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ÖNSÖZ

Sanayi sektörüyle ilgili yapılan çalışma ve değerlendirmelerde sanayinin bir kolu veya sanayi
bölgesi ele alınır ve beşeri coğrafya açısından sanayi faaliyetinin başlayabilmesi için gerekli
şartların sağlanmasından sonra bu sanayi faaliyetinin ve bölgesinin ne yönde, nasıl etkilendiği ve
kazandırdığı fonksiyonların durumu dikkate alınır.

Enerji kaynakları insan yaşamında farklı işlerde gereklidir. Sanayi faaliyetlerinde enerji kaynakları
çok daha önemlidir. Enerji olmadan bir hareket söz konusu olamaz. Nüfusa ve sanayiye bağlı
atıklar, zehirli gazlar, radyoaktif atıklar ve sentetik ürünler hava, su ve toprağa zarar vermektedir.
Fosil enerji kaynaklarının hızla tüketilmesi doğayı bozarak zarar vermektedir. Bu bozulmanın ve
zararın en aza indirilebilmesi yenilenebilir enerjilerin çok hızlı devreye sokulmasıyla gerçekleşir.

Bu çalışma sanayi faaliyetlerde coğrafi faktörlerin etkisini belirtmek üzere hazırlanmıştır. Bilindiği
gibi sanayi faaliyetleri geniş sektörlerden oluşmaktadır. Bu sektörlerin de birçok alt dalları
oluşmuştur. Yapılan sanayi faaliyetleri doğal ve beşeri faktörlerle etkilenmekte, yön kazanmakta ve
sonuçlanmaktadır. Giderek artan dünya nüfusu coğrafi unsurların etkisi altında sürdürülen sanayi
faaliyetleriyle yaşamlarını sürdürmektedirler.
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YAZAR NOTU

Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması, bir yandan sınırlı doğal kaynakları tüketmekte, diğer
yandan ise; siyasi, askeri, beslenme ve işgücü gibi sebeplerden dolayı ülkeler için önemli olmaya
devam etmektedir.

1900’lü yılların ikinci yarısına kadar ülkeler, nüfusun sayısal olarak fazlalığını özellikle savunma
bakımından güçlü olmak için gerekli ve yeterli bir faktör olarak görüyorlardı. Ancak günümüzde
nüfusun sayısal fazlalığından çok, nitelikleri üzerinde durulmaktadır. Sosyo-ekonomik
faaliyetlerle birlikte nüfus miktarı ve özellikleri ile ülkelerin kalkınmaları ve gelişmişlik düzeyleri
arasında ilişki kurulmaktadır. Günümüzde ülkeler aşırı nüfus artışının sorun yaratması ve buna
karşı önlem alınması gerektiğinden çeşitli nüfus politikaları uygulamaktadır. Bu politikalar
ülkelerin iktisadi, siyasi, eğitim ve kültürel özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir.
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Dünyada yapılan tüm sanayi faaliyetler coğrafi faktörlerin etkisi altında sürdürülmektedir. Bu
faaliyetler insanlar tarafın yapılır ve yine insanlar olmak üzere bütün canlılar olumlu/olumsuz
etkilenirler.
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1. SANAYİ COĞRAFYASINA GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Sanayinin Genel Özellikleri
1.1. Sanayi Nedir?
1.2. Sanayi Coğrafyası
1.3. Sanayide Yer Seçim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sanayi nedir?
Sanayide yer seçimi neden önemlidir?
Sanayi devriminin dünyamıza etkileri neler olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sanayi coğrafyası

Coğrafyanın sanayiye
etkisini kavrayabilmek.

Sanayiyi coğrafya bilimi
içinde değerlendirmek

Sanayi faaliyetleri

Sanayi faaliyetlerini ana
başlıklarıyla saptayabilmek

Sanayi faaliyetlerini
irdeleyebilmek

Doğal ve beşeri özellikler

Doğal ve beşeri özelliklerin
sanayiye etkisini detaylı
olarak ortaya koyabilmek.

Doğal ve beşeri özelliklerin
sanayiye katkısını
yorumlamak
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Anahtar Kavramlar
Sanayi Coğrafyası, Doğal Özellikler, Beşeri Özellikler, Tarım, Nüfus
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1.1.SANAYİ COĞRAFYASINA GİRİŞ
Giriş

Coğrafyacılar, sanayi coğrafyası kapsamında yaptıkları kitap, kitap bölümü, makale, bildiri,
rapor, araştırma ve çalışmalarında sanayinin bir dalını (kolunu) veya sanayi alanını (bölgesini)
ele alırlar. Beşeri coğrafya kapsamında ekonomik coğrafya başlığı altında ele alınan sanayi
coğrafyası; sanayi faaliyetlerinin dağılışları ve bu dağılışa etki eden coğrafi faktörler ayrıntılı
olarak değerlendirilir. Sanayi faaliyetlerinin başlamasından önceki süreçte, üretim aşamasında
ve sonraki durumda sanayi faaliyetinin yapıldığı bölge ve insanının nasıl ve ne yönde
değiştiği dikkatle izlenir. Bir ülkedeki sanayi alanında üretilen ürünlerin katma değerinin
yüksek olması önem taşımaktadır. Dünyada yaşanan gelişmeler hiç kuşku yok ki sanayinin de
gelişmesine katkı sağladığı kadar bir o kadar da karmaşık hale gelmiştir.

Sanayi faaliyetlerinde konum (lokasyon), sermaye, hammadde, ulaşım, enerji, pazar ve
işgücü-işçi çok önemli unsur ve konulardır. Çok uzun bir süre küçük ölçekte yapılan sanayi
faaliyetleri meydana gelen ekonomik, sosyal, kültürel ve düşünsel nedenlerle büyük değişim
ve gelişmelere neden olmuştur. Özellikle keşifler, Rönesans hareketleri, kırsal alanda oluşan
ekonomik sıkıntılar vb. nedenler dünyada tarımdan sonra çok önemli olan sanayi devrimini
yaşamaya başlamıştır. 18. yüzyıl ortalarında başlayan sanayi devrimi zaman içinde geniş
alan/bölgelere yayılmıştır. Sanayi hamlelerine bağlı olarak dünyada sanayi bölgeleri
oluşmuştur. Bu bölgeler günümüzde 4’ü ana 6’sı ara olmak üzere toplam 10 bölge olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Batı Avrupa’da (Almanya, İngiltere, Fransa), Kuzey Amerika’da (ABD ve Kanada) RusyaUkrayna ve Asya’da (Japonya, Çin ve dört kaplan -Güney Kore, Hong Kong, Tayvan ve
Singapur- en fazla gelir getiren sanayi ürünlerine sahip ülkeler ortaya çıkmıştır. Bu ülkeler
sanayi ve teknoloji alanında öne çıkmışlardır. Gelişen teknoloji ve rekabet nedeniyle aynı
ürünler çok ülkede üretilmekte ve daha kısa zamanda satılmaktadır. Böylece gelişen teknoloji
ve rekabet nedeniyle ürünler hem kaliteli hem ucuz hem de bol miktarda bulunabiliyor.

Bu çalışmada, sanayi faaliyetlerinde coğrafi faktörlerin etkisi ve bu faaliyetlerin yapıldığı
bölgelerde meydana gelen değişim ve ortaya çıkan özellikler değerlendirilmiştir. Bilindiği
gibi, sanayi faaliyetlerinin birçok alt dalları vardır. Yapılan sanayi faaliyetleri doğal ve beşeri
faktörlerden etkilenmekte, yön kazanmakta ve sonuçlanmaktadır. Aynı zamanda doğal ve
beşeri çevreye de etki etmektedir.
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Dünyada yapılan sanayi faaliyetleri coğrafi faktörlerin etkisi altında sürdürülmektedir. Diğer
ekonomik faaliyetlerle de beraber yapılan sanayi, bir yandan etkileyen diğer yandan da
etkilenen durumdadır. Çevre–insan-ekonomi etkileşiminde gerçekleştirilen bu faaliyet başta
insanlar olmak üzere tüm canlılar olumlu/olumsuz etkilenmektedir.

1.1.1.Ekonomik Faaliyet Olarak Sanayi
Ekonomik coğrafyanın en önemli kollarından biri de sanayi coğrafyasıdır. Sanayi coğrafyası
önceleri belli faaliyet dallarını içine alırken günümüzde oldukça çeşitlenmiştir. Son yetmiş
yılda büyük sıçrama yapan sanayi; toplumların ekonomik, sosyal, kültürel anlamda gelişme ve
değişmesinde son derece etkili olmuştur.

Sanayi coğrafyası kapsamında bazen bir işletme (tesis) bazen de sanayi bölgeleri incelenir.
Görüldüğü gibi, her iki durumda da saha/alan/bölge ön plana çıkmaktadır. Coğrafyacı saha
üzerinde kurulmuş olan sanayi tesisini veya sanayi bölgelerini insan mekân ölçeğinde ele alır
ve değerlendirir. Sanayi tesisi neden burada kuruldu? sorusuna her zaman cevap aranır. Yani
sanayinin dağılış yönünü ele alır. Ayrıca sanayi tesisi kurulan sahada yaşayan insanlara ne
kazandırmıştır? diye düşünmesine sebep olur. “Sanayi faaliyetlerinin coğrafi yönden
incelenmesinde iki yol tercih edilir: Bunlar;
1-Bir sanayi kolunun incelenmesi; Sanayi faaliyetlerinin yer aldığı bölgeler ve ilgili coğrafi
münasebetler üzerinde durulur. Böylece muayyen teknik özelliklere sahip bir sanayi kolunun
dünyanın muhtelif yerlerinde mekân şartlarına bağlı olarak nasıl bir ortam içinde gelişmiş
olduğu tetkik edilir.

2- Bir sanayi bölgesinin incelenmesi; Çalışmanın esasını muayyen bir sanayi bölgesi teşkil
eder. Bu takdirde söz konusu bölgenin gelişmiş olduğu coğrafi çevre içinde ve bölge dışındaki
ilişkileri incelenir. Bu ilişkiler hammaddelerle, pazarlarla, işçilerle, mamül fiyatları ile veya
diğer faktörlerle olabilir. Esas mesele, sanayi bölgesinin meydana gelmesinde başrolü
oynayan faktörün tespitidir. Bazı hallerde tek bir fabrikanın da tetkiki
yapılabilir”(Tümertekin,1969:42).
Sanayileşme bir gelişme ölçütüdür. Bir ülkenin sanayisi ne kadar gelişmişse kendisi de o
kadar gelişmiştir. Dünyanın dönenceler kısmına isabet eden sahanın sanayiden yoksun olduğu
görülmektedir.

Coğrafya bilimi sanayi faaliyetlerini; yeryüzünde dağılışını ve bu dağılışa etki eden fiziki ve
beşeri unsurları neden ve sonuçlarıyla ele alır. Sanayi, doğadan (birincil ekonomik
faaliyetlerden) elde edilen hammaddelerin mamul veya yarı mamul madde durumuna
dönüştürülmesi ve maden-enerji kaynaklarının işletilmesi etkinliklerinin tümüdür. Diğer bir
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ifadeyle sanayi; ham veya yarı işlenmiş maddeleri işleyerek mamul madde haline getirilmesi
işidir. Sanayi, endüstri olarak da bilinir. Sonuç itibariyle coğrafyacılar coğrafi bakış
ölçüsünde sanayi coğrafyasını ele alır ve inceler.

Sanayi faaliyetlerinin gerek yerleşmiş bulundukları mahallerdeki gerek diğer bölgelerle
ilişkilerinde esas itibariyle iki nev’i (türü/çeşidi) eleman söz konusudur.
1- İnsanların meydana getirmiş oldukları; pazar, işgücü, münakale (ulaşım), sermaye,
kanunlar, v.s.
2- Tabiatın meydana getirmiş olduğu; hammadde, enerji kaynakları, yüzey şekilleri, iklim,
vs.”(Tümertekin,1969:39). Kısacası coğrafyacılar sanayide rol oynayan tüm etmenleri
etraflıca ele alır ve değerlendirir. Dağılışa sebep olan unsurları tek tek inceler.

Daha öncede belirttiğimiz gibi sanayi coğrafyası, ekonomik coğrafya içinde yer alan bir
alandır. Ekonomiyi doğrudan etkileyen bir sektördür. Coğrafyacılar coğrafi bakış ölçüsünde
sanayi coğrafyasını ele alır ve inceler. Sanayi faaliyetlerinde ayrıntıyı ele almayan
coğrafya bilimi aşağıdaki konuları ele alır;
1- Sanayi faaliyetlerini ve çeşitlerini
2- Sanayi faaliyetlerinin uygulamalarını
3- Sanayi faaliyetlerinin kuruluş yerlerini ve dağılışını
4- Sanayi faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve diğer olaylarla etkileşimini
5- Sanayi ve nüfus-yerleşme ilişkisini
6- Diğer ekonomik faaliyetlerle ilişkilerini

Sanayi devriminden zamanımıza kadar geçen sürede çok değişim ve gelişmeler yaşanmıştır.
Dünyada özelliklerine (ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel) göre ülkeler;
1- Geri kalmış (geçiş ekonomisi)
2- Gelişmekte olan
3- Gelişmiş şeklinde dağılım gösterirler.
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Ülkelerin bu şekilde sınıflandırılması genellikle sanayileşme ölçüsü ve derecesiyle
oluşturulur. Ancak ayrıntısına bakıldığında; “Ülkeler arası sanayileşeme mukayesesini
yapmada muhtelif kriterler kullanılmaktadır; gayri safi milli hasıla (GSMH) içindeki sanayi
sektörü payı, ülke ihracatının içindeki sanayi mamülleri payı, fert başına demir, çelik, kağıt,
plastik vs. gibi sanayi mamülleri tüketimi, yıllık patent miktarı, sanayi sektöründe çalışanların
genel istihdam oranı, ihracat içindeki sanayi mamullerinin hissesi vs.
gibi”(Emmioğlu,2013:297). Kuşkusuz Bu kriterlerin yüksek oranlara ulaşması ve buna bağlı
olarak yüksek refah seviyesini yakalamak da oldukça güçtür.

Dünyada 1950’li yıllara kadar ülkeler savunma bakımından güçlü olmak için nüfus miktarının
fazlalığına önem vermişlerdir. Zaman içinde nüfus miktarından çok nüfusun niteliği ve
dengeli nüfus artışı önem kazanmıştır. Nüfusun sosyo-ekonomik yapı ve diğer özellikleri
ülkelerin gelişmişlik düzeylerini açıkça ortaya koymaktadır. Kuşkusuz bu sonuca etki eden
ekonomik faaliyetlerden biri de sanayidir. “Sanayileşme ve tarımsal alanlarda görülen yoğun
işçi ihtiyacı dolayısıyla bazı yerleşme merkezlerinde aşırı nüfuslanma görülmüştür. Sanayi
alanında görülen gelişmelere bağlı olarak sanayi şehirleri hızla
gelişmişlerdir”(Özey,2004:170). Gelişen ve nüfusları artan şehirler, bir yandan sınırlı doğal
kaynakların tükenmesine sebep olurken diğer yandan da siyasi, askeri, ekonomik ve işgücü
gibi sebeplerden dolayı önemli olmuştur. Sanayi coğrafyası kendi içinde çok farklı üretim
faaliyetleri barındırmaktadır. Bu faaliyetler insanın yaşaması için oldukça önem taşımaktadır.

1.1.2.Sanayinin Genel Özellikleri
Tarım alanları sadece üretim yapılan yerler olmaktan çok üretime destek olan flora, fauna,
iklim gibi elemanlarla birlikte biyolojik çeşitliliği destekleyen en önemli unsurdur. Bu açıdan
bakıldığında toprakların en ekonomik şekilde kullanımı yanında korunmaları ve
geliştirilmeleri de önem taşır. Özellikle sanayi olmak üzere beşeri ve ekonomik faaliyetlerde
tarımsal üretim önem taşımaktadır. Sanayinin temel hammaddesi olan tarım, insanoğlunun da
aynı zamanda vazgeçilmez iktisadi kaynağı olmuştur. Önceleri tüketim ve ticaret amaçlı
olarak yapılan tarım, zamanla sanayiye hammadde sağlamaya başlamış ve sanayinin
gelişiminde en önemli unsurlardan biri olmuştur. Sanayinin gelişmesini sağlayan tarım, aynı
zamanda sanayinin yardımıyla da gelişip daha da entansif hale gelmiştir.

Sanayi faaliyetlerini sadece imalat olarak düşünmemek gerekir. İmalattan önceki ve sonraki
aşamalarında diğer faaliyetlerin sanayideki payı da büyüktür. Tarımsal faaliyetlerle üretim
arttırmaya çalışan insanoğlu zaman içinde diğer kaynakları kullanmıştır. Enerji kaynaklarının
bulunup kullanılmaya başlandığı dönemlerde yeni gelişmeler ve değişimler yaşanmaya
başlanmıştır. Kömür, elektrik, petrol, doğalgaz, nükleer enerji yeni dönemleri başlatırken
sanayi faaliyetlerinin de artmasına ve çoğalmasına neden olmuştur. Bunun yanında
yenilenebilir enerji kaynaklarının (akarsuların enerji potansiyeli, güneş, rüzgar, jeotermal,
dalga, med-cezir, deniz akıntıları, okyanuslardaki termik genlik, biyokütle, biyogaz ve
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atıkların enerjileri) devreye girmesi ve kullanılması sanayi üretiminin yüksek seviyelere
çıkması sağlanabilir. Örneğin “Asya kıtası, hidrolik imkânlar açısından zengindir; fakat henüz
bu olanaklarını enerji üretiminde değerlendirebilmiş değildir. Bu kıtada yer ala Çin, Tayland,
Kore, Malezya gibi ülkelerin sanayileşme sürecinde kaydettikleri gelişmelere bağlı olarak
gelecekte kıtanın bu potansiyelinden daha fazla yararlanmasını
gerektirecektir”(Akova,2016:176). Bu durum iklim ve buna bağlı olarak su kaynaklarının
zengin olduğu bölgeler için de geçerlidir. Sanayi devrimiyle maden yatakları daha hızlı bir
şekilde işletilmeye başlamıştır.

İnsan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan sanayi kolları ve bunların dağılışları ile gelişme
dönemleri sanayi kapsamında ele alınır. Bugünkü modern sanayi uzun geçmişe ve birçok
keşif ve araştırmaların sonucuna dayanmaktadır. “Yeni coğrafi keşiflerin, teknolojik
gelişmelerin ve üretim yöntemlerinin gelişmesiyle Avrupa’da büyük ölçekli sanayi üretimleri
ve buna bağlı olarak ekonomik büyümeler görülmüş; sanayileşme; alet ve makinelerin
gücüyle birleşerek seri üretimlere başlamıştır”(Emre,2008:8). Toplumlar, tarihsel gelişme
içinde ekonomik faaliyet olan tarımdan bir başka ekonomik faaliyete (sanayi) geçmişlerdir.
Bir ülkenin kalkınmışlığının bir ölçüsü de sanayileşmedir. Sanayi faaliyetleri ülkelerin
ekonomik yapısında çok önemlidir. Milli gelire, istihdama, ticarete, ulaşıma ve diğer
ekonomik faaliyetlere yol açan ve yön veren sanayi refah seviyesine katkı yapar.
“Sanayileşme; daha çok teknoloji üretme, ürettiğiniz mamülün teknolojisinin size ait olması
şeklinde anlaşılırken, fabrikalaşma da teknoloji üretmeden her şeyi ülke dışından getirerek
tesislerin kurulması anlaşılmaktadır. Yani esas olan sanayileşmektir”(Emmioğlu,2013:296).
Bu görüş aslında dünyanın sanayileştiği ülkelerle sanayileşmeye çalışan ülkeleri ayırt etmede
son derece önemlidir.

Sanayi sektörüyle ilgili yapılan çalışma ve değerlendirmelerde sanayinin bir türü (kolu) veya
sanayi bölgesi ele alınır ve beşeri coğrafya açısından sanayi faaliyetinin başlayabilmesi için
gerekli şartların sağlanmasından sonra bu sanayi faaliyetinin ve bölgesinin ne yönde, nasıl
etkilendiği ve kazandırdığı fonksiyonların durumu dikkate alınır. Sanayi türü veya kolu olarak
bilinen üretim alanları üretilen mal ve mamül maddeye göre belirlenir. Beyaz eşya veya
traktör fabrikası gibi tesisler sanayinin bir kolu olarak görülür. Bunun yanında sanayi
bölgelerinde çeşitli şekilde üretim ve planlama yapılmaktadır. Bu bölgeler aşağıdaki şekilde
sınıflandırılır;
1- Organize sanayi bölgeleri
2- Küçük sanayi siteleri
3- Serbest bölgeler
4- Teknoloji geliştirme bölgeleri (teknoparklar)
5- Özel endüstri bölgeleri
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“Sanayi bölgelerinin belirli kriterlere göre yüksek standartlarla işletilebilecek şekilde
planlanması “Organize Sanayi Bölgeleri” veya “Küçük Sanayi Siteleri”ni doğurmuştur. Özel
endüstri bölgeleri ve teknoparklar ise, son yirmi yıllık gelişmenin ürünleridir. Bu bölgeler
küresel rekabetin körüklediği yabancı sermayenin ayrıcalıklı durumu ve özel olarak sanayi
bölgelerinde yapacağı üretimin bir yansımasıdır. Teknoparklar, yine özel statü ve şirketlere
AR-GE çalışması dolayısıyla tanınan desteklerle kurulmaktadır”(TMM,2017:2). Serbest
Bölgeler de bulundukları ülke sınırları içinde ancak vergi ve gümrükten muaf olan
bölgelerdir. Tüm dünyada yayılış gösteren organize sanayi bölgelerinin çok fazla avantajları
görülmektedir. “Organize sanayi bölgeleri şehirleşme sürecine katkıda bulunması bakımından
oldukça önemlidir. Bu bölgelerde yer alan ve faaliyetlerini sürdüren tesisler bir arada toplu
olma, ulaşım problemi yaşamama, iletişim kolaylığı, trafiği sıkıştırmama yönünde de avantaj
sağlarlar. Çevreye olumlu etkileri olan bu sanayi bölgeleri aynı zamanda sağlıklı bir kent
olgusuna da katkıda bulunmakla birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinden de son derece
faydalanırlar”(Doğan,2013:224-225). Bu bağlamda bakıldığında; sanayi faaliyetlerinin
yapıldığı bu bölgeler arazi kullanımı, çevre koşulları ve düzenli yerleşmeler için de tercih
edilebilirlik açısından önem taşımaktadır.

1.1.3.Sanayide İmalatın Yapılabilmesi İçin Gerekli Koşullar
Konum, sermaye, hammadde, ulaşım, enerji, pazar ve işgücü-işçi bir bölgede sanayi
faaliyetlerinin temel alt yapısını belirler. İmalatın yapılabilmesi için gerekli olan bu koşullar
sanayi ve sanayi faaliyetlerine yön verirler.

Konum (Lokasyon); Sanayide yer seçimi çok önemlidir. Yer seçimi tesisin kuruluş
aşamasındaki ve üretilen malların maliyetini belirlemesi açısından önemlidir. Bununla birlikte
sanayi tesisinin kurulduğu arazinin niteliği de çok önemlidir. Verimli tarım alanları üzerinde
kurulan tesislerin yanlış arazi kullanıma ve gelecekte de tesis çevresinin çeşitli fonksiyonlara
açılması başka sorunlara da yol açmaktadır. Sanayi tesislerinin hammadde, ulaşım, enerji,
pazar ve işgücü-işçi sanayiye etki eden unsurlara da yakınlık göstermesi her bakımdan avantaj
sağlamaktadır. “Atölye ve fabrikaların yapıları için ayrılan fonksiyonel kullanılış alanı,
kuruluş yeri ya da kapalı alan diye tanımlanır. Bu alanların dışında kalan, fakat yine sanayi
üretim faaliyeti için ayrılan alanlara ise, kullanılış alanı denir. Her iki grup fonksiyonel alana
birden, sanayi tesisleri için kuruluş ve kullanılış alanı denilmektedir”(Doğanay ve
diğerleri,2012:22).
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Sermaye; Sanayi tesisi için en önemli ve en öncelikli şarttır. Sermaye kaynakları bizzat
sanayinin kendisi olduğu gibi tarım, madencilik, ulaştırma gibi diğer sektörlerden elde edilen
para da sermaye olarak kullanılır. Sermayenin çeşitli sektörlere aktarılması para piyasası
aracılığıyla olur. Bu konuda bankalar önemli rol oynarlar. Ayrıca turizm vb. sektörlerden
kazanılan paraların bir kısmı da sanayiye aktarılır. Herhangi bir sahaya yönelen sanayi
faaliyetleri ve göç hareketi doğal olarak sermayeyi de kendisine çekmeyi başarmıştır.

Hammadde; Dünyada kurulan ilk sanayi tesisleri sermayeden sonra daha çok hammaddeye
yakınlık şartını aramaktaydı. Ancak bu şart zaman içinde ortaya çıkan gelişmelerle göz ardı
edilmeye başlamıştır. Gelişen ulaşım olanaklarına bağlı olarak hammadde taşınmaya
başlamıştır. Tarımsal faaliyetler başta olmak üzere toprağa dayalı olarak oluşan yani bir
şekilde doğadan alınan türlü maddeler sanayi için hammadde olarak kabul edilmektedir.

Ulaşım; Önceleri kara ve deniz yolu ile sağlanırken daha sonraları da demiryolu, havayolu ve
boru hatları devreye girmiştir. Özellikle deniz ulaşımında konteyner taşımacılığı ön plana
çıkmıştır. Ulaşım, günümüz şartlarında malın bozulmadan ve zamanında taşınması hususunda
oldukça çok gelişmiştir. Ulaşım sadece sanayi için düşünülmemelidir. Sanayi çevresinde
oluşan şehirler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ticaret, turizm, eğitim ve sağlık gibi
ekonomik faaliyetler ulaşıma bağlı olurken ulaşımında gelişmesine katkıda bulunurlar.
Ulaşım maliyetleri zaman içinde sürekli düşüş trendi içine girmiştir.

Enerji; Enerji kaynakları insan yaşamında farklı işlerde gereklidir. Sanayi faaliyetlerinde
enerji kaynakları çok daha önemlidir. Sanayileşmede kullanılan makineler ve buna bağlı
olarak artan mal ve ürünler enerjiye olan ihtiyacı da arttırmıştır. Sanayiye bağlı atıklar, zehirli
gazlar, radyoaktif atıklar ve sentetik ürünler hava, su ve toprağa zarar vermektedir. Fosil
enerji kaynaklarının hızla tüketilmesi doğayı bozarak zarar vermektedir. Bu bozulmanın ve
zararın en aza indirilebilmesi ancak yenilenebilir enerjilerin çok hızlı devreye sokulmasıyla
gerçekleşir.

Pazar; İmalat sanayinde üretilen maddelerin tüketiciye ulaştırılması gerekir. Pazar olanakları
sanayi faaliyetlerinin devamlı yürütülmesinde önemli unsurlardandır. Elverişli olmayan pazar
koşulları üretilen malın satılmaması ve sanayi tesisinin devamlı olmamasını gösterir. Pazar
koşulları dışında pazarın niteliği de önemlidir. Verimli ve tercih edilen pazar sahaları
genellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu, alım gücü yüksek ve tüketimin fazla olduğu
alanlardır. Ekonomik gelişme ilerledikçe pazarın niteliği de artar.
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İşgücü-İşçi; Sanayi tesislerinin kurulmasında ve imalata geçilmesinde gereken unsurlardan
biridir. Gerek vasıflı ve gerekse de vasıfsız eleman ihtiyacı sanayi tesisleri için önemlidir.
“Büyük modern sanayi şehirlerinin ortaya çıkışı, sanayi inkılabından sonradır. Yani 19.
asırdan beri, sanayi faaliyetlerinde makineleşme ve otomasyona gidilmesi şehirleşmeyi de
hızlandırmıştır. Böylece batı ve orta Avrupa, ABD., Japonya ve Rusya gibi özellikle sanayide
ileri ülkelerde çalışan nüfusun bir kısmı sanayi sektörü içinde kalmış ve sanayi şehirleri ortaya
çıkmıştır”(Göney,1995:201).18. yüzyılda kırsal alanda meydana gelen geçim sıkıntıları ve
buna bağlı olarak kalabalıklaşan şehirler sanayi devrimi sürecinde işgücü-işçiye dönüşmüş ve
meydana gelebilecek olumsuz sonuçlar da önlenmiştir. İşçi konusu sanayi işletmesinin yerinin
belirlenmesinde eskiye göre daha az etkili olmaktadır. Gelişen teknolojiyle robotlar ve
bilgisayarlar ihtiyaç olan işçi sayısını da azaltmıştır. Bu gelişme istihdam sorunu da
yaratmıştır. Ayrıca günümüzde günlük işçi hareketleri ulaşım olanaklarının gelişmesine bağlı
olarak daha uzun mesafelerden de yapılabilmektedir.
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Uygulamalar
Dünyada sanayi faaliyetleri yeterli midir? İnceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Dünyadaki sanayi faaliyetleri için gerekli olan enerji potansiyelini yapılmış haritalardan ele
alınmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Sanayi nedir? Sanayi coğrafyası neden önemlidir? Sorularına cevap aramaya çalıştık.
İnsanların geçimini temin etmek için çok çeşitli faaliyetler yapmak zorundadırlar. Mesela
sanayi, tarım, ticaret, madenler, enerji kaynakları, ulaşım ve turizm sektörleri bu kapsamda
değerlendirilmektedir. Dünya üzerinde gerçekleştirilen sanayi faaliyetleri her zaman önemli
olmuştur. Bu faaliyetlerin dünya üzerindeki dağılımı ve önem dereceleri belirtilmeye
çalışılmıştır. Doğal ve beşeri koşullar sanayi faaliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Sanayi
faaliyetlerinin dağılımı coğrafi olanaklarla belirlenmiştir. Önceleri toplayıcılık ve avcılıkla
geçine insanoğlu zaman içinde tarımı keşfetmiştir. Zaman içinde madenleri işlemeye ve
eritmeye başlayınca silahlar ve koruma aletleri yapmıştır. Bu aletlerle de tarımdan
yararlanmaya başlamıştır. Sanayi devrimiyle büyük bir değişime giren dünya, ekonomik
olarak hızlı bir gelişme süreci yaşamıştır. Ekonominin ana kollarından olan sanayi ile birlikte
özellikle doğada bulunan hammaddeler değerlenmeye ve şekillenmeye başlamış, sanayi
yatırımları ve faaliyetleri artmış ve ortaya çıkan gelişmeler beraberinde zamanla mesafe
kavramını ortadan kaldırmış ve küreselleşmeyi ortaya çıkarmıştır. Buna bağlı olarak dünyada
hızla yayılan bir sanayi hamlesi görülmüştür.
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Bölüm Soruları
1. “Coğrafyacılar, sanayi coğrafyası kapsamında yaptıkları kitap, kitap bölümü, makale,
bildiri, rapor, araştırma ve çalışmalarında sanayinin bir dalını (kolunu) veya sanayi alanını
(bölgesini) ele alırlar.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
Doğru
Yanlış

2. Aşağıdakilerden hangisi sanayi faaliyetlerinde önemli unsurlar arasında yer alır?
Sermaye
Hammadde
Enerji
Ulaşım
Hepsi

3. Sanayi Devrimi hangi yüzyılda başlamıştır?
17.
18.
19.
20.
21.

4. “Sanayi hamlelerine bağlı olarak dünyada sanayi bölgeleri oluşmuştur. Bu bölgeler
günümüzde 6’sı ana 4’ü ara olmak üzere toplam 10 bölge olarak karşımıza çıkmaktadır.”
İfadesi doğru mu yanlış mı?
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Doğru
Yanlış

5. En fazla gelir getiren sanayi ürünlerine sahip ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
Batı Avrupa’da (Almanya, İngiltere, Fransa)
ABD ve Kanada
Rusya-Ukrayna
Pakistan
Çin

6. “Coğrafya bilimi sanayi faaliyetlerini; yeryüzünde dağılışını ve bu dağılışa etki eden fiziki
ve beşeri unsurları neden ve sonuçlarıyla ele alır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
Doğru
Yanlış

7. “Yer seçimi tesisin kuruluş aşamasındaki ve üretilen malların maliyetini belirlemesi
açısından önemlidir.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

8. “Hammadde; sanayi tesisi için en önemli ve en öncelikli şarttır.” İfadesi doğru mu yanlı
mı?
A. Doğru
B. Yanlış

9. “Atölye ve fabrikaların yapıları için ayrılan fonksiyonel kullanılış alanı, kuruluş yeri ya da
kapalı alan diye tanımlanır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
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B. Yanlış

10. . “Organize sanayi bölgeleri şehirleşme sürecine katkıda bulunması bakımından oldukça
önemlidir.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

Cevaplar:
1-A, 2-E, 3-B, 4-A, 5-D,
6-A, 7-A, 8-B, 9-A, 10-A
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2-DÜNYANIN DEĞİŞİMİNE NEDEN OLAN SANAYİ DEVRİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Sanayi Devrimini Nedenleri
2.2. Sanayi Devrimini Sonuçları
2.3. Dünya Sanayi Bölgeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Dünya sanayi devrimine neden olan olaylar nelerdir?
Dünya sanayi bölgeleri nerelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Dünya sanayi devriminin
nedenleri

Dünya sanayi devrimini
karayabilmek.

Dünya sanayi devrimini

Dünya sanayi devriminin
sonuçları

Dünya sanayi devriminin
sonuçlarını kavrayabilmek

Dünya sanayi devriminin
sonuçlarını araştırmak

Dünya sanayi bölgeleri

Dünya sanayi bölgelerini
inceleyebilmek.

Dünya sanayi bölgelerini
araştırmak

değerlendirmek
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Anahtar Kavramlar
Sanayi, Sanayi Devrimi, Nedenler-Sonuçlar, Dünya Sanayi Bölgeleri
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Giriş

Bu bölümde, dünya sanayi devriminin evreleri, nedenleri, sonuçları ve dünya sanayi bölgeleri
incelenmiştir.
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2.1.DÜNYANIN DEĞİŞİMİNE NEDEN OLAN SANAYİ DEVRİMİ

“Dünya ilk devrimini milattan önce 7000 yıllarında, ziraat devrimi ile yaşamıştır. Ancak çok
gelişmesine rağmen, çok hızlı bir değişim sağlayan ikinci devrim ise sanayi alanında
gerçekleşmiştir”(Özey,2012:341). Ortaçağ’da karanlık dönem yaşayan Avrupa, zaman içinde
ortaya çıkan keşifler ve diğer gelişmelerle büyük bir yol almış ve birçok alanda hareketlilik
yaşamıştır. “Avrupa’nın ekonomik, ticari, bilimsel ve teknolojik yapısında önemli gelişmeler
ortaya çıkmıştır”(Ünal,2018:87). Avrupa’da sanayi hamlesiyle birlikte pek çok değişim
gözlenmiştir. Bunlardan biri de Fransız İhtilali’dir. Siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel
anlamda Avrupa’da büyük yenilikler ortaya çıkaran Fransız Devrimi bir başka devrim olan
sanayi ile beraber yeni bir çağ açmıştır. Burjuva düzeni ortadan kalkmış, yaşam ve değişmiş,
her türlü bilim dalı gelişme olanağı bulmuş, kültürel faaliyetler artmış vb. gibi toplum
yararına olan gelişmeler yaşanmıştır.

Kuşkusuz sanayi devrimi öncesinde az da olsa sanayi faaliyetleri yapılmaktaydı. Bu
dönemden önce toprağa bağlı olarak gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler; tamamen tarımsal
faaliyetlere ve ormancılığa bağlı olarak ticaret faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Artan nüfus ve
ortaya çıkan beslenme meseleleri tarıma bağlı ticaret faaliyetlerini daha da canlandırmıştır.
Coğrafi keşifler yeni alanların bilinmesine neden olurken, insan beslenmesinde hem yeni
ürünleri ortaya çıkarmış hem de bilinen ürünlerin yetiştiği sahaları da genişletmiştir. Zaman
içinde geleneksel ev tipi imalatı yaşanan gelişmelerle kitle üretimine dönüşmüş ve dünya
devrimlerinin en önemlilerinden olan sanayi devrimi gerçekleşmiştir.

1750’li yıllarda başlayan sanayi hareketleri 1800’lü yıllarla birlikte çok büyük atılım
yapmıştır. Sanayi atılımları sürerken 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde ulaşım bakımından çok
önemli olan demiryolu devreye girmiştir. Demiryolu taşımacılığı sanayi faaliyetlerinin
gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

Dünyada sanayileşme süreci ard arda gelen buluş ve icatlarla hız kazanmış ve her icat sanayi
devriminin bir halkası olmuştur. Örneğin; Dönis Papin 17. yüzyılın sonlarına doğru ilk buhar
makinesini, 1769’da James Watt buhar makinesini, 1769’da Edward Cartwright mekanik
dokuma tezgahını, 1770’de Richard Arkwright pamuk eğirme makinesini icat etmiştir.
1783’te yüksek ateşli fırınlara ve 1807’de yelkenli gemiden buharlı gemiye geçişler
sağlanmıştır. 1830’lu yıllarda ilk tren ve 1834’te biçerdöver yapılırken, 1859’da ilk petrol
kuyusu, 1889’da da ilk otomobil sergisi (Paris) açılmıştır. 1844’te telgraf, 1876’da telefon
icat edilirken 1882’de Thomas Edison ampulü bulmuştur. 1892’de dizel motor ve benzinli
otomobil ve 1900’lü yılların başında üretilen traktör, 1903’te ilk motorlu uçak, 1908’de ilk
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seri otomobil kullanılmaya başlanmıştır. 1913’te ilk robot, 1930’da ilk elektronik cihaz,
1936’da ilk televizyon, 1951’de ilk bilgisayar, 1985’te ilk mobil telefon ve internet
kullanılmaya başlanmıştır.

Her alanda meydana gelen değişimler, gelişmeler, keşifler ve araştırmalar sanayi hamlesinin
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle Avrupa’da uzun yıllar devam eden karanlık
devirden sonra Rönesans ve Reform hareketleriyle dinsel, siyasal, bilimsel, toplumsal,
kültürel ve felsefi düşünceler büyük bir hızla değişim yaşamıştır. Bunun sonucunda
ekonomik faaliyetler içinde oldukça önemli olan sanayide çok büyük gelişmeler yaşanmıştır.
Bu alandaki her gelişme ve değişim dalga dalga dünyanın farklı alanlarına hızla yayılmıştır.
Gelişen teknolojiyle birlikte üretimle birlikte istihdam edilenlerin sayısı artmış ve gelir
seviyesi yükselmiştir. Kısaca dünya yeni bir görünüm kazanmıştır. Her gelişme ve her buluş
sanayiye ait her alanda farklılık yaratmıştır. Kullanılan enerji türleri çeşitlenmiş ve buna bağlı
olarak hammadde kaynakları artmış ve pazar alanları çok genişlemiştir.

Sanayi faaliyetleri arttıkça sömürgecilik de büyük bir hızla devam etmiştir. Gelişen
teknolojiyle beraber ulaşım ve ulaşım faaliyetleri daha kolay, hızlı ve ucuz olmuş ve buna
bağlı olarak dünya üzerinde her alanda sömürge faaliyetleri hızla devam etmiştir. Sanayi
devrimiyle beraber anılan sömürgecilik, günümüzde neredeyse tüm ekonomik faaliyetlerde
başka şekilde görülmektedir.
Böylece her alanda yaşanan değişim ve gelişmeler nedeniyle Avrupa’da sanayi devrimi
yaşanmıştır.
Sanayi devrimin ortaya çıkmasında etkili olan nedenler;
Keşifler
Rönesans ve reform hareketleri
Artan nüfus
Tarım alanlarının ekonomik faaliyet olarak insanların geçimine yetmemesi
Sömürge faaliyetlerini artmasına bağlı olarak hammadde veya yeni ürünlerin bulunması ve
kullanılmak istenmesi
Siyasi yapının üretim çabası
Ulaşım koşullarının gelişmesi
Yaşam düzeyinin artması
Altın başta olmak üzere değerli madenlerin Avrupa’ya getirilerek sermayeye dönüşmesi
Aydınlanma ve teknolojik gelişmeler ayrıca katkı sağlamıştır
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1.1.1.Sanayi devriminin sonuçları
Daha önce de belirtildiği gibi sanayi devrimiyle birlikte toplumlar ekonomik, sosyal ve
kültürel anlamda büyük bir değişim yaşamıştır. Sanayi devrimiyle beraber pek çok sonuç
ortaya çıkmıştır. Bunlar;
Üretim küçük ölçekten daha büyük alan ve üretime dönüşmüştür
Teknolojik gelişmeler ivme kazanmış
Eğitim ve öğretim ön plana çıkmış
Nüfusta doğum - ölüm ve göç olguları daha net yaşanmaya başlanmış
Kır ve şehirde yaşayanlar net şekilde ayrılmış
Artan nüfusla birlikte şehirlerde çok çeşitli sıkıntılar yaşanmış
Toplumlar içinde ekonomik yarış artmış
Sömürgecilik çok büyük bir hız kazanmış
Ulaşım ve iletişim koşulları iyileşmiş
Yeni pazar ve hammadde alanları ortaya çıkmış
Ekonomik ve sosyal yaşamda yeni akımlar meydana gelmiş (Kapitalizm, Sosyalizm ve
Emperyalizm)
Doğa büyük bir değişim yaşanmış
Çevre kirliliği meydana gelmiş
Burjuva sınıfı dışında özlük haklarına kavuşan işçi sınıfı oluşmuş

2.1.1.Geçmişten Günümüze Sanayi Devrimleri
Sanayi Devrimi
Bilindiği gibi sanayi hareketleri ilk olarak İngiltere’nin Manchester kentinde ortaya çıkmıştır.
İngiltere ve Galler çevresinde “kömür, demir kireç taşı menbaları bu memlekette büyük
maden sanayinin teessüsünde amil olmuş ve bilhassa kömür ve demir havzalarının birbirine
yakınlığı bu inkişafta mühim bir rol oynamıştır”(Yerman,1936:143). Sanayinin ilk ortaya
çıktığı dönem (1760-1830) 1. Sanayi Devrimi olarak kabul edilmektedir. “On sekizinci
yüzyılda ortaya çıkan yenilikler, İngiliz sanayilerinin odun kömüründen (azalan bir kaynak)
kömüre (bol olarak bulunuyordu) ve ithal demirden yerli demire geçmesini mümkün
kılmıştı”(Deane,1965-Çev: Güran,2000:90). Bu dönem zaman içinde Batı Avrupa ülkelerinde
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yaşanmıştır. Sanayi hareketlerinin temeli sayılan tekstil (mekik, çıkrık), buhar makinesi,
demir odun ve kömür kullanımı bu dönemin en önemli özelliğidir. Diğer bir ifadeyle
makineleşmenin devreye girdiği bu dönemde 1712’de Thomas Newcomen buhar motorunu
icat ederken 1769’da James Watt buhar motorunun gücünü büyük ölçüde arttıran çalışmalar
yapmıştır. Bu gelişmeler sanayi faaliyetlerine hız kazandırmış ve bunun etkisine bağlı olarak
ticaret faaliyetleri daha da büyümüştür. Başta İngiltere olmak üzere Almanya, Fransa,
Belçika, Hollanda, İsveç, İtalya gibi ülkeler ekonomik olarak güçlenmişlerdir.
Sanayi Devrimi
Bu dönem 1830-1914 yılları arasında yaşanmıştır. Trenlerin devreye girmesi, çelik üretim
yönteminin bulunması ve başka yeni teknolojik gelişmeler ortaya çıkmasıyla üretim daha
canlı hale gelmiştir. Demir ve çeliğin buluşması anlamına gelen II. Sanayi Devrimiyle
üretim daha başka alana evrilmiş, demiryolu için gerekli tren rayları yapılmış, kimyasal
yatırımlar artmış, elektrik-petrol adeta yeni bir dünya yaratmış ve ekonomide rekabet
artmıştır. Bu dönemde sanayi, yeni alan ve bölgelerde yayılış göstermiştir. Sanayi
faaliyetlerinde seri üretimin başladığı bu dönem zaman içinde Batı Avrupa dışında RusyaUkrayna ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de yaşanmıştır. Teknoloji geliştikçe sanayide
daha da ileri seviyede üretim yapılmış, sanayi de geliştikçe teknoloji nasibini almıştır.
Bilimsel çalışmalar sanayi faaliyetlerine doğrudan olumlu şekilde etki etmiştir. Dişli ve
kasnak gibi sistemle çalışan makinelerin, mekik ve çıkrıkların yerini daha hızlı makineler
almıştır. Bu dönemde ampulün daha da geliştirilmesi üretimde verimi de arttırmıştır.
İletişimde telefonun devreye girmesi bu dönem için ayrı bir önem taşımaktadır. Otomobilin
icadı ve fordizm hareketinin başlaması sanayi faaliyetlerine katkıda bulunmuştur. 1. Dünya
Savaşı (1914-1918), 1929-1930 ekonomik buhran (1929-1930) ve 2. Dünya Savaşı (19391945) dünyanın siyasi, ekonomi ve kültürel anlamda yol almasına engel olmuştur.

Sanayi Devrimi
Bu dönem 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle başlamıştır. Savaş sonrası geçen yıllarda
Nükleer enerji, internet, iletişim ve daha hızlı ulaşım teknolojileri bu döneme çok fazla
katkı sağlamıştır. Ulaşım-iletişim ve bilişime bağlı olarak küreselleşme olgusu III. Sanayi
Devrimi’nde ön plana çıkmıştır. Bu dönemde mevcut sanayi ülkeleri dışında Japonya, Çin ve
Dört Kaplan (Güney Kore, Hong Kong, Tayvan ve Singapur) öne çıkmıştır. Yine sanayi
alanında sıçrama yapan Avustralya, Hindistan, Tayland, Malezya, Vietnam, Endonezya,
Filipinler, Meksika, Brezilya, Arjantin, Güney Afrika ve Türkiye) gibi ülkeler de sayılabilir.

Bugünkü teknolojinin temeli olarak görülen otomasyon ön plana çıkmıştır. Dünyanın doğal
kaynakları çok fazla kullanılırken çevre sorunları da çığ gibi büyümüştür. Gelişen bilim;
teknolojiye doğrudan olumlu katkı yapmış, insan kaynağı vasıflı bir hale gelmiş, bazı
alanlarda da istihdam fazlalığı ortaya çıkmıştır. Fiber teknoloji, lazer, genetik gibi alanlar
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oldukça verimli şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Savaş ve savunma teknolojileri bu sanayi
devriminin dikkat çeken diğer konuları olmuştur.

Sanayi Devrimi
Bu devrim diğer sanayi devrimlerinden farklıdır. Endüstri 4.0 olarak da bilinen 4. sanayi
devriminde 2008 yılından sonra Almanya’nın izleri görülmektedir. Tamamen insanın
teknolojide yakaladığı son sistem içindeki yenilik, gelişmeler, değişimler ve dijitalleşme
bu devrimi belirlemiştir. “Bu değişimi tetikleyen en önemli neden dijital teknolojiler olarak
karşımıza çıkıyor. Dijital teknolojiler sonrasında akıllı robotlar, büyük veri, nesnelerin
interneti, 3D baskı, bulut gibi gelişmeler, endüstri 4.0 olgusunun ortaya çıkmasının en önemli
etkenleri olarak düşünülebilir”(KPMG,2018:3). 2008-2010 yıllarında şekillenen ve sonrasında
dünya literatürüne giren IV. Sanayi devrimi insan gücünü yavaş yavaş kenara itmektedir.
Vasıflı ve vasıfsız eleman istihdamı da düşmektedir. Bilgisayarların devreye girmesiyle
yüksek teknoloji sanayi faaliyetlerine tamamen yansıtılmıştır. Fabrikaların tamamen
teknolojik unsurlarla üretim yapması yanında ofislerde hatta evlerde üretime katkı sağlayacak
çalışmaların yapılması bu devrimi daha açık olarak göstermektedir. Robotik çalışmalar,
genetik, zeka çalışmalarının başlaması, akıllı üretimin gerçekleşmesi ve bunun insan
yaşamının her anında hissedilmesi, online işlemlerle gerçekleştirilen bilgi akışı, dijital dünya,
360 kamera sistemleri, üç boyutlu çalışmalar vb. gibi olaylar bu dönemi en iyi olarak
yansıtmaktadır.

2.1.3.Dünya Sanayi Bölgeleri
Gelişen ulaşım-iletişim-bilişim koşulları bilinmeyen veya merak edilen alanlara gitmeyi
kolaylaştırmıştır. Keşifler arttıkça ihtiyaç duyulan mal ve hammaddelere ulaşılmış ve yeni
dünya düzeni buna göre oluşturulmuştur. Siyasi üstünlük, yüksek üretim, güçlü ticaret ve
zenginlik büyük ve gelişmiş ülkeleri ortaya çıkarmıştır. Önce Batı Avrupa olmak üzere Kuzey
Amerika daha sonraları da Rusya ve Japonya gibi bölgesel güçler oluşmuştur.

Dünya sanayi bölgelerinin genelde kuzey yarımkürede toplandığı görülür. Özellikle 4 ana
sanayi bölgesi ve ara bölgelerin bazıları bu kıtadadır. Sadece ara sanayi bölgelerinden
Brezilya, Arjantin, Güney Afrika, Avustralya ve Endonezya güney yarımkürede yer
almaktadır. Kara kütlelerinin çok fazla olduğu kuzey yarımkürede; fazla nüfus, oldukça çok
tüketilen enerji, yoğun finansal yapı, güçlü ticaret ve zengin sosyo kültürel yapı öne çıkmıştır.
Kuşkusuz bu özellikler ana ve ara sanayi bölgelerinin sonuçları olarak ortaya çıkmıştır.
Sanayi bölgelerinin öne çıkmasında etkili olan özellikler vardır. Bunlar;
1-Konum
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2-Hammadde
3-Enerji
4-Ekonomik güç
5-Eğitim
6-Teknoloji
7-Liderlik
8-Diğer kaynaklar
Dünyanın siyasi ve ekonomik konjonktüründe meydana gelen gelişmelere bağlı olarak “dünya
sanayi dağılış haritası sanayi devrimlerinden sonra değişim göstermiştir. Avrupa’daki Ruhr
Bölgesi Alman sanayisinin güneye kaymasından etkilenmiştir. Bir diğer değişim Kuzey
Amerika’daki eski sanayi bölgesi etkinliğini korusa da üstünlük bu bölgenin batısı ve
güneyine geçmiştir”(Tümertekin-Özgüç,2015:468). Günümüzde yer alan sanayi bölgelerinin
bazıları sanayi devrimi sırasında meydana gelen sanayi alanları dışına çıkmış ve aşağıda
belirtilen alanlara kaymıştır. Dünyada sanayi 4 ana ve 6 ara olmak üzere toplam 10
bölgede toplanmıştır. Bunlar;
1- Kuzey Amerika Bölgesi (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada)
2- Batı ve Kuzeybatı Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya, İsviçre)
3- Rusya ve Ukrayna Bölgesi (Rusya ve Ukrayna)
4- Doğu Asya Bölgesi (Çin, Japonya, Dört Kaplan -Güney Kore, Hong Kong, Tayvan ve
Singapur-)
5- Güneydoğu Asya (Tayland, Malezya, Vietnam, Endonezya ve Filipinler)
6- Güney Asya (Hindistan)
7- Avustralya
8- Orta ve Güney Amerika (Meksika, Brezilya ve Arjantin )
9- Güney Afrika
10-Türkiye
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Harita 1: Dünyada Sanayi Ülkeleri (2018) 1*

Dünyanın önde gelen gelişmiş ülkeleri bünyelerinde ana sanayi bölgeleri oluşturmuşlardır.
Sanayi bölgeleri, bir ülkenin küresel rekabette var olmalarını sağlayan ekonomik, sanayi,
ticari, teknoloji ve kentsel gelişimi açısından önemli bir işlevi üstlenmektedir. Genel olarak
sanayi bölgeleri;
Sanayileşmeyi daha da hızlandırır
Teknolojiyi geliştirir
Üretim merkezleridir
İstihdamı arttırır
Yatırım alanlarıdır
Planlı ve kalkınmış şehirler ortaya çıkarır
Dünyada tanınırlar
Kalkınmış bölgelerdir
Rekabeti arttırır
Yenilik yaratırlar

1

Turuncu renkle gösterilen ülkeler ana bölgeleri yeşil renkle gösterilenler de ara bölgeleri ifade etmektedir.

* Harita, bu kitabın Ekonomik Coğrafya başlıklı bölümünde de kullanılmıştır.
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Yoğun bilgi, emek ve uzmanlaşılan alanlardır

19. yüzyılın sonlarında “sanayi bölgesi fikrini, sanayileşmenin bir aracı olarak ilk ortaya
koyan ülke İngiltere olup, ilk planlı sanayi bölgesi de 1896′da Manchester kenti yakınlarında
bulunan Tradford Park adlı yörede kurulmuştur. Bu uygulamayı 1899′da A.B.D. ve 1904′te
İtalya izlemiştir”(MMO,2017:2). Günümüzün ana sanayi bölgelerinden (gelişmiş ülkeleri)
Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Rusya ve Ukrayna bölgeleri dışında kalan ana ve ara sanayi
bölgeleri 2. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkmış ve gelişme göstermiştir.

İşletmelerin belirli bölgelerde toplanabilmesi marifetiyle sanayi bölgeleri oluşturularak onlara
alt yapı ve üst yapı hizmetleri sunulması gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde
uygulanmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalarda söz konusu bölgelerin işletmeler için son
derece önemli yerler olduğu görülmektedir. Sanayi bölgelerinin; işletme başarıları üzerine
etkileri, rekabet güçleri, istihdam piyasasından yararlanmaları ve küreselleşmelerinde çok
önemli rolleri olduğu anlaşılmaktadır. “Küreselleşmeyle birlikte bölgelerarası dengesizlikleri
gidermekten ziyade bölgelerarası rekabet avantajı sağlama kavramı ön plana çıkmıştır. Bu
ortamda bölgeler, farklılık yaratarak küresel rekabette avantaj sağlamaya çalışmaktadırlar.
Bunun bir sonucu olarak sürekli yenilik yaratmanın, yenilikleri uygulamanın, ARGE
(Araştırma ve Geliştirme)’nin, bilginin ve bilgi teknolojilerinin öneminin giderek arttığı
görülmektedir. Değişim sürecinden dünyadaki sanayi bölgeleri de etkilenmiştir. Ancak sanayi
bölgeleri, bu sürece giderek daha fazla uyum sağlayan alanlar olmuştur”(Özer,2008;91).
Ekonomik güç ve siyasi üstünlük bu uyuma katkı sağlamıştır.

“Sanayi bölgesinin tespiti çok önemlidir. Sanayi bölgesi tespitin ele alınması gereken
unsurlar vardır. Bunlar;
Geniş alan
Büyük sermaye topluluğu
Tesis sayısı*2
Vasıflı-vasıfsız işçi sayısı ve oranı (en az % 50 olmalı)
Diplomalı, nitelikli, donanımlı kadro sayısı
Yüksek ulaşım-iletişim-bilişim hizmeti
7- Değer*3 (yedi ayrı şekilde ele alınır)
a) Hammaddenin değeri
* Tümertekin,1969:40’dan alınmıştır.
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b) Mamül maddenin değeri
c) Yaratılan kıymet
d) İşçi değeri
e) Yatırım değeri
f) Enerji
g) İstihsal (üretim) hacmi”(Tümertekin,1969:40). Kuşkusuz bu genel özellikleri bir araya
getirmek ve sanayi bölgesi oluşturmak oldukça zordur. Bu sebeple dünya üzerinde sanayi
bölgeleri sayısı çok değildir.

Sanayi bölgelerindeki küçük, orta ve büyük işletmelerde üretilen mallar dünyanın dört
tarafına ulaştırıldığından uzmanlaşılan alanların ürünü olarak görülmektedir. Kısaca sanayi
bölgeleri sermayenin, hammaddenin, enerjinin, ulaşım ve teknoloji ağlarının buluştuğu ve
toplandığı merkezler haline gelmiştir.
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Uygulamalar
Dünya sanayi devrimi incelenmelidir?
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Uygulama Soruları
Sanayi devrimiyle dünya nasıl bir seyirle karşılaşmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, dünya sanayi devrimi ve sonrasında meydana gelen ana ve ara sanayi bölgeleri
irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. “Dünya ilk devrimini milattan önce 7000 yıllarında, ziraat devrimi ile yaşamıştır.” İfadesi
doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

2. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin ortaya çıkmasında etkili olan nedenlerden
değildir?
A. Keşifler
B. Rönesans ve Reform Hareketleri
Artan Nüfus
Ulaşım koşullarının gelişmemesi
Tarım alanlarının ekonomik faaliyet olarak insanların geçimine yetmemesi

3.Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin sonuçlarındandır?
A. Eğitim ve öğretim ön plana çıkmış
B. Nüfusta doğum - ölüm ve göç olguları daha net yaşanmaya başlanmış
C. Kır ve şehirde yaşayanlar net şekilde ayrılmış
D. Artan nüfusla birlikte şehirlerde çok çeşitli sıkıntılar yaşanmış
E. Hepsi
4. “Sanayi hareketleri ilk olarak İngiltere’nin Londra kentinde ortaya çıkmıştır.” İfadesi doğru
mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

5. 2. Sanayi Devrimi hangi tarihler arasında yaşanmıştır?
A. 1830-1914
B. 1830-1915
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C. 1830-1916
D. 1850-1916
E. 1850-1917

6. “4. Sanayi devrimi 2.Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle başlamıştır.” İfadesi doğru mu
yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

7.Ara sanayi bölgelerinden hangisi güney yarımkürede yer alır?
A. ABD
B. Kanada
C. Brezilya
D. Japonya
E. Rusya
8. Aşağıdaki hangisi sanayi bölgelerinin özelliklerinden değildir?
A. Sanayileşmeyi daha da hızlandırır
B. Teknolojiyi geliştirir
C. İstihdamı azaltır.
D. Üretim merkezleridir
E. Rekabeti artırırlar
9. 19. yüzyılın sonlarında sanayi bölgesi fikrini, sanayileşmenin bir aracı olarak ilk ortaya
koyan ülke İngiltere’dir.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

10. “Küreselleşmeyle birlikte bölgelerarası dengesizlikleri gidermekten ziyade bölgelerarası
rekabet avantajı sağlama kavramı ön plana çıkmıştır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
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A. Doğru
B. Yanlış

Cevaplar:
1-A, 2-D, 3-E, 4-B, 5-A,
6-B, 7-C, 8-C, 9-A, 10-A
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3. SANAYİNİN ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Sanayi kolları
3.2. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sanayideki etkisi
3.3. Büyük ölçekli işletmelerin sanayideki etkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Sanayi kolları nelerdir?
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sanayideki etkisi nelerdir?
Büyük ölçekli işletmelerin sanayideki etkisi nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sanayi kolları

Sanayi kollarını
değerlendirebilmek.

Sanayi kollarını
kavrayabilmek

Küçük ve orta ölçekli
işletmeler

Küçük ve orta ölçekli
işletmeleri kavrayabilmek.

Küçük ve orta ölçekli
işletmelerin önemini
kavrayabilmek

Büyük ölçekli işletmeler

Büyük ölçekli işletmeleri
kavrayabilmek

Büyük ölçekli işletmelerin
önemini kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar

Sanayi Kolları, Küçük İşletmeler, Orta İşletmeler, Büyük İşletmeler

Giriş
Ekonomik faaliyetler içinde sanayi önemli bir konudur. Sanayi hareketleri dünyanın büyük
değişimine neden olmuştur. Sanayi devrimiyle ülkeler ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel
anlamda büyük değişim ve gelişim sürecine girmişlerdir. Bu ekonomik faaliyet içinde sanayi
kolları oluşmuştur. İşletmeler özelliklerine göre küçük, orta ve büyük işletmeler olarak
ayrılmışlardır.
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3.1.SANAYİNİN ÖZELLİKLERİ
3.1.1.Sanayi Kolları
Sanayi faaliyetleri ekonomik faaliyetler içinde sekonder yani ikincil ekonomik faaliyetler
olarak bilinmektedir. Sanayi faaliyetleri üretilen malların özelliklerine göre çeşitli kollara
ayrılır. Bunlar;
Maden ve demir-çelik sanayi; Maden ve demir-çeliğe dayalı ara ve ana mallar
Dokuma sanayi; Pamuk, sentetik, yünlü, keten, ipek dokumalar ve her türlü tekstil ürünleri
vs.
Savunma sanayi; Uçak, tank, gemi, uzay araçlerı, füze, top, mermi, silah ve insansız hava
araçları vs.
Makine ve yedek parça sanayi; Dokuma ve tarım, sanayi, ulaşım, paketleme gibi çeşitli
elektrikli makineler
Gıda Sanayi; Her türlü gıda üretimi
Ormancılığa bağlı sanayi; Kereste, odun, tomruk, kağıt vs.
İmalata dayalı sanayi; Otomotiv, elektrikli eşya, elektronik eşya, beyaz eşya ve makine
sanayi vs.
Kimya sanayi; Boya, ilaç, gübre, deterjan, petro-kimya vs.
Tarıma dayalı sanayi; Dokuma, alkollü içki, tütün, deri tekstil, deri vs.
Taşa toprağa dayalı sanayi; çimento, cam, seramik ve porselen vb.

Yukarıda belirtilen sanayi kolları, kullandıkları hammadde ve ürettikleri mal -mamül
maddelere göre farklı işletmelerde üretilirler. Sanayi faaliyetleri üretime bağlı olarak iki
grupta toplanır. Bunlar;
Hafif Sanayi; Az miktarda hammaddenin küçük makinelerle çok büyük olmayan
üretim alanlarında yapılan üretim şeklidir. Giyim, dokuma, gıda, küçük alet ve gereçler vb.dir.
Hafif sanayinin öne çıktığı ülkeler genellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerdir.
Daha çok ev tipi ve atölye tipi sanayi faaliyetleri içerisinde yer alır.

Ağır sanayi; Çok fazla miktarlarda hammaddenin teknolojik donanımlı makinelerle büyük
fabrika tesislerinde işlenme şeklidir. “Demir çelik sanayi ağır sanayi sektörleri arasında en
başta gelmekle birlikte ürünleri pek çok sektörce girdi olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle bir
ülkenin sanayileşmesi güçlü bir demir çelik sektörünün varlığına bağlıdır”(Yaşar,2015:388).
Uçak, uzay araçları, gemi yapımları, demir çelik, otomotiv, petrol işleme, beyaz eşya ve
savunma sanayisinin öne çıktığı ülkeler gelişmiş ülkeler grubundadır. Çağdaş (fabrika)
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sanayi tipi içerisinde yer alan sanayi faaliyetidir. Bu grubun içine yalnızca imalat sanayisi
değil, aynı zamanda inşaat sektörü de girer. Bu bakımdan iki büyük grup sekonder üretim
tarzının temelini oluştururlar.

Tarımsal faaliyetlerde sorunları çözmeden ve tarımdan elde edilen verimi yükseltmeden
sanayileşme sürecine girmek yanlış ve tehlikelidir. Kalkınma hamlelerinde sanayi ve
sanayileşme en önemli faktör gibi algılansa da tek enstrüman değildir. Bir ülkenin
sanayileşmesi için o ülkenin bilgi ve teknoloji düzeyinin de yeterli olması bir zorunluluk
olarak karşımıza çıkmaktadır”(Gürler,2000:247). Sanayi bir ülkede; üretimi, savunma gücünü
arttırır, istihdama, milli gelire katkı sağlar, yaşam standardını yükseltir, çevreyi değiştirir,
bilimi-teknolojiyi, ulaşımı, tarımı ve diğer sektörleri geliştirir. Sanayi denilince ilk akla
gelenler;

İmalat sanayi; Herhangi bir maddeden farklı ürünler meydana getirme sürecidir. Yaşamın
her alanında bu ürünler diğer ifadeyle mal ve mamüller çok değerlidir.

Madencilik ve enerji kaynakları; İmalata topraktan hammadde sağlayan madencilik, sanayi
faaliyetleri için önem taşımaktadır. İmalatın gerçekleşmesini sağlayan enerji kaynakları
günümüze kadar çeşitlilik göstermiştir (Odun, kömür, elektrik, petrol, doğalgaz ve
yenilenebilir enerji kaynakları).

Tarım ürünleri; Yetiştirilen ürünler doğrudan veya imalat yoluyla insanların beslenmesine
ve kullanmasına sunulur. Topraktan gelen bu unsur canlılar için son derece önemlidir.

Yüksek gelir; ekonomik faaliyetler içinde yüksek gelir olanağı sağlanır. Buradan kazanılan
paralar diğer ekonomik faaliyetlere de katkıda bulunur. Milli gelir artar ve yüksek refah
seviyesi meydana gelir.

Çevre; 18 ve 19. yüzyıllarda çevreye sanayi faaliyetleri sonucu çok fazla zarar verilmiştir.
Zaman içinde sanayi faaliyetlerine bağlı olarak meydana gelen çevre sorunları yine sanayi
ülkelerinin çabaları sonucu önlenmeye başlanmıştır. Oldukça pahalıya mal olan çevre
politikaları sanayiden gelen paralarla uygulanır.

Sanayi faaliyetlerinde imalat yoluyla çok farklı türlerde mal ve mamüller ortaya çıkar.
İşletmeler kuruluş amaçlarına göre ara, yatırım ve tüketim malları üretirler.
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Ara mallar; Elde edilen ürünün yeniden üretim için kullanılmasıdır. İmal edilen demirden
ağır sanayi makineleri, motorlu araçlar ve ağacın işlenerek kereste yapılması örnek olarak
verilebilir. Tüketim amaçlı değildirler.

Yatırım malları; Üreticiden alındıktan sonra geçim sağlama veya ticari amaçlı kullanılan
mallardır. Örneğin takım tezgahı, taşlama aleti, motorlu araçlar (kamyon, otobüs), aletler ve
gereçler gibi. İmalat sonucu elde edilen mallar, farklı madde üretiminde kullanılır veya başka
imalatçılara satılır yani para kazanılır. Ara ve yatırım malları üretim grubu içinde
değerlendirilir.

Tüketim malları; Adından anlaşılacağı gibi doğrudan tüketime sunulanlar yani imalat
sonucu ortaya çıkan veya elde edilen televizyon, buzdolabı, elbiseler, mobilya gibi ürünlerdir.

Sanayide imalat; küçük, orta ve büyük işletmeler şeklinde gerçekleştirilir. Bu anlamda
işletmeler büyüklüklerine göre aşağıdaki gibi değerlendirilirler.
1.Küçük işletme (Ev tipi imalat)
2.Orta ölçekli işletme (Atölye tipi imalat)
3.Büyük işletme (Fabrika tipi imalat)
Bu değerlendirme veya sınıflandırma çalışan işçi sayısına göre yapılır. 1-9 işçi çalıştıranlar
küçük işletme, 10-24 arası işçi çalıştıranlar orta işletme 25 ve üzeri işçi çalıştıranlara da
büyük işletme olarak adlandırılırlar.

3.1.2.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Sanayideki Etkisi
Kuruluş aşamasında sınırlı sermaye ile başlayan küçük ve orta ölçekli işletmeler, üretim
payları açısından yadsınamz bir konumdadır. Çok büyük alanlara ihtiyaç duymazlar. Bu
işletmeler günlük hayatta her zaman kullanılan ve büyük işletmeler tarafından üretilmeyen
mal ve mamülleri üretirler. Bu mal ve mamüller bazıları doğrudan kullanılırken bazıları da
büyük işletmelere ara ürün şeklinde olmaktadır.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde yaygındırlar.
Dünyada eskiden beri sanayi alanında yer alan bu işletmeler önem taşımaktadır. Büyük sanayi
tesislerine yoğun bilgi ve uzman istihdam kaynağıdırlar. İstikrarlı üretim merkezleri olarak
görüldüğünden krizlerden daha az etkilenirler.
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3.1.3.Büyük Ölçekli İşletmelerin Sanayideki Etkisi
Büyük işletmeler başta gelişmiş ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde de görülürler.
Kuruluş aşamasında büyük sermaye ile başlayan büyük ölçekli işletmelerin üretim payları çok
fazladır. Üretim aşamasında potansiyeli çok fazla olmasına rağmen giderleri de dikkat
çekmektedir.

Kuruluş aşamasında büyük alanlara ihtiyaç duyarlar. Yenilikçi teknolojiyi üretirler ve takip
ederler. İstihdam çok fazla istihdam sağlarken bir o kadar da enerjiye ihtiyaç duyarlar.
Bazıları dünyaca tanınan küresel şirket haline gelmiştir. Siyasi ve ekonomik krizlerden çok
hızlı şekilde etkilenirler.

3.1.4.Sanayinin Diğer Ekonomik Faaliyetlerle Etkileşimi
Sanayi, özellikle ilk bakışta birincil ekonomik faaliyetlerle (tarım -bitkisel hayvancılık-,
madencilik, balıkçılık ve ormancılıkla) etkileşim içindedir. Sanayi bu sektörlerden sağladığı
ürünleri hammadde olarak kullanır. Buna karşın sanayi de tarıma çok çeşitli araç ve gereç
üretir.
Sanayide üretilen mal ve mamüller ticaret sayesinde paraya dönüşür. Yine sanayide üretilen
sayısızca ürün ve mallar hizmet sektörü içinde kullanılmaktadır.
Sanayi faaliyetleri enerji kaynaklarıyla çalışır ve üretirken, sanayiye bağlı olarak gelişen
teknoloji de enerji kaynağı üretimine doğrudan ve dolaylı yardımcı olur.
Ulaşım-iletişim-bilişim faaliyetlerinde kullanılan ürün ve mallar yine sanayi sektöründen
üretilirken, bu ürün ve mallar bir yerden bir yere de ulaşım faaliyetiyle taşınmaktadır
Turizmde kullanılan araç, gereç ve kullanılan malzemeler sanayi tarafından üretilirken,
turizmden kazanılan para da sanayiye aktarılır. Ayrıca sanayi; sağlık, eğitim ve finans gibi
ekonomik faaliyetlerle de karşılıklı olarak çok sıkı ilişki içindedir.

3.1.5.Doğal ve Beşeri Çevrenin Sanayiye Etkisi
Her ekonomik faaliyetlerde olduğu gibi sanayi de doğal ve beşeri faktörlerden çok fazla
etkilenmektedir. Bunlar;
1-Doğal Faktörler
Morfoloji (topografya-jeoloji), iklim, toprak, bitki örtüsü ve su kaynakları
2- Beşeri Faktörler
1-Tarihi Coğrafya
2-Siyasi Coğrafya
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3-Sosyal Coğrafya (Kültür, nüfus ve yerleşme)
4-Ekonomik Coğrafya (Tarım, sanayi, ticaret, turizm, ulaşım-iletişim-bilişim, madencilik,
enerji kaynakları, sağlık, eğitim ve finans)

3.1.6.Sanayinin Doğal ve Beşeri Çevreye Etkisi
Tüm ekonomik faaliyetlerde olduğu gibi sanayi de doğal ve beşeri hayata oldukça etki
etmektedir. Hammadde çıkarımından tüketime kadar olan süreçte bu etki görülmektedir.
Doğal ve beşeri faktörler içinde topografya, bitki örtüsü, su kaynakları, çevre, canlı hayatı,
sosyo-ekonomik yapı, kültür, nüfus ve yerleşmeye sanayi etki etmektedir.

3.1.7.Sanayinin Gelişme Evreleri
Avcılık ve toplayıcılık döneminden sonra neolitikte tarım yapılmaya başlanmıştır. Sanayi,
ihtiyaç duyulan birtakım yaşamsal eşyaların (giysi, temel besin maddeleri, küçük araç ve
gereçler vb gibi) el işçiliğiyle evde imal edilmesiyle başlamıştır. Sanayi faaliyetleri
başladığından günümüze kadar çok çeşitli evrelerden geçmiştir. İlk zamanlarda birinci evre
ev-ilkel imalatın ön planda olduğu görülmektedir.

İnsanoğlu gerek doğayla ve gerekse insanlarla bir mücadele içinde yaşamlarını sürdürmeye
çalışmıştır. Tarihsel süreçte insanoğlunun yaşamını etkileyen büyük değişim ve gelişmeler
meydana getirmiştir. Çeşitli madenler (kalay-bakır-demir) işlenmiş, tekerlek ve ateş bulunmuş
ve elde edilen araç ve gereçlerle insan yaşamı daha kolaylaşmıştır. Zaman içinde metallerle
yapılan bu araç ve gereçler ev dışında farklı bir ortamda yani atölyelerde yapılmaya
başlanmıştır. Bu süreçle birlikte orta büyüklükteki işletmeler ortaya çıkmıştır. “Atölye tipi
sanayi faaliyetleri, başta Güneydoğu Asya, Çin, Güneybatı Asya, Güney Amerika’da yaygın
bir durumdadır. Hatta batı Avrupa ülkelerinin bazıları ile kuzey Amerika’da da atölye tipi
sanayi işletmeleri bulunmaktadır”(Koca,2015:245).

Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar nedeniyle imalat alanlarının genişlemesine neden
olmuştur. Üretimin her aşaması daha modern bir hal almış ve tüm girdilerin potansiyeli neden
ve sonuçlarıyla dikkat çeken alanlarda yani fabrikalarda yapılmaya başlanmıştır. İmalat
yapılan açık ve kapalı alanlar genişlemekle birlikte kullanılan hammadde, harcanan enerji,
çalışan işgücü-işçi artmakla birlikte pazar büyümüş veya daha geniş alanlara yayılmıştır.
Böylece yerel, bölgesel ve dünyaca tanınan ve markalaşan büyük işletmelerle üretim
gerçekleşmektedir.

Böylece gelişmelerle birlikte imalat hem evlerde hem atölyelerde hem de fabrikalarda
yapılmaya başlanmıştır. Bu da üretimin artmasına ve daha da çeşitlenmesine neden olmuştur.
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Tarıma bağlı gıda (bahçe, süt ve süt ürünleri üretimi) devam ederken madenlerin bu
atölyelerde işlenmesiyle de daha önemli ve işe yarayan araç ve gereçler yapılmaya
başlanmıştır. Bu süreçle birlikte atölyelerin sayısı artmış ve bazı atölyelerde büyümeye
başlamıştır. Böylece eskiye göre daha büyük işletmeler haline gelen fabrikalar meydana
gelmiştir.

Dünyada sanayi için oldukça önemli olan atölye ve evlerdeki imalat halen devam etmektedir.
Günümüzde sanayinin geliştiği bölgelerde dahi imalat, fabrikalar dışında evlerde veya
atölyelerde de gerçekleştirilmektedir. Gün geçtikçe teknolojiye bağlı olarak çok çeşitli sanayi
ürünleri artarak gelişme göstermiştir. Nüfus ve nüfusun talebinin artmasına bağlı olarak bu
artış ve çeşitlenme her zaman önemini devam ettirecektir.

Ulaşım ve iletişim ağı geliştikçe coğrafi keşifler daha geniş bir çevreye yayılmış ve imal
edilen mal-ürünler uzak sahalara ulaştırılmıştır. Böylece yeni yerlerin keşfiyle ticaret
olanakları artmış ve pazar alanları da genişlemiştir. Uzun süren ve yoğun emek harcanan
sanayileşme süreci dünyada çok büyük değişme ve gelişmelere neden olmuştur.
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Uygulamalar
Sanayinin önemi incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Sanayi kollarının ekonomiye etkisi araştırılmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ülkelerin kalkınma ve gelişmesinde ekonomik faaliyetler büyük rol oynamaktadır. Sanayi
faaliyetleri belli başlı ülkeleri ön plana çıkarmıştır. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte
dünyada büyük değişme-gelişme olmuş ve sanayi kolları meydana gelmiştir. Bu bölümde
sanayi kolları dışında küçük, orta ve büyük işletmelerin önemi üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları

1. “Sanayi faaliyetleri ekonomik faaliyetler içinde seconder yani ikincil ekonomik faaliyetler
olarak bilinmektedir”. İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

2. Aşağıdakilerden hangisi Ormancılığa bağlı sanayi üretimi içerisinde yer almaz?
A. Kereste
B. Odun
C. Deri
D. Tomruk
E. Kağıt
3. “Hafif sanayinin öne çıktığı ülkeler genellikle gelişmiş ülkelerdir”. İfadesi doğru mu
yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

4. “İmalat sanayi; herhangi bir maddeden farklı ürünler meydana getirme sürecidir”. İfadesi
doğru mu yanlış mı?

A. Doğru
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B. Yanlış

5. “İşletmeler kuruluş amaçlarına göre ara, yatırım ve tüketim malları üretirler”. İfadesi
doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

6. Orta işletmelerde ortalama kaç işçi çalışmaktadır?
A. 10-20
B. 10-21
C. 10-23
D. 10-24
E. 10-25
7. “Küçük ve orta ölçekli işletmeler geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde yaygındırlar”.
İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

8. Siyasi ve ekonomik krizlerden çok hızlı şekilde etkilenen işletmeler hangi gruba girer?
A. Küçük Ölçekli
B. Küçük-Orta Ölçekli
C. Orta Ölçekli
D. Orta-Büyük Ölçekli
E. Büyük Ölçekli
9. “Sanayide üretilen mal ve mamüller turizm sayesinde paraya dönüşür”. İfadesi doğru mu
yanlış mı?
A. Doğru
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B. Yanlış

10. “Avrupa ülkelerinin bazıları ile kuzey Amerika’da atölye tipi sanayi işletmeleri
bulunmamaktadır”. İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

Cevaplar:
1-A, 2-C, 3-B, 4-A, 5-A,
6-D, 7-A, 8-E, 9-B, 10-B
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4. SANAYİ ÇAĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sanayi Çağı
Sanayi Çağı’nın Dünya Tarihi Bakımından Anlamı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sanayi çağı nedir?
Sanayi Çağı’nın dünya tarihi bakımından anlamı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sanayi Çağı

Coğrafyanın çağının etkisini
kavrayabilmek.

Sanayi çağını sanayi
coğrafyası bilimi içinde
değerlendirmek

Sanayi Çağı’nın dünya tarihi
bakımından anlamı

Sanayi Çağı’nın dünya tarihi
bakımından anlamını

Sanayi çağını irdeleyebilmek

saptayabilmek
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Anahtar Kavramlar
Sanayi Coğrafyası, Sanayi Çağı, Sanayi Toplumu, Nüfus

Giriş
Sanayi Çağı dünya tarihine damga vurmuş çok önemli bir dönemdir. Sanayi coğrafyası kendi
içinde çok farklı üretim faaliyetleri barındırmaktadır. Bu faaliyetler insanın yaşaması için
oldukça önem taşımaktadır. Sanayi çağı batı toplumların bugünkü halini almasında çok etkili
olmuştur. Toplumun her bakımdan gelişmesini ve değişmesini sağlamıştır.
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4.1. Sanayi Çağı

19. yüzyıl bütün yüzyıllar arasında, insanlık tarihinde en çok değişiklikler gösteren
yüzyıl olmuştur. 1830-1870 arasında yeryüzünde demiryolu ağı sistemi kurulmuş; dört on
yılda, dört bin yıllık taşıtın, atlı arabanın yerini yeni ulaşım aracı tren almıştır.
Sanayi devrimi, öteden beri alışılmış olan geleneksel ev işi dünyasından yığın halinde
mal üreten makine ilkesine geçiştir. Eski çağlardan sanayi çağının başlangıcına kadar
herhangi bir ülke sınırlı, kendi içine kapalı birçok bölgelere ayrılır ve yaşam onun içinde
olup biterdi. Bu bölgeler, bütünlüğü ve bağlantıları ile alışılmış düzenleri kurumları ile
kendilerine özgü bir görünüşte idiler. Yalnızca ihtiyaç duyulan şeylerin alışverişinin yapıldığı
doğal ve organik bir yaşama düzeni vardı; uzaktakilerle yapılan ticaret, alışverişe ancak çok
az mal katıyordu. Sanayi çağıyla birlikte sınırlı, kendine yeten yaşama çevrelerinin
yerine, büyük bir balık ağı gibi bütün insanları, bütün ihtiyaçları içine alan evrensel bir
bağlantılar sistemi geçmiştir. Bu, toplum bilimi bakımından, eski toplumsal yapının tam bir
değişimini gösterir.

Sanayi hareketinin içine giren ya da bu harekete sonradan katılan bütün uluslar er geç bu
değişmelerden geçiyor. Düzenli bir şekilde birlikte giden kuvvetli bir nüfus artışı olayı
sanayileşmeye hareketlilik veriyordu. Eski ulus düzeninde bulunmayan sınıfların sayısı
iki nesil içinde milyonları bulduğu; nüfusun çoğu, sanayi işçileri ve onların yanı sıra
ticaret ve sanayide hizmetli ve memurlar sanayi bölgelerinde alıkonulmuştur.

Tarih (bilimi) bakımından görülürse, sanayi sistemi oldukça küçük birkaç ülkede
doğmuştur. İskoçya’da, Orta İngiltere’de, Doğu Fransa’da, Ren bölgesinde; kısaca, Batı
Avrupa ülkelerinin kömür ve maden bölgelerinde. 19. yüzyılın ilk yarısında bu ülkelerin
siyasal önemi büyük ölçüde buna dayanır. On dokuzuncu yüzyılın ortasından itibaren
özellikle yirminci yüzyılda sanayileşme süreci daha uzak ülkelere, Avrupa dışındaki yerlere
de yayılmıştır. Avrupa dışındaki toprak parçalarında özellikle Kuzey Amerika’da ve
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sonra Sovyetler Birliği’nde bütün görkemiyle, yani çok büyük madde ve enerji
kaynaklarıyla bütün kara parçalarının temelinde sanayi sisteminin imkanları açılır. İşte, sanayi
hareketine ilerlemenin damgasını vuran bu önüne geçilemeyen geniş yayılmadır. Şimdiye
değin dünya tarihinde bütün yeryüzünü kaplamış olan hiçbir hareket görülmemiştir;
ancak, sanayi hareketinin bunu başarmış olduğu söylenebilir. Yeni teknik bu yaşama ve
toplum yapılanmasında belirleyici olmuştur. Sanayi süreci başka başka ülkelerde ne kadar
ayrı biçimde gerçekleşse de, bu süreç daima temelindeki teknik gelişmeyle uyum içinde
bulunur. Sanayi çağından önce el işçiliği küçük sanat biçiminden öteye geçemiyordu; insanın
teknik alanında gösterebildiği başarı düzeyi sınırlı idi. Yeni teknik ise, yaşayışın bütün
alanlarında yaşama tarzını belirlemektedir. Sanayi çağının getirdiği teknik anlamı, ruhu
bakımından da yepyeni.

Eski teknik, Yunanca “Techne” sözcüğünün belirttiği şeydi; yani, özel bir sanat ya da özel
bir beceri, özel bir güç anlamına geliyordu ve şu yalın formüle dayanıyordu: herhangi bir şey
yapmak isteyen insan, onu yapabilmek için bazı aletlere muhtaç olduğunu bilir veya zamanla
öğrenir. Dikkatini önce bu aletler üzerinde toplar. İstediği, bir şeyi yapabilmek, hem de kesin,
güvenli bir biçimde yapabilmektedir. Bu teknik, “yapmak istediğim bir şeyi yapabilmeliyim”
kaygısıdır. Oysa, James Watt (1736-1819)’ın 1768 yılında icat ettiği buhar makinası,
büsbütün başka bir şeydir. Bu makinayla birlikte, teknik, nitelik bakımından yeni bir anlam
kazanmıştır. Eylemin özünü değiştiren manevi formül değişmiştir. Artık insan, önce bir şeyi
isteyip, sonra onu gerçekleştirecek özel aracı bulmaz. Önce, genel bir güç (enerji) bulur; bu
güç, organik bir ölçüye bağlı değildir. Şimdi, insanın amacı bu enerjiyi belli ereklere varmak
üzere özel bir araç olarak kullanmak değildir; o, bambaşka bir sorun ile karşı karşıyadır:
“elimin altındaki bu güçlü ne yapabilirim?” Demek ki, erekleri belirleyen araçtır; yani, artık
insan, bir şeyi yapabilmek gücü var olduğu için yapmak istiyordur. Eski teknikte ise, insanın
kaygısı yapmak istediği bir şeyi yapabilmekti. Yeni teknikle, tekniğin anlamı da, işlevi de
büsbütün değişmiş bulunuyor; “teknik denilince, “fayda” değil, “güç” anlaşılıyor. İnsan
artık Homo Faber olarak doğadaki madde kuvvetleri olduğu gibi kullanmakla kalmıyor,
organik ölçüyü aşacak şekilde doğayı, doğadaki güç kaynaklarını kullanıyor. Kısaca Sanayi
Çağı’nın büyük teknik devriminin doğuşuna önayak olan makine şekli, iş ve alet
makinası değil, “güç” makinasıdır. Onunla, bağımsız bir çalışma düzeni, kendi kendine
çalışan bir makine düzeni doğmuştur. Burada insanın işi, makinaların başında durmaktan
ibarettir. Böylece, yeni teknikle sanayi girişimi yeni bir alana çevriliyor.

Freyer, yirminci yüzyılın ortalarına dek Sanayi Çağı’nı altı sanayi dalgası olarak
belirlenmektedir. İlk sanayi dalgası dokuma sanayisi dalgasıdır. Sanayi devrimi bu
dalgayla İngiltere’de başlamıştır. Dokuma sanayisi teknik alandaki en önemli icatları
yapmıştır. İlginç yönü, el işçiliğinden yetişme teknisyenlerce ve meslekten olmayan
kimselerce yapılmış olmasıdır. Teknik alanda buluş ve kuruluşun bir bilim işi haline gelmesi
daha sonraya ait bir olaydır. 1769 ile 1780 yılları arasında Richard Arkwright (1732-1792)
pamuk eğirme makinasını yapıp geliştirir. Yine o sıralarda İngiliz rahip Edward
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Cartwright (1743-1823) mekanik dokuma tezgahını icat eder. 1769’da James Watt (17351819)’ın buhar makinasını icat etmesiyle dokuma fabrikası, sırf makinaya dayanan bir işletme
olarak kurulur.

İkinci sanayi dalgasını demir-çelik dönemi oluşturur. Sanayileşmenin bu yeni alanı için
önemli icatların hepsi 1800’lü yıllardadır. İkinci dalga, büyük makine işletmesiyle elde
edilip işlenen demir ve çeliğin, organik maddelerden yapılmış birçok malzemenin yerine
geçen evrensel bir madde olması ile önem taşır. Örneğin ağaç direkler yerine demir
direkler, keten halatlar yerine çelik teller, toprak kaplar yerine demir-çelik kaplar
kullanılmaya başlamıştır. Demir ve çelikten bir dünya bu sanayi dalgasıyla birlikte
kurulmuştur.

Üçüncü sanayi dalgasını ulaştırma çağı oluşturur. İlk sanayi dalgası 1775, ikinci dalga
1800 yıllarında başlamıştı. Bu üçüncü dalga ise, 1885 yılında başlar. George Stephenson
(1781-1848)’un lokomotif üzerindeki çalışmaları 1820’li yıllara rastlar. 1830’da ilk
trenler işlemeye başlamıştır. Ulaştırma ve taşıma işlerinin teknikleşmesiyle hammaddelerin
dünyanın her köşesinden sanayi merkezlerine taşınması, sanayinin yığın halinde ürettiği
nesnelerin dünyanın her yanına gönderilmesi sağlanmıştır.

On dokuzuncu yılların ortalarına doğru sanayileşmenin dördüncü dalgası kimya çağı ile
başlar. 1850’li yıllarda kimya biliminin belli başlı bilgileri yeni sanayi kolunun kurumsal
temelini oluşturur. Justus von Liebig (1803-1873)’in “yapay gübreleme yöntemi akıllı
tarımın doğuşuna yol açar. Bu dördüncü dalganın özgün yönü, bilimin belirleyici bir etken
olarak önce bu dalgada ortaya çıkmış olmasıdır. Yeni teknik, bilim insanlarının uğraştığı
bir araştırma konusu haline gelmiştir. Yüksek teknik okullarında mühendisler yetiştirildiği
gibi, laboratuvarlarda birtakım keşifler yapılmıştır.

Beşinci sanayi dalgası elektrik sanayisidir. Bu yeni sanayi, kendisinden önceki bütün
sanayileri kökünden değiştirmiştir. Elektrik buhar gücünün yerini almış; elektrik
yardımıyla taşıma ve ulaştırma işleri yeni bir biçime girmiştir. Çabuk gelişen büyük
kentler elektrikli taşı aracına, tramvaya kavuşmuş; kimya sanayi elektriği kullanarak
yeni bir temel üzerinde gelişmiştir.

Altıncı sanayi dalgası benzin motoru çağıdır. 1889’da Paris’te ilk otomobil sergisi
açılmış, 1894’de ilk uluslararası otomobil yarışması yapılmıştır. Bu dalgayla ulaştırma
alanında yepyeni ufuklar açılmış, özellikle gökleri fethetmek mümkün olmuştur. Freyer, bu
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altıncı sanayi dalgasına bir yenisini, “atom gücü çağını eklememiz gerekir” diyor ve
“ama bu, ne de olsa tarih değil, şimdi ve gelecek’tir” diye ekliyor.

İnsanlığın toplumsal tarihinde şimdiye dek görülen toplumsal tabakaların yer değiştirmesi
olaylarının en güçlüsü, eski zaanatçı-çiftçi dünyasını çağdaş sanayi sistemine çeviren teknik
değişmelerle el ele gider. Sanayi çağında fabrika ya da maden ocaklarının kuruluş yerleri
veya sanayi işçilerinin oturma yerleri sanayi çevreleri olarak nüfus kabarmalarının çok
yükseldiği yerler olurlar.

Sanayi ülkeler için ayırt edici nitelik olan nüfus sıklığının dağılışı iç göçlerin sonucudur.
Şimdiye dek dünya tarihinin hiçbir kavimler göçünde böyle bir insan yığınının harekete
geçmemiş olduğu güvenle söylenebilir. Sanayi, ilk aşamalarından beri getirdiği imkan ve
umutla insanları kendine çekmiştir. Sürekli bir insan selini sanayi bölgelerine sürükleyen
göçler, yalnız bir yer değiştirmeyi, insanların mekan içine dağılışını göstermiyor; aynı
zamanda ayrı ayrı her bir olayda bir meslek değişikliğini, toplumsal durumun değişikliğini
doğuruyor. İç göçlerle, eski ekonomide bulunmayan yeni bir büyük sınıfın, sanayi işçileri
sınıfının doğuşu gerçekleşmiş; öte yandan tarımla ilgili işlerin akılsallaşması ile köylerde
efendiye bağlılık ya da toprağa bağımlı olma durumu giderek ortadan kalkmıştır.
Sanayinin ihtiyacı olan işçileri sağlayan birinci kaynak köylerdir. ikinci kaynak ya da eski
küçük sanatlardı. Sanayileşme dalgalarından her biri eski zaanatları eziyor ya da onlarının
etkinlik çevrelerini daraltıyordu; öyle ki, o güne dek küçük sanatlarda çalışmış olanlar artık
onlardan kazanç sağlayamıyor ama özgür oluyorlardı. Yüzbinlerce insanın geçiminde bu
süreç ortaya çıkmıştı. Bu süreç içinde el dokumacıları dokuma fabrikalarında, sabun
üreten esnaf kimya sanayisinde işçi oldu. Diğer bütün üretim dallarında da benzer durumlar
oldu. Eski zaanatlar sınırlandılar ve bir kenara atıldılar ya da onların işlerine sürüldüler. Bir
kısmı da büsbütün ortadan kalktı.

Yeni doğan sanayi uğruna açıkta kalan ve bütün Avrupa’ya dağılan milyonlarca insan vardı.
Şimdi fabrikalara gitmek gerekiyordu. İnsanları bir bölgeden başka bir bölgeye sürükleyen iç
göçler yanı sıra sanayinin kendisi de, genellikle, küçük sanat işçilerinin (örneğin iplik
bükücü, dokumacı, demirci, çilingir, odun işçisi vb.) oturdukları yerlere yerleşti. Demek
ki sanayi kuruluş yerini işçi sınıfına göre seçmiş, ama kısa bir zaman içinde küçük sanat
bölgelerini sanayi çevreleri haline getirmişti. Küçük sanatlardan gelenler sanayi için
nitelikli işçileri, köylerden gelenler de bilgisiz ve niteliksiz işçileri ortaya çıkardı. Böylece
bu iki ana kaynaktan yeni büyük sanayi işçileri sınıfı (Proleterya) teşekkül etti.

Sanayinin ilk on yıllarında bugünkü anlamıyla bir toplumsal siyaset yoktu. İş zamanlarının,
koşullarının düzenlenmesi, işletmelerde sağlığı koruma yasaları, hakça ücret işlemleri yoktu.
İşçi sendikaları tarzında işçi örgütleri de bulunmadığından onlar ancak 19. yüzyılın ikinci
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yarısında kurulmuşlardı, sanayi işçi gündelikleri asgari geçim sınırına inmek eğilimi
göstermişti. Birtakım sanayi kollarında en ucuz işçi olan kadınlar ve çocuklar erkek
işçilere tercih edilirdi. Günlük çalışma saati 10-14 saat olarak değişebiliyordu.

Sanayi sistemi başlangıç döneminde fırtınalı bir hız içinde gelişti. Makinalı üretimle ilgili
teknik buluşlar dolayısıyla sanayi ürünleri birden bire ortalığı kapladı; sürüm
tıkanıklığı genel bir ekonomik bunalıma yol açtı. Sanayi işçileri sırf ücrete
dayandıklarından, bunalım sırasında tam bir sefalet içine düştü. Burada sanayi sistemine
geçişin meydana getirdiği toplumsal yapı değişmesinin ne kadar derin olduğu açıkça
gözlemlenmektedir. Köy çevrelerinden sanayi bölgelerine göç eden ya da kendi sanatları
önemini yitirdiği için, makine işçisi olan insanlar tamamıyla yeni bir toplumsal yapıya
girdiler. Sanayi işçi sınıfının oluşumu, bu yapı değişmesinin en önemlin yeni bir kuruluşu
olarak gerçekleşti. İnsanlığın toplumsal tarihinde hiçbir büyük sınıf bu denli kısa bir sürede
olmamıştır. 19. yüzyılda Avrupa’daki toplumsal yapı değişikliğinin en önemli yönü
Sanayi İşçi Sınıfı’nın doğuşudur. Bugün sanayi sistemini gelişmiş, olgunlaşmış şekliyle
görüyoruz. 1850’li yıllara doğru önce Fransa’da, sonra Avrupa’nın başka ülkelerin de
toplumcu kuramlar ve programlar ortaya çıktı. Bunların en önemlisi ve en etkilisi Kral
Marx ( 1818-1883)’ın ileri sürdüğü kuramdı.

Toplumcu kuramların iki yönü var. Biri yeni bir sınıfın yani işçi sınıfının idolojileri, başka bir
değişle, savaş parolaları idi. İşçiler bu parolalarla örgütlenip sınıf kavgasına atılıyordu. diğeri
1850 yıllarında ortaya atılan toplumculuk öğretilerinde bir parça da toplum bilimsel kuram
bulunuyordu; çünkü, bunlar hem kendi çağlarında gerçekleşmiş olan toplumsal gelişmelerin
nedenlerini bulup çıkarmak hem de bu toplumsal değişmelerin nasıl bir yön izleyeceğini,
sonucun nereye varacağını önceden bildirmek iddiasındaydılar.

Marx (1770-1831) toplumsal gerçekliği kavrama bakımından da keskin görüşlü bir
gözlemcidir. Marx’ın istediği, kapitalist çağın hareket yasasını açıklığa kavuşturmaktı.
Marx büyük işletmenin küçük işletmeye, makine ile üretimin el sanatları üretim tarzına
üstünlüğünü açıkça savunmuştur. Zaten küçük sanatların birbiri ardına büyük sanayi
işletmelerince ortadan kaldırılmasının nedeni de bu idi. Marx bundan, işletmeler
arasındaki rekabet kavgasının böylece sürüp gideceği ve sonunda büyük işletmelerin zaferiyle
küçük ve orta işletmelerin yenilgisine varılacağı sonucunu çıkardı. Marx buna, “sermayenin
bir elde toplanması eğilimi” diyordu.

Marx, sanayi işçisi denilen yeni sınıfın on yıldan on yıla daha da büyüdüğünü gördü. Her
gelişen sanayi kentinde, her sanayi bölgesinde on binlerce hatta yüzbinlerce yeni işçi
birikiyordu. 20. yüzyılın başlarında işçiler Avrupa ülkelerinde bütün çalışan insanların
neredeyse yarısını oluşturmaktaydı.
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Sanayi sisteminin 1900’lü yıllarda gittikçe daha geniş alanlara yayılması ve dünya
politikası ile ilgili olaylar, sanayi hareketinin ilk başladığı sıralarda akla hayale
gelmeyen önemli 4 değişikliğe yol açmıştır. Bunlar;
1- Orta tabakaların, özellikle bağımsız küçük sanat erbabının büyük girişim tarafından
proleterya durumuna indirileceği, sınıf etkinliğinin daha açık bir biçimde ortaya çıkacağı
konusundaki Marx’ın öne sürdüğü görüş, zanaatçıların çalışma alanı gerçekten de daraldığına
göre belli bir ölçüde doğru çıktı. Ticaret alanında büyük işletmeler gelişti (örneğin, büyük
alışveriş merkezlerinin kurulması). Ancak, birtakım küçük sanat dalları bunlara karşı
dayanıklı olduklarını gösterdiler.

2. Orta sınıf eski güç ve yetenekleriyle birlikte varlığını sürdürmekle kalmadı, kendine yeni
bir biçim de verdi. Durmadan ilerleyen sanayileşme, artık işçi sınıfının sayıca artmasına
değin; yeni bir sınıfın, memur ve müstahdemler (hizmetliler) sınıfının kuruluşuna yol
açtı. Akıllı üretim birçok parça işlerin fabrikadan büroya taşınmasını gerektirdi.
İşletmelerin büyümesi yazı işlerinin de artmasına, yeni memurlukların doğmasına neden
oldu. Kısaca, sanayi ve ticaretin bütün büyük işletmelerinde yeni bir tabaka: yöneticiler
örgütleyenler/düzenleyenler ve denetleyenler tabakası ortaya çıktı. Bu yeni Orta Sınıf
inanılmayacak kadar çabuk büyüdü. Devlet ve belediye kırtasiyeciliğinin artması da resmi
dairelerde hukuksal durum ve çalışma tarzı bakımından özel kurumlarda çalışanlar örneğine
benzer bir memur ve müstahdem türünün doğmasını sağladı. Bu yeni orta tabaka eskisine
katılarak onu güçlendirdi.
3. Sanayileşmenin ilk başladığı sıralarda makinenin insan işçiliğinin niteliğini zorunlu olacak
düşündüğü onun göreceği işi sırf mekanın işleyiş düzeyine indirdiği fabrika ücretini de ister
istemez asgari geçim sınıfına düşeceği izlemini belirtmişti. Ancak teknik ilerleme özel bir
uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerin ve bu gibi işleri görebilecek yetenekte yeni bir uzman
işçi sınıfının doğmasına yol açtı. Başka bir ifadeyle bütün işçiler nitelikli işçi ve niteliksiz
/kara işçi diye iki kesime ayrıldı: Her istenildiği vakit değiştirilebilen işçiler ile, yerleri
güçlükle doldurulabilen yetişmiş/usta işçiler. Böylece işçiler arasında bir farklılaşma oldu.
Ücret konusunda da, işçi ücretleri geniş bir derecelenme gösterdi.

4.Sanayileşmenin gelişme sürecinde bütün sanayi ülkelerinde işçi sendikaları, işçi
partileri kuruldu. İşçi sınıfı ile girişimciler (müteşebbis) sınıfının arasındaki karşıtlık,
bambaşka bir özellik kazandı. Karşıtlık bir sınıf kavgası olmaktan çıkıp; anlaşmazlık konusu
oluşturan sorunlarla uzlaşarak bir sonuca varma durumu yaratıldı. Yasalarla hastalık, kaza,
yaşlılık, işsizlik hallerinde işçilere birtakım güvenceler sağlandı ve bu gelişmenin
tümüne, “sınıf kavgasının kurumlaştırılması” denildi. Böylece, sınıf karşıtlığı yeni bir
nitelik kazanmış oldu. Devletin iktisat alanına karışmaması, bu konuda her türlü müdahaleden
kaçınması gerektiği ilkesini savunan, devlet-toplum karşıtlığının da ortaya çıkmasına yol açan
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liberalizm açısından bakılırsa; bugünkü durumda, bütün sanayi ülkelerinde devletin ekonomik
ve toplumsal yaşayıştan el çektiği değil, tam tersine, bu hayata her gün bir parça daha el attığı
görülür. Devletin kendisi de işletmeler kurmakta ve üretimin bir kısmını kendisi
değerlendirmektedir. Hiçbir çağdaş devlet yoktur ki, iktisadi hayata en geniş ölçüde el
atmasın.

Sanayi toplumu, örgütleyici bir yapı olarak toplumsal yapıların pek karışık bir sistemini,
insanlığın toplumsal tarihinde şimdiye dek görülenlerin en karmaşığını kurmuştur. Bugün hiç
kimsenin, içinde yaşadığımız toplumsal bütünü tamamıyla öngörmesine imkan yoktur

Sanayi toplum düzeninin insanla ilgili manevi sorunu var. Toplumsal düzenleme ağı bütünde
olsun parçalarda olsun, insanı ancak belli bir yönden kavrıyor. İnsanın varlığı çok boyutlu bir
yapı olarak göz önüne alınırsa, çağdaş yaşayışın kurumları, insanı varlığının ağırlık
noktasında ve merkezinde ele almazlar. İnsanı kendi içlerine almazlar; onunla sadece
ilgilenirler. Eski toplumsal kurumlar, söz geliş bir köy topluluğu ya da eski tarzda bir küçük
sanat birliği insanı bütünlüğüyle kavrar, onu gerçekten kendi içine yerleştirirdi; bu
topluluklarda ortak töreler ve dinsel töreler de insanın kendisi vardı. Bugünkü yaşam için ayırt
edici nitelik taşıyan toplumsal kurumlarda bu dayanışma ve yoğunluk yoktur. İnsan bu
düzenlemelerde bütünü ile alınmamıştır. Çağdaş insan bir kesit noktası yaşayışı içinde
bulunuyordu; kendi toplumsal çerçevesinin dışında. Ya da içinde bulunduğu çerçeve
gevşemiştir. Başka ifadeyle; bu toplumsal çerçeve, insanı içinde tutan ve taşıyan bir çerçeve
niteliğinde değil de, onun varlığı üzerine atılan bir balık ağı özelliği taşıyor. Başlangıcından
beri, makinenin insan çalışmasını ruhsuzlaştırdığı söylenmiştir. Dolayısıyla, çağımız yaşama
dünyasında bir insanın izlediği ilgilerin manevi ilgilerin de çoğunun kendi mesleksel
çalışmasıyla bağlılığı yoktur. Bu ilgiler çeşitli olabilir ama bunlar yan uğraşlardır ve kendi
mesleğiyle pek bağlılıkları olmadığından ya da bu bağlılık gevşek olgudan; mesleksel
çalışmasının özünden boşalmasıyla birlikte sürdürülür.

Sanayi öncesi ekonomi sistemlerinin hepsi ev işlerinin yapısına göre kurulmuştur. Sanayi
sistemi ise, büsbütün başka bir yapı özelliği gösterir. Egemenliğini, eskideki açıkça
görülebilen simgelerle yüklü biçimlerinin giderek arka plana geçmesi, buna karşılık, görülür
şekilde bulunmayıp da ancak etkileriyle kendisini hissettiren isimsiz gücün yeni biçimlerinin
gittikçe daha büyük rol oynamaları sanayi sisteminin pek belirgin özelliğidir. Bu, sanayi
sistemi koşullarında insan varlığı için önemli psikolojik sorunlar doğurur. İnsan durmadan,
ister istemez deneyim imkanlarını aşan yargılar vermeye zorlanır. Kendi görüş ufkunun
dışında bulunan bu gerçeklik karşısına yalnız yargılar değil, duygu ve anlayışları da koyar.
Burada, yanılsama ve sığ düşünüşün, çok çabuk değişen ve pek kolaylıkla etkilenen değer
duygularının yapısal temelini bulmaktayız. Joseph Schumpeter ( 1883-1950)’in ifadesiyle
“bugünün insanı çok dar bir çerçeve içinde üstün bir uzman, gerçek bir ilişkisi olmak
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amacındadır; buna karşılık, bu dar çerçeve dışında kalan bütün yargılarında ve
tavırlarında gerçekliği kavramakta şaşılacak bir eksiklik gösteriyor”.

Sosyoloji, toplum kurumlarını araştıran genel ve sistemli bir bilim olarak değil, sanayi
hareketinin kurumsal bir öz bilinci olarak ortaya çıkmıştır. Sosyoloji ile sanayi sisteminin
aynı zamanda doğması tesadüfi değildir. Sanayi toplumunun doğduğu her yerde sosyoloji de
doğar. Sanki sanayi toplumunun doğuşuna dek insanlar arasında yer etmiş olan toplum
düzenleri pek doğal görünüyorlardı da, onu için özel bir bilime ihtiyaç göstermişlerdi. Sanayi
toplumunun oluşmasıyla birlikte, sanki insanlar arasındaki toplumsal bağlantı artık sorunlu bir
duruma gelmişti ve bundan ötürü yasalarını araştıracak olan bir bilime ihtiyaç vardı. Ya da
şöyle denebilir: Sanki eskiden toplum olayları devletlerin büyük, sağlam biçimlerine bağlı
görülüp, kendi başlarına özel birer olay olarak ortaya çıkmamışlardı. Şimdi ise, devlet
kalıbından kurtulmuşlardı; bağımsız birer gerçeklik olarak yeni ortaya çıkıyorlardı.
Sosyolojiyi kurmuş olan düşünürler ikide bir bunu dile getirdikleri gibi, yeni bilimi böyle
anlatıyorlardı. Onların demesine bakılırsa, Ancien regime ve dayandığı sistem yıkılıp yeni
makinalı üretim ilkeleri ortaya çıkınca, toplumun harcında sonu nereye varacağı belli olmayan
hareketler meydana gelmiştir. Nasıl fizikçi madde ile hareketleri inceliyorsa, biz de bu
hareketleri incelemeliyiz. Onun için Fransız toplumbilimci Saint-Simon (1760-1825) bu
yeni bilime Physique sociale adını vermişti. Otuz yıl sonra genç Hegelci Lorez Von Stein
(1815-1890), “sanayi üretimi ile ortaya çıkan toplumsal harekete hakim olmamız gerek;
ancak bunu yapabilmemiz için, önce bu hareketin yasalarını bilmeliyiz. Bu da yeni bilime
düşen bir görevdir” diyordu. Yalnız, tek bir konu ile yetinmek bir bilimin hiçbir zaman işine
gelmez. Her bilim daima kendi sorularıyla, kendi yöntemleriyle kavrayabileceği araştırma
alanının bütününü kucaklamaya çalışır.

Özel bir araştırma konusu olan sanayi toplumu, sanayi devrimi dolaysıyla başlı başına bir
bilim sorunu olduğu bilincine eriştikten sonra, sociologie (toplumbilimi) de aynı şekilde
hareket etmiştir. Çünkü, ancak çeşitli toplumsal olaylar birbirleriyle karşılaştırılırsa, toplum
hayatını yöneten yasaları bulmak mümkün olur. Sınai toplum düzeni konusu yeni sosyoloji
sistemlerinde bile önemini korumuştur. Bilim ve kuşkusuz toplumbilimi de uğraştığı olayları
tarafsız bir gözle, değer yargısı gözetmeksizin, her türlü pratik kaygı ve amaçtan bağımsız
olarak, yalnızca nesnel gerçekliğe varmak dileğiyle araştırma kurallarına uygun biçimde
çalışır. Bir bilimin edindiği bilgilerin her yer ve her zaman doğru olabilmesi için bu şarttır.
Araya herhangi bir değer yargısı karışacak olursa, bilginin genel geçerliği tehlikeye
düşer. Bir de araştırma konusu insanın dünyasıyla ilgili ise, toplumsal gerçeklik
konuları ele alınmakta ise, “değer yargısı gözetmemek” kuralı büsbütün önem kazanır.

Bugün bilmekteyiz ki, sosyolojik bilgilerin günlük yaşama alanına uygulanması ancak bir
kısım sorunlar için mümkündür. Dünya çapında bütün bir toplumsal düzenin planlanması
imkansızdır. Bu, bir makine takımının ya da bir sulama sisteminin kağıt üzerinde planını
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yapıp sonra da bu plana uygun bir biçimde gerçekleştirilmesine benzemez. Teknik işler ile
toplumsal gerçeklik yasaları arasındaki fark buradadır ve bu fark daima kalacaktır. Teknik her
eser akılla düşünülüp meydana getirilebilir; Toplumsal gerçeklikler ise, tarihsel olayların
akışı içinde bulunurlar. İnsan, toplumsal gerçeklik yapılarını, kurumları istediği biçimde
düzenlemek için ne kadar uğraşırsa uğraşsın, onları tarihsel akışından dışarı çıkaramaz. Doğa
bilimleri ile teknik arasındaki bağlantılar gibi sosyolojik bilgi ile siyasal erekler arasında
benzer bağlantılar kurulamaz.

Max Weber (1864-1920)’in, “siyasal karar başladı mı, toplum biliminin yetkisi sona
erer. Değer yargısı gözetmeme damgasını taşıyan sırf kurumsal bir girişim olmak dolayısıyla
toplumbilimi, neleri istememiz gerektiği hakkında insanı bağlayan herhangi bir şey söylemeye
yetkili değildir “demesinde ve her fırsatta bu nokta üzerinde durmasında derin bir anlam
vardır. Toplumbilimi ile uğraştığımızda, bizim de içinde bulunduğumuz tarihsel gerçeklikleri
inceliyoruz; tarih ise durmadan bugüne doğru akar ve hep gelece doğru açılır. Tarihin her
bitiminde yanıtlanmamış sorular kalır. Toplumbilimi bugüne değin geçirdiği gelişmelerle ve
bugünkü durumuyla, günümüzdeki toplum düzeninin bütününü incelerse de, daima olmakta
olanı araştırır; olay araştırmasının sınırları içerisinde kalır ve “olması gerek” diye herhangi bir
yargıda bulunmaz.

4.2. Sanayi Çağı’nın Dünya Tarihi Bakımından Anlamı
Goethe, 1792 yılında, eski Avrupa kuvvetlerinin Fransız devrimcilere karşı giriştikleri
savaşa Weimar Dükü’nün maiyetinde katılmış, ve görüp yaşadıklarını “Fransa’da
Kampanya” adlı yazısında anlatmıştı. 20 Eylül’de müttefiklerle devrimciler arasında
çarpışma oldu; bu gerçek bir savaşma değildi, ama bir ateş düellosu idi. O güne,
“Canonade von Valmy” denir; ateş savaşması bir karara varmadan sona erdi. Akşam
müttefiklerin genel karargahında, yakılan ateşin etrafında toplanmışlardı; oldukça kötü bir ruh
hali içindeydiler. Gün hiçbir şekilde bir yenilgi sayılmazdı, ama başarılı bir sonuç da
alınmamıştı. Genç Fransız devrim ordusunun ağır bastığı açıkça görülmüştü. Savaşma
sonucunun verdiği bitkinlik içinde Goethe’ye düşüncesi soruldu. O zaman Goethe şu anlamlı
sözü söyledi: “Buradan ve bu günden sonra dünya tarihinin yeni bir dönemi başlıyor ve sizler
bugünü birlikte yaşadığınızı söyleyebilirsiniz”.

Şimdiye değin her zaman yenilen Fransız devrimcileri ilk kez burada olumlu sonuç aldılar.
Ama bu yalnızca askerlikle ilgili bir olay değil; tersine siyasetle ilgili, dünya tarihi ile ilgili bir
olaydı. Fransız Devrimci ilkesi ilk kez etkin ve üstün bir ilke olarak ortaya çıkıyordu.
Demek ki Goethe’nin sözünde, Fransız Devrimi’nin itme gücü olan düşünceleriyle, ruhlar
üzerinde kazandığı kudretle, milletlere verdiği yeni biçimle, Avrupa tarihinde, belki de dünya
tarihinde yeni bir çağ açtığı sezgisi bulunuyor. Bu düşüncelerin kendilerini nasıl kuvvetle
kabul ettirdikleri ve sonraki yüzyılların gidişinde bütün devletlerin, önce Avrupa sonra
Avrupa dışındaki devletlerin bu düşüncelerle nasıl kökten değişmiş olduğu göz önüne
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getirilirse, hiç de asker olmayan Goethe’nin, daha Valmy’deki top sesleri arasında kendine
geleceği duyuran sezgisine hayran olmamak elde değildir.

Goethe’nin belki tamamıyla bilincine varmadan söylediği bu söz, daha geniş bir anlamda da
doğrudur (çünkü bu öteki anlamı Goethe o anda düşünmemişti). 1792 yılının aynı
sonbaharında Avrupa Pazar ve sergilerinde ilk kez İngiliz makine iplikleri sunuluyordu;
ipliklerin düzgünlüğü, ucuzluğu ve satışa sürülen malların çokluğu herkesi şaşırtmıştı. Pamuk
ipliğinin makinede bükülmesi basit bir iştir, ama aynı zamanda bunda bugün “sanayi devrimi”
dediğimiz bir devrim saklıdır Bu devrim öteden beri alışılmış olan geleneksel el işi
dünyasından kütle halinde mal üreten makine ilkesine geçiştir. Bu basit şey hakkında herhangi
bir kimse “buradan ve bugünden başlayarak dünya tarihinin yeni bir dönemi açılıyor,”
diyebilirdi.

Siyasal devrimi yaratan büyük ulusal ordu, eski kabine stratejisinden daha üstün bir kudret
olarak göründüğü gibi, makine üretimi de el işi ile yapılan şeylere karşı üstün bir gücü dile
getiriyordu. Bunlar, siyasal devrim ve bu sanayi devrimi artık geleceği
biçimlendirmekteydiler. Gerçekte biri Fransa’da, diğeri İngiltere’de başlamış olan bu iki
devrim arasında yalnız zaman bakımından bir birliktelik değil; tersine bu ikisi arasında öz
bakımından da bir bağlantı vardır. Çünkü top ateşi ile iplik makinaları, kütle halinde ordu ile
kütle halinde üretim (istihsal), siyasal değişmeler ile iktisadi-toplumsal değişmeler; bütün
bunlar derinden birbirlerine bağlıydılar, ve birlikte dünya tarihinin yeni bir çağını
açmaktaydılar.

Bütün yüzyıllar arasında 19. yüzyılın şimdiye değinki insanlık tarihinde “en çok değişen”
yüzyıl olduğu da aynı yetki ile söylenebilir. Hiç kuşkusuz, tek tek sınırlı sanayi bölgelerinde
başlayıp, git gide daha büyük alanlara yayılarak bu yüzyılda gelişmiş olan yeni teknik, dünya
tarihi ile ilgili ilk önemli olaylar arasına girer; bu ilk “önemli” oluş, onun içine konulan
manevi başarılar dolayısıyla değil (çünkü şüphesiz insanlığın çok daha büyük başarıları
vardır), ondan çıkan devrimci etkiler dolayısıyladır. Bunlardan herhangi birini göz önüne
getirelim. Goethe Weimar’dan Marienbad’a, Roma’dan Tivoli’ye gittiğinde, Horatius’un
kullandığı teknik araçtan, yani atlı arabadan başka bir şey kullanmamıştı. Sezar, savaşını bu
taşıt tekniği ile yapmıştı; Napolyon da öyle. Atlı araba; bu buluş aşağı yukarı dört bin yıllıktı,
1830 yılına kadar esaslı bir değişikliğe uğramadan kalmıştı ve bu zamana kadar bütün
taşıtların önünde geliyordu. Ama 1830’la 1870 arasında yeryüzünde ağ şeklinde ilk demiryolu
sistemi kuruldu. Bu bakımdan dört onyıl’da, önceki dört binyıldan daha fazla değişiklikler
oldu. Deniz taşıtlarında buharlı gemiden önceki en son önemli buluş yelkenli gemi idi; bu
da o kadar eski idi ki, tarihten önceki binyıllara değin uzanır. 1807’de ilk buharlı gemi
yapıldı; dört on yıl sonra da vapur yolculukları bütün dünya denizlerini kapladı. 19. yüzyılda
şöyle bir duygu vardı: İnsanlık teknik bakımından binlerce yıl boyunca duraklamıştı; ilk kez
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şimdi bir yarılma oluyor ve her on yıl yeni bir şey getiriyor; ilerleme sonsuzca sürüp gidiyor.
Evrensel tarih görüşü bakımından insan bu duyguya hak vermekten kendini alamaz.

Sanayi Çağı sadece eski bölgeler üzerine kurulmuş ya da onların içine yerleştirilmiş bir
çatı değildir; tersine, insanın kendisine nüfuz etmiş ve onu beden ve ruhu ile eski
dünyadan yeni (modern) dünyaya geçirmiştir. Makineli üretim aracı ve onlardan elde
edilen kütle halindeki eşya, makinalı taşıt ve mekanik haberleşme aracı hayatta ön plana
geçince, yalnız dünyanın yüzü değil, ulusların yapısı da; yalnız hayatın dış biçimi değil,
toplumsal alanda insanın bütün varlığı da kökten değişmiş olur. Hiçbir toplumsal tabaka kendi
durumunda kalmamıştır, köylü zümresi de öyle. İlişilmemiş hiçbir köşe bırakılmamıştır;
günlük ihtiyaçları içindeki özel ev idaresi bile. Eski çağlarda, yani aslında sanayi çağının
başlangıcına değin bir ülke sınırlı, kendi içine kapalı birçok bölgelere ayrılır ve hayat onlar
içinde dönerdi; bu bölgeler bütünlüğü ve bağlantıları ile alışılmış düzenleri ve kurumları ile
kendilerine özgü bir görünüşte idiler. Bir kentin çevresinde bulunan köyler bu kentle birlikte,
yalnızca ihtiyaç duyulan şeylerin alışverişinin yapıldığı doğal ve organik bir yaşama düzeni
kurarlardı; uzaktakilerle yapılan ticaret alışverişe ancak çok az mal katıyordu. Dünyanın
tamamıyla başka bir bölgesinde yetişen hububatı yığın halinde uzaktan getirmek ve kuleleri
çiftçinin tarlasından görülen bir kentin, kendi ekmeğini yemeyip Amerikan ya da Rus buğdayı
getirmesi düşünülemezdi. Aslında pek karışık ama bizim için çoktan beri alışılmış olan şu
basit olay, yani bir yük gemisinin okyanusta yol alması ve yük katarının kara parçalarını
dönüp dolaşması, bu durumu temelinden değiştirmiştir.

En uzak bir çiftlik olsun, en gösterişsiz ev idaresi olsun her biri ayrı ayrı dünya
ticaretinin, dünya alışverişinin, dünya pazarlarının büyük örgüsü içine kaçınılmaz bir
şekilde katılmıştır; üretici (müstahsil) ve tüketici (müstehlik) olarak sanayi bölgelerinde
üretilen kütle halinde eşya en uzak kulübelere kadar yol bulurlar; bulamayınca, bu yol
onlara yeni reklam yöntemleri ile açılır.

Bu toplumbilimi bakımından, eski toplumsal yapının tam bir değişmesini gösterir. Sanayi
hareketinin içine giren, ya da bu harekete sonradan katılan bütün uluslar er geç bu
değişmelerden geçiyor. 19. yüzyıl ortalarına kadar dörtte üçü çiftçi olan, bundan başka
geniş bir kentli (burjuva) tabakasının küçük burjuva tabakasını bağımsız varlıklar olarak kendi
içine alan ve tarihlerinin eski zamanlarında bir beylik (feodal) yapıyı birlikte getiren
topluluklar, birkaç on yıl içinde tamamıyla altüst oldular. Onlardan büyük bir kısmının
toplumsal bakımdan kökleri ile ilgileri kesildi, tamamıyla başka yönlere sürüklenen kumlar
gibi, her şeyden önce sanayi bölgelerine göçler ve orada büsbütün yeni yaşama ve çalışma
koşulları içine girdiler.
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Her zaman sanayileşmeye bağlı olan kentleşme olayı bu toplumsal tabakaların yer
değiştirmesinin şiddetini arttırdı; aynı şekilde, sanayileşmeyle muntazam bir şekilde birlikte
giden kuvvetli bir nüfus artışı olayı da bu sanayileşmeye yüksek bir hareketlilik verdi. Eski
ulus düzeninde bulunmayan sınıfların sayısı iki nesil içinde milyonları buldu, ve bütün
nüfusun çokluğu, önce sanayi işçileri sonra ticaret ve sanayideki hizmetli ve memurlar (genel
olarak sanayi çağında oluşan iki milyon nüfuslu sınıf) sanayi bölgelerince alıkonulmuştur.

Sanayi çağının kendisi ile birlikte getirdiği tekniği ve toplumsal devrimi, kültür tarihi
bakımından belirli on yılların kendi tanıklığı içinde araştırmak ve onun yankılarını
insan bilincinde, edebiyatta, sanatta, felsefede, basın ve yayında incelemek çok ilgi
çekicidir.

1830’dan beri makinenin, fabrikanın, asfaltın, kütle halinde eşyanın ortaya çıktığı her yerde,
biz isteyelim istemeyelim, yeni bir yaşama düzeninin başladığı açıktır. Teknik, ekonomik ve
toplumsal değişmelerin bunlardan biri olan sanayi devrimi gibi, siyasal devrimler karşısında
bir özelliği vardır; bu değişmeler açıktan açığa ortaya çıkmaz, sokak kavgalarında veya
parlamento kararlarında ya da halk topluluklarında açıkça son karara vardırılamazlar; sessiz
bir şekilde harekete geçerler, nasıl ki örneğin iplik bükme makinasının ya da mekanik dokuma
tezgahının bulunuşu birden göze çarpmadıysa, bunlar da görünmez bir şekilde başlarlar.

Sanayileşme süreci (processus) ve ona bağlı olan bütün hareketler gerçekte ilerleme biçimi
(modus’u) içinde ortaya çıkarlar; yani bir kere ilk ateşleme olunca durmaksızın yayılan bir
çeşit art arda gelen birbirine bağlı tepkiler meydana getirirler. Bu hareketler, gerek derin
anlamıyla yaşamanın bütün biçimlenişini hep daha kuvvetle belirleyerek; gerek geniş
anlamıyla, ilk çıktıkları yerden daima daha geniş bölgeleri kendine çekerek yayılırlar.

20. yüzyılda çok daha fazla, sanayileşme süreci gittikçe daha uzak ülkelere, Avrupa dışındaki
yerlere de yayılmıştır. Muazzam kudreti olan sanayi çevreleri bütün toprak parçalarında
meydana gelmiştir ve bütün ilerlemiş ülkeler yeryüzünü kaplamakta olan bu sürece
katılmışlardır; ya da bugün ona katılmak yolundadırlar. Avrupa dışındaki toprak parçalarında
da, özellikle Kuzey Amerika ve sonra Sovyetler Birliği’nde, bütün görkemiyle, yani çok
büyük madde ve enerji kaynaklarıyla bütün kara parçalarının temelinde sanayi sisteminin
imkanları açılır.
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Uygulamalar
Dünyada sanayi çağı neden önemlidir? İnceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Dünyada sanayi çağının ortaya çıktığı sahayı coğrafyacı gözüyle haritalardan ele alıp
değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sanayi çağı nedir? ve sanayi çağının topluma kattığı özellikler nasıl olmuştur?
Sorularına cevap aramaya çalıştık. İnsanların geçimini temin etmek için çok çeşitli faaliyetler
yapmak zorundadırlar. Mesela sanayi, tarım, ticaret, madenler, enerji kaynakları, ulaşım ve
turizm sektörleri bu kapsamda değerlendirilmektedir. Dünya üzerinde gerçekleştirilmiş sanayi
çağı günümüz koşullarını oluşturmuştur. Sanayi çağını yaşayan devlet ve toplumlar
günümüzün her bakımdan gelişmiş alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanayi çağını
erkenden yaşayan devletler ekonomi, sağlık, eğitim gibi tüm alanlarda dikkat çeker ölçüde
ilerleme kaydetmişlerdir.
Ekonominin ana kollarından olan sanayi ile birlikte özellikle doğada bulunan hammaddeler
değerlenmeye ve şekillenmeye başlamış, sanayi yatırımları ve faaliyetleri artmış ve ortaya
çıkan gelişmeler beraberinde zamanla mesafe kavramını ortadan kaldırmış ve küreselleşmeyi
ortaya çıkarmıştır. Buna bağlı olarak dünyada hızla yayılan bir sanayi hamlesi görülmüştür.
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Bölüm Soruları

İnsanlık tarihinde en çok değişiklikler gösteren yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?
A)17. Yüzyıl
B)18.Yüzyıl
C)19.Yüzyıl
D)20.Yüzyıl
E)21.Yüzyıl
2.
Dört bin yıllık tarihi geçmişi olan atlı arabanın yerini aşağıdaki hangi ulaşım yolu
almıştır?
A)Tren
B)Gemi
C)Otomobil
D)Uçak
E)Zeplin
3.
Yasalarla hastalık, kaza, yaşlılık, işsizlik hallerinde işçilere birtakım güvenceler
sağlandı ve bu gelişmenin tümüne, “sınıf kavgasının kurumlaştırılması” denildi. Cümlesi
doğru mu? Yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
4.
“Sanayi sistemi oldukça büyük birkaç ülkede doğmuş ve buralardan tüm dünyaya
yayılmıştır.” Cümlesi doğru mu? Yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
5.

“Teknik” terimi aşağıdaki hangi ulusun kavramıdır?

A)İtalyanca
B)Latince
C)Yunanca
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D)Fransızca
E)Slavca
6.

Freyer, sanayi çağını kaç dalga olarak belirlemektedir?

A)2
B)3
C)4
D)5
E)6
7. Sanayi devriminin ilginç yönü el işçiliğinden yetişme teknisyenlerce ve meslekten olmayan
kimselerce yapılmış olmasıdır? Cümlesi doğru mu? Yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
8.
“JustusvonLiebig (1803-1873)’in “yapay gübreleme yöntemi akıllı tarımın doğuşuna
yol açar.” Cümlesi doğru mu? Yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
9.
“Sanayi çağında fabrika ya da maden ocaklarının kuruluş yerleri veya sanayi
işçilerinin oturma yerleri sanayi çevreleri olarak nüfusun azaldığı ve çevre kirliliğinin ortaya
çıktığı yerler olarak düşünülür ve nüfus kabarmalarının çok azaldığı yerler olurlar.” Cümlesi
Doğru mu? Yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
10.
mı?

“Büyük sanayi işçileri sınıfının diğer adı Proleterya’dır.” Cümlesi doğru mu? Yanlış

A)Doğru
B)Yanlış
Cevaplar
1-C,2-A,3-A,4-B,5-C,6-E,7-A,8-A,9-B,10-A
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5. TİCARET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Ticaretin diğer ekonomik faaliyetlerle ilişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Ticaretin diğer ekonomik faaliyetlerle ilişkisi nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ticaretin diğer ekonomik
faaliyetlerle ilişkisi

Ticaretin diğer ekonomik
Ticaretin diğer ekonomik
faaliyetlerle ilişkisi hakkında faaliyetlerle ilişkisini
bilgi sahibi olabilmek.
değerlendirmek
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Anahtar Kavramlar
Ticaret, Ekonomik Faaliyetler, Tarım, Sanayi, Ulaşım, Turizm

102

103

104

5.1.TİCARET
Giriş
Değiş tokuşla başlayan ticaret zaman içinde çok farklı aşamalar kaydetmiştir. Önceleri yakın
bölgeler arasında yapılan ticaret, meydana gelen değişim ve gelişmelerle özellikle de ulaşım,
iletişim ve bilişim olanaklarının artmasıyla mesafe tanımadan tüm dünya bölgelerine
yayılmıştır. Siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel anlamda diğer bir ifadeyle insanın tüm
ihtiyaçlarına bağlı olarak ticaret yapılmaktadır. Küreselleşen dünyada daha da önem kazanan
ticaret; savaşların, barışların ve büyük organizasyonların nedeni ve sonucu olmuştur. Dünyada
artan rekabet ticaret savaşlarının başlamasına da sebep olmuştur.

Ekonomik coğrafyanın en önemli kollarından biri de ticaret coğrafyasıdır. Diğer ekonomik
faaliyetlerle iç içe olan ticaret, üretimin her aşamasında kendisine yer bulmuştur. Bilinmeyen
mal ve ürünlerin zamanla öğrenilmesi, yeni ürünlerin ortaya çıkarılması ve farklı ürünlere
duyulan ihtiyaçlar neticesinde insanoğlu ticaret konusunda her zaman aktif olmuştur.

Toplumlar önceleri her türlü fazla ürünlerini değiş-tokuş yoluyla birbirlerine verirlerdi. Daha
sonraları paranın icadıyla ürünler alınıp-satılmaya başlanmıştır. Böylece ticaret olayı
gerçekleşmiştir. Önceleri ticarete konu olanlar tarımsal ürünler olurken, zaman içinde de
Avrupa’da amber ticareti ön plana çıkmıştır. Daha sonraları da İlk ve orta çağda Asya’da
baharat ticareti öne çıkmıştır. Coğrafi keşiflerle ticaret hareketi çok hızlanmıştır. Sanayi
devrimi de ticaret faaliyetlerinde çok daha başka bir seyir izletmiştir. 20. yüzyılın başından
itibaren günümüze kadar ticaret kapasitesi çok fazla artmıştır. “Dış ticarette artan talep

doğrultusunda zaman içinde hem ürün miktarları hem de ürün çeşitleri artmıştır. Özellikle organik
pamuk dünya pazarlarında geniş yer bulurken, pamuklu dokuma ürünleri ve bebek maması ile bakım
ürünleri, onlarca kuru-yaş olmak üzere meyve ve sebze, başta fındık, fıstık ve ceviz olmak üzere
kabuklu meyveler, zeytin, zeytinyağı, gül, gül yağı gibi önemli organik ürünlerdir”(Doğan,2016:139).

Ülkelerin hammadde temini ve mamul maddeyi elden çıkarma işlemi rekabete dönüşmüştür.
Türkiye özellikle dış ticarette güçlü olduğu ürünlerde ağırlığını bu yönde ortaya koymalıdır.
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Ekonomik faaliyet olan ticaret, ekonomik faaliyetlerin her aşamasında yer almaktadır.
Ticaretin diğer ekonomik faaliyetlerle ilişkisi aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir;

Ticaret-tarım: En eski ekonomik faaliyet olan tarım, ticaret faaliyetlerinde her zaman etkili
olmuştur. İlk önce Birincil (Primer) ekonomik faaliyetler (tarım -bitkisel üretim ve
hayvancılık-, balıkçılık, kerestecilik, ormancılık, madencilik ve enerji kaynakları) ticaretin
artmasında son derece etkili olmuştur. “Türkiye'de yetiştirilen ürünler geniş bir yelpazede
değerlendirilebilir. Örneğin ülkemizde muz-turunçgiller-pamuk-susam ve çay gibi sıcaklık
isteği fazla olan ürünler yetişirken patates- şeker pancarı-arpa gibi sıcaklık isteği nispeten az
olan ürünler de yetiştirilmektedir. Dolayısıyla hem sıcak hem de orta kuşağın kuzeyine ait
tarımsal ürünler iklimin bölgesel farklılığına bağlı olarak yurdumuzda
yetişebilmektedir”(Sertkaya Doğan,2008:93). Bu avantajlar ticarete katkı sağlaması
bakımından önem taşımalıdır. Tarımdan elde edilen ürünler sanayi ve turizm gibi ekonomik
faaliyetlere ticaret yoluyla katkıda bulunur.

Ticaret-sanayi: Sanayi devrimiyle beraber dünyada ticaret faaliyetleri büyük bir ivme
kazanmıştır. Sanayi faaliyetlerinin her aşamasında ticareti görmek mümkündür. Özellikle
sanayiye bağlı üretimle beraber başta katma değeri yüksek ürünler olmak üzere tüm ürün, mal
ve mamül maddeler ticarete faaliyetlerine katkı sağlar. Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere
dünya sanayi üretimi ticaret hacminin büyümesine neden olmuştur.

Ticaret-madencilik ve enerji kaynakları: Bulundukları ve üretildikleri andan itibaren
kullanılmaya başlanan madenler ve enerji kaynakları doğrudan ve dolaylı olarak ticarete etki
etmiştir. Gerek fosil kaynaklar gerekse alternatif enerjiler ticaret faaliyetleriyle ortaya
çıkarılırken aynı zamanda ticarete doğrudan etki etmektedir. Kullanıldıkları her alanda aranan
ve tercih edilen bir ticaret ürünü olmuşlardır.

Ticaret-ulaşım- iletişim-bilişim: Değişen ve gelişen dünyada ekonomik faaliyet olarak
ortaya çıkan ulaşım-iletişim ve bilişim aynı zamanda hizmet sektörü içinde ele alınmakta ve
değerlendirilmektedir. Özellikle günümüzde daha da önem kazanmış bu sektör, ticarete
faaliyetlerinde öne çıkmaktadır. Ulaşım dışında iletişim ve bilişime harcanan para ve emek
oldukça fazladır. Diğer taraftan da iletişim ve bilişim hizmetleri pahalı ve değerli olduğundan
çok önemli ticaret potansiyeli ortaya çıkmıştır.

Ticaret-turizm: Ticaret ile turizm arasında ihracatta tek, ithalatta çift yönlü bir ilişki vardır.
Ticaret ve turizm ilişkisi Türkiye ekonomisi için her zaman önemli olmuştur. Özellikle dış
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turizm olmak üzere elde edilen gelirlerle ticaret açığı kapanmaktadır. Ticaret turizm
ilişkilerine, turizm de ticarete sebep olmaktadır.

Ticaret-sağlık: Tıpla ilgili gelişen teknoloji, artan AR-GE çalışmaları ve insanların daha
bilinçlenmesi sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlatmıştır. Sağlığa harcana para arttığı
için ticaret faaliyetleri de artmıştır. Ulusal ve uluslararası potansiyele sahip olan sağlık, hem iç
hem de dış ticarete doğrudan etki etmektedir.

Ticaret-eğitim: Devletlerin önemli görevlerinden biri olan eğitim, zaman içinde özel sektör
tarafında da icra edilmeye başlanmıştır. Böylece eğitimin her aşamasında ticaret faaliyeti ön
plana çıkmıştır. Bu ekonomik faaliyet de hem ulusal hem de uluslararası boyutta ticaret
hareketi yaratmaktadır.

Ticaret-finans: Finansın hangi tanımına bakılırsa bakılsın her ekonomik faaliyet sonrası
ortaya çıkan para veya mali kaynak tamamen ticaretle ilgilidir. Hem ticaretin kaynağı hem de
sonucudur.

“Uluslararası ticarette üstünlük elde etmek isteyen ülkeler; bir yandan verimlilik, teknolojik
gelişme, araştırma ve geliştirme çalışmaları ve ölçek ekonomileri gibi konulara
yoğunlaşırken; bir yandan da yeni pazarlara ulaşma güdüsüyle ticaretin önündeki engelleri
kaldırmaya yönelmişlerdir”(Güneş ve diğerleri,2013:2). 2. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada
çok çeşitli siyasi ve ekonomik birlikler kurulmuştur. Bu birliklerin amacı ne olursa olsun
hepsinde ticaret faaliyetlerini görmek mümkündür. Sanayi devrimiyle birlikte ticaret
faaliyetleri canlanırken aynı zamanda ülkeler arasındaki ticari ilişkiler de hız kazanmıştır.
Artan ticaret hayatıyla birlikte zaman içinde dünyanın farklı bölgelerinde birlikler oluşmaya
başlamış ve ülkeler ticaret amacıyla teşkilatlanmaya başlamışlardır. Böylece büyük güç olmak
amacıyla ülkeler bir araya gelmişlerdir. Türkiye’de yakın çevresindeki birliklere üye olmuş ve
çok farklı ülkelerle karşılıklı ticaret faaliyetlerine hız kazandırmıştır. Gelişen ulaşım, iletişim
ve bilişime bağlı olarak uzak ülkelerle de ticaret faaliyetlerine başlamıştır. Örneğin; Birleşmiş
Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Gümrük Birliği (GB), Kuzey Atlantik Antlaşması
Örgütü (NATO), Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması (GATT) -1995 yılında Dünya Ticaret
Örgütü (WTO) şeklinde yeniden yapılandırılmıştır. Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya
Bankası (IBRD), Ticaret ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) Türkiye ticaretinde önemli
paya sahip olmuşlardır.

Dünyanın ilk yerleşim alanlarından olan Türkiye, ticaret faaliyetleri açısından her zaman
dikkat çekmiştir. Bulunduğu konum, doğal ve beşeri özellikler ülkemizde her zaman ticari
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faaliyetlere olanak tanımıştır. Eskiçağdan itibaren stratejik konumuyla farklı ekonomik
faaliyetlerde üretim merkezi olan Türkiye, ticaret açısından da öne çıkmıştır. Ticaret
faaliyetleri konusunda etkileyen ve etkilenen özelliklere sahip olmuştur. Bu bağlamda iç ve
dış ticaret faaliyetleri sürerken aynı zamanda da transit ticaret konusunda çok önemli üs
görevi görmüş/görmektedir.
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Uygulamalar
Ticaretin diğer ekonomik faaliyetlerle ilişkisi incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Ticaretin diğer ekonomik faaliyetlerle ilişkisi araştırılmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ekonomik coğrafyanın en önemli kollarından biri de ticaret coğrafyasıdır. Diğer ekonomik
faaliyetlerle iç içe olan ticaret, üretimin her aşamasında kendisine yer bulmuştur. Bilinmeyen
mal ve ürünlerin zamanla öğrenilmesi, yeni ürünlerin ortaya çıkarılması ve farklı ürünlere
duyulan ihtiyaçlar neticesinde insanoğlu ticaret konusunda her zaman aktif olmuştur. Buna
istinaden bu bölümde, Ticaretin diğer ekonomik faaliyetlerle ilişkisi ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. “Dünyada artan rekabet ticaret savaşlarının başlamasına da sebep olmuştur.” İfadesi doğru
mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

2. “Fiziki coğrafyanın en önemli kollarından biri de ticaret coğrafyasıdır.” İfadesi doğru mu
yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

3. “En eski ekonomik faaliyet olan sanayi, ticaret faaliyetlerinde her zaman etkili olmuştur.”
İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

4. “Hem sıcak hem de orta kuşağın kuzeyine ait tarımsal ürünler iklimin bölgesel farklılığına
bağlı olarak yurdumuzda yetişebilmektedir.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış
5. Madenler ve enerji kaynakları doğrudan ve dolaylı olarak ticarete etki etmiştir. İfadesi
doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

6. “Ticaret ile turizm arasında ihracatta ve ithalatta çift yönlü bir ilişki vardır.” İfadesi doğru
mu yanlış mı?

A. Doğru
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B. Yanlış

7. “2. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada çok çeşitli siyasi ve ekonomik birlikler
kurulmuştur.” İfadesi doğru mu yanlış mı?

A. Doğru
B. Yanlış

8. “Dünyanın ilk yerleşim alanlarından olan Türkiye, ticaret faaliyetleri açısından her zaman
dikkat çekmiştir.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

9. “Tarım devrimiyle birlikte ticaret faaliyetleri canlanırken aynı zamanda ülkeler arasındaki
ticari ilişkiler de hız kazanmıştır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

10. “Son çağda Asya’da baharat ticareti öne çıkmıştır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

Cevaplar:
1-A, 2-B, 3-B, 4-A, 5-A,
6-B, 7-A, 8-A, 9-B, 10-B
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6. TÜRKİYE’DE SANAYİNİN ÖNEMİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. Osmanlı İmparatorluğunda Cumhuriyet Öncesi Sanayi
6.1. Sanayi Hamleleri ve Osmanlı İmparatorluğu
6.2. Cumhuriyetten 2000 yılına kadar Türkiye’de Sanayi
6.3. 2000 yılından Sonra Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler
6.4. Türkiye’deki Sanayi Kolları ve Sanayinin Dağılışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sanayi coğrafyası ve Osmanlı İmparatorluğu hakkında neler biliyorsunuz?
Osmanlı İmparatorluğu sanayisi hakkında bildiklerinizi kısaca düşününüz?
Cumhuriyet öncesi Osmanlı İmparatorluğunun ekonomik durumu hakkında ne biliyorsunuz?
Cumhuriyet sonrası sanayi alanında yapılan yatırımlar hakkında araştırma yapınız?
Cumhuriyetle beraber sanayi alanında ilk olarak izlenen yolu biliyor musunuz?
1929 dünya krizi hakkında bilgi toplayınız?
2000 yılı sonrası sanayi alanında yapılan yatırımlar hakkında araştırma yapınız?
2000 yılı sonrası sanayi alanında izlenen yolu biliyor musunuz?
2008 dünya krizi hakkında bilgi toplayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Osmanlı’da Cumhuriyet
Öncesi Sanayi

Osmanlı’da Cumhuriyet
Öncesi Sanayi
açıklayabilmek.

Osmanlı sanayisinin
özelliklerini görebilme

Osmanlı İmparatorluğunda
Sanayi Hamleleri

Osmanlı İmparatorluğunda
Sanayi Hamleleri hakkında
bilgi vermek.

Osmanlı İmparatorluğunun
ekonomisini tanıma

Cumhuriyet sonrası sanayi

Cumhuriyet sonrası sanayiyi
kavrayabilmek

Cumhuriyet sonrası sanayiyi
anlayabilme

2000 yılı sonrası sanayi

2000 yılı sonrası sanayiyi
kavrayabilmek

2000 yılı sonrası sanayiyi
anlayabilme

117

Anahtar Kavramlar
Osmanlı İmparatorluğu, Sanayi, Maden, Kaynak, Ekonomi, Dünya, Osmanlı İmparatorluğu,
Türkiye, Sosyo-Ekonomik Gelişme
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Giriş

Dünyada başlangıçtan itibaren var olan kaynaklar zaman içinde fark edilmiş ve gelişmelere
bağlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu da kaynaklarını sanayi
faaliyetlerine çok geç yönlendirmiştir. Geç olmakla birlikte zamansız bir ortamda bunu
yapmaya çalışmıştır. Coğrafi keşiflerle ulaşım ve iletişim önem kazanmış, daha önce
bilinmeyen ve ihtiyaç olmayan mallar keşfedilerek kullanılmaya başlanmıştır. Gelişen tarım
ve imalatla birlikte kurulan atölyeler kendi ihtiyaçları dışında uzak mesafelerde yaşayan
insanlarında ihtiyaçlarını karşılamaya başlamış ve yeni ticaret bölgeleri oluşmuştur. Öncelikle
Asya-Afrika-Avrupa arasında ticaret faaliyetleri başlamıştır. Türkiye’de cumhuriyet sonrası
önce özele bağlı daha sonra da devletçilik anlayışıyla sanayi yatırımları yapılmıştır. başlatılan
sanayi faaliyetlerinin, bulunduğu coğrafi konuma bağlı olarak beşeri ve iktisadi hayat
üzerinde meydana getirdiği değişimler ve gelişmeler ele alınacaktır.
Türkiye’de her zaman olduğu gibi 2000 yılı sonrası sanayi yatırımları da yapılmıştır. Bu
yıllardan itibaren tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknolojik gelişmeler takip edilmiş
ve bu anlamda değerlendirilmiştir. Yapılan yatırımlar bulunulan coğrafi konuma bağlı olarak
beşeri ve iktisadi hayat üzerinde değişimler ve gelişmeler yaratmıştır.
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6.1.Osmanlı İmparatorluğu’nda Cumhuriyet Öncesi Sanayi
Dünyada zaman içinde artan ticaret faaliyetlerine bağlı olarak ihtiyaçlara-taleplere göre
üretimde artmıştır. Ticaret yolları zamanla demir zamanla da deniz ulaşımına doğru kaymaya
başlamıştır. Özellikle Fransa, Portekiz, İspanya ve daha sonrada İngiltere deniz ulaşımında
hakimiyet kazanmışlardır. “Yeni coğrafi keşiflerin, teknolojik gelişmelerin ve üretim
yöntemlerinin gelişmesiyle Avrupa’da büyük ölçekli sanayi üretimleri ve buna bağlı olarak
ekonomik büyümeler görülmüş; sanayileşme; alet ve makinelerin gücüyle birleşerek seri
üretimlere başlamıştır”(Emre,2008:8). Bilindiği gibi sanayi bölgeleri fiziki ve beşeri
faaliyetler sonucu ortaya çıkmaktadır. Bir bölgenin bulunduğu konum, ulaşım, sermaye,
hammadde, pazar ve işçi sanayi faaliyetlerinin temel alt yapısıdır. “Coğrafyacı sanayi
faaliyetlerini incelerken üretimin lokasyonu, türü, kökeni, gelişmesi ve beşeri ortam ile
ilişkileri üzerinde durur”(Tümertekin-Özgüç,1999:441).

Dünyada sanayi hareketleri ilk önce İngiltere ve Hollanda’da çıkrık ve dokuma makinelerinin
icadıyla tekstil alanında ortaya çıkmıştır. “Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyinin tespitinde
kullanılan en önemli faktörlerden biri, o ülkenin sanayileşme derecesidir. Ancak bir ülkenin
sanayileşmesi için o ülkenin bilgi ve teknoloji düzeyinin de yeterli olması bir zorunluluk
olarak karşımıza çıkmaktadır”(Güler,2000:247). Sanayileşme süreciyle 1750 yıllarında ahşap
olarak üretilen makineler 1800’lü yılların başında metal makinelere yerini bırakmıştır. Bu
dönem içinde çelik devreye girmiş ve kömürün enerji kaynağı olarak kullanılmasıyla buharlı
makineler üretilmiştir.

1789 Fransız İhtilali’yle özellikle Avrupa’da yeni bir dönem başlayarak her alanda gelişmeler
gözlenmiştir. Yaşanan Rönesans ve Reform hareketleri insan yaşamına yeni boyutlar
kazandırmıştır. Kömürle birlikte buharlı makinelerin devreye girmesiyle lokomotifler
çalışmaya başlayınca demiryolları önem kazanmış deniz ve demiryolları birbirine kavuşarak
malların taşınması ve ulaştırılması iyice kolaylaşmıştır. Enerji kaynağı olarak elektriğin ve
daha sonrada petrolün devreye girmesiyle sanayi faaliyetleri daha da hız kazanmıştır.

Özellikle Avrupa’da tarımdan sanayi faaliyetlerine doğru olan yöneliş büyük etki yaratmış ve
kısa zamanda bugünkü Avrupa’nın zengin ülkelerine sıçramış ve hız kazanmıştır. “Büyük
modern sanayi şehirlerinin ortaya çıkışı, sanayi inkılabından sonradır. Yani 19. asırdan beri,
sanayi faaliyetlerinde makineleşme ve otomasyona gidilmesi şehirleşmeyi de hızlandırmıştır.
Böylece batı ve orta Avrupa, ABD., Japonya ve Rusya gibi özellikle sanayide ileri ülkelerde
çalışan nüfusun bir kısmı sanayi sektörü içinde kalmış ve sanayi şehirleri ortaya
çıkmıştır”(Göney,1995:201). Bu bağlamda önceleri özellikle İngiltere ve Hollanda’da sonra
da Almanya, Avusturya ve Fransa olmak üzere birçok ülkede dokuma alanında hız kazanan
sanayi daha sonra kömürün, elektriğin ve buharın enerji alanına girmesiyle günümüzün alt
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yapısını oluşturan gerçek sanayi ortaya çıkmaya başlamıştır. 1800’lü yılların başından itibaren
de Amerika Birleşik Devletleri’nde de büyük sanayi hamleleri ortaya çıkmıştır. Avrupa’da bu
gelişmeler sürerken Asya’da özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru dokuma alanında Çin ve
Hindistan gibi ülkelerde de sanayi hamleleri başlamıştır. İnsan ve hayvan gücüne bağlı olan
bu gelişmeler zamanla yerini enerjiye bırakmıştır. Günümüzün gelişmiş ülkeleri özellikle
Asya ve Afrika kıtalarına yönlenmiş ve hammadde getirme yoluna gitmişlerdir. Dünyada
sanayi alanında hız kazanan ülkelerde tarıma dayalı olarak başlayan sanayi hareketleri
canlandıkça makineleşme alanında da gelişmeler gözlenmiştir. Ulaşım ağı canlanmaya ve
gelişmeye yüz tutmuş, mamül maddelerinin taşınmasında daha hızlı ve kolay yapılması
yönünde çalışmalar hız kazanmıştır. Özellikle demiryolu daha da önem kazanmaya
başlamıştır.

“Dünyada ilk şehirleşme hareketi sanayi toplumlarında başlamış ve zamanla büyük ve olgusal
bir hal almıştır. Kendi içinde canlılık ihtiva etmesine bağlı olarak sürekli bir hareket, kendine
yetmeme ve çevreye doğru bir yayılma söz konusudur. Yaşananlarla düzenli ve planlı bir
yayılma hareketine giren şehirler, şehirleşme hususunda başarı yakalamışlardır. Fakat dünya
geneline bakıldığında şehirleşmeye bağlı olarak çıkan sorunlar ve sosyo kültürel değişim her
zaman sorun olmuştur. Genel olarak görülen sorunlar özellikle gelişmekte ve geri kalmış
ülkelerde çok üst düzeyde kendini göstermiştir. İtici güç olarak dikkat çeken sanayi, nüfus
artışı ve göçle birlikte şehirleşme hareketini meydana getirmiştir. Zamanla şehir kendi
çevresiyle ticaret faaliyetleri yapmış, sanayi devrimiyle ülkeler kalkınmaya başlamış, göç
olgusu ortaya çıkmış, bazı köyler nüfus kaybetmiş bazı köylerde gelişme göstermiş, böylelikle
şehirler çevreye doğru genişleyerek büyük etki alanları oluşturmuş, gelişme göstermiş ve
buna bağlı olarak kendisine doğru bir göç hareketi başlamıştır”(Doğan,2012:239).
“Sanayileşme ve tarımsal alanlarda görülen yoğun işçi ihtiyacı dolayısıyla bazı yerleşme
merkezlerinde aşırı nüfuslanma görülmüştür. Sanayi alanında görülen gelişmelere bağlı olarak
sanayi şehirleri hızla gelişmişlerdir”(Özey,2004:170). “Kuraldır; sermaye, sermayenin zaten
yoğun olduğu yere gelir. İş kuracaksınız, ham maddenin en kolay getirileceği, ürettiğiniz
mamül maddelerin en rahat sevk edileceği, her an elinizin altında çalıştıracağınız emeğin
deposunun bulunduğu (yani kalabalık) yeri seçersiniz”(Belge,2010:303).

6.1.1. Sanayi Hamleleri ve Osmanlı İmparatorluğu
Dünyada bu gelişmeler yaşanırken Osmanlı İmparatorluğu sanayi alanında zamanında ve hızlı
atılımlara girememiştir. Ancak zaman içinde sanayi atılımlarının yapılması gerektiği de ortaya
çıkmıştır. Bu amaçla; Fatih Sultan Mehmet 1455 yılında Tersane-i Amire (Haliç) ve 1460
Tophane-i Amire’yi (Tophane) kurarak hem İstanbul’da ilk sanayi hamlesini başlatmış hem
de Osmanlı da tersane açmıştır. “Osmanlı İmparatorluğu döneminde gemi yapımı, 15.
yüzyılda kuruluşundan sonra gelişerek İstanbul’un önemli imalathaneleri arasında sanayi
tesisi sayılabilecek duruma gelmiştir (17. Yüzyıl). Kuruluş amacı askeri nedenlerle olmuş ve
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cumhuriyet dönemine kadar bu amaca hizmet etmiştir (Doğaner,1993:76). “16. Yüzyılın ilk
yarısında (1515) Haliç kıyısında Azapkapı’dan batıya doğru (Bostan,1988:68) Osmanlı hızla
tersanelere ve küçük imalathanelere kavuşmuştur.

Daha sonra Osmanlı sanayi anlamında çeşitli yatırımlar yapmıştır. İbrahim Müteferrika
tarafından Osmanlı’nın ilk matbaası İstanbul’da kurulmuştur. Daha sonra 1740 yılında
Yalova’dabir başka kağıt fabrikası kurulmuştur. Ayrıca 1804 yılında İstanbul Beykoz’da ayrı
bir kağıt fabrikası kurulmuştur.

1727’de Darphane-i Amire, 1812 yılında Debbağhane-i Amire ismiyle Deri ve Kundura
Fabrikası, 1836 yılında Kadırga’da kurulan Fes Fabrikası taşınarak 1839 yılında Feshane’de
fes ve halı üretimine devam etmiştir. 1837 yılında ilk buharlı gemimiz olan Eser-i Hayr Haliç
tersanesinde üretilmiştir.

Bu bağlamda 1841 yılında Nalbanthane Fabrikası, 1844 yılında Basma Fabrikaları
kurulmuştur. Yine arka arkaya; 1845 Makine ve Demir Fabrikası, 1853 Gazhaneler, 1863,
1882 Şahbaz Agiya Tuğla Fabrikası, 1884 Cibali Sigara Fabrikası, 1888 Kibrit Fabrikası,
1895 Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu, 1897 Fatih Korse Fabrikası, 1900 Elektrik Fabrikası,
1901 Haydarpaşa Garı Atölyeleri, 1902 Bomonti Bira Fabrikası, 1908 Büyükdere Tekel,
Nektar ve Kibrit Fabrikası, 1910 Paşabahçe Osmanlı Tuğla ve Kiremit Fabrikası, 1910
Darıca Arslan Osmanlı Anonim Şirketi, 1918 Haznedar Tuğla fabrikaları kurulmuştur.

Abdülmecid döneminden (1839-1861) itibaren sanayinin temelleri atılmaya başlanmıştır.
Osmanlı sanayi faaliyetlerini geliştirmek için 1864 yılında Islah-ı Sanayi Komisyonunu
kurmuştur. İlk sanayi mektebi olan Islah-ı Sanayi Mektebini 1868 yılında açmıştır. Daha
sonra sırasıyla Telgraf Memuru Mülazımı Mektebi, İmalat-ı Sübyan Taburu, Kız Sanayi
Mektebi, Maden Mektebi, Turuk-u Muhabir Mektebi, Hendese-i Mülkiye Mektebi, Dersaadet
Kız Sanayi Mektebi gibi eğitim kurumlarını hizmete açmıştır. 1876-1909 Abdülhamid
döneminde darphane ve Tophane’de maden sanayi, tersane, Tophane ve Kılıçhane’de savaş
sanayi, Basmahane, Feshane ve Hereke’de dokuma işletmeleri kurulmuştur. Ayrıca bu
dönemlerde ilkel el tezgahlarında yapılan dokumalar yeterli değildi. Ancak “fabrika tipine
geçilememesi nedeniyle ithal ürünlerle rekabet edilememiştir”
(Mutluer,1995:284).“Osmanlı’nın son dönemine rastlayan bu sanayi atakları çok
çeşitlenemeden karşılaşılan savaş ortamları sebebiyle ve kapitülasyonlarla birlikte büyük zarar
görmüştür”(Doğan,2013:521).
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“Osmanlı-Rus savaşları sonucunda Karadeniz ve Tuna’nın bazı bölgelerinde Osmanlı denetim
gücünü kaybetmiştir. Bu iki bölge Osmanlı için hem sanayileşme hem de tahıl trafiği
açısından elzem olduğu için malların yığıldığı bir kent olmaktan çok bir uğrak limanı haline
dönüşmüştür”(Berkes,1976:60). “Tanzimat sonrası genişletilen imtiyazlarla yeni üretim
teknikleri kullanan ve rekabetten korunan fabrikalar, bölge esasıyla korunan esnafı olumsuz
etkileyebildiği gibi, olumlu etkilediği zamanlar da olmuştur. Tamamlayıcı mallar üreten
fabrika ve esnaf ise genelde birlikte gelişip büyüyebilmişlerdir”(Kal’a,1990:59). 1850’li
yıllardan sonra yabancı sermaye ve buna bağlı çeşitli girdiler Osmanlı için bir umut olmuştur.
Böylece Osmanlı’nın sanayi potansiyeli de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır.

20. yüzyılın başında sanayi faaliyetleri çok küçük ölçekli sanayi üretim tesisleriyle işlemeye
devam etmiştir. “1913 ve 1915 sanayi sayım sonuçlarına göre 127 sanayi tesisi Osmanlı’da
faaliyet gösteriyordu”(Yaşar,2003:59). Osmanlı’nın son dönemine rastlayan bu sanayi atakları
çok çeşitlenemeden karşılaşılan savaş ortamları sebebiyle ve kapitülasyonlarla birlikte büyük
zarar görmüştür.

Osmanlı döneminde başlayan ve cumhuriyet sonrası devam eden Türkiye sanayisi yaşanan
siyasal ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak inişli çıkışlı bir süreç geçirmiştir.

Türkiye için oldukça önemli olan İstanbul, Osmanlı sanayisinde de her açıdan önemli merkez
olmuştur. “1453’ten beri Osmanlı Devleti’nin başkenti olan İstanbul, yabancı devletlerin
farklı zamanlarda Osmanlı toprakları üzerinde kurdukları ulaşım ağları sayesinde hammadde
ve işlenmiş ürünlerin taşınması açısından devletin sanayileşmesinin en güçlü olarak
gerçekleştiği bir merkez olmuştur. İstanbul’un gerçek anlamda bir sanayi merkezine
dönüşmesi 1850’lerden sonra yabancı sermayenin, işgücünün ve teknolojik yatırımların
ülkeye girmesi ve bu sayede sanayi yapılarının kurulması ile gerçekleşmiştir. 20.yy.’ın
başlarına gelindiğinde İstanbul’daki sanayi yapıları ülke genelindeki sanayi yapılarının %
55’ni oluşturmaktaydı. O tarihlerde sayıları 256’ya varan bu sanayi yapıları günümüzde
endüstriyel miras olarak görülmedikleri ve yeterince koruma altına alınmadıklarından dolayı
sadece 43 kadarı ayakta durmaktadır”(Emre,2008:56). İstanbul’un bu özelliği aynı zamanda
Osmanlı’nın da genel anlamda sanayi durumunu göstermekteydi.

“Osmanlı Devleti’nde özellikle XVI. yüzyıldan itibaren imparatorluğun sınırlarının
gelişmesine paralel olarak ticaret politikaları da yenilenmiştir. Yenilenen politikalar ışığında
yabancı tüccarlara özel önem verilmiştir. Özellikle Osmanlı Devleti’nde olmayan bir takım
malları getiren tüccarlara kolaylıklar sağlanmış ve imtiyazlar verilmiştir. “Osmanlı zamanında
yeni doğan endüstri dallarını geliştirmek kapitülasyonlar nedeniyle mümkün olmuyordu.
Devletin kuvvetli zamanında kendisine daha çok faydalar sağlamış bulunan bu anlaşmalar,
sonradan ağır bir yük olmuş, devletin elini kolunu bağlamış idi. Bu yüzden hükümet devlet
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vergilerini kendiliğinden yükseltip memleket endüstrisini dışarıdan gelen malların
rekabetinden koruyamıyordu. İşte bu yüzden kurulmasına girişilen fabrikalar gelişemediler;
birçokları zarar edip kapandılar”(Darkot,1972:181). “Batı merkantilizminin (Merkantilizm 16.
yüzyılda Batı Avrupa'da başlamış ekonomik bir teoridir) tersine ihracat sınırlanmış, sadece
aşırı bolluk olduğunda ve iç talep karşılandığında ihracata sıcak bakılmıştır. Bu durum sanayi
alanında sermaye birikimini olumsuz etkilemiştir. Batıdaki merkantilizm anlayışının tersine
davranılması sürekli ülkeden sermaye çıkışını hızlandırmış, ihracatın çok az olması ise
sermaye girişini yavaşlatmıştır. Yabancı tüccarlara sürekli imtiyazlar tanınması sermayenin
önemli kısmının sadece bu ellerde toplanmasına sebep olmuştur”(Şener,2007:58). Çok uzun
süren bu sistemin handikapı Osmanlı dağıldığında ortaya çıkmıştır. Bu dönemlerde yerli
yatırımcının çok az sayıda olması nedeniyle cumhuriyetin ilk yıllarında sıkıntılar ortaya
çıkmıştır.

Aslında 1500-1700’lü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayi faaliyetleri Avrupa sanayi
faaliyetlerinden daha ileriydi. Ancak feodal yapının ortadan kalkmasıyla Avrupa’da sanayi
hamleleri büyük bir hızla ortaya çıkmıştır.

1750’li yıllarla birlikte Osmanlı imparatorluğunda da büyük değişim süreci başlamıştır.
Batıda hızla devam eden sanayileşme hareketleri dikkatle izlenmeye başlanmıştır. Kurulan ve
o günün şartlarında daha büyük ve daha modern işletmeler ve bu işletmelerde üretilen mal ve
mamüller karşısında Osmanlı atölyeleri oldukça geri kalmış ve mücadele edemez olmuştur.
Bu dönemde özellikle batıya olan yönelme nedeniyle III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmut,
Abdülmecid ve I. Abdülaziz sanayi alanında ve vergi dağılımında atılımlar yapmaya
başlamıştır. Özellikle III. Selim gelişme ve modernleşme anlamında büyük atılımlar
yapmıştır. Her şeyden önce bu dönemde özellikle Fransa ile sıkı ilişkiler kurmuş ve bu
ülkeden sanayi alanında bilgi ve teknolojik yardımlar almıştır. Batıya olan yönelme ülke
içinde yer alan bazı aydınlar tarafından eleştirilmeye başlanmış ve ulusçuluğu ön plana
çıkarmaya başlamışlardır. “Osmanlı imparatorluğu sanayi yaklaşımında zorunluluk prensibini
uygulamıştır. Devleti ayakta tutabilmek için ihtiyaçların belirlenmesi ister istemez ordunun
yenilenmesi gerektiği aksi takdirde çok farklı ortamlarda gelişen güç odaklarına karşı çok
büyük bir otorite boşluğunun doğacağı çıkarımı üzerine kuruluydu. Padişah ve efradının
planlama aşamasında otoriteyi tek bir noktada toplamaya dikkat etmeleri bu yüzdendir. Ancak
kalitenin bir erkin etkin kontrolünde yaratılmasının ötesinde eğitimin en güvenilir alt yapıyı
sağladığı çok geçmeden anlaşıldı”(Sarı, 2006:58). “Kapitülasyonlarla başlayan Osmanlı
sanayisinin çöküşünü durdurabilmek ve birtakım tedbirler almak amacıyla 1863’te “İsklahi
Sanayi” adında bir komisyon kurulmuştur. Ancak bu komisyonun aldığı tedbirler ve
uygulamaya koydurduğu kanunlardan da bir sonuç alınmamıştır”(Zeytinoğlu,1973:68).

Osmanlı zamanında sanayi hareketleri kapsamında kalifiye eleman yetiştirilmesi hususunda
eğitime de öncelik verilmeye başlanmıştır. Bu anlamda ilk bilinen sanayi okulu
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Zeytinburnu’nda “Sanayi Mektebi” olmuştur. Yurt dışından öğretmenlerle desteklenen bu
okulun kısa sürede kapandığı bilinmektedir. “Ayrıca bunun dışında 1863 yılından itibaren
Niş, Şam, Selanik, Silistre, Rusçuk, Vidin ve Sofya’da da sanayi mektepleri
açılmıştır”(Kodaman,1980:287). Bu okullarda çeşitli mesleklere kalifiye eleman yetiştirmek
için demirci, kiremitçi, marangoz, inşaat, tuğlacı gibi meslek alanları belirlenmiştir. “Ayrıca
fabrikalarda çalışan ve askerlik çağına gelen usta ve isçilerden kurası isabet edenlerin
askerliğinin ertelenmesi fabrikaların gelişimi için gerçekleştirilen diğer
yeniliklerdendir”(Güran,1992:238).

1800’lü yıllarda devlet tarafından kurulan fabrikalar dışında özel teşebbüsler de sanayi
tesisleri kurmaya başlamıştır. “Başta İstanbul olmak üzere dokuma sanayi Osmanlı
İmparatorluğu’nda 19. yüzyıla kadar kendi kendine kalite açısından yeten, orta düzeyin
üzerinde imalat yapabilen bir sektördü. Anadolu’daki önemli kumaş dokuma merkezleri
Amasya, Konya ve Diyarbakır’daydı; ipek sanayi merkezleri ise, Şam ve Halep’te
bulunmaktaydı; halı dokuma sanayi Bursa, Aydın, Karaman, Sivas, Şam, Silistre, Vidin, Niş,
Bosna, Selanik’te köklü ve kendine has tarzda halı üretecek düzeydeydi”(Sarı,2006:104).
Ayrıca bu dönemlerde 1849 yılında Aydın Söke’de meyan balı fabrikası, 1851 yılında
Beyrut’ta kağıt fabrikası, 1862 yılında Manastır’da arpa suyu-sirke ve rakı fabrikası, 1864
yılında Edirne’de ipek fabrikası ve yine 1864 yılında Avusturyalı müteşebbüs tarafından
Trablusgarp’ta zeytinyağı fabrikası kurulmuştur. Ayrıca 1884 yılında Cibali (İstanbul) ve
İzmir Sigara Fabrikaları, 1885 yılında İzmir Sigara ve 1887 yılında Samsun Sigara Fabrikaları
kurulmuştur.

Osmanlı Devleti’nin son döneminde geçirdiği savaşlar ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle
sanayi faaliyetlerinde büyük bir gerileme olmuş, fabrikalar kapanmış ve cumhuriyet dönemine
gelindiğinde “Elindeki bütün kaynaklarını orduya sağlayan ve tüketen yeni Cumhuriyetin
elinde sanayi adına Anadolu’da askeri amaçlı iki fabrika ile 282 adet küçük ölçekli atölye
kalmıştır”(Coşkun,2003:72). “Osmanlı’da (1913-1915) sanayi sayım sonuçlarına göre 282
adet tesis yanında tahminen 27 madeni eşya ve 17 silah üreten tesiste dahil olmak üzere
toplam 326 tesis vardır. Bu net olarak bilinen 282 iş yerinin 78’i gıda, 21’i toprak, 13’ü deri,
24’ü ağaç, 78’i dokuma, 55’i kırtasiye ve 13’ü de kimya tesisleridir. Bu tesislerde çalışan
sayısı ise 14.060’dır”(Yaşar,2003:59). Bu sayımla birlikte I. Dünya Savaşını yaşayan Osmanlı
her alanda olduğu gibi sanayi alanında da bir gerilemeye girmiştir. Cumhuriyetle birlikte
sanayi alanında olanaklar ölçüsünde yatırımlar yapılmaya başlanmıştır.

6.2. Cumhuriyetten 2000 Yılına Kadar Türkiye’de Sanayi
Cumhuriyet ilan edildikten sonra ülkemizde her konuda başlayan yatırım ve faaliyetler sanayi
alanında da görülmüştür. Cumhuriyet kuruluncaya kadar siyasi ve ekonomik baskıyla kan
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kaybetmeye başlayan Türkiye sanayisi, Atatürk’ün destekleriyle tekrar hareketlenme olanağı
bulmuş ve 17 Şubat 1923 yılında İzmir’de “I. İktisat Kongresi” toplanmış ve özel
girişimcilere yol açan 10 yıllık “Liberal Dönem” başlamıştır. Bu dönemde Ekonomi ve sanayi
adına yön vermek ve desteklemek için özel teşebbüsler dışında sermayeye ve üretime yönelik
destekler için kurumlar oluşturularak “Serbest Ekonomi Politikası” izlenmeye başlanmıştır.
Bu sırada devletimiz de bazı yatırım ve teşviklerde bulunmuştur. Ülke genelinde farklı
bölgelerde tesisler ve kurumlar açılmıştır. Ülkemizin farklı sahalarında sanayinin gelişmesi
için devletin teşvik ve desteğiyle;

1924 yılında Anadolu Demiryolları ile Ergani Bakır İşletmeleri devletleştirilmiş, Türkiye İş
Bankası, 1925’de Sanayi ve Maadin Bankası, Ankara Orman Çiftliği, 1926’da Devlet
İstatistik Enstitüsü kurulmuştur. 26 Kasım 1926 yılında Türkiye’nin ilk şeker fabrikası olan
Alpullu ve 17 Aralık Uşak Şeker Fabrikaları açılmıştır.

1927'de Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi, Bursa ve Bünyan Dokuma
Fabrikaları, 1928’de Ankara Çimento Fabrikası açılmış, Ticaret ve Ziraat Vekaletleri
birleştirilerek İktisat Vekaleti kurulmuş, 1929’da Gümrük Tarifesi Kanunu çıkarılmıştır.
İstanbul Ford Otomobil Montaj Fabrikası, 1931’de Merkez Bankası, 1932’de Kırıkkale
Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde demir çelik fabrikası (Bu yıldan sonra
toplam 12 ilde Kırıkkale dahil Karabük, Zonguldak, İstanbul, İzmir, Hatay, Bursa,
Samsun, Kocaeli, Sivas, Tekirdağ, Çanakkale’de demir çelik fabrikaları) kurulmuştur.

1933’te İzmir Rıhtım Şirketi, Eskişehir Şeker Fabrikası, Devlet Havayolları kurulmuş, tarımı
ve buna bağlı olarak tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek ve desteklemek amacıyla Ziraat
Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüsü, ve iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet
göstermek amacıyla Sümerbank, 1934’de Keçiborlu Kükürt Fabrikası, Diyarbakır Rakı
Fabrikası, Turhal Şeker Fabrikası açılmıştır. 1935’de Bakırköy Bez Fabrikası, Paşabahçe Cam
Fabrikası, İstanbul Rıhtım Şirketi kurulmuş, Ankara'da troleybüs hattı, Fevzipaşa - Ergani –
Diyarbakır ve Afyon - Isparta demiryolları hatları devreye girmiştir.

Yine 1935’de Zonguldak Türk Antrasit Fabrikası, Ankara Mamak'ta Gaz Maskesi Fabrikası,
sanayiye yön veren ve alt yapısı olan enerjiyi plan ve program çerçevesinde yürütmek
amacıyla Elektrik İşleri Etüd İdaresi, madenciliği geliştirmek ve sanayiye ham madde
sağlamak amacıyla Etibank, yeraltı kaynaklarımızın devlet eliyle çıkarılması ve
değerlendirilmesi amacıyla Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) kurulmuştur.
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1936’da Ankara Çubuk Barajı açılmış, 1936’da Edirne-Sirkeci Şark Demiryolları
yabancılardan satın alınmış, Sümerbank Malatya İplik ve Bez Fabrikası, Elazığ Şark Kromları
İşletmesi, İzmir Havagazı Şirketi kurulmuş, İstanbul Telefon Şirketi yabancılardan satın
alınmış, İzmir Fuarı, Kayseri Bez Fabrikası açılmış, Çubuk Barajı, İzmit Birinci Kağıt
Fabrikası, İzmir Havagazı Şirketi, İstanbul Telefon Şirketi kurulmuştur.

1937’de Sümerbank Konya Ereğlisi Dokuma Fabrikası kurulmuş, Kozlu Kömür, Toprakkale
– İskenderun, İstanbul ve Trakya Demiryolları İşletmeleri yabancılardan satın alınmış,
Çatalağzı - Zonguldak demiryolu hizmete girmiş, Ankara'da Bira Fabrikası, Urfa'da
Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği, Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası, Denizbank ve
Diyarbakır - Cizre Demiryolu, Yozgat Termo-Elektrik Santrali, İzmir Tütün ve İşleme Tesisi,
Ereğli Bez Fabrikası açılmıştır.

1938’de İstanbul Elektrik Şirketi ile İzmir Telefon Şirketi bedelleri karşılığında devlet eline
geçmiş, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Gemlik Suni İpek Fabrikası kurulmuştur. Yine
1938’de İzmir Telefon Şirketi, Ankara Radyoevi, Murgul Bakır İşletmeleri, Eskişehir İspirto
Fabrikası, Giresun'da Fiskobirlik, Bursa Merinos Fabrikası, Divriği Demir İşletmeleri ve
Sivas - Erzincan demiryolu açılmıştır.

1939’da İstanbul'da yabancıların işlettiği Tramvay Şirketi ile İstanbul'daki Tünel İşletmesi
satın alınmış ve Bursa, Mersin ve Adana elektrik tesisleri, Ankara Havagazı Şirketi
devletleştirilmiştir. Ergani Bakır İşletmesi, Karabük Demir Çelik Kok Fabrikası, İstanbul'da
İETT, Sivas Demiryolu Makineleri Fabrikası, Sivas Çimento Fabrikası, Sivas - Erzurum
demiryolu Karabük Demir Çelik Fabrikası, Tekirdağ Şarap Fabrikası, Malatya Sigara
Fabrikası, İstanbul Unkapanı Atatürk Köprüsü hizmete açılmış ve yine bu yılda
İlk Türk Denizaltısı Haliç'te denize indirilmiştir.

1940’da Türk Petrol Şirketi, Kozabirlik, Köy Enstitüleri (Toplam sayısı 21), İstanbul Radyo
İstasyonu, Ereğli Kömür İşletmesi, Garp Linyitleri İşletmesi, Bitlis Sigara Fabrikası açılmış
ve Haliçte yapılan İkinci Türk Denizaltısı donanmaya katılmıştır.

1941’de Petrol Ofisi, Ankara Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası, Elazığ Cüzzam Hastanesi
açılmış ve Gebere (Niğde) Barajı yapılmıştır. 1942’de Dalaman Devlet Üretme Çiftliği,
Bursa, Denizli, Mersin, Çorum ve Urfa'da Kız Sanat Enstitüleri, İstanbul’da İlk Türk ilaç
Fabrikası olan Eczacıbaşı İlaç Fabrikası açılmıştır.
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1943’de Zonguldak - Kozlu demiryolu, İstanbul'da Atatürk Bulvarı, Diyarbakır - Batman
Demiryolu, Seyhan Regülatörü, 1944’de Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK), İzmit Klor
Alkali Fabrikası, İzmit Selüloz Fabrikaları, İzmit'te Gazete ve Sigara Kağıdı Fabrikası,
Mersin Limanı, Gaziantep Havaalanı, Fevzipaşa - Malatya, Diyarbakır - Kurtalan demiryolu,
Sakarya'da Ziraat Alet ve Makineleri Fabrikası, İzmir'de Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu
açılmış ve Yeşilköy'de yerli sermaye ile üretilen ilk Türk özel yolcu uçağının denemesi
yapılmıştır.

1945’de İskenderun Limanı açılmış ve yine bu yılda Türkiye ilk defa yerli ampul üretimi
gerçekleşmiştir. Ormanlar korunmak amacıyla devlet mülkiyetine geçmiş, 1946’da İstanbul Ankara arasında yataklı tren seferleri başlamış ve Elazığ Tekel Şarap Fabrikası açılmıştır.

1947’de Heybeliada Senatoryumu, İstanbul Açıkhava Tiyatrosu, Palu - Genç demiryolu, Rize
Çay Fabrikası, Eskişehir Demiryolu Takım Fabrikası, 1948’de Köprüağzı - Maraş demiryolu,
Çatalağzı Termik Santralı, Ankara Etimesgut'ta Uçak Motor Fabrikası, 1949’da Porsuk
Barajı, İstanbul Kilyos Sümerbank Ateş Tuğla Fabrikası, Muş Alparslan Devlet Üretme
Çiftliği ve Murgul Bakır İşletmeleri açılmıştır.

1950‘de Bursa İpek ve Dokuma Fabrikası, 1952’de Diyarbakır’da Sümerbank’a ait Yün
Yıkama ve Şayak Fabrikası, 1954’te Kütahya Azot Fabrikası, 1934’de İzmit’te temeli atılan 1936’da üretime geçen ve 1939 yılından itibaren Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi
adıyla çalışan Türkiye’nin ilk kağıt fabrikası 1955 yılında Türkiye Selüloz ve Kağıt
Fabrikaları İşletmesi (SEKA) adını almıştır.

1958‘de Haydarpaşa Silosu, 1959’da Sümerbank Bolu Lamine ve Lif Levha Fabrikası,
1964’te Chrysler Sanayi Anonim Şirketi, 1965’te Ereğli Demir Çelik Fabrikası, 1965’de
Arçelik Çayırova Tesisleri, 1967’de Northern Elektrik Telekominikasyon Şirketi (Netaş),
1969’da Maltepe (İstanbul) Sigara Fabrikası, 1969’da İzmir Pirelli kurulmuştur. 1970’de
Çaycuma ve Aksu Kağıt fabrikaları, 1971’de Dalaman, 1979’da Afyon, 1981’de Balıkesir,
1984’de Tokat Sigara Fabrikası, Taşucu (Mersin) ve Kastamonu Kağıt Fabrikaları açılmıştır.
1983 yılında Askeri darbe sonrası kurulan siyasi iktidarlar devlet adına sanayi tesisi açmak
yerine yerli ve yabancı özel müteşebbüslere sağlanan olanaklarla sanayi yatırımlar
gerçekleştirilmiştir (Cumhuriyet dönemi içinde 1960 sonrası devlet tarafından üretim
amacıyla açılan dolaylı ve dolaysız tesislerin sayısı çok değildir).

Ülkemizin 1927 yılı nüfus sayımında 100.000 aşan iki şehir dikkat çekmektedir.
Bunlardan İstanbul (680.857) ve İzmir (153.845)’dir. Bu nüfus sayımında başkent
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Ankara’nın şehir nüfusu ise 65.506’dır. Ülkemizde 1950 sonrası sanayileşme hareketlerine
bağlı olarak en fazla yatırım hamleleri İstanbul’a yapılmıştır. Sanayi, ticaret, turizm, eğitim ve
kültür yönünden bir merkez haline gelen İstanbul, günümüzün de en önemli merkezidir.
Bunun yanında Büyükşehir kapsamında olan Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep,
Kocaeli, Konya, Antalya, Kayseri, Mersin, Diyarbakır, Eskişehir, Samsun, Sakarya, Erzurum,
Denizli, Malatya, Şanlıurfa, Hatay, Manisa, Balıkesir, Kahramanmaraş, Van, Aydın, Muğla,
Trabzon, Tekirdağ, Mardin ve Ordu ülkemizin önemli gelişen merkezleri olmuştur. Ayrıca
son yıllarda sanayi alanında büyük atılım gösteren Çorum, Adıyaman, Isparta, Bilecik,
Çankırı, Elazığ, Edirne ve Kırklareli dikkat çekmeye başlamıştır.

28 Mart 1927 yılında çıkarılan Teşvik-i Sanayi kanunuyla sanayiye olan destek daha da
artmaya başlamıştır. Bu kanunla amaç özel müteşebbüsler yaratmak ve yerli mallar
üretmektir. Ancak yine bu kanuna göre de “yalnızca büyük işletme olarak kabul edilen, en az
10 beygirlik çevirici güçle çalışan ve yıl içinde en az 1500 gündelik işçi çalıştıran kuruluşlar
yararlanabilmekteydi”(Sevgi,1994:25). Bu nedenle Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan tüm
sanayiciler faydalanamamıştır. Dünyada 1929 yılında başlayan ekonomik sıkıntılar genç
Türkiye Cumhuriyeti’ni de etkilemiştir. Bu buhranlı dönemi atlatmak ve geleceğe hazır olmak
için devlet coğrafi özellikleri ele alarak yatırımlarını devreye sokmuş üretim ve istihdam
sağlamaya çalışmıştır.

1933-1939 döneminde özel sektör yerine devletçilik politikasının uygulanması
kararlaştırılmıştır. Devlet, isteği ve ihtiyacı doğrultusunda temel ihtiyaçlara yönelik tesisler
kurma kararı almıştır. Coğrafi dağılış içinde hammaddelerimizin değerlendirilmesi gerekliliği
düşüncesine yönelik tesislerin kurulması, ithal edilen ürünlerin durdurulması ve bu ürünlerin
yurt içinde üretilmesiyle dışarıya döviz ödenmemesi yoluna gidilmiştir. Bu amaçla devlete
dayalı sanayiyi oluşturmak için de 1934 yılında I. Beş Yıllık Sanayi Planı uygulanmaya
başlanmıştır. Ayrıca bu dönemde sanayinin geliştirilmesi için dışarıdan uzmanlar getirilmiştir.
Sanayi ve ekonomiye can vermek için devletimizin kaynaklarıyla uzun süre faaliyetlerini
sürdürecek devlet işletmeleri açılmaya başlamıştır.

Savaşlardan yeteri kadar yıpranan ve çok kısa süre önce cumhuriyete kavuşan Türkiye, 1939
yılına kadar ekonomiyi geliştirmek için tarım, sanayi ve ticaret anlamında yatırımlar
yapmıştır. Ancak 1939 yılında çıkan II. Dünya Savaşı’yla dünya genelinde ekonomiler zarar
görmeye başlamıştır. Ülkemiz bu savaşa girmese de savaşın etkilerini son derece etkili
hissetmiştir. Yatırımlar bir süre askıya alınarak kontrollü adımlar atılmış ve devlet
ekonomideki etkinliğini daha da arttırmak için sıkı tedbirler almıştır. 1945 yılında savaş sona
ermesine rağmen dünya ekonomisinde uzun süren bir durgunluk başlamış yaralar sarılmaya
çalışılmıştır. Türkiye’de bu durgunluktan nasibini almış ve 1950 yılına kadar kendi içinde
yaşamaya başlamıştır.
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1950 yılından başlamak üzere ülkemizde ve dünyada hız kazanan ve daha önce de denenmiş
olan özel yatırımcıya yol açma ve destekleme kararları alınarak 1960 yılına kadar sürecek
olan II. Liberal döneme geçilmiştir. Dünyada Marshall Yardımları olarak bilinen
yardımlardan ülkemize de kaynaklar sağlanmıştır. Bu arada kırsal alanda bazı sorunlar ortaya
çıkmıştır. Marshall yardımlarıyla tarımsal faaliyetler desteklense de savaşa dayalı oluşan
ekonomik sıkıntılar ve ailelerde tarıma bağlı bir yetersizlik (kalabalık aileler ve arazi
parçalanması) ortaya çıkmıştır. Bu arada özellikle başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir,
Bursa ve Adana gibi merkezlere sanayi faaliyetlerinin de hız kazanmasıyla günümüzün sanayi
şehirlerine bir göç hareketi başlamıştır. Ancak oluşan yeni ekonomik düzen ülkemizde tam
olarak oturmadan çıkan bazı siyasi sıkıntılar nedeniyle 1960 yılına doğru her alanda
istikrarsızlık ortaya çıkmış ve sonu kötüye giden bir kargaşa başlamıştır. 1960 yılında askeri
darbeyle karşılaşan Türkiye’de sivil iktidarın tekrar hakimiyet kazanmasıyla ülkede ekonomik
anlamda kaybedilen ve sarsılan faaliyetleri yeniden canlandırmak için 1963-1967 yıllarını
kapsayan I. Beş Yıllık kalkınma Planı yapılmıştır. Tarım dışında sanayiye ağırlık vererek
sanayi yatırımlarına başlanmış ve çok kısa sürede Kütahya Azot Fabrikası, , 1964’te Chrysler
Sanayi Anonim Şirketi, 1965 Ereğli Demir-Çelik işletmeleri 1965’de Arçelik Çayırova
Tesisleri, 1967’de Northern Elektrik Telekominikasyon Şirketi (Netaş), kurulmuştur. Küçük
sektörlerin büyümesi yönünde ele alınan rakamlar gerçekleşmese de büyüme hissedilmeye
başlanmıştır.

1968-1972 yılında uygulanan II. Beş Yıllık Kalkınma Planıyla da büyükşehirler dışında diğer
illere de sanayi alanında Petro-kimya, çimento, makine, cam sanayilerine yatırım yapılması ve
kırsal alanların desteklenmesi şeklinde politikalar izlenmiş ve genel anlamda başarı da
sağlanmıştır. Ayrıca sanayi bitkileri ve yağlı tohumların toplam üretim miktarı içindeki payı
artmıştır. Bu dönemde 1969’da İzmir Pirelli Fabrikası, 1970’de Çaycuma ve Aksu Kağıt
Fabrikaları, 1971’de Dalaman Kağıt Fabrikası açılmıştır.

1973-1978 yılında uygulanan III. Beş Yıllık Kalkınma Planı’yla da ülkede 1968-1972 yılında
uygulanan II. Beş Yıllık Kalkınma Planın da gösterdiği başarının devam ederek arttırılması
düşüncesi ele alınmıştır. Sanayi-tarım ilişkisinde sanayi bitkileri ve yağlı tohumlar üretimine
devam edilmesi gerektiği yinelenmiştir. Ancak 1970’li yılların hemen başında ülkede küçük
bir kaosun yaşanmış olması biraz şüpheli ve tedbirli kararlar alınması yönünde 1973-1977
kalkınma planı hazırlanmıştır. Bu planda komşularımızla olan ilişkilerin arttırılması ve bunun
getireceği sonuçların ülke ekonomisi içinde yarar getirmesi hedeflenmiştir. Sanayi ağırlıklı
ekonomik yatırımlar ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır.

1978-1984 yılında uygulanan IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı öncesinde ülkemizde yine siyasal
anlamda sıkıntılar ortaya çıkmış ve bunun gölgesinde bu planın amacı ve hedefleri
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belirlenmeye başlamıştır. Ayrıca Avrupa Ekonomi Topluluğu’na yönelik çalışmaları da göz
önüne alınmıştır. Belirlenen yatırımlar ve hedeflerin gerçekleşmeyeceğini gören hükümet 24
Ocak 1980 yılında sanayiye katkı sağlamak ve teşvik sunmak/vermek amacıyla 24 Ocak
Kararlarını almıştır. Ancak ülkede her geçen gün kaos ortamı tehlikeli boyuta ulaşmış ve 12
Eylül 1980 tarihinde ordu tarafından sivil iktidar fes edilmiştir. Yeni sivil hükümetin
kurulduğu 1983 yılına kadar geçen sürede ülkemiz ekonomik anlamda gerekli yatırım ve
teşvikleri yapamamıştır. Bu dönemde daha önce temelleri atılan; 1981’de Balıkesir, 1984’de
Taşucu (Mersin) ve Kastamonu Kağıt Fabrikaları açılmıştır.

Tarım ülkesi ve buna bağlı olarak tarımın önde olduğu şekilde gelişen sanayi faaliyetlerini
yürüten Türkiye, 1979 yılından sonra ekonomik payda geride olan sanayi sektörü tarımın
önüne geçmiştir. “Ulusal gelirde tarımın payı 1978’de % 25.3, sanayinin ki % 23.3 iken, tarım
1979’da % 22.9’a, 1981’de % 21.7’ye ve 1983’de de % 19.4’e düşmüş, sanayinin ki ise,
1979’da % 23.9’a, 1981’de % 26.1’e ve 1983’de de % 29.3’e yükselmiştir. İhracatta da aynı
değişimler gözlenmiştir” (Özgüç,1986-1987;35). “1980’lerle birlikte başlayan yapısal
değişim; nüfusu, ekonomisi, tarihsel-kültürel misyonu ve stratejik konumuyla Türkiye’nin
merkezinde olan İstanbul’un istihdam profilini de oldukça etkilemiştir” (İstanbul İstihdam
Raporu,2006:49).

1984-1989 döneminde uygulanan V. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda devlet yönetiminin
sivilleştiği ve halkın oyu ile iktidara gelen hükümet tarafından kalkınma konusu üzerinde
durulmuş ve hızlı ekonomik kalkınma hedeflenmiştir. İthalat ve ihracata öncelik veren bir
politika uygulamalarına geçilmiştir. Yabancı sermayenin ülkemize gelmesi ve sanayiye destek
olması amacıyla yabancı sermayeyi teşvik kanunu yeniden düzenlenmiştir. Yine bu dönemde
AET ile olan sıkı ilişkiler canlı tutulmaya çalışılmıştır. Sanayi için önemli olan madenlerin
değerlendirilmesi ve sanayiye enerji sağlamak amacıyla petrol ve doğalgaz aramalarına hız
verilmesi de alınan bir başka karardır.

Tablo : 1992 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı
İş Yeri Sayısı
Türkiye

1.063.738

Kaynak: TÜİK
Tabloya göre 1992 yılında toplam işyeri sayımızın 1.063.738 olduğu görülmektedir.
Tablo: İşyeri Sayısı (30.04.2019)
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1990-1994 yıllarında uygulanan VI. Beş Yıllık Kalkınma planı icra edilerek özellikle
sanayiye yönelik önem dikkat çekmektedir. Bu dönemde sanayileşmenin, kalkınmanın temel
kaynağı olduğu ve sanayinin döviz kazandıran ve rekabet ortamına girmede ki rolü ele
alınmıştır. Bu bakımdan uluslararası pazarlara açılmanın ülkenin menfaatine olacağı
düşüncesi ağırlık kazanmıştır. Küçük ölçekli sanayinin modern bir sanayiye dönüştürülmesi
çalışmaları başlamıştır. Bunlarla birlikte sanayi-çevre dengesine de dikkat çekilmiştir.

1996-2000 yıllarında uygulanan VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda bir önceki plan sonucu
ortaya çıkan olumlu yükseliş gösteren sanayi üretim rakamlarında 1994 yılında karşılaşılan
ekonomik krize rağmen yine de iyi hedefler ele alınmaya başlanmıştır. Bu bakımdan
kalkınmanın önemli unsuru olarak görülen sanayinin teşviki için ayrılan kaynakların ve
bunların kontrolü üzerinde etkin olma temel amaç olarak görülmüştür. Sanayimizde rekabet
gücünün eksikliğinin giderilmesi bu dönemde de tekrar öne çıkmıştır. Ülkemizin bulunduğu
konumuna ve potansiyeline bağlı olarak liberal ekonomi politikaları sanayiye rekabet gücü
sağlayan unsur olarak görülmüştür. Sanayinin ihtiyaç duyduğu iş gücünü sağlamak amacıyla
mesleki eğitime önem verilmesi de önemli konular içine dahil edilmiştir. Sanayinin daha
planlı ve verimli yapılabilmesi için sayısı az olan organize sanayi bölgelerinin çoğaltılması
öncelikli hedeflerden biri olmuştur.

6.3. 2000 yılından Sonra Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler

Bir ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınması öncelikle o ülkenin sanayileşme derecesine
bağlıdır. Sanayileşme faaliyetleri ileri olan ülkeler gelişmiş olan ülkelerdir. Bu ülkeler
çoğunlukla hammadde ya da yarı işlenmiş ürünleri alır bunları işleyerek tüketim malları
halinde diğer ülkelere satar. Geri kalmış ülkeler ise sanayileşme yönüyle de geridir.

Bu ülkeler çoğunlukla sanayi ürünlerini diğer ülkelerden satın alır. Diğer ülkelere
ise hammadde satar. Ülkelerin ekonomilerine yön veren sanayi faaliyetlerinin yaygınlaşması
bazı koşullara bağlıdır.

Türkiye’de her zaman olduğu gibi 2000 yılı sonrası sanayi yatırımları da yapılmıştır. Bu
yıllardan itibaren tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknolojik gelişmeler takip edilmiş
ve bu anlamda değerlendirilmiştir. Ülkemizde yapılan yatırımlar bulunulan coğrafi konuma
bağlı olarak beşeri ve iktisadi hayat üzerinde değişimler ve gelişmeler yaratmıştır.
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Tablo : 2002 Genel Sanayi ve İşyeri Sayımı

Toplam

Serbest
Bölge

Küçük
Organize
Sanayi
Sanayi Bölgesi Sitesi

İş Merkezi İş Hanı

Diğer

Sayı
sı

Ye
rel
Bir
İsdih im İsdih
İsdihd
dam
dam Yerel am
Sa
Yerel
Birim
Birim
yıs
ı
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Sayısı
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rel
Bir
İsdih im İsdih
dam
dam
Sa
yıs
ı

Türkiye Toplam

185
819
1

6497
040

80
6

57
06
8

3060
91

142
722

4012
67

151
972
2

5010
354

Madencilik ve
Taş Ocakçılığı

241
0

7702
7

İmalat

272
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Elektrik-Gaz-Su
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Yer
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Yer
Yer
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m

İsdih
dam

Sayı
sı

Say
ısı

9958

41587
18213 3

119660
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0

0
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149
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5
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7
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4
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47584
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1
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1
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6
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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6
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0

İnşaat

357
49
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6
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237

4409

541
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0
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5
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9
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Perakende
Ticaret

867
890
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48
5

1337

5735

28777

64487
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5

9746
7
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72
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5451
67
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2531

4446
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58
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4
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7

2446
2
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14
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2435

1662

6158
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2313
7
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4
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6
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164

5613
52
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Kuruluşlarının
Faaliyetleri

143
03

1831
69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143
03
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69
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959
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4
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2
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Eğitim
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5
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9
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0

4
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213
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6
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2

1280
5
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0
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2

Sağlık İşleri ve
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7
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33

23
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20
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9

1153
0
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20
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9
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24

25
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375

910
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31

9391
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8
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1

707
44

1514
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1006

Kaynak: TÜİK
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Tabloya göre, Türkiye’de yer alan sanayi ve iş yerleri; serbest bölgeler, organize sanayi
bölgeleri, küçük sanayi siteleri, iş merkezleri, iş hanları ve diğer alanlarda faaliyet
göstermektedir.

Yine bu tabloya bakıldığında 2002 yılında yapılan Genel Sanayi ve İşyeri sayımına göre
toplam birim sayısı 1.858.191(2 milyona yaklaşmakta) olup, toptan ve perakende ticareti
yapan birim sayısı 867.890’le 1. sırada yer almaktadır. Daha sonra sırasıyla imalat, ulaştırmadepolama-haberleşme, otel-lokanta-kahvehane gelirken son 3 sırada ise madencilik-taş
ocakçılığı, elektrik-gaz-su ve eğitim sektörleri yer almaktadır.

Tablo: Türkiye’de Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Girişimci Sayısı ve İstihdam
Sayısı
Türkiye'de Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Girişim Sayısı ve İstihdam Sayısı
2010
2017
Sektörler

Girişim Sayısı Çalışan Sayısı Girişim Sayısı Çalışan Sayısı

Ma denci l i k ve Ta ş Oca kçıl ığı

4.128

122.147

4.911

130.960

İma l a t Sa na yi
El ektri k, Ga z, Buha r ve İkl i ml endi rme
Üreti mi ve Da ğıtımı
Su Temi ni , Ka na l i za s yon, Atık
Yöneti mi ve İyi l eşti rme

326.925

2.617.991

391.024

3.723.677

978

67.813

4.161

112.279

1.337

65.414

4.072

100.293

İnşa a t
Ta şıtl a rın ve Motos i kl etl eri n Ona rımı ve
Depol a ma

139.976

912.835

225.885

1.712.589

1.063.011

1.928.491

1.129.478

2.771.955

Ul a ştırma ve Depol a ma

438.752

584.370

456.804

909.254

Kona kl a ma ve Yi yecek Hi zmeti Fa a l i yetl eri

239.992

542.750

289.272

939.596

22.963

146.438

37.601

201.829

Bi l gi ve İl eti şi m
Ga yri menkul Fa a l i yetl eri

33.007

41.166

43.697

75.156

146.512

311.270

202.524

563.316

İda ri ve Des tek Hi zmet Fa a l i yetl eri

28.700

751.384

52.741

1.358.230

Eği ti m

12.339

201.343

22.328

308.179

İns a n Sa ğl ığı ve Sos ya l Hi zmet Fa a l i yetl eri

35.690

214.483

38.871

335.856

Kül tür, Sa na t, Eğl ence, Di nl ence ve Spor

25.128

28.894

27.190

52.947

159.349

102.548

169.853

132.197

2.678.787

8.639.337

Mes l eki Bi l i ms el ve Tekni k Fa a l i yetl er

Di ğer Hi zmet Fa a l i yetl eri

TOPLAM

3.100.412 13.428.313
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Tablo : Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yerel Birim Sayısı ve İstihdamı
1-9 Kişi Çalıştıran
Toplam Birim Sayısı

10-49 Kişi Çalıştıran
Birim Sayısı

Yerel
Birim
Sayısı

Yerel Birim
Sayısı

İsdihdam

Yerel
Birim
Sayısı

İsdihdam

Yerel
Birim
Sayısı

İsdihdam

Yerel
Birim
Sayısı

İsdihdam

Yerel
Birim
Sayısı

İsdihda

1788835

3305259

58521

1132077

7407

611066

1577

304225

1851

114441

İsdihdam

1858191 6497040

50-150 Kişi Çalıştıran
Birim Sayısı

151-250 Çalıştıran
Birim Sayısı

251 üstü Çalıştıran
Birim Sayısı

Kaynak: TÜİK

Tabloya göre Türkiye’de faaliyet gösteren sanayi ve iş yerleri çalıştırdıkları işçi sayılarına
göre gruplandırılmıştır. 1-9 kişi çalıştıran 1.788.835 yerel birim sayısında 3.305.259 kişi
istihdam edilmektedir. Görüldüğü üzere, 2002 yılında toplam 1.858.191 yerel birim sayısının
% 96,2’sini 1-9 kişi çalıştıran işyerleri meydana getirmektedir. Bu oran ülkemizde küçük
ölçekli işyerlerinin fazlalığını göstermektedir. Bilindiği gibi sanayi işletmeleri 10 ve üzerinde
işçi çalıştıran tesisler olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda 2002 Genel Sanayi ve İşyeri
sayımında 10 ve üzerinde işçi çalıştıran tesis sayısı 69.356 olup, toplam işyeri sayısının %
3,73’üne denk gelmektedir.

Not: Sanayi işletmeleri ve ticarethaneler çalışanların sayısına göre; büyük (25 ve daha fazla
çalışan), orta (10-24 çalışan) ve küçük (1-9 çalışan) işletmeler olmak üzere gruplandırılır.
Ancak gelişen teknolojiye bağlı otomasyon sistemlerinin ve bilgisayarların sanayi sektörüne
girmesiyle çalışan sayısının önemi değişmeye başlamıştır.
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2001-2005 yıllarında uygulanan VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda sanayinin hammadde ve
enerji ihtiyacının daha hızlı, güvenli ve ucuz olması için doğal kaynakların daha fazla
kullanılması ele alınmıştır. 2000 yılının öncesinde dünya ortalamasının üstünde büyüyen
ülkemizde sanayi önemli bir lokomotif olmuştur. Bu dönemde de sanayi, kalkınma için yine
en önemli unsur olarak görülmüştür. Ancak ülkemiz 2001 yılında bir ekonomik krizle daha
karşı karşıya gelmiştir. Bu kriz, atılacak her adımda daha temkinli olmaya zorlamıştır. Böyle
olunca ekonomik atılımlar bu dönemde daha dar kapsamlı olmaya başlamış ve az risk
politikası ele alınmıştır. İhracata yönelik malların özellikle Avrupa’ya sunulması
hedeflenmiştir. Ülke içinde bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesi yönünde plan ve
programlar yapılmıştır. Yine daha önceki planlarda olduğu gibi istihdam, iletişim, rekabet
gücü, bilgi, Ar-ge çalışmalarına önem verilmiştir. Avrupa Birliği uyum sürecinde sanayiçevre ilişkisi bu dönemde de dikkatle ele alınmıştır.

2007-2013 dönemini kapsayan IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı: 2000 ve 2005 yıllarında
GSYİH içinde önemli artış gösteren sanayi, 2001 krizinin hemen ardından yatırım, üretim ve
ihracatta önemli bir atılım yapmıştır. Bu atılıma rağmen imalat sanayinde geçmişten beri var
olan sorunlar devam etmektedir. Bu yüzden özellikle rekabet, teknoloji, kalifiye eleman,
gelişen diğer sektörlerle bağlantı kuramama, organize sanayi bölgeleri eksikliği, Ar-ge ve
bilişim üzerinde durulmuştur. Geleneksel sanayi yerine daha modern ve daha rekabetçi sanayi
hedeflenmiştir. Çin ve Hindistan gibi ülkelerdeki ucuz iş gücü karşısında gerileyen tekstil,
giyim ve deri gibi geleneksel sektörlere destek verilmesi amaçlanmıştır. Savunma alanında
büyük oranda dışa bağlı olarak yaşayan ülkemiz, bu planla birlikte savunma sanayi üzerinde
de daha geniş ve kapsamlı çalışmalar başlatmıştır.

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı da, ülkemizin hedefleri
doğrultusunda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre
taşı olacaktır. Plan, küresel ekonomide geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü,
dünya ekonomisinde değişim ve dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu, gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkeler arasında güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir ortamda
hazırlanmıştır. Ülkemiz, günümüzde 10. Kalkınma planı dönemini yaşamaktadır. 2019-2023
dönemini kapsayan on birinci Kalkınma Planı ihtisas raporları hazırlanmasına rağmen 2020
yılından itibaren geçerli olacaktır.
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Sektörler

1990

2000

Erkek

Kadın

Tarım

5.647.330

6.900.466 5.443.771

Madencilik

129.210

1.613

İmalat Sanayi

2.221.371

2010
Kadın

Erkek

Kadın

7.133.056 2.959

2.724

2.943

2.353

93.336

2.699

110

4

144

7

560.346

2.651.993

624.180

3.265

950

3.907

1.325

Elektrik-Gaz- Su 74.651

5.673

89.771

8.381

153

12

261

31

İnşaat

1.173.524

10.718

1.176.827

19.419

1.376

56

1.911

82

Ticaret

1.716.276

138.030

2.167.839

344.938

2.697

629

3.016

1.022

Ulaştırma

736.768

38.659

790.131

63.124

949

59

1.153

101

Mali Kurumlar

387.863

152.879

544.226

263.900

2.158

659

3.021

1.424

Toplum Hizmeti

2.765.400

578.633

3.581.234

964.301

1.984

1.019

2.778

2.333

Diğer

121.086

20.397

28.277

5.738

518

314

585

339

Erkek

Kadın

2018

Erkek
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Toplam

14.973.479 8.407.414 16.567.405 9.429.736 16.169

6.426

19.719

9.017

* bin kişi
Not: Tüik tarafından 2005 yılı sonrasında yeni nüfus projeksiyonuna göre hesaplama yapılmıştır. Bu tabloda. 2010 ve 2018 yılı
rakamlarında * bin kişi durumunu dikkate almalıyız. Tüik, tabloda 1990 ve 2000 yıllarındaki verilerde + 12 yaş, 2010 ve 2018 yıllarında da
+15 yaş rakamlarını kriter olarak almıştır.

Sanayi hareketlerinde gerçek anlamda planlanan Organize Sanayi Bölgeleri adından da
anlaşılacağı gibi her açıdan bütünü olumlu yönde sağlayan bölgelerdir. Bu bölgeler,
şehir içinde dağınık, göze hoş gelmeyen, alt yapısı, sağlık hizmeti, sosyal hizmeti,
güvenliği ve yönetimi olmayan işletmeleri bir araya getirmesi bakımından önemlidir. Bu
bölgeler sanayinin dengeli yayılmasına, belli sınırlar içinde yapılmasına katkı sağladığı gibi
gerçekleşen göçlere engel olarak bu konuda homojen göç olgusunu da beraberinde getirmiştir.
Organize sanayi bölgeleri şehirleşme sürecine katkıda bulunması bakımından oldukça
önemlidir. Bu bölgelerde yer alan ve faaliyetlerini sürdüren tesisler bir arada toplu olma,
ulaşım problemi yaşamama, iletişim kolaylığı, trafiği sıkıştırmama yönünde de avantaj
sağlarlar. Çevreye olumlu etkileri olan bu sanayi bölgeleri aynı zamanda sağlıklı bir kent
olgusuna da katkıda bulunmakla birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinden de son derece
faydalanırlar. Daha düzenli bir sanayi ortamı yaratmak amacıyla ülkemizde 1960 yılından
itibaren organize sanayi bölgeleri planları yapılmaya ve hayata geçirilmeye başlanmıştır.
1963 yılından başlamak üzere 5’er yıllık dönemlerde Kalkınma Planları oluşturulmaya
başlanmıştır. Bu kalkınma dönemlerinde sanayiye olan teşvik ve organize sanayi bölgelerinin
çoğaltılması üzerinde sürekli durulmuştur.

Ülkemizde 1994 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrası 1996-2000 yılları arasında kendini
toparlayan sanayi, 2001 yılında yine bir krizle karşı karşıya gelmiştir. Bu krizde sanayiye
yönelen krediler bankalarca kısıtlanmaya veya yüksek faizlerle verilmeye başlanmış ve döviz
kurlarının yükselmesiyle Türk Lira’sının değer kaybetmesine neden olmuştur. Enflasyon ve
iç-dış borç artmaya başlamıştır. Yaşanan bu kriz hiç kuşkusuz ki sanayiye ve istihdama büyük
zarar vermiştir. Krize karşı yeni ekonomik planlar uygulanmış, döviz kuruna müdahale gelmiş
ve zamanla kur sabitlenmeye başlanmıştır. Uygulanan ekonomik politikalara bağlı olarak
2001 yılından sonra ekonomide meydana gelen gelişmeler görülse de sanayiye kaynak
yaratma veya kaynak ayırma o kadar da kolay olmamıştır. Kısacası ülkemiz 1990 sonrası 2
büyük ekonomik kriz yaşamıştır.

Yatırımların sınırlı ölçüde kalması ve çekinceler oluşturması 2002-2004 yıllarında devam
etmiştir. 2003 yılında ekonomik anlamda daha güçlü adımlar atılmaya başlanmış; döviz kuru
uzun zaman sabit kalmış ve daha sonrada düşmeye başlamış ve Türk Lirası daha da değer
kazanmış, kredi faiz oranları düşmüş, IMF ile yapılan stand by anlaşmalarına bağlı olarak
ülkeye borç da olsa para girişi devam etmiş, enflasyon yeteri kadar düşmese de artık bir güven
ortamının yavaş yavaş görüldüğü hissedilmeye başlanmıştır. Ülke genelinde kan kaybetmeye
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başlayan sanayi toparlanmaya başlamış ve istihdamın az olsa tekrar sağlandığı da
görülmüştür.

Talebin yeteri kadar olmadığı bu dönemde durgunluk ihracatla aşılmaya çalışılmış ve böylece
sanayinin ihracatla canlı tutulması hedeflenmiştir. Yapılan teşvik ve düzenlemeler sanayinin
merkezi olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Konya ve Adana’yla birlikte
Anadolu Kaplanları olarak bilinen Denizli, Kayseri, Gaziantep, Eskişehir, Aydın, Malatya,
Diyarbakır dışında Çorum, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Urfa, Bilecik, Antalya, Balıkesir’de
üretim canlı tutulmaya çalışılmıştır. Ayrıca Manisa, Çanakkale, Kırıkkale, Kütahya, Karabük,
Elazığ, Batman, Erzincan, Erzurum, Sivas, Uşak, Karaman, Afyon, Trabzon’da küçük ve
orta büyüklükteki (KOBİ) işletmeler gelişmeye başlamıştır. Bu işletmeler ülke ekonomisine
büyük katkı sağladıkları gibi ülkenin diğer bölgelerinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılara
örnek olmuşlardır.

2002 yılında yapılan programlar, ekonomik düzenlemeler ve istikrar çalışmaları 2004 yılında
cevap vermiştir. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Adana, Kayseri,
Gaziantep, Konya, Denizli, Tekirdağ’da tekstil sanayi, gıda sanayi, alkollü ve alkolsüz
içecekler sanayi, ayakkabı, kürk, giyim sanayi, ağaç-mobilya-mefruşat-orman ürünleri, kağıtkağıt ürünleri sanayi, petrol-lastik-plastik-kömür türevleri sanayi, kimya sanayi, cam-taştoprağa dayalı sanayi, metal sanayi, makine sanayi ve diğer imalat sanayileri tekrar
toparlanmış görülse de hedeflenen büyüme tam olarak sağlanamamıştır.

2005 yılında döviz kurunun dengede kalmasıyla birlikte maliyet fiyatları daha gerçekçi
olmaya ve satış fiyatlarının da istikrara kavuşmasına neden olmuştur. Özellikle makine ve
tekstil alanı dışında üretim ve üretime bağlı artış satışlara yansımıştır. Bu yılda Euro’nun
Dolar karşısında değer kazanması ithalatımız dolarla ihracatımız Euro’yla olduğundan
sanayicimizin kazancı fazla olmuştur. “2005 yılının ilk aylarında sanayi üretimi artış
göstererek şubat ayında % 10.7 olarak gerçekleşmiştir. Ancak yılın ikinci yarısında temmuz
ayında bölgesel ve kısa dönemlik olmak üzere sanayi üretimi gerileyerek son 40 ayın en kötü
oranına % 1,4’e gerilemiştir. Yıl sonunda ise sanayi üretimi % 5,5 olmuştur” (TÜİK).

2006 yılında üretim-satış doğru orantılı bir gelişme içine girmiş, ülkenin sanayi merkezlerinin
sanayi yatırımcıları kazançlı bir dönem geçirmişlerdir. Başarılı ve temeli daha sağlam
sanayiye kavuşan sanayi merkezleri sundukları yatırımlarla da ülkeye yeni istihdam alanları
meydana getirdikleri gibi ihracata bağlı olarak da döviz girişi sağlamışlardır.

139

2007 yılında özellikle İstanbul’da taş-toprak ve cam sektörü ön plana çıkarken, demir-çelik
ise son sırada kendine yer bulmuştur. Ancak 2007 yılı ortalarından itibaren ABD’de başlayan
ve Mortgage olarak bilinen konut finans piyasasında çıkan kriz kısa sürede tüm dünya
ülkelerine yansımıştır. Bu kriz bazı ülkelerde çok derin bazı ülkelerde daha az etki göstermiş
olsa da büyük olumsuz sonuçlara neden olmuştur. Ülkemizde enflasyon hedefi tutmamış, para
girişi azalmaya ve buna bağlı olarak küçük ve orta büyüklükteki işletmeler zarar görmeye
başlamış ve işçi çıkarmalar Türkiye sanayisi için kaçınılmaz olmuştur.

2008 ve 2009 yılı tamamen bu krize endeksli geçmiştir. Bu iki yıllık dönemde Türkiye sanayi
sektörü duraklamaya ve gerilemeye geçmiştir. Döviz kurları tekrar inişli çıkışlı seyir izlerken,
kredi faizleri beklenenin üstüne çıkmıştır. Yeniden sıkı para politikaları uygulanmaya
başlanmıştır. İthalat ve ihracat olumsuz yönde etkilenince Türkiye’deki sanayi faaliyetleri de
zarar görmüş ve buna bağlı olarak da; özellikle sermayesi küçük işletmeler ve esnaf olarak
bilinen küçük ticarethaneler kapanmaya ve buna bağlı olarak istihdam sorunu tekrar gündeme
gelmeye başlamıştır. 2009 yılında sanayi üretim endeksi negatif seyrederek % -9,9 olarak
gerçekleşmiştir.

2010 yılında yapılan teşvikler ve uygulanan politikalar cevap vermeye başlamış, Anadolu’da
sanayi canlanmaya ve Türkiye’de güçlenmeye başlamıştır. İhracatta bazı ürünler ön plana
çıkmıştır. Sanayi üretim endeksi bu yıl negatiften pozitife geçerek % 10,1 olmuştur.

2011 yılında ve bunun sonucunda sanayi üretim endeksi bu % 8,9 olarak gerçekleşmiştir.
2011 yılında net ihracatın arttığı ve bununla beraber sanayi alanında büyümenin devam ettiği
görülmüştür.

2012 yılında ise sanayi üretim endeksi düşmüş ve yıllık artış % 2,3 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılında ise sanayi üretim endeksi artmış ve yıllık artış % 3,4 olarak gerçekleşmiştir.

2015-2018 Türkiye Sanayi Stratejisinde aşağıdaki politikaların izlenmesi kararlaştırılmıştır.
Politika 1: Sanayide teknolojik dönüşüm gerçekleştirilecektir.
Politika 2: Sanayi altyapısı güçlendirilecektir
Politika 3: KOBİ'lerin finansmana erişim imkanları artırılacaktır.
Politika 4: Sanayide yeşil üretim özendirilecektir.
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Politika 5: Yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesi sağlanacaktır.
Politika 6: Ülkemizin uluslararası ticaret ve yatırım kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar
yürütülecektir.
Politika 7: Sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün istihdam edilmesine yönelik
faaliyetler yürütülecektir
Politika 8: Bölgesel gelişmeye katkı sağlamak üzere sanayi politikaları geliştirilecektir.

6.4. Türkiye’deki Sanayi Kolları ve Sanayinin Dağılışı
Besin Sanayi :

Hammaddesi tarıma dayalı olan ürünlerdir. Ülkemizde en fazla gelişme gösteren sanayi
çeşitlerinden biridir. Ülkemizde bölgeler arasında görülen iklim tiplerinin farklılığı ve bu
durumun yol açtığı tarım ürünlerinde yaşanan çeşitlilik fabrika çeşidinin de farklı olmasına
yol açmıştır. Ülkemizde bulunan belli başlı besin sanayiine ait tesisler şunlardır ;

Gıda Sanayi;
a) Un ve Unlu Mamüller: İç Anadolu birinci olmak üzere hemen her bölgemizde
bulunmaktadır. Un, makarna, irmik ve şehriye fabrikaları gibi tesislerdir. Konya, Eskişehir,
Balıkesir, Ankara , Erzurum Kayseri , Gaziantep illeri öne çıkmaktadır.

b) Şeker Fabrikaları: Hammaddesi şeker pancarıdır. Şekerpancarı tarladan toplandıktan
sonra kısa sürede bozulmaktadır. Bu nedenle şeker fabrikaları şekerpancarı üreten yerlere
yakın bir yerde kurulmuştur. Konya, Erzurum, Eskişehir, Uşak.
Türkiye’nin ilk şeker fabrikası 1926 yılında Uşak’ta açılmıştır.

c) Zeytinyağı Fabrikaları : Zeytin üretiminin fazla olduğu yerlerde kurulmaktadır. Ege
Bölgesinde Edremit, Ayvalık, İzmir, Muğla ve Aydın’da Marmara Bölgesinde Gemlik,
Çanakkale, İznik ve Balıkesir’de Akdeniz Bölgesinde Adana, Antakya, Kilis’te, Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde Gaziantep ve çevresinde yoğunlaşmıştır.

d) Ayçiçek Yağı Fabrikaları: Marmara Bölgesinin Trakya kesiminde Edirne ve Tekirdağ
çevresinde yoğunlaşmıştır.
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e) Konserve Fabrikaları: Balık konservesi Çanakkale’de, Sebze ve meyve konservesi ise
İstanbul, Bursa, Balıkesir ve İzmir gibi illerde yoğunluk göstermektedir. Ülkemizde konserve
sanayisi geçmişte uzun yıllar istenilen düzeye ulaşmamıştır. Bu durumun belli başlı
nedenleri;
ülkemizde her mevsim taze sebze ve meyvenin bulunabilmesi, evlerde konserve üretiminin
yapılması ve konservenin pahalı olması gibi etkenler rol oynamıştır. Ancak son yılarda
kentleşme olgusunun artması konserve üretiminin ve tüketiminin artmasına neden olmuştur.

f) Hayvan Ürünleri Sanayisi::Özellikle büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu yerlerde
yaygınlaşmıştır. Et kombinaları, yoğurt ve peynir fabrikaları bu guruba girmektedir. Trabzon,
Erzurum, Van, Kars, Edirne.

g) Çay Fabrikaları : Tarım alanları ile fabrikalar iç içe geçmiştir. Nedeni Çay toplandıktan
sonra kısa sürede bozulmaktadır. Çay fabrikaları Rize ve çevresinde yoğunlaşmıştır.

2. Alkollü İçki ve Tütün Sanayisi :
Tütün, sigara sanayisinin hammaddesidir. Sigara önceleri sadece devlete ait fabrikalarda
üretilmekte iken, günümüzde özel sektöre de izin verilmiştir.
Başlıca fabrikalar: İstanbul, İzmir, Samsun, Malatya, Adana ve Tokat’ta yer
almaktadır.

İçki üretimi de sigara gibi önceleri devlete ait fabrikalarda yapılmakta iken son yıllarda özel
sektöre de izin verilmiştir.
Bira; arpanın mayalandırılmasından yapılmaktadır. Belli başlı fabrikalar Ankara,
İstanbul, Yozgat ve İzmir de bulunmaktadır.
Rakı: Kuru üzümün damıtılmasından yapılmaktadır. Rakıya kokusunu veren madde ise
anasondur.
Belli başlı fabrikalar; İzmir, Diyarbakır ve Tekirdağ’dadır.
Şarap: yaş üzümünün mayalandırılmasından yapılmaktadır. İzmir, Tekirdağ, Çanakkale,
Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir gibi illerde bulunmaktadır.
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3. Dokuma Sanayisi :
Türkiye’de en eski ve en fazla gelişme gösteren sanayi dalıdır. İşyeri ve çalışan işçi
bakımından diğer sanayi kolları arasında ilk sırada yer almaktadır.

Keten dokuma: Kastamonu Taşköprü’de

Pamuklu dokuma: Bursa, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Nazilli (Aydın), Denizli
ve Kayseri
İpekli dokuma: İstanbul, Bursa ve Gemlik
Yünlü dokuma: İstanbul, Bursa, İzmir ve Hereke (Kocaeli)
Deri ve Kösele: İstanbul, Gaziantep ve İzmir
Halı ve kilim dokumacılığı: Isparta, Burdur, Uşak, Demirci – Gördes – Kula (Manisa),
Kayseri ve Sivas gibi illerde bulunmaktadır. Manisa ve çevresinde işlenen halılara Yağcı
Bedir Halıları adı verilmektedir.
Battaniye dokuma: Siirt

4. Kimya sanayi:
Diğer endüstri kollarına göre daha geç gelişme göstermiştir ve daha geri durumdadır.
Kurulumu için büyük bir sermaye birikimine ve kalifiye elemana ihtiyaç duyulmaktadır.

Petrol rafinerisi: Batman (Batman Petrol rafinerisi), İzmir (Aliağa Petrol rafinerisi), Mersin
(Ataş petrol rafinerisi), Kırıkkale (Orta Anadolu petrol rafinerisi), İzmit (Tüpraş petrol
rafinerisi).
Gübre sanayisi: Mersin, Hatay, İzmir, Bandırma ve Konya’da gelişme göstermiştir.
İlaç sanayisi: İstanbul ve çevresinde
Boya Sanayi: İzmir, Mersin ve İstanbul

5. Maden sanayisi:
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Yer altından çıkarılan madenlerin fabrikalara işlenerek kullanıma hazır hale
getirilmesine maden işleme sanayi (metaluji) denilmektedir. Ülkemizde maden çeşitliliği
fazladır. Ancak rezerv miktarlarının az olmasından dolayı maden sanayii pek fazla gelişme
göstermemiştir.

Demir-çelik fabrikaları : Kırıkkale, Karabük, Ereğli ve İskenderun

Bakır işleme: Ergani (Artvin), Samsun ve Maden (Elazığ)

Alüminyum tesisleri: Seydişehir (Konya)

Boraks: Bandırma

Ferro krom : Antalya ve Elazığ

Kurşun ve Çinko : Keban (Elazığ)

6- Maden ve Demir Çelik Sanayi:

Makine Sanayisi: Kara, demir, deniz ve hava yolları ulaşım araçlarının yapımı ile elektrikli
aletlerin imalatı ve savunma sanayiine ait araçlar makine sanayisinin temelini
oluşturmaktadır.

Otomotiv sanayi: Bursa, İzmir, Sakarya ve Kocaeli

Demiryolu araçları: Sakarya, Eskişehir ve Sivas
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Gemi yapımı (Tershane): Marmara bölgesi ilk sırada gelmektedir. İstanbul (Pendik- Tuzla –
Hasköy), İzmir (Alaybey). Ayrıca Bodrum, Marmaris ve Karadeniz kıyılarımızda kotra ve yat
gibi küçük deniz araçları da yapılmaktadır.

Uçak sanayi Ankara Akıncı ve Eskişehir

Elektrikli makine imalatı: Özellikle beyaz eşya fabrikaları ülkemizde fazla gelişme
göstermiştir. Yurt içi ihtiyacını karşıladığı gibi yurt dışına da büyük bir oranda ihraç
edilmektedir. İstanbul, İzmir ve Manisa’da gelişme göstermiştir.

Savunma sanayi: Kırıkkale ve Ankara

7. Çimento, cam ve seramik sanayi:

a) Çimento sanayisi: Hammaddesi kireçtaşı ve kil olan çimento günümüzde en fazla
kullanılan yapı malzemesidir. Türkiye’de bir çok ilde çimento fabrikası bulunmaktadır.
Devlete ait fabrikaların yanında özel sektöre ait fabrikalarda son yıllarda artmıştır. Ankara,
Çanakkale, İzmir, Adana, Konya, Nevşehir, Bolu, Kocaeli vb.

b) Tuğla ve kiremit sanayisi: Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve İzmir çevresinde
yoğunlaşmıştır. Ayrıca Bolu, Bartın ve Eskişehir’de de bulunmaktadır.

c) Cam sanayisi: İstanbul, Kırklareli, Sinop, İzmit, Bursa ve Mersin vb

d) Seramik sanayi: Kil toprağının çamurundan yapılan çeşitli eşyaların yüksek sıcaklıkta
pişirilmesiyle oluşmaktadır. Bursa (İznik) Bilecik (Bozüyük), Kütahya ve Çanakkale
çevresinde fabrikalar yoğunlaşmıştır.

8. Orman ürünleri sanayi:
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Bu fabrikalar ormanların daha çok kıyı bölgelerimizde bulunmasına bağlı olarak buralarda
toplanmıştır.

a) Kereste fabrikaları: Bolu, Düzce, Bartın, Ayancık, Rize, ve Ordu

b) Kağıt Fabrikaları: Aksu (Giresun), Çaycuma (Zonguldak), Bartın, Taşköprü ((Kastamonu),
İzmit, Dalaman (Muğla), Balıkesir ve Mersin Taşucu.
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Uygulamalar
Osmanlı İmparatorluğu’nun önemi incelenmelidir.
Cumhuriyet yıllarının başındaki sanayinin önemi incelenmelidir.
2000 yıllarındaki sanayi incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Osmanlı İmparatorluğu’nun kaynakları araştırılmalıdır.
Türkiye’nin ilk sanayi atılımlarını araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünyada başlangıçtan itibaren var olan kaynaklar zaman içinde fark edilmiş ve gelişmelere
bağlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu da kaynaklarını çok geç
kullanmıştır. İnsanoğlu geliştirdiği her şeyde enerjiyi kullanmıştır. Yapılan her işte enerji
kaynakları kullanılmaya başlanınca kaynaklarda bitmek ve azalmak yönünde ele alınmaya
başlanmıştır.
Dünyada o zamanlar bazı bölgeler hızla gelişirken bazı ülkeler bu gelişmeyi
yakalayamamıştır.
Bu bölümde, Osmanlı İmparatorluğu’nun sanayi alanındaki çalışmalarını ele almaya çalıştık.
Sanayi devrimiyle büyük bir değişime giren dünya, ekonomik olarak hızlı bir gelişme süreci
yaşamıştır. Ekonominin ana kollarından olan sanayi ile birlikte özellikle doğada bulunan
hammaddeler değerlenmeye ve şekillenmeye başlamış, sanayi yatırımları ve faaliyetleri
artmış ve ortaya çıkan gelişmeler beraberinde zamanla mesafe kavramını ortadan kaldırmış ve
küreselleşmeyi ortaya çıkarmıştır. Buna bağlı olarak dünyada hızla yayılan bir sanayi hamlesi
görülmüştür.
Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul’u fethinden sonra özellikle yabancıların
ticarethanelerindeki ve küçük atölyelerindeki faaliyetler Osmanlı adına önem kazanmış ve
Anadolu için de örnek teşkil etmeye başlamıştır. Daha sonra yeni fetihlerle ticaret ve küçük
atölyelerin sayısı ve üretimi de artmaya başlamıştır. 1800’lü yılların başlarında Osmanlı
imparatorluğu özellikle Avrupa’daki gelişmelerden nasibini almış bir atılım içine girmiştir.
Kısa sürede imparatorluk içinde sanayi mektepleri ve imalata dayalı sanayi atölyeleri
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açılmıştır. Ancak Osmanlı Devleti’nin son döneminde geçirdiği savaşlar ve ekonomik
sıkıntılar sebebiyle sanayi faaliyetlerinde büyük bir gerileme olmuş, fabrikalar kapanmıştır.
Cumhuriyet kuruluncaya kadar siyasi ve ekonomik baskıyla kan kaybetmeye başlayan
Türkiye sanayisi, cumhuriyetin ilanından sonrada Atatürk’ün destekleriyle tekrar
hareketlenme olanağı bulmuş ve zaman içinde hem devlet hem de özel yatırımcıların kurduğu
sanayi tesisleriyle üretim yapılmaya ve istihdam sağlanmaya başlanmıştır. 1950, 1980 ve
2000 yılları sonrası ülkemizde sanayi gelişerek farklı boyut kazanmaya ve rekabet gücü
yüksek, sağlam, teknolojik sanayi ürünleri yapılmaya başlanmıştır.
Sanayi yatırımları ve faaliyetleri bu dönemde de artmış ve ortaya çıkan gelişmeler takip
edilmiştir. Dünya ölçeğinde yaşanan ekonomik krizin etkileri ülkemizde de hissedilmiştir.
2000 yılları sonrası ülkemizde sanayi gelişerek farklı boyut kazanmaya ve rekabet gücü
yüksek, sağlam, teknolojik sanayi ürünleri yapılmaya başlanmıştır.

150

Bölüm Soruları
1) ……………. sanayi faaliyetlerini incelerken üretimin lokasyonu, türü, kökeni, gelişmesi ve

beşeri ortam ile ilişkileri üzerinde durur. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan
seçeneği bulunuz?

A) Tarihçi
B) Ekonomist
C) İşletmeci
D) Psikolog
E) Coğrafyacı

2) Osmanlı-Rus savaşları sonucunda.……………… ve Tuna’nın bazı bölgelerinde Osmanlı

denetim gücünü kaybetmiştir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği
bulunuz?

A) Ege
B) Karadeniz
C) İç Anadolu
D) Güneydoğu Anadolu
E) Akdeniz

3) ……….. için oldukça önemli olan İstanbul, Osmanlı sanayisinde de her açıdan önemli

merkez olmuştur. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

A) Türkiye
B) ABD
C) Fas
D) Kore
E) Mısır
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4) Aslında 1500-1700’lü yıllarda ………….. İmparatorluğu’nda sanayi faaliyetleri Avrupa

sanayi faaliyetlerinden daha ileriydi. Ancak feodal yapının ortadan kalkmasıyla Avrupa’da
sanayi hamleleri büyük bir hızla ortaya çıkmıştır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde
tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Roma
B) İran
C) Bizans
D) Hitit
E) Osmanlı

5) III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmut, Abdülmecid ve I. Abdülaziz sanayi alanında ve

vergi dağılımında atılımlar yapmaya başlamıştır. Özellikle …….. gelişme ve modernleşme
anlamında büyük atılımlar yapmıştır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği
bulunuz?

A) IV. Mustafa
B) Abdülmecid
C) I. Abdülaziz
D) III. Selim
E) Yıldırım Bayezid

6) Bir coğrafyacı sanayi faaliyetlerini incelerken aşağıdaki seçeneklerden hangisi üzerinde durmaz?

A) Üretimin paketlenmesi
B) Üretimin türü
C) Üretimin kökeni
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D) Üretimin gelişmesi
E) Üretimin beşeri faaliyetlerle ilişkileri

7) Osmanlı İmparatorluğu sanayi alanında zamanında ve hızlı atılımlara girememiştir. Ancak zaman
içinde sanayi atılımlarının yapılması gerektiği de ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla
ilk yapılan atılımlardan biridir?
A) Sanayi Maadin bankasının kurulması
B) Tersane-i Amire (Haliç)’nin kurulması
C) Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’un kurulması
D) Sanayi-i Nefise Mektebi
E) Sahn-ı Seman Medresesi

8) Osmanlı’daki ilk darphane kaç yılında kurulmuştur?
A) 1630
B) 1789
C) 1895
D) 1727
E) 1815

9) İlk buharlı gemimizin ismi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Sahilbent
B) Suhulent
C) Savarona
D) Midilli
E) Eser-i Hayr

10) 20. yüzyılın başında sanayi faaliyetleri çok küçük ölçekli sanayi üretim tesisleriyle işlemeye
devam etmiştir. 1913 ve 1915 sanayi sayım sonuçlarına göre kaç adet sanayi tesisi Osmanlı’da faaliyet
gösteriyordu?
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A) 127
B) 197
C) 217
D) 317
E) 1017
11) 1924 yılında …………. Demiryolları ile Ergani Bakır İşletmeleri devletleştirilmiştir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Avrupa
B) Amerika
C) Afrika
D) Asya
E) Anadolu

12) …………..’de Merkez Bankası kurulmuştur.Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde

tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) THY
B) Merkez Bankası
C) TÜİK
D) Medrese
E) Futbol Milli Takımı

13) Sanayiye yön vermek ve alt yapısı olan enerjiyi plan ve program çerçevesinde yürütmek

amacıyla ……………………… İdaresi Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan
seçeneği bulunuz?
A) Su İşleri
B) Yangın İşleri
C) Elektrik İşleri Etüd
D) Toplu Taşıma
E) Kültürel İşler
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14) I. Beş Yıllık kalkınma Planı yapılmıştır. ……….. dışında sanayiye ağırlık vererek sanayi

yatırımlarına başlanmıştır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Tarım

B) Sanayi
C) Nükleer Santral
D) Atom Enerjisi
E) Turizm

15) 1984-1989 döneminde uygulanan V. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda devlet yönetiminin
………….. ve halkın oyu ile iktidara gelen hükümet tarafından kalkınma konusu üzerinde
durulmuştur. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Askerileştiği
B) Katılaştığı
C) Gevşediği
D) Sivilleştiği
E) Despotlaştığı

16) Cumhuriyet kuruluncaya kadar siyasi ve ekonomik baskıyla kan kaybetmeye başlayan Türkiye
sanayisi, Atatürk’ün destekleriyle tekrar hareketlenme olanağı bulmuştur. Bu amaçla 17 Şubat 1923
yılında İzmir’de aşağıdaki hangi kongre toplanmıştır.

A) I. İktisat Kongresi
B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi
D) Amasya Genelgesi
E) İvedili Sanayi Planı Hazırlık Kongresi
17) Devlet demiryolları kaç yılında kurulmuştur?
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A) 1917
B) 1927
C) 1947
D) 1957
E) 1967
18) 1932’de Kırıkkale Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde demir çelik fabrikası
kurulmuştur. Bu tarihten sonra 12 ilde daha demir çelik fabrikası kurulmuştur. Aşağıdakilerden
hangisi bu 12 il dışındadır.

A) Karabük
B) Zonguldak
C) Malatya
D) İstanbul
E) Sivas

19) 1936 yılında Ankara’da açılan baraj hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Atatürk

B) Keban
C) Karakaya
D) Çubuk
E) Tortum
20) Türkiye’de ilk defa yerli ampul üretimi kaç yılında gerçekleşmiştir?
A) 2015
B) 1985
C) 1965
D) 1945
E) 1915

21) Bir ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınması öncelikle o ülkenin …….. derecesine
bağlıdır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Tarımsal
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B) Sanayileşme
C) Hayvancılık
D) Sıcaklık
E) Deprem

22) Ülkemizde yapılan yatırımlar bulunulan ……. konuma bağlı olarak beşeri ve iktisadi
hayat üzerinde değişimler ve gelişmeler yaratmıştır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde
tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Tarihi
B) Şehirsel
C) Kültürel
D) Kırsal
E) Coğrafi

23) Ülkemizde 2002 yılında yapılan Genel Sanayi ve İşyeri sayımına göre toplam birim sayısı
…. milyona yakındır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

24) Günümüzde ülkemiz …… kalkınma planını yaşamaktadır. Yukarıdaki boşluğu doğru
şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) 1
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B) 2
C) 3
D) 4
E) 10

25) …... - ……..dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı da, ülkemizin hedefleri
doğrultusunda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre
taşı olacaktır Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) 1960-1964
B) 1970-1974
C) 1980-1984
D) 1990-1995
E) 2014-2018

26) 2002 yılında ülkemizde yapılan Genel Sanayi ve İşyeri sayımına göre toplam birim sayısı
1.858.191’dir. Bu toplam içerisinde 867.890’lık pay ile birinci sırada yer alan birim hangi seçenekte
doğru verilmiştir?

A) Toptan ve perakende ticaret
B) Ulaştırma
C) Haberleşme
D) Otelcilik ve konaklama
E) Eğitim

27) 2001-2005 yıllarında uygulanan ……………… Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda sanayinin
hammadde ve enerji ihtiyacının daha hızlı, güvenli ve ucuz olması için doğal kaynakların
158

daha fazla kullanılması ele alınmıştır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği
bulunuz?

A) IV.
B) V.
C) VI.
D) VIII.
E) X.

28) Aşağıdaki illerimizden hangisinde zeytinyağı fabrikası bulunmamaktadır?

A) Tekirdağ
B) Edirne
C) Gaziantep
D) İzmir
E) Erzurum

29) Aşağıdaki illerimizden hangisinde hayvan ürünlerine ait tesisler ağırlıklı olarak
bulunmaz?
A) İstanbul
B) Erzurum
C) Kars
D) Van
E) Edirne

30) Aşağıdakilerden hangisi çay fabrikalarının yoğunlukta olduğu illerimizden biridir?

A) Antalya
B) Rize
C) Kütahya
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D) Hakkari
E) Adana

Cevaplar

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

11-E, 12-B, 13-C, 14-A, 15-D, 16-A, 17-B, 18-C, 19-D, 20-D
21-B, 22-E, 23-B, 24-E, 25-E, 26-A, 27-D, 28-E, 29-A, 30-B
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7. EKONOMİK FAALİYET OLARAK TİCARETİN TÜRKİYE’DEKİ
TARİHÇESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. Ekonomik Faaliyet Olarak Ticaretin Türkiye’deki Tarihçesi

163

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Ekonomik faaliyet olarak ticaretin Türkiye’deki tarihçesi araştırılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ekonomik faaliyet olarak
ticaretin Türkiye’deki
tarihçesi

Ekonomik faaliyet olarak
ticaretin Türkiye’deki
tarihçesinin anlaşılması

Ekonomik faaliyet olarak
ticaretin Türkiye’deki
tarihçesinin kavranması
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Anahtar Kavramlar
Türkiye, Ticaret, Tarihçe, Ahilik, Lonca, Gedik
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7.1.EKONOMİK FAALİYET OLARAK TİCARETİN TÜRKİYE’DEKİ
TARİHÇESİ
Eski dünya kıtalarından olan Asya ve Avrupa eskiden itibaren siyasal, sosyal, kültürel ve
ekonomik bakımından dikkat çekmişlerdir. Özellikle 1750’li yıllardan sonra başta Avrupa
daha sonra da Asya’da ticaret canlanmaya başlamıştır. Bu iki kıtayı birbirine bağlayan
Türkiye, geçmişten itibaren ticaretle anılan ülkelerden biri olmuştur. Türkiye’de ticaret,
ülkenin bulunduğu konum, siyasi, ekonomik ve kültürel coğrafyası nedeniyle gelişme
göstermiştir.

Bilindiği gibi, geçmişte askeri amaçla yapılmış olan yollar, tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de ticaret faaliyetlerinde de kullanılmıştır. Türkiye, yer aldığı konuma bağlı olarak
hem kendi içinde hem bölgesel hem de kıtalar arasında ticaret faaliyetleri konusunda her
zaman önemli bir merkez olmuştur. Sınırları içinde çok faklı ve önemli yollar geçen Türkiye,
ekonomik faaliyet olarak ticareti her zaman canlı ve önemli olarak yaşamış/yaşamaktadır.

Çok farklı yön ve güzergâhlarda geçen tarihi ve güncel yollar, hem Türkiye ticaret hayatını
hem de uluslararası ticaret potansiyelini belirlemektedir. Geçmişte işlenmemiş yollarda
gerçekleşen ticaret, zaman içinde taşlarla döşenmiş (Romalılar) ve daha sonra da asfalt
kaplanmış yollarda yapılmaya başlanmıştır. Zaman içinde karayolları dışında çok farklı
ulaşım sistemlerinde de ticaret yapılmaya başlanmıştır. Genellikle ticaret yolları hem dünyada
hem de ülkemizde dağ sırtlarını, yamacını ve su yolarını izlemiştir. Ülkemizde bu tür yollar
geçmişten itibaren ticaret hayatımıza yön vermiştir.

Ticaret yolları ülkemizde nüfus ve yerleşme üzerinde etki etmiştir. Önemli yollar üzerinde,
kavşak ve geçitlerde kurulan yerleşmeler ekonomik faaliyet olarak ticaretle beraber ortaya
çıkmış ve büyümüştür. Çevrelerindeki yerlere göre çok fazla nüfus barındırmışlardır.
Özellikle geçmişte ülkemiz sınırları içinden geçen Kral, İpek ve Ramsay’in Transversal yol
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(Ramsay,1960:40) olarak tanımladığı güzergâhlarda çevresini etkileyen büyük merkezler
kurulmuştur. Günümüzde de bu güzergâhlarda veya yakın olarak işleyen ticaret yolları olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Ticaret faaliyetleri de diğer ekonomik faaliyetler gibi yerleşik hayata geçildikten sonra çok
fazla önem kazanmıştır. “İnsanlar tarihin ilk zamanlarında toplayıcılık ve avcılıkla
yaşamlarını sürdürürken sürekli olarak yer değiştirmek zorunda kalıyorlardı. Böyle bir yaşam
tarzı insanoğluna zor anlar yaşatıyordu. Ziraate geçişle birlikte insanlar yerleşik hayata
geçerek belli bir mekan da çevresine hakim olarak yaşamaya başladılar”(Tanoğlu,1969:17).
Yerleşilen sahaların insanoğlunu beslemesi, barındırması ve koruması açısından önem arz
etmesi sebebiyle değeri büyük olmuştur. Coğrafi özellikler bakımından olumlu özellikler
taşıyan sahalardan biri olan Türkiye, ticaret özellikleri ve potansiyeli bakımından öne
çıkarken çok ülke için de ticaret konusunda tercih edilir olmuştur.

Ticaretin ortaya çıkmasına neden olan coğrafi faktörler çok çeşitlilik göstermektedir.
“Herhangi bir bölgenin nüfuslanması ve bu bölge dahilinde ki yeraltı ve yerüstü
zenginliklerinden faydalanılabilmesi, insanlar tarafından iskân edilebilmesiyle çok yakından
alakalıdır”(Göney,1975:365). Kuşkusuz bu özellikler ticaret faaliyetlerinin ortaya çıkmasına
ve gelişmesine neden olmaktadır. Türkiye, konumu itibariyle çevresindeki bölgeler için
merkezi ve çok önemli mevkidedir. Balkanlar, Akdeniz, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkas
bölgeleri arasında kara, deniz, demir, hava yollarının ve boru hatlarının birleştiği, buluştuğu
ve kesiştiği alanda bulunmasından dolayı aynı zamanda ticaret faaliyetlerinin de gerçekleştiği
ülkedir. Bu alanda taşınan mal, ürün ve yolcuların bir kısmı doğrudan ticari amaç taşırken
bazıları da diğer ekonomik faaliyetler kanalıyla ticaret yapmakta veya ticari unsur olmaktadır.
Türkiye sınırları içinde birleşen veya kesişen boru hatları da tamamen ticari kaynaklıdır.

Geçmişte Türkiye sınırları içinde gerçekleştirilen ticaret faaliyetlerinde hububat, tuz, deri,
dokuma, şarap, kereste, zeytinyağı, bal ve vb. ürünler ön plana çıkmıştır. Bu ürünlerin bazıları
çevre bölgelerden gelir bazıları bu bölgeden çevreye ticaret faaliyeti olarak gönderilirdi.
Türkiye, bu özelliğiyle toplanma ve transfer merkezi olmuştur. Başta Batı Anadolu olmak
üzere Akdeniz, Marmara ve Karadeniz kıyılarında ve Anadolu’nun önemli kavşak
noktalarında birçok şehir kurulmuştur. Bu şehirler aynı zamanda ticaret merkezi olma özelliği
de kazanmıştır. Özellikle Kilikya, Tarsus, Anamur (Anamuryum), Alanya, Side, Antalya
(Attalia), Telmessos, Efes, Milet, Bergama (Pergamon), Troya, Marmara Ereğlisi (PerinthosHerakleia), İstanbul, İzmit (Nikomedia), Karadeniz Ereğlisi (Herakleia Pontike), Sinop,
Samsun (Amisos), Trabzon (Trapezus) ve vb. liman şehirleriyle beraber Magnesia, İznik
(Nikea), Gordion, Hattuşaş, Konya Ereğlisi (Herakle), Sagalassos, gibi merkezi yerleşmeler
ticaretin gelişmesinde çok etkili olmuştur. Böylece önemli ekonomik ve hizmet sektörü olan
ulaşım bir diğer ekonomik faaliyet olan ticaretle kesişmiş ve paralel bir işleyiş kazanmıştır.
Bu özellik Anadolu’da ticaretin önemini ve değerini de ortaya çıkarmıştır. Diğer taraftan ise
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kuzey-güney ve doğu-batı medeniyetlerinin mal ve mamülleri Anadolu’da buluşmuştur.
Böylece Anadolu, her dönemde ticaret merkezi olmuştur.

Anadolu’nun farklı kesimlerinde kurulan şehirler, bir taraftan ticaret faaliyetlerinin
canlanmasına neden olurken diğer taraftan başka ekonomik faaliyetleri de ön plana
çıkarmıştır. Ulaşım ağı geliştikçe ticaret faaliyetleri daha geniş alanlara yayılmıştır. Özellikle
Anadolu’da M.S. 4. yüzyılın ortalarına kadar ticari faaliyetlerde çok parlak dönem
yaşanmıştır. Ancak uzun bir süre Anadolu’nun bazı kesimlerinde ortaya çıkan güvenlik
sorunu ve bazı şehirlerin sönükleşerek gücünü kaybetmesi ticaret hayatına da olumsuz etki
etmiştir. Dolayısıyla bu alanlarda nüfus azalmış, yolların bazıları kullanılmaz olmuş ve
lokomotif olan dokuma sanayi gerilemiştir.

Anadolu’da uzun süren istikrarsızlık, siyasi çekişmeler ve askeri müdahaleler ticari hayatını
olumsuz etkilemiştir. Türklerin hakim olmasıyla Anadolu’da; siyasi, askeri ve ekonomik
birlik sağlanmıştır. Böylece sağlanan güven ortamı Anadolu’da üretimi tekrar canlandırmış ve
bu da ticaret hayatına olumlu etki etmiştir. “Ticari mübadeleleri kolaylaştırmak ve geliştirmek
için bu şehirlere büyük sermayeli tüccarlar yerleştirdiler. Türkiye'ye gelen yabancı tüccarIara
imtiyazlar verdiler, en az bir gümrük tarifesi uyguladılar. Yollarda herhangi bir zarar gören,
soyguna uğrayan veya malları denizde batan tüccarın mallarına sigorta
uygulanmıştır”(Kayaoğlu,1981:373). Böylece hem Selçuklu hem de Osmanlı’da devletçilik
politikası uygulanmışken diğer taraftan da yatırımcılar sayesinde özel teşebbüs de ticaret
hayatına katkı sağlamıştır. “12. yüzyılın sonlarında Anadolu'nun huzur ve asayişin hâkim
olduğu bir bölge haline gelmesi, Alaiyye ve Sinop'un fethi Anadolu'daki transit ticaretin
canlılık kazanmasına zemin hazırlamıştı. Mısır'dan gemilerle Antalya ve Alaiyye'ye getirilen
mallar, Konya, Ankara, Sinop veya Bağdat-Halep-Malatya-Sivas-Amasya üzerinden Samsun
ve Sinop limanlarına ulaştırılıyordu”(Bedirhan,2015:25). Bu bağlamda Anadolu konumu
gereği bölgesel güç olmuştur. Yolların birleşmesi ve kesişmesi belirtilen liman ve iç kesimleri
ön plana çıkarmıştır.

İlkçağ ve Ortaçağ’da Anadolu’da gerçekleştirilen ticaret faaliyetlerinde kullanılan ticaret
yolları, Selçuklular döneminde de benzer bir görünüm sergilemiştir. Buna göre; “Doğu-batı
yönlü yolların; Tebriz-Ayas ve Tebriz-Karadeniz sahilleri-İstanbul arasında uzandığını,
kuzey-güney yönlü yolların; Sinop-Antalya-Alâiye ve Samsun-Aksaray-Ayaş güzergâhlarıyla
Karadeniz’den Akdeniz limanlarına ulaşımı mümkün kıldığını, Karadeniz limanlarından Ege
limanlarına giden yolların; Trabzon-Sivas-Konya, Samsun-Sivas-Konya, Sinop-Konya ve
Konya-Burdur etaplarıyla Ege limanlarına vardığını, Karadeniz limanlarından Cezîre ve
Şam’a giden yolların; Trabzon-Bağdat, Trabzon-Halep, Sinop-Samsun-Bağdat ve SinopSamsun-Halep etaplarından müteşekkil olduğunu görürüz”(Eskikurt,2014:24-25). Bu
dönemde Konya ve Sivas önemli kavşak ve ticaret merkezileri olmuşlardır. Selçuklular belli
merkezlerde günümüzde de varlığını sürdüren çok çeşitli kervansaraylar, hanlar, hamamlar ve
170

ibadethaneler yapmıştır. Ayrıca Selçuklular ve Osmanlılar Anadolu’da ticaret faaliyetlerini
geliştirmek için pek çok kolaylıklar ve uygulamalar yapmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun
“yabancı tüccarlara ticari imtiyazlar vermeleri, bu tüccarları bölgeye çekmeye çalışmaları, bu
devletlerin bir zaafından veya güçsüzlüğünden dolayı değildi. Çünkü en güçlü oldukları
dönemlerde bu tür antlaşmalar yapmışlardır. Bu politikanın altında yatan etkenler, ülkede
zengin ve aristokrat bir tabakanın oluşumuna engel olmanın yanı sıra, halkın ihtiyacı olan her
türlü emtianın iç piyasada bulunmasını sağlamaktı”(Güçlüay,2018,
https://www.tarihtarih.com).

Günümüzde ticaret faaliyetlerinin gelişmesi için hem dünyada hem de ülkemizde çeşitli
teşkilatlar, kurumlar oluşturulmuş ve çeşitli anlaşmalar yapılmıştır. Daha önce de belirtildiği
gibi, Selçuklular ve Osmanlılar da ticaret faaliyetlerin gelişmesi için çok çeşitli
organizasyonlar meydana getirmişlerdir. Bunlar içinde ahilik ve lonca sistemi öne
çıkmaktadır. 13. yüzyılda kurulan ahilik sisteminin kurucuları esnaflardır. Sosyal ve
ekonomik birlik olan ahilik, devletin ticaret hayatına çok fazla katkı sağlamıştır. Aynı
zamanda mesleklerin gelişmesi ve yaşaması için usta-çırak hiyerarşisini sağlamıştır. Gerek
Selçuklular gerekse Osmanlılar için ahilik sistemi çok önemli olmuştur. Sosyal ve ekonomik
açıdan öne çıkan ahilik sisteminin siyasal katkıları da olmuştur. Özellikle Osmanlı Beyliği’nin
kurulmasında da etkileri olmuştur.

Siyasi ve ekonomik gelişmeler zaman içinde ahilik sisteminde de değişmelere sebep olmuştur.
Böylece ahilik sistemi lonca sistemine dönüşmüştür. Ancak bu dönüş kısa sürede olmamıştır.
Üretim-ticaret sisteminde her aşamada etkili olan lonca sistemi, bir taraftan üreticileri kontrol
altında tutarken diğer taraftan da tüketicilerin haklarını korumaktadır. Aynı zamanda
üreticiyle devlet arasında da aracılık yapmıştır. “Lonca, esnaf arasında dayanışma sağlamak
amacıyla kurulan ve devlet denetimi altında olan organizasyonların bulunduğu yere verilen
isimdir. Demirciler çarşısı, Bakırcılar çarşısı gibi farklı çarşılarda faaliyet gösteren esnafların
loncaları da kendi isimleriyle adlandırılmaktadır. Ayrıca her loncanın üzerinde kendi
simgesinin yer aldığı bir bayrağı bulunmaktadır”(Yazıcı,1996:156). “İlk dönemlerde lonca
ismi ihtiyacı olan kişilere hammaddelerin verildiği yer olarak adlandırılsa da lonca, aslında
aynı mesleğe sahip kişilerin bir şeyh ve pir’in denetimi altında bir araya geldikleri yeri ifade
eden bir kavramdır”(Gürata,1975:96). Fatih Sultan Mehmet dönemiyle birlikte lonca sistemi
tamamen işlemeye başlamıştır. 1800’lü yıllara kadar verimli şekilde işleyen bu sistem,
Osmanlı’da üretim ve ticarette çok verimli olmuştur. Bununla birlikte loncalar, topladıkları
vergileri devlete iletmeleri bakımından da aracılık yapan kurumlar olmuşlardır. Ancak
Osmanlı’da yaşanan siyasi ve askeri problemler zaman içinde ekonomik faaliyetlere de
yansımıştır. Özellikle Avrupa’da yaşanan sanayi devrimine uyum sağlayamayan ve
teknolojinin gerisinde kalan Osmanlı’da, her alanda görülen çözülme ve olumsuz etkilenmeler
lonca sistemine de sirayet etmiştir. Etkilenen kurum ve birlikler içinde lonca sistemi de
nasibini almıştır.
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Ahilik sistemi, tamamen müslüman esnaflardan oluşmaktaydı. Lonca sisteminde ise ilk
zamanlarda müslüman esnafın fazla olduğu görülse de zaman içinde gayri müslim sayısı da
artmıştır. Osmanlı Devleti’nin alanı büyüdükçe gayri müslim sayısı ve dolayısıyla da esnaf
sayısı da artmıştır. Müslüman ve gayri müslim esnafların ayrılması da zorlaşmıştır. Bunun
sonucunda “Ahilik örgütlenmesine benzeyen fakat farklı dine mensup kişilerin de yer aldığı
tekel ve imtiyaz anlamlarına gelen gedik isimli organizasyonların ortaya çıkmasına neden
olmuştur”(Gündüz, Kaya ve Aydemir,2012:41). 18. yüzyılın ilk çeyreğinde kurulan gedik
teşkilatı Kal’a ya göre 1659 yılına dayanmaktadır(Kal’a, 2003: 250). “Tanzimat Fermanı’nın
ilanından ve yabancı devletler ile yapılan ticaret anlaşmaları sonrasında tekelciliğin; sanayinin
ve ticaretin gelişmesini engellediği, bu nedenle devletin artık tekelcilik ve gedik
uygulamalarına son vermesi gerektiği kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda, 17 Haziran 1861
yılında Osmanlı padişahı Abdülmecit’in fermanı ile ticaretteki gedik kuralları tam anlamıyla
kaldırılmıştır”(Çağatay,1989:116). Diğer taraftan Osmanlı döneminde ticaret konusunda
başka devletlere tanınan ayrıcalıklar belli bir zaman sonra çok olumsuz sonuçlar ortaya
çıkarmıştır. Yaklaşık olarak 14. yüzyılın ikinci yarısından sonra başlayan kapitülasyonlar çok
uzun sürmüş ve Lozan Antlaşmasıyla kaldırılmıştır. Ancak uygulandığı dönemde ülkelere
tanınan vergi muafiyeti, farklı zümrelere verilen ayrıcalıklar ve vergi kolaylıkları ticaret
faaliyetlerinde adil düzenden uzaklaşılmıştır. Osmanlı Devleti, bu sıkıntıları özellikle çöküş
döneminde oldukça fazla hissetmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında sanayi ve ticaretin geliştirilmesi için kurulan tesisler ve
uygulanan politikalar İstanbul’un fethiyle başlasa da zaman içinde Avrupa’nın gerisinde
kalmıştır. Fatih Sultan Mehmet zamanında 1455 ve 1460 yıllarında kurulan Tersane-i Amire
ve Tophane-i Amire’yle sanayi ve ticaret hamlesi başlamıştır. 1726’da matbaa, 1740’da
Yalova ve 1804’de Beykoz’da kağıt, 1727’de Darphane-i Amire, 1812 yılında debbağhane-i
Amire, 1839’da Feshane’de fes ve halı üretimi fabrikaları açılmış ve 1837 yılında ilk buharlı
gemi Eser-i Hayr Haliç tersanesinde üretilmiştir. 1841 yılında nalbanthane, 1844’te basma,
1845 makine ve demir, 1849’da Söke’de meyan balı, 1851’de Beyrut’ta kağıt, 1853’de
gazhaneler, 1862’de Manastır’da arpa suyu-sirke ve rakı, 1864’te Edirne’de ipek, 1882’de
şahbaz agiya tuğla, 1884’te Cibali ve İzmir sigara, 1887’de Samsun sigara, 1888’de kibrit,
1895’te Yıldız çini, 1897’de Fatih korse, 1900’da elektrik, 1901’de Haydarpaşa Garı, 1902’de
Bomonti bira, 1908’de Büyükdere tekel, nektar ve kibrit, 1910’da Paşabahçe Osmanlı tuğla
ve kiremit, 1910’da Darıca Arslan ve 1918’de Haznedar Tuğla fabrikaları kurulmuştur.
Ayrıca 1864 yılında Islah-ı Sanayi Komisyonu kurulmuş ve okullar açılmıştır. Böylece üretim
amacıyla açılan fabrikalar, okullar, çıkarılan kanunlar, kurulan komisyonlar ve imzalanan
anlaşmalar aynı zamanda ticaret faaliyetlerinin canlanmasına neden olmuştur.

“Ticaret hayatının en önemli göstergelerinden biri de ülke veya bölgelerin ithalat ve ihracat
değerleridir”(Sertkaya Doğan,2015:120). Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra da Türkiye;
ekonomik bakımından ticaret faaliyetlerini canlandırmak, istikrarı sağlamak, milli geliri
arttırmak, ithalat ve ihracat dengesini korumak ve büyümeyi sağlamak için belli dönemlerde
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çeşitli kararlar almıştır. Böylece17 Şubat- 4 Mart 1923 İzmir İktisat Kongresi yapılmış,
1924’te İş Bankası kurulmuş. 1925’te tarihinde Aşar Vergisi kaldırılmış, 1927’de Teşvik-i
Sanayi Kanunu çıkarılmış, 1929’da Gümrük Tarifesi ve İthalat Umumi Tarifesi Kanunu
kabul edilmiş, 1930’da Türk Parasını Koruma Hakkında Kanunu yürürlüğe girmiş, 1940’da
Milli Koruma Kanunu ve Varlık Vergisi Kanunu çıkarılmış, 1947’de Türkiye İktisadi
Kalkınma Planı hazırlanmış, 1948’de Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
imzalanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nden 1948-1951 yılları arasında Marshall Planı ölçeğinde
yardımlar alınmış, 1958’de hükümet tarafından istikrar paketi hazırlanmış, 1960’da Devlet
Planlama Teşkilatı kurulmuş, 1963’de ticaret konusunda Avrupa Ekonomik Topluluğu’yla
Ankara Antlaşması imzalanmış, 1963 yılından itibaren beş yıllık kalkınma planları
hazırlanmış (2014-2018 döneminde 10. Beş Yıllık Kalkınma planı uygulanmış ve 2019-2023
döneminde de uygulanacak 11. Beş yıllık Kalkınma planı hazırlık çalışmaları da (2017/16
Sayılı Başbakanlık Genelgesiyle) başlamıştır, 24 Ocak 1980 tarihinde dışa açık ekonomi olma
yolunda kararlar alınmış, 1995’de Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olunmuş ve sonrasında
yüzlerce Bölgesel Ticaret Anlaşmaları imzalanmış (BTA), 1 Ocak 1996’de Gümrük Birliği
(GB) ve 2014’de İran’la yapılan Tercihli Ticaret Anlaşmaları (TTA) imzalanmıştır. Böylece
yapılan bu çalışmalarla Türkiye’de ticaret faaliyetleri artarak günümüze gelmiştir.
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Uygulamalar
Ekonomik faaliyet olarak ticaretin Türkiye’deki tarihçesi ve önemi incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Ekonomik faaliyet olarak ticaretin Türkiye’deki tarihçesi ve önemi irdeleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye, yer aldığı konuma bağlı olarak hem kendi içinde hem bölgesel hem de kıtalar
arasında ticaret faaliyetleri konusunda her zaman önemli bir merkez olmuştur. Sınırları içinde
çok faklı ve önemli yollar geçen Türkiye, ekonomik faaliyet olarak ticareti her zaman canlı ve
önemli olarak yaşamış/yaşamaktadır. Kısaca bu bölümde ekonomik faaliyet olarak ticaretin
Türkiye’deki tarihçesi irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. "1750’li yıllardan sonra başta Avrupa daha sonra da Asya’da ticaret canlanmaya
başlamıştır." ifadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

2. "Çok farklı yön ve güzergâhlarda geçen tarihi ve güncel yollar, hem Türkiye ticaret
hayatını hem de uluslararası ticaret potansiyelini belirlemektedir." ifadesi doğru m yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

3. Geçmişte Türkiye sınırları içinde gerçekleştirilen ticaret faaliyetlerinde aşağıdaki
ürünlerden hangisi ön plana çıkmamıştır?
A. Hububat
B. Deri Dokuma
C. Şarap
D. Petro-kimya
E. Zeytin
4. "Akdeniz, Marmara ve Karadeniz kıyılarında ve Anadolu’nun önemli kavşak noktalarında
birçok şehir kurulmuştur." ifadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

5. "Anadolu’da M.S. 19. yüzyılın ortalarına kadar ticari faaliyetlerde çok parlak dönem
yaşanmıştır." ifadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
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B. Yanlış

6. "İlkçağ ve Ortaçağ’da Anadolu’da gerçekleştirilen ticaret faaliyetlerinde kullanılan ticaret
yolları, Selçuklular döneminde de benzer bir görünüm sergilemiştir." ifadesi doğru mu yanlış
mı?
A. Doğru
B. Yanlış

7. Ahilik sistemi hangi yüzyılda kurulmuştur?
A. 10.
B. 11.
C. 12.
D. 13.
E. 14.
8. "Ahilik sistemi lonca sistemine dönüşmüştür." ifadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

9. "Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle birlikte lonca sistemi tamamen işlemeye başlamıştır."
ifadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

10. Devlet Planlama Teşkilatı kaç yılında kurulmuştur?
A. 1955
B. 1956
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C. 1957
D. 1958
E. 1960

Cevaplar:
1-A, 2-A, 3-D, 4-A, 5-B,
6-A, 7-D, 8-A, 9-B, 10-E
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8. SANAYİ KENT ETKİLEŞİMİNDE MEKÂNSAL PLANLAMANIN
ÖNEMİ
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Bölümde Neler Öğreneceğiz?

8.1. Sanayi Kent Etkileşiminde Mekansal Planlamanın Önemi
8.2. Mekân Düzenleme-Düzenleme Planları
8.3. Kent Planlaması Kavramı
8.4. Kent Planlamasının Evrimi
8.5. Kent Planlamasında Kuramsal Yaklaşımlar
8.6. Kent Planlaması Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Sanayi kent etkileşiminde mekansal planlamanın önemi nedir?
Mekân düzenleme-düzenleme planları nasıl olmalıdır?
Kent planlaması süreci nasıl olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sanayi kent etkileşimi

Sanayi-kent ilişkisini
değerlendirebilmek.

Sanayi–kent ilişkisini yorumlamak

Kent planlaması kavramı

Kent planlamasını ana hatlarıyla
kavrayabilmek.

Kent planlamasını görebilmek

Kent planlaması süreci

Kent planlama sürecini
anlayabilmek

Kent planlama sürecini
öğrenebilmek
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Sanayi faaliyetleri yerleşmeler üzerinde büyük etki yapmıştır. Kırdan kente doğru büyük bir
göç hareketi başlatmıştır. Yeni kentler oluştuğu gibi var olan kentler büyümüş ve çarpık
kentleşme meydana gelmiştir. Kentleşme süreci halen yaşanan bir olgudur. Kentlerin
planlamaları zaman içinde daha da önem kazanmış ve üzerinde kent kuramları
oluşturulmuştur.
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8.1. Sanayi Kent Etkileşiminde Mekansal Planlamanın Önemi
İçinde yaşadığımız çağ “Büyük Mekânlar Çağı” olarak adlandırılmaktadır. Avrupa ve dünya
ülkelerinin çoğu bu çağa tam anlamıyla girmiş ya da girmek üzereler. Bu ülkelerdeki kişilerin
yaşamlarının yeni organizasyonu, ülke sınırlarını da aşarak oluyor.

Artık ülkelerin gelecekleri ile ilgili kararlar ve ülkelerin kendi koşulları içinde, ülke insanına
dengeli bir yaşam sağlayabilmeleri, ancak ekonomik ve toplumsal faaliyetlerin ülke
düzeyinde bir organizasyonuna bağlı oluyor. Bütün bu gelişmeler ülke kalkınmasını, mekân
organizasyonu içinde ülkesel mekânı planlamaya zorluyor.

Geniş anlamı içinde mekân sözcüğü; tüm nesneleri çevreleyen ve kapsayan,
belirlenmemiş veya sınırlandırılmamış bir yaygınlığı anlatır.

Nüfusun artması, yeryüzü ve yeraltı kaynaklarını zorlamakta, aynı zamanda bazı
sorunları da ortaya çıkartmaktadır. Mekânın niceliği sorunu işte bunlardan birisidir. Bu ise
insanların mekân içindeki dağılmalarının ussal bir şekilde yapılmasını gerektirmekte ve hatta
üretimde dahi mekânın iyi kullanılması zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

II. Dünya savaşı sonrasında dünyanın bölgeleri arasındaki toplumsal ve ekonomik
ayrılıkların, dengesizliklerin ortaya çıkması şehircilik planlarının yetersizliğini fark
ettirmiştir. Avrupa 2. Dünya Savaşı sonrası ulusal düzeyde bir dengenin elde
edilmesinin ileriye yönelik kalkınma ve coğrafyasal yerleşme arsındaki organik ilişkiye
bağlı olduğunu anlayarak, ilk kez iradi (bilerek-isteyerek) coğrafya ile ilgilenmeye
başlamıştır.

Böylece Rusya, işlenmemiş doğal zenginliklerini değerlendirmiş, Almanya stratejik
amaçlarla da olsa ülke coğrafyasını adeta değiştirmiş, İngiltere işsizliğin hüküm
sürdüğü bölgelerini saptayarak iradi coğrafya politikasını kurmuş, nihayet Amerika
Dünya’da ilk kez bölge planlama örneği vererek Tennesse vadisi projesini hazırlayıp
ulusal ekonomisini canlandırmıştır.

Savaş sonrası ekonomide, üretimin ülke çapında yaygınlaştırılması için üretim tesislerinin
büyük şehirlerden ya da sanayi merkezlerinden küçük yerleşim birimlerine doğru kaydırılması
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(desantralizasyon) fikrini oluşturmuştur. Böylece insanların daha iyi yaşama koşulları elde
edebilmeleri için beşeri faaliyetlerini sürdürdükleri yer altı-yerüstü ve yeryüzü katlarını içeren
coğrafyasal mekân organizasyonu yoluyla bir iradi coğrafya oluşturulması, mekân
organizasyonu olarak tanımlanmıştır. Mekân organizasyonu bir sistem olarak, gelişme ve
yerleşme şekillerine ilişkin öngörü ve kararlar getirir.
Genelde mekân organizasyonunun getirdiği kararlar ve öngörüler çeşitli mekânsal birimlere
uygulanabilir. Bu üniteler mekân organizasyonu uygulama birimlerini verir. Bunlar;

Yerel ölçekte; mekân, ülkesel mekânın içeriğindedir ve kentsel, kırsal gelişme girişimlerine
yanıt getirir. Fiziki planlamanın esası da bu ölçekte gelişir ve ekonomi planı, beşeri
yerleşmelerin organizasyon ölçüleri, mekânsal çerçeveye bu kademe de bağlanır.
Ülkesel ölçekte; ulusal araziyi oluşturan mekândır. Gerçekte mekân organizasyonunun
ülkesel mekânda yapılması ülkenin asıl görevlerinden biridir.
Daha üst ölçekte; mekân, ulusal çevreyi aşarak birkaç ülkenin ya da kıtanın, ya da dünya
ölçeğinde organizasyonun söz konusu olduğu mekândır.

Planlama, modern toplumlarda yaşama ve üretim düzenini en iyiye ulaştırma gereksinmesine
yanıt veren bir “araçtır. Ülkesel mekân planlamasında ana ilke, yerleşmelerdeki devamlı
gelişmeyi sağlayabilmek, yerleşme alanlarındaki hizmet oluşumları ile üretim
yatırımları arasında iyi bir ilişki kurmaktır.

Burada ana hedef, toprağın belirli bir yönde kullanma, ayırma şeklinin belirlenmesi, yani
haldeki ve gelecekteki gereksinmelere göre, toplumsal ve ekonomik gelişme programlarından
çıkan düzeleme şeklinin belirlenmesidir.
Bu da herşeyiyle değişmekte olan toplumsal yapının, saptanmış bir kalıp içine
yerleştirilmesidir ki, demografik, ekonomik ve mekânsal yapılanmalarla yani bir şekilde
yerleşmelerin hacmi, iş-nüfus dengesi ve yerleşme merkezleri ve çevreleri arasındaki ulaşım
ilişkileri vb. ile ilgilidir.

Ülkesel mekân planlamasının ele aldığı konularını 6 ana başlıkta genelleştirilir. Bunlar;
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Doğal kaynaklar ve su kaynakları: Tüm uygarlıklar su etrafında ve ona bağlı olarak
doğmuşlardır. Su bugün de modern toplumlarda gerek tarım, gerekse sanayinin esas ham
maddesini sağlar.
Tarım: Her ülkenin kuşkusuz tarıma elverişli ve elverişsiz toprakları vardır. Bu topraklar
bazen ülke yüzeyinde dengesizlik yaratacak kadar farklı dağılım da gösterir. Oysa teknik
olanaklar bugün, bu dengesizlikleri indirgeyecek, ortadan kaldıracak durumdadır.
Sanayi: Sanayi büyük mekân tüketicidir. Sanayiye ait mekânların seçiminde, suyun varlığı,
işçi, alt yapı vb. koşullar etkilidir.
Ulaşım: Ulaşım konusunda gereksinimlere cevap verebilmek için konuyu ülkesel mekânda
ele alıp bir ulaşım politikasına kavuşturmak gereklidir.
Turizm: Politik, ekonomik, kültürel ve toplumsal bir olay olan turizm, organize edildiğinde
ülke ekonomisine büyük fayda sağlayabilir.
Kentleşme: Kentleşme tüm yönleriyle çağımızın beklide en belirgin karakteristiklerinden
biridir.

8.2. Mekân Düzenleme-Düzenleme Planları
Mekânsal planlamanın getirdiği düzen, fiziksel verilere bağlı olduğu kadar ekonomik,
tarihi ve toplumsal hususlara da bağlıdır. Bu düzenleme aynı zamanda beşeri hayatın iyi
bir organizasyonu, yani tüketimin boş zamanları değerlendirmenin, konut-iş sektörlerinin
organize edilmelerini ve bunların yapılanmaları şeklinde arazi üzerine kaydolmalarını sağlar.
İnsanların söküp atmalarının pek kolay olmadığı bu yapılanmalar, akıllıca yapılmış mekânsal
seçimlerin sonucu olmalıdırlar.

Mekânsal düzenleme, mekânsal planlamanın bir şekilde mekân içine oturtulmasıdır. Bu
da mekânsal seçime önem kazandırmaktadır. Çünkü bazı bölgeler, özellikle hızlı bir
ekonomik gelişme ve kentleşme gerektirecektir, başka bir ifadeyle yerleşme nicelik ve nitelik
yönlerinden desteklendirilmeyi ortaya çıkaracaktır.

Ancak mekânsal düzenlemedeki bu seçimlerin yanlış olması halinde ve alınmış olan planlama
kararlarının araştırılmış bir coğrafi çerçeve içine oturtulmaması, beşeri yerleşmelerdeki
mekânsal tüketimleri ortadan kaldıracaktır. Mekânsal düzenleme tek başına bir disiplin
değildir. Birçok disiplinler arası desteği sağlayan bir birleştiricidir.
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Beşeri yerleşmelerdeki bazı dengesizlikler günümüz toplumunda da ortak karakter
göstermektedirler. Bu mekânsal dengesizlik nüfus-iş ilişkilerinden, genel donatım
dağılımından, yeni hayat koşulları ve düzeyindeki bazı hususlardan doğmaktadır.
Gerçekte bu dengesizliklerin giderilmesinin, yeni bir coğrafyasal dengenin araştırılması
demek olduğu ileri sürülen önemli bir savdır. Bu da çevre ve toprakla, beşeri ilişkiler içinde,
ekonomik ve toplumsal sorunları ele alan, bunları çözümlemeye çalışan mekânsal bir
politikayı gerektirir. Bu duruma göre, mekânsal politika, sosyo-ekonomik planlama ile fiziki
planlama ilişkisi içinde tüm yerleşme planlamasının politikası da olmaktadır.

8.3. Kent Planlaması Kavramı

İnsanların üzerinde yaşadığı sınırlı mekân parçasına kent ya da köy adı verilir. Kent ve
köy ayrımı her zaman kesin çizgilerle ayrılamayabilir. Bundan dolayı insan topluluklarından
bazıları, kentlerle köylerin ortak özelliklerine sahip olduğu yerler üzerinde bulunur.
Yönetsel sınır ölçütünü kullanan tanımlara göre; belli bir yönetim örgütü biriminin
sınırları içinde kalan yerlere kent, bu sınırın dışında kalan alanlara köy denmesini
gerektirir.

Köy yasamıza göre, nüfus ilkesine göre bir ayırım yapmakta, “Nüfusu 2 000’den aşağı
yerleşim yerlerine köy, nüfusu 2 000’den çok nüfuslu olanlara da şehir denir” denmektedir.

DPT’nin hazırladığı kalkınma planlarında ve bu örgütün diğer yayınlarında da
genellikle nüfusu 10 000’den fazla olan yerleşmelere kent denildiği görülür.

Ekonomik ölçütlere dayanan tanımlara göre kent, “mal ve hizmetlerin, üretim, dağıtım ve
tüketimi sürecinde toplumun sürekli olarak değişen gereksinimlerini karşılamak için ortaya
çıkan bir ekonomik mekanizmadır.

Bir yerleşmeye kent adının verilebilmesi için, nüfusunun tarım dışı sektörlerde
çalışmasına bağlıdır. Buna göre yerleşmeler, tarım dışındaki ve tarımdaki nüfus oranlarına
bakılarak, kent ya da köy adını almaktadırlar.
Son olarak kent tanımlarında toplumbilim ölçütlerinin kullanıldığı tanımlar
belirtilebilir. Amerikan toplumbilimcilerden Queen ve Carpenter, kenti, “yerine ve
zamanına öre geniş sayılacak biçimde bir araya gelmiş ve birtakım ayırt edici özellikleri
bulunan insanlar ve yapılar topluluğu” olarak tanımlarlar.
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Toplumbilimci Louis Wirth’e göre kent, “toplumsal bakımdan benzerlik göstermeyen
bireylerin oluşturduğu, nispeten geniş, yoğun nüfuslu ve mekânda süreklilik niteliği olan
yerleşmelerdir.

İngilizlerin city, Fransızların la cité sözcükleriyle anlattıkları kent, daha çok yönetsel ve
siyasal bir içeriğe sahiptir. Oysa İngilizcede kullanılan urban ve Fransızcadaki karşılığı olan
urbain sözcükleri, toplumbilimsel kent tanımlarına daha uygun düşmektedir.

Küçük bir köy, her zaman, bir kasaba, daha sonra da bir kent olmaya aday bir yerleşme
basamağıdır. Köyün nerede sona erdiği, kentin nerede başladığı konusu, kent planlaması
açısından büyük önem taşır.

Toplumbilimcilere de daha yakın gelen köy kent sürekliliği (rural-urban continuum) görüşü
(Duncan, 1957) kent plancıların işine yaramaktadır. Kent plancıları, köy ile kent arasında
toplumsal ve fiziksel anlamda kesin bir ayırım yapabilmekte, ancak bir köy kent
sürekliliğinden söz edebilmektedirler.

Kentsel kademelenmede ya da yerleşmenin kademelenmesinde sık kullanılan ve şehircilik
yazınında yerleşmiş kavramlardan biri de, büyük kent anlamına gelen metropolis (métropole)
dir. Genellikle 750.000 nüfustan küçük olmayacağı kabul edilir.

Merkezdeki kent ile onun yakının etki alanı içinde bulunan yerleşmeler, fiziksel yönden
birleşik olmasalar da, ekonomik ve toplumsal yönlerden bütünleşmiş olabilirler. Bugün çok
kullanılan adı ile metropoliten bölge deniliyor.

Metropoliten bölgelerin bir araya gelmesinden oluşan kentleşmiş bölgelerin adına da “pek
büyük kentsel bölge” anlamına gelen mega şehir denilmektedir. Bu mega şehirlerin toplam
nüfus miktarının 10 milyon ve üstü olması gerekmektedir. BM’ye göre dünyada toplam 27
mega şehir vardır.
Mega şehirlerin kıtalara göre Dağılımı;
Asya (15): Tokyo, Osaka-Kobe (Japonya), Delhi, Mumbai (Mombay), Kolkata, (Hindistan),
Shangai, Beijing, Chogqing, Guanzhou- Guangdong, Tianjin, Shenzhen (Çin), Dhaka
(Bangladeş), Karachi (Pakistan), Manila (Filiphinler), Jakarta (Endonezya)
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Amerika (6): Mexico City (Ciudad de Mexico) (Meksika), New York, Los Angeles (Long
Beac-Santa Ana), (ABD), Sao Paulo, Rio de Janeiro, (Brezilya), Buenos Aires (Arjantin)
Avrupa (3): İstanbul (Türkiye), Moskova (Rusya), Paris (Fransa)
Afrika (3): Lagos (Nijerya), Al Qahirah (Cairo) (Mısır), Kinshasa
Dünyadaki mega şehirlerin nüfus miktarlarına göre sıralanması

Number

Megacity

Country

2015 population in
millions

1

Tokyo

Japan

38

2

Delhi

India

25,7

3

Shangai

China

23,74

4

Sao Paulo

Brazil

21,07

5

Mumbai

India

21,04

6

Mexico City

Mexico

21

7

Beijing

China

20,38

8

Osaka

Japan

20,24

9

Cairo

Egypt

18,77

10

New York

US

18,59

11

Dhaka

Bangladesh

17,6

12

Karachi

Pakistan

16,62

13

Buenos Aires

Argantina

15,18

14

Kolkata

India

14,86

15

Istanbul

Turkey

14,65

16

Chogqing

China

13,33

17

Lagos

Nigeria

13,12
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18

Manila

Philippines

12,95

19

Rio de Janerio

Brazil

12,9

20

Guangzhou

China

12,46

21

Los Angeles

US

12,31

22

Moscow

Russia

12,17

23

Kinshasa

Demokratik
Kongo

11,59

24

Tianjin

China

11,21

25

Paris

France

10,84

26

Shenzhen

China

10,75

27

Jakarta

Indonesia

10,32

Not: Ders notu içinde bazı tablolar gelecek dönemde yenilenecektir.
Kent yazınında rastlanan bir son kavram da Ecumenopolis’tir. Kentleşme hareketinin bir gün
yeryüzünü aralıksız bir kentleşme alanına dönüştürmesi anlatılmak istenmektedir.

Kent Planlaması Tanımları
Thomas Adams kent planlamasını, “toplumsal ve iktisadi gereksinmeleri göz önünde
bulundurarak kentlerin fiziksel gelişmelerinin biçimlenmesine bir yön vermekle ilgili
sorunlarla uğraşan bir bilim, bir sanat ve bir uğraş alanı” olarak tanımlar.
Öte yandan, J T Howard kent planlamasını, kentsel alanların değişmesine bir yön verilmesi
biçiminde görmektedir.
Kent plancılığını Türk şehircileri de, “ulusal bir yerleşme ve kalkınma planı çerçevesi içinde,
bilimsel yöntemlere göre yapılan araştırmalara dayanarak, plan, program ve projelerin
hazırlanmasını ve bu amaçla girişilecek çabaların gerçekleştirilmesini de kapsayan bir sanat
ve çalışma alanı” olarak tanımlamaktadırlar.
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Şehircilik gelişmeler karşısında, büyük kentsel alanları hatta kırsal alanları da kapsayacak
şekilde değişikliğe uğramıştır. Bu gelişmelerin sonucunda da, kent planlaması kavramına,
kaçınılmaz olarak, bölge planlaması, ya da ülke planlaması gibi kavramlar eklenmiştir.
Son yıllarda kimi şehirciler, bölge sözcüğünün standart bir anlamı olmadığı görüşünden
hareket ederek, bunun yerine mekân sözcüğünün konmasını önermektedirler. İngilizcedeki
Spatial Planning bu yaklaşımın bir sonucudur (von Böventer, E., 1964: 90-96). Buna koşut
bir gelişme de çevre planlaması kavramının eklenmiş olmasıdır.

8.4. Kent Planlamasının Evrimi

İnsanların yerel ve ortak gereksinimlerini karşılamaları için bir araya toplanmalarından doğan
kentler, her çağda ve uygarlık içinde, belli bir düzenleme gerektirmiştir. Antik çağlarda ortaya
çıkan kentlerin belli bir plana göre düzenlendiğine dair kanıtlar vardır. Daha çok savunma
nitelikleri ve askeri kişiliği ağır basan Roma uygarlığı kentleri de, düzensiz ve plansız kentler
değildir.

Ortaçağ kentlerinde ışınsal (radial), uzunlamasına, ağ biçiminde, üçgen ve dikdörtgen
biçiminde geometrik biçimlerin egemen olduğu görülür. Simetrik, düzgün ve görkemli
meydandan dışa doğru açılan düz ışınların belirlediği yolların nitelediği Rönesans kentleri,
bugün bile varlıklarını yer yer korumaktadırlar.

Türk-Osmanlı şehirleri genellikle yamaçlarda kurulmuştu. “kurulduğu yeri çevreleyen
ovalar ile dağların ihtiva ettikleri çeşitli tabii kaynakların yarattığı imkânları bahşediyordu.”
Türk-Osmanlı şehirleri, yerleştikleri mevkiiler itibariyle klimatik şartlar bakımından da uygun
ortamlar durumundaydı. Bu kenar yerler hava cereyanına elverişli, nispeten ılık ve ferah
yerlerdi. Dükkanlar, hamam vs. genellikle vakıf binalarıydı. Dolayısıyla elde edilen gelir,
münhasıran şehrin imarına tahsis edilirdi. Türk-Osmanlı şehirlerinde meydanlar özellikle
dar tutuluyordu. Böylece camii ile cemaat yakınlaşması sağlanırdı. Kalabalıklaşan nüfus
şehrin kenarında yeni bir meydan etrafında yerleşmeye ve yaşamaya başlardı. Osmanlı
şehirlerinde, şehrin merkezini teşkil eden meydandan çevreye doğru ışınsal şekilde
uzaklaşan caddeler ve bu caddelere bağlı sokaklar ile çıkmaz sokaklarla; yol şebekesi
meydanlardan çevreye doğru bitki saçak kökleri gibi yayılırdı.

Batı şehirlerinde cetvelle çizilmiş düz ve geniş cadde ve sokaklar, motorlu araçlar
düşünülerek düzenlenmiştir. Halbuki Türk-Osmanlı şehirlerinde, yerleşim alanının
topografik özelliklerine kayıtsız kalınamaz ve insanların rahat yürümelerini sağlayabilmek
için cadde ve sokaklar sık sık yön değiştirirdi.
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17.yüzyılın ikinci yarısını izleyen döneme damgasını vuran Barok şehirciliği, Rönesans
döneminin, merkezden dışa doğru uzayan geniş caddeleri yerine, bu ışınların, siyasal rejimin
mutlakiyetçi niteliğine uygun olarak, sarayı merkeze alan bir biçimde gelişmesine yol
açmıştır. Koruların ve parkların kenti süsleyici öğeler olarak kullanılması, Barok
şehirciliğinin ürünüdür. 18.yüzyıl kentleri, Ortaçağdan daha çok kentlerin görünümüne
önem veren, bakışı ve geometri biçim düşüncesine dayanan, yeşil alanları bol bir yapıyı
miras olarak alıyordu. Kentler artan nüfusu barındırmaya yetmediğinden, bir yandan alanca
büyürken öte yandan da merkezler daha fazla insanı barındıracak biçimde değişikliğe
uğramıştır.Kentlerin gelişmesini, plan ve düşüncesini gerekliliğini ele alan ilk yapıtların
1875’ten sonra yayınlandığı görülür.

20.yüzyıl, her alanda olduğu gibi kent planlaması alnında da büyük bir sıçramanın
başlangıcıdır. İngiltere’de yayınlanan iki yapıtın bu alanda önemli etkisi olmuştur. Bunlar,
Ebenezer Howard’ın, 1898’de Yarın: Gerçek Reforma Giden Barışçı Yol, 1902’de Yarının
Bahçe-Kentleri’dir.

Ebenezer Howard’ın ortaya koyduğu yeni düşünceler şöyle özetlenebilir: kentin ayrılmaz bir
parçası olarak, tarıma ayrılmış sürekli bir yeşil kuşak bulundurulacak; bu kuşak, kentin içten
dışa doğru yayılmasını ya da kent çevresinde yer alan düzensiz kentsel gelişmeleri denetim
altına almakta kullanılacak; kent topraklarının tümü belediyenin sahipliği ve denetimi altında
bulunacak ve ancak kiralama yolu ile özel girişimcilere devredilebilecek; kent nüfusunun,
başlangıçta planlanmış olan büyüklüğü aşmaması sağlanacak; kentin büyümesi ve refahın
artması sonucunda elde edilecek kazanılmamış kazançlar topluma mal edilecek; nüfusun
büyük bir kesiminin geçimini sağlayan sanayi kuruluşları, yeni kentlere taşınacak.

Bir aşamadan öteki aşamaya geçiş zamanı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, kent
planlamasının, hemen bütün ülkelerde aşağıdaki gelişim sürecini izlemekte olduğunu
görürüz.
Birinci aşama, kent planlamasının, kentlerin güzelleştirilmesini sağlayan bir uğraşı olarak
anlaşılmasıdır. Geniş caddeler, görkemli yapılar, büyük ve güzel parklar ve meydanlar, bu
anlayışın üzerinde önemle durduğu öğelerdir.
İkinci aşamada, kentlerin imarı ve planlanması bir mühendislik çabası olarak görülmüş,
kentin türlü işlevlerinin görülmesine yarayacak yapıların yapılmasında etkinlik sağlama
amacı, baş önceliği almıştır.
Üçüncü aşamada, kent plancılığının salt bir teknik uğraşı olmak yerine, ekonomik ve
toplumsal etkenlerin de hesaba katıldığı çok yönlü bir çaba olarak dikkate alınmasıdır.
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Dördüncü aşamada, kent planlamasında, coğrafi kapsam değişikliği olmuştur. Bu aşamada,
kentleri, kendi sınırları içinde ele alarak planlamanın yetersizliği kabul edilmiş, çevrelerindeki
köy ve kentlerden bağımsız bir planlama yaklaşımının geçerli sayılamayacağı anlaşılmıştır.
Metropoliten planlama ve bölge planlaması adı verilen planlama türleri de, kent
planlamasının, kent sınırları dışına doğru genişlemesi sonucunda ortaya çıkmışlardır.

Şehirciliğin kapsam ve alan bakımından bu genişlemesi, son aşamada da varlığını sürdürmüş,
planlama eyleminin siyasal boyutları da, bu sürece eklenmiştir. Artık bugün, kent
planlamasının siyasal bir temeli, ilişkileri olduğu genellikle kabul edilmektedir. Kamuoyu,
baskı grupları, yerel yönetim ilişkileri ve nüfuz ticareti gibi, siyasal bilim yazınına özgü
kavramların, kent plancılarınca da sık sık kullandığı görülmektedir.

8.5. Kent Planlamasında Kuramsal Yaklaşımlar
Klasik Kent Planlaması Yaklaşımı

Klasik şehircilik, planlamayı üç aşamalı bir eylem olarak görür. Bunlar;
Etüt ve araştırma,
Fiilen plan yapma
Planın uygulanması

Bu üç aşamalı eylemin başlıca amacı; insanları sağlıklı, rahat ve güzel yerleşmelerde
yaşatmaktır.
Bu amaçlara yönelen şehirciliğin işlevi, kentlerin fiziksel gelişmesini bir düzene sokmak ve
hangi uğraşların kentin neresinde yerleşeceğini göstermekten ibarettir.
En son ürünü bir “kent planı” ya da “nazım plan” belgesi olan geleneksel şehircilik
anlayışında, başlıca uygulama araçları, bölgeleme ve parselciliğin düzenlenmesi gibi
araçlardır. Genellikle fiziksel planların 20-25 yıllık süreler için hazırlandığı görülür. Bu
anlayışa göre planı hazırlamak ve uygulamaktan daha önemlidir.

Klasik Kent Planlaması Yaklaşımının Eleştirisi
Klasik yaklaşıma yöneltilen eleştiriler başlıca birkaç noktada toplanır:
Klasik kent planı, ya da nazım plan anlayışı, durağan bir yaklaşımdır. Nazım plan, teknik bir
belgedir.
Çoğu nazım planlar, fiziksel çevrenin değiştirilmesi sloganında anlatımını bulan fiziksel
sorunların, fiziksel niteliği ağır basan planlarla çözülebileceğini varsaymakta: toplumsal ve
ekonomik maliyetin önemli rolünü ihmal etmektedir.
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Geleneksel kent planlaması yaklaşımında, siyasal karar organlarına, nazım planlarla, karmaşık
tercihler sunulmaz.
Başlıca uygulama araçları olan “bölgeleme” ve “parsellemenin denetimi” teknikleri; imarı,
genellikle olumsuz olarak etkilemekte, sınırlayıcı ve kayıtlayıcı olmaktadırlar.
Klasik kent planlamasında, plancı, kendisini sadece bir teknik eleman olarak görür. Planların,
onlardan etkilenecek halk tarafından benimsenmesi, güç ve destek kazanması güçleşir.

Geniş Kapsamlı Kent Planlaması
1929 dünya iktisadi bunalımının etkileriyle, devletin her türlü eylemleri arasında, toplum
refahının sağlanmasına yönelmiş bir eşgüdümün kurulması gereği duyulmuştur.
Geniş kapsamlı planlamanın özellikleri birkaç noktada toplanabilir:
Bu yaklaşımı planlamış plancıların, planlamayı, bir arazi kullanma planı olarak değil, kentin
tüm gelişmesinin bir aracı olarak görmeleridir.
Geniş kapsamlı planlama, geleneksel planlama yaklaşımından farklı olarak, planın konusu
olan kentin alanını da genişletmiştir. Hinterlandının da hesaba katılması gerekir.
Geniş kapsamlı planlamada işlev ve alan genişlemesi dışında, eşgüdümün tek elden
sağlanması nedeniyle, biraz merkeziyetçiliği özendirme özelliği de saklı bulunmaktadır.

Geniş Kapsamlı Kent Planlamanın Eleştirisi
Bu yaklaşımın birçok ülkede terk edilmesine, yerine başka yaklaşımlar konulmasına yol açan
bu eleştiriler, birkaç noktada toplanır:
Geniş kapsamlı planlamada, öteden beri, tek ve standart bir kamu yararının tanımlanabileceği
varsayılmıştır. Oysa bu her zaman olanaklı değildir.
Geniş kapsamlı planlar yaklaşımı, kent planlamasının, kentsel topluluklar için saptanacak
birtakım hedeflere yöneltilmesi gerektirir. Farklı sınıfların üyesi olan bireyler ve gruplar,
kuşku yok ki kentten farklı şeyler beklerler. Planları hazırlayan şehirciler de planlama
hedefleri saptarken kendi değerlerinin etkisinde kalabilirler.
Planlamaya yöneltilen diğer eleştiri; planlama eylemi teknik bir uğraştır, dolayısıyla
politikanın üstünde ve dışında tutulmalı, görüşünedir. Oysa uygulayıcı bürokratlar, siyasal
sistemin bir parçasıdırlar. Kent planlamasının, siyasal sürecin bir öğesi olarak görülmesi
gereği, önce Robert Walker tarafından ileri sürülmüştür. Geniş kapsamlı planların
gerçekçi olmamasının nedeni, bu planları hazırlayanların, planın kapsadığı toplumun değer
sistemlerini ve siyasal yapısını tanımamalarıdır.
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Geniş kapsamlı planlama, kent planlarının hazırlanmasının gerektirdiği tüm bilgilerin
ucuz ve kolay elde edilebileceği varsayımına dayanır. Oysa planlamanın gereksinimine
cevap verecek bütün bilgileri elde etmek olanağı olmadığı gibi, toplanan bilgilerin
güvenilirlikleri de her zaman tam değildir.
Uzun vadelilik de eleştiriye maruz kalmıştır. Süre uzadıkça, önceden görülmeyen olayların,
tahminlerin geçerliğini bozması olasılığı da o kadar artar.
Orta Süreli Planlama
Orta süreli planlama, geniş kapsamlı planlamasının eksikliklerini tamamlamak,
sakıncalarının gidermek üzere önerilen bir eylem biçimidir. Planlamanın görevi, karar
organlarına, kentin gelişmesine ilişkin konularda yardımda bulunmaktır.
Planlama süresi, ne geniş kapsamlı kent planlarının süresi kadar uzun, ne de geleneksel
planların süresi kadar kısa olacaktır. Bu süre 1-25 yıl arasında değişeceği belirtilmektedir.
Politikalar Demeti Anlamında Planlama
Arzu edilen alan düzenlemelerini ve arazi kullanma biçimlerini, öte yandan da fiziksel,
toplumsal ve ekonomik etkenleri aynı odak çerçevesinde toplayan bu plan tipine
Politikalar Planı adı verilmektedir. Gelecekteki gelişmenin yönünü, niteliğini belirten ve bu
gelişmeyi sağlamak için gerekli eylemleri gösteren bir takım genel açıklamaların
yapılmasıdır. Geleneksel nazım planlarına göre, daha kısa süreli planlardır.
Çoğulcu ve Savunucu Planlama
Bu yaklaşım bir kentte yaşayan bütün grupların ve sınıfların, kenti ilgilendiren ortak hedefler
üzerinde birleşmelerinin olanaksız varsayılmasından ve her grubun ya da toplumsal sınıfın,
kendine özgü hedefleri olduğu görüşünden kaynak almaktadır. Bu yaklaşımın Amerikan
çoğulcu ve parçalanmış yapısından esinlendiği açıktır. Her grubun kendi çıkarlarının
savunuculuğunu yapmasına izin verilmesinin, toplum yararına hiçbir girişimin
gerçekleştirilememesi tehlikesini doğurabileceğine değinilmiştir.

Kent Planlamasına Sistem Yaklaşımı
Kentlerin bir devingen sistem olarak ele alınmasının şehircilikteki en önemli sonucu,
planlama sürecinden, bu sistemi denetlemenin bir aracı olarak yararlanılmağa başlanmasıdır.
Kent bir sosyal sistem olarak bir işlevler bütünüdür. Birçok öğeden oluşur. Sistemin
parametreleri niteliğinde olan bu öğeler; girdiler, süreç, çıktılar, yankı belsem denetimi ve
çeşitli sınırlılıklar olarak sıralanmaktadır.
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Bu devinimi hızlandıran nedenler:
a) Şehirciliğin giderek, bir fiziksel planın çiziminin dışında kalan çok sayıda değişkeni
içerecek biçimde genişlemiş olmasıdır
b) Kent planlaması, bir plan belgesinin hazırlanmasıyla sonuçlanan bir eylem olmaktan
çıkmakta, belli süreçlerden oluşan, programlara yönelmiş bir eylem biçimine dönüşmektedir
c) Kentsel gelişme merkezi yönetim kararlarından geniş ölçüde etkilenmektedir
d) Çok karmaşık politika saptama sorunlarının çözümüne yarayan sistem çözümlemesi
teknikleri, günümüzde hızlı bir gelişim süreci içine girmiş bulunmaktadır.
Kent Planlamasında Modeller
Kent planlamasında modeller, başlıca üç amaçla kullanılmaktadır.
Birinci amaç, betimledir. Betimleyici modellerin bilimsel değeri; kent yapısını
aydınlatmalarında, gözlemlemek istediğimiz karmaşık değişkenleri, tutarlı matematik ilişkiler
biçimine sokmalarındadır.
İkinci amaç, geleceğe ilişkin tahminler yapmayı olanaklı kılmalarıdır.
Üçüncü amaç, geleceği planlamaktır.
Kent modelleri, bir yandan kent kuramlarının gelişmesine yardımcı olurken, bir yandan da
siyasal kararlar vermek durumunda bulunan kişilerin yargılarını ussallaştırarak, almaşık plan
ve politikaların seçiminde öznelliği sınırlar.
Kent planlamasında kullanılan modeller, özelliklerine göre, genil (makro) ve biril (mikro)
modeller, betimleyici ve çözümleyici modeller, bütüncül ve kısmi modeller, durağan ve
devingen modeller, olasılığa dayalı modeller, anında ve sürekli tasımlayan modelleri olmak
üzere gruplara ayrılmaktadır.

Kent Planlaması Süreci
Kent planlamasında kuramsal yaklaşımlara karşın, bugün uygulamada, bir plan belgesi
üretmeyi amaçlayan geleneksel planlama yaklaşımının henüz tümüyle terk edilmediği
görülür. Yeni planlama yaklaşımlarının benimsenmiş olduğu ülkelerde de yine, kimi
değişikliklerle, kent planı ya da nazım plan, planlama sürecinin bir amacı olmayı
sürdürmektedir.
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Kent Planlaması Sürecinin Evreleri
Kent planlaması sürecini tanımlamaya çalışanlar, bu sürecin beş evreden oluştuğunu
göstermektedirler. Bunlar,
Hedeflerin belirtilmesi
Araştırma ve çözümleme
Plan yapma ya da karar verme
Planın uygulanması
Değerlendirme ve yeniden gözdene geçirme evreleridir. Bu evreler arasındaki ilişkiler
sebebiyle, araştırma, plan yapma ve uygulama gibi üç evreye indirgenmiş olur.
I. Plan Hedeflerinin Belirlenmesi
Kent planlamasında hedeflerin belirlenmesi, yakın zamanlara değin, plancıların kent
hedeflerini algılama biçimine bağlı bırakılmıştır.
Oysa Davidoff ve Reiner, plan hedeflerinin zorunlu olarak birtakım değerleri yansıttığını;
değerlerin ise doğruluğu kanıtlanabilecek tavırlar olmadığı ve dolaysıyla, plancının, kendi
başına, topluluk adına, hedeflerden kimilerini benimsemeye, kimilerini reddetmeye yetkisi
olmadığını ileri sürmektedirler. Plan hedeflerinin belirlenmesinde çağdaş eğilim, tavır
ölçümlerine yönelen alan araştırmalarına gittikçe artan oranda önem verilmesidir.
II. Araştırma ve Çözümleme
Kent planlaması eylemi, geniş ölçüde veri toplanmasını ve bunların sistemleştirilmesini
zorunlu kılar. Bugün kent planlaması, durağan bir kavram olmaktan çıkmış, hızlı değişmelere
uyum sağlama sürecini etkileme anlamını kazanmıştır.

Çağdaş kent planlamasının durağan durumlarla değil, devingen ve karmaşık toplumsal
sistemlerle uğraşması, dolayısıyla insan, mal, yapı ve anamal stokları yanında, kentte yaşayan
insanlar, kümeler ve kent ile kent dışındaki yerleşme özekleri arasındaki para, mal, hizmet ve
bilgi akımlarıyla da uğraşması, plancıya, topladığı bilgilerin zaman içindeki gelişimini ve
coğrafi dağılışını da dikkatle izleme ödevini yükler.

Kent planlaması araştırmaları plancıya, daha iyi ve gerçekçi plan yapma, bilimsel bir biçimde
ve plan hedefleriyle tutarlı olarak hazırlanmış olması, onaylama işlemini kolaylaştırır. Planlı
uygulamalara karşı halkın direnmesini azaltıcı rol oynarlar.
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Türkiye’de Kent Planlaması İçin Araştırma
Ülkemizde kent planlaması Tanzimat’tan sonra, batılı anlamda çağdaş, temiz, güzel
görünüşlü ve belediye hizmetlerini yeterli bir düzeyde sağlayan kentler yaratmak, kent
planlaması (şehircilik) anlayışının belli başlı hedefleri olmuştur.
Araştırma Sonuçlarının Sunulması
1969 tarihli yönetmelik kentin durumunu gösteren tüm bilgiler önce ayrı paftalar
üzerinde gösterilir. Sonra da tek bir paftada özetlenirler. Bu özetleme işinin, üzerinde
yapıldığı paftaya “birleşim belgesi” adı verilir. Ek olarak sözü edilen yönetmelik, bir de
araştırma raporu yazılmasını şart koşar.
Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Yasası, kentin gelecekteki nüfusunun kestirimi için 50
yıllık bir süre öngörüyordu. 1969 tarihli yönetmelik, kent planlarının hazırlanmasında, 20 yıl
sonraki nüfusunun dikkate alınmasını gerektirdiğini belirterek, 6785 sayılı İmar Yasamızda
ise, kent nüfusu kestirimlerinin süresine ilişkin bir açıklık yoktur. 3194 sayılı yasa da bir
öncekinden farksızdır.
Kent Araştırmalarından Örnekler
Ankara için 1928’de uluslararası 1. imar planı yarışmasında yabancılara verilmek üzere
hazırlanan belgede, veri olarak yer alan bilgiler şunlardı: Rüzgarların yönü ve şiddeti,
yağmur düzeyleri, nemlilik derecesi, ağaçlar, hava gözlem istatistikleri, kentin tümünün ya da
bir bölümünün çeşitli ölçekteki haritaları vb. 1953’teki 2. yarışmada hazırlanan raporda
kentle ilgili daha geniş bilgilere yer verilmiştir. Ne var ki onda da ikinci el bilgilerle
yetinildiği görülür.
İller Bankası’nca son 25-30 yıl içinde yapılan çalışmalar amaca en uygun olanlardır. Bunlara
Sivas, Adana, Safranbolu, İzmit, Erzurum ve Gaziantep’e ilişkin olanlar örnek verilebilir.
Güncel Durum Haritası (Hâlihazır Harita)
Kentbilim terimleri sözlüğünde Güncel Durum Haritası, “Kentin ya da kasabanın
bugünkü durumunu, özellikle toprak kullanımını küçültülmüş bir ölçekte gösteren ve
imar planının, üzerine çizildiği harita” olarak tanımlanmaktadır.

İmar yasası, imar planlarının yapılmasında temel alınacak güncel durum haritalarının
hazırlanmasını zorunlu saymıştır. Güncel durum haritaları, 1/2500 ve daha büyük ölçekli
harita ve planların yapılamasına ait teknik yönetmelik ilkelerine göre düzenlenmektedir.
Haritalar, belediyeler ve valiliklerce yaptırılır ya da yapılır. Haritaların bir kopyası Bayındırlık
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ve İskan Bakanlığı’na (günümüzde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı), bir kopyası da, ilgili tapu
dairelerine gönderilir.
Plan Yapma Veya Karar Verme
Plan yapma ya da karar verme evresi, hedeflere varmak için önerilen çeşitli eylem
biçimlerinin ve yollarının karşılaştırılıp değerlendirilmesi ve aralarından birinin seçilmesi
evresidir. Burada, her ne kadar, planın son sahibi, onu hazırlayan teknisyen, plancı gibi
görünürse de, teknisyen, planı, kentin asıl sahibi ve temsilcisi olan kimi kurumlar adına ve
onlar için hazırlamaktadır. Bunlar da belediye meclisleri gibi, yerel yönetim birimlerinin karar
organlarıdır. Bu karar organları, a) hedeflenen ile içinde bulunulan koşullar arasında
uygulanabilecek eylem süreçlerini göz önüne alma, b) farklı seçimler halinde ortaya çıkacak
sonuçları kestirme, c) sonunda da en elverişli olanın seçilmesi ve plan kararının verilmesi,
olarak üç aşamalı yolu izlerler.
Kent Planının İçeriği
Bir kent planında, aşağıdaki temel öğelere birbirleriyle ilişkili olarak yer verilir:
Önerilen arazi kullanma biçimlerinin yeri ve niteliği.
Kültürü ve eğlence yaşamı için gerekli alanlar.
Ulaşıma ayrılacak alanlar.
Kamu hizmetlerine ayrılmış yapılar.
Yerel kamu hizmetlerine ayrılmış.
Gecekondu temizleme, dönüşüm ve önleme bölgeleri, yer bölümlerinin denetim alanları ve
araçları, trafik sıkışıklığının giderilmesi, uzun vadeli imar izlenceleri de kent planının birer
öğesidir.
Kentin hangi işlevlerinin kent toprakları üzerinde nerede yerleşeceğini belirleyen plan
kararları, ulaşım ağlarının iskeletiyle birlikte kent planının temelini oluştururlar.
Nüfusun ve ekonomik etkinliklerin kent içindeki dağılışı açısından kent birimleri, birkaç
kümede toplanmaktadır. Birinci biçim, dağınık ve yaygın kent biçimi. İkinci biçim kent
biçimine, merkezler çevresinde toplanmış küçük yerleşmelerden oluşan kümeler adı
verilebilir. Konut-işyeri yolculukları en aza indirilmiştir. Üçüncü biçim kent biçimi, yıldız
biçiminde, ya da elin parmakları gibi bir merkezden çıkan ulaşım damarlarına koşut
yerleşmelerin oluşturduğu biçimdir. Dördüncü biçim kent biçimi ise, kentin, bir merkezin
çevresindeki iç içe daireler biçiminde bir gelişmeye tanık olmasıdır. Son bir kent biçimi de
kent gelişmesinin doğrusal ir gelişmeye bağlanmasıdır. Toprak yetersizliği ve diğer
topoğrafik sebeplerle kıyılarda olduğu gibi doğrusal olarak gelişmesi zorunlu kent ve
kasabaları buluruz.
Kent planı, araştırmalardan elde edilen bilgileri özetleyen bir giriş, çözümlemelerden elde
edilen bilgileri içeren bir varsayımlar bölümü ve bunlara dayanılarak saptanmış hedefler
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bildiriminden oluşan bir plan raporuyla haritadan çok bir şemaya benzeyen ve kentin
gelecekteki arazi kullanış biçim ve bölgelerini, ulaşım ağını ve kent hizmet ve tesislerini
şematik olarak gösteren bir tasarım belgesinden oluşur.
Klasik kent planlaması anlayışı, yerini, gittikçe bir politikalar bütünü anlamına gelen kararlara
bırakmakta, daha esnek ve gerçekçi bir nitelik kazanmaktadır.

Plan Türleri ve Kavramları
İmar Yasasındaki Plan Kavramları
Bölge Planı
Bölge planı, sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme gizilgüçlerini,
kesimlerle ilgili gelişme hedeflerini, etkinliklerin ve altyapının dağılımını belirlemek üzere
hazırlanan plandır.
Çevre Düzeni Planı
Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım turizm, ulaşım gibi yerleşme
ve arazi kullanılmasını belirleyen plandır. Genellikle 1:25 000 ölçeklidir. Görev konusunda,
1999’dan bu yana Çevre ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları arasında “hukuk mücadelesi”
verilmektedir.
İmar Planı
Kent veya kasaba halkının sağlığını korumak, toplumsal, ekonomik ve ekinsel
gereksinmelerini, iyi yaşama amacıyla, ülke, bölge ve kent verilerine dayanılarak, oturma,
çalışma, dinleme ve ulaşım gibi kentsel işlevler arasında denge kurup, eldeki ve
sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak için, varsa yeryazım
durumu da belirtilen haritalar üzerinde toprak parçalarının kullanım biçimlerini ve başlıca
bölge tiplerini gösteren, tüzel bir değeri olan onaylanmış belgedir. Dar anlamda imar planı
denildiğinde iki kavram akla gelmektedir.
Nazım İmar Planı
Nazım plan, varsa çevre ve bölge planlarına uygun olarak, güncel durum hartaları üzerine,
varsa, yer yazım durumu da işlenmiş olarak çizilen ve toprak parçalarının kullanış biçimlerini
ve başlıca bölge tiplerini gösteren plandır. Bu planlar genellikle, 1:5.000 ve 1:10.000
ölçeklidir.

Uygulama İmar Planı
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Güncel durum haritası üzerine çizilen, varsa yar yazım durumu da işlenmiş olan ve plan
uygulaması için gerekli bütün ayrıntıları kapsayan plandır. Nazım planlara uygun olarak
hazırlanmak zorundadır. Uygulama planları, 1: 1000 ölçekli planlardır. Nazım planlarla
uygulama imar planlarının ortak özellikleri; güncel durum haritaları üzerine işlenmesi,
topraktan yararlanmayı düzenlemek amacıyla yapılmakta olmasıdır.
İmar Planı Yapma Esaslarına İlişkin
Yönetmelikteki Plan Kavramları
Revizyon İmar Planı
Nazım ve uygulama imar planlarının gereksinmeleri karşılamadığı durumlarda, planın
tümünün ya da bir bölümünün yenilenmesi sonucunda elde edilen planlara, “gözden
geçirilmiş” anlamına gelmek üzere revizyon imar planı denilmektedir.
İlave (Ek) İmar Planı
Uygulanmakta olan imar planın, gelişme alanları açısından ihtiyaçlara cevap veremediği
durumlarda, onunla uyumlu biçimde hazırlanan planlardır.
Mevzii İmar Planı
Uygulanmakta olan imar planı dışında olup, bu planla bütünleşmeyen alanlar için hazırlanan,
toplumsal ve teknik altyapı gereksinimlerini kendi içinde karşılamayı öngören planlar da
mevzii planı adını almaktadır.
Başka Yasalardaki Plan Kavramları
Islah İmar Planı (İyileştirme Planı)
2805 sayılı yasanın 4.maddesinde, düzensiz ve sağlıksız biçimde oluşmuş yapı topluluklarının
veya yerleşme alanlarının, sınırları belli edilmek suretiyle, mevcut durumunu da dikkate
alarak, dengeli, düzenli ve sağlıklı hale getirilmesi amacıyla yapılan imar planı, Islah İmar
Planı olarak tanımlanmıştır.
Turizm Amaçlı Planlar
Nazım imar planlarında turizm kullanımına ayrılan alanlar ile sınırları nazım imar planına
uygun olarak Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm bakanlıklarınca belirlenen turizme
dönük kullanımların ağırlıklı olduğu alanlar için düzenlenen uygulama imar planı, olarak
yönetmelikte tanımlanmıştır.
Koruma Amaçlı İmar Planları
Sit olarak ilan edilen alanlar için “Koruma Amaçlı İmar Planları” hazırlanmasını
öngörmüştür. Bu planlar en geç bir yıl içinde valiliklerce veya belediyelerce, onaylanmak
üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na (Günümüzde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
gönderilmesi gerekmektedir.
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Ulusal Park Gelişme Planı
Ulusal parklar yasası bilim ve eğitim yönünden önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz ya da
kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve doğa olaylarının meydana geldiği, mutlaka
korunması gerekli olan ve yalnız bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmasını öngörmüştür.

Başka Yasalardaki Plan
Stratejik plan, kamu yönetimlerinin orta ve uzun erim amaçlarını, temel ilke ve politikalarını,
hedef ve önceliklerini, başarım ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemlerle kaynak
dağılımlarını içeren plandır.
Plan Yapmaya ve Yaptırmaya Yetkili Kuruluşlar
Belediyelerin Plan Yaptırma Zorunluluğu
3194 sayılı yeni İmar Yasasında: İmar planı yaptırmak zorunda olan belediyeler, son
nüfus sayımında nüfusu 10.000’i aşmış olan yerleşim yerleridir.
Merkezi Yönetim Kuruluşları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İmar planı yaptırmak, belediyelerin görevleri arasında olduğu halde, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ’nın kuruluş yasası, bu Bakanlığa, planlarla ilgili geniş yetkiler tanımıştır.
İmar yasasının 9.maddesinde “Bir kamu hizmetinin görülmesi maksadıyla resmi bina ve
tesisler için yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde, Bakanlık,
valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat verebilir veya gerekirse, imar planının resmi bina ve
tesislerle ilgili kısmını re’sen yapar ve onaylar.”
Bakanlığa verilmiş bulunan geniş yetkilerin, yerel özerkliği sınırlandırmakta olduğu ileri
sürülebilir.
İller Bankası
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile ilgili bir kuruluş olan ve Belediyelerin de ortak olduğu İller
Bankası bir banka olarak, özellikle küçük belediyelerin imar planlarını yapar.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Turizm bölgelerinde bulunan kent ve kasabaların imar planları konusunda Turizm ve
Kültür Bakanlığı da işe karışmaktadır. 2634 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra
turizm amaçlı uygulama imar planları, plan açıklama raporu ile birlikte, onaylanmak üzere
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulur.
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Orman Bakanlığı
Ulusal Parklar Yasası da (Mad.4), ulusal park olarak belirlenen yerlerin kuruluş, gelişme ve
işletilmelerini sağlamak üzere hazırlanacak gelişme planlarının hazırlanması ve yürürlüğe
konması görevini Orman Bakanlığı’na vermiştir.
Özelleştirme Yönetimi
KİT’lere ait olup da özelleştirecek olan alanlardaki arsa ve arazilerde plan yapma yetkileri
belediyelerden alınarak bu Yönetim’e verilmiştir.
Toplu Konut Yönetimi
Mayıs 2004’te çıkan 5162 sayılı yasal düzenleme ile, TOKİ her ölçekteki imar planlarını,
yapma, yaptırma, değiştirme, gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsa-yapıları kamulaştırma,
gecekondu dönüşüm projeleri geliştirme, inşaat uygulamaları ve finansman düzenlemeleri
yapma konularında yetkili kılınmıştır.
Özel Çevre Koruma Kurumu
Özel Çevre Koruma Kurumu “özel çevre koruma bölgesi” olarak ilan edilen alanlarla ilgili
her ölçekteki plan ve projeyi re’sen onaylamakla yetkili kılınmıştır.
GAP Bölge Kalkınma Yönetimi
Güneydoğu Anadolu Bölge Kalkınma Yönetimi “nazım ve uygulama planlarıyla
revizyonlarının tamamını veya bir kısmını, plan değişikliği dahil, ada ve parsel bazına kadar
yapmak veya yaptırmak” görevini üstlenmiştir.
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
Temmuz 2008’de kabul edilen “torba yasa” Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’ne de plan
yapma, onaylama ve uygulama yetkisi tanımış bulunmaktadır. Yetkilerin merkezileştirilme
eğilimine iyi bir örnektir.

Sonuç itibariyle, sanayi nüfus ve sanayi yerleşme dolayısıyla da sanayi şehir ilişkisi
dünya sanayi devrimiyle birlikte önem kazanmıştır. Sanayi şehirleşmeyi ortaya
çıkarmıştır. Buna bağlı olarak Şehir planları çok önemli olup ihtiyaçlara ve kullanım
özelliklerine göre coğrafi faktörler göz önüne alınmalıdır.
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Uygulamalar
Çeşitli kent planları incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Sanayileşme sonucu öne çıkan kentlerin planları araştırılmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Sanayileşme sürecinde göç hareketlerine bağlı olarak şehirler büyük önem kazanmıştır. Bu
süreçte kentlerin bazıları plan açısından öne çıkarken bazıları da çarpık bir seyir izlemişlerdir.
Bu doğrultuda sanayi-kent ilişkisi üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları

.”20. yüzyıl, her alanda olduğu gibi kent planlaması alanında da büyük bir sıçramanın
başlangıcıdır. Ebenezer Howard tarafından 1898’de ve 1902’de yazılan iki kitap bu
sıçramanın önemli noktaları olmuştur. İlk kitap Yarın:Gerçek Reforma Giden Barışçı Yol,
ikinci kitap ise Yarının Bahçe Kentleri’dir.” Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
2.
”Bayındırlık ve İskan Bakanlığının günümüzde ki adı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığıdır.” Cümlesinde ki önerme Doğru mu ? Yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
3. İçinde yaşadığımız çağ ne çağı olarak adlandırılmaktadır?
A)Kentsel Büyüme Çağı
B)Büyük Mekanlar Çağı
C)Çoklu Mekanlar Çağı
D)Metropoliten Mekanlar Çağı
E)Kırsal Büyüme Çağı
4. Avrupa Coğrafya ile bilerek ve isteyerek ilgilenmeye aşağıdaki hangi olay ile başlamıştır?
A)Birinci Dünya Savaşı
B)İkinci Dünya Savaşı
C)Sanayi Devrimi
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D)Reform hareketleri
E)Bolşevik İhtilali
5. 4.Dünya’da ilk bölge planlama örneği hangi vadi projesi üzerinde yapılmıştır?
A)Mississippi
B)Missouri
C)Tennesse
D)Ohio
E)Yukon
6. “Ülkesel mekân planlamasında ana ilke, yerleşmelerdeki devamlı gelişmeyi sağlayabilmek,
yerleşme alanlarındaki hizmet oluşumları ile üretim yatırımları arasında iyi bir ilişki
kurmaktır.” Cümlesi doğru mu? Yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
7. ”İnsanların üzerinde yaşadığı sınırlı mekan parçasına kent ya da köy adı verilir” cümlesi
Doğru mu? Yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
8. ”Mekansal düzenleme tek başına bir disiplindir. Diğer disiplinlerden farklı olarak bir
birleştirici unsuru yoktur.” Cümlesi Doğru mu ? Yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
9. ”Orta çağ kentlerinde şehir planlarının radial, uzunlamasına, ağ biçiminde, üçgen ve
dikdörtgen biçiminde geometrik biçimlerin egemen olduğu görülür.” Cümlesi Doğru mu ?
yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
10. Güncel Durum Haritası, “Kentin ya da kasabanın bugünkü durumunu, özellikle toprak
kullanımını küçültülmüş bir ölçekte gösteren ve imar planının, üzerine çizildiği haritalardır.”
Cümlesi doğru mu? Yanlış mı?
A)Doğru
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B)Yanlış
Cevaplar;
1-A,2-A,3-B,4-B,5-C,
6-A,7-A,8-B,9-A,10-A
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9. TÜRKİYE’DE TİCARET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. Türkiye’de ticaret
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Türkiye’de ticaretin gelişmesini açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Türkiye’de ticaret

Türkiye’de ticaret ve
ekonomi ilişkisini
değerlendirebilmek.

Türkiye’de ticaret ve
ekonomi ilişkisini
yorumlamak
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Anahtar Kavramlar
Türkiye,Ticaret, İthalat, İhracat, Ekonomi
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9.1.TÜRKİYE’DE TİCARET
Ülkelerin siyasi, askeri, kültürel bağımsızlığı ve geleceği ancak ekonomik özgürlüğe bağlıdır.
Ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği, zenginliği ve elde edilen gelir devletlerin her bakımdan
gücünü belirler. Her aşamada bağımsızlık mücadelesi veren Türkiye, bulunduğu coğrafi
konum nedeniyle ticaret faaliyetleri bakımından varlığını her zaman hissettirmiştir. Üretilen
fazla mal ve ürünlerin değiş tokuş yani takas yöntemiyle çok uzun süre yapılan ticaret,
paranın bulunmasıyla mallar ve ürünler daha fazla maddi değer kazanmıştır. İlk zamanlarda
tarımsal ürünler ticari faaliyetlerde etkin olurken sanayi ve teknolojiye bağlı olarak ürünler ve
ekonomik faaliyetler değişmiş ve çeşitlenmiştir. Diğer ekonomik faaliyetlerde olduğu gibi
coğrafi koşullar (doğal-beşeri) ticaret faaliyetlerine de etki etmiştir.

Ekonomik faaliyetler (tarım, sanayi, turizm, ulaşım-iletişim-bilişim, madencilik, enerji
kaynakları, sağlık, eğitim ve finans) sonucu elde edilen her türlü fazla mal ve ürünlerin alınıp
satılmasına ticaret denir.

Yıllar

İhracat (000 $)

İthalat (000 $)

1927

80.749

107.752

1947

223.301

244.644

1967

522.334

684.669

Tablo 1: Türkiye’de Seçilmiş Yıllara Göre Ticaret
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Kaynak:
İstatistik

1987

10.190.049

14.157.807

2007

107.271.750

170.062.715

2017

156.992.940

233.799.651

Türkiye
Kurumu

Tablo 1 ve Şekil 1 incelendiğinde; Türkiye’nin ihracat değerlerinin 1927 yılından 2017 yılına
kadar sürekli yükseldiği görülmektedir. 1927 yılından 1987 yılına kadar geçen 60 yıllık
dönemde Türkiye’nin ihracatı yaklaşık % 1252 artarak 10.2 milyar dolar olmuştur. Türkiye
ihracatı 1987 – 2007 döneminde de % 952,7 oranında artmıştır. 2007 – 2017 döneminde ise
Türkiye ihracatı % 46,3 oranında artmıştır.
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Şekil 1: Türkiye’nin Seçilmiş Yıllara Göre İhracatı
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Şekil 2: Türkiye’nin Seçilmiş Yıllara Göre İthalatı
Tablo 1 ve Şekil 2 incelendiğinde Türkiye’nin ithalat değerlerini de 1927 yılından 2017 yılına
kadar sürekli yükseldiği görülmektedir. 1927 yılında 107.752 milyon dolar olan ithalat 1947
yılında yaklaşık % 127 artarak 244.644 milyon dolar olmuştur. 1947-1967 döneminde Türkiye
ithalatı % 180, 1967-1987 döneminde % 1968, 1987-2007 döneminde % 1101 ve 2007-2017
döneminde de % 37.5 artmıştır. Gelişen ve değişen dünyada ülkemiz hem ihracat hem de
ithalatta artış göstermiştir.

Artan nüfus ve küreselleşme ticaret alanlarının genişlemesine ve pazar alanlarının
büyümesine neden olmuştur. Böylece para alış verişi artmış, finans sistemi ve bankacılık
gelişmiştir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ticaret faaliyetlerine doğrudan etki etmektedir.
Gelişmiş ülkelerde belirli şehirler (New York, Londra, Paris, Tokyo, Şanghay) her alanda
yaptıkları ticaret nedeniyle paranın merkezi diğer bir ifadeyle de finans merkezi olmuşlardır.
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Bu bağlamda artan ticaret faaliyetleri nedeniyle İstanbul da finans merkezi olma yolunda
ilerlemektedir.

Ülke sınırları içinde üretilen mal ve ürünlerin alınıp satılmasına iç ticaret, buna karşın başka
ülkelerle mal ve ürünlerin karşılıklı olarak alınıp satılması da dış ticaret olarak
tanımlanmaktadır.

Ülke sınırları dışında üretilmiş mal ve ürünlerin alınıp ülke içine getirilmesine dış alım veya
ithalat bu işi yapana da ithalatçı denir. Ülke sınırları içinde üretilen mal ve ürünlerin başka
ülkelere satılmasına da dışsatım veya ihracat denir. Bu işi yapana da ihracatçı denir.
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Şekil 3: Türkiye’de İllere Göre İhracat Durumu (2002 ve 2017)

Şekil 3’te görüldüğü gibi, 2017 yılında ülkemizde en fazla ihracat yapan iller; İstanbul,
Kocaeli, Bursa, İzmir, Sakarya, Ankara, Gaziantep, Manisa, Denizli, Konya, Mersin, Adana,
Kayseri, Hatay’dır.
En az ihracat yapan iller de Ardahan, Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Siirt, Bitlis, Muş,
Bingöl, Tunceli, Tokat, Yozgat, Kırıkkale, Sinop ve Bartın’dır.

Şekil 4: Türkiye’de İllere Göre İthalat Durumu (2002 ve 2017)

Şekil 4’te görüldüğü gibi, 2017 yılında ülkemizde en fazla ithalat yapan iller İstanbul,
Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Sakarya, Manisa, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Adana, Hatay
ve Kahramanmaraş’tır.
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En az ithalat yapan iller de Ardahan, Kars, Artvin, Iğdır, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Giresun,
Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak, Tokat, Yozgat,
Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Sinop, Bartın ve Kilis’tir.
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Tablo 2: Türkiye’de Seçilmiş Yıllarda En Fazla İhracat ve İthalat Yapılan 15 Fasıl (Değer: 000 $)
Fasıl Açıklaması

İhracat

İthalat

1996

2007

2017

1996

2007

2017

Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler

1 137 682

2 670 618

3 940 007

60 632

252 576

570 018

Yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve
meyveler, sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve
kaba yem

52 288

129 699

284 741

279 442

1 020 282

1 921 951

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık
ürünleri

300 862

532 908

1 618 271

22 615

116 988

217 591

Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin
diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar

562 925

1 314 079

1 880 096

14 816

76 999

75 849

Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler

637 590

643 799

946 199

277 482

302 125

529 369

Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento

388 325

1 453 743

2 572 445

122 923

387 612

416 639

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların
damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler,
mineral mumlar

275 532

5 147 932

4 327 175

5 916 509 33 883 135 37 204 849

İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element,
metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri

143 631

516 648

1 316 750

482 360

Plastikler ve mamulleri

343 412

2 822 051

5 474 292

1 652 837 8 688 044

13 264 846

Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat

643 824

1 611 317

1 717 488

720 743

2 995 031
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1 104 669

2 829 539

1 443 288

Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer
kaplamaları

307 218

991 984

2 161 753

43 638

192 767

59 005

Örme giyim eşyası ve aksesuarı

3 568 870

8 022 460

8 840 031

56 267

539 045

735 652

Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı

2 154 307

5 445 286

5 947 844

87 806

857 974

1 342 511

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler,
taklit mücevherci eşyası, metal paralar

120 158

2 623 772

10 879 244

42 271

5 906 069

17 443 552

Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve
diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı

811 794

15 903 675

23 940 852

2 692 913 12 397 295 17 427 897

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tabloda görüldüğü üzere; Türkiye’de en fazla ihracat-ithalat yapılan 15 fasılda coğrafi, ekonomik ve yatırım koşullarının öne çıktığı
görülmektedir. Genel olarak ihracat yapılan fasıllar ithalat yapılan fasıllara göre ters orantı göstermektedir.
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Tablo 3: Türkiye’de En Fazla İthalat ve İhracat Yapılan 20 Ülke
İhracat (000 $)

İthalat (000 $)

Sıra Ülke

2008

1

Almanya

12 951 755 13 124 375 15 118 910 1

Çin

15 658 210

21 295 242

23 370 620

2

Birleşik Krallık

8 158 669

8 693 599

9 603 189

2

Almanya

18 687 197

21 400 614

21 301 869

3

BAE

7 975 400

8 174 607

9 184 157

3

Rusya Federasyonu

31 364 477

26 625 286

19 514 094

4

Irak

3 916 685

10 822 144 9 054 612

4

ABD

11 975 929

14 130 546

11 951 744

5

ABD

4 299 941

5 604 230

8 654 268

5

İtalya

10 682 037

13 344 468

11 304 715

6

İtalya

7 818 988

6 373 080

8 473 471

6

Fransa

9 022 015

8 589 896

8 070 897

7

Fransa

6 617 511

6 198 536

6 584 199

7

İran

8 199 689

11 964 779

7 492 104

8

İspanya

4 047 267

3 717 345

6 302 135

8

İsviçre

5 588 439

4 304 864

6 899 988

9

Hollanda

3 143 835

3 244 429

3 864 486

9

Güney Kore

4 091 711

5 660 093

6 608 874

10

İsrail

1 935 235

2 329 531

3 407 436

10

Birleşik Krallık

5 258 923

5 629 455

6 548 620

11

İran

2 029 760

9 921 602

3 259 270

11

İspanya

4 548 182

6 023 625

6 372 911

12

Belçika

2 122 434

2 359 575

3 151 422

12

Hindistan

2 457 908

5 843 638

6 216 639

13

Romanya

3 987 476

2 495 427

3 139 188

13

BAE

691 202

3 596 545

5 546 921

14

Polonya

1 586 772

1 853 700

3 070 758

14

Japonya

4 026 764

3 601 427

4 281 472

2012

2017

Sıra Ülke
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2008

2012

2017

15

Çin

1 437 204

2 833 255

2 936 262

15

Hollanda

3 056 340

3 660 634

3 747 619

16

Bulgaristan

2 151 534

1 684 989

2 803 182

16

Belçika

3 150 747

3 690 309

3 728 941

17

Rusya Federasyonu 6 483 004

6 680 777

2 734 316

17

Polonya

1 977 852

3 058 078

3 445 906

18

Suudi Arabistan

2 201 875

3 676 612

2 734 522

18

Malezya

1 512 361

1 278 247

3 138 558

19

Mısır

1 426 450

3 679 195

2 360 734

19

Vietnam

443 118

1 213 957

3 048 050

20

Cezayir

1 613 644

1 813 037

1 712 901

20

Çekya

1 303 955

2 005 342

2 828 107

Diğerleri

46 121 755 47 181 694 48 843 523

Diğerleri

58 266 517

69 628 095

68 381 002

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
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Şekil 5: Türkiye’nin Seçilmiş Yıllarda En Fazla İhracat Yaptığı İlk 20 Ülke

Şekil 6: Türkiye’nin Seçilmiş Yıllarda En Fazla İthalat Yaptığı İlk 20 Ülke
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Tablo 3 ve Şekil 5 ve 6’ya bakıldığında; 2017 yılında en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke
(Almanya, Birleşik Krallık, BAE, Irak ve ABD) iken, en fazla ithalat yapılan ilk 5 ülkenin
(Çin, Almanya, Rusya Federasyonu, ABD ve İtalya) olduğu görülmektedir. İhracatta ilk 20
ülkenin 11’i Avrupa kıtasında, 7’si Asya, 1’i Afrika ve 1’i de Amerika kıtasındadır. Yine aynı
tablo ve şekilde 2017 yılında ithalatta ilk 20 ülkenin 11’i Avrupa kıtasında, 8’i Asya ve 1’i de
Amerika kıtasında yer almaktadır. İthalatta öne çıkan ülkelerin yüksek seviyede üretim
yapanların olduğu görülmektedir. Böylece hem ihracatta hem de ithalatta Avrupa kıtasının ilk
sırada olduğu ortaya çıkmaktadır. “Türkiye 2017 yılında dünyada 185 ülkeye ihracat, 196
ülkeden de ithalat yapmaktadır”(Ticaret Bakanlığı).

İthalat ve ihracat oranları ülkelerin dış ticaret dengesini ortaya koyarken aynı zamanda genel
ekonomik yapıyı belirleyen unsurlar olmaktadır. Eğer bir ülkede ithalat ihracattan fazla ise dış
ticaret açığı olur. Bu da ülkenin aleyhine olan bir durumdur. Dövize olan ihtiyaç artacağından
yabancı paralar o ülkenin parası karşısında değer kazanır. Diğer taraftan ihracat ithalata göre
fazla olduğunda da dış ticaret fazlası olur. Sanayi alanında gelişmiş ülkeler katma değeri
yüksek ürünleri ihraç ettiklerinden genellikle dış ticaret fazlası verirler (Almanya ve Japonya).
Ancak her gelişmiş ülke de dış ticaret fazlası vermez. Türkiye dahil çok fazla ülke genellikle
dış ticaret açığı verirler.

Daha önce de belirtildiği gibi Türkiye, coğrafi mevkii özellikleri itibariyle kara, deniz, demir,
hava ve boru hatlarıyla her zaman dünyanın birbirinden farklı bölgeleriyle ticari bağlantı
içinde olmuştur. Ayrıca çevresindeki ülkelerle sıkı ticari ilişkisi olan Türkiye, sahip olduğu
coğrafi özellikler nedeniyle her zaman cazip bir merkez olmuştur. Uzun ve zengin yerleşme
tarihi boyunca coğrafi muhit şartlarının sunduğu bu fevkalade uygun imkânlar sebebiyle,
doğudan ve batıdan gelen çeşitli kavimlerin egemenliğine girmiş olmasına, farklı siyasi ve
idari yönetimlerin hakimiyetine maruz kalmasına rağmen; Türkiye (Anadolu) ticarette
varlığını ısrarla sürdürmüş/sürdürmektedir.

Etrafının denizlerle çevrili olması, verimli tarım alanlarına sahip olması, farklı iklimleri
bünyesinde barındırması, diğer doğal ve beşeri özelliklerle yerleşmeye müsaitliği nedeniyle
her zaman üretim merkezi olan Türkiye, aynı zamanda transit ticaret merkezi de olmuştur.
Bütün bu coğrafi özellikler geçmişten günümüze kadar çeşitli tarihi devrelerde hep aynı
önemle, duruşla ve gücüyle varlığını ispatlamıştır.

Türkiye’de ticarete etki eden coğrafi faktörler incelendiğinde doğal ve beşeri özellikler son
derece olumlu imkânlar sunmaktadır. Morfoloji, iklim, toprak, bitki örtüsü ve su
kaynaklarıyla Türkiye, beşeri ve ekonomik coğrafya bakımından oldukça şanslıdır. Ticaretle
birlikte diğer ekonomik faaliyetler de Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ancak bu
ekonomik faaliyetler gelir bakımından yeterli seviyede değildir.
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Tablo 4: Türkiye’den Ülke Gruplarına Göre İhracat (000 $)
Ülke Grubu
1996
2007

2017

A-Avrupa Birliği (AB 28)

12 590 475

60 746 181

73 906 184

B-Türkiye Serbest Bölgeleri

447 108

2 942 876

1 994 504

C-Diğer Ülkeler (Toplam)

10 186 882

43 582 407

81 092 252

1-Diğer Avrupa (AB Hariç)

2 522 208

10 487 161

9 804 807

2-Kuzey Afrika

991 085

4 029 683

7 524 785

3-Diğer Afrika

173 519

1 946 661

4 148 822

4-Kuzey Amerika

1 739 694

4 540 601

9 699 903

5-Orta Amerika ve Karayipler

72 300

548 835

1 170 791

6-Güney Amerika

85 766

513 719

1 295 459

7-Yakın ve Orta Doğu

2 595 420

15 081 322

35 336 961

8-Diğer Asya

1 924 527

5 227 250

11 270 706

9-Avustralya ve Yeni Zelanda

64 536

342 812

647 645

10-Diğer Ülke, Bölge ve Merkezler

17 826

864 650

192 373

OECD Ülkeleri

14 711 886

61 662 675

82 725 961

EFTA Ülkeleri

335 941

1 327 977

1 638 258

Karadeniz Ekonomik İşbirliği

2 926 482

16 784 102

15 634 945

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

1 129 289

4 700 072

8 104 527

Bağımsız Devletler Topluluğu

2 553 583

9 442 254

9 102 488

Türk Cumhuriyetleri

747 290

2 874 467

4 164 928

İslam İşbirliği Teşkilatı

4 142 965

20 310 574

45 132 557

D-8 Gelişen Sekiz Ülke

-

-

7 125 061

Seçilmiş Ülke Grupları
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Kaynak: Ticaret Bakanlığı İstatistik Verilerinden Sadeleştirilmiştir

Ülke gruplarında ihracat durumunu gösteren Tablo 4’e bakıldığında; Türkiye’nin en fazla
ihracat yaptığı ülke grubu her zaman Avrupa Birliği’nin olduğu görülmektedir. 2017 yılında
Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat 73,9 milyar dolar olmuştur. Avrupa Birliği dışındaki diğer
Avrupa ülkeleri de katıldığında Avrupa kıtasının tamamına 83.7 milyar dolar ihracat
yapılmıştır. Böylece 2017 yılı toplam ihracatımızın yaklaşık % 53,5’inin Avrupa kıtasına
yapıldığı görülmektedir. Yine aynı yılda ihracatımızda diğer ülke grupları içinde Yakın ve
Ortadoğu ülkeleri 2. ve diğer Asya ülkeleri 3. sırada yer almaktadır.

Yine Tablo 4’te seçilmiş ülke grupları incelendiğinde; OECD ülkelerinin ihracatımızda en
önde olduğu görülmektedir. 2017’de OECD ülkelerine 82.7 milyar dolar ihracat yapılmışken,
bunu 45.1 milyar dolarla İslam İşbirliği Teşkilatı ve 15.6 milyar dolarla Karadeniz Ekonomik
İşbirliği takip etmiştir.

Tablo 5: Türkiye’den Ülke Gruplarına Göre İthalat (000 $)
Ülke Grubu
1996
2007

2017

A-Avrupa Birliği (AB 28)

24 349 181

68 472 184

85 205 087

B-Türkiye Serbest Bölgeleri

296 708

1 223 729

1 564 460

C-Diğer Ülkeler

18 980 753

100 366 801

147 030 105

1-Diğer Avrupa (AB Hariç)

3 945 103

34 176 070

31 380 524

2-Kuzey Afrika

1 618 435

2 285 434

4 142 800

3-Diğer Afrika

375 530

2 821 104

3 033 853

4-Kuzey Amerika

3 859 521

9 032 926

14 118 743

5-Orta Amerika ve Karayipler

240 389

448 291

960 209

6-Güney Amerika

534 239

2 671 179

5 930 113

7-Yakın ve Orta Doğu

3 314 822

10 148 760

19 785 552

8-Diğer Asya

4 635 995

33 658 278

57 168 376

9-Avustralya ve Yeni Zelanda

427 883

671 742

2 236 380

10-Diğer Ülke ve Bölgeler

28 838

4 453 017

8 273 556
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Seçilmiş Ülke Grupları
OECD Ülkeleri

31 318 168

88 191 315

116 368 061

EFTA Ülkeleri

1 112 068

5 774 587

7 776 185

Karadeniz Ekonomik İşbirliği

3 896 560

34 664 724

30 605 008

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

1 196 818

9 827 960

11 206 468

Bağımsız Devletler Topluluğu

3 041 658

30 828 944

26 079 316

Türk Cumhuriyetleri

304 007

2 525 102

3 184 650

İslam İşbirliği Teşkilatı

5 587 347

17 354 351

31 957 286

D-8 Gelişen Sekiz Ülke

-

-

15 351 478

Kaynak: Ticaret Bakanlığı İstatistik Verilerinden Sadeleştirilmiştir

Ülke gruplarında ithalat durumunu gösteren Tablo 5’e bakıldığında; Türkiye’nin en fazla
ithalat yaptığı ülke grubunun yine Avrupa Birliği’nin olduğu görülmektedir. 2017 yılında
Avrupa Birliği’ne yapılan ithalat 85,2 milyar dolar olmuştur. Avrupa Birliği dışındaki diğer
Avrupa ülkeleri de katıldığında Avrupa kıtasının tamamından 116.6 milyar dolarlık ithalat
yapılmıştır. Böylece 2017 yılı toplam ithalatımızın yaklaşık % 49,5’inin Avrupa kıtasından
yapıldığı görülmektedir. Yine aynı yılda diğer ülke grupları içinde diğer Asya ülkeleriyle 57.2
milyar dolarlık ithalat yapılmışken bunu 31.4 milyar dolarla Diğer Avrupa (AB Hariç) ve 19.8
milyar dolarla da Yakın ve Ortadoğu ülkeleri takip etmiştir.

Yine Tablo 5’te seçilmiş ülke grupları incelendiğinde; OECD ülkelerinin ithalatımızda en
önde olduğu görülmektedir. 2017’de OECD ülkeleriyle 116,4 milyar dolarlık ithalat
yapılmışken, bunu 32 milyar dolar ile İslam İşbirliği Teşkilatı ve 30.6 milyar dolarla da
Karadeniz Ekonomik İşbirliği takip etmiştir.

Türkiye için siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda son derece önemli olan
Avrupa Birliği, ihracat ve ithalatımıza 1. sırada yer alan ülke grubudur.

Tablo 6: Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle Olan ihracat ve İthalatı (Değer: 000 000 $)
1996
2007
2017
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İhracat

İthalat

AB İhracat Değeri

12.590

60.754

73.906

Genel İhracat Değeri

23.224

107.272

156.993

AB İthalat Değeri

24.349

68.472

85.205

Genel İthalat Değeri

43.627

170.063

233.800

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo 6’ya bakıldığında; değerlendirilen yıllarda (1996, 2007 ve 2017) Türkiye’nin Avrupa
Birliği’yle olan ihracat ve ithalat değerleri görülmektedir. Daha öncede belirtildiği gibi, ülke
gruplarında Avrupa Birliği hem toplam ihracatımızda hem de toplam ithalatımızda her zaman
1. sırada olmuştur. 1996 yılından 2017 yılı sonuna kadar geçen 21 yıllık süreçte Avrupa
Birliği’ne olan ihracatımız yaklaşık % 490 artmıştır. Buna karşın genel ihracat içindeki
Avrupa Birliği’nin payı 1996’dan 2017 yılı sonuna kadar geçen sürede % 54,2’den % 47,1’e
gerilemiştir.

Yine Tablo 6’da; Avrupa Birliği’yle olan ithalatımızda da belirgin bir artış gözlenmektedir.
1996 yılında 24.3 milyar dolar olan ithalatımız 2017’de % 250 artarak 85,2 milyar dolara
yükselmiştir. Genel ithalat içindeki Avrupa Birliği’nin payı da % 55,8’den % 36,4’e
gerilemiştir. Dünyanın diğer ülke ve bölgeleriyle geliştirilen ticari faaliyetler, Avrupa
Birliği’yle olan ihracat-ithalat oranlarında gerilemeye neden olmuştur. “Avrupa Birliği
ülkeleri ve Türkiye arasındaki dış ticarette gümrük vergileri ve kısıtlamaların kaldırılması ve
üçüncü ülkelere karşı da ortak gümrük tarifeleri uygulanması gibi durumlar, Türkiye’nin
kendi dış ticaret politikalarını yönlendirme kabiliyetinin azalmasına yol açmış ve dış ticaret
uygulamalarında Avrupa Birliği kararlarına bağımlılık sorunu ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla,
ekonomik büyümenin sağlanmasında benimsenen ihracata bağlı büyüme yönetimini daha da
zorlaştırmıştır”(Karabulut,2018:436). Türkiye’nin başta Avrupa Birliği ülkeleri veya diğer
ülke ve bölgelerle gerçekleştireceği ticari ilişkilerde, ithalatın ihracatın gerisinde kalması dış
ticaret açığını azaltacağı gibi ekonomik büyümeyi de doğrudan olumlu etkileyecektir. Türkiye
1996 yılında Gümrük Birliği’ne girmesiyle beraber Avrupa Birliği’nin ticaret kurallarına
uymaya başlamıştır. Ancak birlik ülkelerinin birbirleriyle olan ticari ilişkileri kadar Türkiye,
rahat bir ticaret faaliyeti de yapamamaktadır.

234

Şekil 7: Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle Olan İhracatı
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Şekil 8: Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle Olan İthalatı
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Uygulamalar
Türkiye’de ticaretin önemi incelenmelidir.

238

Uygulama Soruları
Türkiye hangi ülkelerle ticaret yapmaktadır?

239

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ülkelerin siyasi, askeri, kültürel bağımsızlığı ve geleceği ancak ekonomik özgürlüğe bağlıdır.
Ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği, zenginliği ve elde edilen gelir devletlerin her bakımdan
gücünü belirler. Her aşamada bağımsızlık mücadelesi veren Türkiye, bulunduğu coğrafi
konum nedeniyle ticaret faaliyetleri bakımından varlığını her zaman hissettirmiştir. Bu
bağlamda Türkiye’de ticaret konusu ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. "Ülkelerin siyasi, askeri, kültürel bağımsızlığı ve geleceği ancak ekonomik özgürlüğe
bağlıdır." ifadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

2. "Türkiye ithalat değerlerini 1927 yılından 2017 yılına kadar sürekli yükselmiştir." ifadesi
doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

3. "Artan nüfus ve küreselleşme ticaret alanlarının genişlemesine ve pazar alanlarının
daralmasına neden olmuştur." ifadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

4. "Ülke sınırları içinde üretilen mal ve ürünlerin alınıp satılmasına dış ticaret denir" ifadesi
doğru mu yanlış mı?

A. Doğru
B. Yanlış

5. 2017 yılında ülkemizde en fazla ihracat yapan iller arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A. İstanbul
B. Bursa
C. İzmir
D. Şanlıurfa
E. Sakarya
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6. 2017 yılında en az ihracat yapan iller arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A. Ardahan
B. Kars
C. Konya
D. Erzurum
E. Sinop
7. "Eğer bir ülkede ithalat ihracattan fazla ise dış ticaret açığı olur." ifadesi doğru mu yanlış
mı?
A. Doğru
B. Yanlış

8. "Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke grubu her zaman ABD'dir." ifadesi doğru mu
yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

9. "Türkiye 1996 yılında Gümrük Birliği’ne girmesiyle beraber Avrupa Birliği’nin ticaret
kurallarına uymaya başlamıştır." ifadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

10. "Türkiye’de ticarete etki eden coğrafi faktörler incelendiğinde doğal ve beşeri özellikler
son derece olumsuz imkânlar sunmaktadır." ifadesi doğru mu yanlış mı?

A. Doğru
B. Yanlış

Cevaplar:
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1-A, 2-A, 3-B, 4-B, 5-D,
6-C, 7-A, 8-B, 9-A, 10-B
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10. TÜRKİYE’DE TİCARET ALANLARI

244

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Türkiye’de Ticaret Alanları

245

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Türkiye’deki ticaret alanlarını biliyor musunuz?

246

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Türkiye’deki ticaret alanları

Türkiye’deki ticaret alanları
konusunda bilgi edinmek

Türkiye’deki ticaret alanları
ve ekonomi ilişkisini
düşünmek

247

Anahtar Kavramlar
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10.1.TÜRKİYE’DE TİCARET ALANLARI
10.1.1.Büyükşehirler, Orta ve Küçük Ölçekli Şehirler
Nüfusun fazla olduğu başta büyükşehirler olmak üzere orta ve küçük ölçekli şehirler önemli
ticaret alanlarıdır. Bu yerleşmelerde ekonomik faaliyetlerin her çeşidini görmek mümkündür.
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere her şehirde nüfus büyüklüklerine göre ticaret
faaliyeti yapılmaktadır.

10.1.2.Organize Sanayi Bölgeleri ve Diğer Sanayi Bölgeleri
Ankara Anadolu, Ankara ASO 2. ve 3., Ankara Başkent, Ankara Polatlı, Aydın Astim, Aydın,
Aydın Ortaklar, Bandırma, Bilecik 1., Bursa Hasanağa, Bursa Mustafakemalpaşa, Bursa
Yenişehir, Çankırı Çerkeş, Düzce, Hatay İskenderun, İstanbul İkitelli, İstanbul Beylikdüzü (3
bölgede Birlik, Bakırcılar ve Mermerciler sanayi siteleri), İstanbul Dudullu (İMES, DES,
İDOS ve Kadosan), İstanbul Tuzla Mermerciler, İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri, İstanbul
Tuzla, İstanbul Tuzla Boya ve Vernik, İzmir Aliağa, İzmir Atatürk, İzmir Bağyurdu, İzmir
Bergama, İzmir Buca, İzmir Kemalpaşa, İzmir Kınık, İzmir Pancar, İzmir Tire, Kocaeli
Alikahya, Kocaeli Gebze Güzeller, Kocaeli Gebze Kömürcüler, Kocaeli Gebze Makine
İhtisas, Kocaeli Gebze, Kocaeli Gebze Plastikçiler, Kocaeli Gebze (Kimya) İhtisas, Kütahya
Gediz, Tekirdağ Çerkezköy, Tekirdağ Çorlu Deri Karma, Tekirdağ Ergene I- II Tekirdağ
Hayrabolu, Tekirdağ Muratlı, Tekirdağ Malkara, TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas,
Manisa, Gaziantep, Kayseri, Konya, Denizli ve birçok organize sanayi bölgelerinde
Türkiye’de sanayi ve ticaret etkileşimi gerçekleşmektedir. Organize sanayi bölgelerinde
üretimin her aşamasında ticaret faaliyetleri görülmektedir. Buralarda ihracat-ithalat ekseninde
iç ve dış ticaret önem taşımaktadır. Ayrıca diğer sanayi alanlarında da ticaret faaliyetlerini
görmek mümkündür.

Serbest Bölgeler
Ülkelerin ticaret faaliyetlerinde öne çıkan serbest bölgeler, Türkiye için de çok önemli
alanlardır. “Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin
hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari
faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından
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ayrılan yerlerdir”(https://www.ticaret.gov.tr/serbest-bolgeler). Bu nedenle serbest bölgeler
ülkelerin ticaret hayatında öne çıkarlar.

Bu bağlamda ülkemizde oluşturulan serbest bölgelerde yatırımcıya teşvik verildiğinden
üretim sermayesi ve diğer sorunlar pek fazla yaşanmamaktadır. Alt yapı ve teknolojik
olanaklar sayesinde ülkemizdeki serbest bölgelerde üretimde uluslararası piyasada rekabet
edebilecek ticari ürünler satılmaktadır. Böylece bu alanlar yabancı yatırımcıların tercih
ettikleri sahalardır. Serbest bölgeler tanıdığı olanaklar sayesinde teknolojiyi, hammaddeyi ve
diğer ana –ara malların sorunsuz alışverişinin yapıldığı alanlar olmuşlardır. Böylece hukuki,
bürokratik, vergi, ticaret ve altyapı kolaylıkları serbest ticaret bölgelerini avantajlı kılmıştır.

Ülkemizdeki serbest bölgeler;
Mersin, Antalya, Ege, İstanbul Atatürk Hava Limanı, Trabzon, İstanbul Trakya, Adana
Yumurtalık, İstanbul Endüstri ve Ticaret, Samsun, Avrupa, Rize, Kayseri, İzmir, Gaziantep,
Tübitak-Mam (Tübitak Marnara Araştırma Merkezi), Denizli, Bursa, Kocaeli ve Mardin.

Tablo 7: Türkiye’deki Serbest Bölgelerin Yıllık Ticaret Hacimleri (000 ABD $)
Bölgeler
2013
2017
İstanbul Endüstri ve Ticaret

3.367.671

3.096.670

Ege

4.680.242

4.327.519

İstanbul Atatürk Havalimanı

1.797.352

1.135.613

Mersin

3.552.257

2.935.266

İstanbul Trakya

1.723.958

1.264.534

Bursa

1.907.397

1.766.078

Avrupa

2.439.927

2.030.141

Antalya

902.379

722.791

Kocaeli

662.729

586.335

Kayseri

798.250

853.353

İzmir

368.283

351.495

Samsun

91.521

81.829
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Adana-Yumurtalık

397.467

814.514

Gaziantep

199.045

33.245

TÜBİTAK-MAM

233.652

65.638

Trabzon

57.828

285.619

Denizli

56.783

27.025

Rize

3.657

918

Mardin*

0

0

Toplam

23.240.397

20.378.584

Kaynak: Ticaret Bakanlığı
Tablo 7’de de görüldüğü gibi, 2017 yılında en fazla ticaret hacmi olan Ege serbest bölgesidir.
Bunu sırasıyla İstanbul Endüstri ve Ticaret, Mersin, Avrupa ve Bursa serbest bölgeleri takip
etmektedir. En az ticaret hacmi olan serbest bölgeler ise; Rize, Denizli, Gaziantep,
TÜBİTAK-MAM ve Samsun şeklinde gerçekleşmiştir. Mardin serbest bölgesinde kayda
değer bir ticaret hacmine rastlanılmamıştır.

Şekil 9: Kuruluş Yıllarına Göre Türkiye’deki Serbest Bölgeler
Şekil 9’da görüldüğü gibi, Türkiye’deki serbest bölgelerin 7’si Marmara Bölgesi’nde, 3’ü
Ege, 3’ü Akdeniz, 3’ü Karadeniz, 2’si Güneydoğu Anadolu ve 1’i de İç Anadolu
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Bölgesi’ndedir. Kuruluş yılına göre en eski serbest bölge Mersin ve Antalya’dır. En yeni
serbest bölgeler ise; Kocaeli, Bursa ve Denizli’dir.

Limanlar
Çandarlı, Yeni Mersin Konteyner, Filyos, Derince, İzmir, Salıpazarı, Sarayburnu, Ambarlı,
Çanakkale, Kabatepe, Gökçeada, Tekirdağ, İskenderun, Bandırma, Haydarpaşa, Sinop,
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa, Mersin, Alanya, Antalya, Marmaris, Kuşadası,
Çeşme, Dikili ve onlarca özel limanlar Türkiye ticaret hayatına ihracat ve ithalatta büyük
katkı sağlamaktadırlar.

Sınır Bölgeleri
Türkiye; Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan, İran, Irak ve Suriye ile
komşudur. Bu ülkelerle olan sınır kapıları önemli ticaret alanlarıdır. Sınır ticareti; “Komşu iki
ülke arasında özel anlaşmalara göre yapılan ve iki ülkenin de sınırına yakın bölgelerini
kapsamına alan bir ticaret türüdür”(Ünal, 2016:225).

Tablo 8: Türkiye’nin 2005 ve 2017 Yıllarında Komşu Ülkelerle Olan İhracatı (000 ABD
$)
Yıllar
Ülkeler
2005
2017
Irak

23.697

45.525

İran

56.252

92.000

Bulgaristan

11.739

30.024

Yunanistan

17.273

32.597

Suriye

8.708

1.800

Nahçıvan (Azerbaycan)

7.649

15.800

Ermenistan

974

2.243

Gürcistan

865

2.728
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Genel Toplam

127.152

222.717

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye, komşu olduğu ülkelerle ticaret faaliyetlerini sürdürmektedir. Tablo 8’de görüldüğü
gibi, komşu ülkeler içinde 2017 yılında ihracatta en fazla ticaret İran’la yapılmaktadır. Bunu
sırasıyla Irak, Yunanistan, Bulgaristan, Nahçıvan (Azerbaycan), Gürcistan, Ermenistan ve
Suriye takip etmektedir. 2005 yılı ihracatında 5. sırada yer alan Suriye, 2017 yılında 8. yani
son sırada yer almıştır. Suriye’de yaşanan siyasi istikrarsızlık ve diğer nedenler bu sonucu
belirlemiştir. Bu karşın diğer komşu ülkelerle ihracatta artış gözlenmektedir.
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Şekil 10: Türkiye’nin 2005 ve 2017 Yıllarında Komşu Ülkelerle Olan
İhracatı
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Tablo 9: Türkiye’nin 2005 ve 2017 Yıllarında Komşu Ülkelerle Olan İthalatı (000 ABD
$)
Yıllar
Ülkeler
2005
2017
Irak

23.532

41.222

İran

40.041

47.000

Bulgaristan

18.163

34.086

Yunanistan

54.436

56.848

Suriye

10.862

5.100

Nahçıvan (Azerbaycan)

4.350

8.600

Ermenistan

1.802

4.183

Gürcistan

2.490

7.981

Genel Toplam

155.676

205.020

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye komşu olduğu ülkelerle ithalat bakımından da ticaret faaliyetlerini sürdürmektedir
(Tablo 9). Komşu ülkeler içinde 2017 yılında ithalatta en fazla ticaret Yunanistan’la
yapılmaktadır. Bunu sırasıyla İran, Irak, Bulgaristan, Nahçıvan (Azerbaycan), Gürcistan
Suriye ve Ermenistan takip etmektedir. 2005 yılına göre 2017 yılında ithalatta Suriye ile
büyük düşüş yaşanırken, diğer komşu ülkelerle artış dikkat çekmektedir.

:
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Şekil 11: Türkiye’nin 2005 ve 2017 Yıllarında Komşu Ülkelerle Olan
İthalatı
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Tablo 10: Türkiye’deki Gümrüklerde Yapılan İhracat (000 $)
Gümrük Adı
1996
2007

2017

Halkalı*

1 584 051

17 364 934

20 851 523

Gemlik

439 575

5 971 173

11 752 516

Aliağa

485 683

4 668 288

9 942 547

Erenköy

2 116 068

7 634 461

9 915 489

Ambarlı

100 134

7 620 313

9 653 174

Derince

449 369

9 807 264

8 727 451

İzmir

3 368 907

12 224 835

8 651 223

İzmit

86 410

481 244

8 204 072

Mersin

987 374

3 417 007

7 490 203

A.H.L. Kargo

1 320 205

5 490 290

6 895 698

Toplam

10 937 776

74 679 811

102 083 897

* Halkalı Gümrük Müdürlüğü'nün adı 02/10/2017 tarihinde Muratbey Gümrük Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Dünyada üretilen mal ve ürünler ülkelerin gümrük kapılarından çıkış (ihracat) ve giriş
(ithalat) yaparlar. Tablo 10’a göre ülkemizdeki 10 gümrük kapısında gerçekleşen toplam
ihracat değeri 1996 yılında 10.9 milyar dolar iken, 2017’de 102 milyar dolara yükselmiştir.
Ülkemizdeki 10 gümrük müdürlüğünün 4’ü İstanbul’da (Halkalı, Erenköy, Ambarlı ve
Atatürk Havalimanı-A.H.L.), 2’si İzmir (Aliağa ve İzmir), 2’si Kocaeli (Derince ve İzmit), 1’i
Bursa ve 1’i de Mersin’de yer almaktadır.

257

Şekil 12: Türkiye’deki Gümrüklerde Yapılan İhracat
Geçmiş yıllarda ihracat merkezi olarak bilinen İzmir gümrüğü 1996 yılında 3.3 milyar dolarla
ihracat 1. sırada yer almıştır. 2017 yılında ise Halkalı (Muratbey) gümrüğü ihracatta (20.8
milyar dolar) ilk sırada yer almıştır. Bunu sırasıyla Gemlik, Aliağa, Erenköy, Ambarlı,
Derince, İzmir, İzmit, Mersin ve Atatürk Havalimanı (A.H.L.) kargo gümrük müdürlükleri
takip etmiştir. Toplam 10 Gümrük Müdürlüğü’nün 7’sini Marmara, diğer 3 gümrük
müdürlüğünün 2’sinin Ege ve 1’inin de Akdeniz Bölgeleri’nde olduğu görülmektedir (Tablo
10 ve Şekil 12-13).
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Tablo 11: Türkiye’deki Gümrüklerde Yapılan İthalat (000 $)
Gümrük Adı
1996
2007

2017

Halkalı*

4 324 065

15 298 309

13 949 590

Gemlik

947 806

6 056 817

9 393 813

Aliağa

680 859

6 029 934

10 689 452

Erenköy

2 788 286

8 068 121

11 821 915

Ambarlı

178 142

12 511 131

15 502 055

Derince

1 875 683

6 783 596

13 991 856

İzmir

2 782 737

8 047 503

9 001 148

İzmit

313 582

1 503 515

6 123 365

Mersin

1 146 139

5 505 287

10 754 301

A.H.L. Kargo Güm.

3 344 246

15 119 172

27 352 791

Toplam

18 381 546

84 923 385

128 580 287

* Halkalı Gümrük Müdürlüğü'nün adı 02/10/2017 tarihinde Muratbey Gümrük Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Ülkemizdeki 10 gümrük kapısında gerçekleşen ithalat değeri 1996 yılında 18,4 milyar dolar
iken, 2017’de 128,6 milyar dolara yükselmiştir. 2017 yılında en fazla ithalat Atatürk
Havalimanı Kargo gümrüğünde gerçekleşmiştir. Bunu sırasıyla Ambarlı, Derince, Halkalı
(Muratbey), Erenköy, Mersin, Aliağa, Gemlik, İzmir ve İzmit takip etmektedir (Tablo 11 ve
Şekil 13).
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Şekil 13: Türkiye’deki Gümrüklerde Yapılan İthalat
Ticaret Merkezleri ve Fuarlar
Büyük ve canlı ticaret merkezleri; İstanbul’da Mahmutpaşa-Tahtakale-Sirkeci, Perşembe
Pazarı-Karaköy, Dünya Ticaret Merkezi, İSTOÇ, Ankara Ulus Çıkrıkçı Yokuşu, Mobilyacılar
Sitesi ve İzmir Kemeraltı gibi alanlar ticarette etkin olmuşlardır.

Ayrıca Türkiye’de fuar, festival ve panayır alanları da önemli ticaret alanları olmuşlardır.
Bunlar; İstanbul TÜYAP, İzmir ve Samsun Fuarları, Uluslararası Antalya Film, Selçuk Efes,
Mengen Aşçılık, Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat, Uluslararası Isparta Gül ve Halı,
Mersin Uluslararası Narenciye, Antep Fıstığı Kültür-Sanat ve Uluslararası İstanbul Film
Festivalleri, Tarihi Karadere, Çanakkale, Balıkesir panayırları.

Tarım Bölgeleri;
Farklı doğal ve beşeri özellikleri barındıran Türkiye, tarımsal ürünler bakımından çeşitlilik arz
etmektedir. Marmara Bölgesi’nde buğday, ayçiçeği, zeytin ve meyvecilik, Ege Bölgesi’nde
üzüm, incir, pamuk, Akdeniz Bölgesi’nde pamuk, mısır, turunçgiller, çeşitli sebze ve
meyvecilik, Karadeniz Bölgesi’nde çay, fındık ve balıkçılık, İç Anadolu Bölgesi’nde hububat
çeşitleri ve küçükbaş hayvancılık, Doğu Anadolu Bölgesi’nde büyükbaş hayvancılık ve
260

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde pamuk, fıstık ve bakliyat yetiştiriciliği ülkemizde iç ve dış
ticaret faaliyetlerine katkı sağlamaktadırlar.

Turizm Bölgeleri
Türkiye’de başta kıyı bölgeleri olmak üzere çok farklı turizm alanlarında ticaret faaliyetleri
yapılmaktadır. Tarihi ve kültürel değerleriyle İstanbul, kıyı turizmi açısından Antalya,
Fethiye, Marmaris. Bodrum, Kuşadası, Çeşme doğal ve tarihi özelliğiyle Ürgüp-Göreme ve
Pamukkale, kış turizmi özelliğiyle Erzurum (Palandöken), Bursa (Uludağ) vb. Ayrıca doğal
ve beşeri özellikleriyle pek çok merkez ticaret merkezi haline gelmiştir.

Sonuç
İki kıtayı birbirine bağlayan Türkiye, sahip olduğu coğrafi konumunun tüm özelliklerini
ticaret faaliyetlerinde yeniden ele almalı ve değerlendirmelidir. Doğal ve beşeri özelliklerini
her türlü ekonomik faaliyetlere de yansıtmalıdır. Coğrafi faktörlerin ticarete olan etkileri çok
açıkça ele alınmalı, yatırım ve politikalar bu bağlamda belirlenmelidir.

Dünyanın önemli sanayi bölgeleri başta bilişim, otomotiv, demir-çelik, savunma sanayi vb.
sektörlerle hem dış hem de iç ticarette büyük bir ivme kazanmışlardır. Türkiye’de özellikle
üretimde açığı bulunan bu alanlarda yapacağı yatırımlarla hem üretimini hem de ticaret
hacmini çok fazla arttırmalıdır. Bu kapsamda kalite ve yüksek standart ön planda tutularak
öncelikle yerli otomobil üretiminin en kısa zamanda bitirilmesi ve dış pazarlara satılması
önem taşımaktadır.

Ticaret faaliyetlerinde dünya sıralamasında öne çıkmak isteyen Türkiye’nin, piyasalarda
kabul gören ve aranan küresel şirketlerini çoğaltması gerekmektedir. Türkiye, her alanda hem
aranan hem de katma değeri yüksek ürünler üreterek yüksek ticari potansiyele ulaşmalıdır.

Dış ticaret açığını kapatmak veya daha azaltmak için ithalat yerine ihracat hacmini
arttırmalıdır.
Ticaret faaliyetlerinde yeni pazarlar bulunmalı ayrıca var olan pazar hacimlerini genişletecek
siyasi ve ekonomik ilişkiler kurulmalıdır.

Siyasi ilişkilerde ülke çıkarları bütün olarak görülmeli, geleceğe yönelik ihracat ve ithalat
ticaret üzerinden olacağından ilişkiler çok iyi değerlendirilmelidir.
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Eğitim politikalarında üretimi ve ticari faaliyetleri geliştirecek, yabancı dil bilen, yüksek
vasıflı elemanlar yetiştirmek öncelik olmalıdır. Teşvikler ve uygulanacak yatırım-politikalarla
dünya pazarlarını tanıyan, piyasada etkin, rekabet gücü yüksek, ihtiyaçlara cevap verebilen
sürdürülebilir üretim yapan şirketler desteklenmelidir.

Başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm siyasi, askeri ve ekonomik birlikler aynı zamanda ticari
potansiyel olarak görülmeli ve bu birliklerle olan ticaret hacimlerinin arttırılması öncelikli
hedef olmalıdır. Uzun zamandır G 20 ülkeleri arasında yer alan Türkiye, daha üst sıralara
çıkmak için ticaret hacmini ülke lehinde arttırmalıdır.

Dış politikada uygulanan her türlü ilişkiler ticari faaliyete doğrudan etki etmektedir. Bu
bakımdan siyasi ilişkilerimiz tutarlı, etkili ve uzun vadeli düşünülmelidir. Gelişmiş ülkeler
dışında gelişmekte olan ve geri kalmış ülke pazarlarının ticaret açıkları çok iyi tespit
edilmelidir.

Türkiye’de ticaret faaliyetlerini etkileyen faktörlerin başında döviz kurundaki artışlar,
enflasyon, yüksek vergi ve faiz gelmektedir. Ayrıca son zamanlarda kısalmaya başlasa da
bürokratik işlemlerin daha anlaşılır ve hızlı olması gerekir. Ayrıca enerji maliyetleri, iç ve dış
pazarlarda yaşanan olumsuz koşullar da Türkiye’deki ticaret faaliyetlerine çok fazla etki
etmektedir.

Türkiye’de sermaye hareketlerinin yüksek döviz kuru nedeniyle sınırlı ve dalgalı olması
nedeniyle yüksek dış ticaret açığı oluşmaktadır. Bu bağlamda ekonomik tedbirlerin yapıcı ve
geleceğe yönelik uygulanması faydalı olacaktır.

Türkiye’de gerçekleştirilen tüm ekonomik faaliyetlerin daha yüksek verimle
gerçekleştirilmesi için ticaret faaliyetlerine çok önem verilmelidir. Özellikle tarımsal
faaliyetler ve sanayi yatırımları özellikle dış ticaretimize katkı sağlayacaktır. Ayrıca başta
turizm olmak üzere ulaşım da ticaret faaliyetlerimiz için önem arz edecektir. Türkiye, kırsal
gücünü başta tarımsal ürünler olmak üzere organik gıda gibi dünyada değer kazanan
üretimlerle ticaret faaliyetlerini canlandırmalıdır.

Ekonomik politikaları geleceğe yönelik olmak üzere ihracat-ithalat sisteminde ülkeye fayda
sağlayacak şekilde sağlanmalıdır. Türkiye ithal ettiği ancak kısa vadede üretebileceği mal ve
ürünleri üreteceği şekilde yeni politikalar geliştirilmelidir.
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Özetle ülkelerin; siyasi, askeri ve kültürel bağımsızlığı ve geleceği ancak ekonomik özgürlüğe
bağlıdır. Ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği, zenginliği ve elde edilen gelir devletlerin her
bakımdan gücünü belirler. Her aşamada bağımsızlık mücadelesi veren Türkiye, bulunduğu
coğrafi konum nedeniyle ticaret faaliyetleri bakımından varlığını her zaman hissettirmelidir.
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Uygulamalar
Türkiye ticaret alanları incelenmelidir.

264

265

Uygulama Soruları
Dünya ticaret alanı içinde Türkiye hakkında inceleme yapınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türkiye’nin ticaret alaanları tablo, harita ve diğer verilerle ele alınmaya
çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları

1. “Ülkemizde oluşturulan serbest bölgelerde yatırımcıya teşvik verildiğinden üretim
sermayesi ve diğer sorunlar pek fazla yaşanmamaktadır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde serbest ticaret bölgeleri arasında yer almaz?
A. Mersin
B. Antalya
C. Eskişehir
D. Mardin
E. Samsun
3. “Türkiye’deki serbest bölgelerin 2’si Marmara Bölgesi’nde bulunur.” ifadesi doğru mu
yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

4. Türkiye aşağıdaki ülkelerden hangisi ile sınır komşusudur?
A. Almanya
B. Fransa
C. İtalya
D. Gürcistan
E. Ürdün
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5. “Komşu ülkeler içinde 2017 yılında ithalatta en fazla ticaret Yunanistan’la yapılmaktadır.”
İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış
6. “Ülkemizdeki 10 gümrük müdürlüğünün 3’ü İstanbul’dadır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

7. “İzmir gümrüğü 1996 yılında 3.3 milyar dolarla ihracat 1. sırada yer almıştır.” İfadesi
doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

8. “2017 yılında en fazla ithalat Atatürk Havalimanı Kargo gümrüğünde gerçekleşmiştir.”
İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış
9. “Türkiye dış ticaret açığını kapatmak veya daha azaltmak için ihracat yerine ithalat hacmini
arttırmalıdır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

10. “Türkiye’de sermaye hareketlerinin yüksek döviz kuru nedeniyle sınırlı ve dalgalı olması
nedeniyle yüksek dış ticaret açığı oluşmaktadır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

Cevaplar:
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1-A, 2-C, 3-B, 4-D, 5-A,
6-B, 7-A, 8-A, 9-B, 10-A
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11.SANAYİDE ÖNE ÇIKAN ÜLKELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

11.1. Amerika Birleşik Devletleri
11.2. Japonya
11.3. Federal Almanya
11.4. Fransa
11.5. İngiltere
11.6. İtalya
11.7. Kanada
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Sanayide öne çıkan ülkeler hangi kıtada toplanmıştır?
Sanayide öne çıkan ülkeler gelişmiş ülkeler mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sanayide öne çıkan ülkeler

Sanayide öne çıkan ülkelerin
öneminin anlaşılması

Sanayide öne çıkan ülkeler
ve gelişmişlik ilişkisinin
değerlendirilmesi

Gelişmiş ülkeler

Gelişmiş ülkelerin
kavranması

Gelişmiş ülkelerin dünyaya
olan etkilerinin
gözlemlenmesi
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Anahtar Kavramlar
Amerika Birleşik Devletleri
Japonya
Federal Almanya
Fransa
İngiltere
İtalya
Kanada
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Giriş
Dünyada sanayi faaliyetleri belli başlı ülkeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu
ülkeler günümüzün aynı zamanda gelişmiş ülkeleridir. Bu ülkelerdeki üretin ürünlerin
katma değerleri oldukça yüksektir. Bu nedenle yüksek gelir sağmaktadırlar.
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11.1. Amerika Birleşik Devletleri
ABD Başkanlık sistemi ile yönetilen federal bir cumhuriyettir 50 eyaletten oluşmaktadır. 2015 yılı
nüfusu 321 milyondur. Dünyanın 1. büyük ekonomisidir. ABD de kişi başına düşen gelir 47.025 bin
dolarıdır. Dünya Gayri Safi Hasılası’ndaki payı % 23’dür. Gayri Safi Yurt İçi Hasılası 14.334 trilyon
dolardır. ABD’nin sanayi tarihinde birçok buluşun teknolojik olarak geliştirilmesini ve sanayide
uygulandığı görülmektedir. Örneğin 14 Mart 1794 tarihinde Whitney’in pamuk çırçırı buluşu ile
ABD’nin 1790-1860 tarihleri arasında ülkenin güney bölgesinin ekonomik kalkınmasına yönelik en
önemli katkı gerçekleştirilmiştir. ABD’li fizikçilerin Transistörü icat etmeleri elektronik çağı yansıtan
en önemli alet olarak kabul edilmektedir.

ABD buluşu olan dikenli telde çit uygulamalarının kökten değişimine neden olmuştur.
Ayrıca;
Telefonun ve elektrik lambası bulunmuş
Henry Ford un dört tekerlekli bisikleti otomobili buluşunu
Değişik silah modellerinin icatları geliştirmesiyle savunma sanayinde bilişim ve uzay
teknolojileri
21. yy da da yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ile nano
teknolojilerinde de dünyadaki tüm buluşlarda ön sırada yer alarak bilim dünyasının
merkezi haline gelmiştir.

ABD de sanayi stratejisi ile federal sanayi politikalarının nasıl oluşturulacağı 1980
yıllarında tartışılmış bu tartışma 1990 yıllarında terk edilmiştir. ABD eyaletlerinin her
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biri ayrı ayrı küresel güç olduklarından her eyaletin valiliklerinin izlediği sanayi
politikalarında farklılıklar görülmektedir. Kanada gibi her eyaletin farklı sanayi politikası
vardır. Sanayi sektörleri için ayrı ayrı sanayi stratejileri planlanmaktadır. Eyaletler yatırımları
çekmek için birbirleri ile de rekabet içindedirler. ABD de ki eyaletler de sanayicilere sunulan
olanak ve teşvikler hedeflere ve önceliklere göre değişim göstermektedir.
ABD’de ülke genelinde sanayi konuları ile ilgilenen ve yasama organı kongre üyelerine
lobicilik yapan ABD de iki büyük kuruluş bulunmaktadır.
Ulusal imalatçılar Derneği (National Assocation of Mani Factures)
ABD Ticaret Odası (U.S Chamber of Commerce)

ABD’nin Virginia Eyaleti’nde 56 adet sanayi bölgesi bulunmaktadır. Bu bölgenin birinde
yatırım yapacak girişimcilere verilecek destekler şu şekildedir;
30 ay içinde 15 milyon ABD doları tutarında yatırım yapan 50 kişilik istihdam yaratan firmalara ilk yıl
% 80 takip eden 10 yıl boyunca % 60 oranında gelir vergisi matrahı tutarında vergi ödemesi
alınabilmektedir.
50 kişinin üzerinde istihdam yaratan 100 milyon dolarlık yatırım yapan 200 kişilik daha istihdam
yapıldığında yatırımın % 5i oranında kısmi gelir vergi iadesi yapılmaktadır.
Yeni ve tam gün istihdamı için ilk 3 yıl içinde her istihdam için istihdam başına 500 ABD doları
karşılıksız yardım yapılmaktadır.
Firmaların kuracakları fabrikalar için mevcut kara yolunun iyileştirilmesi veya yeni yol yapılması için
300 bin ABD dolarına kadar firmalara destek verilmektedir.
Eyaletin ekonomik kalkınmasına hız katacak durumlarda demir yolu hattı ve döşemesine 450 bin
dolara kadar destek sağlanabilmektedir.

2017‘de 241. bağımsızlık yılını kutlayan ABD’de neredeyse her çeşit mal üretilmektedir.

11.2. Japonya
Yönetim biçimi anayasal monarşi parlamenter sistemle yönetilmektedir. Dünyanın 3.
büyük ekonomisidir. Nüfusu 2015’te 127 milyon olup kişi başına düşen gelir 37.940
dolardır. Gayri Safi Yurt İçi Hasılası 4.844 trilyon dolardır. Dünya Gayri Safi
Hasılası’ndaki payı % 8’dir. 85 milyon aktif nüfusa sahiptir.

2. Dünya savaşından sonra ekonomisinin hızla kalkınmasını sağlayarak bir çok ülke için
kalkınma modeli oluşturmuştur ekonomisi ağırlıklı olarak özel girişimciliktir. 1868 yılına
kadar Japonya’da sanayi ve teknoloji gelişememiştir. 1868 yılında imparator Meiji
Japonya’nın dünya ile ekonomik ve politik ilişkiler kurmasını bağımsız olmasını ve
ideallerini koyarak yeni bir politik açılım getirmiştir. Ayrıca dünyadaki bilgi ve eğitimi
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araştırarak medeniyetin bütün potansiyelinden faydalanmak gerektiğini söylemiştir. İmparator
Meiji’nin yemini şöyledir.
Danışma meclisi kurmak bütün kanunları topluma danışarak almak.
Eskimiş veya medeni olmayan örf ve adetleri bırakmak.
Tabiata görülen adalet ve tarafsızlığı hareketlerde rehber olarak almak.
İmparatorluğun temellerini yeniden kurmak için dünyadaki bilgi ve eğitimi araştırmak ve
medeniyetinin bütün potansiyelinden faydalanmak.

İmparator Meiji tarafından halkının bazılarını sanayileşmiş ülkelere gönderildi ve
gönderilirken de şu tavsiyelerde bulunulmuştur; batıdan öğren tatbik et sonra batıya
kafa tut. Bu tavsiye aynı zamanda devletin parolası olmuştur.
Pierre Antonie Donnet “Japonya Dünyayı Satın Alıyor” adlı eserinde Japon kalkınmasına
tesir eden faktörler şu şekilde sıralamaktadır:
Bu kalkınmanın kalbi milletlerarası ticaret ve sanayi bakanlığı (MİTİ) dir
Devlet ve özel sektör anlaşması.
Kendi içinde başlayan ve dünyaya yayılan rekabet gücü.
Budizm’den kaynaklanan ferdin topluluk yararına kendini ifade etme anlayışı.
Eski sömürgecilerin kaybı ile devletin gücünün azalması.
2. Dünya Savaşın’dan sonra güçlü ordu kurma yasağı sonucu askeri harcamaların minimuma inmiş
olması.
Güçlenen ve dünya rekabetine çıkan büyük bir sanayi üretimin yanında çok zayıf bir iç tüketimin
olması.
Başta imparator olmak üzere bütün devlet adamları tarafından halka öyle bir ideal anlayışı ve ruhu
verildi ki halk yokluğu ve fedakarlığı benimsedi.
Japonların yeni durumlara uyma kabiliyeti ve alışkanlığı.
Eğitimdeki büyük başarı.
İşçi ve işveren arasındaki ahenk ve krizleri atlama anlayışı.
Dış yardım ve dış yatırımların en önemli bir şekilde kullanılması.

11.3. Federal Almanya
İdari yapısı Federal Parlamenter cumhuriyettir. 16 eyaletten oluşmakta olup, 2015’te
nüfusu 81,4 milyondur. Dünyanın 4. büyük ekonomisidir. Dünya Gayri Safi
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Hasılası’ndaki payı % 6,5’dir. Kişi başına düşen gelir 49.025 dolardır. Gayri Safi Yurt İçi
Hasılası 3.818 trilyon dolardır. G7lerin ekonomik açıdan 3. ülkesidir. 8 milyon kişi
sanayide çalışmaktadır.

Almanya’nın sanayi tarihine baktığımızda birçok buluşun teknolojik olarak geliştirilmesini ve
uygulamasını görmekteyiz 1784 yılında tekstil fabrikalarını kurarak ekonomisinin
gelişmesine katkı sağlamıştır. Özellikle;
19. yüzyılda kimya ve elektronik sanayide öncü rolü üstlenmiştir
Hertz radyo dalgalarını bularak bilişim ve uzay teknolojilerinin temelini atmıştır
Röntgen X-Ray ışınlarını keşfetmiştir
Mac Plankt kuantum fiziğinin temelini atmıştır
Almanya federal ekonomi ve çalışma bakanlığı tarafından hazırlanan dünya çapında aktif
daha fazla büyüme ve istihdam için ticaret ve yatırımlar destekleme programını 2003 yılında
Almanya hükümeti tarafından kabul edilmiş bu programa göre:
1- Alman hükümeti dış ekonominin teşvikinde firmaların bağımsız inisiyatifini
desteklemektedir
2- Kobiler ve serbest meslek sahip kerinin pazar geliştirme çabalarına katkı sağlanması
3- İhracat kredi garantileri yatırım garantileri ile yurtdışında düzenlenen fuarlara katılarak
firmalara destek sağlanması
4-Alman ticaret odalarının yurtdışındaki kuruluşlarına desteklenmesi
Yenilenebilir enerji alanlarında çalışan firmalar genelde kobiler dış piyasalarla ilgili bilgi ve
dökümantasyon desteğinin sağlanması
Alman firmaların dünyada sürdürülebilir su arzı dağıtım konularında çalışmaların desteklenmesi
Alman firmalarının az gelişmiş ülkelerde yeterli altyapılarının oluşturulmasına yönelik projelerin
mevcut fonların yeniden düzenlenmesi

Almanya federal Hükümeti ilk defa ulusal strateji yüksek teknolojide bilim ve ekonomiyle
bilimsel bir bağ kurmak yüksek teknolojilerin öncelikli olarak iklim, sağlık, güvenlik, enerji
teknolojik, nano teknoloji, biyo teknoloji ve bilişim iletişim teknolojileri gelecek için
Almanya’nın bilim ile ekonomisi gelecek için umut içerdiği söylenmektedir.

Nano bilim ve nano teknoloji dünyanın değişim ve dönüşümünü sağlayarak günlük
yaşantımızı da kolaylaştıracaktır.
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2002 yılında Almanya hükümeti enerji ihtiyacını giderebilmek için 2050 yılına kadar tümüyle
yenilenebilir enerjiyle sağlayacaklarını deklare etmişlerdir. Yapılan programla; güneş enerjisi
ısıtma ve elektrik üretme tesisleri, rüzgar santralleri, barajlardan ve organik atıklardan enerji
üreten farklı teknolojilerinoluşturulması hedeflenmiştir.

11.4. Fransa
Yarı başkanlık sistemiyle yönetilen parlamenter bir cumhuriyettir. 26 bölge ile 100 il
mevcuttur. Dünyanın 6. büyük ekonomisidir. Nüfusu 66,8 milyondur. Dünya Gayri Safi
Hasılası’ndaki payı % 4,8’dir. Gayri Safi Yurt İçi Hasılası 2.917 trilyon dolardır. G7lerin
ekonomik açıdan 5. ülkesidir.
Diğer G7 ülkelerinde olduğu gibi icatlardan nasibini almıştır. Buluşlarını teknolojik olarak
gelişmesine daha sonrada sanayide kullanılmasına uygulanmıştır. ekonomisinin kalkınmasına
katkı sağlanmıştır.
Henri Becquerel 1895 yılında radyo aktiviteyi keşfetmiştir
Pierre Maricurie radyo aktiviteyi geliştirmiştir
Çağdaş kimyanın babası Lavoiser oksijeni bulmuştur
Louis Pasteur mikrobiyolojinin temellerini atmıştır
İlk bisiklet ve ilk helikopter Fransız bilim adamlarınca keşfedilmiştir
Ayrıca Fransa’da tarımsal sanayinin gelişmesi sağlanmış, savunma sanayi ve uzay
teknolojilerinde söz sahibi olmuştur.

Fransa ekonomisinin modernizasyonu istihdamı ve büyümenin artırılmasıyla ilgili 2008
yılında çıkarılan kanunda yer alan önlemler aşağıdadır.
Yeni pazarlara erişme yönelik olarak;
1) Yabancı piyasaların tanıtımı
2 )Mevzuat bilgilendirme temini
3 )Pazar olanakları temini ve bilgisi
4 )Konferans organizasyonları
5 )Fuara katılım desteği
6 )Firma reklam tanıtımı
7 )Teknoloji tanıtım desteği
282

8 )Yatırım garantisi kredi ve sigorta
9) Teknolojik yatırım desteği ve ar-ge desteği
10)Seyahat masrafları desteği

Ar-ge ve inovasyona yönelik olarak:
1) Yeni ve yüksek hızla bilgi iletişim teknolojilerinin erişiminin arttırılması
2) Fransa da çalışan yabancılara ilişkin rejimin kolaylaştırılması
3 )Üst düzey şirket yöneticilerinin Fransa’da yerleşmelerini teşvik edilmesi
4 )Sinai mülkiyet haklarına ve özellikle patentlere ilişkin uygulamaların basitleştirilmesi
5 )Bilimsel ve teknik araştırma projelerinde vergi muafiyetlerinin artırılması.
6 )Bağış fonlarının artırılması
7 )Bankacılık hizmetlerine erişimin artırılması
8 )Fransız kalkınma destek kurumu statüsünde olan caisse destepots un modernizasyonu
9 )Finansal Fransızca’nın gelişimini teşvik edilmesi

Rekabetçiliğin geliştirilmesine yönelik:
1)Üretici ve dağıtıcı firmalar arasında tarifelerin pazarlığa tabii tutulmasına izin verilmesi
2) İndirimli ve promosyonlu satışların teşvik edilmesi
3 )Esnaf ve sanatkarlara yönelik vergi teşviklerinin reformu
4)Küçük esnaf lehine yardımların artırılması
5) Daha fazla sayıda süpermarket açılmasını teşvik edilmesi
6 )Rekabetten sorumlu tek bir kurum oluşturulması

Girişimlere yönelik:
1) Küçük girişimciler için basitleştirilmiş bir statü oluşturulması
2) Bireysel girişimcilerin şahsi varlıklarını korunması
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3)Ödemelerde gecikmelerin azaltılması
4)Kobilere sağlanmakta olan sosyal güvenlik kesintilerine ilişkin teşvik sisteminin
geliştirilmesi
5 )Kobilere uygulanan şirket mevzuatının basitleştirilmesi
6 )Parasal limitlerin azaltılması
7 )İkamet amaçlı yerler için işyeri amaçlı kullanımın kolaylaştırılması
8 )Risk sermayesi araçlarının modernizasyonu
9 )Limited şirketlerinin teşvik edilmesi
10) Kamu ihalelerinde kobilerin tercihi muamele imkanının sağlanması
11 )Ticari kiralama da daha adil geliştirilmesi
12) Ticari faaliyetlerden men edilmiş olan kişilere ilişkin yargıya vaka bazında karar verme
imkanı sağlaması
13) Ekonominin sosyal katkısının yüksek olduğu sektörlerin ve mikro kredi imkanlarının
geliştirilmesi
14)İş devirlerinde uygulanan vergilerin azaltılması
Fransa devleti 2009-2011 yılları arasında rekabet edilebilir evresi adı altında ekonominin
gelişmesine işsizliğin azaltılması teknolojik yeniliklerinin olması yönünde bir çalışma
başlatmıştır. .Ayrıca nano teknolojisi 3 sektörde yatırım yapmaktadır.
Sağlık
Bilişim ve haberleşme
Enerji materyalleri çevre ve ulaşımlar için

11.5. İngiltere
İdari şekli Birleşik Krallıkla Parlamenter yönetim biçimidir. İngiliz Uluslararası topluluğu
üyesidir. 2016’da nüfusu 57,4 milyondur. Dünyanın 5. büyük ekonomisidir. Gayri Safi Yurt İçi
Hasılası 2.978 trilyon dolardır. Dünya Gayri Safi Hasılası’ndaki payı % 4,9’dur. G7lerin
ekonomik açıdan 4. ülkesidir. İngiliz Uluslararası Topluluğu üyesidir

İngiltere Sanayi devriminin ilk başladığı birçok buluşun teknolojik olarak geliştirildiği ve sanayide
uygulandığı görülmektedir.
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1765 tarihinde Jamet Watt’ın buhar makinesi icadıyla tekstil makinelerinin gelişmesi buharlı
gemi ve lokomotiflerin toplumun hizmetine girmesiyle taşımacılığın gelişmesini sağlamış
Fizikçi Faraday’ın ilk elektrik motoru icat etmesi
Fizikçi Maxwell’in elektrik manyetik dalgaları buluşu ile İngiltere ekonomisin gelişimine katkı
sağlamıştır.

İngiltere’de bölge kalkınma politikaları ve stratejilerine göre oluşturulmuş 12 bölge
bulunmaktadır. Bu politikalar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nca bölge kalkınma stratejilerine göre
uygun olarak oluşturulmuş 12 bölgeyle diğer meslek kuruluşları arasında çalışmalar sürdürülmektedir.
Kalkınma stratejilerinin hedefleri; istihdam arttırıcı becerileri geliştirmek, yeni teknolojiler üretmek
ve kullanmak, sanayiden alınan ivme ile akademik programlar geliştirmek, üniversitelerle iş birliği ile
firmaların verimliliğini ve rekabet gücünü arttırmak devlet sanayi üniversiteler meslek
organizasyonları arasındaki ilişkileri güçlendirerek kalkınmayı sağlamaktır.

Küreselleşme İngiltere’nin sanayi altyapısında önemli bir değişime neden olmuştur. Birçok
İngiliz firması üretimlerini Uzakdoğu’ya taşımışlardır.

İngiltere Hükümeti 2002 yılında sanayi stratejisini uygulamaya koymuş ve 2004 yılında da bu
stratejiyi gözden geçirmiştir. Özellikle sanayi sektörünün gelişmesi, önceliklerinin belirlenmesi
performans değerlendirme kriterlerinin tespit edilmesi, sanayi stratejisinin içerdiği unsurlarla ilgili bir
hareket planının hazırlanması, hükümet sanayi iş birliğini yönlendirmek üzere bir sanayi forumu
oluşturulmasını kararlaştırarak sanayi stratejisini aşağıda belirtilen 6 başlıkta ele almıştır.
İmalat
Yatırımlar
Yenilikler
Verimlilik
Karlılık
Beceri

11.6. İtalya

İdari şekli Parlamenter Cumhuriyet’tir. 20 bölge ile 109 vilayet bulunmaktadır. 2015’te nüfusu
60,8 milyondur. Dünyanın 8. büyük ekonomisidir. Dünya Gayri Safi Hasılası’ndaki payı %
3,87’dir. Gayri Safi Yurt İçi Hasılası 2.399 trilyon dolardır. G7lerin ekonomik açıdan 6. ülkesidir.
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İtalya’da da buluşlar meydana gelmiştir bu buluşlar teknolojik olarak geliştirilerek sanayide
uygulanmış ve ülke ekonomisi kalkınmıştır.

İtalya’da teşvik sistemi devlet yardımları ile AB müktesebatına uygun olarak yürütülmektedir.
İtalya’da az gelişmiş bölgelerde kobiler desteklenmektedir. AR-GE faaliyetlerinde de devlet destekleri
mevcuttur. Teşvik verilen bölgeler az gelişmişlik güney, orta ve kuzey İtalya olarak belirlenmiştir. 1.
derecede öncelikli bölgelere devlet yardımları kobi niteliğindeki firmalara göre tasarlanmıştır.

11.7. Kanada
Federal parlamenter yönetime sahip İngiliz Uluslararası Topluluğu üyesidir. İngiltere Kraliçesi
devlet başkanıdır. Kanada 10 eyalet 3 bölgeden oluşmaktadır. İngilizce ve Fransa olmak üzere İki
resmi dili vardır. 2015’te nüfusu 35,8 milyondur. Dünyanın 11. büyük ekonomisidir. Dünya
Gayri Safi Hasılası’ndaki payı % 2,5’dir. Kişi başına düşen gelir 47.000 dolardır. Gayri Safi Yurt
İçi Hasılası 1.551 trilyon dolardır. G7lerin ekonomik açıdan 7. ülkesidir.

Kanada federal yapısı itibariyle tıpkı ABD gibi her eyaletin ayrı ayrı sanayi politikası
bulunmaktadır. Özellikle 2. Dünya savaşından sonra imalat sanayi gelişmiştir. Sanayileşmiş diğer
ülkelerden farklı olarak orman ürünleri ve petrol petrokimya sanayileri önemli bir yere sahiptir. Ayrıca
imalat sanayini de geliştirerek madencilik ve hizmet sektörlerinde de artışlar görülmektedir.

Kanada’nın güney bölgesindeki Ontorio bölgesinde otomotiv ağırlıklı imalat sektörü
bulunmaktadır. Ticaretinin % 85’ini ABD’yle yapmaktadır. Üretiminin % 80’ini de sanayi ürünleri
oluşturmaktadır. Ayrıca dünya gazete kağıdı üretiminin % 40’ı Kanada’da üretmektedir.

Kanada sanayisini kalkındırmak için hedefler ortaya koymuştur. Bu hedeflere ulaşmak için;
Girişimcilere (inovasyon) yenilikçi buluşlarının ve üretimlerinin sonuçlandırılacağı kadar desteğin
verilmesi
Girişimcilere birçok sanayi sektöründe ihracata yönelik pazarlar bulunması ayrıca Kanadalı
girişimcilerin yabancı sermayeyi Kanada’ya getirmeleri halinde devlet desteğinin verilmesi
Kobi girişimcilerine büyümelerini sağlamak için girişime başlarken sermaye katkı desteği verilerek
bilgilendirme hizmetlerinde yardımcı olunması
Sanayinin gelişmesi ve büyümesi için her türlü alt yapı hizmetlerinde yardımcı olunması
Kanada’nın devlet yatırımları eyaletten eyalete farklılık gösterir. Yatırımların yoğunluğuna ve sektöre
göre devlet yardımlarında farklılık gözlenmektedir.
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Uygulamalar
Sanayide öne çıkan ülkelerin önemi incelenmelidir.

287

Uygulama Soruları

Türkiye’nin sanayi potansiyelini araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, dünyada sanayi bakımından öne çıkan ülkeler ele alınmış ve genel
değerlendirmeleri yapılmıştır.
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Bölüm Soruları

1) ABD ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) ABD Başkanlık sistemi ile yönetilen federal bir cumhuriyettir
B) 50 eyaletten oluşmaktadır
C) 2015 yılı nüfusu 321 milyondur
D) Dünyanın 1. büyük ekonomisidir
E) ABD de kişi başına düşen gelir 98.025 bin dolarıdır
2) “ABD de sanayi stratejisi ile federal sanayi politikalarının nasıl oluşturulacağı …….
yıllarında tartışılmış bu tartışma ……… yıllarında terk edilmiştir.” Boş bırakılan yere
hangileri gelmelidir?
A) 1980-1990
B) 1985-1995
C) 1990-1995
D) 1990-2000
E) 1995-2005
3) 2017 yılında ABD’nin bağımsızlığının kaçıncı yılı kutllanacaktır?
A) 239
B) 240
C) 241
D) 242
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E) 243
4) “Batıdan öğren tatbik et sonra batıya kafa tut. Bu tavsiye aynı zamanda devletin parolası
olmuştur.” Hangi devletten söz edilmektedir?
A) ABD
B) Kanada
C) Türkiye
D) Rusya
E) Japonya

5) Fransa ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Yarı başkanlık sistemiyle yönetilen parlamenter bir cumhuriyettir
B) 26 bölge ile 100 il mevcuttur.
C) Nüfusu 66,8 milyondur
D) Gayri Safi Yurt İçi Hasılası 32.917 trilyon dolardır
E) Dünya Gayri Safi Hasılası’ndaki payı % 4,8’dir
6) Aşağıdakilerden hangisi Fransa’da nano teknolojisinin yatırım yaptığı sektörlerdendir?
A) Sağlık-Bilişim ve Haberleşme
B) Eğitim-Sağlık
C) Bilişim-Otomotiv
D) Haberleşme-Eğitim
E) Eğitim-Bilişim
7) İngiltere’de bölge kalkınma politikaları ve stratejilerine göre oluşturulmuş kaç bölge
bulunmaktadır?
A) 12
B) 13
C) 14
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D) 15
E) 16
8) G7’nin ekonomik açıdan 6. Büyük ekonomisi hangi ülkedir?
A) İngiltere
B) İtalya
C) Almanya
D) Fransa
E) Kanada

9) “Kanada federal yapısı itibariyle tıpkı …….. gibi her eyaletin ayrı ayrı sanayi politikası
bulunmaktadır.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Almanya
B) İngiltere
C) ABD
D) İsviçre
E) Çin
10) “Kanada’nın güney bölgesindeki Ontorio bölgesinde ……………… ağırlıklı imalat
sektörü bulunmaktadır.” Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A) Silah
B) Uçak
C) Dokuma
D) Demir-Çelik
E) Otomotiv
Cevaplar
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1-E, 2-A, 3-C, 4-E, 5-D, 6-A, 7-A, 8-B, 9-C, 10-E
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12. ULUSLARARASI VE BÖLGESEL TİCARİ TEŞKİLÂTLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. Uluslararası ve Bölgesel Ticari Teşkilatlar
12.1. Uluslararası Ticari Teşkilatlar
12.1.1. Birleşmiş Milletler (BM)
12.1.2. Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
12.1.3. Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması (GATT)
12.1.4. Dünya Bankası (IBRD)
12.1.5. Uluslararası Para Fonu (IMF)
12.2. Bölgesel Ticaret Blokları
12.2.1. Avrupa Birliği (AB)
12.2.2. Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA)
12.2.3. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Birliği (NAFTA)
12.2.4. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)
12.2.5. Asya Pasifik Ülkeleri İşbirliği (APEC)
12.2.6. Körfez İşbirliği Konseyi (GCC: KİK)
12.2.7. Bölgesel İşbirliği için Güney Asya Birliği (SAARC)
12.2.8. Bağımsız Ülkeler İşbirliği (CIS=BDT)
12.2.9. Arap İşbirliği Konseyi (ACC)
12.2.10. Arap Mağrip Birliği (AMU)
12.2.11. Andenler Grubu (AG)
12.2.12. Orta Amerika Ortak Pazarı (CACM)
12.2.13. Karayip Ülkeleri Topluluğu ve Ortak Pazarı (CARICOM)
12.2.14. Güney Küre Ortak Pazarı (MERCOSUR)
12.2.15. Güney Afrika Gümrük Birliği (SAGU)
12.2.16. Batı Afrika Ülkeleri Ortak Pazarı (ECOWAS)
12.2.17. Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (CEEAC)
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12.2.18. Şangay İşbirliği Örgütü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Uluslararası ve bölgesel ticari teşkilatların kurulmasında etkili olan unsurlar nelerdir?
Uluslararası ticari teşkilatlar hangileridir?
Bölgesel ticaret bloklar hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Uluslararası ve bölgesel
ticari teşkilatlar

Uluslararası ve bölgesel
ticari teşkilatların
anlaşılması.

Uluslararası ve bölgesel
ticari teşkilatların
değerlendirilmesi

Uluslararası ticari teşkilatlar

Uluslararası ticari
teşkilatların öneminin

Uluslararası ticari
teşkilatların irdelenmesi

ortaya konulması.
Bölgesel ticaret bloklar

Bölgesel ticaret bloklarının
geliştiğinin anlaşılması.
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Bölgesel ticaret bloklarının
amaçlarına kavuşup
kavuşmadığının görülmesi

Anahtar Kavramlar
Uluslararası Ticaret, Bölgesel Ticaret, Ticari Teşkilatlar
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Giriş
Ticaret faaliyetleri zaman içinde büyük bir gelişme göstermiştir. Sanayi devrimiyla birlikte
ticaret faaliyetleride canlanmaya başladı. Ülkeler arasında ticari ilişkiler hız kazanmıştır.
Artan ticaret hayatıyla birlikte zaman içinde dünyanın farklı bölgelerinde birlikler oluşmaya
başlamış ve ülkeler ticaret amacıyla teşkilatlanmaya başlamışlardır. Böylece büyük güç olmak
amacıyla ülkeler bir araya gelmişlerdir.
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12. Uluslararası ve Bölgesel Ticari Teşkilâtlar

Bugün Uluslararası düzeyde, ticari birlikler çoklu devletlerin çıkarlarını temsil etmek üzere
kurulmuş organizasyonlar vardır. Bunlar, küresel ve bölgesel İşbirliği olarak ikiye ayrılır.
Bugün dünya üzerinde bulunan ticari işbirliği teşkilâtlarının sayıları oldukça fazladır.
Özellikle bu teşkilâtların kuruluşları, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından peş peşe olmuştur.
20.yüzyılın ilk yarısında, dünyanın iki büyük dünya savaşına sahne olması, çoğu ülkeleri
derinden sarsmış ve dünya ülkelerini yönetenler, bir üçüncü dünya savaşının ortaya
çıkmaması için üstün gayretler sarf etmişlerdir. Bu gayretlerin sonucunda, Birleşmiş
Milletler (BM) teşkilâtı kurulmuştur.
Hemen hemen tüm dünya ülkelerinin katılımı ile gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler
teşkilâtının yanında, kıtalar ve bölgeler bazında da, ülkeler kendi aralarında antlaşmalar
yaparak değişik teşkilâtlar kurmuşlardır. Söz konusu bu tip teşkilâtların kurulması hâlâ,
devam etmekte ve gelecekte de devam edeceği beklenmektedir.
Dünya Tarihi yakından incelendiğinde, sayısız denecek kadar çok antlaşmaların olduğu ve bu
antlaşmaların süresiz olmadıkları görülür. Öyle görülüyor ki, bugün mevcut olan teşkilâtların
bir kısmının 21.yüzyılda varlığını sürdürmesi beklenirken, bir kısmının da ortadan kalkması
ve yerine değişik teşkilâtların kurulması söz konusu olacaktır.

12.1. Uluslararası Ticari Teşkilatlar

Bugün için, küresel ticari kuruluşların hemen hepsi, Birleşmiş Milletler çatısı altında
kurulmuştur. Bu nedenle öncelikle Birleşmiş Miletler Teşkilatım tanımak gerekir.
12.1.1. Birleşmiş Milletler (BM)
Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Roosevelt, İngiltere Başbakanı Churchill ve
Sovyet Rusya'nın Devlet Başkanı Stalin, önce Washington’da bir araya gelip, teşkilatın ilk
temellerini attılar. 1945 yılının şubat ayında Yalta'da son çalışmalar gözden geçirildi.
Roosevelt' in ölümünden sonra, nisan ayında San Fransisko konferansı yapılmış ve nihayet 24
Ekim 1945 tarihinde, Newyork'da Birleşmiş Milletler (BM) teşkilâtı resmen
kurulmuştur. Teşkilâtın amacı, "Dünya barışını ve güvenliğini korumak, hak ve
özgürlükleri korumak ve savunmak için işbirliği yapmak" şeklinde açıklanmıştır.

26 Haziran 1945 yılında 6’sı müslüman (Türkiye, İran, Irak, Suudi Arabistan, Mısır ve
Suriye) olmak üzere toplam 51 ülke Birleşmiş Milletler üyesi olmuştur.
Birleşmiş Milletler‘in (BM) merkezi New York’tadır.
BM'nin altı ana organı vardır. Ayrıca BM'ye bağlı 18 özerk kuruluş ve 16 uzman kuruluş
bulunmaktadır.
Ana organlar;
Genel Kurul
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Güvenlik Konseyi
Ekonomik ve Sosyal Konsey
Vesayet Konseyi
Uluslararası Adalet Divanı
Genel Sekreterlik

Birleşmiş Milletler‘in (BM) son 3 genel sekreteri; 1997-2006 yılları arasında Ganalı Kofi
Annan ve 1 Ocak 2007-31 Aralık 2016 yılları arasında Güney Koreli Ban Ki-moon ve 1
Ocak 2017’den itibaren genel sekreterlik görevini sürdüren Portekizli Antonio
Guterres’dir.
Ana organlardan en önemlisini, Güvenlik Konseyi ve Genel Sekreterlik oluşturuyor.
Güvenlik Konseyi, 5'i daimi olmak üzere 15 ülkeden oluşmaktadır. Daimî üye ülkeler,
İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya’dır.
Genel sekreterlik ise; BM'nin çalışmalarını düzenler. Bugüne kadar, 7 genel sekreter
seçilmiştir.
BM teşkilâtı içinde bütün üye ülkelerin tek temsilcisi olduğu organ, Genel Kurul’dur.

12.1.2. Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, savaşın galibi Kuzey Amerika ve Avrupa ülkeleri, başta
olmak üzere dünyada barış ve istikrarı sürekli kılmak amacıyla, güçlü bir uluslararası
ekonomik işbirliği sisteminin kurulması yönünde yoğun bir çaba göstermiştir. Bu
çerçevede, ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak, uluslararası likidite ve mali güven
gibi ihtiyaçlara cevap vermek ve uluslararası ticareti serbestleştirip artırmak amacıyla yeni
kurumların oluşturulması yoluna gidilmiştir. IMF, Dünya Bankası gibi "Bretton Woods"
kurumları bu çabaların sonucunda ortaya çıkmıştır.
Uluslararası ticareti denetlemek ve serbestleştirmek için kurucuları tarafından tasarlanan
uluslararası bir organizasyondur. Örgüt resmen 1947 yılında faaliyete başlamıştır.
12.1.3. Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması (GATT)

1948 yılında kurulmuştur. GATT'ın temel amacı, çepeçevre ekonomik refah getirmek amacıyla
ticaretin liberalleştirilmesi ve uluslararası ticareti genişletmektir.

Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşmasının (GATT) hedefleri;
1- Yaşam standardını yükseltmek
2- Tam istihdamı, reel gelir ve efektif talebin büyük ve sürekli büyüyen hacmi sağlamak
303

3- Mal ve hizmet ve uluslararası ticaret üretimin genişletilmesidir
4- Mal ve hizmet ve uluslararası ticaret üretimin genişletilmesidir
12.1.4. Dünya Bankası (IBRD)
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (The International Bank for Reconstruction and
Development) (IBRD), Dünya Bankası olarak da bilinir. Temmuz 1944'de kurulmuştur.
Amacı, ekonomik kalkınma için ödünç para sağlamaktır. Dünya Bankası (IBRD) bir
Birleşmiş Milletler acentasıdır.

12.1.5. Uluslarası Para Fonu (IMF)

Uluslararası Para Fonu, ya da daha çok bilinen kısaltmasıyla IMF (International Monetary Fund), IMF
(Türkçe kısa okunuşu "imi" ya da "ayemef', 1944 yılında Bretton Woods Konferansı ile kurulmuştur.
Fonun amacı, uluslararası parasal işbirliğini sağlamak, döviz kurlarına istikrar kazandırmak,
uluslararası likiditeyi artırmak ve üye ülkeler arasındaki tüm parasal sorunları çözmeye çalışmaktır.

12.2. Bölgesel Ticaret Blokları
Dünyada ticaret faaliyetleri geliştikçe bölgesel bazda da ticaret blokları oluşturulmaya
başlanmıştır.
12.2.1. Avrupa Birliği (AB)

18 Nisan 1951 yılında Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan oluşan
6 üye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (ESCS) kuruldu.

1 Ocak 1958'de Roma Antlaşması imzalanarak Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
kuruldu. AET'nin amacı, malların, işgücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest
dolaştığı bir ortak pazarın kurulması, ve en nihayetinde siyasi bütünlüğe gidilmesiydi. 1
Ocak 1958’de Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) kuruldu. 8 Nisan 1965 yılında
Füzyon Antlaşmasıyla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (ESCS), Avrupa Ekonomik
Topluluğu (AET) ve Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) birleşerek “Avrupa
Toplulukları” olarak anılmaya başlanmıştır.
1 Kasım 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması”, diğer adıyla “Avrupa Birliği
Antlaşmasıyla Avrupa Birliği adını almıştır

12.2.2. Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA)
İngiltere, Norveç İsveç, Danimarka, Portekiz, Avusturya, Finlandiya, İsviçre, İzlanda ve
Lihtenştayn gibi Avrupa ülkelerinin 4 Ocak 1960 yılında kurmuş oldukları bu birliğin amacı,
üyesi olduğu ülkeler arasında serbest ticareti sağlamak ve ticari ilişkileri geliştirmektir. Ancak
İngiltere, Danimarka, Portekiz, Avusturya, İsveç ve Finlandiya Avrupa Birliği’ne katıldıkları
için bu ticaret birliğinden ayrılmışlardır. Norveç, Lihtenştayn, İsviçre ve İzlanda bu
birlikte devam etmektedirler.
12.2.3. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Birliği (NAFTA)
11 Haziran 1990 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'nın girişimi ile
kurulmuştur. Birliğe 1991 yılında Kanada da girmiştir. Amacı, üyesi olduğu Kuzey
Amerika ülkeleri arasında serbest ticari işbirliğini sağlamaktır.
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12.2.4. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), 8 Ağustos 1967'de Bangkok'ta; Filipinler,
Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur'un kurduğu uluslararası bir örgüttür. 8 Ocak
1984'te Brunei, 28 Temmuz 1995'te Vietnam, 23 Temmuz 1997'de Laos ve Birmanya ve 30
Nisan 1999'da Kamboçya örgüte katılmışlardır.
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) örgütünün öncelikli hedefleri arasında bölge
ülkelerinin ekonomik büyümesine ivme kazandırılması, toplumsal ve kültürel gelişim,
bölgede barış ve istikrarın sağlanması yer almaktadır.
12.2.5. Asya Pasifik Ülkeleri İşbirliği (APEC)
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)'nin altı üyesinden Brunei, Endonezya, Malezya,
Filipinler, Tayland ve Singapur ile Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore
ve Amerika Birleşik Devletleri arasında resmi olmayan görüşmelerin yapıldığı bir forum
olarak ortaya çıkmış ve 1989 yılında kurulmuştur. 1991 yılında Çin, Hong Kong ve Tayvan,
1993 yılında Meksika ve Papua Yeni Gine, 1994'de Şili, 1998'de Rusya Federasyonu, Peru ve
Vietnam foruma üye olmuşlardır.
Asya Pasifik Ülkeleri İşbirliği (APEC) kendini bölgede serbest ticareti ve pratik ekonomik
işbirliğini teşvik eden bir kuruluş olarak tanımlamaktadır. Ayrıca bu birlik içinde her ülkeden
üç özel sektör temsilcisinin yer aldığı İş Danışma Konseyi (ABAC) kurulmuştur.
Asya Pasifik Ülkeleri İşbirliği’nin (APEC) genel merkezi Singapur'da, İş Danışma
Konseyi (ABAC) ise Filipinlerde bulunmaktadır.

Büyük Okyanus kıyısındaki 21 ülkenin katıldığı, dünya ekonomisinin % 60'ını temsil eden ve bölgesel
ekonomik, işbirliği, ticaret ve yatırım konularının paylaşıldığı uluslararası bir örgüttür.
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12.2.6. Körfez İşbirliği Konseyi (GCC: KİK)
27 Mayıs 1981 tarihinde Basra Körfezi'nin güney ve batı kıyısındaki ülkelerin katılımıyla
kurulmuştur. Amacı ticari, sanayi ve gümrük düzenlemelerin yapılması ve ekonomik,
kültürel, sosyal alanlarda işbirliğini sağlamaktır. Üyesi olan ülkeler; Suudi Arabistan,
Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'dır.
İran - Irak savaşı nedeniyle işbirliği amaçlı olarak da kurulmuştur.
Üye olan ülkeler arasında “gümrük birliği” anlaşması da yapılmıştır.
12.2.7. Bölgesel İşbirliği için Güney Asya Birliği (SAARC)
Bölgesel İşbirliği için Güney Asya Birliği (SAARC), 8 Aralık 1988'de kurulmuştur. Güney
Asya ülkeler için ekonomik, sosyal, kültürel işbirliğini amaçlamaktadır. 1988 Bölgesel
İşbirliği için Güney Asya Birliği (SAARC) liderleri 1990 yılını kız çocukları yılı olarak
kabul etmişlerdir.
Bölgesel İşbirliği için Güney Asya Birliği (SAARC) ; Bangladeş, Bhutan, Hindistan,
Maldivler, Nepal, Pakistan, Sri Lanka olmak üzere 7 ülkeden oluşmaktadır.

12.2.8. Bağımsız Ülkeler İşbirliği (CIS=BDT)
Sovyetler Birliği'nin 1989 yılında dağılmasının ardından, eski Sovyet Ülkeleri arasında
yeniden kurulmaya ve canlandırılmaya çalışılan bir birliktir. Birlik 21 Aralık 1991 tarihinde,
Beyaz Rusya, Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla Almatı (Kazakistan) Deklarasyonu ile
kurulmuştur. Daha sonra, birliğe diğer Sovyet ülkeleri de üye olmak zorunda kalmışlardır.
Bağımsız Ülkeler İşbirliği (CIS=BDT) Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Ermenistan, Gürcistan,
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan
olmak üzere 7 ülkeden oluşmaktadır.
12.2.9. Arap İşbirliği Konseyi (ACC)
Arap İşbirliği Konseyi 16 Şubat 1989'da kurulmuştur. Amacı, en sonunda Arap Ülkeleri
arasmda ekonomik birliği sağlamaktır. Arap İşbirliği Konseyi (ACC) Mısır, Irak, Ürdün ve
Yemen olmak üzere 4 ülkeden oluşmaktadır.
12.2.10. Arap Mağrip Birliği (AMU)
Arap Mağrib Birliği (AMU), Fas, Marakeş'te 17 Şubat 1989 tarihinde kurulmuştur. Her ne
kadar diğer Afrika ve Arap ülkelerinin katılmasına izin verilse dahi, Arap Mağrib Birliği
(AMU) tamamen Kuzey Afrika ülkelerinden oluşmaktadır. Cezayir, Libya, Moritanya,
Fas ve Tunus olmak üzere 5 ülkeden oluşmaktadır.
12.2.11. Andenler Grubu (AG)
And Dağları Grubu (AG) ya da Grupo Veino 26 Mayıs 1969 tarihinde Cartagena
Anlaşmasının (Acuerdo de Cartagena) imzalanmasıyla kurulmuştur. Örgütün amacı,
ekonomik entegrasyon sayesiyle üye ülkelerin uyumlu kalkınmasını sağlamaktır.
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Andenler Grubu (AG); Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Venezuela olmak üzere 5
ülkeden oluşmaktadır.
Andenler Grubunda (AG) Panama yardımcı üye olarak bulunmaktadır.
Bu birliğinden kurucularında olan Şili 1976 yılında birlikten ayrılmıştır.
12.2.12. Orta Amerika Ortak Pazarı (CACM)
Orta Amerika Ortak Pazarı (CACM) (Mercado Común Centroamericano (MCCA) olarak da
bilinir), Genel Ekonomik Bütünleşme Antlaşması tarafında 1958'de şekillendirilmiş ve 13
Aralık 1960'da imzalanmıştır. Orta Amerika'da ekonomik bütünleşmeyi arttırmayı
amaçlamıştır.
Orta Amerika Ortak Pazarı (CACM); Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nikaragua olmak üzere 5 ülkeden oluşmaktadır.
12.2.13. Karayip Ülkeleri Topluluğu ve Ortak Pazarı (CARICOM)
Karayipler Topluluğu ve Ortak pazarı (CARICOM), ilk önceleri Karayipler Serbest Ticaret
Birliği olarak 4 Temmuz 1973 tarihinde kurulmuştur. CARICOM, İngiltere'nin etki alanı
içinde yer alan 12 ülkenin girişimi ile kurulmuştur. Daha sonra katılımlar olmuştur.
Karayip Ülkeleri Topluluğu ve Ortak Pazarı (CARICOM); Antigua ve Barbuda, Bahama
Adaları, Barbados, Belize, Dominika, Grenada, Guyana, Jamaika, Montserrat, St Kitts ve
Nevis, St Lucia, St Vincent ve The Grenadines, Suriname, Trinidad ve Tobago olmak üzere
16 ülkeden oluşmaktadır.
Karayip Ülkeleri Topluluğu ve Ortak Pazarı (CARICOM): British Virgin Adaları,
Turks ve Caicos Adaları yardımcı üye olarak bulunmaktadır.

12.2.14. Güney Küre Ortak Pazarı (MERCOSUR)

Güney Küre Ortak Pazarı, 26 Mart 1991 tarihinde kurulmuştur. Amacı Güney Amerika'da ekonomik
bütünleşmeyi sağlamaktır.
Güney Küre Ortak Pazarı (MERCOSUR), ortak pazarı 1 trilyon doları aşan pazar derinliği ve 200
milyonluk nüfusuyla bütünleşme girişimleri içinde tüm dünyada üçüncü sırada yer almaktadır (İlk
ikide NAFTA ve AB bulunmaktadır). Ayrıca Güney Amerika'da en etkili ortak pazar girişimi olarak
anılmaktadır.
Güney Küre Ortak Pazarı (MERCOSUR); Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve

Venezuela olmak üzere 5 ülkeden oluşmaktadır.

12.2.15. Güney
Afrika Gümrük Birliği (SAGU)
Güney Afrika Gümrük Birliği (SACU) 11 Aralık 1969 tarihinde kurulmuştur. SACU'nun
amacı, gümrük prosedürleri koordine için üye ülkeler arasında serbest ticaret teşvik etmektir.
Güney Afrika Gümrük Birliği (SAGU); Botswana, Lesotho, Namibya, Güney Afrika, ve
Swaziland olmak üzere 5 ülkeden oluşmaktadır.
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12.2.16. Batı Afrika Ülkeleri Ortak Pazarı (ECOWAS)
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 28 May 1975 tarihinde ticaret ve
Batı Afrika ekonomik entegrasyonu kolaylaştırmak iyileştirilmesi amacı ile oluşturulmuştur.
Batı Afrika Ülkeleri Ortak Pazarı (ECOWAS); Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Fildişi
Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Liberya, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Senegal,
Sierra Leone, Togo olmak üzere 17 ülkeden oluşmaktadır.
12.2.17. Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (CEEAC)
Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu, 18 Ekim 1983 tarihinde kurulmuştur ve 1 Ocak 1984'de
işlerliğini kazanmıştır. Kuruluş amacı, bölgedeki tüm ticari kısıtlamaları kaldırmak ve Üyeler
arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek için ortak bir dış gümrük tarife kurulmasını sağlamaktır.
Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (CEEAC); Burundi, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti,
Çad, Kongo, Ekvator Ginesi, Gabon, Ruanda (Ruvea), Sâo Tomé ve Principe ve Kongo Demokratik
Cumhuriyeti olmak üzere 10 ülkeden oluşmaktadır.

12.2.18. Şangay İşbirliği Örgütü

Adını ilk toplantının yapıldığı Çin’in Şangay kentinden almıştır. 1996 yılında 5 ülkenin (Rusya, Çin,
Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan) katılımıyla kurulmuş ve daha sonra 2001 yılında Özbekistan bu
birliğe üye olmuştur.
Şanghay İşbirliği Örgütü; Rusya, Çin, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan olmak üzere 6
ülkeden oluşmaktadır.
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Uygulamalar
Atlas üzerinde kıtaların konumu incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Asya’da Şangay hangi ülkenin şehridir? Atlastan bakınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bugün uluslararası düzeyde, ticari birlikler çoklu devletlerin çıkarlarını temsil etmek üzere
kurulmuş organizasyonlar vardır. Hemen hemen tüm dünya ülkelerinin katılımı ile
gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) teşkilâtının yanında, kıtalar ve bölgeler bazında da,
ülkeler kendi aralarında antlaşmalar yaparak değişik teşkilâtlar kurmuşlardır. Söz konusu bu
tip teşkilâtların kurulması hâlâ, devam etmekte ve gelecekte de devam edeceği
beklenmektedir.
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Bölüm Soruları

1. Dünya tarihi yakından incelendiğinde, sayısız denecek kadar çok antlaşmaların ve buna
bağlı olarak ekonomik teşkilatların oluşturulduğu görülmektedir. Günümüzde yer alan
ekonomik teşkilatların çoğu aşağıda belirtilen hangi yüzyılda kurulmuştur?
A)15
B) 21
C) 20
D) 17
E) 16
Bugün uluslararası düzeyde, ticari birlikler çoklu devletlerin çıkarlarını temsil etmek üzere kurulmuş
organizasyonlar vardır. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
A) Doğru
B) Yanlış

3. Bugün dünya üzerinde bulunan ticari işbirliği teşkilâtlarının sayıları oldukça fazladır.
Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
A) Doğru
B) Yanlış
4. Dünya üzerinde faaliyet gösteren en küçük teşkilat Birleşmiş Milletler’dir.Cümlesi Doğru
mu? Yanlış mı?
A) Doğru
B) Yanlış
5. Bugün için, küresel ticari kuruluşların hemen hepsi aşağıda belirtilen hangi kuruluşun
çatısı altında kurulmuştur?
A) AB
B) NAFTA
C) ŞANGAY
D) BM
E) KİK
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6. Aşağıdakilerden hangisi Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşmasının (GATT)
hedeflerinden değildir.
A) Borç para vermek
B) Yaşam standardını yükseltmek
C) Tam istihdamı, reel gelir ve efektif talebin büyük ve sürekli büyüyen hacmi sağlamak
D) Mal ve hizmet ve uluslararası ticaret üretimin genişletilmesidir
E) Mal ve hizmet ve uluslararası ticaret üretimin genişletilmesidir

7. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankasının kuruluş amacıdır?
A) Euro ve Dolar basmak
B) Ekonomik kalkınma için ödünç para sağlamak
C) Göç dalgasını yönlendirmek
D) Turizm olanaklarını arttırmak
E) Barışı tesis etmek

8. Aşağıdakilerden hangisi Uluslarası Para Fonunun (IMF)
kuruluş amacıdır?

A) Ekonomik kalkınma için ödünç para sağlamak
B) Uluslararası ticareti denetlemek ve serbestleştirmek
C) Uluslararası parasal işbirliğini sağlamak, döviz kurlarına istikrar kazandırmak
D) İstikrarı sürekli kılmak amacıyla, güçlü bir uluslararası ekonomik işbirliği sağlamak
E) Tarıma yön vermek

9. Aşağıdaki ülkelerden hangisi NAFTA üyesidir?
A) Kanada
B) Brezilya
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C) Çin
D) Norveç
E) Kenya

10. Asya Pasifik Ülkeleri İşbirliği’nin (APEC) genel merkezi hangi ülkededir?
A) Singapur
B) Filipinler
C) Endonezya
D) Malezya
E) Tayland

Cevaplar

1-C, 2-A, 3-A, 4-B, 5-D, 6-A, 7-B, 8-C, 9-A, 10-A
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13. KITASAL TİCARET

315

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

13. 1. Asya’da Ticaret
13. 2. Avrupa’da Ticaret

316

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Asya’da kıtasında yapılan ticaret hakkında bilgi edininiz.
Avrupa’da ticaret denilince akla gelen ülkeler hangileridir?
Sizce Asya kıtasında mı? Avrupa kıtasında mı ticaret daha canlıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Asya’da Ticaret

Asya kıtasında yapılan
ticareti ve sonuçları
kavratmak

Asya kıtasının ticaret
hayatındaki yerini
değerlendirmek

Avrupa’da Ticaret

Avrupa kıtasında yapılan
ticareti ve sonuçları
kavratmak

Avrupa kıtasının ticaret
hayatındaki yerini
değerlendirmek
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Anahtar Kavramlar
Asya Kıtası, Avrupa Kıtası, Ticaret, Güç, Para
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Giriş
Eski dünya kıtalarından olan Asya ve Avrupa eskiden itibaren sosyal, kültürel ve ekonomik
bakımından dikkat çekmişlerdir. Özellikle sanayi faaliyetlerinin başlamasıyla ticaret Avrupa
ve Asya’da canlanmaya başlamıştır. Özellikle de Batı Avrupa’da her alanda bir farkındalık
ortaya çıkmıştır. Bu sebeplen Avrupa’nın zengin devletleri dünyanın diğer alanlarında
etkilerini hissettirmeye başlamışlardır.
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13. 1. Asya’da Ticaret

Asya'da ticaret, kıtanın siyasi ve ekonomik coğrafyası ile yakından ilişkilidir. Özellikle kıta
içi ticarette, bazı bölgeler seçilir. Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri, ticaretlerini birbirleri
ile yaparlardı. Dış ticarette sadece Rusya söz sahibiydi. Ancak S.S.C.B’nin yıkılmasıyla
bağımsızlığına kavuşan eski Sovyet ülkeleri, dış dünya ile ticari bağlantılarını kurmuşlar ve
buna bağlı olarakta Asya'nın ticaretinde yeni şekillenmelere yol açmışlardır.
Bağımsız Devletler Topluluğu içinde en fazla ticari hacmi olan ülke hiç şüphe yok ki
Rusya'dır. Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu'nun 2016 yılı ithalatının yaklaşık % 60'’ını,
dünya ithalatının % 1,9'unu, ihracatının % 66,'sını, dünya ihracatının % 3'ünü karşılamaktadır.
Rusya'dan sonra 2. Kazakistan ve 3. Ukrayna gelmektedir. Bağımsız Devletler Topluluğu
olarak 2012 yılı dünya ithalatının % 2,9'unu, dünya ihracatının % 4,3'ünü karşılamaktadır.
Güneybatı Asya Ülkeleri içinde (Türkiye hariç), Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan
bölgenin en büyük ticaretini yapmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri, bölge 2012 yılı
ithalatının yaklaşık % 30'unu, dünya ithalatının % 1,2'sini, ihracatının % 23’ünü, dünya
ihracatının % 1,5'ini karşılamaktadır. Suudi Arabistan, bölge 2012 yılı ithalatının % 20'sini,
dünya ithalatının % 0,8'sini, ihracatının % 29,1'ini, dünya ihracatının % 2'sini karşılamaktadır.
Bölge olarak 2012 yılı dünya ithalatının % 3,8'ini, dünya ihracatının % 7’sini karşılamaktadır.
Kısaca Güneybatı Asya’da ticaret hacmi en yüksek ülke Birleşik Arap Emirlikleri’dir.
2. Suudi Arabistan’dır.
Diğer Asya ülkelerinden Çin ve Japonya, ticaretini hemen hemen tüm dünya ülkeleri ile
yapabilmektedir. Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinde, eski sömürgeciliğin izleri hala
devam etmektedir. Güneydoğu Asya’daki ülkeler en fazla ticareti, bağımsızlıktan önceki
sömürgesi olduğu ülkelerle ticari bağlantı kurmaktadır. Bu durum, sömürgeci Batı
ülkelerinin sömürge ticareti zihniyetini yerleştirmelerinden kaynaklanmaktadır. Bağımsız
Devletler Topluluğu ve Güneybatı Asya hariç diğer Asya ülkeleri toplam 2012 yılı için 7
milyar dolar ithalat, 5 milyar dolar ihracat yapmışlardır. Burada Çin, Japonya, Hong Kong,
Güney Kore ve Hindistan'ın payları oldukça yüksektir. Çin dünya ithalatının 9,7'sini,
ihracatının ise 10,5'ini karşılamaktadır.
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Asya geneline bakıldığında ticaret hacmi bakımından öne çıkan ülkeler sırasıyla;
Çin
Japonya
Kore
Hong Kong
Hindistan

Japonya hariç tüm Asya ülkelerinde hammadde satımı ön plana çıkmaktadır.

13. 2. Avrupa’da Ticaret

Ülkeler, ihtiyaç fazlası gıda ürünlerini ve sanayi ürünlerini değişmek suretiyle birbirlerini
ekonomik açıdan tamamlarlar. Bu değişmeler daha sonraları para karşılığında alıp-satmak
biçimine dönüşmüştür. Bu olaylar ticari faaliyetleri oluşturmaktadır.

Avrupa'da Neolitik devirde amber ticareti önemli bir ticari faaliyet olmuştur. İlk ve orta
çağlarda ticari faaliyetler (baharat ticareti gibi); kervanlar ve yelkenlilerle yapılmıştır. Coğrafi
keşiflerin sonunda, Avrupa'nın dünya ticareti önem kazanmıştır. Sanayi devriminden sonra da
Avrupa'nın dış ticaretinde büyük bir şekil değişikliği olmuştur.

Sanayi devriminin başladığı yıllarda, fabrikalar kömür ve demir yataklarına yakın
yerlerde kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda maden rezervlerinin-tükenme tehlikesi ve
maliyet yüksekliği gibi nedenlerle ve bilhassa yeni teknolojinin gelişmesiyle birlikte,
Avrupa'da sanayileşme yön değiştirmiştir. Gerekli hammadde temini ve mamul maddeyi
elden çıkarma, Avrupa ülkelerinde ticaretin canlanmasına yol açmıştır.

2. Dünya Savaşı sonrası Avrupalı devlet adamlarının Avrupa'da kalıcı bir barış oluşturma
çabaları hız kazandı. Avrupa'da bir barışın kurulabilmesi için Fransa ve Almanya arasında
yüzyıllardır süregelen çekişmenin son bulması gerekiyordu. 18 Nisan 1951 yılında Belçika,
Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan oluşan 6 üye ile Avrupa
Kömür ve Çelik Topluluğu (ESCS) kuruldu. Böylece, savaşın ham maddeleri olan kömür ve
çelik, barışın araçları oluyor; dünya tarihinde ilk defa devletler kendi iradeleri ile
egemenliklerinin bir kısmını ulusüstü bir kuruma devrediyordu. Altı üye devlet, 1957'de,
işgücü ile mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına dayanan bir ekonomik topluluk kurmaya
karar verdiler. Böylece, kömür ve çeliğin yanısıra diğer sektörlerde de ekonomik birliği
kurmak amacıyla, 1 Ocak 1958'de Roma Antlaşması imzalanarak Avrupa Ekonomik
Topluluğu (AET) kuruldu. AET'nin amacı, malların, işgücünün, hizmetlerin ve sermayenin
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serbest dolaştığı bir ortak pazarın kurulması, ve en nihayetinde siyasi bütünlüğe gidilmesiydi.
Daha sonra 1 Ocak 1958’de Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) kuruldu.
Başlangıçta yukarıda belirtilen her örgütün de altı üyesi vardı; Belçika, Fransa, Federal
Almanya, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya "Altılar Avrupası" olarak da nitelendirilen bu
ülkeler uzun vadeli hedef olarak, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (ECSC), Avrupa
Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) ile birleşerek
daha geniş kapsamlı uluslararası politik, ekonomik ve kültürel işbirliği sağlamayı
amaçlamışlardır.
8 Nisan 1965 yılında altı ülkenin imzalamış oldukları "Füzyon Anlaşması" sonucu Avrupa
Kömür ve Çelik Topluluğu (ECSC), Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Atom Enerjisi
Topluluğu (EURATOM) için tek bir konsey ve komisyon oluşturulmuş ve bu kapsamda.
"Avrupa Toplulukları" terimi kullanılmaya başlanmıştır.
Daha önceden uygulanması düşünülen Gümrük Birliği 30 Haziran 1968 yılında Avrupa
Topluluklarında beklenenden 1,5 yıl önce tamamen tesis edilmiştir.
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) geçen yıllar içinde yeni üyelerle büyüme yoluna
gitmiştir. 1 Ocak 1973 yılında İngiltere, İrlanda ve Danimarka resmen Avrupa Ekonomik
Topluluğu (AET) üyesi olmuşlardır. Norveç Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET)
girip girmeme konusunda 1972 yılında yaptığı referandumdan hayır oyu çıktığı için üye
olmamıştır.
Genişleme süreci kapsamında 1 Ocak 1981'de Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET)
Yunanistan 10. üye olarak katılmıştır.

Genişleme süreci kapsamında 1981 yılında İspanya ve Portekiz Avrupa Ekonomik
Topluluğu’na (AET) 11. ve 12. üye olarak katılmıştır.
Türkiye, 14 Nisan 1987’de Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) tam üyelik için
başvurmuştur.
1989 yılı sonunda Avrupa’da siyasal anlamda bir hareket başlamıştır. Doğu Bloku olarak
bilinen, komünizmle yönetilen ve Varşova Paktına bağlı ülkeler siyasi olarak çökmüştür.
Bu çöküş ile birlikte Balkanlar ve Sovyet Rusya dağılma sürecine girmiştir. Böylece
gelecek yıllarda Avrupa kıtasında yeni siyasal, askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel bazda bir
hareket ve değişim yaratacak/yaratmıştır.
22 Ekim 1991 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’ndaki (AET) "Tek Pazar" mevzuat ve
uygulanması “Lichtenstein, Avusturya, İsviçre, İskandinav ülkeleri ve İzlanda'dan oluşan
Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi’ni (EFTA) genişleten "Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmaları"
imzalanmıştır. Bu anlaşmayla Avrupa Ekonomik Topluluğu’nda uygulanan “Tek Pazar”
sistemi genişlemiştir.
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10 Aralık 1991’de Maastricht Zirvesi’nde karar verilen ve 7 Şubat 1992’de imzalanan
antlaşmayla Avrupa Ekonomik Topluluğu adının “Avrupa Birliği” olarak değiştirilmesiyle
parasal, ekonomik ve siyasi birliğin kurulması kararlaştırılmıştır.
1 Ocak 1995 tarihinde Avusturya, İsveç ve Finlandiya Avrupa Birliği üyesi oldular. Böylece
Avrupa Birliği’nin üye ülke sayısı 15'e yükselmiştir. (Not: 7 Şubat 1992 yılından önce
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adı altında 12 üye devlet vardı) Norveç halkı 1972
yılında olduğu gibi 28 Kasım 1994 tarihinde yapılan referandumda bir kez daha hayır
oyu kullanınca, Norveç yine Avrupa Birliği'ne üye olmamıştır.
1 Ocak 1999’da Avrupa Birliği ortak para birimi olan Euro’nun gelecekte kullanılması
konusunda anlaşma sağlanmıştır. Euro, ilk defa 1 Ocak 2002 tarihinde de resmen
tedavüle girmiştir.
Topluluğun ilk orijinal başlangıcında 6 üyesi olan topluluk bir birini izleyen
genişlemelerle 1 Mayıs 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti,
Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya ile
birlikte 25 üyeye ulaşmıştır.

1 Ocak 2007 yılında Romanya ve Bulgaristan'ın Avrupa Birliğine tam üye olmasıyla
birlikte üye sayısı 27 olmuştur.
Hırvatistan, 1 Temmuz 2013 tarihinde Avrupa Birliği'nin 28. üyesi olmuştur.
İngiltere, Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işleme koyarak, 44 yıllık üyeliğin ardından
Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini resmen başlatmıştır. Böylece, İngiltere'nin
Haziran 2016 yapılan referandumun sonucu çerçevesinde birlikten ayrılması süreci de
resmen işlemiş oldu.
Taraflar (AB ve İngiltere) bir sonraki aşamada ayrılma anlaşmasının maddelerine ilişkin
müzakerelere başlanacaktır. İki yıl sürmesi öngörülen süreç, İngiltere ve AB'nin üzerinde
anlaşacakları metnin, hem İngiltere Parlamentosu hem de Avrupa Parlamentosu tarafından
onaylanmasıyla tamamlanacaktır.

Avrupa Birliği, Türkiye ve İzlanda ile katılım müzakerelerini sürdürmektedir. Ayrıca
Avrupa Birliği, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk ve Sırbıstan’a adaylık statüsü
tanımış olup, iki ülke ile katılım müzakerelerini henüz başlatmamıştır.

Avrupa'da, Avrupa serbest Ticaret Birliği (E.M.A), Kuzey Avrupa Ekonomik
Topluluğu NORDEK, COMECON gibi teşkilatlar da kurulmuştur.

325

EFTA, İngiltere'nin ön ayak olmasıyla 1960 yılında, İsviçre, Danimarka, İsveç, Norveç,
Avusturya ve Portekiz arasında, ekonomik alanda bütünleşmek amacıyla kurulmuştur.
Ancak 1973 yılında İngiltere ve Danimarka'nın Avrupa Birliği'ne katılmasıyla,
EFTA'nın önemi azalmıştır.

1953 yılında kurulan İskandinav Konseyi, 1970 yılında Avrupa Birliği ile ilişkileri
hızlandırmak amacıyla Kuzey Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu (NORDEK)
oluşturmuştur. Bu topluluğa üye ülkeler ise Danimarka, İsveç, Norveç, İzlanda ve
Finlandiya'dır.
Avrupa ülkelerinin gayri safî milli hâsılanın en fazla olan ülkeler; Almanya, İngiltere, Fransa,
Rusya, İtalya ve İspanya gibi büyük ülkelerdir. Ancak kişi başma düşen milli gelir
bakımından en yüksek olan ülkeler ise; Lüksemburg, Norveç, İrlanda ve İsviçre gibi nüfusu az
olan ülkeler ön sıralardadır. Genelde gelişmiş ülkelerde sanayi ve hizmetler sektörleri
yüksektir. Ancak Balkan ülkelerinde tarım sektörü biraz daha yüksektir.
Dünya ithalatı, 2001 yılında 6,4 trilyon dolar iken, 2012 yılında 19 trilyon dolara yükselmiştir.
Avrupa kıtasının (Rusya hariç), 2001 yılında 2,7 trilyon dolar iken, 2011 yılında 7 trilyon
dolara yükselmiştir. Dünya ithalatının 2011 yılında % 37,9 'unu Avrupa kıtası yapmıştır.
2016 yılı dünya ithalat liginde ABD'nin rakipsiz liderliği sürerken küresel ithalatın yüzde
13,2'sini tek başına bu ülke gerçekleştirdi. 2008'de ABD'nin ithalatı yüzde 7 artışla 2 trilyon
166 milyar dolara ulaştı.
İthalat sıralamasında Almanya 1 trilyon 206 milyar dolarla ve Çin 1 trilyon 133 milyar dolarla
1 trilyon barajını geçen diğer ülkeler oldu.
Geçen yıl ithalatta Japonya 762, Fransa 708, İngiltere 632, Hollanda 574, İtalya 556, Belçika
470, Güney Kore 435, Kanada 418, İspanya 402, Hong Kong 393, Meksika 323, Singapur
320, Rusya ve Hindistan 292'şer, Tayvan 240 ve Polonya 204 milyar dolar olmuştur.
Dünya ticaretinde uzmanlaşan Hong Kong'un net ithalatı 98 milyar dolar ve Singapur'un net
ithalatı 157 milyar dolardır.
Dünya ihracatı, 2001 yılında 6 trilyon dolar iken, 2016 yılında 18,4 trilyon dolara
yükselmiştir. Avrupa kıtasının (Rusya hariç), 2001 yılında 2,6 trilyon dolar iken, 2012 yılında
6,9 trilyon dolara yükselmiştir. Dünya ihracatının 2016 yılında % 36,7'sini Avrupa kıtası
yapmıştır. Ülkeler olarak, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İtalya çok öndedir.
2016’da da Dünya ihracat şampiyonu olan Almanya, yüzde 11 artışla 1 trilyon 465 milyar
dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Almanya'yı bu yıl geçmesi beklenen Çin, yüzde 17 artış
yakalayarak 1 trilyon 428 milyar dolarla rakibine iyice yaklaştır. İthalat devi olmasına rağmen
ihracatta aynı başarıyı gösteremeyen ABD ise yüzde 12 artışla 1 trilyon 301 milyar dolarlık
ihracat gerçekleştirdi.
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Geçen yıl 782 milyar dolarla Japonya, 634 milyar dolarla Hollanda, 609 milyar dolarla
Fransa, 540 milyar dolarla İtalya, 477 milyar dolarla Belçika, 472 milyar dolarla Rusya ve
458 milyar dolarla İngiltere ihracatta ilk 10'a giren diğer ülkeler oldu.
Avrupa’da (2016) ihracat durumuna göre ülkeler sırasıyla;
Almanya
Hollanda
Fransa
İtalya
Belçika
İngiltere şeklinde sıralanmaktadır.
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Uygulamalar
Asya kıtası harita üzerinde incelenmelidir.
Avrupa kıtası harita üzerinde incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Asya’da ticaret bakımından öne çıkan ülkeler hangileridir?
Avrupa’da ticaret bakımından öne çıkan ülkeler hangileridir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ülkeler ve yer aldıkları kıtalar sahip oldukları coğrafi koşullar neticesinde gelişmelerini ve
değişimlerini sağlarlar. Dünya ülkeleri, ihtiyaç fazlası ürünlerini ve sanayi maddelerini
satmak, ihtiyaç duydukları maddeleri de satın almak suretiyle, birbirlerini ekonomik açıdan
tamamlamaya çakşırlar. Bu olayların tümüne ticaret adı verilir. Bir ülkenin ticaret kapasitesi
satın alma gücü ve ihtiyaç fazlası üretimi ile orantılıdır.
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Bölüm Soruları
18 Nisan 1951 yılında Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan oluşan
6 üye hangi topluluğu kurmuşlardır?
NATO
Birleşmiş Milletler Topluluğu
C) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
D) Batılılar Topluluğu
E) Petrol Arayan Ülkeler Topluluğu
1 Ocak 1958 yılında Roma Antlaşmasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu. Cümlesi
Doğru mu? Yanlış mı?
A) Doğru
B) Yanlış

3. Ülkeler ve yer aldıkları kıtalar sahip oldukları coğrafi koşullar neticesinde gelişmelerini ve
değişimlerini sağlarlar. Dünya ülkeleri, ihtiyaç fazlası ürünlerini ve sanayi maddelerini
satmak, ihtiyaç duydukları maddeleri de satm almak suretiyle, birbirlerini ekonomik açıdan
tamamlamaya çakşırlar. Bu olaylarm tümüne ticaret adı verilir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış
mı?
A) Doğru
B) Yanlış
4. Bir ülkenin ticaret kapasitesi satın alma gücü ve ihtiyaç fazlası üretimi ile orantılı değildir.
Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
A) Doğru
B) Yanlış

5. Bağımsız Devletler Topluluğu içinde en fazla ticari hacmi olan ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gürcistan
B) Ermenistan
C) Moldovya
D) Rusya
E) Belarus
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6. Bağımsız Devletler Topluluğu içinde 2. büyük ticari hacmi olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kazakistan
B) Rusya
C) Slovenya
D) Litvanya
E) Letonya

7. 2016 yılı dünya ihracat listesinin başında olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya
B) Rusya
C) Fransa
D) Avustralya
E) Suudi Arabistan
8. 2016 yılı Avrupa ihracat listesinin 2. sırasında yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Almanya
Hollanda
Fransa
İtalya
Belçika

9. 2016 yılı dünya ithalat listesinin başında olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çin
B) Japonya
C) ABD
D) Almanya
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E) Fransa

10. Aşağıdaki devletlerden hangisi Avrupa Birliği’nden ayrılmak üzere ülkesinde referandum
yaparak ayrılma sürecini başlatmıştır.
A) Almanya
B) Fransa
C) İngiltere
D) Hollanda
E) Portekiz

Cevaplar

1-C, 2-A, 3-A, 4-B, 5-D, 6-A, 7-A, 8-B, 9-C,10-C
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14. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. Avrupa Birliği ve Türkiye Ekonomik İlişkiler
14.1. II. Gümrük Birliği Oluşturulması Süreci
14.2. IV. 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
ekonomik ilişkiler

Avrupa Birliği ve Türkiye
ekonomik ilişkiler

Avrupa Birliği ve Türkiye
ekonomik ilişkileri
görebilme

konusunda bilgi sahibi
olmak.
II. Gümrük Birliği
oluşturulması süreci

Avrupa Birliği ve Türkiye
ekonomik ilişkiler

Avrupa Birliği ve Türkiye
ekonomik ilişkileri tanıma

etkilerini açıklayabilmek.
IV. tam üyelik süreci ve
ekonomik ilişkiler

IV. tam üyelik süreci ve
ekonomik ilişkiler ortaya
koyabilmek.
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IV. tam üyelik süreci ve
ekonomik ilişkileri düşünme

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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14. 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.

14.1. II. 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 (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 imkanına sahiptir.
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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
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 istikrarın 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;
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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.
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 Birliği’nin 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
istenilen biçimde hayata geçirilememiştir. Bunun temel nedeni Türkiye'nin tam üyelik
sürecinde yeterli gelişimin sağlanamamasıdır.
14.2. IV. 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 3 ana kısımdan oluşmaktadır.
Kopenhag Zirvesi’nde Türkiye için ekonomik ve siyasi kriterler öne çıkmıştır. Bunlardan
birincisi olan ekonomik kriter tam adaylık sürecinde bulunan ülkenin bütün kurum
kuralları ile işleyen bir piyasa ekonomisine sahip olmasının gerekliliğidir. İkincisi
Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve azınlık haklarını güvence altına alan
siyasi kriterdir.
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.
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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.

Türk ekonomisini ekonomik 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 kriterleri 2 başlık olarak dikkat çekmiştir. Bunlardan birincisi tam
adaylık sürecinde bulunan ülkenin bütün kurum kuralları ile işleyen bir piyasa
ekonomisine sahip olmasının gerekliliğidir.
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 Birliği tek pazarında rekabet edebilme kriteri açısından bir
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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.

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.

346

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. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?

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. Kopenhag ekonomik kriterlerinin ikincisi tam adaylık sürecinde bulunan ülkenin Avrupa Birliği
….. pazarında rekabet gücüne sahip olmasıdır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan
seçeneği bulunuz?

A) Tek
B) Çift
C) Üç
D) Dört
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E) Beş

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. Piyasa ekonomisinin sağlıklı işlemesi ve fiyat mekanizmasının etkin kaynak dağılımını sağlaması
için ………. istikrarın gerekli olduğu açıktır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği
bulunuz?

A) Kavuşma
B) Ayrılış
C) Üyelik
D) Spor
E) Ekonomik

7. Türkiye, Avrupa Birliğine tam üye olduğunda bugün Gümrük ………… kapsamında olan hizmet
sektörü de Gümrük Birliği kapsamına girecektir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan
seçeneği bulunuz?

A) Kapısı
B) Polisi
C) Birliği
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D) Geçişi
E) Tabelası

8. Kopenhag Zirvesi’nde açıklanan “ülkenin bütün kurum kuralları ile işleyen bir piyasa
ekonomisine sahip olmasının gerekliliği” cümlesi aşağıdaki hangi kritere atıf yapmaktadır?
A) Ekonomik
B) Siyasi
C) Askeri
D) Eğitim
E) Tarım

9. Kopenhag Zirvesi’nde açıklanan “demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve
azınlık haklarını güvence altına alan” cümlesi aşağıdaki hangi kritere atıf yapmaktadır?
A) Ekonomik
B) Siyasi
C) Askeri
D) Eğitim
E) Tarım

10. Gümrük Birliği’nin işleyişi ile ilgili olarak Türkiye yönünden kaç olumsuz gelişmenin
ortaya çıktığını görüyoruz.

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
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Cevaplar

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