudan katkı yapmaktadır.
Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi madencilik faaliyetleri için doğru bir söylemdir?
A. Daha çok kırsal alanlara yakın yerlerde gerçekleştirildiği için kente olan göçü
önlemekte ve bölgesel kalkınmayı da hızlandırmaktadır.
B. Çevre kirliliğine neden olmaktadır.
C. Maliyeti oldukça fazladır.
D. Enerji için su kaynaklarına yakın olması gerekir.
E. Daha çok kentsel alanlarda yapılmaktadır.
Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi dünya maden üretiminde de rol oynayan ülkelerin başında
yer almamaktadır.
A.
B.
C.
D.
E.

ABD
Çin
Güney Afrika
Rusya

Soru 4: Aşağıdaki ifadelerden hangisi madencilik faaliyetleri için söylenemez?
A. Dünya ticaret rakamları incelendiğinde çelik, bakır, kurşun ve kalay gibi geleneksel
metallerin kullanımı düştüğü görülmektedir.
B. Türkiye de en fazla istihdam ortamına sahiptir.
C. Dünya ticaret rakamları incelendiğinde ileri seramik malzemeleri, plastik ve polimer
kökenli malzemeler gibi yüksek teknoloji malzemelerinin kullanımının giderek arttığı
görülmektedir.
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D. Sektör birçok endüstrinin ilk tedarikçisi konumunda olması sebebiyle küresel
ekonominin temel taşlarından biridir.
E. Dünya ticaretinde madencilik ürünleri arasında ihracat değerlerine göre ham petrol,
demir dışı metaller ve endüstriyel mineraller önemli yere sahiptir.

Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi maden arama faaliyetlerine en çok yatırım yapan ülkelerin
başında yer almaktadır?
A.
B.
C.
D.
E.

İran,Irak,Suriye
Irak, Norveç,İsveç
Kanada, Avustralya ve ABD
Bulgaristan, Makedonya, Gürcistan
Gürcistan,Azerbaycan,İran

6- Sektörler arasında en yüksek katma değer ve istihdam yaratma kapasitesine sahip olan
madencilik sektörü, daha çok kırsal alanlara yakın yerlerde gerçekleştirildiği için kente olan
göçü önlemekte ve bölgesel kalkınmayı da hızlandırmaktadır.
Yukarıdaki ifadye göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Doğru
B- Yanlış

7- Dünya maden rezervlerinde önemli payları olduğu gibi dünya maden üretiminde de rol
oynayan ülkelerin başında ABD, Çin, Güney Afrika, Kanada, Avustralya ve Rusya
gelmektedir.
Yukarıdaki ifadye göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Doğru
B- Yanlış

8-Günümüzde, dünyada yıllık 1,5 trilyon USD değerinde 10 milyar tonun üzerinde maden
üretilmektedir. Bu rakamın %75’i enerji ham maddeleri, %10’u metalik madenler ve %15’i
endüstriyel hammadde üretimine aittir.
Yukarıdaki ifadye göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
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A- Yanlış
B- Doğru

9- Maden rezervleri açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Güney Afrika; altın,
platin grubu metaller, manganez, krom, alüminyum, silikat ve vanadyum rezervleri açısından
dünyanın önde gelen ülkelerindendir.
Yukarıdaki ifadye göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Yanlış
B- Doğru

10- Ülkemiz 50 çeşit madende kısmen yeterli kaynaklara sahipken, 27 maden ve mineralin
günümüzde bilinen rezervleri ve kaliteleri, ekonomik madencilik için yetersizdir. Ülkemizin,
maden kaynakları ve çeşitliliği bakımından kendi kendine kısmen yeterli olan ülkeler arasında
yer aldığı söylenebilir.
Yukarıdaki ifadye göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Yanlış
B- Doğru

1-B, 2-A, 3-E, 4-B, 5-C, 6-A, 7-A, 8-B, 9-B, 10-B
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8. TÜRKİYE’DE SEKTÖRLERE GÖRE NÜFUS ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Çalışma çağı nüfusu tanımına sınırlama konulmuş ve bu sınırlamalar pek çok ülke tarafından
da onaylanmış çeşitli işgücü sözleşmeleriyle de uyumludur. İşgücü piyasasında çocuk işgücü
kullanımı pek çok ülkede yasaklanmıştır. Çocuk işgücü yaş sınırlamasında genel olarak 15
yaş kullanılır. Yine birçok ülkede işgücü üst sınır yaşı olarak da emekli yaşı kabul edilmiştir.
Bu bölümde Türkiye’de İşgücü Piyasasının Yapısı ve Ekonomik Sektörlere Göre Nüfusun
İstihdamı çeşitli tablo ve grafiklerle ele alınmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Türkiye’de İşgücü Piyasasının Yapısını araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
İşgücü

piyasa

istihdam oranları

yapısı

ve Türkiye’de
Sektörlere

Ekonomik Ders notları ve istatistiksel
Göre

Nüfusun verilerin incelenmesi

İstihdamı
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Anahtar Kavramlar

İstihdam, iş gücü, ekonomi
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Giriş
Bir ülke ekonomisinin insan kaynağını somut olarak yansıtan, o ülkedeki işgücü miktarı ve
niteliğidir. Nüfustaki gelişmelere bağlı olan toplam işgücü arzı ve ekonomik şartların bir
sonucu olan işgücü talebi, işgücü piyasasının dinamiklerini oluşturmaktadır. Teori olarak
fiziksel ve zihinsel çalışmaya elverişli herkes potansiyel işgücü arzına dahil edilir. Çocuklar
ve yaşlılar da bazı ekonomik faaliyetleri gerçekleştirdikleri için bu tanıma dahil edilebilir.
Ancak genel olarak çalışma çağı nüfusu tanımına sınırlama konulmuş ve bu sınırlamalar pek
çok ülke tarafından da onaylanmış çeşitli işgücü sözleşmeleriyle de uyumludur. İşgücü
piyasasında çocuk işgücü kullanımı pek çok ülkede yasaklanmıştır. Çocuk işgücü yaş
sınırlamasında genel olarak 15 yaş kullanılır. Yine birçok ülkede işgücü üst sınır yaşı olarak
da emekli yaşı kabul edilmiştir. Türkiye’de temel işgücü göstergelerinin araştırılması Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılmaktadır. TÜİK yaptığı araştırmalarda işgücü
yaşını 15 yaş ve üstü kabul ettiği için bu çalışmada da işgücü olarak değerlendirilen yaş 15
yaş ve üstüdür. TÜİK işgücü piyasasının temel veri kaynağını oluşturan hanehalkı işgücü
araştırmasını 1988 yılından beri Uluslararası Çalışma Örgütü’nce belirlenen norm ve
standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir.

8.1. İşgücü Piyasası Ve Nüfus
Hanehalkı işgücü araştırmasında 2014 Şubat dönemiyle birlikte Avrupa Birliği kriterleri
çerçevesinde yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bunlar;
i.

Hanehalkı işgücü anketinin yılın her haftasında uygulanması,

ii.

Örnekleme tasarımının değişmesi,

iii.

Yeni idari bölünüşün temel alınması,

iv.

Tahminlerde yeni nüfus projeksiyonlarının kullanılması,

v.

İşsizlik kriterinde kullanılan iş arama süresinin değiştirilmesidir.

İşgücü piyasası analiz edilirken TÜİK tarafından elde edilen istatistiksel veri sonuçları
kullanılmıştır. Elde edilen ham veriler kullanılmış ve yorumlanmıştır.
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8.2. Türkiye’de İşgücü Piyasasının Yapısı
Etkin bir işgücü piyasası, sürdürülebilir kalkınma ve refah bakımından vazgeçilmez ön şarttır.
Bu bakımdan işgücü piyasasının yapısal özelliklerinin bilinmesi, işgücü piyasasına yönelik
politikaların belirlenmesinde ve işgücü piyasası sorunlarının çözümünde yol gösterici
olacaktır. Türkiye’de işgücü piyasasının incelenmesi için kullanılacak en önemli gösterge
nüfustur. Nüfusbilim işgücü piyasası ile yakından ilgili bir alandır. İşgücü arzını etkileyen
etmenler nüfusbilim dinamikleri tarafından belirlenir. İşgücü arzını etkileyen demografik
bulguların başında nüfusun doğurganlık hızı gelir. Doğurganlık uzun dönemde işgücünün
büyüklüğünü belirleyen en önemli etmendir. Toplam işgücü arzı, önceki nesillerin
doğurganlık kararlarına, diğer bir deyişle, kaç çocuk sahibi olacağı kararlarına bağlıdır.
Çünkü önceki nesillerin doğurganlık kararları günümüz nüfusunun büyüklüğünü belirler.
Nüfusun büyüklüğü ile birlikte, bireylerin işgücüne katılma kararları ve çalışma süresi
konusundaki kararları toplam işgücü arzını belirler
Türkiye nüfusu 2018 yılında 82.003.882’ye ulaşmıştır. Bu nüfusun %92,3’ü şehir, %7.7’si
kırsal nüfustur. İl ve ilçelerde yaşayanların sayısının yüksek oranda olmasının ana nedeni
12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı yeni Büyükşehir Yasası’dır Bu yasaya göre 30 büyükşehir
kapsamındaki ilin tüm nüfusları şehir nüfusu olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye
Kır
Şehir
Toplam

2010
17500632
56222356
73722988

2015
6217919
72523134
78741053

2018
6337385
75666497
82003882

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişidir. Türkiye'de ikamet
eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artmıştır. Erkek
nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi olmuştur.
Buna göre toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturmaktadır.
Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı, binde 14,7’dir. Yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında ‰12,4
idi.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,3 olarak gerçekleştir. İl ve ilçe

merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017 yılında %92,5 iken, bu oran 2018 yılında %92,3'e
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gerilemiş, köylerde yaşayanların oranı ise %7,7 olarak gerçekleşmiştir.
Aynı zamanda Türkiye nüfusunun ortanca yaşı da yükselmiştir. Ülkemizde 2017 yılında 31,7
olan ortanca yaş, 2018 yılında önceki yıla göre artış göstererek 32 olmuştur. Ortanca yaş
erkeklerde 31,4 iken, kadınlarda 32,7 olarak gerçekleşmiştir. Ortanca yaşın en yüksek olduğu
iller sırasıyla; 40,3 ile Sinop, 39,9 ile Balıkesir ve 39,6 ile Giresun oldu. Ortanca yaşın en
düşük olduğu iller ise sırasıyla; 19,8 ile Şanlıurfa, 20,7 ile Şırnak ve 21,4 ile Ağrı olmuştur.

Çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre %1,4 artmıştır. Çalışma çağı olarak adlandırılan
15-64 yaş grubunda bulunan nüfus 2018 yılında bir önceki yıla göre sayısal olarak %1,4
artmıştır.
2018 TÜİK verilerine göre ise, 0-14 yaş grubu 19,2 milyon, 15- 65 yaş grubu 55,5 milyon ve
65 yaş üstü ise, 7,1 milyon kişidir. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı %67,8; çocuk
yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %23,4; 65 ve daha yukarı
yaştaki nüfusun oranı ise %8,8 olarak gerçekleşmiştir.
Çalışma çağındaki nüfusun oranı 2023'te %67,2, 2080'de %58,7 olacaktır Çalışma çağında
yer alan 15-64 yaş grubundaki nüfus oranının 2023’te %67,2, 2040'da %64,4, 2060'ta %60,4
ve 2080'de %58,7 olması beklenmektedir. Çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 yaş
grubundaki nüfusun oranının ise, 2018 yılında %23,5, 2023’te %22,6, 2040'da %19,3, 2060'ta
%16,9 ve 2080'de %15,7 olacağı öngörülmektedir.

Nüfusun yaş gruplarına göre gösterilmesinde genellikle nüfus piramiti kullanılır. Nüfusun yaş
ve cinsiyet yapısının özet bir göstergesi olan nüfus piramitleri ülkelerin demografik yapıları
hakkında önemli bilgiler sağlayan araçlardır. Türkiye nüfusuna ilişkin olarak nüfus piramidi
şekilde gösterilmiştir.
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Şekil-1: Türkiye nüfus piramidi 2018.
Kaynak: TÜİK

Nüfus piramidinin tabanı ne kadar genişse ülkelerin genç nüfus oranı o kadar yüksektir. Nüfus
piramidini incelediğimizde piramidin tabanının geniş olduğunu yukarı doğru çıkıldığında orta
kısımda nüfusun yoğunlaştığını ve son olarak da yaşlı nüfusun taban ve orta bölüme göre
daha dar olduğunu görüyoruz. Piramidin tabanının geniş olmasından dolayı Türkiye’de
doğum seviyesinin yüksek olduğunu ve yukarı doğru bir daralma olduğu içinde Türkiye’nin
genç bir nüfusa sahip olduğunu söyleyebiliriz.
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8.3. Ekonomik Sektörlere Göre Nüfusun İstihdamı
Genel itibariyle ekonomik faaliyetler beş sınıfta toplanır. Bunlar:
1- Birincil ( primer) ekonomik faaliyetler
Toprağa dayalı ekonomik faaliyetlerdir. Geçmişte yapılan avcılık ve toplayıcılık da dahil
olmak üzere tarım, hayvancılık, madencilik, balıkçılık, ormancılık bu sektör içinde
değerlendirilmektedir.
2- İkincil ( seconder) ekonomik faaliyetler
Bu faaliyetler içinde sanayi sektörü yer almaktadır. Gelişmiş ülkeler sanayide katma değeri
yüksek ürünler üretirler.
3- Üçüncül ( tersiyer) ekonomik faaliyetler
Bu faaliyetler içinde hizmet sektörü (ulaşım, eğitim, sağlık, eğlence vb.) yer almaktadır.
4- Dördüncül ( kuaterner) ekonomik faaliyetler
Bu sektör içinde ilk üç ekonomik faaliyetin geliştirilmesi için veri toplama ve değerlendirme
yöntemleriyle bilgi analizlerinin yapıldığı faaliyetler yer almaktadır.

Örn. Coğrafi Bilgi

Sistemleri teknolojisi bu sistem içinde bir ekonomik faaliyet olarak değerlendirilebilir.
5- Beşincil ( kuiner) ekonomik faaliyetler
Dördüncül ekonomik faaliyetlerden sağlanan bilgilerin karar verme sürecinde etkisini ele alan
sektördür. Örn. Uluslararası şirket CEO’larının ve liderlerin çeşitli konularda eldeki veriler ve
analiz neticelerine bağlı olarak karar verme süreçlerini kapsamaktadır. Başka bir ifadeyle
karar verme sürecinde etkili olan tüm bilgi akışıdır.
Bu kapsamda nüfusun ekonomik sektörlere göre dağılımında esas olarak birincil ( tarım),
ikincil ( sanayi) ve üçüncül ( hizmet) ekonomik faaliyetler ele alınmıştır.
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Tablo- Ekonomik Sektörlere Göre 15+ yaş grubu nüfusun sektörlere göre istihdamı (2018)
Toplam
Toplam ( Bin kişi)
28738
İstanbul (TR1)
5899
Batı Marmara (TR2)
1412
Ege (TR3)
4108
Doğu Marmara (TR4)
2941
Batı Anadolu (TR5)
2847
Akdeniz (TR6)
3477
Orta Anadolu (TR7)
1284
Batı Karadeniz (TR8)
1787
Doğu Karadeniz (TR9)
1045
Kuzeydoğu Anadolu (TRA)
691
Ortadoğu Anadolu (TRB)
1147
Güneydoğu Anadolu (TRC)
2100

Tarım
5297
70
312
834
385
295
717
323
722
424
309
404
503

Sanayi
7667
1900
411
1153
1128
715
721
321
327
170
88
236
497

Hizmet
15774
3929
690
2122
1427
1838
2039
640
738
450
295
507
1100

Kaynak: TÜİK verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.

Grafik…: Türkiye’de 15 yaş üstü toplam nüfusun sektörlere göre oransal dağılımı 2018
Tarım
18%

Hizmet
Service
55%
Sanayi
27%
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Grafik incelendiğinde Türkiye genelinde 15 yaş üstü toplam nüfusun istihdam alanlarına göre
dağılımında hizmet sektörünün 15,7 milyon kişiyle ( % 55) en yüksek paya sahip olduğu
dikkat çeker. Hizmet sektörü içinde eğitim, sağlık, ulaşım, bankacılık, turizm, yeme içme,
eğlence vb. pekçok çalışma alanını barındıran iş sahasıdır. Yurdumuzda hızla gelişen sanayi
faaliyetleri toplam çalışma çağındaki nüfus için % 27 oranında istihdam olanağı yaratan bir
diğer alanı oluşturmaktadır. Türkiye genelinde 15 yaş üstü 7,6 milyon kişi sanayi sektöründe
çalışmaktadır. Besin ve gıda ihtiyacımızın temel kaynağı olarak da ifade edebileceğimiz tarım
sektöründe çalışanlar 5,2 milyon kişi olarak 2018 verilerinde yerini almıştır. Buna göre % 18
oranında paya sahip sektör, sürdürülebilir kırsal kalkınma projeleri ve uygulanacak destek
programlarıyla çok daha büyük oranlara çıkarılabilir.

Grafik…: İBBS- Düzey 1’e göre Türkiye’de 15 yaş üstü toplam nüfusun istihdamı 2018.
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İstanbul toplam nüfus miktarıyla orantılı olarak istihdam miktarında da 5,8 milyon kişiyle ilk
sırada yer almaktadır. Bunu 4,1 milyon kişiyle Ege ve 3,4 milyon kişiyle Akdeniz bölgeleri
takip etmektedir. İstaihdamda en az miktar 691 bin kişiyle Kuzeydoğu Anadolu, 1 milyon
kişiyle Doğu Karadeniz ve 1,1 milyon kişiyle Orta Anadolu bölgeleri takip etmektedir.
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Tablo- Ekonomik Sektörlere Göre 15+ yaş grubu nüfusun sektörlere göre istihdamı % (2018)

Toplam ( %)
İstanbul (TR1)
Batı Marmara (TR2)
Ege (TR3)
Doğu Marmara (TR4)
Batı Anadolu (TR5)
Akdeniz (TR6)
Orta Anadolu (TR7)
Batı Karadeniz (TR8)
Doğu Karadeniz (TR9)
Kuzeydoğu Anadolu (TRA)
Ortadoğu Anadolu (TRB)
Güneydoğu Anadolu (TRC)

Tarım
18,4
1,2
22,1
20,3
13,1
10,3
20,6
25,1
40,4
40,6
44,7
35,2
23,9

Sanayi
26,7
32,2
29,1
28,1
38,4
25,1
20,7
25
18,3
16,3
12,7
20,6
23,7

Hizmet
54,9
66,6
48,8
51,6
48,5
64,6
58,6
49,9
41,3
43,1
42,6
44,2
52,4

Kaynak: TÜİK verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.

İBBS 1 düzeyinde hazırlanan tablolar incelendiğinde tarım sektöründe en yüksek istihdamın
Ege bölgesinde olduğunu görmekteyiz. Bunu sırasıyla Batı Karadeniz, Akdeniz ve
Güneydoğu Anadolu bölgeleri takip etmektedir. Aynı sektörde en az istihdam miktarı
İstanbul’a aittir. Daha önce söz edildiği üzere, Büyükşehir kanununa istinaden kırsal nüfus
yokluğu bu sonucu doğuran önemli etkenlerdendir. Batı Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu
bölgeleri de İstanbu’dan sonra tarımsal istihdamın nispeten az olduğu bölgelerimizdendir.
Benzer sıralama sanayi sektörü için yapıldığında İstanbul 1,9 milyon kişiyle ilk sırada yer
almaktadır. İstanbul’da 15 yaş üstü çalışan nüfusun % 32,2’si sanayi sektöründe istihdam
edilmektedir. Ege bölgesinde çalışma çağındaki nüfusun % 28,1’i (1,1 milyon kişi) ve Doğu
Marmara bölgesinde ise

% 38,4’ü ( 1,1 milyon kişi)

sanayi sektöründe istihdam

edilmektedir. Kuzeydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Ortadoğu Anadolu İBBS bölgeleri ise
sanayide gerçekleşen istihdamın en az olduğu bölgelerdir.
Hizmet sektörü ekonomik istihdamda hızla gelişen alanlardan biridir. Buna göre İstanbul’da
3,9 milyon kişiye iş olanağı sağlayan sektör olarak ilk sırada yer almaktadır. Ege ve Akdeniz
bölgeleri de hizmet sektörünün yoğun olarak istihdam alanı oluşturduğu sahalardandır. Buna
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karşılık Kuzeydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde hizmet
sektörünün nispeten küçük ölçekte olduğunu belirtebiliriz.
Tablolar incelendiğinde sektör bazında çalışan kişi sayısı ile ilgili bölgeyi kapsayan oranların
farklı olması bölgelerin 15 yaş üstü toplam nüfus miktarlarıyla ilişkilidir.

SONUÇ

Bir ekonomide mevcut işgücünün ekonomik faaliyetlere katılarak çalışması ya da
çalıştırılması istihdam olarak tanımlanabilir. Bir ülkenin istihdamı, o ülkenin kalkınmışlık
düzeyi, nüfusu, doğal kaynakları, teknolojik yenilikleri, eğitim ve ekonomik koşullara
bağlıdır. Eğer bir ekonomide üretim faktörlerinin tamamı çalışıyor ve üretime katılıyorsa “tam
istihdam” durumu söz konusudur.
Türkiye’de özellikle Cumhuriyetin kuruluşundan sonra üretim ve istihdam yapısında önemli
gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler, son yıllarda küreselleşmenin ve ülke dinamiklerinin de
etkisi ile bütünleşerek bazı yapısal sorunlara yol açmıştır. Toplam istihdamın sektörel
dağılımına bakıldığı zaman, Türkiye’nin bu piyasalar açısından oldukça değişken bir yapısı
olduğu dikkat çekmektedir. İstihdamın tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin dağılımı bu
açıdan önemli ipuçları vermektedir; Cumhuriyetin kuruluş yıllarında tarım sektörünün
istihdam içindeki payı %80’lerde iken, 2001 yılında bu oran %35’e ve günümüzde ise % 18’e
kadar gerilemiştir. Sanayi sektörünün istihdam içindeki payı ise %4’lerden %27’lere;
hizmetler sektörünün payı da benzer bir gelişme göstererek %55’lere kadar ulaşmıştır.
1975 yılında Türkiye’de toplam işgücü 15,2 milyonu buluyordu. Bu işgücünün %60’a yakın
bir bölümü tarım sektöründe, %14’ü sanayi sektöründe, yaklaşık %5’i inşaat sektöründe ve
%22 ise hizmetler sektöründe istihdam ediliyordu. 1990 yılında ise toplam işgücü 19,3 milyon
ve günümüzde ise; 28,7 milyon olmuştur.
Son yıllarda Türkiye’nin gerek ekonomik, gerek sosyal ve gerekse siyasal anlamda geçirdiği
dönüşüm dikkatle incelendiğinde bu dönüşümün rekabetçi bir ekonomik yapı ve piyasa odaklı
bir sistem geliştirdiği söylenebilir. Bu dönüşümden haliyle işgücü piyasaları da payını
almaktadır. Daha rekabetçi ve daha esnek bir yapıya sahip olması beklenilen işgücü
piyasalarında ücretlerin esnekleşmeden olumsuz etkilenmesi, yeni istihdam biçimlerinin
ortaya çıkması ve küreselleşmenin etkisiyle işgücü piyasasında bölünmelerin yaşanması
kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Uygulamalar
Türkiye’de İşgücü Piyasasının Yapısı ne şekilde gelişme göstermektedir?
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Uygulama Soruları
Ekonomik Sektörlere Göre Nüfusun İstihdamında hangi sektörler öne çıkmaktadır?
Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Türkiye’de özellikle Cumhuriyetin kuruluşundan sonra üretim ve istihdam yapısında önemli
gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler, son yıllarda küreselleşmenin ve ülke dinamiklerinin de
etkisi ile bütünleşerek bazı yapısal sorunlara yol açmıştır. Toplam istihdamın sektörel
dağılımına bakıldığı zaman, Türkiye’nin bu piyasalar açısından oldukça değişken bir yapısı
olduğu dikkat çekmektedir.
Bu bölümde Türkiye’de Ekonomik Sektörlere ve yaş gruplarına göre Nüfusun İstihdamı ele
alınmıştır.
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Bölüm Soruları

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi 2014 Şubat dönemiyle birlikte Avrupa Birliği kriterleri
çerçevesinde hanehalkı işgücü araştırmasında gerçekleştirilen yeni düzenlemelerden biri
değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Hanehalkı işgücü anketinin yılın her haftasında uygulanması
Örnekleme tasarımının değişmesi
Yeni idari bölünüşün temel alınması
İşsizlikte iş arama süresinin uzatılması
Tahminlerde yeni nüfus projeksiyonlarının kullanılması

Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi Etkin bir işgücü piyasası'nın faydalarından biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sürdürülebilir kalkınma vazgeçilmez ön şarttır.
Sürdürülebilirlik için ön şart değildir.
İşgücü piyasasına yönelik politikaların belirlenmesinde yol gösterici olacaktır.
İşgücü piyasası sorunlarının çözümünde yol gösterici olacaktır.
Sürdürülebilir kalkınma refah bakımından yol gösterici olacaktır.

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi işgücü arzı için yanlış bir ifadedir?
A.
B.
C.
D.
E.

İşgücü arzını etkileyen demografik bulguların başında nüfusun doğurganlık hızı gelir.
Toplam işgücü arzı, önceki nesillerin doğurganlık kararlarına bağlıdır.
İşgücü arzını etkileyen etmenler arasında ekonomi gelmektedir.
İşgücü arzını etkileyen etmenler nüfus bilim dinamikleri tarafından belirlenir.
Bireylerin işgücüne katılma kararları ve çalışma süresi konusundaki kararları toplam
işgücü arzını belirler.

Soru 4:
Türkiye
Kır
Şehir
Toplam
Aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

2010
17500632
56222356
73722988
yukarıda yer alan tabloya

2015
2018
6217919
6337385
72523134
75666497
78741053
82003882
göre Türkiye nüfusu hakkında

A. Türkiye nüfusu 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişidir.
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B.
C.
D.
E.

Toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturmaktadır
Bu nüfusun %92,3’ü şehir, %7.7’si kırsal nüfustur
Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı, binde 14,7’dir.
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017 yılında %92,5 iken, bu oran 2018
yılında %92,3'e gerilemiş,
köylerde yaşayanların oranı ise %7,7 olarak
gerçekleşmiştir.

Soru 5: Türkiye nüfusuna ilişkin olarak nüfus piramidi şekilde gösterilmiştir.

Aşağıdakileden hangisi yukarıdaki piramitten çıkarılacak doğru bir ifade değildir?
A. Piramidin tabanının geniş olduğunu yukarı doğru çıkıldığında orta kısımda nüfusun
yoğunlaştığı görülmektedir.
B. Türkiye’de doğum seviyesinin yüksek olduğu görülmektedir.
C. Türkiyede çocuk ölümlerinin fazla olduğu görülmektedir
D. Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olduğunu görülmektedir.
E. Yaşlı nüfusun taban ve orta bölüme göre daha dar olduğu görülmektedir.

6- Son yıllarda Türkiye’nin gerek ekonomik, gerek sosyal ve gerekse siyasal anlamda
geçirdiği dönüşüm dikkatle incelendiğinde bu dönüşümün rekabetçi bir ekonomik yapı ve
piyasa odaklı bir sistem geliştirdiği söylenebilir.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Doğru
B- Yanlış
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7- Ege ve Akdeniz bölgeleri de hizmet sektörünün yoğun olarak istihdam alanı oluşturduğu
sahalardandır.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Doğru
B- Yanlış

8-Kuzeydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde hizmet
sektörünün nispeten küçük ölçekte olduğunu belirtebiliriz.

Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Yanlış
B- Doğru

9- Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısının özet bir göstergesi olan nüfus piramitleri ülkelerin
demografik yapıları hakkında önemli bilgiler sağlayan araçlardır.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Yanlış
B- Doğru

10-Toplam işgücü arzı, önceki nesillerin doğurganlık kararlarına, diğer bir deyişle, kaç çocuk
sahibi olacağı kararlarına bağlıdır.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?
A- Yanlış
B- Doğru

1-D, 2-B, 3-C, 4-B, 5-C, 6-A, 7-A, 8-B, 9-B, 10-B
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9. EKONOMİK YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Ekonomik Yaklaşımlar
Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı ve İşgücünün Hareketliliği
Evrimci Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı ve İşgücü Mobilitesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Günümüzde ülkeler arasındaki ya da ülke içerisindeki gelir eşitsizliklerinin nedenleri nelerdir?
Yaşam standartlarının dengelenmesinde etkili olan ekonomik önlemler neler olabilir?
Ekonomik coğrafya, coğrafya biliminin bir uzmanlık alanı mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Günümüzde
arasındaki ya
içerisindeki
eşitsizlikleri

Kazanım

ülkeler Günümüzde
ülkeler
da ülke arasındaki ya da ülke
gelir içerisindeki
gelir
eşitsizlikleri konusunda bilgi
sahibi olmak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Günümüzde
ülkeler
arasındaki ya da ülke
içerisindeki
gelir
eşitsizliklerini görebilme

Yaşam
standartlarının Yaşam
standartlarının Yaşam
standartlarının
dengelenmesi
dengelenmesini
dengelenmesinin
gerekliliğini anlama
açıklayabilmek.
Ekonomik coğrafya

Ekonomik
coğrafyanın Ekonomik
coğrafyanın
yaşam
içindeki
yerini
önemini açıklayabilmek.
anlama
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Anahtar Kavramlar
Ekonomik Coğrafya, Mekan, Yaşam Standartı, Denge, Krugman

198

Giriş
Ekonomik Coğrafya modelleri genel olarak mekansal etkileri göz önünde
bulundurarak ekonomik, sosyal, kültürel ve beşeri boyutlarda yığın ekonomilerinin
oluşumunu incelemektedir. Bu kapsamda ortaya çıkan Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı
geleneksel iktisat teorisyenlerinin uzun yıllar boyunca gereken önemi vermedikleri mesafe ve
ulaşım maliyetlerini analizlerine konu ederek, iktisadi faaliyetlerin coğrafi dağılımını ve bu
dağılımı etkileyen faktörleri açıklamaya çalışmaktadır. Bu bölümde ekonomik yaklaşımlar
üzerinde durulmuştur.
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9.1. Ekonomik Yaklaşımlar
Günümüzde ülkeler arasındaki ya da ülke içerisindeki gelir eşitsizlikleri, yaşam standartları ya
da daha genel olarak ekonomik kalkınma farklılıkları dikkatlice incelendiğinde farklılıklara
paralel olarak dünya geneline yayılan ekonomik aktivitelerin mekânsal dağılımının büyük bir
farklılık gösterdiği ve eşitsiz dağılımın da bazı ülkelerin ve bölgelerin geri kalmışlıklarının
temelini oluşturduğu görülmektedir. Söz konusu eşitsiz dağılım komşu ülkeler arasında, bir
ülkenin bölgeleri arasında hatta bir kentin semtleri arasında bile görülebilmektedir. Bazı
mekânlar ekonomik aktiviteleri kendilerine çekebilirken, bazı mekânlar ise ya düşük bir
cazibeye sahip olmakta ya da sahip olduğu cazibeyi her geçen gün biraz daha kaybetmektedir.
Mekânın sınırları farklı şekilde tanımlansa da bu noktada niçin mekânsal bir eşitsizliğin var
olduğu; cazip mekânların hangi özelliklere sahip olduğu, söz konusu özelliklerin ekonomik
aktiviteler üzerinde nasıl bir etki oluşturduğu ve diğer taraftan ekonomik aktivitelerin mekân
üzerinde etkisinin ne olduğu soruları akla gelmektedir. Tüm bu soruların cevaplanmasına
uzmanlar artan bir ilgi göstermekte ve mekân kavramını teorilerin merkezine doğru
kaydırmaktadırlar. Sonuçta söz konusu teoriler farklı ve yeni bakış açıları ile mekânı
anlamaya çalışmaktadırlar.

Krugman, “Increasing Returns and Economic Geography“ çalışmasında tarım ve imalat
olmak üzere iki üretim sektörünün olduğu bir ekonomi varsaymaktadır. Tarımsal üretim
ölçeğe göre sabit getiri ve hareketsiz toprağın yoğun kullanımını içermektedir. Bu yüzden
tarımsal üretimin coğrafik dağılımı büyük ölçüde uygun toprağın dışsal dağılımı tarafından
belirlenmektedir. İmalat üretimi ise ölçeğe göre artan getiri ve toprağın makul kullanımını
içermektedir. Ölçek ekonomilerinden dolayı her bir imalat ürününün üretimi sınırlı birkaç
alanda meydana gelecektir. Diğer değişkenler sabitken, tercih edilen alan nispi olarak büyük
talebe yakındır, çünkü temel piyasaya yakın olan yerde üretimde bulunması, taşıma
maliyetlerini minimum yapacaktır. Daha sonra diğer lokasyonlara bu merkezileşmiş
bölgelerden hizmet verilecektir (Krugman, 1991, 485).
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“Eğer endüstriler girdi-çıktı yapısı açısından dikey olarak birbirine bağlanırsa, aşağı doğru
endüstriler, yukarı doğru endüstriler için piyasayı biçimlendirir. Daha sonra piyasa erişimi
faktörü, yukarı doğru firmaları aşağı doğru firmaların nispi olarak daha fazla olduğu
lokasyona yönlendirir. Endüstriler arasındaki bu talep bağlantısına ilave olarak, bir de maliyet
bağlantısı vardır. Aşağı doğru endüstrilerde yer alan firmalar nispi olarak daha fazla yukarı
doğru firmanın bulunduğu lokasyona yerleşirlerse, daha düşük maliyetlere sahip olurlar.
Çünkü ara girdi üzerindeki ticaret maliyetlerinden tasarruf ederler. Böylece talep ve maliyet
bağlantıları birlikte ekonomik aktivitelerin tek bir lokasyonda yığılması için bir güç yaratır.
Sonuçta talep ve maliyet bağlantısı birlikte modelin merkezcil gücü olmaktadır. Ancak,
yığılmayı sağlayan bu güç piyasa etkileşiminden kaynaklanmakta ve ölçeğe göre artan getiri
durumunda ortaya çıkmaktadır. Modelin merkezkaç kuvveti ise hareketsiz üretim faktörü ve
dağınık tüketici talebinin yerleşimidir. Venables “merkezcil ve merkezkaç güçler arasındaki
dengenin endüstrinin niteliğine, daha da önemlisi endüstriler arasındaki dikey bağlantıların
gücüne ve lokasyonlar arasındaki ticaret maliyetlerine dayandığını belirtmektedir” (Venables,
1996,342). Sanayide taşıma maliyetleri düşmeye devam ettiğinde, bazı ara düzeylerde imalat
firmalarının bir bölgede yığılma ve tarım ürünlerine karşılık imalat ürünleri ihracatı yapma
olasılığı meydana çıkar. Her iki bölge başlangıçta özdeş kabul edildiği için yığılma herhangi
birinde meydana gelebilir. Bununla birlikte gerçekte, bir bölge bazı nedenlerden dolayı (daha
fazla nüfus, büyük limanlara yakınlık gibi coğrafik avantajlar ya da bölgenin uyguladığı
endüstriyel politikalar vb.) daha büyük imalat sektörüne sahipse, diğer değişkenler sabitken,
söz konusu bölge daha fazla imalat firmasını çekecektir.
Taşıma maliyetlerindeki azalma kritik değerin altına düştüğünde ise, bu durumda bölgeleri,
endüstrileşmiş merkez ve endüstrileşememiş çevre olarak ikiye ayıracaktır. Bunun sonucunda
merkez bölgede sabit emek arzına karşılık, nispi olarak artan emek talebi, ücret artışı yönünde
baskı oluşturacaktır. Taşıma maliyetlerindeki düşüş devam ettiği sürece, piyasa erişimi ücret
artığından dolayı önemsiz olmaya başlayacaktır. Bunun sonucunda endüstri düşük ücret
bölgelerine doğru yeniden yerleşme kararı alacak ve çevredeki ücretlerin artmasını
sağlayacaktır. Sonuçta endüstriyel yığılma ve taşıma maliyetleri arasındaki ilişki ters U
biçimini alacaktır.

Mekânsal yoğunlaşmadaki bir değişim refahı üç yönden etkilemektedir. İlk olarak mekânsal
yoğunlaşmadaki bir artış, yerelleşmiş yayılımdan dolayı, büyümeyi arttırır ve inovasyon
maliyetlerini düşürür. Ancak, inovasyon maliyetlerindeki azalma mevcut firmaların değerini
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düşürür ve bu yüzden sermaye sahiplerinin refahını azaltır. Bu durum refah üzerindeki ikinci
etkiyi oluşturmaktadır. Kuzey daha fazla sermayeye sahip olduğu için refahtaki negatif etki
kuzeyi güneyden daha fazla etkiler. 3. ve son etki ise, ticaret maliyetlerindeki daha yüksek
yoğunlaşmanın refah etkisini içermektedir. Bu refah etkisi kuzeyde pozitifken, güneyde
negatiftir.

“Sermaye hareketsizliği sonucunda üretimin inovasyon maliyetleri üzerinde etkiye sahip olur.
Sermayenin değeri inovasyon sektörü tam rekabetçi olduğundan, mekan tarafından
etkilenebilmektedir. Böylece sermaye ve inovasyonun marjinal maliyeti onun değerine eşit
olmaktadır. Bu durum ise sırasıyla iki bölgedeki refah ve harcamaları etkilemektedir”
(Baldwin ve Martin, 2004, 24). Sermaye hareketliliği mümkün olduğunda, yıkıcı yığılma
süreci (catastrophic agglomeration) olmadığı için büyüme ve mekan arasındaki ilişki lineer
bir yapı sergilemekteydi. Ancak, bilgi sermayesi hareketine izin verilmediğinde, mekan ve
büyüme arasındaki ilişki lineer yapı sergilemeyecektir. Zamanla azalan ticaret maliyetleri
büyüme sürecinde farklı aşamalar oluşturacak, bunun sonucunda coğrafya lineer olmayan bir
yapıya dönüşürken, büyüme de doğrusal olmayan bir yapıya geçecektir.

Ekonomik faaliyetlerin belirli bir coğrafi sahada toplanması sonucunda ortaya çıkan ve
maliyetlerde azalma gerçekleştiren etkilere yığılma ekonomileri adı verilmektedir.
Literatürde yığılma ekonomilerini detaylı olarak ilk kez tanımlayan Alfred Marshall’dır.
Marshall yığılma ekonomilerini dışsal ekonomiler olarak algılamış olsa da bu kavram yerine
yerelleşmiş ekonomiler kavramını kullanmıştır.
Marshall dışsal ekonomiler olarak firmaların mekânsal yoğunlaşmayı kârlı bulup belirli bir
alanda yığılmalarının nedenleri; toplu üretim (kitle üretimi, içsel ekonomiler), ileri derecede
uzmanlaşan işgücü havuzunun bulunması, uzmanlaşmış girdi hizmeti sağlayan firmalar ve
taşıma imkanlarını da içeren modern altyapının varlığı olarak görmüştür.
Ekonomik faaliyetlerin az sayıda yerlerde veya kentlerde yığılmasının altındaki ekonomik
açıklama, birbirine zıt iki kuvvet olan (merkezcil) yığılma ve merkez-kaç (dağılma)
kuvvetlerinin karşılıklı etkileşimine dayanmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin yerleşim yeri
olarak belirli bölgeleri seçmesi ve söz konusu bölgelerde belirli coğrafi örgütlenmelerin
oluşması son yıllarda coğrafyacıların açıklanması gereken önemli bir sorun haline gelmiştir.
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İşte ekonomik coğrafya dalı bu ihtiyaçtan doğan ve çeşitli teorik modeller yardımıyla
mekânsal ekonomik ilişkileri açıklamaya ve öngörülerde bulunmaya çalışan bir uzmanlık
alanıdır.
Bu anlamda ekonomik coğrafya, coğrafya biliminin özel bir uzmanlık alanı olarak
tanımlanabilmektedir.
Ekonomik coğrafya, ekonomik etkinliklerin neden az sayıda yerde özellikle de kentlerde
toplanmakta ve yığılmakta olduğu sorusuna yanıt aramaktadır. Bu soruların açıklanmasında
tek ve evrensel bir model bulunmadığı için, problemin çözümlenebilmesi için farklı yönler
üzerinde odaklanan çeşitli modellerden faydalanılmalıdır. Çünkü ekonomik gelişmenin her
aşamasında ekonomik denge ve coğrafi yapılanmalar farklılık gösterebilmektedir. Ekonomik
coğrafyanın gelişiminde sırasıyla aşağıdaki süreçler gerçekleşmiştir.
Mekânsal ekonominin analitik temellerini Alman geleneğindeki “denge yerleşim teorisi”
oluşturmaktadır. Mekânsal ekonominin yeni bir bilimsel alan olarak ortaya çıkışında sırasıyla;
Von Thünen, Weber ve Christaller’ın ve özellikle de Lösch’ün geliştirdiği “denge yerleşim
teorisi”nin büyük katkıları olmuştur.
Christaller’in geliştirdiği merkezi yerler teorisine göre ise kentler hiyerarşik bir yapı
oluşturmaktadır. Büyük kentlerin daha büyük pazar alanlarını ve daha geniş ekonomik
etkinlikleri destekleyebileceği varsayılmaktadır. Lösch ise merkezi yerler örüntüsünün etkin
olabilmesi için petek tipi yani altıgen pazar alanlarından olması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu
görüşün altında yatan temel varsayım, belirli ekonomik etkinliklerin sınırlı sayıda yerleşim
birimlerinde yapılabilmesidir.
Literatürde mekânsal ekonominin yukarıda sayılan başlangıç temelleri üzerine iki alt disiplin
gelişmiştir. Bunlardan ilki; Isard tarafından geliştirilen bölgesel iktisat literatürü, diğeri ise
Myrdal’ın geliştirdiği ekonomik coğrafya literatürüdür.
Krugman (1999)’a göre yeni ekonomik coğrafya yaklaşımının gelişmesindeki süreci dört
aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama eksik rekabet modellerinin oluşması ve analiz aletlerinin
ortaya çıkması, ikinci aşama dış ticaret teorisi, üçüncü aşama yeni büyüme teorisinin
geliştirilmesi ve dördüncü aşama 1990 sonrası ortaya çıkan mekânsal özelliklerin dikkate
alınarak yeni ekonomik coğrafya yaklaşımının gelişmesidir.
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Son yıllarda talep yapısında görülen değişimler ve küresel rekabetin şiddetlenmesi ile birlikte
iktisadi

faaliyetlerin

bölgeler/ülkeler

arasında

hızla

yer

değiştirdiği

ve

bazı

bölgelerde/ülkelerde yığınlaştığı görülmüştür. Geleneksel iktisat teorileri ortaya çıkan bu
mekansal değişimi açıklamada yetersiz kalırken, 1990’lı yıllarda Paul Krugman’ın
öncülüğünde bir grup iktisatçı yaşanan değişimi açıklamada coğrafyanın önemini gündeme
getirmişlerdir. Krugman (1991) tarafından oluşturulan Yeni Ekonomik Coğrafya modeli
Fujita (1993), Venables (1996) ve Puga (1999) gibi iktisatçılar tarafından daha da
geliştirilmiştir. Bu yaklaşımın temel varsayımları, ölçeğe göre artan getiriler, eksik rekabet
piyasaları ve üretim faktörlerin hareketliliğidir. Böylelikle ekonomik düzende yaşanan
değişim, mekansal etkileri de göz önünde bulundurarak ulaşım maliyetleri ve faktörlerin
hareketliliği aracılığıyla dinamik denge modelleri ile açıklanır hale getirilmiştir.
Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı’nın en önemli özelliklerinden biri işgücünün ülkeler
içinde ve arasında hareketli olmasıdır (Fujita ve Krugman, 2004: 147). İşgücünün
hareketliliği, ülkelerin nüfusunu, işgücüne katılım oranını ve işgücünün niteliğini etkileyerek
ülkenin üretim yapısını, ekonomik gelişme yönünü ve düzeyini belirlemektedir. Bu yaklaşıma
göre işgücünün yerleşim yeri kararlarının belirleyicisi ülkeler arasındaki ücret farklılıklarıdır
(Brakman vd; 2002: 11). Ancak işgücü hareketliliğinin nedenini sadece ekonomik
perspektifte tanımlamak yeterli gelmemektedir. Özellikle son on yıldır ekonomik coğrafya
alanında etkin olan ve evrimci iktisadın temel görüşlerini ekonomik coğrafya kapsamında
inceleyen Evrimci Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı, yerleşim yeri kararlarında toplumun
sosyo-kültürel yapısının ve ülkenin ekonomik yapısında görülen patika bağımlılığının da etkin
olduğunu belirtmektedir (Boschma ve Frenken, 2006: 277).

9.2. Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı ve İşgücünün Hareketliliği
Ekonomik Coğrafya modelleri genel olarak mekansal etkileri göz önünde bulundurarak
ekonomik, sosyal, kültürel ve beşeri boyutlarda yığın ekonomilerinin oluşumunu
incelemektedir. Bu kapsamda ortaya çıkan Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı geleneksel
iktisat teorisyenlerinin uzun yıllar boyunca gereken önemi vermedikleri mesafe ve ulaşım
maliyetlerini analizlerine konu ederek, iktisadi faaliyetlerin coğrafi dağılımını ve bu dağılımı
etkileyen faktörleri açıklamaya çalışmaktadır (Schmutzeler, 1999: 355). Bu yaklaşım iktisadi
faaliyetlerin mekansal dağılımında hem piyasa etkilerini hem de makro ekonomik gelişmeleri
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dikkate aldığı için geleneksel iktisat teorilerinde yer alan statik denge yerini dinamik dengeye
bırakmaktadır.
Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı’nın amacı hem iktisadi faaliyetleri bir arada tutarak
yığın ekonomileri yaratan merkezcil kuvvetlerin hem de iktisadi faaliyetlerin dağılmasına
neden olan merkezkaç kuvvetlerin aynı anda tartışılmasını sağlamaktır (Fujita ve Krugman,
2004: 141). Merkezcil ve merkezkaç kuvvetlerin birbirleri ile olan ilişkilerini açıklamak
iktisadi faaliyetlerin coğrafi dağılımını etkilen unsurları ortaya koymak için gerekmektedir.

Tablo: Yığınlaşmayı Etkileyen Faktörler
Merkezcil Kuvvetler; piyasa büyüklüğü etkileri, işgücü piyasasının yoğunlaşması ve saf dışsal
ekonomileri içermektedir. Piyasa büyüklüğü etkileri; firmaların ülkeye yerleşim kararları
sonucunda ortaya çıkan ileri ve geri bağlantı etkilerinin güçlü olması durumunda, diğer
firmalarında bu ülkeye çekilmesini sağlayarak endüstriyel yığınlaşmaya neden olacağını ifade
etmektedir (Venables, 1998: 4). Yoğun işgücü piyasaları işçi-işveren eşleşmesinin her iki
taraf açısından da kolay olması anlamına gelmektedir. Bu etki hem firmaların hem de
işgücünün ülkeye çekilerek yığınlaşma sürecinin hız kazanmasını sağlamaktadır. Saf dışsal
ekonomiler ise bilgi yayılımı sayesinde yine yığın ekonomilerin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır (Krugman, 1998:3).
Merkezkaç kuvvetler; mobil olmayan faktörler, arazi kiraları ve saf dışsal ekonomilerden
oluşmaktadır. Toprak ve doğal kaynaklar gibi mobil olmayan faktörler üretimin
yoğunlaşmasına engel olmaktadır. Yığın ekonomilerinin görüldüğü ülkelerde ise, bir süre
sonra arazi ve konut maliyetleri artacağı için bu maliyetler nedeniyle oluşabilecek daha etkin

205

yığınlaşmalar

görülememektedir.

Ayrıca,

ülkedeki

nüfusun

artması,

ülkenin

kalabalıklaşmasına ve trafik tıkanıklıklarına neden olurken, yığınlaşma sonucunda ülkedeki
firma sayısının artması ücretlerin yükselmesine neden olarak yığınlaşmayı önleyici saf dışsal
ekonomiler yaratmaktadır.

Tablo:Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımının Gelişimi
Bu yaklaşımın temellerini oluşturan ilk çalışma Krugman (1991) tarafından yapılmıştır.
Krugman’ın bu çalışmasının en bilinen özelliği geleneksel Arrow- Debrau tipi dengenin
yerine Dixit ve Stiglitz’in (1977) ölçeğe göre artan getirileri ve monopolcü rekabeti bölgesel
analizlere dahil ettikleri modelini kullanmasıdır. Krugman, iki bölge ve iki sektörlü modeli ile
Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı’nın varsayımlarını ve temel özelliklerini açıklayarak
bölgesel iktisat teorinde coğrafyanın etkisini içselleştirerek yeni bir yön kazandırmıştır. Bu
çalışmanın ardından literatüre önemli katkıları olan pek çok çalışma yapılmış ve Yeni
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Ekonomik Coğrafya modelinin temel özellikleri ve varsayımları günümüz iktisadi koşullarını
açıklayabilecek biçimde şekillenmiştir.
Günümüzde Yeni Ekonomik Coğrafya modellerinin kilit unsurları ürün farklılaştırmasını
modelleştiren çeşitlilik varsayımı, ölçeğe göre artan getiri ve ulaşım maliyetlerinden
oluşmaktadır (Redding, 2009:2). Bu kilit unsular faktör mobilitesi ile bir araya geldiğinde
yığınlaşmaların ve kümelenmelerin oluşumunu destekleyici nitelikte etki yaratmaktadır (Arias
ve Grajeda, 2009:2). Dolayısıyla bu yaklaşım incelenirken üzerinde durulması gereken temel
kavramlar; çeşitlilik, ölçeğe göre artan getiriler, eksik rekabet piyasaları, endüstri-içi ticaret,
faktör mobilitesi ve ulaşım maliyetleri olarak karşımıza çıkmaktadır (Fujita ve Krugman,
2004:147). Bu özellikleri bir araya getirmesi ile Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı diğer
yaklaşımlardan farklılaşmaktadır.

Tablo:Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımının Temel Özellikleri
Çeşitlik kavramı, esas olarak 1980’li yıllardan beri süre gelen talep yapısındaki değişimleri
yansıtmaktadır. Talep yapısındaki değişimleri göz önünde bulunduran firmalar, ürün
farklılaşması yoluyla daha geniş pazarlara erişmeye çalışmaktadırlar. Tüketiciler ise,
taleplerini karşılayacak yerli ve yabancı daha geniş ürün yelpazesine kolay erişim olanağı
olan bölgeleri tercih etmektedirler (Aries ve Grajeda, 2009:13). Çeşitlilik kavramı, modellere
Krugman basit modelinde de olduğu gibi CES fonksiyonu aracılığı ile dahil edilmektedir.
Ölçeğe göre artan getiriler ve eksik rekabet piyasaları birlikte endüstriyel yığınlaşmaları
tetikleyici rol oynamaktadır. Firma bazında içsel ölçek ekonomileri karlılığı arttırmakta ve
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dolayısıyla ülkenin çekiciliğinin artmasına neden olmaktadır. Dixit-Stiglitz Modeli, eksik
rekabet piyasalarını Yeni Ekonomik Coğrafya Modellerine dahil ederek hem çeşitliliğin hem
de ölçeğe göre artan getirilerin daha net bir biçimde ifade edilmesini sağlamaktadır.
Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı’nın en önemli özelliğini ulaşım maliyetleri
oluşturmaktadır. Yeni Ekonomik Coğrafya çerçevesinde ulaşım maliyetleri daha çok
Samuelson (1952) tarafından tanımlanan ve herhangi bir malın bir parçasının nakil sırasına
kaybolması anlamına gelen buzdağı ulaşım maliyetleri olarak modele dahil edilmektedir
(Fujita ve Krugman, 2004: 143). Ulaşım maliyetleri olmadan coğrafyanın ekonomi üzerindeki
etkileri ifade edilememektedir (Bosker ve Garretsen, 2010: 485). Ulaşım maliyetlerinin düşük
olması hem tedarikçilere hem de pazarlara daha kolay erişim olanağı sunduğu için faktörlerin
hareketliliği aracılığıyla ülkenin çekiciliğini arttırmakta ve yığınlaşmaların görülmesine neden
olmaktadır.
Eksik rekabet piyasaları ve ölçeğe göre artan getiriler söz konusu olduğunda, ülkenin girdiçıktı bağlantı yapısının önemi artmaktadır. Bu kapsamda, eğer Yeni Ekonomik Coğrafya
Yaklaşımı’ndan bahsediliyorsa, endüstri içi girdi-çıktı bağlantı yapısından da bahsetmek
gerekmektedir. Çünkü bu yapı geri bağlantılar yoluyla piyasa büyüklüğünü, ileri bağlantılar
yoluyla da maliyetleri etkilemektedir (Haaland ve vd, 1999: 12).
Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı’nda faktörlerin hareketliliği, aslında işgücünün sektörler
ve ülkeler arasında hareketli olduğunu ifade etmektedir. Yaklaşımın diğer özelliklerinin
yanında, işgücünün hareketli olması modelin dinamik denge koşullarını sağlamasında en
önemli etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Firma bazında artan getirilerin ve ulaşım
maliyetlerinin düzeyi, firmaların hangi ülkede üretim yapacakları kararını etkilemekte yani
üretimin geçekleşeceği yerin belirlenmesini sağlamaktadır. Ancak, işgücünün ülkeler arasında
hareketli olması, yığın ekonomilerinin ve endüstriyel kümelerin oluşumuna neden olmakta
hatta yığın ekonomilerinin büyüklüğünü belirlemektedir (Brakman ve Garretsen, 2003:641).
Bir başka deyişle, hareketli işgücü; yerleştiği ülkenin ve ayrıldığı ülkenin üretim yapısını ve
ülkedeki üretimin mekansal dağılımını etkilemektedir (Fujita ve Thisse, 2009: 113). Bu
kapsamda işgücünün yerleşim yeri kararları ülkenin ekonomik yapısını şekillendirdiği için
oldukça önemlidir. Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı’na göre işgücü yerleşim kararlarını,
ülkeler arasındaki ücret farklılıklarını değerlendirerek vermektedir. Firmalar genişleyen
pazarlar nedeniyle üretim artışı için işgücü taleplerini arttırmaktadırlar. Ücret artışları
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piyasaya ve tedarikçilere erişim kolaylığı ile finanse edilebildiği sürece işgücünü firmaya
çekebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Ancak, bu yaklaşım ücretlerin birbirine yakın olduğu
ülkeler arasında işgücünün yerleşim yeri seçimlerini hangi unsurları göz önünde bulundurarak
yaptığına açıklama getirememektedir. Bu aşamada karşımıza ekonomik etkilerin yanında
sosyo-kültürel etkilerinde işgücünün yerleşim kararlarında etkili olduğunu vurgulayan
Evrimci Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı çıkmaktadır.

9.3. Evrimci Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı ve İşgücü Mobilitesi
Öncülüğünü Martin ve Sunley (2006), Boschma ve Frenken (2006) gibi iktisatçıların yaptığı
yaklaşım, Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımını reddetmemekte, ancak bazı eksiklikleri
olduğunu belirtmektedir. Evrimci Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı, ekonomik coğrafya
yaklaşımlarında üçüncü nesil çalışmaların arasında kabul edilmektedir. Evrimci İktisadın
temel prensipleri çerçevesinde firmaların, endüstrilerin, ağ yapılarının, şehirlerin ve bölgelerin
gelişme aşamalarını hem mekansal bağlamda hem de tarihsel bağlamda incelemektedir.
Evrimci Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı iktisadi faaliyetlerin mekansal dağılımını tarihsel
süreçte ele aldığı için ekonomik coğrafya teorilerine yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır
(Boschma ve Frenken, 2011:295-296). Bugünkü ekonomik koşulların yanında, tarihsel
süreçte o coğrafyada yaşanan değişimlerin ve gelişmelerin mekansal dağılımı önemli ölçüde
etkilediğini vurgulamaktadır.
Evrimci Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı’nın temel özellikleri; rutinler, patika bağımlılığı,
artan getiriler, şans ve seçimler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yaklaşımda ayrıca,
teknolojik gelişmeler, bilgi dışsallıkları ve yayılmaları da modele dahil edilerek dinamik ve
çoklu dengeler elde edilmektedir (Garretsen ve Martin, 2010: 148).
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Tablo 20: Evrimci Ekonomik Coğrafya Yaklaşımının Temel Özellikleri
Evrimci Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı yeni firmaların yerleşim yeri kararlarının doğru
sonuçlar vermesini ekonomik etkenlerin yanında şans faktörüne dayandırarak açıklamaktadır.
Bu yaklaşıma göre, firmalar optimal yerleşim yeri kararlarını verirlerken rasyonel davranış
göstermeyebilmektedir. Bir başka ifade ile yerleşim yeri kararlarında firmaya özgü özellikler
(firma sahibinin doğduğu şehirde firmayı kurması) ön plana çıkmakta ve şans eseri yerleşim
yeri kararı seçimi optimal sonuç verebilmektedir (Boschma ve Lambooy, 1999: 413-414).
Evrimci Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı’nda her ne kadar şans faktörü ön plana çıkarılsa da
ekonomik aktörlerin seçimleri göz ardı edilmemektedir. Bu yaklaşıma göre, ekonomik
aktörler; seçimlerini belirlerken mümkün olduğunca, bilgiye erişimin kolay olduğu yerleri
tercih etmektedirler. Yani bir ülkenin yenilikçi kapasitesi seçimlere ve ölçeğe göre artan
getirilere bağlı olarak belirlenmektedir.
Patika bağımlılığı, ekonomik coğrafya yaklaşımlarının temel konusu olan mekansal dağılıma
zaman boyutunu eklemektedir. Evrimci Ekonomik Coğrafyacılara göre, ülkede geçmişte
görülen ekonomik, sosyo-kültürel ve kurumsal gelişmeler ve değişimler, ülkenin bugünkü
yapısını etkileyerek ortaya çıkan yığın ekonomilerinin büyüklüğünü ve gelişim yönünü
belirlemektedir. Kısacası, patika bağımlılığı geçmiş süreçlere bağlı kalmak olarak
tanımlanmaktadır (Martin ve Sunley, 2006: 399). Patika bağımlılığı, bazı ülkelerin veya
firmaların diğerlerine göre neden geri kaldığını da açıklamaktadır. Bu tarz ülkeler veya
firmalar, geçmişte kullandıkları teknolojiye veya kurumsal yapılara katı bir şekilde bağlı
oldukları için yeni gelişmelere kolay uyum sağlayamamakta veya uyum süreçleri daha uzun
zaman almaktadır (Boschma ve Lambooy, 1999: 416).
Rutinler, hem firma hem de ülke gelişiminde oldukça önemlidir. Rutinler zaman içerisinde
deneyim ve bilgi birikimi ile oluştuğu için firmaya özgüdür. Evrimci Ekonomik Coğrafya
Yaklaşımın’da firmaların üretim ve karar süreçleri, firmanın kendine özgü organizasyonel
rutinlerine

bağlanmaktadır.

Dolayısıyla,

diğer

firmalar

tarafından

kolaylıkla

kopyalanamamaktadır. Firmaların organizasyonel ya da ürün bazındaki rutinleri, firmalar
arasındaki gelişme düzeylerinin farklı olmasına yol açarak ülkenin gelişim düzeyini de
etkilemektedir. Ancak, firmaların bölünmesi ve işgücünün mobilitesi aracılığıyla transfer
edilebilmektedir (Frenken ve Boschma, 2007: 637). Bu açıdan bakıldığında rutinler bilgi ve
deneyimlerin transferinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Ölçeğe göre artan getiriler Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımda olduğu gibi Evrimci
Ekonomik Coğrafya Yaklaşımında da yığın ekonomilerinin ve kümelenmelerin oluşumunda
önemli etkiye sahiptir.
Ekonomik aktörler sınırlı rasyonelliğe sahip oldukları için formal modelleme ekonomik ve
sosyal yaşam arasındaki doğal ilişkileri göz ardı etmektedir (Boschma ve Frenken, 2006:
280). Evrimci çerçevede ise, iktisadi faaliyetler sosyal ve kurumsal boyutlarıyla da
incelenmektedir. İktisadi aktörler çevrelerini kendi ihtiyaçlarına uygun hale dönüştürürken,
bir yandan da çevrenin kurumsal yapısını etkilemektedirler (Hassink ve Klaering, 2009: 5).
Karar süreçleri, fayda maksimizisyonundan çok sınırlı rasyonellik ve rutin davranışlara
dayandırılmaktadır (Boschma ve Frenken, 2006: 277). Dolayısıyla işgücünün hareketlilik
kararları bu yaklaşıma göre sadece ekonomik değil, aynı zamanda göç edilen ve edilecek
ülkenin sosyal ve kurumsal yapısına da bağlıdır. Evrimci Ekonomik Coğrafya bu özelliği ile
Yeni Ekonomik Coğrafya’nın eksik bıraktığı sosyal yapıyı da içererek işgücünün yerleşim
yeri kararlarını etkileyen diğer faktörleri de göz önünde bulundurmanın gerekliliğini ortaya
koymaktadır. Bu sayede ekonomik coğrafya modellerini günümüz koşullarına daha uygun
hale getirmektedir.
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Uygulamalar
Ekonomik coğrafya konusunda yapılan değerlendirmeler incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Ekonomik coğrafya faaliyetlerinini nasıl dengeleyebilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Günümüzde ülkeler arasındaki ya da ülke içerisindeki gelir eşitsizlikleri, yaşam standartları ya
da daha genel olarak ekonomik kalkınma farklılıkları dikkatlice incelendiğinde farklılıklara
paralel olarak dünya geneline yayılan ekonomik aktivitelerin mekânsal dağılımının büyük bir
farklılık gösterdiği ve eşitsiz dağılımın da bazı ülkelerin ve bölgelerin geri kalmışlıklarının
temelini oluşturduğu görülmektedir.
Mekânın sınırları farklı şekilde tanımlansa da bu noktada niçin mekânsal bir eşitsizliğin var
olduğu; cazip mekânların hangi özelliklere sahip olduğu, söz konusu özelliklerin ekonomik
aktiviteler üzerinde nasıl bir etki oluşturduğu ve diğer taraftan ekonomik aktivitelerin mekân
üzerinde etkisinin ne olduğu soruları akla gelmektedir. Tüm bu soruların cevaplanmasına
uzmanlar artan bir ilgi göstermekte ve mekân kavramını teorilerin merkezine doğru
kaydırmaktadırlar. Sonuçta söz konusu teoriler farklı ve yeni bakış açıları ile mekânı
anlamaya çalışmaktadırlar.
Ekonomik faaliyetlerin az sayıda yerlerde veya kentlerde yığılmasının altındaki ekonomik
açıklama, birbirine zıt iki kuvvet olan (merkezcil) yığılma ve merkez-kaç (dağılma)
kuvvetlerinin karşılıklı etkileşimine dayanmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin yerleşim yeri
olarak belirli bölgeleri seçmesi ve söz konusu bölgelerde belirli coğrafi örgütlenmelerin
oluşması son yıllarda coğrafyacıların açıklanması gereken önemli bir sorun haline gelmiştir.
İşte ekonomik coğrafya dalı bu ihtiyaçtan doğan ve çeşitli teorik modeller yardımıyla
mekânsal ekonomik ilişkileri açıklamaya ve öngörülerde bulunmaya çalışan bir uzmanlık
alanıdır.
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Bölüm Soruları
1) Günümüzde ülkeler arasındaki ya da ülke içerisindeki …….. eşitsizlikleri, yaşam
standartları ya da daha genel olarak ekonomik kalkınma farklılıkları dikkatlice incelendiğinde
farklılıklara paralel olarak dünya geneline yayılan ekonomik aktivitelerin mekânsal
dağılımının büyük bir farklılık gösterdiği ve eşitsiz dağılımın da bazı ülkelerin ve bölgelerin
geri kalmışlıklarının temelini oluşturduğu görülmektedir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde
tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Gelir
B) Bayram
C) Festival
D) Panayır
E) Park
2) Eğer endüstriler girdi-çıktı yapısı açısından dikey olarak birbirine bağlanırsa, aşağı doğru
endüstriler, ……… doğru endüstriler için piyasayı biçimlendirir. Yukarıdaki boşluğu doğru
şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Sağa
B) Sola
C) Yukarı
D) Ortaya
E) Dibe
3) Taşıma maliyetlerindeki azalma kritik değerin altına düştüğünde ise, bu durumda bölgeleri,
endüstrileşmiş merkez ve endüstrileşememiş …… olarak ikiye ayıracaktır. Yukarıdaki
boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

A) Sanayi
B) Çevre
C) Ulaşım
D) Tarım
E) Turizm
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4) Taşıma maliyetlerindeki düşüş devam ettiği sürece, piyasa erişimi ücret artığından dolayı
önemsiz olmaya başlayacaktır. Bunun sonucunda endüstri düşük ücret bölgelerine doğru
yeniden yerleşme kararı alacak ve çevredeki ücretlerin artmasını sağlayacaktır. Sonuçta
endüstriyel yığılma ve taşıma maliyetleri arasındaki ilişki ters …… biçimini alacaktır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

A) U
B) V
C) I
D) Z
E) T
5) Zamanla azalan ticaret maliyetleri büyüme sürecinde farklı aşamalar oluşturacak, bunun
sonucunda ……… lineer olmayan bir yapıya dönüşürken, büyüme de doğrusal olmayan bir
yapıya geçecektir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

A) Coğrafya
B) Tıp
C) Felsefe
D) Gıda
E) Bilgisayar
6) Ekonomik faaliyetlerin az sayıda yerlerde veya kentlerde yığılmasının altındaki ekonomik
açıklama, birbirine zıt iki kuvvet olan ……. yığılma ve merkez-kaç (dağılma) kuvvetlerinin
karşılıklı etkileşimine dayanmaktadır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan
seçeneği bulunuz?
A) Dışsal
B) Küresel
C) Kaplama
D) Dağılma
E) Merkezcil
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7) Ekonomik faaliyetlerin yerleşim yeri olarak belirli bölgeleri seçmesi ve söz konusu
bölgelerde belirli coğrafi örgütlenmelerin oluşması son yıllarda ………….açıklanması
gereken önemli bir sorun haline gelmiştir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan
seçeneği bulunuz?

A) Tarihçilerin
B) Çevre mühendislerinin
C) Coğrafyacıların
D) Planlamacıların
E) peyzaj mimarlarının
8) Literatürde mekansal ekonominin başlangıç temelleri üzerine iki alt disiplin gelişmiştir.
Bunlardan ilki; Isard tarafından geliştirilen bölgesel

iktisat

literatürü,

diğeri

ise

……….’ın geliştirdiği ekonomik coğrafya literatürüdür. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde
tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Isard
B) Myrdal
C) Darwin
D) Edison
E) Bosch
9) Krugman (1999)’a göre yeni ekonomik coğrafya yaklaşımının gelişmesindeki süreci kaç
aşamadan oluşmaktadır.
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10
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10) Christaller’in geliştirdiği merkezi yerler teorisine göre ise kentler …….. bir yapı
oluşturmaktadır.
A) Karmaşık
B) Düzensiz
C) Sade
D) Hiyerarşik
E) Düz

Cevaplar
1-A, 2-C, 3-B, 4-A, 5-A, 6-E, 7-C, 8-B, 9-B, 10-D
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10. TÜRKİYE SANAYİ POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1963 yılında planlı döneminin başlamasıyla birlikte beş yıllık süreleri kapsayan kalkınma
planları da oluşturulmuştur. İlki 1963- 1967 yıllarını kapsayan 5 yıllık kalkınma planlarının
günümüzde 11. uygulanacaktır.
Bu bölümde kalkınma planları dâhilinde ulusal sanayi politikalarımız ele alınmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Sanayi politikası nedir? Hangi amaçlarla hazırlanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
edileceği

nasıl

elde
veya

geliştirileceği
Sanayi

Sanayi politikaları

Kalkınma Planlarında sanayi
politikalarının araştırılması
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Anahtar Kavramlar

Sanayi, politikalar, Kalkınma planları
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Giriş
1963 yılında planlı döneminin başlamasıyla birlikte beş yıllık süreleri kapsayan kalkınma
planları da oluşturulmuştur. İlki 1963- 1967 yıllarını kapsayan 5 yıllık kalkınma planlarının
günümüzde 11. uygulanacaktır.
Bu bölümde kalkınma planları dâhilinde ulusal sanayi politikalarımız ele alınmıştır.

10.1. Kalkınma Planlarında Sanayi Politikaları

10.1.1. 1.Beş Yıllık Kalkınma Planı ( 1963- 1967)
Dönem itibariyle % 7 kalkınma hızının gerçekleştirilebilmesi geniş ölçüde sanayide meydana
gelecek gelişmeye bağlıdır. Tarım alanında, ortalama yıllık artış hızının ancak yüzde 4,2 ye
yükselebileceği hesabedilmiştir. Sanayide ise yıllık ortalama artış hızı yüzde 12,9 olacağı
planlanmaktadır.
Ana ilkeler :
a. Her malı memleket içinde imal etmek gaye değildir.
b. Millî geliri artıracak ve refah seviyesini yükseltecek konularda karşılaştırmalı maliyet
tahlillerinin elverişli sonuç verir göründüğü alanlarda üretimi geliştirmek yoluna gidilmiştir.
c. Bazı alanlarda kapasite fazlalığı olduğu için yalnız fazla kapasitenin kullanılması
durumunda üretimin marjinal maliyeti, milletlerarası fiyat karşılaştırmasına elverişli
olduğunda üretime devam etmek kararının ekonomik olabileceği gözönünde tutulmuştur.
d. Fazla kapasitenin kullanılması ve yeni fazla kapasiteler yaratılmaması için gerekli
organizasyon tedbirleri tesbit edilmiş ve bunların uygulanacağı kabul edilmiştir.
e. Yeni kurulan bazı sanayilerde belirli bir öğrenme devresi için veya talep seviyesine bağlı
olarak başlangıçta bir süre için himaye yoluyla milletlerarası fiyatlarla mukayese edilebilir
fiyatlara gelinebileceği kabul edilmiştir.
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f. İthalât politikasının, sanayii koruma tedbirleriyle bunların uygulama oranlarının kalkınma
hedeflerine uygun olarak tesbit edileceği ve yerli sanayi mamullerini ithal mamullerine göre
elverişsiz durumda bırakan idari ve hukuki aksaklıkların kaldırılacağı düşünülmüştür.
g. Yeteri kadar ve istenilen nitelikte yerlisi yapılan malların ithalâtının koruma hedeflerine
uygun şekilde denetlenmesine ya da tüm yasaklanmasına gidilecektir. Yerli mamuller
fiyatlarının dünya fiyatlarının çok üstünde teşekkülünü önlemek ve milletlerarası yarışmaya
alıştırmak için uygun süreler sonunda denetlemeli rekabet malları ithalâtına gidileceği kabul
edilmiştir.
i. Tekelci durumlar yüzünden fiyat bünyesinin bozulmasına ve bazı ellerde aşın kârların
toplanmasına engel olacak tedbirler alınacaktır.
Sanayiin teşvîkî : Sanayinin teşviki için aşağıdaki tedbirler alınacaktır :
a. Sanayide kuruluş yerlerinin seçilmesinde toplam verimliliği artırma yanında bölgelerarası
dengeli bir kalkınma sağlama hedefine göre hareket edilecektir.
b. Çeşitli sanayi kredileri artırılacaktır. Plânda yapılması gerekli bulunmuş ya da tavsiye
edilmiş malları yapan veya yapacak sanayiye kredi sağlanmasında kolaylık gösterilecektir.
c. Sanayide hızlı amortisman uygulanacaktır.
d. Montajdan başlıyan sanayinin komple imalât yapması için istihsal vergisinin uygulanması
değişecek ve yerli oranın artırılması teşvik edilecektir.
e. İhracatı Geliştirme Merkezi ihracat araştırması yapacak ve sanayi mamullerinin ihracatı
kolaylaştırılacaktır.
f. İhraç edilen sanayi mamullerinde kullanılan ham madde ve yardımcı maddelerden
gümrükte alınan vergi ve resimlerle, istihsal vergisinin geri verilmesi ve benzeri tedbirlerle
ihracat kolaylaştırılacaktır.
g. İhraç mamullerdeki yerli ham maddelerin milletlerarası fiyatlarla sağlanabilmesi ve bu
suretle ihraç malı maliyetlerinin düşürülebilmesini mümkün kılacak tedbirler üzerinde
durulacaktır.
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Birinci kalkınma planında yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda et, süt, tütün, konserve,
un, yağ, margarin, şeker, çay, yem, dokuma ve giyim sanayi, kağıt, lastik, plastik işleme
sanayi, kimya, pişmiş kilden oluşturulan yapı malzemesi, cam, çanak, çini, porselen, çimento,
demir, çelik, madeni eşya, makine imalatı, hava, deniz, kara ve demiryolu başata olmak üzere
taşıt onarım ve imalatı, küçük sanayi ve el sanatları imalatı alt başlıklarında üretim hedeflerini
yakalayabilmek amacıyla bölgesel planlama çalışmaları da yapılmıştır. Bu kapsamda mevcut
durum ortaya konarak talep projeksiyonları, üretim projeksiyonları, imalat değeri, ithalat ve
ihracat değerleri ile yatırım planları ve hedefleri ortaya konmuştur. Aynı zamanda belirlenen
hedeflere ulaşmada karşılaşılabilecek sorunlar için alınması gereken tedbirler belirtilmiştir.
10.1.2. 2.Beş Yıllık Kalkınma Planı ( 1968- 1972)
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının sektör seviyesindeki çalışmaları iki amaç gözönünde
bulundurularak düzenlenmiş ve sonuçlandırılmıştır :
(1) Planın iktisadi ve sosyal hedeflerini çeşitli sektörlerin ihtiyaçları ve imkanları
çerçevesinde tutarlı olarak tespit edebilmek için sektör çalışmaları yapılmış ve Plan stratejisi
hazırlığı sırasında bu çalışmalar değerlendirilmiştir.
(2) Planın iktisadi ve sosyal hedeflerine zamanında ulaşabilmek amacı ile takriben 30 kadar
sektör için beş yıllık gelişme programları hazırlamak esas alınmıştır. Sektör programları planlı
kalkınmanın uzun sürede devamlılığını sağlayacak temel uygulama araçları olarak mütalaa
edilmektedir. Amaçları böylece tanımlanan sektör çalışmaları (a) münferit sektör etütleri, (b)
proje hazırlıkları ve değerlendirmeleri, ve (c) tutarlılık çalışmaları ve sektörlerarası
incelemeler olarak üç ayrı düzeyde yürütülmüştür.
Yukarıda açıklanan metot ve yaklaşımla yürütülen çalışmalar sonunda sektörel hedef ve
tahminler Planın makro çerçevesine uygun olarak tespit edilmiştir. Sektörlerin talep, ithalat ve
üretim projeksiyonları ikinci Plan döneminin her yıl için ayrı ayrı gösterilmemiş, 1967 ve
1972 yıllarının değerleri verilmekle yetinilmistir.
Sektörlerde Gelişme Hızları: Ana sektörlerde ikinci plan döneminde sağlanacak gelişme
hızları belirtilmiştir. Ayrıca, bu hızlar Birinci Plan döneminde gerçekleşen hızlarla
karşılaştırılmıştır. İkinci Plan döneminin sürükleyici sektör¸ yıllık ortalama yüzde 11,1
gelişme hızı ile sanayi olacaktır. Hızla artan talep, yurt içi hammadde imkanları, büyük ölçüde
projelendirilmiş yatırım fırsatlarının sanayi üretiminin hızla gelişmesini mümkün kılan temel
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faktörler olduğu belirtilmiştir. Bu faktörlerin süratle değerlendirilmesi geniş ölçüde gerekli
organizasyon tedbirlerinin alınmasına ve modern üretim teknolojilerinden Türkiye şartlarına
uygun olarak yararlanılmasına bağlıdır. Hızlı sanayileşme Türk toplumunun ve ekonomisinin
geleneksel iç yapıdan kurtulma imkanlarını ve önemli istihdam ve dış ticaret etkilerini
beraberinde getirecektir. Sanayide öngörülen gelişmenin imalat sanayii, madencilik ve enerji
sektörlerine göre bileşimi ele alınmış özellikle enerji üretiminin hızlı sanayileşmenin ve
şehirleşmenin yaratacağı talebi karşılamak için % 13,2 gibi yüksek bir oranla artacağı ön
görülmüştür. Madencilik sektöründe, beklenen hızlı gelişme büyük ölçüde Birinci Planda
değerlendirilememiş yatırım fırsatlarından, ikinci Plan döneminde faydalanmaya bağlıdır.
İkinci Plan döneminde öngörülen 34,3 milyar gayrisafi milli hasıla artışının % 38,6 gibi
yüksek bir payı imalat sanayii üretim artışları ile sağlanacaktır, imalat sanayii gelişmelerinde
ara ve yatırım malı üreten alt sektörlere büyük ağırlık verilmiştir. Tarım ve sanayi dışındaki
sektörlerde öngörülen üretim artışları dengeli bir kalkınmayı sağlayacak şekilde tespit
edilmiştir.
10.1.3. 3.Beş Yıllık Kalkınma Planı ( 1973- 1977)
Bu dönem hazırlanan kalkınma planında öncelikle mevcut durum ve var olan sorunlar
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Türk toplumunun yaşama düzeyini hızla yükseltecek bir
ekonomik büyüme, sanayiin milli gelire gittikçe artan oranda katıkıda bulunmasını
gerektirmektedir. Yaşam düzeyinin yükselmesi ile doğacak olan sanayi ürün taleplerinin
karşılanması, dış ticaretle ilgili sorunları çözümleyecek ölçüde ihracat ve ithal ikamesi
yapılabilmesi, istihdam olanaklarının kararlı ve sürekli olarak artırılması, tarımda
modernleşmenin hızlandırılması, kır-kent arasında gelir bölüşümünün iyileştirilmesi,
toplumun bütün kesimlerinin verimliliğinin artırılması, kısaca kalkınmanın, ancak
sanayileşme ile gerçekleştirilebileceği fikri ortaya konmuştur.
Ayrıca; sanayileşmeyi zorunlu kılan diğer bir etken de Türkiye'nin sanayileşmiş ülkelerden
oluşan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılma yolunda yaptığı siyasal tercihtir. Bu tercih,
Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde ekonomik, sosyal ve kültürel varlığını
geliştirerek, devam ettirebilmesi için Topluluk ile gümrük birliğinin gerçekleşeceği 1995
yılına kadar sanayiini sağlam bir temele dayandırmasını; modern teknolojileri etkin bir
şekilde kullanma yanında, bazı üretim dallarında yeni teknolojiler geliştirebilecek 'bir bilimsel
ve teknik yaratıcılık aşamasına erişmesini zorunlu kılmaktadır.

227

Bu nedenle ´sanayileşmeª deyimi, bileşimi ne olursa olsun, sadece sanayi gelirinin artması
anlamında değildir. Sanayileşme amacı daha çok tüketim malları sanayiine dönük, nispeten
geri üretim teknolojileri kullanan genellikle küçük üretim birimlerinden kurulu Türk
sanayiinde yapısal bir değişikliği ifade etmektedir. Bu yapısal değişiklik, ileriyi ve geriyi
besleme etkisi güçlü ara malı sanayileri ile teknoloji üretiminde itici ve özendirici bir niteliği
olan, aynı zamanda dış kaynaklara bağlılığı hafifleten yatırım malı ve mühendislik
sanayilerine ağırlık verilerek, bu dallardaki üretimin toplam sanayi ¸retimi içindeki payının
artması ve bunların dış rekabete olanak verecek niteliklerde kurulup geliştirilmeleri ile
sağlanacaktır. Kalkınmanın geleneksel üretim sektörlerinden modern sektörlere ve özellikle
sanayie geçiş süreci olduğu, Birinci ve İkinci Beş Yıllık Planlarda da ifade edilmiştir. ´Planlı
Dönemde Kalkınma kesiminde belirtilen gelişmelerden ve verilen göstergelerden anlaşılacağı
gibi, Planlı dönemde sanayi tesisleri, alt yapı, vasıflı işgücü ve teşebbüs faktörleri açısından
belli bir birikim sağlamıştır. Bu birikim yanında, Türkiye'nin sahip olduğu doğal kaynakla ve
1987 de 55, 1995 de 05 milyona yaklaşacak bir nüfusun sağlayacağı pazar olanakları da hızlı
bir sanayileşmenin mümkün olduğunu göstermektedir.
Planlı dönemde ve özellikle İkinci Planda hızla sanayileşme, kalkınma çabalarının önemli bir
yönü olmuştur. Yeni Stratejide, sanayileşme bir amaç olarak alınmış, bu amacın
gerçekleşmesinde

üretim

bileşiminin,

gelişmiş

ekonomilerin

yapısına

ulaştırılması

hedeflenmiştir. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkiler de dikkate alındığında, Türkiye'nin,
ekonomide yapı değişikliğini sağlayacak temel sanayilerini kısa dönemde kurulmaya
başlamasının bir zorunluluk olduğu belirtilmiştir. Bu duruma istinaden, yatırım, üretim ve dış
ticaretle ilgili hedefler ve alınacak tedbirler belirlenmiştir.

10.1.4. 4.Beş Yıllık Kalkınma Planı ( 1979- 1983)
Bu plan döneminde, Türkiye’nin , yetişmiş insan gücü ve teknik deneyim birikimi ile önemli
doğal kaynaklara sahip bir ülke olduğu belirtilmiştir. Temel gereksinimlerinin büyük bir
bölümünde, özellikle temel yiyecek maddelerinde yeterliğe kavuşan ekonomi, IV. Plan
döneminde, kimyasal gübre, bitkisel yağlar vb. birçok maddede daha kendine yeter duruma
gelecektir. Bu gelişmeler tarımda ve sanayide verim artışları ile gerçekleşecek, verimlilik
artışları dış satımlarda sıçramaların zeminini oluşturacaktır. Ekonomide çok unsurlu dengeye
dayanarak daha geniş çerçevede planlı biçimde dışa açılma biçiminde özetlenebilecek olan
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yeni dış ödeme gücünü artırma stratejisinde, dış satımlardaki artışlar yanında, turizmin ve dış
ticaret filolarının gelişmesi, işçi tasarruflarını daha büyük ölçüde yurda getirme olanaklarının
yaratılması, dışarıya teknik ve diğer hizmetlerin gönderilmesi öngörülmektedir. IV. Plan
döneminde imalat sanayii teknoloji yaratma yolunda önemli aşamaları geçip, ileri ve rekabetçi
bir sanayi yapısının temellerini oluşturacaktır. Yeni sınaileşme, sanayi girdileri bakımından
ulusal olanaklara daha çok dayanacak, genelde, ara ve yatırım mallan üretimine yönelecektir.
Sağlıklı ve hızlı sanayileşme ile ulusal savunma gücü arasında verimli bir etkileşim, birbirini
destekleyici bağlantı oluşturulacaktır. Öylelikle, IV. Plan döneminde ulusal savunma daha da
güçlenecek ve sanayileşmeye hızlandıran bir etki yapacaktır. Bunun yanısıra, Türkiye'nin
gelişmesinde, bölgenin olanakları da gözönünde tutulup değerlendirilmiştir.
4. Beş yıllık kalkınma planında, süt ve mamulleri, karma yem, şeker ve şekerli mamuller, et
ve mamulleri, su ürünleri mamulleri, meyve sebze işleme mamullerindeki önemli talep
artışları, un ve mamulleri talebi artış hızında ise önemli ölçüde azalma sonucu yurt içi talebin
yılda ortalama yüzde 7,5 artması beklenmektedir. Gıda sanayii ürünleri dış satımı içinde
meyve - sebze işleme sanayii ürünlerinin, özellikle de geleneksel dış satım ürünleri olan
fındık, çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirin büyük oranı korumakla birlikte görece
azalması; et ve mamulleri ile su ürünleri mamulleri dış satım paylarının artması; konsantre
salça, peynir, un ve mamulleri, konserve ve meyve suları dış satımının gelişmesi
öngörülmüştür.
Dış satım konusu olan ürünlerin çeşitlendirilmesi ve artırılması, bir yandan dış pazar
isteklerine uygun yurt içi ürün fazlasının yaratılmasına, öte yandan tarımsal ürünler destek
fiyat politikası ile mamul dış satım fiyatları ve özendirme politikaları arasındaki uyuma bağlı
olacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte Türkiye'de üretilemeyen kahve, kakao, bazı baharat
türleri vb. ürünler dış alım konusu olacak, bitkisel yağ talebi yurt içi üretimle karşılanacak ve
talep açığını kapatmak üzere pirinçin dışardan satın alınacağı ifade edilmiştir.

Gıda

Sanayiinde üretimin geliştirilmesi ve bu sanayinin hammadde gereksiniminin sürekli, uygun
nitelikte ve yeterli miktarda sağlanması için hammadde üreticilerinin üretim ve dağıtım
kooperatifleri çerçevesinde örgütlenmeleri desteklenmiş, gıda alt sektör sanayicilerinin
yapacakları yatırım girişimleri öncelikle üretici kooperatiflerle ortak girişimlerde bulunmaları
durumunda özendirilmiştir.
Pamuk ipliği, yün ipliği, suni - sentetik ve ipek ipliği, hambez gibi yarı mamuller yerine,
fiyatları ve katma değerleri daha yüksek olan hazır giyim ve dokumadan hazır eşya, örme
eşya, halı ve kilim gibi nihai ürünler dış satımına öncelik verilmiştir.
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Kâğıt sektörünün gelişebilmesi ve öz kaynak yaratabilmesi amacıyla kâğıt sanayine kısmen
uygulanan sübvansiyon eğitim ve kültür faaliyetlerini destekleyici yönde sürdürülmüş ve
tesislerin daha verimli çalışma olanakları araştırılmıştır.
Yeni yatırım ve genişlemelerde seçilecek ileri ve yeni teknolojilerin, kalite ve fiyatı olumlu
yönde etkilemesi, ancak sektörün emek yoğun niteliğine olumsuz etki yapmaması amacıyla
makine dışalımında ilgili kuruluşlarca gerekli yatırım imkânları sağlanmıştır.
Petrokimya komplekslerinin ekonomik olarak tesisinin gerektirdi ği birimlerin (hammadde
hazırlama, ara ürün, polimerizasyon ve son ürünler gibi) bir bütün olarak, optimal kapasitede
kurulması ve geliştirilmesi sağlanmıştır.

10.1.5. 5.Beş Yıllık Kalkınma Planı ( 1985- 1989)
Ülkemizde sanayileşme gerek planlı dönem öncesinde gerekse planlı dönemde kalkınmanın
temel unsuru olarak kabul edilmiş ve bu sektöre ağırlık verilmiştir. Duruma istinaden, AET
ile olan ilişkiler ekonominin dışa açılma politikası ile uyumlu olarak yeniden düzenlenmiştir.
Topluluk ile ekonomik bütünleşme konusunda gerekli girişimlerin plan dönemi içinde
sürdürüleceği belirtilmiştir.
Nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme ve gelir artışına bağlı olarak kapalı aile ekonomisi içinde
ve ev üretimi ile karşılanan talebin pazara yönelmesi sonucunda artmakta olan gıda sanayi
ürünleri talebinin, standart ve dış pazarda rekabet edebilecek kalitede, sağlığa uygun, yeterli
ve dengeli beslenmeye imkân veren bir üretimle sağlanması anapolitika olarak belirlenmiştir.

10.1.6. 6.Beş Yıllık Kalkınma Planı ( 1990- 1994)
Türk milletinin refah seviyesini açık toplum ve rekabete açık ekonomi ilke ve esasları
doğrultusunda, hür ve güvenli bir ortamda yükseltmek VI. Beş Yıllık Planın temel amacıdır.
Hızlı, dengeli ve istikrarlı bir kalkınma süreci içinde gelir dağılımını iyileştirmek, işsizliği,
bölgesel ve yöresel gelişmişlik farklarını azaltmak Planın başlıca amaçları arasındadır. Bu
amaçla, üretim seviyesini artırmak için ülke kaynaklarının en yüksek düzeyde ve etkin
kullanımı sağlanmıştır. Üretimin yapısı, verimlilik ve rasyonellik ilkeleri dikkate alınarak
istihdam artışını sağlayacak şekilde yönlendirilmiştir ve 6. Yatırım politikası, öngörülen
üretim yapısını gerçekleştirecek şekilde belirlenmiştir. Kamu kesimi yatırımlarının,
bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla Kalkınmada Öncelikli Yörelerde

230

yapılacak yatırımlar dışında, ekonomik ve sosyal altyapıya dönük olması esası kabul edilmiş
ve kamu yatırımlarının sektörel dağılımında eğitim ve sağlık sektörlerine ağırlık verilmiştir.
Özel kesim yatırımlarının imalat sanayiinde ve özellikle ihracata yönelik sektörlerde
yoğunlaşması özendirilerek toplam yatırımlar içinde özel kesim yatırımlarının payının
tedricen arttırılması için teşvik edilmiştir.
Özellikle imalat sanayinde, rekabet edebilir bir yapı içinde üretimin ve ihracatın artırılması
esası kabul edilmiştir. Plan döneminde, özel kesimin sanayileşmedeki rolünün artırılması,
ihracatın sürekliliğinin ve çeşitliliğinin sağlanması, sanayi politikalarının değişen üretim ve
pazar yapılan gözönüne alınarak belirlenmesi ve yeni yatırımların bu çerçevede
yönlendirilerek gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

10.1.7. 7.Beş Yıllık Kalkınma Planı ( 1996- 2000)
1990- 1994 yıllarını kapsayan 6. Beş yıllık kalkınma planı döneminde; imalat sanayiinde
üretim artış hızı yıllık ortalama % 6,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde gözlenen talep
kompozisyonundaki değişimlerin etkisiyle imalat sanayiinin yapısında önemli değişiklikler
olmuştur. Karayolu taşıtlarında, dayanıklı tüketim mallarında ve elektronik sanayiinde
gözlenen yüksek talep ve üretim artışlarının etkisiyle genellikle yatırım malı üreten
sektörlerin üretimi yıllık ortalama % 16,4 artmış ve toplam imalat sanayii üretimi içindeki
payı 1989 yılında % 13,9 iken 1993 yılında %19,6'ya yükselmiştir. Buna karşılık tüketim malı
sektörlerinin üretimi yıllık ortalama % 3,9 artmış ve buna bağlı olarak imalat sanayii içindeki
payı dönem başında % 46,7 iken dönem sonunda % 41,7'ye düşmüştür. Ara malı üreten
sektörlerin payı ise 1990'da % 39,4'den 1993'de % 38,7'ye gerilemiştir.
1994 yılı başlarına kadar gözlenen talep ve üretim artışları 5 Nisan Ekonomik Önlemler
Uygulama Planı ile daralmıştır. Önceki yıllarda yüksek talep artışlarının gözlendiği dayanıklı
tüketim malları ve karayolu taşıtları sanayileri 1994 yılında talep daralmasından en yoğun
şekilde etkilenen sektörler olmuştur. İç talepteki daralma, ihracata yönelemeyen bazı
sanayilerin üretimini olumsuz yönde etkilerken, sektörel ihracatlarında önemli artışlar
kaydedilen dokuma-giyim, kağıt, cam ve demir-çelik sanayiileri üretimlerini önemli ölçüde
etkilememiştir.
7.Plan döneminde kalkınmanın ana unsurlarından biri sanayileşme olmuştur. Uygun
makroekonomik ortam hazırlanarak sanayiin gelişmesi sağlanmıştır. Bu dönemde sanayi
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üretiminin, yıllık ortalama yüzde 6,0-7,8 artması öngörülmüştür. Dünya piyasalarına entegre
olma ve AB’ye uyum çerçevesinde, dışa açık, rekabet gücü yüksek ve ihracata dönük,
hammadde ve insan kaynakları gibi avantajlarımızın değerlendirildiği bir sanayi yapısı özel
kesim ağırlıklı olarak tesis edilmiştir. Yeraltı zenginliklerinin yüksek katma değer sağlayacak
şekilde ekonomiye kazandırılması, sanayiin hammadde ve enerji ihtiyacının güvenli ve
ekonomik olarak karşılanması madencilik sektöründe temel amacı oluşturmuştur. Sanayide,
verimliliğin, kalite ve standardizasyonun geliştirilmesi, esnek üretim sistemlerinin ve modern
teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, küçük-büyük sanayi bütünleşmesinin sağlanması ve
katma değeri yüksek üretim yapısına ulaşılması amaçlanmıştır.
10.1.8. 8.Beş Yıllık Kalkınma Planı ( 2001- 2005)
Avrupa Birliği tam üyeliğine adaylığı, kültür birikimi, genç ve dinamik nüfusu, ulusal
gelişme bilinci, girişimcilik birikimi, kurumsallaşma yolunda ilerlemiş piyasa ekonomisi,
uluslararası rekabete açık sanayi yapısı, Güneydoğu Anadolu Projesi ile harekete geçirilen
bölge potansiyeli, jeostratejik konumu, kıtalararası ulaştırma ağları, Avrasya petrol ve doğal
gazının dünyaya ulaştırılmasındaki doğal terminal konumu, doğal kaynakları, tarihi ve turistik
değerleri, 21'inci yüzyıla girerken Türkiye'nin güçlü yanlarını oluşturmaktadır.
Bu dönemde sanayinin; teknoloji üreten, Ar-Ge'ye önem veren, çevre normlarına uygun
üretim yapan, tüketici sağlığını ve tercihlerini gözeten, yerel kaynakları harekete geçiren,
nitelikli işgücü kullanan, çağdaş işletmecilik anlayışını uygulayan, özgün tasarım ve marka
yaratabilen bir yapıya kavuşturulacağı esası üzerinde durulmuştur. Bilgi ve teknoloji yoğun
nitelik taşıyan savunma ve havacılık, makina imalat, kimya, elektronik sanayilerinin
geliştirilmesi, sanayide ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması; geleneksel sanayilerin
rekabet gücünün artırılarak ihracata dönük bir yapı kazandırılması hedeflenmiştir. Bunun
yanısıra; Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünün geliştirilmesi için, teknoloji
düzeyinin ve ürün kalitesinin yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, bilgiye erişimin
kolaylaştırılması, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlanması, finansman kaynak ve
araçlarının geliştirilmesi, ana-yan sanayi bütünleşmesi, ortak pazarlama örgütlerinin
yaygınlaştırılması, işletmeler arası işbirliği ve elektronik ticaret imkanlarının artırılması
desteklenmiştir.
10.1.9. 9.Beş Yıllık Kalkınma Planı ( 2007- 2013)
2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı, değişimin çok boyutlu ve hızlı bir
şekilde yaşandığı, rekabetin yoğunlaştığı ve belirsizliklerin arttığı bir döneme rastlamaktadır.
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Küreselleşmenin her alanda etkili olduğu, bireyler, kurumlar ve uluslar için fırsatların ve
risklerin arttığı bu dönemde, Plan Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda
bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği dönüşümleri ortaya koyan temel politika
dokümanıdır. Bu kapsamda Dokuzuncu Kalkınma Planı, “İstikrar içinde büyüyen, gelirini
daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye
üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji (20012023) çerçevesinde hazırlanmıştır.
1996-2000 döneminde yıllık ortalama % 24,5 olan toplam faktör verimliliğinin büyümeye
katkısı, 2001–2005 döneminde % 42’ye ulaşmıştır. Bu dönemde sermaye birikiminin
büyümeye katkısı % 51,7 olurken istihdam artışının katkısı ise % 6,3 olarak gerçekleşmiştir.
Büyümenin sektörel yapısına bakıldığında, en büyük katkının sanayi sektöründen geldiği
görülmektedir. 2001-2005 döneminde tarım sektörü büyümesi yıllık ortalama % 1.1 olurken
sanayi ve hizmetler sektörleri sırasıyla % 5,1 ve 4,3 oranında büyümüştür. Bu gelişmeler
sonucunda, tarım sektörünün toplam katma değer içindeki payı azalmaya devam etmiş ve
2000 yılındaki % 14,1 seviyesinden 2005 yılında % 10,3 düzeyine gerilemiştir. Hizmetler
sektörünün payı % 62,6’dan % 64,4’e, sanayi sektörünün payı ise % 23,3’ten % 25,4
seviyesine ulaşmıştır.
Türkiye’de imalat sanayiinin GSYİH içindeki payı 2000 yılında % 19,2 iken, 2005 yılında %
20,8’e yükselmiştir. 2001 krizinin ardından başlayan iyileşme ile birlikte, 2002 yılından
itibaren imalat sanayii yatırımında, üretiminde ve ihracatında önemli artışlar yaşanmıştır.
Yatırımlarda ve ihracattaki artış ile ihracatın sektörel kompozisyonunun değişmesi ve reel
kurun değerlenmesi, ara ve yatırım malları ithalatında yüksek artışlara yol açmıştır. 2000
yılında 25,5 milyar dolar olan imalat sanayii ihracatı 2005 yılında 68,8 milyar dolara ulaşmış,
böylece toplam ihracat içindeki payı % 92’den % 93,7’ye yükselmiştir. VIII. Plan döneminde
imalat sanayii ihracatı içinde gıda, tekstil-giyim ve demir çelik sektörleri ağırlığını
sürdürürken, otomotiv, makina, elektronik, metal eşya, petrol ürünleri ve lastik-plastik
sektörleri payını artırmıştır. Plan döneminde imalat sanayii ihracatının yaklaşık % 52’si AB25 ülkelerine yapılmıştır. 2000 yılında 44,2 milyar dolardan, 2005 yılında 94 milyar dolara
yükselen imalat sanayii ithalatının toplam ithalattaki payı % 80,7 olmuştur. İmalat sanayii
ithalatının 2000 yılında % 55,9’u AB-25 ülkelerinden yapılırken, bu oran 2005 yılında
% 49,8’e gerilemiştir. Çin’den yapılan imalat sanayii ürünleri ithalatı 2000 yılında 1,3 milyar
dolar iken, yıllık ortalama % 38,2 artışla 2005 yılında 6,7 milyar dolara ulaşmıştır. Çin’den
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ithalat yapılan önemli sektörler elektrikli makinalar, elektronik ve bilgi işlem makinaları,
tekstil-giyim ve deri, makina ve kimya sanayileri olmuştur. VIII. Plan döneminde imalat
sanayiinde yıllık ortalama olarak; katma değer % 5,3, ihracat yüzde 21,9, ithalat % 16,3, özel
kesim sabit sermaye yatırımları ise %10,2 artmıştır. İmalat sanayiinin; teknoloji üretiminde
yetersizlik, modern teknoloji kullanımının

hızlı yaygınlaşamaması, nitelikli işgücü

noksanlığı, yüksek katma değerli ürünlerde sınırlı üretim kabiliyeti, yeni gelişen sektörlere
yeterince yatırım yapılamaması, tesislerin üretim ve yönetim yapılarında iyileştirme ihtiyacı,
yatırımcıların bilgiye erişimindeki zorluklar, organize sanayi bölgeleri ihtiyacının yeterli
düzeyde karşılanamaması ile kayıtdışılık ve ithalattan kaynaklanan haksız rekabet gibi hızlı
gelişmeyi sınırlayan yapısal nitelikteki sorunları devam etmektedir.
Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde, yıllık ortalama % 7 büyüyeceği ön görülen Türkiye
ekonomisinde, üretimin sektörel kompozisyonuna bakıldığında sanayi ve hizmetler
sektörlerinin ön plana çıkacağı tahmin edilmiştir. Ekonominin modernizasyonu ve yapısal
reformlara paralel olarak, tarım sektörünün üretim ve katma değer içerisindeki payının
azalmaya devam etmesi beklenmektedir. Üretim içindeki payı 1980-2000 döneminde
ortalama % 18 ve 2002-2005 döneminde ortalama %11,2 oranında gerçekleşen tarım
sektörünün, 2007-2013 döneminde yıllık ortalama % 3,6 büyümesi ve toplam üretim içindeki
payının 2013 itibarıyla % 7,8 seviyesine gerilemesi öngörülmüştür. Üretimin sektörel
kompozisyonundaki değişimin tarım sektörü aleyhinde gerçekleşmesi beklenirken, rekabet
gücünü artırıcı ve yüksek katma değerli yapıya geçişi destekleyici politikalar sayesinde sanayi
sektörü lehine gelişmeler öngörülmektedir. Bu bağlamda, sanayi sektörünün üretim
içerisindeki payının plan dönemi süresince artması ve dönem sonunda % 27,2 seviyesine
ulaşması beklenmektedir. Bu dönemde, sanayi sektörü üretim artış hızının ekonomik
büyümenin üzerinde gerçekleşerek, yıllık ortalama % 7,8 olması beklenmektedir. Plan
döneminde hizmetler sektörünün yıllık ortalama büyüme hızı ise % 7,3 olarak öngörülmekte,
böylece, hizmetlerin üretim içindeki payının önceki yıllara oranla bir miktar artarak dönem
sonunda % 65 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
Bu plan döneminde; ekonominin rekabet gücünü artırmak ve dünya ihracatından daha fazla
pay almak üzere yüksek katma değerli mal üretiminin artırılması temel amaçtır. İmalat
sanayiinin dışa dönük bir yapı içinde ekonomik büyümeyi sürükleyen temel sektör olması
hedeflenmiştir. Haksız rekabeti önlemek üzere AB teknik mevzuatına uyum çalışmaları
hızlandırılmış, mevzuata uygun olmayan malların piyasaya arzının ve dolaşımının
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engellenmesi amacıyla uygunluk değerlendirme ile piyasa gözetim ve denetim sistemleri
güçlendirilmiştir. İmalat sanayiinde sektörel gelişme stratejileri ve öncelik alanlarını
belirlemek, sektörel izleme ve değerlendirme yapmak üzere kamu ve özel sektörün yer aldığı
bir danışma mekanizması geliştirilerek sanayi ve çevre politikalarının uyumu gözetilmiş
büyümenin sürdürülebilirliği hedeflenmiştir. Sanayide, insan sağlığına ve çevre kurallarına
uygun üretim yapılacak, sosyal sorumluluk standartlarının gözetilmesine daha da önem
verilmiştir.
10.1.10. 10.Beş Yıllık Kalkınma Planı ( 2014- 2018)
2007-2012 döneminde imalat sanayii üretimi ortalama % 3,7 ve istihdamı ise ortalama % 1,5
oranında artmıştır. 2012 yılında imalat sanayiinin GSYH içerisindeki payı % 15,6 olmuştur.
İmalat sanayiinde katma değer/üretim oranı ise Plan dönemi boyunca yatay seyretmiş ve 2010
yılında % 18,9 oranında gerçekleşmiştir. 9. Kalkınma Planı döneminde imalat sanayiinde
çalışan başına verimlilik artmış olmasına rağmen büyük ölçekli firmalar ile küçük ölçekli
firmalar arasında, AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında, küçük ölçekliler aleyhine belirgin
bir verimlilik farkı bulunmaktadır. İmalat sanayiinin verimlilik düzeyini artırmak için
teknolojinin yanında insan kaynağının da iyi kullanılması gerekmektedir. Sanayide nitelikli
eleman ihtiyacı devam etmektedir.
Bu plan döneminde Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya ihracatından aldığı payı
artırmak için imalat sanayiinde dönüşümü gerçekleştirerek yüksek katma değerli yapıya
geçmek ve yüksek teknoloji sektörlerinin payını artırmak temel amaç olarak belirlenmiştir.
İmalat sanayiinde dönüşümün ana odakları; yenilikçilik ve firma becerileri, bölgelerin üretime
etkili katılımı, sektörler arası entegrasyon, yeşil teknoloji ve üretim ile dış pazar çeşitliliğidir.
Yeşil üretim kapasitesi, yenilik, firma becerileri ve sektörler arası entegrasyonun
geliştirilmesiyle verimlilik ve yurtiçi katma değerin artırılması; dış pazar çeşitliliği ve
bölgesel üretim kapasitelerinin geliştirilmesiyle de istikrarlı yüksek büyümenin sağlanması
hedeflenmiştir. Bu bağlamda; İmalat sanayiinde rekabet gücünü ve yurtiçi katma değeri
artırmak üzere hem imalat sanayii alt sektörleri arasında hem de tarım ve hizmetler
sektörleriyle değer zinciri bazlı bütünleşmenin artırılmasının sağlanması temel politikalar
arasındadır. Sanayi girdilerinin ülke içinden karşılanma oranının artırılmasını teminen, yüksek
yatırım gerektiren ara malı ve sanayi hammaddelerinin üretimine öncelik verilmiştir. Bu
tesisler için nitelikli ve büyük çaplı mekân hazırlıkları yapılacak, yerli ve yabancı yatırımların
özendirilmesi amacıyla mekanizmalar oluşturularak ve bu yatırımların kamu desteklerinden
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öncelikli olarak yararlanması sağlanmıştır. Ayrıca, kentleşme ve kentsel dönüşüm, imalat
sanayii ile bütünleşik bir şekilde ele alınacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede akıllı bina, yapı
malzemeleri, toplu taşıma araçları ve sinyalizasyon sistemleri gibi alanlarda üretim ve ihracat
kapasitesinin artırılacağı ifade edilmiştir. Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere kamunun
raylı ulaşım sistemleri ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanması için teknolojik kabiliyet ve yerli
üretim geliştirilerek bu doğrultuda yerli ve yabancı sanayi ortak girişimleri kurulması
destekleneceği belirtilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel
Müdürlüğünün bağlı ortaklıkları olan TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ; demiryolu
sektöründe yapılan yasal düzenlemeler sonucu oluşan piyasa beklentilerini de karşılayacak
şekilde yeniden yapılandırılması hedefler arasındadır. Sanayide geri dönüşüm ve geri kazanım
gibi uygulamalara önem verilmiş ve değer zinciri içerisinde markalaşma açısından stratejik
avantaj kazandıracak yabancı firmaların satın alınması teşvik programları kapsamında
desteklenmiştir. Aynı zamanda imalat sanayiine yönelik sektörel ve diğer strateji belgeleri
Kalkınma Planı amaç, hedef ve politikalarıyla uyumlu hale getirilecektir ifadeleri yer
almaktadır. Bunların yanısıra ‘kimya sektöründe; petrokimya, plastik, kompozit ve ileri
malzeme gibi alanlarda yeni yatırımlar için lojistiği uygun yer tahsisi yapılarak kimya
parklarının kurulması desteklenecektir. İlaç sanayiinin daha fazla ihracat yapabilen,
uluslararası standartlardaki yüksek teknolojisini Ar-Ge ile bütünleştirmiş, uzun vadede yeni
molekül geliştirme yönünde gerekli adımları atan, başta biyoteknolojik ve biyobenzer ürünler
olmak üzere daha yüksek katma değerli ilaçlar üreten rekabetçi bir yapıya kavuşması
sağlanacaktır. Bu çerçevede, Ar-Ge ekosistemi geliştirilecek, ilaç sanayii stratejik bir
yaklaşımla ele alınacaktır. Tekstil, hazır giyim ve deri sektörlerinin müşteri odaklı, hız ve
esnekliği ile üretici özelliklerini geliştiren, tasarım, koleksiyon ve marka yaratabilen,
yenilikçi, çevreye duyarlı, pazarlama ve üretim kanallarında etkin olan bir yapıya dönüşümü
desteklenecektir. Yenilenebilir enerjinin ekonomiye katkısını en üst seviyeye çıkarmak için
ekipmanlarda yerli imalat düzeyi artırılacak ve özgün teknolojiler geliştirilecektir. Çevreye
duyarlı yeni teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecektir. Yurtiçinde elektronik, yazılım,
elektrikli makine, ana metal, savunma sanayi gibi diğer sektörlerle işbirliği ve bütünleşme
sağlanacaktır. İç pazar ve küresel pazarların ihtiyaçlarına yönelik özgün tasarımlı araçlarla
markalaşma özendirilecektir. Elektronik sektöründe yeni iş alanlarına girmek için teknolojiler
geliştirilecektir. Bu kapsamda çift amaçlı teknolojilerin (savunma/sivil) uygulama imkânları
dikkate alınacak; sektörün ulaştırma, otomotiv, makine başta olmak üzere diğer sektörler ile
entegrasyonu artırılacaktır’ ifadeleri 10 kalkınma planı hedefleri arasında yerini almıştır.

236

Günümüz dönemini kapsayan 11. Kalkınma planı ( 2019- 2023) henüz açıklanmamıştır.
Ancak özel ihtisas komisyon raporları incelendiğinde sanayi alanında Ar-Ge çalışmalarının
hız kazanacağı, sektörel büyüme hedeflerinin gerçekleşebilmesi için gerekli yatırım ve
işbirliği projelerinin ivedilikle hayata geçirileceği öngörülmektedir.

SONUÇ
Dünyada ve ülkemizde değişen ekonomik ve sosyal koşullar çerçevesinde kalkınma planları
geçmişte olduğundan çok daha önemli bir araç haline gelmiş ve yine bu koşulların bir gereği
olarak planların yeniden tasarlanması da kaçınılmaz olmuştur. Detaylı düzenlemeye dayanan
bir plan hazırlama anlayışından, belirlenen kalkınma vizyonu çerçevesinde makro dengeleri
gözeterek, öngörülebilirliği artıran, piyasaların daha etkin işleyişine imkan verecek kurumsal
ve yapısal düzenlemeleri öne çıkaran, sorunları önceliklendiren, temel amaç ve önceliklere
yoğunlaşan bir stratejik yaklaşıma geçilmiştir. Bu yeni anlayış çerçevesinde, öngörülen
stratejik amaç ve önceliklerin gerçekleştirilmesi sürecinde, uygulamada etkinlik ve şeffaflığın
sağlanması ve hesap verebilirliğe zemin oluşturulması amacıyla, etkili bir izleme ve
değerlendirme mekanizmasına oluşturulmuştur. Hazırlanan Kalkınma Planları mevcut
durumu ortaya koymakta ve ileriye dönük hedefleri belirlemede anahtar vazifesi görmektedir.
Bu bağlamda sadece kamu kesimi için değil, toplumun geneli için de uzun vadeli bir
perspektif ve hedef birliği sağlamaya hizmet etmektedirler. Bu çerçevede, kamu kesimi ile
özel kesim ve sivil toplum arasında iletişime ve ortak hedeflere dönük işbirliğine katkıda
bulunulacaktır. Böylece, tüm kesimlerin sahiplenmesiyle, toplumsal potansiyelimizin
tamamının harekete geçirildiği bir ortamda, ekonomik ve sosyal gelişme hızlandırılacak,
kapsayıcı bir kalkınma süreci çerçevesinde halkımızın yaşam kalitesi artırılacaktır.
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Uygulamalar
Türkiye’de uygulanan Sanayi politikalarını karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
10. kalkınma planında yer alan sanayi politikalarını araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Hazırlanan Kalkınma Planları mevcut durumu ortaya koymakta ve ileriye dönük hedefleri
belirlemede anahtar vazifesi görmektedir. Bu bağlamda sadece kamu kesimi için değil,
toplumun geneli için de uzun vadeli bir perspektif ve hedef birliği sağlamaya hizmet
etmektedirler.
Bu bölümde 1- 10. Kakınma planlarında yer alan sanayi politikaları, amaç ve kapsamlarıyla
değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları

1- 2. Beş yıllık kalkınma planında gayri safi milli hasıla artış miktarı ne kadar öngörülmüştür?

A.
B.
C.
D.
E.

35 milyar
42 milyar
34,3 milyar
38,4 milyar
32,5 milyar

2-1990- 1994 yıllarını kapsayan 6. Beş yıllık kalkınma planı döneminde; imalat sanayiinde
üretim artış hızının yıllık ortalama miktarı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak
belirtilmiştir
A.
B.
C.
D.
E.

%6,8
%6,3
%6,1
%7,2
%7,3

3-Aşağıdakilerden Hangisi Türkiye’de hazırlanmış kalkınma planlarından birisi değildir?

A.
B.
C.
D.
E.

1. Beş Yıllık Kalkınma planı
2.Beş Yıllık Kalkınma Planı
9. Beş Yıllık Kalkınma Planı
13. Beş Yıllık Kalkınma Planı
10.Beş Yıllık Kalkınma Planı

4- Aşağıdakilerden hangisi 2.Beş yıllık kalkınma planının sektör seviyesindeki çalışmaları
kaç amaç üzerine kurulmuştur?
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A.
B.
C.
D.
E.

1
2
3
4
5

5- 8. Beş yıllık kalkınma planın da sanayi politikalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söz
konusu olmamıştır.

A.
B.
C.
D.
E.

Ar-Ge ye önem vermek
Çevre normlarına uygun üretim yapmak
Çağdaş işletmecilik anlayışını uygulamak
Yerel kaynakları harekete geçirmek
İnstantif tarım yöntemleri uygulamak

6- Türkiye’de imalat sanayiinin GSYİH içindeki payı 2000 yılında yüzde kaçtır?

A.
B.
C.
D.
E.

%19,2
%17,8
%12,5
%19
%18,9

7- İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planın da; iktisadi ve sosyal hedeflerini çeşitli sektörlerin
ihtiyaçları ve imkanları çerçevesinde tutarlı olarak tespit edebilmek için sektör çalışmaları
yapılmış ve Plan stratejisi hazırlığı sırasında bu çalışmalar değerlendirilmiştir.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Doğru
B- Yanlış

8-Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planın da; Yaşam düzeyinin yükselmesi ile doğacak olan
sanayi ürün taleplerinin karşılanması, dış ticaretle ilgili sorunları çözümleyecek ölçüde ihracat
ve ithal ikamesi yapılabilmesi, istihdam olanaklarının kararlı ve sürekli olarak artırılması,
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tarımda modernleşmenin hızlandırılması, kır-kent arasında gelir bölüşümünün iyileştirilmesi,
toplumun bütün kesimlerinin verimliliğinin artırılması, kısaca kalkınmanın, ancak
sanayileşme ile gerçekleştirilebileceği fikri ortaya konmuştur.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Doğru
B- Yanlış

9- Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planın da; Bu plan döneminde, Türkiye’nin , yetişmiş insan
gücü ve teknik deneyim birikimi ile önemli doğal kaynaklara sahip bir ülke olduğu
belirtilmiştir.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Doğru
B- Yanlış

10- 5. Beş yıllık kalkınma planında, süt ve mamulleri, karma yem, şeker ve şekerli mamuller,
et ve mamulleri, su ürünleri mamulleri, meyve sebze işleme mamullerindeki önemli talep
artışları, un ve mamulleri talebi artış hızında ise önemli ölçüde azalma sonucu yurt içi talebin
yılda ortalama yüzde 7,5 artması beklenmektedir.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi belirtilmelidir?
A- Doğru
B- Yanlış

1-C, 2-A, 3-D, 4-B, 5-E, 6-A, 7-A, 8-A, 9-A,10-B
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11. AB ve TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Avrupa Birliği ve Türkiye Ekonomik İlişkiler
Gümrük Birliği Oluşturulması Süreci
Tam Üyelik Süreci ve Ekonomik İlişkiler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Avrupa Birliği ve Türkiye ekonomik ilişkileri nasıl başlamıştır?
II. Gümrük Birliği oluşturulması süreci hakkında bilgi edininiz?
IV. Tam üyelik süreci ve ekonomik ilişkiler hakkında bilgi toplayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Avrupa Birliği ve Türkiye Avrupa Birliği ve Türkiye Avrupa Birliği ve Türkiye
ekonomik ilişkiler

ekonomik ilişkiler
konusunda
olmak.

II.

Gümrük

oluşturulması süreci

bilgi

ekonomik

ilişkileri

sahibi görebilme

Birliği Avrupa Birliği ve Türkiye Avrupa Birliği ve Türkiye
ekonomik ilişkiler

ekonomik ilişkileri tanıma

etkilerini açıklayabilmek.
IV. tam üyelik süreci ve IV. tam üyelik süreci ve IV. tam üyelik süreci ve
ekonomik ilişkiler
ekonomik ilişkiler ortaya ekonomik ilişkileri düşünme
koyabilmek.
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Anahtar Kavramlar
Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomik İlişkiler
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Giriş
Türkiye’nin küresel kriz karşısında gösterdiği başarılı tutum Avrupa Birliği tarafından
dikkatle izlenmektedir. Bu konuda doğrudan yabancı yatırımların artırılması yönünde
çalışmalar yapan Türkiye, Avrupa Birliği’yle arasındaki ticari ilişkilerin daha ileri bir
seviyeye götürme yönünde bir takım bürokratik işlerin hafifletilmesi yoluna gitmiştir.
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11.1. Avrupa Birliği ve Türkiye Ekonomik İlişkiler
2002 yılı Aralık ayında Kopenhagen’de toplanan Avrupa Birliği Konseyi Türkiye’nin Avrupa
Birliği ile tam üyelik müzakerelerini başlatma talebini Aralık 2004 tarihinde toplanacak
Avrupa Birliği Konseyi toplantısında ele almayı kararlaştırmıştır. Bu karar Türkiye’nin tam
üyelik sürecinin gecikmesine neden olacaktır. Ancak Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tam
üyelik müzakerelerinin başlaması Türkiye ve Avrupa Birliği ekonomik ilişkilerinin
gelişimiyle yakından bağlantılıdır.
11.1.1. Gümrük Birliği Oluşturulması Süreci

1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe giren Katma Protokol anlaşması Türkiye ile Avrupa
Topluluğu arasında gümrük birliğinin hangi sürede ve ne şekilde gerçekleştirileceğini detaylı
bir biçimde belirtmiştir. Buna göre Avrupa Topluluğu tek taraflı olarak Türkiye'den ithal
ettiği sanayi mallarında ve işlenmiş tarım ürünlerinde gümrük vergilerini sıfırlamış ve bazı
ürünler hariç kotaları kaldırmıştır. Böylece Avrupa Topluluğu piyasası Türk ihracatçılarına
açılmış ve Avrupa Topluluğu Türkiye'ye ihracatının gelişmesi ve böylece ekonomik
büyümenin hızlanması yönünden tek taraflı olarak önemli bir imkan sağlamıştır. Buna
karşılık, Katma Protokol Anlaşmasında Türkiye'nin 22 yıllık bir dönem içinde Avrupa
Topluluğundan ithal edeceği sanayi mallarında ve işlenmiş tarım ürünlerinde kademeli olarak
gümrük vergilerini sıfırlaması ve kotaları kaldırması öngörülmüştür. Katma Protokol
Anlaşması ayrıca işgücü ve sermayenin serbest dolaşımı, rekabet ve teşvik politikasını ve
mali yardımları düzenleyen çok önemli hükümleri kapsamaktadır. Nitekim, Katma Protokol
Anlaşması çerçevesinde Avrupa Topluluğu 1981 yılına kadar Türkiye'ye taahhüt ettiği mali
yardımları yapmıştır.
Türkiye Katma Protokol Anlaşması ile Avrupa Topluluğuna taahhüt ettiği yükümlülükleri
yerine getirmekte ciddi zorlukla karşılaşmıştır. Bunun temel nedeni Türk ekonomisinin
uygulanan yetersiz ve yanlış ekonomik politikalar nedeniyle giderek ekonomik krize doğru
sürüklenmesi olmuştur.
Türkiye sanayide, Avrupa Birliği ortak standartlar politikasını uygulamaktadır. Türk sanayi
ürünlerinin Avrupa Birliği Tek Pazarında teknik engellerle karşılaşmaması için ortak
standartlar politikasına uyum yapılması gereklidir. Ortak standartlar politikası sanayi ürünleri
sanayi ürünleri standartlarının belirlenmesini, test edilmesini ve belgelendirme işlemlerini
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(uygunluk değerlendirilmesi ve işaretleme) akredite edilmiş ve bu konuda uzmanlaşmış
kuruluşlara yaptırması gereklidir.
Avrupa Birliği ortak standartlar politikası çerçevesinde gerekli yasalar ve yönetmelikler
çıkartılmış ve Türkiye Akreditasyon Kurumu kurulmuştur. Teknik mevzuat uyumuyla ilgili
yapılan düzenlemelerden biri CE uygunluk işareti ile ilgili çıkartılan yönetmeliktir. Bilindiği
gibi CE işareti taşıyan bir ürün Avrupa Birliğinde herhangi bir engelle karşılaşmadan serbest
dolaşım imkânına sahiptir.
Gümrük Birliğinin kapsamı ile ilgili bu açıklamalarımızdan sonra Gümrük Birliğinin
ekonomik etkilerini tartışmamız Türkiye Avrupa Birliği gelişiminin analizi yönünden faydalı
olacaktır. Gümrük Birliğinin temel statik etkisi ticaret saptırıcı ve ticaret yaratıcı etkileridir.
Gümrük Birliğinin kurulması ile Türkiye gümrük vergilerini ve fonları Avrupa Birliğine üye
ülkeler için kaldırdığı için ticaret saptırıcı ve ticaret yaratıcı etkilerin Avrupa Birliği lehine
olarak ortaya çıkması beklenen bir gelişme olarak düşünülebilir. Acaba bu etkiler beklenen
şekilde ortaya çıkmış mıdır? İstatistiki verilere baktığımızda 1996 yılında Türkiye'nin Avrupa
Birliğinden yaptığı ithalatın bir önceki yıla göre % 34,7 oranında arttığını görüyoruz. Avrupa
Birliğinin Türkiye'nin toplam ithalatındaki payı 1995 yılında % 47,2'den 1996 yılında % 52,9'
a yükselmiştir. Bu veriler gümrük birliğinin ilk yılında Avrupa Birliği lehine çok güçlü ticaret
saptırıcı ve ticaret yaratıcı etkilerin ortaya çıktığını göstermektedir. 1996 yılında Türkiye'nin
Avrupa Birliğine ihracatı % 3,6 oranında artmıştır.
Gümrük Birliği ile Avrupa Birliğinin Türkiye'ye uyguladığı kotaları kaldırması çok sınırlı bir
ticaret yaratıcı etki ortaya çıkarmıştır. 1996 yılından sonra Türkiye ile Avrupa Birliği arasında
dış ticaretin yani ithalatın ve ihracatın ilk defa dengeli bir biçimde arttığını görüyoruz.
Özellikle Güney, güneydoğu Asya ülkelerinde ve Rusya'da durgunluk yaşandığı 1997 ve 1998
yıllarında toplam ihracatımızdaki yavaşlama ve gerilemeye karşın Avrupa Biriğine olan
ihracatımızın artması gümrük birliğinin Türk ekonomisi açısından olumlu statik etkisini
göstermektedir.
Gümrük Birliğinin dinamik etkilerine baktığımızda, Türk ekonomisi yönünden iki olumlu
etkisi olduğunu görüyoruz. Gümrük Birliğinin yarattığı olumlu bekleyişler firmalarımızın
yatırımlarını arttırmasına neden olmuştur. Buna bağlı olarak büyüme hızını arttığını
görüyoruz. Özellikle, 1996 ve 1997 yıllarında Türk ekonomisinde ortalama büyüme hızı % 8
gibi yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Diğer taraftan Gümrük Birliği, Türk sanayiini geniş
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ölçüde dış rekabete açmıştır. Bunun sonucunda çeşitli sanayi sektörleri verimlilik ve kaliteyi
arttırmış ve uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazanmıştır. Bunun en büyük en güzel
örneği otomotiv sektörüdür. Gümrük Birliğinin uygulamaya girmesi ile zorlanan otomotiv ana
ve yan sanayi sektörleri artan rekabet şartlarına uyum yaparak kalite ve etkinliği arttırmıştır.
Bugün otomotiv ana ve yan sanayi sektörleri başta Avrupa Birliği piyasaları olmak üzere
dünya piyasalarına önemli ölçüde ihracat yapılabilmektedir. Aynı gelişmeyi demir-çelik
sanayi sektöründe görmekteyiz. Bu sektörler gümrük birliğinin dinamik etkilerine uyum
yaparak Avrupa Birliğine yaptıkları ihracatlarını büyük ölçüde arttırmışlardır.
Gümrük Birliğinin beklenen diğer bir dinamik etkisi Türkiye'de doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının artması şeklindeydi. Böylece yeni teknolojilerin transferi ve yeni dış pazarlara
açılma yönünden gelişmelerinin sağlanması ümit edilmekteydi. Gümrük Birliğinin bu
dinamik

etkisi

Türk

ekonomisinde

gerçekleşmemiştir.

Bu

dinamik

etkinin

gerçekleşmemesinde Türkiye'de siyasi ve ekonomik istikrarrın sağlanmamış olmasının
yanında tam üyelik sürecinin başlamamış olmasının da önemli etkisi olmuştur.
Gümrük birliğinin işleyişi ile ilgili olarak Türkiye yönünden iki olumsuz gelişmenin ortaya
çıktığını görüyoruz. Bunlar;
1.

Gümrük birliğinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için dayanışma ilkesi
çerçevesinde Avrupa Birliğinin Türkiye'ye mali destek vermesi öngörülmekteydi.
Ancak, Türk ekonomisinin boyutu göz önüne alındığında miktarı yeterli olmayan ve
beş yıllık bir süre içinde verilmesi öngörülen 4 milyar dolarlık mali yardımın
gerçekleşmediğini görüyoruz. Özellikle, küçük ve orta boy firmaların gümrük
birliğine uyumu açısından önemli olan mali yardımın gerçekleşmemesi gümrük
birliğinin etkin işleyişi yönünden olumsuz bir gelişme olmuştur.

2.

Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye'yi ilgilendiren konularda Türkiye'nin karar
mekanizmalarında yer almaması Gümrük Birliğinin işleyişi açısından Türkiye için bir
olumsuzluk olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin
gerçekleşmesinin uzaması bu olumsuzluğu daha da arttırmaktadır.

Gümrük Birliğinin Türk ekonomisinin yaşanan küreselleşme sürecine uyum yapması
açısından çok önemli katkıları olmuştur. Ancak, Türk ekonomisi ile Avrupa Birliği
ekonomisinin tamamlayıcı nitelikleri gözönüne alındığında ekonomik ve ticari ilişkilerin
yeterli düzeyde geliştirilemediğini görüyoruz. Özellikle, Gümrük Birliğinin dinamik etkileri
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istenilen biçimde hayata geçirilememiştir. Bunun temel nedeni Türkiye'nin tam üyelik
sürecinde yeterli gelişimin sağlanamamasıdır.

11.2. Tam Üyelik Süreci ve Ekonomik İlişkiler
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gümrük birliğinin yürürlüğe girmesinden sonra Türkiye
Avrupa Birliğinden ekonomik ilişkilerin gelişmesi açısından çok önemli olan ve Ankara
Anlaşmasında nihai hedef olarak belirtilen tam üyelikle ilgili sürecin başlatılması talebinde
bulunmuştur. Ancak, Avrupa Birliği 1997 yılında yapılan Lüksemburg Zirvesinde Türkiye'nin
bu talebine olumlu cevap vermemiştir. Bu karar Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinin
gelişimini olumsuz olarak etkilemiştir. Türkiye'nin bu konudaki kararlı tutumu sonucunda
Avrupa Birliği yaptığı hatayı Aralık 1999 tarihinde yapılan Helsinki Zirvesinde düzeltmiş ve
Türkiye'yi tam üyeliğe aday ülke olarak kabul ederek tam üyelik sürecini başlatmıştır.
Avrupa Birliği Konseyi ortaklık ilişkisine sahip olan ülkelerin Avrupa Birliğine tam üye
olabilmesi için gerçekleştirmeleri gerekli şartları Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag
Zirvesinde belirlemiştir. Kopenhag kriterleri olarak bilinen bu şartlar siyasi, ekonomik ve
birlik mevzuatına uyum olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır.
Kopenhag ekonomik kriterleri iki hususu kapsamaktadır. Bunlardan birincisi tam adaylık
sürecinde bulunan ülkenin bütün kurum kuralları ile işleyen bir piyasa ekonomisine sahip
olmasının gerekliliğidir.
Bir ülkede işleyen bir piyasa ekonomisinin bulunması için fiyatların piyasada belirlenmesi,
serbest ticaret ve serbest kambiyo sisteminin uygulanması, özel mülkiyet haklarını koruyan
bir hukuk düzeninin bulunması, iyi işleyen para ve sermaye piyasalarının mevcut olması,
firmaların piyasaya giriş ve çıkışlarının serbest olması ve özellikle rekabet kurallarının etkin
bir şekilde uygulanması gereklidir.
Piyasa ekonomisinde etkin kaynak dağılımı fiyat mekanizması ile sağlanmaktadır. Ancak
fiyat mekanizmasının bu işlevini yerine getirebilmesi için ekonomide fiyat istikrarı olmalıdır.
Bu nedenle ekonomik istikrarı sağlayacak makro ekonomik politikaların (para politikası,
maliye politikası, döviz kuru politikası ve borç yönetimi politikası) uygulanması etkin bir
biçimde işleyen piyasa ekonomisi için çok önemlidir.
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Türk ekonomisini bu kriter açısından genel olarak değerlendirirsek Türkiye'de esas olarak
işleyen bir piyasa ekonomisi olduğunu görüyoruz. Türkiye dünyanın en serbest dış ticaret ve
kambiyo rejimine sahiptir. Türkiye'de rekabet kuralları giderek etkin bir biçimde
uygulanmaktadır. Firmaların piyasaya giriş ve çıkışları serbesttir. Fiyat kontrolleri kaldırılmış
ve faiz ve döviz kuru dahil fiyatlar piyasada belirlenmektedir. Bunun yanında elektrik, gaz ve
telekominikasyon konularında bağımsız kurulların kurulması ve bu piyasaların giderek
serbestleştirilmesi Türkiye'de serbest piyasa ekonomisinin etkin işleyişi açısından önemli
gelişmelerdir.
Para piyasasında, yani bankacılık sektöründe geçmişte görülen sorunlar bankacılık
düzenleme ve denetleme kurulunun kurulması ile önemli ölçüde aşılmıştır. T.C. Merkez
Bankasının özelliğe kavuşması ve fiyat istikrarının temel görevi olarak belirlenmesi
Türkiye'de piyasa ekonomisinin etkin işleyişi açısından atılan önemli adımlardır. Diğer
taraftan tarımda fiyat destekleme sisteminin kaldırılarak tarım kesimine doğrudan gelir
aktarılması sistemine geçilmesi, işleyen bir piyasa ekonomisinin yaratılması açısından doğru
yönde yapılan bir uygulamadır.
Kopenhag ekonomik kriterlerinin ikincisi tam adaylık sürecinde bulunan ülkenin Avrupa
Birliği tek pazarında rekabet gücüne sahip olmasıdır. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük
Birliğini gerçekleştirmesinden bu yana on yedi yıl geçmiş bulunmaktadır. Bu yedi yıl içinde
bütün sanayi sektörleri Gümrük Birliğine uyum yapmış ve birçok sektörde verimlilik ve kalite
artışı sağlanmıştır. Dolayısıyla Türk sanayii Avrupa Birliği Tek Pazarında rekabet gücü
olduğunu ortaya koymuştur.
Türkiye, Avrupa Birliğine tam üye olduğunda bugün Gümrük Birliği kapsamında olan hizmet
sektörü de Gümrük Birliği kapsamına girecektir. Hizmet sektörü genelde emek yoğun bir
sektördür. Türkiye'de nitelikli emeğin ücretleri Avrupa Birliğine göre önemli ölçüde düşüktür.
Dolayısıyla Türkiye hizmet sektöründe genelde Avrupa Birliği Tek Pazarında rekabet gücüne
sahiptir. Nitekim Türkiye'nin hizmet sektörünün Gümrük Birliğine alınması için müzakerelere
başlanılması talebi uzun süre Avrupa Birliği tarafından gündeme alınmamıştır. Hizmet
sektörünün Gümrük Birliğine alınmasının belli ölçüde serbest dolaşımı kapsaması da Avrupa
Birliğinin bu tutumunda etkili olmuştur. Halen, hizmet sektörünün Gümrük Birliği kapsamına
alınması ile ilgili müzakereler devam etmektedir. Sonuç olarak Türk ekonomisinin Avrupa
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Birliği tek pazarında rekabet edebilme kriteri açısından bir sorunun olmadığını söyleyebiliriz.
Ancak, rekabet dinamik bir süreçtir. Bu nedenle Türk ekonomisinin rekabet gücünü arttıracak
önlemlerin ve politikaların uygulamaya konulması çok önemlidir. Özellikle, Türk
ekonomisinin rekabet gücünün arttırılması için altyapı tesislerinin ve insan sermayesinin
geliştirilmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir.
Bu açıklamalarımız Türkiye'nin tam üyelik sürecinin ve Avrupa Birliği ile ekonomik
ilişkilerinin geliştirilmesinde Kopenhag ekonomik kriterlerine uyum yönünden Türk
ekonomisinde önemli bir sorun olmadığını göstermektedir. Ancak, Türk ekonomisinde
Avrupa Birliğinin özellikle parasal birliğin gerçekleştirilmesi için belirlediği Maastrich
ekonomik kriterlerine uyum yönünden ciddi sıkıtılar yaşanmaktadır. Maastrich ekonomik
kriterleri esas olarak, Avrupa Birliği ekonomisinde gerçekleştirilecek makro-ekonomik
hedefler ve uygulanacak makro-ekonomik politikalar ile ilgilidir. Maastrich kriterleri
çerçevesinde gerçekleşmesi öngörülen makro-ekonomik hedeflerin ana amacı ekonomik
istikrarın sağlanmasıdır. Piyasa ekonomisinin sağlıklı işlemesi ve fiyat mekanizmasının etkin
kaynak dağılımını sağlaması için ekonomik istikrarın gerekli olduğu açıktır. Bunun yanında
Maastrich ekonomik kriterlerinin gerçekleştirilmesi Avrupa Birliği parasal sistemine üye
olmanın temel şartıdır. Bu iki husus göz önüne alındığında, Türkiye'nin Maastrich ekonomik
kriterlerinin belirlediği

mokro-ekonomik

hedefleri

gerçekleştirecek

makro-ekonomik

politikaları kararlılıkla uygulaması kaçınılmaz bir gerekliliktir.
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Uygulamalar
Ekonomik ilişkiler birlik ve Türkiye kapsamında incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Avrupa kıtasında ekonomisinde tarımın etkili olduğu ülkeler hangileridir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küresel krizden çıkılması kapsamında taraflar arasında ticaret ve yatırım alanında işbirliğinin
geliştirilmesi gerektiği vurgulanırken ticaretin geliştirilmesinde Türkiye’nin jeo-stratejik
konumuna Avrupa Birliği büyük önem vermektedir. Türkiye sanayide, Avrupa Birliği ortak
standartlar politikasını uygulamaktadır. Türk sanayi ürünlerinin Avrupa Birliği Tek Pazarında
teknik engellerle karşılaşmaması için ortak standartlar politikasına uyum yapılması gereklidir.
Ortak standartlar politikası sanayi ürünleri sanayi ürünleri standartlarının belirlenmesini, test
edilmesini ve belgelendirme işlemlerini (uygunluk değerlendirilmesi ve işaretleme) akredite
edilmiş ve bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlara yaptırması gereklidir.
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Bölüm Soruları
1. 2002 yılı Aralık ayında Kopenhagen’de toplanan Avrupa Birliği Konseyi Türkiye’nin
Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerini başlatma talebini Aralık 2004 tarihinde
toplanacak Avrupa Birliği Konseyi toplantısında ele almayı kararlaştırmıştır.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisisni belirtmeliyiz?

A) Doğru
B) Yanlış
2. …….. yılından sonra Türkiye ile Avrupa Birliği arasında dış ticaretin yani ithalatın ve
ihracatın ilk defa dengeli bir biçimde arttığını görüyoruz. Cümlesinde noktalı yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 1995
B) 1996
C) 1981
D) 1983
E) 1985
3. …….. tarihinde yürürlüğe giren Katma Protokol anlaşması Türkiye ile Avrupa Topluluğu
arasında gümrük birliğinin hangi sürede ve ne şekilde gerçekleştirileceğini detaylı bir biçimde
belirtmiştir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 1 Ocak 1958
B) 1 Ocak 1963
C) 1 Ocak 1973
D) 1 Ocak 1978

259

E) 1 Ocak 1983

4. Katma Protokol Anlaşmasında Türkiye'nin 22 yıllık bir dönem içinde Avrupa
Topluluğundan ithal edeceği sanayi mallarında ve işlenmiş tarım ürünlerinde kademeli olarak
gümrük vergilerini sıfırlaması ve kotaları kaldırması öngörülmüştür. Cümlesi Doğru mu?
Yanlış mı?
A) Doğru
B) Yanlış
5. Gümrük Birliğinin dinamik etkilerine baktığımızda, Türk ekonomisi yönünden olumlu
etkisi olduğunu görüyoruz. Gümrük Birliğinin yarattığı etki aşağıdakilerden hangisidir?
A) Firmalar işçi çıkarmıştır.
B) Firmalar vergi ödeyememiştir.
C) Firmalar büyüyememiştir.
D) Firmaların yatırımı artmıştır.
E) Firmaların yatırımı azalmıştır.
6.Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında imzalanan Katma Protokolle aşağıdakilerden
hangisi ele alınmamıştır?
A) Avrupa Topluluğu Türkiye'den ithal ettiği sanayi mallarında ve işlenmiş tarım
ürünlerinde gümrük vergilerini sıfırlamış
B) Avrupa Topluluğu bazı ürünler hariç kotaları kaldırmış
C) Fiyatların sabit kurla satılması
D) Avrupa Topluluğu Türkiye'ye ihracatının gelişmesi ve böylece ekonomik büyümenin
hızlanması yönünden tek taraflı olarak önemli bir imkan sağlamış
E) Avrupa Topluluğu piyasası Türk ihracatçılarına açılmış

7. Avrupa Topluluğu ….. yılına kadar Türkiye'ye taahhüt ettiği mali yardımları yapmıştır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) 1971
B) 1981
C) 1991
D) 2001
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E) 2011

8. Avrupa Birliği ortak standartlar politikası çerçevesinde gerekli yasalar ve yönetmelikler
çıkartılmış ve Türkiye………………… kurulmuştur. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde
tamamlayan seçeneği bulunuz?

A) Akreditasyon Kurumu
B) Mevzuat Kurumu
C) Yasalar Kurumu
D) İşbirliği Kurumu
E) Bilgi Kurumu

9. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliğinde aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşmemiştir?
A) Çeşitli sanayi sektörlerinde verimlilik artmıştır
B) Türk sanayisi geniş ölçüde dış rekabete açılmıştır
C) Ucuz mal satılmıştır
D) Çeşitli sanayi sektörlerinde kalite artmıştır
E) Uluslararası piyasalarda rekabet gücü oluşmuştur

10. Gümrük Birliğinin Türk ekonomisinin yaşanan küreselleşme sürecine uyum yapması
açısından çok önemli ……. olmuştur? Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan
seçeneği bulunuz?

A) Zararı
B) Katkısı
C) Payı az
D) Hiç
E) Eksik

Cevaplar
1-A, 2-B, 3-C, 4-A, 5-D, 6- C , 7- B, 8- A, 9- C, 10- B

261

12. KÜRESELLEŞMENİN TARİHÇESİ ve DÖNEMLERİ

262

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Küreselleşmenin Tarihçesi ve Dönemleri
Küreselleşmenin Tarihçesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Küreselleşme ne zaman başlamıştır?
Küreselleşme bir değişim midir?
Küreselleşmenin dönemlerini hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
edileceği

nasıl

elde
veya

geliştirileceği
Küreselleşme

ne

başlamıştır?

Küreselleşme bir
midir?

zaman Küreselleşme

ne

zaman Araştırarak, incelerek, sentez

başladığının ortaya koymak.

yaparak

değişim Küreselleşmenin bir değişim Araştırarak, incelerek, sentez
olup olmadığı hakkında bilgi yaparak
edinebilmek.
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Anahtar Kavramlar
Küreselleşme Dönemleri, Küreselleşmenin Tarihçesi, Değşim, Gelişme, Para
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Giriş
Bu bölümde, insanın neden olduğu küresellemenin tarihçesi üzerinde durularak bu süreçte
meydana gelen önemli değişmeler ele alınmıştır.

12.1. Küreselleşmenin Tarihçesi ve Dönemleri
Küreselleşmenin tarihçesi, “küreselleşmenin ne zaman başladığının tespitini yapmak oldukça
zordur. Bunun bir nedeni 'başlangıç'nın bilinmemesidir. Bir diğer nedeni ise incelenecek her
olayın, her kurumun ve her düşüncenin, kendinden önce bir başlangıcı olduğu gerçeğidir. Bir
başka deyişle, hiçbir şey tarihi süreç yönünden ”yeni” değildir. Mutlaka, bugünden önceki
günlerde, “bugünün yenisi'ni müjdeleyen, haber veren veya ima eden bir başlangıç vardır.
Bunun içindir ki tarihsel incelemeye başlayan her araştırma kendi amacına uygun bir
başlangıç” bulmak sorunu ile karşı karşıyadır”(Savaş, 1999:1).

Küreselleşme elbette ki 1970'lerde başlamadı ve bu bağlamda küreselleşme sürecinin
başlangıcına ilişkin görüşler birbirinden çok farklılaşmaktadır. Bunlara örnek olarak;
“küreselleşmenin tarihin başlangıcından itibaren var olduğu, 1492'de Columbus'un Amerika'yı
keşfetmesi ile başladığı, küreselleşmenin modernleşme ve kapitalizm ile yaşıt olduğu ve
küreselleşmenin sanayi ötesi toplum, modern ötesi toplum ve kapitalist düzenin çözülmesi ile
ilgili olarak son yıllarda ortaya çıkan yeni bir olgu olduğu, şeklindeki yaklaşımlar
gösterilebilir”(DPT,2000:4-5).

“Diğer bir bakış açısıyla ise küreselleşmenin başlangıcının kapitalizmin dinamikleri,
sistematik küresel ticaret ve toplumlar arası iletişim ile başlatılabilir”(Hassan,2004:23).
Uluslararası Tarih Çalışmaları Kongresi başkanı, 1913'te şunları söylüyordu; “Dünya
bambaşka bir şekilde bir bütün haline geliyor... Bilimin bizim kullanımımıza sunduğu güçler
sayesinde yerküre giderek küçülürken, siyasi, ekonomik ve düşünsel hareketler çok daha
birbirinin içine girdi... Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir şey etkisini her köşede
gösteriyor. Dünya tarihi, tek bir tarih olmaya doğru gidiyor”(Rajan-Zingales,2006:25).
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12.1.1. Küreselleşmenin Tarihçesi
Dünya tarihi değişik medeniyetlerin tarihidir. Küreselleşmenin tarihide bir anlamda bu
medeniyetler arasındaki etkileşim ve ilişkinin tarihidir. Geçmişte medeniyetler ve toplumlar
arasındaki ilişki ve etkileşim;
1- Ticaret ve diğer ekonomik ilişkiler
2- Dinlerin yayılması
3- Savaşlar
4- Göçler
yoluyla gerçekleşmekteydi.

Modern Çağ öncesi küreselleşmenin tarihi, yukarıdaki ilişki ve etkileşim yollarıyla
toplumların birbirleri ile yakınlaşması, etkileşmesi ve bütünleşmesi tarihidir. Bu nedenle
küreselleşmenin tarihinin bir anlamda insanlık tarihi ile başladığı da söylenebilir. Çakmaktaşı
ticareti yapan Neanterdal insanından beri ticaretin uluslararası bir kimlik taşıdığı ve
“küreselleşmenin ilk çağlardan bu yana tarih sayesinde boy gösterdiği bir başka varsayımdır.
Akademik literatürde yaygın olarak rastlanan bir başka başlangıç noktası da, ilk insanın
Afrika'dan çıkıp dünyanın diğer bölgelerine gitmesi ile küreselleşmesinin başladığıdır. Bu
bağlamda öncelikle kısa daha sonraları uzun yolculuklara çıkan göçmenler, tacirler ve
diğerleri, beraberlerinde fikirlerini, geleneklerini ve ürünlerini diğer topraklara taşımış ve
böylece kültürel, ideolojik, ekonomik ve sosyal küreselleşmenin önünü açmışlardır. İletişim
ve ticareti küreselleşmenin başlangıcıyla ilişkilendiren bir başka araştırmaya göre, bundan
yedi yüzyıl önce Marko Polo'nun gezileriyle birlikte ekonomik entegrasyonda yükseliş
trendine geçmiştir”(Rajan-Zingales,2006:30). “Mezopotamya, Çin, Mısır veya Columbusöncesi Amerika'da yerel siyasal birimleri fetih yoluyla bir merkeze tabi olarak oluşturulan ilk
imparatorluklar, aynı zamanda ilk mikro-globalitelerdir”(Kılıçbay,2002:82).

“Küreselleşmenin tarihini ilk çağların Asur, Pers, Helen, Roma İmparatorlukları ile orta
çağların

Bizans

ve

İslam

İmparatorluklarından

başlatan

görüşlerde

bulunmaktadır”(Erdem,2005:93).
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Tarihi açıdan küreselleşmeyi incelerken hiç kuşkusuz Roma İmparatorluğu ve Osmanlı
İmparatorluğu'nu

da

irdelemek

gerekmektedir.

Roma

İmparatorluğu

ile

Osmanlı

İmparatorluğu, hükümranlıkları süresince “keşfedilmiş” dünyada egemenliklerine uygun olan
“Dünya sistemleri” geliştirmişler ve Pax Romana ile Pax Ottoman, 19. yüzyıl öncesindeki
küreselleşmenin birer örneğini oluşturmuşlardı”(Moore,2003:25).

“Günümüzden yaklaşık altı bin yıl önce Mezopotamya'daki şehir devletlerinin oluşturduğu
yaşam alanının yarıçapı 300-500 km, iki bin yıl önce Roma İmparatorluğu'nun hüküm
alanının yarıçapı 1500 km. kadardı”(Modelski,2008:75).

Diğer taraftan küreselleşme ve uluslararasılaşma arasındaki ayrım göz önüne alındığında
toplumlar arasında modern çağ öncesi ilişki ve etkileşimin küresel olmaktan çok yerel,
bölgesel ve kısmi sonuçlar içermesi nedeniyle bu dönemdeki gelişmeleri küreselleşmeye
hazırlık olarak da değerlendirmek mümkündür. Bu dönemlerde küreselleşme kavramının
içerdiği siyasal boyutun dışında kalan ekonomik, toplumsal ve kültürel anlamda kayda değer
bir bütünleşmeden söz etmek olanaklı görünmemektedir.

Sholte'ye göre, “küreselleşme tam bir başlama noktasına sahip değildir. Küresel bilinç
yaklaşık beş yüz yıl önce başlamıştır. 19. yüzyıl ortalarından itibaren daha görünür hale gelen
küreselleşme yüzyıl boyunca yayılmıştır. Küresel ilişkiler temel olarak 1960'lardan sonra çoğalmış ve en yoğun ve geniş Halini almıştır. Mittelman'a göre küreselleşmenin başlangıcı ile
ilgili üç ihtimal vardır”(Schölte,2000:27).

Birincisi, küreselleşme medeniyet ile birlikte insan gruplarının fetih, ticaret, göç gibi
nedenlerle birbirleriyle temasından ortaya çıkmış olabilir. Şehirleşme, iletişim, ekonomik
ilişki ve din hızlandırıcı etki yapmıştır.
ikincisi, 16. yüzyılda Batı Avrupa'da kapitalizmin gelişmesi ile ortaya çıkmıştır. Bu görüşe
göre sermaye ve emek arasındaki ilişkilerdeki değişikliklere eşlik eden önemli teknolojik
yemlikler, kapitalizmin tüm dünyaya yayılmasını sağlamıştır.
Üçüncüsü, kapitalizmin başlangıcından beri kendi kendini temelde değiştirmesi konusunda
1970'ler önemli bir dönüm noktası olup, 1970'lerin sonunda yeni uluslararası ekonomik düzen
umutlan ile birlikte küreselleşme ortaya çıkmıştır.
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Küreselleşme

bağlamında

bir

tüccar

sınıfı

ve

uluslararası

bir

ticaretin,

Antik

Mezopotamya'dan beri var olduğu bilinmektedir. Diğer taraftan, daha sonraları Fenikeliler ile
Yunanlılar tarafından da kullanılmış olan ticari ve finansal teknikler burada doğmuştur. “M.Ö.
9. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar Akdeniz Havzası geniş bir alışveriş ağının ortasında
bulunuyordu ve uluslararası ölçekte bir iş bölümünün varlığına tanıklık ediyordu. Klasik
çağda Atina, banka ve ticaret şirketlerinin faaliyetlerini Akdeniz ve Karadeniz üzerine
yaydıkları önemli bir finansal merkezdiAdda,2002:20).

“M.Ö. 3500-500 yılları arasında

yaşayan Sümerliler, kalayı Orta Asya'dan, kereste ve aromalı bitkileri Türkiye ve Suriye’den,
granit

ve

doleriti

Mısır'dan,

sedir

ağacını

ise

Lübnan'dan

tedarik

etmekteydiler”(Freeman,1999:76).

Suriye kıyılarında yaşayan Fenikeliler M. Ö. 1500’li yıllarda ticaretin gelişmesinde önemli
rol oynamışlardır. İyi denizci ve kılavuz olarak bilinen Fenikeliler, M.Ö. 1500’ lü yıllarda
Kuzey Afrika'dan Akdeniz'in içlerine kadar uzanan sahada İspanyol, İtalyan ve Yunan
topluluklarla ticaret yapıyordu. Britanya ile ticaret yapmak için Akdeniz'i geçip Avrupa'nın
Atlantik kıyıları boyunca kuzeye doğru seyahat ediyorlardı. “Hatta M.Ö. 600 dolaylarında
denizden Afrika kıyılarını bile dolaşmış olabilecekleri de değerlendirilmektedir. M.Ö. 1500
ile 500 yılları arasında Arap tüccarlar Hint Okyanusu'nu keşfettiler, Polinezya'lılar Pasifik'i
keşfe yönelik uzun yolculuklar yaptılar”(Ersoy,2004:27). Fenikeliler bütün karalararası
ticaretini yürütmüşler, birinden aldıkları malı öbürüne satmışlar, kendi kereste ve
madenlerinin de ticaretini yapmışlardır. Kıbrıs'ın bakırını ve Küçük Asya'nın demirini işlemiş,
Ege'deki ticareti, tekne üstünlüklerini kullanarak ellerine geçirmişlerdir. Batı'da Malta,
Sicilya, Karaca ve Gades'te (günümüzdeki Cadiz) koloniler kurmuşlar ve buraların
madenlerini işlemişlerdir. “Önemli tüccarlar haline gelen Fenikeliler dokuzuncu yüzyılla
birlikte

Akdeniz'in

derinliklerine

sızmışlar

ve

Yunanlılarla

temas

kurmuşlardır”Freeman,1999:78)

M.Ö. 8. yüzyılda Yunanlılar, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yeni koloniler kurmaya
başlamışlar ve Akdeniz ile Karadeniz kıyılarında kurulan bu koloniler Yunanistan'daki
sitelerin güçlü birer ticari ortağı haline gelmişlerdi. “Şehir - devletler ile bağımsız bu koloniler
arasında esir, hububat ve diğer önemli malların ticareti yapılmaya başlanmış bu kapsamda
gelişmiş ve zengin Orta Doğu ülkelerine açılmış bir pencere görevi görerek bu yoldan şehir
devlet'te yaşam standardını yükseltici yeni harcama türlerinin öğrenilmesine neden
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olmuşlardır”(Savaş,1999:30). Diğer taraftan, “tüm yerelliklerin üzerine çıkan ve uygarlık
taşıyıcısı haline gelen Yunanca, Helen coğrafyasının dışına taşarak dil (Yunanca) tabanlı bir
uygarlık-milliyet oluşturmuştur. Etnik olarak çok farklı olan çok sayıda topluluk kendini
kültürel benzeşmeden veya taklitten ötürü Yunanlı hissetmiş ve bu da egemen kültürün (belki
Atina'nın ki, ama antik imparatorluklarda olduğunun tersine bir başkentin kendini taşrasına
dayatması söz konusu olmadan) bir uygarlık küresinin şifresi olarak belirtmesine ve tüm
çevreden beslenerek sürekli inşa olmasına yol açmıştır”(Kılıçbay,2002:83).

Büyük dinlerin küresel amaçlar taşıdıkları bilinmektedir. “Hristiyanlığın küreselleşmesi Roma
imparatoru I. Constantin'in M.S. 313'de Hristiyan olması ile başlamıştı. Bir imparatorluğun
başının din değiştirmesi Hristiyanlığın sadece Avrupa'da değil, dinin başladığı yerden binlerce
mil ötesindeki toplumlarda da baskın din olması sürecini başlatmıştır”(Mazrul,2008:416).
M.S. 1000 civarında, İslam dini, İspanya ve Fas'tan, Şam, Kahire ve Bağdat'ı içine alarak İran
ve Hindistan'ın kuzeyine kadar uzanmakta idi. Daha sonraki yüzyıllarda Endonezya adalarına
ve Orta ve Doğu Asya'ya kadar genişlemiştir. Bağdat ve Kahire gibi merkezlerdeki âlimler ve
bilim adamları Yunan bilgi birikiminin gerçek halefleriydi, eğitim kurumları da Avrupa
üniversitelerinin yüzyıldan çok önündeydi. M.S. 1500'den itibaren İslam dünyası Avrupalı
donanma harekâtlarıyla stratejik olarak kuşatıldı ve giderek canlılığını yitirdi. Dünyanın
siyasal bütünleşmesi görevi artık Avrupa tarafından yerine getirilecekti. “Portekiz, İspanya,
İngiltere ve Fransa'daki krallık yönetimleri keşifleri ve sömürgeleri örgütlediler, desteklediler
ve meyvelerini topladılar”(Modelski,2008;75).

19. yüzyıl ütopiklerinin özlemleri, küresel bağlamda değerlendirilebilir. “Proudhon'un dünya
federasyonu

özlemi,

Marx'ın

küreselleşmedir”(Işıklı,1995:62).

proleterya
1848'de

yazdığı

enternasyonalizmi
Komünist

düşüncesi

Manifesto'da

de

Marx'ın

yaptığı,”yerel ve ulusal düzeyde kendine yeterlilikten vazgeçen, uluslar, evrensel olarak
karşılıklı bağımlılığı benimserler”(Ulagay,2000:41). şeklindeki değerlendirmenin, günümüzde
küreselleşme olarak tanımladığımız süreci işaret ettiği açıktır.

Önemli bir diğer konu göçlerdir. 8. ve 9. yüzyıllar boyunca Avrupa'nın büyük bölümünü altüst eden göçlerden Normanlar'ın Viking hareketinin büyük dönemi 700 yılı civarında
başlamış ve üç yüz yıldan fazla sürmüştür. Müslümanlar; 771'de Portekiz ve İspanya'yı
fethetmek amacıyla Cebelitarık Boğazı'nı geçmiştir. Heaton'a göre; “Müslümanlar buraların
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kaynaklarını Romalıların yaptıklarından da fazla geliştirmişlerdir. İspanya'da sulama sistemi
yenilenmiş ve geliştirilmiştir. Yeni tarım yöntemleri getirilmiştir. Üzüm, zeytin ve tahıla
ilaveten doğu ürünleri pirinç, şeker kamışı, pamuk, portakal, ipek böceği için dut ağacı,
şeftali, limon, çilek, gül, patlıcan ve ıspanağın geliştirilmiş bir türü de yetiştirilmeye
başlanmıştır. Endüstri, göç eden doğulu zanaatkârlar sayesinde ivme kazanmıştır. Kordoba'da
kâğıt, hah, şal ve ince deri yapılmaktadır. Toledo, ince kılıç ve zırh imalat merkezidir. Maden
yatakları işlenmiş gümüş madenleri yeniden açılmıştır ve merkezi yayla büyük bir hayvan
çiftliği

haline

gelmiştir,

İspanya

ve

Sicilya

başlıca

yarar-

lanıcılar

olmuşlardır”(Heaton,1985:75).

Keşif ve kolonileştirme sürecinde köle ticareti Atlantik’in her iki kıyısının ekonomilerinin bir
parçası haline gelmiştir. Avrupa'da birçok endüstri takas için mal üretmekte veya kölelerin
takas edildiği sömürge ürünlerini işlemektedir. Bristol, Liverpool, Amsterdam ve Nantes gibi
limanlar, bu ticaretteki paylarının büyümesi nedeniyle gelişmişlerdir. Üç yüzyıllık süre
içerisinde Afrika'nın, Amerikan emek arzına yaklaşık 20 milyon kişilik bir katkıda bulunduğu
tahmin edilmektedir. Bu zorunlu göç dışında Avrupa'dan Amerika kıtasına milyonlarca
gönüllü göç olmuş ve bu göçler başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok
devletin kuruluşuna öncülük etmiştir.

Tarih her zaman “insanların, düşüncelerin ve malların hareketi üzerine kuruludur. Daha ilkel
dönemlerde küreselleşme, milliyetçi ve dini yayılmalarla ateşleniyordu. Büyük bir insan
hareketi vardı. Keşifler (ya da imparatorluklar) Çağı boyunca dünyanın her yerinde insanlar
tüm dünyada sürülmüş, sömürülmüş ve köleleştirilmiştir”(Moore,2003:25).

Keşif seyahatleri küreselleşme süreçlerinin diğer bir ana basamağı olmuştur. Vasco da Gama
ve Christopher Columbus, 15. yüzyılda küreselleşme tarihine yepyeni bir bölüm açmışlardır.
1430 ile 1540 yılları arasında Avrupalı tüccar-denizci fatihler Afrika kıyılarından, Hint okyanusuna ulaştılar. Çin ve Japonya'ya kadar ilerleyerek Amerika kıtasını keşfettiler ve kıtanın
kuzey, orta ve güneyini fethettiler. Avrupa merkezli deniz keşifleri son çözümlemede bazı
uzun dönemli sonuçlar yaratmışlardır:
Bu sonuçlardan bazıları aşağıdadır;
1- Bilinen ve yeni malların büyük çapta artan arzı, diğer kıtalardan Avrupa'ya akmaya
başlamıştır.
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2- Avrupa malları, özellikle mamuller, daha geniş pazarlar bulmaya başlamıştır.
3- Avrupalılar nispi olarak büyük miktarlarda Amerika'ya göç ederek yerleşmişler,
kendi emeklerine Afrika'dan getirilen köle emeğini ilave etmişlerdir. Afrika ise çok
az Avrupalının yerleşmesine tanık olmuştur.
4- Ticaret ve iskân sermaye yatırımı için yeni alanlar sunmuştur.
5- Okyanus taşımacılığı ve kıtalararası ticaret, kâr sağlamak, gemi inşa ve çalıştırmak ve
kolonilerin ham maddelerini işlemek için yeni olanaklar sunmuştur.
6- Vatanda veya denizaşırı ülkelerde hükümetin veya ticaret şirketinin yönetsel makamları alt düzeylerden, geliri yüksek ve saygın yerlere gelmişlerdir.

Bu keşifler ve kolonileştirme faaliyetleri kapsamında Avrupa'ya büyük miktarda değerli
maden gelmiştir. Yalnız İspanya'ya dahi 1520’li yılardan itibaren Amerika'dan gümüş ve
altın gelerek resmi kanallardan girmiştir. Değerli madenlerin arzındaki artış Avrupa ekonomik
hayatını canlandırmış, ticari genişleme ve yeni yetme kapitalizm üzerinde önemli etkileri
olmuştur. Doğu mallarının ithalatı için ödemelerde kullanılabilen nakdi para artmıştır.
16. yüzyıldaki kolonyal girişimlerden farklı biçimlerde sermaye üretilmesine yol açmıştır.
Bunlardan birincisi; altın ve gümüş madenciliği,
ikincisi plantasyon tarımı,
üçüncüsü Asya ile baharat ve gıda ticareti,
dördüncüsü Amerika'daki üretken ve ticari girişimlerden Avrupa'daki evlere kar dönüşü,
beşincisi ise köleliktir.
Blaut'a göre “Amerika'nın altın ve gümüşü, Avrupa'daki değişmenin merkezi nedenidir. 16.
yüzyılda Amerika'dan gelen altın, gümüş ve zenginlik eski toplumsal biçimleri çözmüş;
Hollanda ve İngiltere'de proto-kapitalizm ortaya çıkmıştır”(Blaut,1992,2)

Emperyalist yayılmanın tarihi boyunca, imparatorlukların temsilcileri, yüksek ilkelerden
bahsederek, halkların fethedilmesini ve kaynakların sömürülmesini meşrulaştırmaya
çalışmışlardır. 19. yüzyılda, İngilizler, Asya ve Afrika'nın yağmalanmasını, beyaz adamın
karanlık halklara uygarlık getirme sorumluluğunun bir parçası olarak tanımladılar. Fransızlar,
kendi fetihlerinin, Fransız kültürünün meyvelerini geri toplumlara götürme arzusundan
kaynaklandığını savundular... “Diğer taraftan, bu süreçte dünyanın büyük bir kısmı kendi
kaderini belirleyebilecek bir durumda değildi”(Hobsbawn,1998:135).
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Ancak giderek daha fazla üzerlerine abanan dış güçlere karşı tepkide bulunabiliyorlardı. Bu
kurbanlar dünyası, genelde üç büyük bölümden meydana geliyordu.

Birinci bölümde, İslam dünyasının ve Asya'nın varlığını hâlâ sürdüren Avrupalı olmayan
imparatorlukları ile bağımsız büyük krallıklar bulunmaktaydı (Osmanlı İmparatorluğu, İran,
Çin, Japonya ile Fas, Burma, Siyam ve Vietnam gibi daha küçük olanları). Büyük olanları
ondokuzuncu yüzyıl kapitalizminin yarattığı yeni güçler tarafından giderek baltalansalarda,
varlıklarını devam ettirdiler, daha küçük olanlarıysa (İngiliz ve Fransız nüfuz bölgeleri
arasında bir tampon devlet olarak varlığını sürdüren Siyam haricinde) işgal edildiler.

İkinci bölümde, bugün bağımsız olan Amerika'daki eski İspanyol ve Portekiz sömürgeleri
bulunmaktaydı.

Üçüncüsü; bu dönemde pek fazla ilgi çekmediğinden üzerinde çok fazla konuşmaya gerek
olmayan alt Sahra Afrika'sı vardı. Son olarak da, çoktandır resmen sömürgeleştirilmiş ya da
işgal edilmiş kurbanlar (esas olarak Asya) yer almaktaydı.
Gelişmiş bölgelerle dünyanın diğer bölgeleri arasındaki yeni ilişki, eskisinden farklı olarak,
ticaret akışını sürekli yoğunlaştırma ve genişletme eğilimindeydi. Bu değişim olmaksızın
Avrupa'nın genç sanayilerini kendisiyle birlikte sürükleyen hatta bazı durumlarda onları
yaratan güçlü, giderek büyüyen ve hızlanan denizaşırı ticaret akışının kavranması çok güçtü.

Bu yenilik iki gelişmeye dayanmaktaydı:
Gelişme 1: Avrupa'da denizaşırı ürünlerin gündelik kullanımına yönelik ve bu ürünlerin daha
bol ve daha ucuz sağlanması halinde genişleyebilecek olan bir pazarın oluşması; denizaşırı
ülkelerde bu tür ürünleri üretebilecek ekonomik sistemlerin (örneğin, kölelerin çalıştığı büyük
çiftliklerin) yaratılması ve Avrupalı sahiplerinin ekonomik çıkarlarına hizmet edecek
sömürgelerin elde edilmesi.

Bu yeni ilişki bağlamında küreselleşmeyi etkileyen diğer bir gelişme 2: en insanlık dışı
alışveriş olan köle ticaretinin yaygınlaşmasıdır. Blackburn, on yedinci yüzyılda İngiliz
sermaye oluşumunun üçte birinin uluslararası köle ticaretine dayanmakta olduğunu
göstermiştir. 16. yüzyılda bir milyona yakın zenci Afrika'dan Amerikalara götürülmüştür.
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C.

yüzyılda bu sayı yaklaşık 3 milyonu buldu. Bunun büyük bir kısmını özellikle bu

yüzyılın ikinci yarısında belki daha da önce en son sömürgelik biçimini benimseyen
Brezilya'nın çiftliklerine götürülenler oluşturdu;
CI.

yüzyılda ise bu sayı yedi milyondu.

Avrupalı tüccarlar, köle ticaretinden çok büyük sermaye birikimi elde ettiler. Günümüzde
Avrupa'da varlığını sürdüren en büyük banka ve sigorta kuruluşlarından bazıları ilk sermaye
birikimlerini köle ticareti sayesinde sağlamıştır. Yine bu sayede İngiliz sanayisi de büyük
gelişmeler kaydetmiştir, İngiltere'nin en büyük liman ve sanayi merkezleri olan Glasgow,
Liverpool, Bristol ve Manchester'in gelişmişliklerinde köle ticaretinin çok önemli bir rolü
vardır. Bu kentler Afrika'dan zorla getirilip köleleştirilen insanların toplanma, satış ve dünya
pazarına ihraç merkezleri durumundaydılar. Dolayısıyla kapitalizmin ışıltılı uygarlığının
arkasındaki karanlığa göz atıldığında, Yeni Dünyanın yağmalanmasının yanı sıra, sayıları
milyonları bulan Afrikalı kölelerin kanı ve emeği de görülecektir. Kuşkusuz muazzam
genişlikteki plantasyonlarda kölelerin ürettikleri ürünlere karşılıksız el koymaları sayesinde
Yeni Dünyanın kapitalistleri de muazzam kârlar elde ettiler.

Alvin Toffler bu süreci aşağıdaki cümleleriyle ifade etmektedir;
"Fabrika bacaları devriminden önce, büyük dedelerimiz emeklerini ve alın terlerini toprağa
dökerken bütün dünya, bugünün ekonomik balamdan en geri kalmış ülkeleri kadar yoksuldu.
Milyonlarca dolar borç ya da dış yardım isteyebilecekleri gelişmiş ekonomiler yoktu. O halde
ilk fabrika bacalarını finanse edecek ilk servetler nereden gelmiş olabilirdi? Çoğu doğrudan
veya dolaylı olarak, zorbalıktan, yağmadan ve korsanlıktan gelmiş olmalıydı tabii... esir
başının kırbacından... Boş toprakların fethinden... Haydutluktan.. Korkutmaktan... Köylünün
efendi tarafından terörize edilmesinden... Altın ve Gümüş madenlerinde Kızılderililerin zorla
çalıştırılmasından... Hükümdarların koca koca arazi dilimlerini, kendilerine yararlılık
göstermiş savaşçılara ve komutanlara dağıtmasından. Bu kırmızı lekeli servet havuzları önce
pembeye, sonra da kar beyazına dönüşerek babadan oğula ve toruna geçmiş, kuşaklar boyu
sürmüştür. Sonunda da ilk olarak 1600 ve 1700'lerde doğan demir dökümhaneleriyle dokuma
tezgâhlarım, deniz taşımacılığı hatlarını saat fabrikalarnı finanse eden, yine bu havuzlar
olmuştur. Şiddet o ilk fabrikalarla tezgâhların döneminde de servet üretiminde rol oynamayı
sürdürmüş, çocuklar makinelerin başına zincirlenip dövülmüş, kadın madenciler hırpalanıp
tasalluta uğramış, erkekler boyun eğmeye zorlanmıştır”(Toffler,1992:50)..
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Kolonileştirme ve köleleştirme süreci elbette kolay olmamıştır. Küreselleşmesi plantasyon
sahiplerinin, batılı çiftçilerin ve doğulu sanayicilerin çıkarlarına tâbi olduğu ABD'deki İç
Savaş iki milyon kişinin hayatına mal olmuştur. 19. yüzyılda Latin Amerika'da çok şiddetli iç
savaşlar ve denizaşırı müdahaleler yaşanmış, küreselleşmeciler ve yerli üreticiler, ekonominin
yönü konusunda bir savaşa tutuşmuştur. Asya'yı küreselleştirmek için büyük savaşlar
yapılırken (Afyon Savaşı, Perry'nin Japonya seferi, vs.), yerli üreticiler geleneksel elitlerin
liderliğinde direnişe geçmiştir. Buradaki "temel nokta, Avrupalı tüccarlara, imalatçılara ve
yerel tarım ve maden elitlerine dayanan eski emperyal küreselleşme biçiminin, yeni
oluşmakta olan modern üreticiler tarafından, artık gelişme önünde bir engel olarak
görülmesidir”(Mazrul,2004:141).

Bu çerçevede Avrupa sömürgeciliği kabaca iki büyük dalgaya ayrılabilir.
1- keşiflerle başlamış,
2- 19. yüzyılın ikinci yarısında başlayan Yeni Emperyalizm dönemidir.
Frantz Fanon'un “Avrupa için “harfiyen Üçüncü Dünya'nın yaratımıdır” söylemesinin nedeni
buydu. Avrupa'nın sahip olduğu refahın ve zenginliğin altında, sömürgelerden akan kaynak ve
emek yatmaktaydı”(Tayfur,2004:141).
Ekonomi ve imparatorluk, küreselleşmede temel itici güçlerdi ve insanların göçü bunu takip
etmiştir. Demografik küreselleşme en üst düzeyine, yerkürenin birçok yerinden milyonlarca
insanların Amerika kıtasına nüfuz etmesiyle erişmiştir. Zamanımızda dünyadaki her toplumdan göçmenler ile Amerika Birleşik Devletlerinin nüfusu, dünya nüfusunun bir
mikrokozmozu haline gelmiştir.

“Kitlesel göç bağlamında 1845'ten önce Birleşik Devletlere yılda yalnızca 100,000 kadar
yabancı yolcu ayak basmaktayken 1846-1850 arasında yılda ortalama çeyrek milyon kişi,
(ABD'ye gitmek üzere) Avrupa'dan ayrılmıştır. ABD’ye sonraki beş yılda yılda ortalama
350,000 kişi sadece 1854'te en az 428,000 kişi göçmüş ve göç öncekinden çok daha büyük
ölçekte varlığını sürdürmüştür. Bu göç hareketleri muazzam olmakla birlikte yine de
sonrakilere göre mütevazı boyutlardaydı. Örneğin, 1880'lerde ortalama her yıl 700.000 ile
800.000 arası, 1900'dan sonraki yıllarda da yılda 1 ile 1,4 milyon arasında Avrupalı göç etmiş
olup 1900 ile 1910 arasında, bütün dönem boyunca Birleşik Devletlere yapılan göçten çok
daha fazlası gerçekleşmiştir”(Güney,2007:31).
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Göçün önündeki en belirgin sınırlama coğrafyayadı. Afrika köle ticaretinin kalıntılarını bir
yana bırakırsak, uluslararası göçmenlerin büyük bölümü Avrupalı, daha doğrusu bu dönemde
Batı Avrupalı ve Almandı. Çinliler çoktandır Han Hanedanı'nın doğduğu bölgenin dışına,
imparatorluklarının kuzey ve orta sınır bölgelerine ve güneydeki kıyı bölgelerinden Güney
Doğu Asya'nın sayısız adasına ve yarımadasına gitmekteydi. 1871'de Boğazlara (Malaya)
yerleşen göçmen sayısı yaklaşık 120.000 idi. Hintliler, 1852'den sonra komşu Burma'ya göç
etmeye başladılar. Köle ticaretinin yasaklanmasının yarattığı boşluk, belli ölçülerde koşulları
biraz daha iyi olan Hindistan'dan ve Çin'den getirilen sözleşmeli emekle doldurulmuştur.
1853 ile 1874 arasında 125.000 Çinli, Küba'ya göç etmiştir.. Küba'da Peru'da ve İngiliz
Karayibleri'nde daha küçük Çin kolonileri oluşmuştur.

İngilizler ve Almanlar, net nüfus artışlarının sadece yaklaşık % 10'unu ülke dışına göndermiş
olmalarına karşın, mutlak rakamlarla bakıldığında bu yine de çok büyük bir miktardı. 1851 ile
1880 arasında 5,3 milyon civarında insan İngiliz Adaları'ndan ayrılarak, 3,5 milyonu Birleşik
Devletlere, bir milyonu Avustralya'ya, yarım milyonu da Kanada'ya gitmiştir. Bu, şimdiye
kadar dünyadaki en büyük okyanus aşırı göç olayıydı. İleride Amerika kıtasının büyük
kentlerini adeta istila edecek olan Güney İtalyanlar ve Sicilyalılar, bu dönemde doğdukları
yoksul köylerden henüz yeni yeni çıkmaya başlamışlardı. Katolik olsun Ortodoks olsun Doğu
Avrupalılar, büyük ölçüde yerlerinde kalmaya devam ediyordu. Sadece Yahudiler, o zamana
dek dışlanmış oldukları taşradaki kentlere, oradan da daha büyük kentlere sızıyordu.

Rus köylüleri, 1880'den önce Sibirya'nın açık alanlarına yeni yeni göç etmeye başladılar.
Çekler, güneye, Viyana'ya giderken, Polonyalılar 1890'dan önce Ruhr maden bölgesine
yerleşmeye henüz başlamışlardı. Amerika'ya büyük Slav, Yahudi ve İtalyan göçü 1880'lerde
başladı. İspanyol dünyasında adım başı rastlanan Galiçyalılar ve Basklılar gibi başıboş
azınlıklar haricinde uluslararası göçmenler, genellikle İngiliz Adaları'ndan, Almanya'dan ve
İskandinavya'dandı. 1846 ile 1875 arasında 9 milyonu aşkın insan (büyük bölümü Birleşik
Devletlere gitmek üzere) Avrupa'dan ayrıldı. Bu rakam, Londra'nın 1851'deki nüfusunun dört
katından fazlaydı.

Diğer taraftan, “ekonominin küreselleşme unsuru olarak devreye gidebilmesi için öncelikle
ekonominin oluşması gerekmiştir. Kapitalizm bir Batı Avrupa olayıdır ve kapitalizmin
pratikte ortaya çıkması, 11. yüzyıldan başlamak üzere Batı Avrupa'da başlamıştır. İlk önce
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dünyanın bu parçasını ekonominin emirleri-doğrultusunda devinir hale getirmiş ve sonra
genetik kodunun gereği olarak, dünyanın ekonomik olarak fethine çıkmıştır. Çünkü
kapitalizmin

belli

bir

mekânda

istikrar

kazanması

olanaksızdır,

bütün

dünyayı

kapitalistleştirmek boynunun borcudur, yoksa var olmaz”(Kılıçbay,2002:85). Bu bağlamda
11. yüzyıldan başlayarak Avrupa'nın dışa açılması, Akdeniz ve Kuzey denizindeki liman
şehirlerinde, zayıflayan merkezi iktidardan yararlanan tüccar sınıfı sayesinde gerçekleşmiştir.
Venedik, daha 11. yüzyıldan itibaren, yüzyıllar boyu sürecek zenginliğini ve Avrupa
ekonomisi içindeki önemini belirleyen ticaret ağlarım oluşturmaya başlamıştır. Venedikliler
Batı'dan demir, ağaç ve esirleri satın alarak bunlara kendi deniz tuzunu ve cam ürünlerini de
ilave ederek, baharat, fildişi ve ipek karşılığında Doğu'ya satmıştır.

Hinterlandı çok büyük olan Belçika'nın Brugge şehri XII. yüzyıl da dünyanın en önemli ticari
merkezi olmuştur.
XIV. yüzyılda doğmaya başlayan sanat zenginlikleri ticaret merkezleri ile buluşmaya
başlamıştır. Bu akım, Venedik'i tercih edilen ticari merkez haline getirmiştir.
16. yüzyıldan sonra Japonya, Çin ve Güneydoğu Asya'ya önemli miktarda gümüş ve bakır,
Hindistan ve Batı Asya'ya ise altın, kayda değer miktarda kükürt ve bunlara ek olarak kâfur,
demir, kılıç, vernik, mobilya, pirinç rakısı, çay ve kaliteli pirinç ihraç etmeye başlamıştır.
Bunlara karşdık olarak, Çin ipeği ve Hint işi pamuklu dokuma ürünleri, Kore, Çin ve
Güneydoğu Asya'dan kurşun, kalay, orman ürünleri, boya, şeker, deri ve (kendi gümüşünü
üretmekte kullandığı) cıva gibi bir dizi üretim ve tüketim malları almıştır. Japonya, 1658
yılından itibaren gerek Asya gerekse Basra Körfezi ve Avrupa piyasalarına seramik ürün
satan önemli bir ihracatçı durumuna gelmiştir.

Porselen ve seramik alanında Çin rakipsizdi. İpek konusunda ise çok az rakibi vardı. Çin aynı
zamanda başka yerlerde madeni para basımında kullanılan alaşım malzemeleri durumundaki
çinko ve bakır-nikel'in de kaynağı durumundaydı. 18. Yüzyılda dünyada sanayi ürünleri
artmaya başlamıştır. 19. Yüzyılın başında ise dünya ticari anlamda ağla örülmeye
başlanmıştır.
“1870-1914 yılları arasında buharlı gemiler ve demir yolu ile taşımacılığın gerçekleştirilmesi
ile birlikte büyük miktarlarda ticari mallar uzak mesafelere taşınmaya başlanmış ve dünya
üretiminin artışından çok daha hızlı şekilde artan dünya ticaret hacmi 1870-1913 döneminde
25 kat artmıştır”(Holton,2005:132).
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1851

Dünyanın İlk Fuarı

1852

İlk Yabana Üretim Yatırım

1863

İlk

Sınırlarötesi

Dini

Organizasyonların

Oluşturulması
1864

İlk Sınır Ötesi İşçi Organizasyonunun Oluşturulması

1865

İlk Küresel Yönetim Kurumlarının Teşkili

1866

İlk Kalıcı Okyanus Ötesi Telgraf Kablosu

1870

İlk Dünya Çapında Para Rejiminin Çıkışı

1872

ilk Turistik Dünya Gezisi

1891

Sınır Ötesi İlk Telefon Bağlantısı

1896

İlk Küresel Spor Müsabakası

1899

İlk Sınır Ötesi Radyo Yaymı

1918

Hava Postasının Başlaması

1919

İlk Atlantik Ötesi Uçak Uçuşu

1920

Milletler Cemiyetinin Kurulması

1926

İlk Atlantik Ötesi Telefon Konuşması

1929

İlk Offshore Bankacılık Düzenlemeleri

1930

Bank for International Settelments'ın Kuruluşu

1944

IMF ve Dünya Bankasmin Kuruluşu

1945

Birleşmiş Milletler Sisteminin Kuruluşu

1947

GATT Antlaşmasının İmzalanması

1949

İlk Paket Tatil

1954

Marlbora Kovboyunun Ortaya Çıkışı

1956

Atlantik Ötesi İlk Telefon Kablosu

Tablo : 1850-1956 Arası Küreselleşmenin Kronolojik Özeti
Kaynak: Schölte, J. A., 2000, Globalization: A Critical Introduction, New York.
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19. yüzyılın ikinci yansından itibaren başlayan bir "birinci küreselleşme"den ve iki savaş
arası dünya ekonomisinde otuz yıllık bir geri tepmenin ardından, II. Dünya Savaşı'ndan sonra
ikinci bir küreselleşme dalgası başladı ve özellikle 1980’lerde başlayan hızlanma ile iki dünya
savaşı arasında yaşanan gerilemeyi fazlasıyla telafi etti.

İki dünya savaşı arasındaki dönemin ardından İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, bir taraftan
Demirperde Bloğu'nun oluşması ile bölünme yaşanırken diğer taraftan Bretton-Woods
sisteminin oluşturduğu IMF, Dünya Bankası, GATT gibi uluslar üstü kurumlar ile dünya
ekonomisinde bir entegrasyon yaşanmıştır. 1989'da Demirperde Bloğu'nun çökmesi ve
1990'ların başlannda Çin ile Hindistan'ın daha dışa açık ekonomi politikalanna yönelmesi,
IMF ve Dünya Bankasınca gelişmekte olan ülkelere 1980'lerde uygulattırılan yapısal
dönüşüm reçeteleri, başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere yaşanan büyük teknolojik
gelişmeler, siyasal-ekonomik alanda neo-liberal ideolojinin ve uygulamalarının hakim
paradigma haline gelmesi, GATT ve DTO görüşmeleri ile sağlanan liberalleşmeler ile
1980'lerin başından günümüze dünya hemen her alanda daha önce yaşamadığı bir yoğunluk
ve kapsamda entegrasyon sürecine girmiştir.

1989 sonrası Berlin duvarı yıkılmış, 1991’de de SSCB dağılmıştır. Bu olaylarla ülkeler
arasında sınırlar yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştır.
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Uygulamalar
Dünya siyasi haritası incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Dünyada küreselleşme nerede başlamıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşme

bağlamında

bir

tüccar

sınıfı

ve

uluslararası

bir

ticaretin,

Antik

Mezopotamya'dan beri var olduğu bilinmektedir. Keşif seyahatleri küreselleşme süreçlerinin
diğer bir ana basamağı olmuştur.
1870-1914 yılları arasında buharlı gemiler ve demir yolu ile taşımacılığın gerçekleştirilmesi
ile birlikte büyük miktarlarda ticari mallar uzak mesafelere taşınmaya başlanmıştır.
İki dünya savaşı arasındaki dönemin ardından İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, bir taraftan
Demirperde Bloğu'nun oluşması ile bölünme yaşanmıştır.
1989 sonrası Berlin duvarı yıkılmış, 1991’de de SSCB dağılmıştır. Bu olaylarla ülkeler
arasında sınırlar yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştır. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle
her alanda hızlı bir ilerleme olmuş ve her şey birbirine çok yaklaşmıştır.
Bu bölümde insanın yaratıcılığı sayesinde dünyada meydana gelen küreselleşmenin tarihçesi
ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları

1. Geçmişte medeniyetler ve toplumlar arasındaki ilişki ve etkileşim aşağıdakilerden
hangisiyle gerçekleşmezdi?
A) Ticaret ve diğer ekonomik ilişkiler
B) Dinlerin yayılması
C) Savaşlar
D) Aile içi işbirliği
E) Göçler
2.Küreselleşme 1970 yılında başladı. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
A) Doğru
B) Yanlış

3. Dünya tarihi değişik medeniyetlerin tarihidir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
A) Doğru
B) Yanlış

4. Medeniyetler ve toplumlar arasındaki ilişki ve etkileşim hiç yoktur.
Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?

A) Doğru
B) Yanlış
5.

…………….. ne zaman başladığının tespitini yapmak oldukça zordur. Yukarıdaki

boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Sanayinin
B) Tarımın
C) Devletin
D) Bloklaşmanın
E) Küreselleşmenin
6. M.Ö. 9. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar ……….. geniş bir alışveriş ağının ortasında
bulunuyordu. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Orta Amerika
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B) Akdeniz Havzası
C) Sibirya
D) Avustralya
E) Kuzey Amerika

7. M.Ö. 3500-500 yılları arasında yaşayan Sümerliler, kalayı Orta Asya'dan, kereste ve
aromalı bitkileri Türkiye ve Suriye’den, granit ve doleriti Mısır'dan, sedir ağacını ise ………
dan tedarik etmekteydiler. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) İsveç
B) Alaska
C) Kanada
D) Norveç
E) Lübnan

8. Suriye kıyılarında yaşayan ……….. M. Ö. 1500’li yıllarda ticaretin gelişmesinde önemli
rol oynamışlardır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Apaçiler
B) Mohawklar
C) Fenikeliler
D) Navaholar
E) Cherokeeler

9. M.Ö. 8. yüzyılda Yunanlılar, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yeni koloniler kurmaya
başlamışlar ve Akdeniz ile Karadeniz kıyılarında kurulan bu koloniler Yunanistan'daki
sitelerin ……… birer ticari ortağı haline gelmişlerdi. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde
tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Zayıf
B) İflaslı
C) Güçlü
D) Yararı olmayan
E) Etkisiz

285

10. Büyük dinlerin küresel amaçlar taşıdıkları bilinmektedir. Hristiyanlığın küreselleşmesi
aşağıdaki hangi Roma imparatoruyla başlamıştır?

A) Gorbaçov
B) Clinton
C) Putin
D) I. Constantin
E) George W. Bush

Cevaplar
1-D, 2-B, 3-A, 4-B, 5-E, 6-B,7-D,8-C,9-C,10-D

286

13. KÜRESELLEŞMENİN ÇEŞİTLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Küreselleşmenin Çeşitleri
Ekonomik Küreselleşme
Finansal Küreselleşme
Ticaretin Küreselleşme
Yatırımın ve Üretimin Küreselleşmesi
Kültürel Küreselleşme
Politik Küreselleşme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Ekonomik küreselleşme nedir?
Kültürel küreselleşme nedir?
Politik küreselleşme nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Ekonomik

küreselleşme Küreselleşmenin ekonomik Dünya

nedir?

kısmı

hakkında

ekonomisi

takip

bilgi edilerek

edinebilmek.

Kültürel küreselleşme nedir?

Küreselleşmenin

küresel Dünyadaki kültürel değişim

boyutunu inceleyebilmek.
Politik küreselleşme nedir?

Küreselleşmenin
boyunun

ve

gözlenerek

politik Dünyadaki politik değişim
sonuçlarını izlenerek

kavrabilmek.
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Anahtar Kavramlar
Küreselleşmenin

Çeşitleri,

Ekonomik

Küreselleşme,

Kültürel

Küreselleşme,

Politik

Küreselleşme, Küreselleşme Kategorileri
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Giriş
Küreselleşme çok yönlü bir olgudur. Küresel gelişmeler olarak belirlenen olgular aslında
küreselleşmenin boyutlarını oluşturmaktadır. Bazı mallar yüzyıllar boyunca uluslararası
ticarette önem taşımıştır. Ticaretin bu uluslararasılaşmasının boyutu, Avrupa'da sanayileşmenin 18. yüzyılda yayılmasıyla çok hızlanmıştır. Dünya ekonomisinin doğası, özellikle
1950'lerden bu yana çarpıcı şekilde değişmiştir. Ulusal sınırlar artık üretim sürecinin ülkeler
arasında geçişkenliğine engel olarak davranamamıştır. Giderek sınırlar ortadan kalkmaya
başlamıştır.
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13.1. Küreselleşmenin Çeşitleri
“Çok yönlü bir olgu olarak küreselleşmenin; ekonomik, politik, ideolojik ve kültürel boyutları
vardır. Küreselleşmenin günümüzde öne çıkan formu kapitalist-neoliberal karakterli
ekonomik küreselleşmedir”(Huque,2001:119). Ancak “küreselleşmenin diğer boyutları da
giderek yoğunlaşmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bu bağlamda küreselleşmeyi, her birinin ayrı
özellikleri ve sorunları olan üç ayrı kategoriye ayrılabilir”(Modelski,2880:75)

Birincisi; teknoloji, bilgi, ticaret, dış yatırım ve finans alanlarındaki uluslararası faaliyetlerden
kaynaklanan ekonomik küreselleşmedir. Ana aktörleri olarak; şirketler, yatırımcılar, bankalar
ve özel hizmet sanayileri olduğu kadar hükümetler ve uluslararası örgütler sayılabilir. İkincisi,
kültürel malların hareketini besleyen teknolojik devrimden ve ekonomik küreselleşmeden ileri
gelen kültürel küreselleşme gelmektedir. Burada can alıcı seçim (sıklıkla Amerikanlaşma diye
anılan) tek biçimlilik ile farklılık arasındadır. Son olarak üçüncüsü ise, öteki ikisinin ürünü
olan politik küreselleşme vardır. Birleşik Devletlerin ve kurumlarının baskınlığı ve muazzam
bir dizi uluslararası ve bölgesel örgütler ve (emniyet, göç, adalet gibi alanlarda uzmanlaşan)
ulus ötesi şebekeler tarafından nitelendiriliyor.

Küresel

gelişmeler

olarak

belirlenen

olgular

aslında

küreselleşmenin

boyutlarını

oluşturmaktadır. Bunlara sosyal, coğrafi, kültürel ve ekolojik boyutlarında ilavesiyle küresel
gelişmelerin cereyan ettiği temel boyutları bir bakış açısıyla aşağıdaki gibi tanımlamak
mümkündür:

Ekonomik küreselleşme, uluslarüstü firmaların dünyanın her yerinden sermaye ve emek
kullanan yeni küresel üretim sistemlerine geçmesiyle;

Siyasal küreselleşme, serbest pazar ekonomisi, kamu harcamaların kısılması, özelleştirmeyi
vs. öngören neo-liberal politikaların tüm dünyaya yayılmasıyla;

Sosyal küreselleşme dünya toplumu fikirlerinin yaygınlaşması, uluslar aşırı sivil toplum
hareketlerinin yaygınlaştığının düşünülmesiyle;
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Teknolojik

küreselleşme,

başta

internet

olmak

üzere

bilişim

teknolojilerinin

yaygınlaşmasıyla;

Finansal küreselleşme, dünya sermaye piyasalarının artan karşılıklı bağımlılıkları ve
ortaklıkları kurmalarıyla;

Kültürel küreselleşme, başta Amerikan olmak üzere batının kültürel değerlerin egemenliğinde
tek boyutlu bir dünya kültürünün oluşması ve küresel ürünlerin tüketilmesiyle;

Ekolojik küreselleşme ise, sınır tanımayan küresel ekolojik sorunların ortaya çıkışı ve ortak
eylem planı gerektirmesiyle oluşmaya başlamıştır.

Küreselleşmeyi yukarıdaki üçlü ayırım çerçevesinde;
1- Ekonomik küreselleşme,
2- Kültürel küreselleşme,
3- Politik küreselleşme,
olarak ele alacağız.

13.1.1. Ekonomik Küreselleşme
Ekonomik faaliyetlerin uluslararası nitelik taşıması yeni bir olgu değildir. Bazı mallar
yüzyıllar boyunca uluslararası ticarette önem taşımıştır. Ticaretin bu uluslararasılaşmasının
boyutu, Avrupa'da sanayileşmenin 18. yüzyılda yayılmasıyla çok hızlanmıştır. Yine de yakın
dönemlere kadar üretim sürecinin kendisi öncelikle ulusal ekonomiler ya da bunları birleştiren
kesimler içinde örgütlenmiştir. “Uluslararası ticaret önceleri ham maddeler ve günlük
gereksinim maddeleri ile tekil ulusal ekonomilerde üretilmiş ürünlerin değişimi olarak
gelişmiştir.

Üretim

anlamında

fabrika,

firma

ve

sanayi,

özünde

ulusal

olgulardı”(Hobsbawm,1979:358).

Sermaye birikiminin tüm dünyada ilerlediği bir dünya ekonomisi, en azından 16. yüzyıldan
beri Batı'da var olmuştur. Küresel bir ekonomi ise biraz farklıdır: bu, gerçek ya da seçilen bir
zamanda tüm gezegen ölçeğinde tek birim olarak işleme kapasitesindeki bir ekonomidir.
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Kapitalizm daima zaman ve mekân sınırlarını aşmaya çalışarak durmaksızın yayılmayla
karakterize edilmesine karşın, dünya ekonomisi, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin
sağladığı altyapı temelinde ve hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların uygulamaya koyduğu
devlet denetiminin kaldırılması ve serbestleştirme politikalarının sonuç verici desteğiyle, 20.
yüzyılın geç dönemlerinde gerçekten küreselleşmiştir. Ekonomideki her şey küresel değildir
yine de dünya ekonomisinin küreselleşmiş çekirdeklerinin iyi işlemesine bağlı olarak, küresel
bir ekonominin oluştuğu savunulabilir. Bu küreselleşmiş çekirdek mali piyasaları, uluslararası
ticareti, ulus-ötesi üretimi ve bir ölçüde de bilim ve teknolojiyi ve uzmanlaşmış iş gücünü
kapsamaktadır. “Küresel ekonomi, gezegen ölçeğinde bir birim olarak çalışan kurumsal,
örgütsel ve teknolojik kapasitesi olan bir ekonomidir”(Castells,2005:26).

Dünya ekonomisinin doğası, özellikle 1950'lerden bu yana çarpıcı şekilde değişmiştir. Ulusal
sınırlar artık üretim sürecinin ülkeler arasında geçişkenliğine engel olarak davranamamıştır.
Giderek sınırlar ortadan kalkmaya başlamıştır. Bu sürecin etkisi çok geniş ölçeklidir. Artık
her birimiz, küresel ekonomik sistemin içine babalarımız ve dedelerimizden daha çok
çekilmiş durumdayız. Geçmişte kuşkusuz coğrafi uzaklık güçlü bir yalıtım etkisi yaparken
artık, eğer kaldıysa, birkaç sanayi dalı uluslararası rekabete karşı “doğal koruma” altındadır.
Buna karşılık, günümüzde giderek daha az sayıda sanayi dalı, yerel, bölgesel hatta ulusal
pazarlara yönelmektedir: Ekonomik faaliyetlerin giderek büyüyen bir bölümü sadece küresel
bağlamda anlam taşımaktadır. Bu nedenle, günümüzden 100 yılı aşan zaman önce sadece
nadir ve egzotik ürünler ve bazı temel ham maddeler gerçek uluslararası ticarete konu
oluyorken, günümüzde nerdeyse her şeyin küresel ticaret içinde kapsandığı görülmektedir.
Ulusal sınırlar içine kapanmak yerine, ulusal sınırlara karşı giderek karmaşıklaşan üretim
örgütlenmesi nedeniyle, ürünleri gerçek kökenim saptamak çok güç olabilmektedir.

Bu bağlamda ekonomik küreselleşme; ülke ekonomilerini birbirinden ayıran gümrük
duvarları, tarifeler, kotalar ve sermaye kısıtlamaları gibi engellerin giderek azaltılması ile
malların, hizmetlerin, iş gücünün ve sermayenin ülkeler arasında daha hızlı ve daha kolay
dolaşabilir hale gelerek dünyanın ekonomik olarak bütünleşmesini ifade etmektedir.
Küreselleşen dünyada firmalar yalnızca iç piyasaya değil, dünya pazarına dönük üretim
yapmakta; maliyet avantajı olan bölgelere üretimin çeşitli aşamalarını taşımakta; esnek
üretim, esnek zamanlı çalışma, sıfır hatalı üretim, tam zamanında teslim, müşteri
memnuniyeti, satış sonrası hizmetler, daha uzun garanti süresi, ürün iadesi hakkı, sanal
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ortamda yardımlaşma ve evden üretime katılma gibi yeni yöntemler ekseninde üretim,
dağıtım ve pazarlama işlevlerini yeniden organize etmektedirler. Diğer bir tanımla; Ekonomik
küreselleşme, Çok Uluslu Şirketlerin sınırlar ötesi değer zincirleri ile belirginleşen üretim
faktörleri, ara mallar ve nihai mal piyasalarının artan seviyede entegrasyonunun öncülük ettiği
prosesler setidir.

Ekonomik küreselleşme, ayrı ulusal ekonomilerin bütünleştiği bir dünya ekonomisinin içine
dönüşümün süreci ve artan ekonomik entegrasyon prosesi olarak da tanımlanabilir. Richard
Lipsey, küreselleşen ekonomiyi “hem finansal hem de birçok bireysel ülkenin, ekonomilerinin
üretim ve finansal sektörlerinin artan şekilde bütünleşmesi”(Bradford,2004:48) olarak tarif
etmektedir.

A. Giddens'e göre; “ekonomik küreselleşme yapıcı olduğu kadar yıkıcı yönleri de
olan/olabilen bir süreçtir”. Bu nedenle azgelişmiş ülkeleri de zaman zaman olumsuz
yönleriyle

etkilemekte

ve

etkileyebilecektir.

Bir

ekonomiyi

tekelleşmeye

sürükleyebileceği gibi, ranta bağımlı ya da savunmasız hale de getirilebilir.
Geleneksel yaşam biçimlerini yok edebilir. Ekonomik küreselleşme için basitçe iyi
ya da kötü demek mümkün değildir. Küreselleşme basit bir tasvir için çok karmaşık
bir olgudur. Yükselen küresel piyasa ekonomisinin dışında kalan hiçbir ekonomi
şimdiye kadar başarılı olmamıştır. Küresel ekonominin dışında kalıp başarılı
olabilen bir ülke olmamıştır. Böyle bir şey mümkün değildir. Ancak küresel
ekonomiye katılma şartlarınızı sorgulayabilirsiniz. Bu bağlamda Küresel ekonomi
bünyesinde belirsizlikler çok. Hiç kimse yakın gelecekte bile tam anlamıyla ne
olacağını bilemiyor. Hiç kimse size şunları yaparak ekonomik gelişmeye
ulaşabilirsiniz diyecek durumda, bilgi donanımında değil. Yani, ekonomik gelişme
için sihirli bir reçete yok. Ekonomik küreselleşme karşısında korumacılığın
işlemeyeceğini bilin. Ancak bir dereceye kadar kurumların korunmasına özen
göstermelisiniz. Kuzey Kore gibi küreselleşmeyi tamamıyla reddeden ülkelerin
bugün Afrika ülkelerinden bile fakir hâle geldiğini unutmamak gerekir.

1980'lerin başından itibaren “gerek olgusal bir gerçeklik olarak, gerekse bir söylem olarak
ekonomik küreselleşme bağlamında küreselleşmenin dayandığı iktisadi rasyonalitesi
sorgulandığında, "Küreselleşme ve dolayısıyla bütünleşme”(Tözüm,2002:154).
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1- Ticaretin liberalizasyon kaynaklarının etkin bir şekilde dağılımını sağlayarak, hızlı
büyümenin en önemli bileşenlerini ithal etmek için gerekli ihracat gelirlerini
güvence altına alacağı,

2- Finansal liberalizasyonun, sermayenin kıt olduğu gelişmekte olan ülkelere yabancı
sermayeyi cezbederek bu ülkelerin ödemeler dengesi sıkıntısına girmeksizin tasarruflarından
daha fazla yatırım yapmalarına olanak vereceği,

3- Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının artarak, hem sermaye birikimine katkıda
bulanacağı, hem de teknolojinin, bilginin nasıl gireceği ve rekabete olumlu etkisi olacağı,

4- Liberalizasyon sürecinin tamamlanmasıyla sermayenin marjinal getirisinin dünya çapında
eşitleneceği, varsayımlarına dayanmaktaydı.

Bu nedenle; küreselleşme, Kalkınma İktisatı'nın önemli tartışma kategorilerinden olan
"convergence", yani gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş dünyayı yakalayabilecek mi
sorusunun alternatif ve güncel bir cevabı olduğu iddiasını taşımaktadır.

Buraya kadar yapılan açıklamalara göre ekonomik küreselleşme üç bölüme ayrılabilir.
1- Finansal küreselleşme
2- Ticaretin küreselleşmesi
3- Yatırımın ve üretimin küreselleşmesi

Finansal Küreselleşme
20. yüzyıl siyaset, toplum, teknoloji ve ekonomi alanlarında meydana gelen yoğun
değişimlerin yaşandığı bir dönem olarak önceki yüzyıllara göre çok daha hareketli geçmiştir.
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Uluslararasındaki karşılıklı bağımlılık, bu yüzyılın özellikle ikinci yarısında oldukça yüksek
bir noktaya ulaşmıştır. “Bu gelişmenin altında yatan temel nedenler, bir bakış açısı ile analiz
edildiğinde, iki gruba ayrılabilir. Birincisi, teknolojik, sosyal ve kültürel değişmeler
uluslararasındaki ekonomik farklılıkları azaltmış, ulaştırma ve iletişim alanlarındaki
gelişmeler, sermaye, bilgi, mal ve hizmet dolaşımım kolay, hızlı ve ucuz hale getirmiştir.
İkinci temel neden ise, önceleri mevcut olan, uluslararasındaki sınır ötesi ticaret ve sermaye
hareketlerini sınırlayan, hatta yasaklayan düzenlemelerin büyük ölçüde gevşetilmesi ve
azaltılması,

özellikle

gelişmiş

ülkeler

arasında

hemen

hemen

ortadan

kaldırılmasıdır”(Dicken,2000:360)

Sermaye piyasaları küresel anlamda karşılıklı bağımlıdır ve sermaye, tarihte ilk kez gerçek
zamanlı çalışan, küresel anlamda bütünleşmiş mali piyasalarda, gece-gündüz yönlendirilir.
Tüm dünyada, elektronik devrelerde saniyeler içinde milyarlarca dolar değerinde iş
gerçekleşir. Yeni enformasyon sistemleri ile iletişim teknolojileri sermayeye, ekonomiler
arasında çok kısa süre içinde dolaşma olanağı sağlar. Sermaye, tasarruf ve yatırımlar dünya
ölçeğindedir.

Bu bağlamda 1980'li yıllarda uluslararası sistemde meydana gelen yeniden yapılanmanın bir
uzantısı olarak önem kazanan ve çok yönlü bir etkiye sahip küreselleşmenin ekonomik
boyutunun bir diğer ayağını oluşturan (birinci ayak üretimin küreselleşmesi) finansal
küreselleşme; ulusal finans piyasalarını ayıran sınırların ortadan kalkması, finans piyasalarının çeşitli kontrol ve sınırlamalardan arındırılarak uluslararası rekabete açılması, piyasaların
konvertibiliteye sahip olmaları, kurların dalgalanmaya bırakılması, uluslararası sermaye
akımlarının artması ve yatırım fonları ile yatırım ortaklıkları gibi yeni kurumsal yatırımların
finans piyasalarındaki rollerinin artması" şeklinde tanımlanmaktadır. Dikkat edilirse finansal
küreselleşme, küreselleşmenin hem bir parçası hem de küreselleşmeyi hızlandıran önemli bir
unsuru oluşturmaktadır. Nitekim finansal piyasaların bütünleşmesi ve sermaye hareketlerinin
serbestleşmesi sonucunda faiz ve kur dalgalanmalarına imkân tanınması üretimin küreselleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Para artık hiçbir kural tanımaksızın uluslararası bir finansal gazino gibi bütün dünyayı 24 saat
kesintisiz dolaşmaktadır. Finansal Sermaye bugün çağdaş uluslararası sistemin merkezi
yapısal öğesi olmuş ve bir rantiyer rejimi yaratmıştır.
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Ticaretin Küreselleşmesi
Ekonomik küreselleşme denilince ilk akla gelen uluslararası ticaretteki artış ve gelişmedir.
Ülkelerin küresel ekonomi ile bütünleşmeleri ve küreselleşme derecesi, dışa açıklık endeksi
olarak adlandırılan dış ticaretlerinin (ithalat ve ihracat toplamı) GSMH'larına oranı ile
ölçülmektedir”(Dorman,2000:32).

Toplumlar arası ticaretin başlangıcı, M. Ö. 3. bin yıllardaki Mezopotamya ile Hindistan ve
Çin arasındaki ticari ilişkilere kadar götürülebilmektedir. Toplumlar arasındaki ticaret giderek
artmış ve M. S. 1500'lerden sonra, yeryüzünde insanların yaşadığı bütün coğrafyaları
kapsamaya başlamıştır. Uzak mesafe ticareti, ticari kapitalizmin oluşmasında başrolü oynamış
ve onun iskeleti olmuştur. 1800'lerin başı ile 1900'lerin sonu arasındaki yaklaşık iki yüzyıllık
dönemde dünyamızın nüfusu yaklaşık beş kat artarken, dünyada üretim miktarı ise 40 kat
artmıştır. Bu dönemde gelişen karşılıklı bağımlılık, bütünleşme derecesi ve küreselleşmeyi
aynı dönemde uluslararası ticaretin 540 kat artması açık şekilde göstermektedir.

Dünya ekonomisi, 1914'ten 1945'e kadar olan otuz yıl içinde, küreselleşme yolundaki tüm
kazanımlarını kaybetmiştir. II. Dünya Savaşı sonrası Ticaret büyük süratle geliştir.
Uluslararası anlaşmalar, işlemleri hızlandırıyordu. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşması (GATT), savaş sonrası ticaretin artmasında rol oynamıştır. Diğer taraftan, 1970'ler
ve 1980'lerde, himayecilik yeniden ortaya çıkmıştır. Hortlayan himayeciliğe karşı, Batılı
güçler pazarların açılması için büyük bir kampanya başlattılar: 1979'da sonuçlanan Tokyo
Görüşmeleri, en önemlisi de, 1986'da başlatılan ve 1980'lerin'başlarından itibaren ön
görüşmeleri yapılan Uruguay Görüşmeleri, Dünya Ticaret Örgütünün kurulmasıyla ve ilerde
önemli başka piyasaların dışarı açılmasını kolaylaştıran Punta del Este Deklarasyonu'yla
sonuçlandı.

Uluslararası ticareti kolaylaştıran bir başka gelişme, taşımacılık ve iletişim masrafının hızla
azalması oldu. Londra-New York arası üç dakikalık bir telefon konuşmasının fiyatı 1950'de
5,3 dolar iken, 1970'te 3,2 dolara ve 2000'de 0,9 dolara ve 2012 yılında ise 0,7 dolara
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düşmüştür. Bir uçak yolcu-mil ücreti 1950'de 0,30 dolar iken, 1970'te 0,16 dolar ve 1990'da
0,11 dolara ve 2012 yılında ise 0,10 dolara düşmüştür. Bilgisayar devrimiyle, bilhassa internet
ve dünya çapında ağın icadının bir sonucu olarak, iletişimde yeni bir çağ açılmıştır.

Dünya ihracatı büyük hızla yükselerek, 1950'de 0,3 trilyon dolardan 1973'te 1,7 trilyon
dolara, yüzyılın sonunda ise 5,8 trilyon dolara çıkmıştır. 2001 yılında dünya ihracatı 6,2
trilyon, 2012 yılında ise 18,4 trilyona ulaşmıştır. Avrupa ihracatı da 1950'de toplam ihracat
0,14 trilyon dolar, 1973'te 0,90 trilyon dolar, 2001 yılında 2,65 trilyon dolara ve 2012 yılında
ise 6,38 trilyon dolara ulaşarak dünyada 1. sırada yer almaktadır. İhracat Dünyanın ekonomik
performansında sürekli artan bir rol oynamıştır.
Dünya ihracatında 2015 sonrası veriler incelendiğinde en fazla ihracat yapan kıta Avrupa
kıtasıdır. Avrupa kıtası içinde Almanya 1. sıradadır. Dünyada ihracat bakımından 2. sırada yer
alan Asya Kıtası’dır. Asya kıtası içinde 1. sırada yer alan ülke ise Çin’dir. 3. sırada ise Kuzey
Amerika yer almaktadır. Burada ise Amerika Birleşik Devletleri ön sıradadır. Ortadoğu
ülkeleri içinde ise Suudi Arabistan dikkat çekmektedir. Bağımsız Devletler topluğunda ise ilk
sırada Rusya Federasyonu yer almaktadır. Dünya ihracatında Afrika kıtasıdır.

İhracattaki bu artışın önemli nedenleri olarak;
1-

Gümrük tarifelerindeki indirimler ve tarife dışı engellerdeki azalmalar,

2-

Taşıma maliyetlerindeki büyük düşüşler,

3-

Endüstri içi ticaretin artması,

4-

Dışarıdan tedariğin (outsourcing) artması,

5-

Toplumların zevk ve tüketim kalıplarındaki benzerliğin artması,

6-

Çok Uluslu Şirketlerin küresel pazarlama stratejileri ve faaliyetleri,

7-

Çok Uluslu Şirketlerin firma içi ticaretlerin artması,

8-

Bölgesel bütünleşmelerin artması,

9-

GATT/WTO kurumlarının kurulması ile dünya ticaret sisteminde sağlanan gelişmeler,

10- 1980'lerden sonra ve özellikle demirperdenin yıkılışıyla hükümetlerin liberal ekonomik
politik tercihlerindeki .artış,
11- Bankacılık sisteminde ve dış ticaretin fmansmanındaki gelişmeler,
12- Dünyadaki mal ve hizmet standardizasyonundaki gelişmeler,
13- Hızlı teknolojik gelişmeler sonucunda ürün ömür devir sürelerinin kısalması ve bu
kapsamda teknolojik yarışın artması,
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14- Uluslararası turizmdeki artış,
15- Yabancı sermaye yatırımlarında ve uluslararası teknoloji ticaretindeki artışlar,
16- Teknolojik gelişmeler ve ekonomik nedenlerle üretim süreçlerinin parçalanması
sonucunda üretimi uluslararasılaşması, sayılabilir.

Yatırımın ve Üretimin Küreselleşmesi
Yatırımların küreselleşmesi ile kastedilen Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) olup bir diğer
yönüyle üretimin küreselleşmesini ifade etmektedir. DYY, bir şirketin üretimini, kurulu
bulunduğu ülkenin sınırlarının ötesine yaymak üzere ana merkezinin dışındaki ülkelerde
üretim tesisi kurması veya mevcut üretim tesislerini satın almasıdır. Üretimin küreselleşmesi
ise “şirketlerin sınır ötesi sabit sermaye yatırımını, sınır ötesi iştirak, fason imalat anlaşmaları
ve başka yöntemlerle mal ve hizmet üretim faaliyetlerini kendi ülkeleri dışında yaymaları"
olarak tanımlanmaktadır”(Dorman,2000:32).

Küreselleşen ekonomideki yatırım ve üretimde as oyuncular olan Çok Uluslu Şirketler, ulus
ötesi şirketlere dönüşmektedir. Ulus ötesi şirket, uluslararasılaşmış bir yönetimi olan, dünyada
en güvenli ya da en yüksek kazancın olduğu yerlere yerleşmeyi veya taşınmayı en azından potansiyel olarak uman, özel bir ulusal kimliği olmayan, gerçekten serbest olan sermayedir.
Birincil üretim şirketleri söz konusu olduğunda, ulus ötesi şirketler strateji ve fırsatların
dayattığı biçimde kaynak sağlar, üretir ve küresel düzeyde pazarlama yaparlar. Şirket artık,
(çokuluslu şirketlerde olduğu gibi) öncelikli bir ulusal alana dayanmayıp, küresel operasyonlar aracılığıyla küresel piyasalara hizmet edecektir. Çok uluslu şirketlerin tersine ulus ötesi
şirketler, belirli ulus devletlerin politikaları tarafından kontrol edilemez hatta kısıtlanamaz.
Herkes tarafından kabul edilen ve dayatılan uluslararası düzenleyici standartlar dışında her
şeyden kaçabilirler. Bu durumda ulusal hükümetler, sınırlan içindeki çok uluslu şirketlere
zarar verebilecek, bu standartlardan ayrılan düzenleyici politikaları etkin biçimde
benimseyemezler. Ulus ötesi şirketler küreselleşmiş bir ekonominin temel göstergesidir. Bu
"devletsiz" şirketlerin bugün, Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'da oluşan birbirine bağlı
ekonomilerin baş aktörleri olduğunu iddia edilmektedir.
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13.1.2. Kültürel Küreselleşme
Küreselleşme; ticaret, yatırım ve sermayenin dünya ölçeğinde bir serbestiyete sahip olmasını
gerektirmekte olup, bunun başarılabilmesi için dünyanın diğer toplumlarındaki "kapalı"
yapının yıkılması zorunludur. Bu sürecin hem sosyal ve kültürel, hem de doğrudan devlet
yapılanması anlamında siyasal boyutu da vardır. Ülkelerin dünya ile bütünleşmesi olan
küreselleşme, güçlü ülkeler açısından başka, zayıf olanlar açısından başka anlamlar ve
sonuçlar taşır. Ticaret, üretim ve paranın küresel dolaşımı için ulusal sınırlar geçişken
olmalıdır. Bütün bunlar, ancak açık toplumlar arasında olabilir. Modern çağların erdemli toplum yapısı olarak sunulan, gerçekten de genel ilkeleri itibariyle insanlığın bir kazanımı olarak
görülmesi gereken, ama aynı derecede sorgulanmaya da muhtaç olan "açık toplum" olgusu,
ancak tüm toplumların kendi iç düzenlerini demokrasi, hukuk, insan haklan gibi kavramları
gerçekleştirecek şekilde düzenlemeleriyle gerçekleşebilir. “Dolayısıyla küreselleşme sırf
ekonomik alanla sınırlı kalmazdı ve kalmadıda; siyasal, sosyal ve kültürel dokular da yeniden
belirlenmektedir. Kültür kavramı da bu gelişmelerin etkisiyle, geçmiş dönemlerden daha
yoğun bir tartışma alanı olmuştur”(Seyidoğlu,2003:139). Çünkü ekonomi ve siyasi yapı,
kültürelleştiği ölçüde; yani ikisi arasındaki alışveriş sembolik olarak gerçekleştirildiği sürece
küreselleşebilir. Kültürel alandaki küreselleşmenin boyutu ekonomik ve siyasi alanda
yaşanandan daha büyüktür.

Kültür, küreselleşmenin merkezinde yer alan bütün bir karmaşık alıp verme sürecinin asli bir
yönüdür. Küreselleşme, etkilediği yerlerdeki bireylerin çoğu için günlük yaşamı sürdürme
biçimine farklı seçenekler getirmekte, anlamlandırmakta ve yorumlamakta ve değiştirmektedir. Kısacası, küreselleşme hem günlük yaşamı sürdürme, hem de yaşamın anlamını
yorumlama biçimlerinde değişiklikleri içermektedir. Üstelik kültürel küreselleşmenin ve ona
verilen yerel tepkilerin ardındaki güçler ve yol açtığı etkiler hem mikro-bireysel, hem de
makro- kurumsal düzeyde gözlemlenebilmektedir.
Ayrıca kültürün dille sıkı bir bağlantısı vardır. Dil pekiştirci ve birleştiricidir. Dünya geneline
yayılmış kültürel çekicilik, İngilizce'nin uluslararası iletişim dili olarak hızla yayılmasıyla
kolaylaştırmıştır.
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13.1.3. Politik Küreselleşme
Politik küreselleşme kısaca dünya üzerinde siyasi ilişkilerin yoğunlaşması ye genişlemesi sürecini ifade eder.

Küreselleşme ile birlikte demokrasi, insan haklan, özgürlük, çevrenin korunması gibi temel
değerler evrensel nitelik kazanırken, ulus-devlet de; demokratikleşme, yerelleşme, saydamlık,
katılım, esneklik, hesap verilebilirlik gibi güçlü eğilimlerin yoğun baskısı altında yeniden
şekillenmeye zorlanmaktadır.

Bu küreselleşme ortamında hükümet edenler üç konuda değişim ile karşı karşıyadırlar. Bu
değişen koşullar şöyle sıralanabilir.
1- Yönetimin coğrafi boyutu giderek artan ekonomik ve sosyal bütünleşme sonucu değişime
uğramıştır. Devlet yönetiminde karar alıcı ve uygulayıcıların kamu çıkarlarının hayata
geçirilmesi ve özel çıkar çelişkisi arasındaki gerilim çoğu zaman ülke sınırlarını aşmaktadır.

2- Zaman faktörü, siyasi kararları hayata geçirenler için daha duyarlı bir etken haline gelmiştir. Günün her dakikasında işlem yapan finans pazarları ve medya, hem uluslararası
örgütlere hem de devletlere karar alabilmek için çok az zaman ve fırsat tanımaktadır. Buna
karşılık bürokratik yapı devasa değişimleri uyarlamak amacıyla kendini çok az
yenileyebilmiştir. Bu bağlamda bürokrasi etkili ve geleceği belirleyebilecek vizyon içeren
kararlar alabilecek donanımdan mahrumdur.

3- Siyasi kararların karmaşıklığı gittikçe artmaktadır. Devletler ve uluslararası örgütler
ürettikleri kararların bürokrasi ve hiyerarşik yapılar içinde kaybolma riskini hesaba katmak
durumundadırlar. Ticarete ilişkin sorunlar hakkında alman kararların derin ekonomik,
çevresel, sosyal ve güvenlik alanında yansımalarının olacağı göz önüne alınmalıdır. Gen
teknolojilerine ilişkin öngörülmesi güç olası sorunlar küresel gündemin maddeleri arasındadır.
Problemler karmaşıklaştıkça rizikolar da artmakta dolayısıyla kararların yol açacağı sonuçları
öngörmek zorlaşmaktadır.

Geçmişte dinlerin ve imparatorlukların siyasal bütünleşmeye dönük savaşlarla çeşitli
faaliyetler içerisinde olduğu, bu bağlamda tarih boyunca birçok dünya devleti olarak
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adlandırılan imparatorlukların olduğu bilinmektedir. Mekedonya'lı İskender'in kurduğu geniş
ve merkeziyetçi imparatorluk, "küreselleşmeye başlayan, yeryüzünün ilk habercisidir".

Diğer taraftan, modern ulus-devlet sisteminin kökeni Avrupa'da 17. yüzyıldaki siyasi
gelişmelere kadar gitmektedir. 1648'de Westfalya Barış Antlaşması, Avrupa'nın büyük güçleri
arasında Protestan Reformasyon dönemini izleyen büyük din savaşlarını sona erdirmiştir.

Siyasal küreselleşme, "geleneksel devlet egemenliğine dayalı ulus- devlet çerçeveli
uluslararası ilişkiler anlayışım sarsarken güvenlik, barış ve demokrasi gibi ortak değerler,
devletlerarası

ilişkileri

aşarak

küresel

çapta

önem

kazanan

olgular

haline

gelmiştir"(Falk,2002:45).
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Uygulamalar
Dünyada meydana gelen beşeri olaylara küresel bazda incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Dünyada küresel hareketler daha çok nerede başlamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, küreselleşmenin çeşitleri üzerinde durulmuştur. Çeşitli küresel tipler insan
faktörü içinde değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin boyutlarından olamaz?
A) Ekonomik
B) Politik
C) İdeolojik
D) Kültürel
E) Aile içi kurallar

2.Küreselleşme çok yönlü bir olgudur.

Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?

A) Doğru
B) Yanlış

2. Teknolojik

küreselleşme,

başta

internet

olmak

üzere

bilişim

teknolojilerinin

yaygınlaşmasıyla değer kazanır.
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?

A) Doğru
B) Yanlış

3. Küresel

gelişmeler

olarak

belirlenen

olgular

aslında

küreselleşmenin

boyutlarını

oluşturmamaktadır.
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?

A) Doğru
B) Yanlış
5.

………………….. ise, sınır tanımayan küresel ekolojik sorunların ortaya çıkışı ve ortak

eylem planı gerektirmesiyle oluşmaya başlamıştır.
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Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Finansal Küreselleşme
B) Teknolojik Küreselleşme
C) Sosyal Küreselleşme
D) Ekolojik küreselleşme
E) Siyasal Küreselleşme

6. Sermaye birikiminin tüm dünyada ilerlediği bir dünya ekonomisi, en azından …….
yüzyıldan beri Batı'da var olmuştur. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği
bulunuz?
A) 16.
B) 17.
C) 18.
D) 19.
E) 20.

7. Dünyada son on yıl verilerine göre en fazla ihracat yapan kıta aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuzey Amerika
B) Avrupa
C) Asya
D) Afrika
E) Avustralya

8. Asya kıtasında son on yıl verilerine göre en fazla ihracat yapan ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Güney Kore
B) Kuzey Kore
C) Çin
D) Pakistan
E) Nepal
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9. Ortadoğu’da son on yıl verilerine göre en fazla ihracat yapan ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İran
B) Irak
C) Lübnan
D) Suudi Arabistan
E) İsrail

10. Küreselleşen ekonomideki yatırım ve üretimde as oyuncular olan aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Bakkallar
B) İmalathaneler
C) Ulusal şirketler
D) Üniversiteler
E) Çok Uluslu Şirketler

Cevaplar
1-E, 2-A, 3-A, 4-B, 5-D, 6-A,7-B, 8-C,9-D,10-E
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14. KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK DİNAMİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Küreselleşmenin Ekonomik Dinamikleri
Küreselleşmenin Teknolojik Dinamikleri
Politik ve İdeolojik Dinamikler
Sosyal ve Kültürel Dinamikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Küreselleşmenin ekonomik dinamikleri hakkında ne biliyorsunuz?
Teknolojik dinamikler nelerdir?
Politik ve İdeolojik dinamikler nelerdir?
Sosyal ve kültürel dinamikler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği

veya

geliştirileceği
Küreselleşmenin Ekonomik Küreselleşmenin ekonomik Küreselleşmenin ekonomik
Dinamikleri

dinamikleri hakkında bilgi dinamiklerini irdeleyerek
sahibi olabilmek.

Teknolojik Dinamikler

Politik

ve

Dinamikler

Sosyal
Dinamikler

Teknolojik dinamiklerin

Teknolojik

özelliklerini açıklayabilmek.

öğrenerek

İdeolojik Politik

ve

İdeolojik Politik ve İdeolojik İdeolojik

dinamikleri açıklayabilmek.

ve

Kültürel Sosyal
dinamiklerin
sağlamak.

ve

dinamiklerini

dinamikleri incelerek

kültürel Sosyal
irdelenmesini dinamikleri

ve

kültürel
görerek

ve

düşünerek
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Anahtar Kavramlar
İnsan, Teknolojik Dinamikler, İdeolojik Dinamikler,Sosyal Dinamikler, Kültürel Dinamikler
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Giriş
Küreselleşme insanların, kültürlerin, imgelerin ve fikirlerin yayılması ile genişlemekte ve
yoğunlaşmaktadır. Küreselleşmenin öncüleri Amerika'nın küreselleşme sürecinde oynadığı
başrolün bilinci içindedirler. Amerika küreselleşmenin birinci yönlendiricisi konumundadır,
çünkü çok basit, en önemli küresel şirketler ABD merkezlidir. Dünya ticaretinin artması
özellikle teknolojik gelişmeler olmak üzere birçok faktörün eseridir. Birincisi, hızlı teknolojik
gelişmeler iletişim ve taşıma maliyetlerini azaltmıştır, ikincisi, teknolojik gelişme ürün
çeşitliliğini arttırmış, uzmanlaşma ve değişim nedeniyle endüstri-içi ticaret gelişmiştir.
Üçüncüsü, yine teknoloji ile ilişkili olarak büyük ölçek ekonomileri büyük miktarlarda
üretimi daha etkin kılmış ve yurt içi talebi aşan miktarlar firmaları yurtdışı pazarlar aramaya
zorlamıştır.
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14.1. Küreselleşmenin Ekonomik Dinamikleri
Küreselleşme sürecinin birinci bileşeni ekonomidir. Küreselleşmenin temel kaynaklarından
biriside ticaretteki korumacılığı azaltan ve daha liberal bir dünya ticaret sistemi oluşturan dış
ticaretteki liberalleşme formlarının öncülük ettiği ekonomik faktörlerdir.

Küreselleşmeye neden olan bazı temel ekonomik faktörler olarak;
1- Gümrük tarifelerindeki indirim ve uluslararası ticaretteki artış,
2- Çok Uluslu Şirketlerin yatırım ve üretim faaliyetlerindeki artışlar,
3- Bölgesel ve ekonomik entegrasyonlar,
4- Tüm dünyadaki liberal ekonomi eğilimi ve bu yöndeki düzenlemeler,
sayılabilir.

Gümrük tarifelerinde ki bu indirimler ticaretin küreselleşmesinde önemli bir paya sahiptir.
Diğer taraftan, Çok Uluslu Şirketler küreselleşme sürecinin merkezinde rol almaktadırlar. Çok
Uluslu Şirketler doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında, küresel ticarette, finans ve döviz
piyasalarında, teknoloji üretiminde belirleyici olmaktadırlar.

Küreselleşmenin hâkim görünüşü küresel ekonomik faaliyetlerdeki değişim ve dönüşümdür.
Teknolojik gelişmeler ve hükümetlerin deregülasyon (belirli bir iş alanı ya da kesimde devlet
kısıtlamalarının azaltılması ya da tamamen kaldırılması durumudur) düzenlemeleri üretim,
finansman ve ticarette uluslar ötesi ağların kurulmasına izin vermiştir. Bu yeni üretim ağlar
iletişimde ileri ve yeni, üretimde esnek üretim teknikleri kullanan, faaliyetlerini tüm dünyaya
yayan Çok Uluslu Şirketler ile tanımlanmaktadır. Ticarette küreselleşme, mal ve hizmetlerin
ticaretindeki hız ve miktarların dünya çapında artması ve aynı zamanda katılanların coğrafi
olarak hızı, ticareti kolaylaştıran kurumların derinliği ve güçlülüğü ve ticaretin yurt içi
ekonomik düzenlemelere etkileri ile ifade edilmektedir. Finansta tüm dünyada alınıp
satılabilen yeni finansal enstrümanların yaratılması ile küreselleşme daha kolaylaştırılmıştır.
1400-1800 yılları arasında, küresel gelişim evresinde para önemli bir rol oynamıştır. Para
dünyanın çevresini dolaşarak tarım, sanayi ve ticaretin çarklarını ateşleyip yağlayan hayat
suyunu temin ederek, hacmini önemli oranda artırdığı küresel kumarhanede dünyayı da
peşinden sürüklemiştir. Finansal küreselleşme bugün; artan hız, miktar, coğrafi yayılma ile
karakterize edilmektedir.
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“Küreselleşme sürecinin bileşenlerinden bir tanesi olan sermaye birikimi sürecinde esas olan
sermaye dolaşımının serbestleşmesi, hacminin artması, hızlanması, yaygınlaşması ve yeni
yatırım araçlarının devreye girmesidir. Küreselleşmenin esas itici gücü budur ve son on yıl
boyunca

finansal

piyasalar

ufuklarım

daha

evvel

hiç

görülmemiş

derecede

genişletmişlerdir."(Porter,2005:26).

Ayrıca “bu dönemde büyük ölçüde;
1-

1970'li yıllarda Bretton Woods sisteminin çökmesi ile birlikte gelişen serbest değişken

kur sisteminden,
2-

1980'li yıllarda zirvesini yakalamış olan liberalleşme döneminde hükümetlerin finansal

serbestleşmeye de imkân tanımalarından
3-

Bazı daha büyük ekonomilerin dış ödemeler dengesinde ortaya çıkan yapısal

dengesizliklerden ve
4-

Üçüncü dünya ülkelerinin borçlanmalarına yardım konusunda banka ve diğer ödünç

veren kurumların oldukça istekli olmalarından etkilenmiştir”(Axford,1995:105).

Diğer taraftan uluslararası banka kredileri de ekonomik faaliyetleri arttırmış ve onlarla sıkı
sıkıya bağlı hale gelmiştir. 1964'te, uluslararası banka kredileri dünya hâsılasının yalnızca net
% 0,7'sine ulaşırken, 1990'ların başlarında bu oran % 16'yı aşmıştır. Fransız ve Alman bankalarındaki yabancı varlıklar, 1970-1990 yıllan arasında iki katına çıkarak, toplam varlıkların
Fransa'da % 16'sından % 37'sine, Almanya'da % 9'undan % 16'sına eriştiler.
Dünya ölçeğinde kâr arayışı süreci iktisat politikalarının küresel kâr mücadelesine olanak
verecek şekilde biçimlenmesinin yanı sıra, haberleşme, iletişim ve bilgisayar teknolojisindeki
gelişmelerin sağladığı olanakların da kullanılması uluslararası sermaye hareketlerini
kısıtlayan önlemlerin adım adım tasfiyesini getirmiş ve uluslararası finans sermayesini
kuvvetlendirmiştir. Bu süreçte finansal enstrümanların sayısı büyük oranda artmış, piyasaya
yeni aktörler (kurumsal yatırımcılar, fon yöneticileri vb.) ve ticareti yapılabilen ürünler
çıkmıştır. Finansal varlıklar ve borçlar yeni enstrümanlar yaratılarak ticareti yapılabilir hale
dönüştürülmüştür. Dünya para piyasasının büyümesi ve finans piyasalarındaki hızlı gelişme
son yirmi yılda dünya ekonomisinin belirleyici özelliği olmuş, finansal işlemlerin patlaması
ve bütün sınırlan aşması globalleşme kavramının içeriğini oluşturmuştur. Sonuç olarak
gelişmiş kapitalist ülkelerde ekonominin temel sorunu olarak sermaye birikimi problemine,
sermayenin temel reaksiyonu; uluslararasılaşma ve finansal yatırımların artışı olmuştur.
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Böylece bir yandan ülke içinde verimli değerlendirilemeyen sermayenin ihracı söz konusu
olurken, bir yandan da sermaye arzu edilen kârlılığı sağlamayan üretim araçları yerine,
finansal yatırımlara yönelmiştir.
Bölgesel ekonomik bütünleşmede Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile başlayan süreç
NAFTA, ASEAN ve daha birçoğu ile hızla gelişmiş ve kapsamı genişlemiştir. Yapılan birçok
çalışmada bölgesel bütünleşmelerin ticareti azaltıcı etkisine göre ticareti arttırıcı etkisinin genelde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu nedenle bölgesel ekonomik bütünleşmeler
ekonomik küreselleşmeyi hızlandıran bir faktördür.

1980'lerdeki yapısal uyum programları kapsamında birçok gelişmekte olan ülkenin, 1989'da
Demir Perde'nin yıkılmasıyla başlayan süreçte başta Rusya olmak üzere eski Demir Perde
ülkeleri ve Hindistan ve Çin'in ekonomik liberalleşme yönündeki politika ve uygulamaları
dünyada ekonomik bütünleşmeyi ve küreselleşmeyi hızlandıran önemli bir faktör olmuştur.

Kısmen Dünya Bankası ile IMF'nin şartlarının sonucu olarak ama aynı zamanda daha önceki
ithal ikamesi politikalarına karşı yurt içinde duyulan yaygın tatminsizlik ve bu politikaların
tıkanması nedeniyle dışa yönelme, gelişmekte olan ülkelerde istisna değil kural haline
gelmiştir. Bu bağlamda, "Washington Konsensüsü, pazar odaklı model ve neoliberal yaklaşım
adları verilen yaklaşımlar ile ekonomik düzen hakkında akademisyenlerin ve politika
yapıcıların görüşleri birbirine çok yaklaşmıştır. Dünya ekonomisinden bağımsızlığın
taraftarları milliyetçiler, sosyalistler ve bağımlılık kuramcıları artık ateşli dışa açılma yanlısı
olmuşlardır.

“Ekonomik alanda artan küresel bütünleşme, mal ve hizmet sektörlerinde hızla genişleyen
dünya ticareti, yabancı sermaye yatırımlarındaki artış, teknoloji transferi artışı, döviz
işlemlerinin

ve

telekomünikasyonun

hızla

genişlemesinde

kendini

göstermiştir”(Ghaı,1995:52).

Bu süreç sonunda gelinen noktayı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın 1999 tarihli
raporu göstermektedir. Rapora göre; kalkınmakta olan ülkelerden, ithal ikameci politikalardan
uzaklaşarak serbest ticaret yaklaşımını benimseyenlerin sayısı giderek artıyor. 1997'ye gelindiğinde Hindistan, 1990'da ortalama % 82 düzeyinde olan gümrük tarifelerini % 30'a
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indirmiş; Brezilya 1991'de % 25 olan tarife oranını 1997'de % 12'ye, Çin 1992'de % 43 olan
bu oranı 1997'de % 18'e çekmiştir.

Ekonomik küreselleşmenin önemli nedenlerinden biriside ülkeler arasındaki ücret
farklılıklarıdır.

14.2. Küreselleşmenin Teknolojik Dinamikleri
Küreselleşme sürecinin ikinci bileşeni ise teknolojik ilerlemelerle ilgilidir. “Nasıl kapitalizmin
ekonomik zorlamaları olmadan Manuel Castells'in ilk defa duyurmuş olduğu ve bugün bilgi
toplumu olarak bilinen ağ toplumunun ortaya çıkışı açıklanamazsa, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki devrim olmadan da küreselleşmeyi açıklamak imkânsızdır. Kapitalizmin
ağırlığını giderek daha fazla hissettirmesine karşılık bu ortamda yer edinebilmek için bilgi ve
iletişim

teknolojileri

ile küreselleşme süreci

karşılıklı

olarak

birbirlerini

takviye

etmişlerdir”(Hassan,2004:23). “Artık gücün de zenginliğin de ana kaynağı endüstri değildir;
bir

malın

bilgisinin

üretimi,

kendisinin

üretiminden

çok

daha

önemli

hale

gelmiştir”(Bozkurt,2003:14).

Hayatın

hiçbir

alanı

teknolojik

gelişmelerin

dışında

kalamamıştır.

Bilgisayarların

yaygınlaşmasından, ulaştırma, haberleşme ve bilgi işlem teknolojisinin hızlanmasından ve
büyük oranda ucuzlamasından para, mal ve diğer faktörlerin akışkanlığı büyük bir hız
kazanmıştır. Fiber optik ve uydu teknolojilerinin nerede ise devrimci gelişmeleri, süper bir
bilgi otobanı oluşturarak bütün dünyayı eskisinden daha yakın ve daha etkilenebilir hale
getirmiştir.

Friedman'a göre; küreselleşmenin bilgisayarlaşma, minyatürleşme, dijitalleşme, uydu
iletişimi, fiber optik teknolojisi ve internet gibi kendine özgü tanımlayıcı teknolojileri vardır.
Bu teknolojiler de küreselleşmenin tanımlayıcı perspektifinin ortaya çıkmasına yardımcı
olmuştur. "Soğuk Savaşın tanımlayıcı ölçümü ağırlık, özellikle de füzelerin taşıdığı savaş
başlıklarının ağırlığı iken, küreselleşme sisteminin tanımlayıcı ölçümü hızdır, yani ticarette,
ulaşımda, iletişimde ve buluşçulukta hız Soğuk Savaş Einstein'in kütle-enerji denklemi E=mc2
ile ilgiliydi. Küreselleşme Moore yasasıyla ilgilidir; bu yasa, silikon çiplerinin işlem gücünün
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her on sekiz ile yirmi dört ayda iki katına çıkacağını söyler. “Soğuk Savaş sırasında en sık
sorulan soru şuydu: Füzenizin büyüklüğü ne kadar? Küreselleşme çağında ise en sık sorulan
soru şu: Modeminizin hızı ne kadar?"(Friedman,2006:27).

Teknolojik değişim ve küreselleşme arasında kompleks bir karşılıklı etkileşim ve ilişki vardır.
Bir tarafta yeni teknolojiler uzak toplumlar arasında bilginin yayılmasında güçlü bir araç
olarak davranmaktadır. Örneğin; yeni bilgi ve enformasyon teknolojilerinin varlığı olmadan
finansal piyasaların mevcut küreselleşmesini hayal etmek bile güçtür. Diğer tarafta, yeni
teknolojilerin üretilmesi ve yayılması süreci, bireylerin, malların ve sermayenin akımlarıyla
şekillendirilmekte ve güçlendirilmektedir. Bunun yarattığı sirkülasyon prosesi ile teknoloji
küreselleşmeyi, küreselleşme de teknoloji üretimini ve dağılımını kolaylaştırmaktadır.

1970'lerde başlayan iletişim ağının sayısallaşması ve bilgisayarlaşması, küreselleşme
kapsamında bir devrim gerçekleştirmiştir. “Endüstri sonrası ekonomide küreselleşme, ticaret
ve göç ile sınırlı değildir. Sermaye ve para piyasaları, tüketici servisleri, kültürel ve bilimsel
araştırmaların üretilmesi, bilgisayarların entegrasyonu ve iletişim ağlarından büyük faydalar
sağlamışlardır”(Gangopadhyay,2005:92). Küreselleşmeyi hızlandıran en önemli faktör
haberleşme ve taşımacılık teknolojilerindeki gelişmelerdir.

Haberleşme maliyetlerindeki düşüş trendi dünyada fon iletim maliyetlerini de düşürmüştür.
Ayrıca Araştırma Geliştirme maliyetlerindeki artış firmaları yeni ürünlerini tüm dünyaya
anım anda arz etmeye ve çok sayıdaki piyasada birden bulunmaya zorlamıştır.

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler bugün cep telefonları ile dünyanın herhangi bir
yerindeki menkul kıymet ve vadeli işlem borsasını zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın
izlemeyi olanaklı hale getirmiştir. İnternet, GPRS/WAP, uydu üzerinden dijital yayın gibi
iletişim yöntemleri ile fiyatlara anında erişim sağlanabilmekte, aracı kurumlar piyasa
katılımcıları ile anında bağlantı kurabilmekte, piyasa katılımcıları işlemlere ait tüm detayları
online olarak izleyerek kararlarını piyasa koşullarına göre değiştirebilmektedirler. Şu anda,
dünya türev piyasaları bazı elektronik platformlar vasıtasıyla birbirleriyle bütünleşmiş durumdadırlar.
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İnternet bugünün dünyasında kusursuz rekabet modeline en çok yaklaşmamızı sağlayan bir
araçtır.

20. yüzyılın sonundan itibaren teknolojik gelişmeler iletişimin küreselleşmesine, hem iletişim
holdinglerinin faaliyetleriyle birlikte hem de onlardan bağımsız olarak, önemli bir rol
oynamıştır. Bu bağlamda birbirleriyle ilişkili üç gelişme özellikle önemli olmuştur. Birincisi
elektronik olarak kodlanmış bilginin iletilmesi için çok daha fazla kapasite sağlayan daha
geniş ve gelişmiş kablo sistemlerinin kullanılmasıdır. İkincisi, uzun mesafelerle iletişim
kurabilmek için uydu iletişimin çoğunlukla toprağa yerleşik kablo sistemleriyle bir arada,
giderek artan kullanımıdır. Üçüncü ve birçok açıdan en kökten değişimi getiren gelişme ise
bilgiyi işlemede depolamada ve düzeltmede dijital yöntemlerin gittikçe daha fazla
kullanılmasıdır. Bilginin dijitalleşmesi ile ilişkili elektronik teknolojilerin, mikroişlemciler ve
diğer bilgi işlem teknolojilerinin gelişmesi, bilgi depolama ve iletme hacmini ve kapasitesini
büyük ölçüde genişletti. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin birbirlerine yakınlaşmalarına neden
oldu. Bilgi farklı iletişim araçları arasında, görece daha kolay dönüştürülebilir hale gelmiştir.

14.3. Politik ve İdeolojik Dinamikler
Küreselleşme sürecinin üçüncü bileşeni politik ve ideolojik dinamiklerdir. Küreselleşmenin
merkezinde yer alan şey, onun dayanağını oluşturan siyasal çerçevedir. En temel ve önemli
ticaret anlaşmaları (GATT, NAFTA, ASEAN) ve ticaret blokları (Avrupa Birliği, NAFTA,
Mercosur) politik kararlar olarak ulus-devletler tarafından formüle edilmiş, sistemleştirilmiş
ve tamamlanmıştır. Ayrıca, vergi indirimlerini, büyük yardımları ve yerli emek maliyetinin
düşürülmesini teşvik eden önemli politikaların tamamı da ulus-devlet tarafından formüle
edilmiştir. Devletin; refah devletinin bertaraf edilmesinde, denizaşırı pazarlar üzerindeki
düzenlemelerin azaltılmasında ve denizaşırı pazarlar üzerindeki siyasal ve ekonomik
sınırlamaların tahrip edilmesinde belirleyici rolü olmuştur. Ulus-devletin faaliyet alanı ve
ölçeği öyle bir noktaya erişmiştir ki, bu olguyu, serbest pazardan ziyade “Yeni Devletçilik”
diye ifade etmek zorunlu hale gelmiştir. Küreselleşme, ilk tahlilde Yeni Devletçiliğin
ürünüdür ve doğrudan devlet müdahalesiyle bir arada yürümekte ve ona dayanmaktadır.

Küreselleşmeyi etkileyen önemli politik ve ideolojik faktörler olarak;
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1- Birleşmiş Milletler, NATO, OECD, IMF, Dünya Bankası, GATT/WTO gibi
uluslararası ve uluslar üstü kuruluşların oluşturulması,
2- Soğuk Savaşın sona ermesi ile eski doğu bloğu ülkelerinin ve Çin ile Hindistan'ın
dünya kapitalist ekonomik sistemine eklemlenmesi,
3- IMF ve Dünya Bankası'nın 1980'lerde gelişmekte olan ülkelerde uygulattırdığı
yapısal dönüşüm projeleri ve Washington Konsensüsü yaklaşımı,
4- ABD'nin küreselleşme ideolojisini sahiplenmesi ve yaygınlaştırma yönündeki iradesi,
5- Neoliberal serbest piyasa ve liberal demokrasi görüşünün hakim paradigma haline
gelmesi ve bu çerçevede hükümet politikalarının etkisi,
6- Çeşitli sorunların ve düzenlemelerin uluslararası iş birliğini gerektirmesi,
sayılabilir.

1989 yılında yıkılan eski Doğu Bloku'nun ülkeleri olan Rusya, Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri,
Baltık Cumhuriyetleri ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ekonomilerini
liberalleştirerek hızla dünya kapitalist ekonomik sistemine eklemlenme gayretine girmişlerdir.
Bu ülkelerde geniş çapta özelleştirmeler yapılmış ve yabancı sermaye yatırımları büyük
ölçüde artmıştır.

Bilindiği gibi, küresel liderlik denilince ilk akla gelen ülke Amerika Birleşik devletleri’dir.
Ünlü Amerikan iktisatçı “Stiglitz'in aşağıdaki ifadeleri küreselleşmenin dinamikleri ile ilgili
önemli bilgiler içermektedir; "Küresel liderlik bize zorla verilmiştir. Bizler Clinton yönetimi
olarak, Soğuk Savaş sonrasının uluslararası düzenine yönelik bir vizyona sahip değildik; oysa
iş ve finans çevreleri bu konuda bir vizyon oluşturmuşlardır. Onlar kazanç sağlayacak yeni
fırsatların farkında oldukları gibi Hükümete biçtikleri bir rol vardı. Hükümet yeni pazarlara
girmeleri için onlara destek olmalıydı. Bizlerde dış politikayı onlara yarar sağlayacak
doğrultuda biçimlendirdik” demiştir. Bu bağlamda

küreselleşme ABD siyasi ve iş

çevrelerinin seçkin kesiminin resmi olmayan ideolojisi olmuştur.

Öyleki, küreselleşmeyi kaplana benzeten Amerikalı gazeteci-yazar Friedman; “Ama biz o
kaplanın sırtında gitmeyi en iyi beceren halkız ve şimdi herkese kaplanın sırtına çıkmalarını
ya da yolumuzdan çekilmelerini söylüyoruz” demiştir. Küreselleşmenin öncüleri Amerika'nın
küreselleşme sürecinde oynadığı başrolün bilinci içindedirler. Amerika küreselleşmenin
yönlendirici konumunda olmuştur.
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Diğer taraftan tabiatı itibariyle hiçbir devletin yalnız başına düzenleyemeyeceği insan hakları,
çevre, nükleer, güvenlik, sağlık gibi birçok alanda milli devletlerin koordine etmesini
gerektiren küresel konular ortaya çıkmıştır. Bu konular devletlerin bölgesel veya uluslararası
düzeyde ortak düzenleme ve uygulama yapmalarını, kurumlar oluşturmalarını gerektirmiştir.
Giderek artan bu tür gereklilikler küreselleşmeyi artıran bir etkide bulunmaktadır.

AB içerisinde sermaye hareketlerinin liberalizasyonuda teknolojik değişimlerin sermaye
hareketlerinin uluslararasılaşmasını mümkün kıldığı gerçeğinin değil, Avrupa Ortak Pazar
Anlaşması ve Maastricht Anlaşmasıyla pekiştirilen, hükümet başkanları tarafından alınan
politik kararların bir sonucuydu. Küresel düzeyde yatırımları ve sermayeyi çekmek için
yapılan yarışa Üçüncü Dünya ülkelerinin de büyük oranda katılımının yeni teknolojilerinin
varlığı ile pek bir ilgisi yoktu. Bu, Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası örgütlerin maksatlı
baskıları ile ilgiliydi. “Bütün bu gelişmeler küreselleşmenin öncelikle politik olarak yönlendirildiği ve hâlâ da yönlendirilmeye devam edildiği sonucu kaçınılmaz bir biçimde ortaya
çıkıyor. Sorun bu eğilimin tersine çevrilebilir olup olmadığı değil bunun ne kadar
sürdürülebileceğidir”(Öztürk,2007:251)

14.4. Sosyal ve Kültürel Dinamikler
Küreselleşme sürecinin dördüncü bileşeni ise sosyal ve kültürel dinamiklerdir.
Küreselleşmeyi etkileyen önemli bazı sosyal ve kültürel faktörler olarak;
1- Toplumlar ve ülkeler arasında iletişim ve temasın artması,
2- Medyanın küreselleşmesi,
3- Amerikan-Batı yaşam tarzının, popüler kültürünün ve tüketim kalıplarının tüm dünyaya
yayılması,
4- İnternetin kullanımının artması,
5- Çok Uluslu Şirketlerin tüm dünyaya taşıdığı normlar,
6- İngilizcenin yaygınlaşarak bir dünya dili haline gelmesi,
sayılabilir.
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Toplumlar ve ülkeler arasında temas giderek yoğunlaşmaktadır. Havacılık alanındaki hızlı
teknolojik gelişmeler havayolu taşımacılığına ve turizm endüstrisinin gelişmesine büyük
etkide bulunmuş, toplumların birbiriyle temasını geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde
arttırmıştır.

Küreselleşme insanların, kültürlerin, imgelerin ve fikirlerin yayılması ile genişlemekte ve
yoğunlaşmaktadır. Göç bunun somut bir örneğidir.

Küreselleşmenin yoğunlaşmasında iletişimin küreselleşmesinin büyük payı vardır. Bu
bağlamda on dokuzuncu yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılın başlarındaki aşağıdaki üç kilit
gelişme küreselleşmenin dinamikleri olarak önemlidir;104
1- Telgraf ve Avrupa'nın sömürgeci güçleri tarafından su altı kablo sistemlerinin
geliştirilmesi,
2- Uluslararası haber ajanslarının ortaya çıkışı,
3- Elektro manyetik tayfların tahsisiyle ilgilenen uluslararası kuruluşların oluşturulması ve
İletişim amacıyla elektromanyetik dalgaların kullanılması.
Küreselleşme sadece hükümetlerin yatay etkileşimi içerisinde olmamaktadır. Devlet dışı
aktörlerde çeşitli yollarla etkileşim içindedirler; Çok Uluslu Şirketler, hükümet dışı
organizasyonlar, alt milli gruplar, sanayi ve ticaret örgütleri ve diğer birçok devlet dışı
aktörlerin karşılıklı teması, ilişkisi ve etkileşimi küreselleşmeyi etkileyen önemli faktörler
olarak değerlendirilmektedir.

Günümüzde küresel dil İngilizce’dir. Bir yüzyıl öncesinde Fransızca diplomasi dili, Merkezi
ve Batı Avrupa'da Almanca bilim dili olarak kullanılıyordu. Rusça, 1990'lara kadar merkezi
Asya ve Doğu Avrupa'daki Sovyet etkisindeki alanlarda hâkim ikinci dildi. Örneğin Birleşmiş
Milletlerdeki 120 ülke kendilerine ilişkin yazışmalarda dil olarak İngilizceyi seçmiştir. Buna
karşılık 40 kadar ülke (çoğu eski Fransız kolonisi) Fransızcayı, 20 ülke de İspanyolcayı
seçmiştir.

Dünyada küreselleşmede sosyal ve kültürel dinamikler içinde “eğitim ve küreselleşme” ve
“akademik burslar ve küreselleşme” dikkat çekmektedir.
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Uygulamalar
Küreselleşme çok boyutlu incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Küreselleşme sizce çok hızlı mı gerçekleşiyor?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İletişim teknolojilerindeki gelişmeler bugün cep telefonları ile dünyanın herhangi bir
yerindeki menkul kıymet ve vadeli işlem borsasını zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın
izlemeyi olanaklı hale getirmiştir. İnternet, GPRS/WAP, uydu üzerinden dijital yayın gibi
iletişim yöntemleri ile fiyatlara anında erişim sağlanabilmekte, aracı kurumlar piyasa
katılımcıları ile anında bağlantı kurabilmekte, piyasa katılımcıları işlemlere ait tüm detayları
online olarak izleyerek kararlarını piyasa koşullarına göre değiştirebilmektedirler. Şu anda,
dünya türev piyasaları bazı elektronik platformlar vasıtasıyla birbirleriyle bütünleşmiş durumdadırlar.
Bu bölümde, Küreselleşmenin Ekonomik Dinamikleri, Teknolojik Dinamikleri, Politik ve
İdeolojik Dinamikler ve Sosyal ve Kültürel Dinamikleri üzerinde durularak gelişim ve
değişimlere neden olan farklı etkenler ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdaki ülkelerden hangisi küreselleşmenin birinci yönlendiricisidir?
A) Japonya
B) Fransa
C) Dominik Cumhuriyeti
D) Sudan
E) Amerika Birleşik Devletleri
2. Çok Uluslu Şirketler doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında, küresel ticarette, finans ve
döviz piyasalarında, teknoloji üretiminde belirleyici olmaktadırlar. Cümlesi Doğru mu?
Yanlış mı?
A) Doğru
B) Yanlış
3. Küreselleşme insanların, kültürlerin, imgelerin ve fikirlerin yayılması ile
genişlemekte ve yoğunlaşmaktadır.
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?

A) Doğru
B) Yanlış
4. Gümrük tarifelerindeki indirimler ticaretin küreselleşmesinde önemli bir paya sahip
değildir.
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisini belirtmeliyiz?

A) Doğru
B) Yanlış
5.

Küreselleşmenin

hâkim

görünüşü

küresel

ekonomik

faaliyetlerdeki

…………………..’dür.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) İlerleme ve gerileme
B) Duraklama ve yavaşlama
C) Döngü ve döngüsüz
D) Değişim ve dönüşüm
E) Kaybolma ve ortaya çıkma
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6. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin ikinci bileşenidir?
A) Teknoloji
B) Ekonomi
C) İdeoloji
D) Sosyal
E) Kültür
7. Küreselleşme ……. yasasıyla ilgilidir Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan
seçeneği bulunuz?
A) Anayasa
B) Moore
C) Ülkesel
D) Bölgesel
E) Yerel

8. ……..’lerde başlayan iletişim ağının sayısallaşması ve bilgisayarlaşması, küreselleşme
kapsamında bir devrim gerçekleştirmiştir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan
seçeneği bulunuz?
A) 1700
B) 1800
C) 1970
D) 2000
E)2012

9. …………. bugünün dünyasında kusursuz rekabet modeline en çok yaklaşmamızı sağlayan
bir araçtır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

A) Duman
B) Ateş
C) Duman
D) İnternet
E) Mektup
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10. Bir yüzyıl öncesinde ………. diplomasi dili olarak kullanılıyordu. Yukarıdaki boşluğu
doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

A) Çince
B) Japonca
C) Portekizce
D) İtalyanca
E) Fransızca

Cevaplar
1-E, 2-A, 3-A, 4-B, 5-D, 6-A, 7-B, 8-C, 9-D, 10-E
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