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ÖNSÖZ
Bu kitabın hikâyesi 2018 yılının Mayıs ayında başlar. Bölge Bilimi 

Türk Milli Komitesinin, 18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama 
Kongresi Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmekteydi 
ve kongrenin onur konuğu Prof. Dr. Suut Doğruel idi.  31 yıldır öğ-
retim üyesi olarak hizmet verdiği, 13 yıl boyunca bölüm başkanlığını 
yaptığı Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden emekli 
olmasına on ay kalmıştı. Suut Hoca’nın ödül töreninin gerçekleştiği 
oturumun ardından, her birimizin akademik yaşamında çok derin 
izleri olan Hoca’mıza nasıl bir emeklilik hediyesi vereceğimiz hak-
kında sohbet ederken, akademik hayatlarımıza yaptığı katkılar için 
bizlere, Hoca’mıza bir teşekkür etme olanağı sunacak bir kitap ar-
mağan etme konusunda hemfikir olmamız hiç zor olmadı. Zor olan, 
kitapta kimlerin yer alacağına karar vermekti; Suut Doğruel, uzun 
süren akademik yaşamı boyunca, yurt içinde ve dışında, farklı aka-
demisyenlerle birlikte çalışmış ve yakın ilişkiler kurmuş bir kişiydi 
ve bu kitaba katkı yapmaktan büyük onur duyacak sayısız iktisatçı 
bulacağımızdan şüphemiz yoktu. Ancak biz, sadece Suut Hoca’nın 
öğrencileri tarafından yazılan bir kitabın hocamız için daha farklı 
bir anlam taşıyacağını düşündük. Editörleri de dâhil olmak üzere, 
bu kitaptaki bölüm yazarlarının tamamı, Prof. Dr. Suut Doğruel’den 
lisans, yüksek lisans ya da doktora seviyesinde dersler almış ya da li-
sansüstü tezlerini Suut Hoca’nın danışmanlığında yürütmüş olan ve 
halen farklı üniversitelerde görev alan akademisyenlerdir. Şüphesiz, 
çalışmalarının yoğunluğu ya da bizlerin kendilerine ulaşamaması 
nedeniyle kitapta yer alamayan çok sayıda akademisyen var; Türki-
ye’nin ve dünyanın dört bir yanında, Suut Hoca’nın öğrencisi olmuş 
tüm akademisyen ve araştırmacıların katkı yapacağı bir eser muhte-
melen birkaç cilt olurdu. 



Kitabımızın içindeki yazılar kaçınılmaz olarak Suut Doğruel’in 
araştırma alanları olan iktisadi büyüme, eşitsizlik ve bölgesel kalkın-
ma gibi konuları içeriyor. Türkiye’nin farklı iktisadi sorunlarının ele 
alındığı bu bölümlerin ve kitabımızın genel sunuşunu uzun yıllar 
Suut Hoca’mızla çalışmış ve bizlerin de hocası olan Prof. Dr. Alpay 
Filiztekin gerçekleştirdi. Keyifle okuyacağınız bu sunuş yazısı kita-
bın arka planını ve bölümlerin içeriğini siz okuyucularımıza sunmuş 
olacak. 

Kitabın ortaya çıkmasında en büyük katkı tabii ki yazarlarımıza 
ait. Öncelikle yazarlarımıza eserlerin hazırlanması ve revizyon sü-
reçlerindeki çabalarından ötürü teşekkür ederiz. Kitabımızın Sunuş 
yazısını kaleme alan Alpay Hoca’mıza ve kapak görselini hazırlayan 
Eylül Doğruel’e bu esere kattıkları özgünlükten ötürü müteşekkir 
olduğumuzu belirtmek isteriz. Son olarak, Suut Doğruel için hazır-
lanan bu armağan kitabın basımını gerçekleştiren Efil Yayınevi’ne, 
Fethiye Çolak ve Ömer Faruk Çolak’a da titiz çalışmaları ve destek-
lerinden ötürü ayrıca teşekkür ederiz.

Oya Kent
B. Can Karahasan

Mahmut Tekçe
Hüseyin Taştan

Murat Donduran



Prof. Dr. A. Suut DOĞRUEL
A. Suut Doğruel lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Bo-

ğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden aldı. 1981-1988 yılları ara-
sında Çukurova Üniversitesi İktisat Bölümü’nde çalıştı. 1988 yılında 
Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’ne geçti. 1996 yılında 
profesör olan A. Suut Doğruel, 2004 – 2017 yılları arasında Marmara 
Üniversitesi İngilizce İktisat bölüm başkanlığı görevini yürüttü, 2019 
yılında ise bölümden emekli oldu. Halen Türkiye Ekonomi Kuru-
mu’nda yönetim kurulu üyesi ve genel yazman olarak görev yapmak-
tadır.

Profesör Doğruel, Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal 
Bilimciler (1987), Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler (1990), Ford 
Foundation Ortadoğu Araştırma (1991) ve Kıbrıs Türk Ekonomi 
Kurumu En Başarılı Bilim İnsanı (2019) ödüllerini ve NATO Araş-
tırma Desteği’ni (1995) almıştır. Ayrıca, 1991-1992 yıllarında ABD’de 
Central Michigan Üniversitesi’nde Fulbright Misafir Öğretim Üyesi 
olarak bulunmuştur.

Araştırma alanları ekonomik büyüme ve kalkınma, bölgesel 
ekonomi, gelişmekte olan ülkeler makroekonomisi ve Cumhuriyet 
Dönemi Türkiye iktisat tarihidir. İlgili alanlardaki kitap bölümleri 
ve makalelerine ek olarak çalışmaları arasında ortak yazarı olduğu 
Türkiye’de Ekonomik Büyüme Yapısal Dönüşüm ve Kriz (1990), Os-
manlı’dan Günümüze TEKEL (2000), Türkiye’de Enflasyonun Tarihi 
(2006), Türkiye Sanayiine Sektörel Bakış (2008) ve Bıçak Sırtında 
Büyüme ve İstikrar: Küreselleşmenin Yükselişi ve Düşüşü (2018) yer 
almaktadır. 





SUNUŞ
Elinizde tuttuğunuz kitap 17 bilim insanının yaptığı 13 araştır-

manın sonuçlarını içeriyor. Bazılarını büyük bir dikkatle okuyacak, 
diğerlerine şöyle bir göz atıp geçeceksiniz. İçinden bir iki tanesine 
ise sürekli dönüp tekrar tekrar bakacağınızı tahmin ediyorum. Bu 
insanlar için ve ihtimal bu kitabın okuyucuları sizler için araştırma 
yapmak, bunları yayımlamak ve tartışmak son derece olağan bir du-
rum. Buna karşın, çok ender olarak az sayıda olan bu insanların ne-
den böyle bir işe kalkıştıklarını ve onları böyle bir çabaya itenin ne 
olduğunu sorarız. Ancak o zaman bilimin ne olduğu, ne işe yaradığı, 
nasıl geliştiği üzerine düşünmeye kalkışırız.

Telaşlanmayın, bilim felsefesi tartışmaya başlamayacağım (ki ya-
şadığımız topraklarda ve zamanda bir vesileyle bunu da mutlaka ve 
etraflıca yapmamız lazım). Sadece son soru, bu kitapta çalışmaları 
bulunan on yedi araştırmacıyı kimin bu çabaya yönelttiği hakkın-
da, çok özel bir isim, Suut Doğruel, üzerinde bahsedeceğim. Değerli 
akademisyen Aydın Esen, Reflektif dergisinin ilk sayısında yayın-
lanan görüş yazısında (“Hakikatin Evini Sular mı Bastı?”, Reflektif, 
Sayı 1, 2020) çok önemli bir konuya, Türkiye’de öğretim üyelerinin 
Batı’dakinden farklı bir sorumluluğuna değiniyor. Ülkemizde genç-
lerin “kişisel olgunlaşma ve entelektüel cihazlanmasının” üniversite 
yıllarına denk geldiğini ve öğretim üyelerinin bir “olgunlaşma men-
toru” olduklarını belirtiyor. Belki de bu söylediğine en güzel örnek, 
bu kitapta imzası bulunan 17 kişinin “mentoru” olmuş, onlara merak 
aşılamış, dogmalardan uzak sorgulamayı öğretmiş Suut Hoca’ları 
olsa gerek. Bu kitap da onların Suut’a takdir ve teşekkürlerinin bir 
göstergesi.

İzninizle biraz şahsi bir anıyla başlayacağım. Neresinden baksanız 
bundan yirmi küsur yıl öncesi. Nezih bir sonbahar akşamı, Ankara. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin düzenlediği bir konferanstayız ve 



akşam Erinç Yeldan’la yemek yiyeceğiz. Erinç iki kişiyi daha, Fat-
ma ve Suut Doğruel’i davet ettiğini söylüyor, sorun olur muymuş? 
Altı üstü bir yemek yiyeceğiz, ne sorunu, sonra herkes kendi yoluna 
diye düşünüyorum. Tahmin edemiyorum ki yollarımız bu kadar çok 
kesişecek, çoğu zaman aynı yolda yürüyeceğiz. O akşam yemekte 
ne vardı, ne konuştuk hatırlamıyorum. Büyük olasılıkla Fatma, her 
zamanki inceliğiyle hâl hatır sormuştur. Suut ile ben ise bütün bu 
zarafetten uzak hemen ve kesinlikle Türkiye ekonomisi, sanayileşme, 
bölgeler arası farklar ve ekonomi biliminin içinde bulunduğu du-
rumu konuşmuşuzdur. Kesinlikle diyorum, çünkü geçen yirmi yılı 
aşkın süredir, bir derslikte, bir konferansın kahve molasında veya 
deniz kıyısında ıslak mayolarımızla otururken olsun bunları konuş-
madığımız hiç olmadı.

Suut üniversitede benim hocam olmadı. Ama hoca-öğrenci iliş-
kisi için “okula” gerek var mı? O tartışmalarda ne çok şey öğrendim, 
ne kadar çok kabul ettiğim fikrin sağlamlığına hükmettim ve itiraf 
edeyim, ne kadar çok kez de fikrimi değiştirdim. Suut ile tartışırken 
sürekli uyanık olmanız gerekir, nereden nasıl soru ve yorum gelece-
ğini bilemezsiniz. Bazen çok sinirlenir, olur mu böyle şey dersiniz. 
O zaman gülen gözlerle “ben de öyle düşünüyorum ama, hani…” di-
yecektir. Suut, hiçbir şeyi (kendi fikirleri dahil) mutlak kabul etmez, 
her şeyi sorgular ve bunu bir çocuk saflığıyla çıkar gözetmeksizin 
yapar. Anlaşamadığınız zamanlarda, sesinizin istem dışı yükseldiği 
nadir anlarda bile Suut’un aslında sizin yanınızda olduğunu hisse-
dersiniz. Derdi siz değilsiniz, ortaya attığınız fikirlerdir ve gerçek 
bilim insanı tam da böyle yapar. En azından bu kitapta imzası bulu-
nan arkadaşım, bilim yoldaşım olarak gördüğüm on yedi kişi de bu 
sözlere şahitlik yapacaklardır.

Bu kitaptaki çalışmaların hepsinin bir zamanlar öğrencisiyken, 
şimdilerde genç arkadaşları olmuş kişiler tarafından bir biçimde Su-
ut’un sorgulayıcı yaklaşımından esinlendiğine şüphem yok. Konu-
lara baktığınızda, hemen hepsinin bir şekilde Suut’un üzerinde kafa 



yorduğu, uzun tartışmalara girdiği alanlarda olduğunu görürsünüz. 
Sanayinin erken çözülmesi, bölgeler arasındaki farkların büyüklüğü, 
teknolojinin önemi, dışa bağımlılık ve hepsinin sonucunda ortaya 
çıkan ekonomik ve sosyal eşitsizlik üzerine on üç değerli araştırma. 

Bunlardan ilki Can Karahasan’ın çalışması, Dani Rodrik (2016)1 
ve Suut ve Fatma Doğruel’in (2019) üzerinde durduğu gelişmekte 
olan ülkelerde gözlemlenen erken sanayisizleşme üzerine. Can, daha 
önce yaptığı eşitsizliklerin mekânsal dağılımı sorununa bu kez sa-
nayide üretilen katma değer üzerinden yaklaşıyor. Mekânsal ekono-
metrik yöntemler kullanarak yaptığı çalışmada, bölgelerin yaratılan 
sanayi katma değeri açısından kümeleşme yönünde evrildiği sonu-
cuna varıyor. 

Oya Kent ise 2000 sonrası sanayinin bölgesel dağılımını bu kez 
sektörlerin teknoloji yoğunluğu ayrıntısıyla inceliyor. Pay-kayma 
analizleri, Türkiye’de sanayinin orta ve düşük teknolojide takılıp kal-
dığını, bölgeler arasında bu iki sektör grubunda geçiş olsa da yüksek 
katma değer yaratacak yüksek teknoloji kullanan sektörlere geçiş ya-
pamadığını vurguluyor. Oya’nın bu bulgusu kitapta yer alan diğer 
çalışmalarda da rastlanıyor ve bizi sanayiden, eğitime kadar birçok 
konuda düşünmeye itiyor.

Sumru Öz’ün çalışması ise daha toplulaştırılmış düzeyde, toplam 
katma değer verileri kullanarak, bölgeler arası yakınsama konusuna 
değiniyor. Daha önce Fatma ve Suut Doğruel’in (2003) çalışmasın-
dan farklı olarak, son dönemde bölgeler arasında hâlâ önemli farklar 
olmakla birlikte yakınsama olduğu bulgusuna ulaşıyor. Sumru’nun 
da belirttiği gibi bu değişik sonucun veri derleme yöntemindeki de-
ğişimden mi, yoksa son dönemde uygulanan politikalardan mı kay-
naklandığının farklı değişkenler üzerinden araştırılması gerekiyor.

1	 Burada	gösterilen	kaynaklar	çalışmalarda	da	yer	alıyor.	Gereksiz	yer	kaybet-
memek	için	bu	notun	sonunda	kaynakça	verilmiyor.



Bölgesel farklara değişik bir yaklaşım olarak Yasemin Özerkek ve 
Fatma Didin Sönmez istihdamın kompozisyonunu inceliyorlar. İs-
tihdamın, ücretli çalışanlar, kendi hesabına çalışanlar ve ücretsiz aile 
işçileri olarak grupladığında, kompozisyonunun bölgeler arasında 
farklılaştığını gösteren çalışma, bölgelerin başlangıçtaki gelişmişlik 
düzeylerine göre büyümenin kompozisyondaki değişimden farklı 
etkilendiklerini gösteriyorlar.

Tolga Aksoy ise yoksulluğun mekânsal dağılımına odaklanıyor. 
Yoksulluğun büyüme ve gelir dağılımı esnekliklerini bölgesel dü-
zeyde tahmin eden Tolga, Türkiye’deki batı-doğu ayrışmasının bu 
konuda da geçerli olduğunu gösteriyor. Özellikle doğuda yer alan 
bölgelerde yoksulluğun büyüme ve gelir dağılımındaki değişimlere 
hassas olduğunu göstermesi yoksullukla mücadelede bütüncül böl-
gesel politikaların önemini gösteriyor. 

Bölgesel farklılıkları işleyen son bölüm ise Aslı Taşbaşı’nın büyü-
me ile su tüketimi arasındaki bağıntıyı araştırdığı çalışma. Aslı’nın, 
hayati öneme sahip olmasına rağmen sadece gazetelerde kuraklık 
haberleri çıktığında aklımıza gelen su konusunu gündeme getirme-
sini takdirle karşılamak gerekir. Aslı’nın makalesinin daha ilk satı-
rında bahsettiği değer paradoksunun vazgeçilmez elemanı suyun, o 
ilk dersten sonra unutulmaması, bugün petrol derdinde olan bizlerin 
gelecekte su derdine düşeceğimizi hatırlatması açısından son derece 
önemli. Özellikle hızla nüfusu ve geliri artan bölgelerde su tüketimi-
nin de hızla artıyor oluşu, bizi kentleşme politikalarını düşünmeye 
itiyor. Ancak bu ilişkinin zaman içinde farklı şekiller alması ise, ko-
nunun sanıldığından daha zor olduğunu da gösteriyor. Tabii, tarım 
sektöründe suyun ne tüketiminde ne de tasarrufunda artış olması 
ise, tarımda ne oluyor sorusuna başka bir bakış açısı da getiriyor.

Kitapta yer alan beş çalışma ise bölgesel farkları bir kenara koyup, 
sektör ve şirket düzeyinde irdelemeler yapıyor. Erhan Aslanoğlu, 
Pınar Deniz ve Umurcan Polat, Türkiye’de sanayinin içinde bulun-
duğu durumu sonuçları itibarıyla ele alıyorlar. İhracat verilerinden 



yola çıkarak çeşitli ürünlerin dünya piyasalarındaki karşılaştırmalı 
üstünlüklerini hesaplayıp, “rakip” ülkelerle kıyaslamasını yapıyorlar. 
Güncel basında sürekli bahsedilen ama ne ve neden olduğu çok da 
düşünülmeyen cari açığın arkasında sanayinin kullandığı teknoloji 
sorunu olduğunun altını çiziyorlar. En önemlisi bu ihracat kompo-
zisyonunun kırılganlığa neden olduğunu ve bizi teşvik politikaların-
dan başka olası politikaları da düşünmeye çağırıyorlar.

Dış ticarete konu olmayacağını düşüneceğimiz ve son yıllarda 
hızla büyüyen, ülkenin kalkınmasının lokomotifi olarak sunulan 
inşaat sektörünün ne kadar dış girdiye bağımlı olduğunu ise Cem-
re Küçük ve Mahmut Tekçe’nin çalışmalarından anlıyoruz. Bunun 
yanı sıra, çok fazla sektörle girdi-çıktı ilişkisi bulunan bu sektörün 
ağırlığının artmasının, bir sektörü öne çıkararak büyüme hayalleri 
kurmanın ne kadar riskli olduğu da çalışmanın gizli bir sonucu.

Murat Donduran’ın çalışması ise şirketlerin yaş ve büyüklükleri 
ile büyümeleri arasındaki ilişkiyi inceleyen mikro düzeyde bir analiz. 
Murat, şirketin yaşı ile büyüme arasında ters ancak büyüklüğü ile 
büyüme arasında pozitif bir ilişki buluyor. Bu sonuçlar, bir yandan 
mikro düzeyde politikaların oluşturulması için önemli bilgi sağlar-
ken, öte yandan daha önce Can’ın ve Oya’nın çalışmalarında gördü-
ğümüz sanayinin mekânsal dağılımında ölçek ekonomilerinin ne 
kadar önemli bir rol oynayabileceğine de işaret ediyor. 

Hüseyin Taştan’ın bilişim teknolojileri ve şirketlerin verimliliği ça-
lışması ise Murat’ın çalışmasına nitelik de ekliyor. Solow’un meşhur 
paradoksundan, “teknoloji her yerde ama verimlilikte görünmüyor”, 
yola çıkan Hüseyin, bilişim teknolojilerini kullanan firmaların daha 
verimli olduklarını gösterirken, bu faydanın daha çok büyük firmalar 
tarafından gerçekleştiğini buluyor. Teknolojinin dışsallıklarla ilişkisi 
açısından önemli olan bu bulgunun yanı sıra, “teknoloji için tekno-
loji değil”, verimliliği arttıracak doğru teknolojinin seçimi ve daha da 
önemlisi beceri ile teknoloji arasındaki ilişki ve beceri geliştirmeye 
yönelik eğitim politikaları hakkında da bizi düşünmeye itiyor.



Kitapta yöntem açısından farklı bir yaklaşım sergileyen Emin 
Köksal ise vaka analizleriyle Sahibinden ve yemek kartları platform-
larını irdeliyor. Teknoloji bir yandan yeni fırsatlar yaratırken, kimi 
kaygıları, piyasa aksaklıklarını da gündeme getiriyor. Son yıllarda ar-
tan sayıda görmeye, duymaya başladığımız bu platformların ortaya 
çıkardığı olası rekabet sorunları ve dünyanın birçok ülkesinde rastla-
nan kamu müdahaleleri önümüzdeki günlerde de gündemin önemli 
bir konusu olacağa benziyor. Emin, yeni karşılaştığımız ve bilgimizin 
yetersiz olduğu bu alanda kamu müdahalelerinin ne kadar hassas ol-
ması gerektiğinin altını çiziyor.

Bütün bu tartışmaların, biz sıradan insanların hayatında somut-
laşması ise eşitsizlikle gerçekleşiyor. Kitapta yer alan son iki çalışma 
da bu konuya eğiliyor. Bilge Eriş Dereli, eşitsizliğe ücretler üzerinden 
yaklaşıyor. Daha önce Türkiye’de ücret eşitsizliği konusunda yapılmış 
çalışmalara başka bir pencereden, meslekler üzerinden bakıyor. Bilge, 
ücret eşitsizliğinin en önemli bileşeninin meslek içi eşitsizlik olduğu 
gibi şaşırtıcı bir sonuca ulaşıyor. Bir diğer bulgusu ise 2009 yılında 
yaşanan krizde tüm meslek gruplarında eşitsizliğin arttığı, ancak 
meslek içi bileşenin bunda daha büyük bir pay oynadığı yönünde. 
Krizlerin eşitsizlik üzerinde etkisi açısından önemli bu bulguyu, daha 
önce Yasemin ve Fatma’nın çalışması ile birlikte düşünmek gerekiyor.

Eşitsizliğin en az görünen ancak en önemli boyutunu ise Burcu 
Düzgün Öncel ele alıyor. Özellikle sağlık ve sosyal güvence konu-
sunda Türkiye’yi yakın tarihte bekleyen zor günler düşünüldüğünde 
bu konuya özel bir özen göstermek gerekiyor. Burcu’nun temel bul-
gusu, sağlık eşitsizliğinin gelir ve eğitimle yakından ilişkili olduğu ve 
eğitimin gelirden daha önemli bir belirleyicilik gösterdiği. Eğitimin 
insanları, bir yandan, diğer sağlık önlemlerine oranla çok daha ucuz 
olan, koruyucu sağlık önlemlerine yöneltmesi, öte yandan öz bakımı 
özendirmesi düşünüldüğünde, sağlık hizmetlerini ucuza sunmayı 
hedefleyen politikalardan başka politikalar olduğunu da bize hatır-
latıyor.



Bu kitapta yer alan çalışmalardan çok şey öğrenirken, daha gidi-
lecek çok yolumuz, yapmamız gereken çok çalışma olduğunu da an-
lıyoruz. Ama bu kitaptan çıkan en önemli ders, bir kişinin ne kadar 
kolay çoğullandığı olmalı. Genç insanların olgunlaşmasında oyna-
nan rolün ne kadar önemli olduğunu, bir akademisyenin, öğretme-
nin kendi çalışmalarından, yayınlarından çok daha fazlası olduğunu 
görüyoruz. Kuşkusuz, Suut bu arkadaşlarla karşılaşmak, onlara ho-
calık yapmak olanağını elde ettiği için şanslı sayılabilir. Arkadaşla-
rım da biliyorlar ki, Suut’la karşılaşmak da onlar için büyük bir şans 
ve hepsi bunun hakkını veriyorlar.

Son olarak, Suut Fatma’sız olmaz. Kızı Eylül ise her adı geçtiğinde 
Suut’un gözlerinin parlamasına yol açıyor. Onlardan bu küçük notta 
bahsetmedim. Onlar olmaksızın Suut’u düşünemiyorum, bile. Adla-
rı geçmese de her ikisinin de hem benim hem de Suut’un tüm öğren-
cileri için çok değerli olduğunu ve Suut’un “olgunlaşma mentorları” 
olarak hep yanında olduklarını da belirtmek gerekir.

Alpay Filiztekin



Türkiye’de Sanayi(siz)leşmenin Mekânsal Boyutu
Burhan Can Karahasan1

1. Giriş

Sanayi sektörünün büyüme üzerindeki pozitif etkisi kalkınma ik-
tisadının önemli tartışma konularının başında gelmektedir (Kaldor, 
1966, 1968). Bununla birlikte artan küreselleşme ve üretim biçimle-
rinde görülen değişimlerin bir sonucu olarak ülkeler arasında sana-
yi sektörünün gelişimi ve uygulanan iktisat politikaları farklılıklar 
göstermeye başlamıştır. Genel bir eğilim olarak sanayi sektörünün 
üretim içindeki payının ve istihdam yaratma kapasitesinin azalmaya 
başlaması birçok ülke örneğinde karşımıza çıkmaktadır. Dasgupta 
ve Singh (2007) gelişmiş ülkeler açısından sanayi sektöründeki bu 
azalmanın yapısal bir dönüşümün sonucu olduğunu vurgulamakta 
ve gelişmiş ülkeler için sanayi sektörü daralmasının belirli bir ge-
lir seviyesinden sonra gerçekleştiğinin altını çizmektedir. Bu açıdan 
gelişmiş ülkelerin zaman içinde ağır sanayi kollarını terk ettikleri ve 
daha teknoloji yoğun üretim alanları ile finansal hizmetler başta gel-
mek üzere farklı hizmet kollarına doğru yöneldikleri görülmektedir. 
Küreselleşme ve üretimin coğrafi olarak hızlı bir bölünmeden geçi-
yor olması gelişmiş ülkelerin üretim süreçlerinin yönetim, pazarla-
ma, finans, tasarım vb. alanlarına yönelmelerine yardımcı olmakta-
dır. Bu durum gelişmiş ülkelerin üretim süreçlerindeki dönüşüm ve 
değişimin doğal bir sonucu olarak yorumlanabilir. 

Gelişmekte olan ülkelerde ise sanayi sektörünün milli gelir içindeki 
payının ve istihdam seviyesinin azalmasının farklı iktisadi sonuçları ol-
maktadır. Bu sürecin en temel farkı gelişmiş ülkelerdeki seyrin aksine 
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde sanayi sektörü daralmasının 
çok daha düşük gelir seviyelerinde görülüyor olmasıdır. Prematüre 
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veya erken sanayisizleşme başlığı altında tartışılan bu yapı iktisat ya-
zınında ciddi ilgi görmeye başlamıştır (Rodrik, 2016). Bu noktada 
unutulmaması gereken en temel nokta, Dasgupta ve Singh (2007) 
tarafından da vurgulandığı üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülke-
lerde görülen iktisadi sorunlar arasındaki farklılıklardır. Gelişmiş 
ülkelerde sanayinin daralması kaçınılmaz bir süreç olarak ifade edi-
lirken, aynı durumun gelişmekte olan ülkelerde potansiyelin altında 
büyüme ve yüksek işsizlik gibi sorunları beraberinde getirdiği görül-
mektedir. Dolayısıyla, sanayi sektörü aynı oranda gelişmemiş olan 
ülkelerde uygulanan benzer sanayi politikalarının ülkeler açısından 
farklı yapısal sorunlar yaratabileceği unutulmamalıdır.

Her ne kadar sanayisizleşme literatürü son yıllarda ciddi anlamda 
ilgi görüyor olsa da, bölge düzeyindeki çalışmaların sayısının sınırlı 
olduğu görülecektir. Gelişmekte olan ülkelerin yapısal sorunlarının 
başında bölgesel olarak kaynak ve üretim dağılımındaki eşitsizlik-
lerin geldiği düşünülecek olursa, bu önemli bir eksikliktir. Bölgesel 
eşitsizlikler piyasanın yerel düzeydeki işleyişinin sonucu olabileceği 
gibi, iktisat politikası tercihi olarak da karşımıza çıkabilir. Bir açıdan 
sanayisizleşmenin bölgesel boyutunu anlamak için gerçekleştirilen 
tartışmaların sanayinin mekân düzeyinde örgütlenmesi ile ilintili 
olduğu da söylenebilir. Krugman (1991) bölgesel çekim ve itiş kuv-
vetlerinin üreticilerin mekân seçme süreçlerini etkilediğini vurgula-
maktadır. Sanayi üretiminin talep - arz yönlü faktörlerin destekleyici 
olduğu bölgelere yöneldiği ve bu durumun sonucu olarak sanayinin 
örgütlenmeye başladığı bölgelerde iktisadi gelişmenin daha hızlı ol-
duğu görülmektedir. Mekân seçme üzerine gerçekleştirilen bu tartış-
malar daha yakın zamanda yığılma ekonomilerini anlamaya çalışan 
Yeni Coğrafya Ekonomisi tarafından da incelenecektir. Öte yandan 
bölge düzeyinde sanayinin örgütlenmesinin uygulanan bölgesel 
politikaların da bir sonucu olabileceği unutulmamalıdır. Bölgesel 
politikaların gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ciddi farklılıklar 
gösterdiği düşünüldüğünde, sanayinin bölgesel örgütlenmesinin 
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yükselen sanayisizleşme akımından etkilenebileceği unutulmamalı-
dır (Richardson ve Townroe, 1987). 

Sanayinin mekân düzeyinde örgütlenmesi ve yer değiştirmesi 
kaçınılmaz olarak yeni soruların ortaya çıkmasına neden olacaktır. 
Örneğin, sanayinin mekân olarak neden belirli bölgeleri tercih et-
mediği veya belirli bölgeleri terk etme eğiliminde olduğunu anlamak 
sanayi politikalarının yerel etkinliğini kavrayabilmek için bir gerek-
liliktir. Her ne kadar Yeni Coğrafya Ekonomisi bu açıdan doğrudan 
bir tartışma yürütmese de, sanayinin mekân seçme sürecinde olduğu 
gibi sanayisizleşmenin de mekânsal boyutu dışsallıklar ve mekânsal 
kalıplar ele alınarak tartışılmalıdır. Bu çalışma Türkiye’de 1980 son-
rası dönemde sanayinin mekân düzeyindeki örgütlenmesine odak-
lanarak sanayi sektörünün bölge düzeyinde geçirdiği gelişimi sana-
yisizleşme bağlamında inceleyecektir. Temel amaç, ülke ölçeğinde 
görülen sanayi daralmasının bölge düzeyindeki yayılımını mekânsal 
veri analizleri vasıtasıyla anlamak olacaktır. Çalışma bu sürecin böl-
gesel eşitsizlikler ile olan ilintisine betimsel düzeyde eğilerek sanayi-
sizleşme süreci açısından genel bir bölgesel kalkınma değerlendir-
mesi de gerçekleştirecektir.

Öncelikle, Bölüm 2 ilgili literatürü özetleyecektir. Bölüm 3, Tür-
kiye’de görülen sanayisizleşme sürecini mekânsal analizler kullana-
rak inceleyecektir. Bölüm 4, sanayi sektöründe gördüğümüz eğilim-
lerin bölgesel kalkınma ile ilişkisini genel hatlarıyla değerlendirecek 
ve çalışma 5. Bölümdeki tartışmalar ile sonuçlanacaktır.

2. İlgili Literatür

Kalkınma iktisadı açısından yakın tarihimiz incelendiğinde 
Güneydoğu Asya ülkelerinin hızlı büyümesi arkasında sanayi üre-
timinin önemli bir rolü olduğu görülecektir. Buna karşılık, Latin 
Amerika ülkeleri üzerine yapılan araştırmalarda istikrarsız büyüme 
patikasına girmiş ve hızla daralan sanayi üretimi ile karşı karşıya 
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kalan ekonomiler ön plana çıkacaktır. Gelişmekte olan ekonomiler 
arasında görülen bu farklılıklar ülkelerin sanayi ve kalkınma politika 
tercihlerinin ayrışması ile açıklanabilmektedir. 

Bu noktada karşımıza iki farklı görüş çıkacaktır. Gelişmiş ülkeler-
de sanayi sektöründe görülen değişim doğal bir yapısal dönüşümün 
sonucu olarak algılanmaktadır (Dasgupta ve Singh, 2007). Rowt-
horn ve Ramaswamy (1999) imalat sanayinde görülen verimlilik ar-
tışları ile küresel olarak hızlanan ticaret hareketliliklerinin gelişmiş 
ülkelerde görülen sanayi daralmasının büyük kısmını açıkladığını 
vurgulamıştır. Saeger (1997), Alderson (1999), Kucera ve Milberg 
(2003) OECD ülke örnekleri üzerinden giderek artan küresel en-
tegrasyonun ve ticaretin ülkelerin genelinde görülen sanayisizleşme 
eğilimini açıklayabildiğini vurgulamışlardır. Benzer şekilde, Brady 
ve Denniston (2006) küresel entegrasyonun yarattığı sanayisizleşme 
eğiliminin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde özdeş etkileri olma-
dığının altını çizmektedir. 

Gelişmiş ülkeler ve yapısal dönüşüm üzerine gerçekleştirilen 
tartışmalar zaman içinde sanayi politikalarının genelleştirilmesi yö-
nünde eğilimlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ancak, ge-
lişmekte olan ülkeler açısından çok farklı sonuçlar doğuracak olan 
bu süreç yeterince tartışılmamaktadır. Yapısal dönüşümün sonucu 
olduğu öne sürülen sanayi sektöründeki daralmanın gelişmekte olan 
ülkelerde politika tercihleri ile hayata geçirilmeye başlandığı görül-
mektedir. Chang (2009) sanayinin terk edilmeye başlamasının kü-
resel anlamda kazanan ve kaybedenlerin belirginleşmesinde etkin 
olduğunu vurgulamaktadır. Öte yandan kalkınma ve büyüme yazını 
açısından Rodrik (2016) sanayi sektörünün etkin olmadığı bir ikti-
sadi yapının tartışılmaya başlandığına dikkat çekmekte; sanayileşmiş 
ülke örneklerinin aksine, gelişmekte olan ülkelerde görülen sanayi 
sektörü daralmasının çok daha düşük gelir seviyelerinde gerçekleş-
tiğini vurgulamaktadır. Daha önce de değinildiği üzere son 30, 40 
yıllık kalkınma deneyimleri incelendiğinde Asya ekonomilerinde 


