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Bir ülkede bölge planlama kavramının oluşarak yaygınlaşması, 

ve bölgesel gelişme politikalarının üretilmesi gereği, bu ülkenin 
sosyal,-ekonomik ve yc.ıelsel bazı özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 

Bu özellikle^- başlıca iki grupta toplanabilir. tf 

Birincisi, o ülkede farklı özellikler gösteren bölgelerin var 

olmasıdır, Bir bölgenin, diğerine göre gelişmişlik düzeyini belir¬ 
leyen sosyal ve ekonomik göstergelerinin farklılığı, kısaca geliş¬ 

miş ve az gelişmiş ayrımının bulunması, bölge planlaması kavramı- 
/ 

nm gereğini vurgular./(Kukllnski, 1970) Bu olguya diğer ölçekler¬ 
deki plan ye önerilerle oluşturulan yaklaşımlar belirli koşulları 

kısa dönemde düzenlemeğe yönelik olup, koşulları bütiâaüyle değiş¬ 

tirmekte yetersizdir. 

/ • 
İkincisi, sektörel nitelikteki kalkınma planları, sektör plan¬ 

ları ve kent planlarının arasında kopukluğun bulunmasıdır.^^Herman- 
sen 1970; Kuklinski, 1970; Porv/it 1968) 

(1) planlama sistemi içindeki kademelerime arasında, gerek üst 
seviyede alınan kararların bir alt seviyeye iletilmesinde, gerekse 
alt seviyeden bilgi öneri, ve karar akımında, bir seviyenin eksikliği 
tüm sistemin çalışmamasını nedenlemektedir. 

■ Ancak özellikle uygulamağa yönelik çalışmalarda bölge plan¬ 
lamasının iki ana: birbirini tamamlayan bölüme ayrıştırılması yarar¬ 
lı olacaktır. Gerçekte bölgelerarası planlama ile bölge planlama 
birbirlerinden kopuk iki kavram olmayıp bir bütünlük göstermektedir¬ 
ler, Ancak daha etkin bir planlama sistemi oluşturulmasında bu.ayrış¬ 
tırmanın yapılması uygulamanın geçerliliğini artırıcı olacaktır. 
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Kalkınma planlarının geleneksel olarak genelci ve söktörel 

özelliklere sahip olduğu görülür. Bu yapıları içinde amaçlanan sek¬ 
törlere göre dengeli tir yapıya varmaktır. Kent planlama kavramı 

ise, ana yöne cim baremlerinin dokusunun ve kent içindeki konumunun 

belirlenmesinden başlayarak, kent dokusunu düzenleme işlevini yük¬ 

lenmiştir. Giderek, kentlerin çevresinden kopuk planlaoamıyacağı 

görüşü sonucunda, fiziksel açıdan kır-kent bütünleşmesi gereği sa¬ 

vunulmuştur. Bu yaklaşım çeşitli ülkelerde ulusal fiziki plan yak¬ 

laşımını başlatmıştır. Ancak bu çalışmalar kalkınma planları ile 

mekansal(yöre-kent) planlar arasında kopukluğu giderici yaklaşım¬ 
lar olamamıştır. 

(2) 
Bölgelerarası planlama, ve bölge planlama kavramları ancak son 

yıllarda giderek yaygınlaşmış ve gerekliliği değişik ekonomik sis¬ 

temlerdeki ülkelerde belirlenerek, uygulamağa aktarılma olanakları 

araştırılmıştır. Bölge planlaması kavramı kendi içinde bir bütünlük 
taşımakta ve kuramsal açıdan ülke ölçeğinde planlama ile ket planla¬ 
ması arasındaki boşluğu doldurmaktadır. 

(2) Bölge planlaması kavramına iki yönde yaklaşılmıştır. 
Birincisi, kent planlamasının devamı şeklinde, hızla gelişen alan¬ 
larda, bir merkez ve etki alanı ile çevrelenen fiziksel sistemi 
sınırlayarak, sorunları çözmeğe yönelmiştir*, 

Diğeri, toplum kalkınma planlamalarının devamı olarak "az ge¬ 
lişmiş alanları kalkındırmayı amaçlayarak, kültür ve kaynaklar yö¬ 
nünden homojen alanları sınırlama yönündedir. Bu iki yaklaşım ara¬ 
sındaki farklılaşmalar bulunacağa açıktır. (Alonso,196b) 



1) Bölgeler arası planlama» ülkesel ölçekte bölge planlama, 
veya kısaca ulusal kalkınma planlarına mekan boyulun un getirilmesi 
şeklinde özetlenebilir. 

j? 

✓ 

JV / 

2) Bölge planlama, diğer bir deyişle, bölge ölçeğinde bölge 
planlaması. ^öl gel er ar ası planlama ile ayrıştırılan kakmakların 
bölge içinde bütüncül bir yaklaşımla dağıtılması, ve bölgesel ge¬ 

lişim açısından doğal verilerin kullanımının sağlanması amaçlanmak¬ 
tadır. 

Bölgelerarası planlama; bölge planlamanın bir ülkede uzun 

dönemde kendi kendine yeterli bir ekonomik büyümeyi sağlamadaki 
katkısı nasıl fazlalaştırılabilir; kalkınma planlarında saptanan 

ekonomik hedeflere varmada her bölgenin rolü nasıl çizilmelidir;böl- - 
gelerarası yatırımların dağılımındaki problemler nasıl çözülebilir, 

sorularını yanıtlamağa yöneliktir. (ICuklinski, 1970) 

Buna karşın bölge planlama yaklaşımları, kendi iç tutar¬ 

lılıkları konusunda yoğunlaşmaktadır. 

(3) genel olarak bu deyim kullanılmakla birlikte, aynı kavrum 
İçin değişik terimler de verilmektedir. Örneğin, (lîermansen; 1969; 
S-260) bölge planlama deyimini kullanırken, (ICuklinski, 1970) aynı 
seviyedeki planlama için :’Interlocal-Yörelerarası:1 deyimini kullan¬ 
maktadır. 

Aganbegyan ve Bagrinovsky; bölgelerarası ve bölge planlama ka¬ 
demeleri arasına bir de !!0rta-vadeli planlama11 kademesini eklemek¬ 
tedir. (Aganbegyan, Bagrinovsky; 1972) 
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Bölgesel gelişme politikaları çerçevesindeki kullanılabilecek 

kaynakların saptanması; bölgenin mevcut az gelişmiş olan ve geliş¬ 

mede zorluklar yaratacak sistemlerinde sorunların belirlenmesi; 

gelişme ivmesini artırabilecek mekansal sistemlerin yaratılması 
gibi^1^onular, ana ilgi alanlarını oluşturmaktadır. 

■ Yukarıda kısaca özetlenen, planlama kadcmelenmesinde bir boş¬ 

luğu doldurup, ülkenin sosyal, ekonomik ve mekansal sorunlarına bir 

bütünlük ve tutarlılık getirmeyi amaçlayan bölge planlama yaklaşım¬ 

larının uygulamaya aktarılmasında doğabilecek bazı sorunların sap¬ 

tanması, ve belirlenen noktaların uygulamağa geçilmeden önce detay¬ 

lı olarak araştırılması gerekmektedir, 

' Bunların ilki örgütlenme biçimidir, örgütlenme biçiminin, ül¬ 
kenin sosyal, ekonomik ve idari yapısına uygun olması ve politik 

örgütlenme biçimini, bürokratik karar verme süreçlerini gözönüne 

alması gereği vardır, örgütsel olarak ülke ölçeğindeki planlama 
çalışmaları ve kent planlama süreci ile ilişkilerin sağlam kurul¬ 

ması başarılı bir uygulamanın ana şartıdır. 

(4) Porveit (1963) aynı sorunları şöyle formüle ediyor. 
(1) Bölgesel ölçekte verilen her karardan beklenilecek fayda 
nasıl saptanacaktır? 

(2) En fazla faydayı sağlamak ioin kaynakların kullanımının nasıl 
bir yapıda kullanılması gereği nasıl saptanacaktır? 

(3) Bu gibi sorunlar karar verme mekanizmasının hangi ölçeklerinde 
açıklanabilecek vo hangi idari mekanizmalarda yer alacaklardır? 



İkinci ana öğe, bölge tanımlarının yapılarak, uygulamada kul¬ 

lanılacak bölge birimlerinin saptanması önemli bir çalışma alanı 

olmaktadır, planlama bölgeleri diye tanımlanan üniteler coğrafi 

bölgelerle çakışmayabilir, ancak tanımlanmalarında ortak özellikler 
gösterme, mekansal bütünleşmeler gibi bazı ölçütlerden "yararlana¬ 
bilir. 

Planlama özellikle yoğun bir bilgi akımını gerektiren bir eylem 

olup, bilgi akım sistemlerinin kurulması ve bu konuda örgütlenme sis- 
(5) 

teminin düzenlenmesini gerektirmektedir. , 

Belirli bir düzeyde planlama uygulamasına geçilmeden önce, bu 

kur tunlarda gerekli eğitilmiş insan gücünün sağlanması ve uygun eğitim 
programlarının oluşturulması da önem kazanmaktadır. 

Yukarıda konu edilen öncelikli araştırma, alanları uygulamağa 
yöneliktir. Ancak kuramsal olarak, konuya yaklaşım açısını belirleye¬ 
cek, bir durulu saptaması, ileride alınacak planlama kararlarına baz 

olabilecek bir bilgi birikiminin sağlanması gereklidir. Özellikle 

üzerinde araştırma yapılması, ülke koşullarına göre irdelenmesi gerek¬ 
li konulardan bazıları şöylodir. Ölçek ekonomileri vc bölünmezlikler, 

çarpan etkileri ve sanayilerarası ilişkiler, yığılma ekonomileri ve 

bunların dönüm noktaları gibi. _ _ 
(5) Planlamada bilgi akımının sağlanması, bilgi dağıtım sisteminin 
kurulması gereği 3on yıllarda en çok tartışılan konulardan biridir. 
(Törnrvist, 1975; Hagerstand ve Kııklinski, 1970) i*örn<~vist, İsveç 
için sanayi kurulu larmın yerseç imlerin i incelerken kökle şik yerse- 
çirni kuramlarının öngördüğü değişkenler "yerine bilgi akım sistemleri¬ 
nin, sanayiinin mekansal dağılımına ve mekansal organizasyonuna etkisi 
v3 olasılıklı gelişme üzerine yoğun bir araştırma ile desteklenen bir 
ç alış ma ge t irmişt ir. 

Konunun diğer bir yönünü araştıran ve daha büyüle ölçeklerdeki 
örgütlenme biçimi ile ilgili öneriler ise (Hagerstand ve Kuklinski, 
1970 ) çalışmasında verilmektedir. 



Bütün bu uygulamaya yönelik vs kuramsal çalışmaların belirli 

bir düzeyde gerçekleşmesi, bölge planlaması kademesi oluşturulma¬ 
sında ve etkinliğinde yardımcı olacak unsurlardır. 

Yukarıda ortaya konulan tartışmalar, kuramsal düzeyde olup, 

bu koşullar Türkiye genelinde değerlendirildiğinde ortaya çıkan 
durumun ana batları ise şöyledir. Öncelikle Türkiye'de, planlama 

gereğinin ortaya çıkmasını nedenleyen koşullar olarak belirlenen ana 

nitelikler giderek ilgi kazanmakta ve kamu oyunda tartışılmaktadır. 

Ülkemizde bölgelerarasmda gelişmi^jL^k açısından farklılıklar 
bu konuda yapılan endeks araştırmalarında ortaya konmuş olup, üreti¬ 

len sosyal ve ekonomik göstergeler bu farklılıkları vurgulamaktadır. 

Yine bası çalışmalar tarafından bugün kabul edilen idari bölgelere 
göre bile topraî^-le gelir ^dağılımının farklılıkları gösterdiği sap¬ 
tanmıştır. Daha dengeli bir kalkınma ilkesi bu dengeli dağılımı sağ¬ 

layabilmek için konuya eşitsizliklerin çarpıcı olduğu bölgesel ölçek 
te bakmayı gerektirmektedir. 

İkinci uyarıcı koşul olan çeşitli planlama kademeleri arasın¬ 

daki kopukluk ve bunun sonucu olarak planlar ve uygulamaları arası 
başıbozukluk son yıllarda yakınılan konuların arasında gelmekte ve 
mekansal planlamanın sosyal ve ekonomik planlamadan kopuk olamayaca¬ 

ğı görüşü giderek yaygınlaşmaktadır. 

(6) Timuçun Sanalaıı ve diğerleri, Kalkınmada öncelikli yörelerin tes 
piti ve bu yörelerdeki teşvik tedbirleri, DPT 1973 
(7) Oktay Varlıer, Türkiye tarımında yapısal değişme teknolojisi ve 
toprak bölüşümü, Mayıs 1973,DPT 
(8) DPT, Gelir Dağılımı-1973,Jfcrlül 1970 
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İkinci uyarıcı koşul olan çeşitli planlama kademeleri ara¬ 
sındaki kopulclrk ve bunun sonucu olarak planlar ve uygulamaları 

arası başıbozukluk son yıllarda yakınılan konuların arasında gel¬ 

mekte ve mekansal planlamanın sosyal ve ekonomik planlamadan kopuk 

olmıyacağı, görüşü giderek yaygınlaşmaktadır. 

Türkiye'de Planlama girişmlerinden ülke ölçeğinde ve bölgeler- 
arası dengesizlikleri azaltma yönünde bir fayda umuluyorsa, bu ancak 

plan kademeleri arasında tutarlılık sağlanarak ve birbirleriyle iliş¬ 

kileri düzenlenerek, karar ve bilgi akımlarının işleyişini rasyo- 

nelize eden bir örgütlenme gerçekleştirilerek başarılabilir. Gerek¬ 

li koşulları sağlamak için de yukarıda değinilen alanlarda bir araş¬ 
tırmaya gidilmesi gereği açıktır. 

Bütün bu çalışmalar sürerken özellikle planlama sistemine ka¬ 

tılması, örgütsel açıdan merkezi olma niteliği ile dalıa kolay olan 

bölgelerarası planlamanın oluşturulması için gerekli kuramsal vs 

uygulamalı çalışmalar yoğunlaştırılnalıdır. 

Bu çalışmanın ortaya çıkışı, konuya yukarıda kısaca özetlenen 
bir biçimdeki bakış açısından kaynaklanmaktadır, özellikle bütün 
belirlenen noktalarda, ülkede çok az araştırma vs bilgi birikiminin 

olması, çok geniş bir araştırma alanı ortaya çıkarmaktadır. Bölge- 
lerarası planlama sürecine veri olacak sanayi birimleri arası iliş- 

(9) 
kiler konusunda yapılan çalışmalar kısıtlı olup, bu ilişkileri 

mekan bazına indirgeme yönündeki araştırmalar da yetersizdir. Sk 
olarak konunun çok geniş kapsamlı olması, değişik ölçeklerde araş¬ 

tırma yapılmasını gerektirmektedir. Bu çalışma, sınırları çok geniş 

(9) Bu konuda yanıltın araştırmalar çeşitli dönemlerde 
yapılan"Girdi-Oıktı" çözümlerine dayalı olarak getirilen yorum¬ 
lar olmakta va özellikle üretim yapısının tanımlanmasına yönelik¬ 
tir. (örnek Çakışmalar Charaverti, Çınar Canalp), 
(Bülutay, -grsel, 1970) (Kepenek, 1977), (Selili, 1966) 
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olan bu konunun, ancak bir bölümünü çok inakro düzeyde ele alarak 
bir durum sapta.ma.si yapmaya yönelmiştir. Amacı da, değişik ölçek¬ 

lerde ve kapsamlarda yapılması düşünülen çalışmalar dizesinde bir 

ön araştırma oluşturmaktır. 

çalışma, kuramsal ve uygulama olmak üzere 'iki bölümden 
oluşmaktadır. Kuramsal yaklaşımlara özetleyen bölüm, bölgesel ge¬ 

lişme üzerine tartışmaları, sanayi ilişkilerinin bu kuramsal yak¬ 

laşımlardaki yeri vo tanımları ile bu iki ana kavramı içeren ge¬ 

lişme merkezleri kuramını kapsamaktadır. Bu araştırmanın odak nok¬ 
tası sanayii er arası ilişkiler olmakla, birlikte, özellikle bölge¬ 

sel gelişme üzerine olan kuramsal çalışmalara büyük yer verilmesi 

a»a ilgi noktası olan kavramın, bölgesel gelişme açısından önemi¬ 

nin saptanması ve yerinin belirlenmesi amacına yönel ilet ir. 

İkinci bölümde sanayilerarası ilişkiler makro düzeyde ele 

alınmakta, önce seletörler-ve imalat sektörleri arası ilişkiler 

mekan boyutu icerilaeksizin,ileri-geri bağlantı oranlarının tanımı 

yardımıyla belirli gaman kesitlerinde araştırılmaktadır. Baha son¬ 

ra imalat sektörleri arasındaki mekansal bütünleşmeler araştırıla¬ 

rak, mekansal bütünleşmeler ile bu sektörlerdeki bağlantılar, ara¬ 
sındaki ilişki sistemi, bağlantı özelliklerine göre tanımlanan 

sanayi gruplarında araştırılmaktadır. Özellikle ilk çözümlemede 

kabaca bölgesel gelişme açısından önemli olduğu saptanan sektörlerin 
diğer sektörlerle olan mekansal bütünleşmelerine önem verilmiştir. 
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Çalışmanın niteliği ve sonuçlarını değerlendirmede izlenen 
yöntem ve yaklaşın biçimi kadar, kullanılan bil yi gruplarının 

özelliklerini de gözönüne almak gereklidir. Kullanılan bilginin 

belirli bir ayrışma düzeyinde bulunuşu, dalıa fazla ayrıştırma 
olanaklarının bulmamayışı, elde edilen sonuçların da kimi zaman 

çok genel olmasını nedenlemiştirBazı kereler ise farklı ayrışma 
düzeyi olan bilgilerden bu farklılık nedeniyle yeterince yararla- 

nılamamıştır. Bu yöndeki çeşitli kısıtlamalar, çalışma içinde 

ayrıca belirlenmektedir. 



BÖLÜM I 

KURAMSAL YAKLAŞIM : BÖLGESEL GELİŞME 
VE SANAYİLERARASI İLİŞKİLER 



1. BÖLGESEL GELİŞME POLİTİKALARI 

1.1. Bölgelerarası Dengesizliklerle ilgili Kuramsal 
Yaklaşımlar : 

Bölgelerarası dengeli kalkınma kuramları ve bölgesel denge¬ 

sizliklerle ilgili kuramsal yaklaşımlar sektörlerarası dengeli kal¬ 

kınma çalışmalarının bir uzantısı, mekan boyutu içeren daha geliş¬ 

me göstermiştir,^^ 

Jteoklasik yaklaşım, pazar ekonomisi sisteminde dengesiz kal¬ 
kınmadan, dengeli kalkınmaya doğru bir gelişim olacağını varsayar. 

Bu tür yaklaşımlar, bölgesel olarak, sanayi gelişmesinin ilk evre¬ 

lerindeki yoğunlaşmadan sonra, ekonominin gelişmesi ve üst bir gelir 

düzeyine ulaşılması ile, bunu izleyen bir bölgesel özerkleşme ola¬ 
cağı savını getirmektedirler. (Richardson,1973) 

Ulusal gelirin artması ile bölgesel gelişme farklılıklarının 

azalacağı görüşünü kanıtlamağa yönelik bazı ülke verilerine dayalı 
çalışmalarda yapılmıştır.(williamson,1965; Borts ve stein,1964) Ancak 
bütün bu çalışmalar yalnızca gelişmiş ülkelere ilişkin veriler kulla¬ 

nılarak gerçekleştirilmiş olup, az gelişmiş ve gelişmiş ülkeler ara¬ 
sındaki yapışal farklılıklar nedeniyle genelleştirilemez.(Gilbert, 

1977; Chenery ve Ahiuv/alia, 1976) 

(D Gerçekte dengeli-dengesiz bölgesel gelişme kavramları önce soyut 
ekonomik öğelerle açıklamağa çalışılmıştır. Böylelikle daha üst dü¬ 
zeyde ekonomi kavramları ve ekonomik sistemler ölçeğinde bu konu tar¬ 
tışılmıştır. Sektörlerarası dengeli Italkınmayı, anamalcı bir ekonomik 
yapıda, ve teknik sevijrede ilk tartışanlardan biri 'Rosenstein-Podan 
(1943) olarak gösterilmektedir. Lenin'in bu konudaki yaklaşımı ise 
belirli bir ekonomik yapıda bu amacın gerçekleşme olasılığına yöne¬ 
liktir t 

Lenin,"Dengesiz kalkınma ve yarı a9 bir düzeyde varolmaları bu 
üretim biçiminin temelli Va kaçınılmaz koşul ve dayanaklarıdır. 
(imperialism,s.100-101) 
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Bölgesel dengesizlikler kavramının ortaya çıkışı özellikle 

II. Dünya savaşı sonrası çeşitli ülkelerdeki (az gelişmiş ülke¬ 
lerde içerilerek) ekonomik yapının ezelliklerini ve eğilimlerini 
inceleme ve gözlemine dayanmaktadır, lîeoklasik yaklaşım , anamalcı 

ekonomi kuramına dayalı olduğu halde; bölgesel dengesizliklerle il¬ 

gili çalışmalar, gözlemden öneriye doğru olan süreç içinde aynı 
ekonomik sistem içinde tartışmayı sürdürmemektedir.^Blngesizlikler- 
le ilgili bu yaklaşımın öğelerinde içerilmesine karşın Mihailoviç 

(3) 
kurumsal yapı öğesinin vurgulanmasının gereğini belirtmektedir. 

Bölgesel dengesizlikler kuramının ana dayanak noktası, anamal¬ 
cı ekonomik, sistem yapısı gösteren ülkelerde, eşitleme kuvvetleri¬ 
ni bozan, dengesizlik yaratan kuvvetler sorunudur. (Hirsclıraan, 1958) 
Mrydal,1957) Bu sorunların saptaması belli bir düzenin koşullarına 
uygun olarak yapılmakla birlikte, bu olguyu ortadan kaldırmak için 

getirilen öneriler aynı tutarlılığı sağlayamamaktadırlar, 

Marksist kuram, bölgelerarası dengesizlikler üzerine somut ve 
özol olarak durmuyorsa da, genel olarak kuram bölgesel dengesizlik¬ 
leri ortaya çıkaran kuvvetleri açıklayıcı niteliktedir. Bölgesel 
dengesizlikler üzerine yapılan çalışmalar Marksist yaklaşımdan et¬ 

kilenmesin büyüle bir koşutluk göstermektedir. (Holland, 1976) 

(2) Dengesizliklerle ilgili yaklaşımlarda gözlenen bir anamalcı ve 
derebeylik düzeninin sonucu olarak mekansal ve ekonomik yapı olduğu, 
bunun anamalcı düzenin ilişkilerinden oluştuğu ve ana niteliği 
olduğu belirtildiği halde, bu sistemde sosyalist ekonomideki iliş¬ 
kilerin oluşabileceği bir ortam yaratabileceği ;bir ortam gözü ile 
bakılmaktadır. 

(3) Mihailoviç, II; Beyi on al Develpment experiences and prospects 
İn Eastern Europe, BM Araştırma Enstitüsü,1972 
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Bu kavram liryclal (1957) tarafından ‘Biriken nedensellikler" 

ve Kürkse (1S53), Boeke(1955), il o Hirschman(195G) »m "Kısırdöngü'* 
olarak tanımladığı bölgesel ölçekte dengesizliklerin oluşum neden¬ 

leri ile açıklığa kavuşturulmağa çalışılmaktadır. Mry&al ve Boeke 

bu kısırdöngünün kırılmasında dışsal ekonomilerin olumlu etkileri¬ 
ni belirtmekle birlikte, bunun ancak ekonomik düzenin değişmesi 
ile oluşabileceğini belirtmişlerdir. Buna karşılık Hurkse ve Hirsclı- 

man adı gecen diğer yanarlarla tanında anlaşmakla birlikte, bu 

kısırdöngünün kırılmasının, az gelişmiş bölgelere sanayi yatırım¬ 

larının yapılarak dışsal ekonomiler yaratma şeklindeki kamu etkin¬ 
liğiyle başarılabileceğini savunmaktadırlar. 

Bir ook az gelişmiş ve bazı gelişmiş ülkelerde büyüme kutup¬ 
ları kavramı, kısırdöngünün kırılmasının gelişmemiş yörelerde yeni 

gelişme merkezlerinin yaratılması ile olacağı düşüncesi, dengeli 

bir kalkınma için politika rehberi olarak kullanılmaktadır. 

Bu çalışmaların mekansal içerik kazanması, Pcrrrüc(1955)nun 
getirdiği kutuplaşma kavramının benimsenerek ekonomik etkinlikle¬ 
rin mekanda bir dengeleme noktası aramadıklarını, tam tersine di¬ 
ğerlerinin zararına bazı bölgelerde(büyüme kutuplarında) yoğunlaş¬ 
ma gösterdikleri varsayımının ortaya koyulması ile olmuştur. 
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Gerçekte aynı kuramsal yapı içinde içerilebilecek, ancak 

yaklaşım biçimi bakımından farklılaşma gösteren bir diğer bölgesel 
(4) 

gelişme kuramı iriedmann'm çalışmalarıyla ortaya konulan "Kutup¬ 

laşmış büyüme"dir. Bu yaklaşımda mekansal organizasyonun ana birim¬ 

leri kentsel merkez bölgesi" ve bunun "çevresi" olarak tanımlanmak¬ 

tadır, Bu kutuplaşmanın çevreyi kontrol yöntem ve araçları (Bunla¬ 

rın arasında yaratıcılık ve buluş özellikleri vurgulanmaktadır), 
ve yeni merkezlerin oluşma olasılıkları verilmektedir. 

Bu noktada konuya ilişkin iki saptamanın aktarılması yararlı 
olacaktır. Birincisi bu kavramların çıkış noktasını ele almaktadır, 

(5) 
Coraggio , büyüme kutupları kavramının Avrupa Jlkelerinde oluşan 

gerçek süreçlere dayalı olarak üretildiğini ve gelişmişlik düzeyle¬ 

ri ve ekonomik yapıları çok farklı olan azgelişmiş ülkelere dolaysız 

olarak aktarılmalarında doğacak sakıncaların gözden kaçırılmamasını 
belirtmektedir. İle ine i saptama ise, bu kavramsal gelişmleri, uygula¬ 
mağa aktarmağa çalışan ülkelerin bir orta yol izlemeğe çalıştıklarını 

kısaca, hem ülkenin hor bölgesini geliştirmeğe çalışırken, az geliş¬ 

miş bölgeleri de diğerlerinin düzeyine çıkarmayı amaçladıklarını ve 

(4) PTiedmann, J,1968,"The Strategy of delibsrate urbanization, Ame¬ 
rican Instute of Plannors, Cilt 36 S.364-373 

iriedmann, J.Alonso, w, 1964, Be gi on al Developmont And planning, 
MIT Press 
(5) Coraggio,J.L.Polarization, Dovelopment and intogration, der, 
A .Kuklinski, Begional development and integration:International 
Perspectivcs, Sijhoff-Leyden,1975 
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bu yaklaşımın dengelenme dinamiklerinin varlığını, sosyal ve ekono¬ 
mik hedeflerin bütünlüğünü kabul eden, bu yolla bölgelerarası fark¬ 

lılıkların kalkınacağını savını iyimser olarak benimsediklerini be¬ 

lirtmektedir. ^(Hihailovic,1972) 

İlk ortaya atılmasından başlayarak giderek yaygınlaşan büyüme 
kutuplan (veya bölgesel gelişme) kavra ı, topladığı ilgi kadar 
gelişmiş bir kuramla desteklenmemektedir. Gerçekte bu güne kadar 

olan çalışmalarda birbirleriyle tam olarak çakışmayan kavramlar, 

çeşitli belirsizlikler ve ana kavramın tanımında bazı çalışmalar 

ortaya çıkmıştır.(Kansen 1967; Hermansen,1969) 

Konu daha genel anlamda ele alındığında ise, bölgesel geliş¬ 

me yöntemlerinin seçilmesine yönelik problemleri çözümlemediğini, 

çünkü araştırılan çözümlerin bir sosyo-ekonomik yapıyı ortadan kal¬ 

dırarak, diğerini kurma gereğini önlemek amacını taşıdığı görülmek¬ 

tedir. (Coraggio,1975) 

Gelişme merkezleri(Büyüme kutupları) kuramının uygulamaya ak¬ 
tarılması sonucu ortaya çıkan sorunlar ve eksikliklerin bir kısmının 

özellikle bölgesel ölçeklerde bütüncül bir yaklaşım benimsenmediğin- 
don oluştuğu gözlenmiştir. Bu yaklaşımlardan beklenenlerin gerçek¬ 

leş enlerden fazla olmasının nedenleri uygulayıcı ülkelerin koşulla- 

(6) Mihalovic, yukarıca söz edilen saptamasını yaparken, orta yol 
tanımına örnek olarak 3oris Kidric (I96C) tarafından Yugoslavya için 
önerilen bölgelerarası kalkınmaya ilişkin görüşleri vermektedir. 
Boris Kidric bu konudaki politikayı şöyle özetlemektedir."Bölgeler- 
arası dengesizlikleri giderme gelişmiş bölgelerdeki gelişmeyi azalt¬ 
ma diğerleri öbürlerine ulaşana kadar az gelişmiş bölgelere yatırım 
yapmağa kesinlikle karşıyım. Gelişme sürecinde bölgelerin potansiyel¬ 
lerinin kullanılarak hepsinin gelişmesinin sağlanması gereklidir. 
(Mihailca-ic, 1972; Eegional develop^ent emperiences and prospects 
Eastern Europe,S.25) 



rmdan kaynaklanmıştır. (I-Iolland, 1977). Hem kuramların hem do uy

gulamaların daha gerçekçi olabilmeleri için önemli ölçüde sınamaya 
dayalı olan bir sürede gerek vardır. Kuramsal çalışmalarla belir

lenen sunum ve istem koşulları ile birlikte, as gelişmiş ülkelerin 

bütün özellikleri; ulaşım sistemleri, alt yapı hizmetlerinin da.ğı-
lımı, sosyo-kültürel olanaklar, yapılacak bütün çalışmaları kısıt

layarak ve bölgesel dengesizliklerle ilgili kısırdöngüyü destekley 

niteliktedir. Bu nedenle bölgesel ölçekte üretilecek tüm politi

kaların, ekonomik, sistemle ve planlama sistemiyle tutarlı olması, 

ve ülke koşulları değerlendirilerek oluşturulması gereklidir. Eko
nomik öğelerin iç dinamikleri ve tutarlılıkları sağlanamadığında 
başarıya ulaşılmadığı görülmüştür. (Lefeber,1971) 

Bölgesel gelişme yöntemleri ve seçenekleri üzerine tartışır
ken sosyol-ekonomik ve kültürel öğeler yanısıra politik kuvvetler 

en önemli faktörlerden biridir. Bölgelerarası gelişme farklılıkla
rının giderek ilgi kazanmasının ve bu konunun uyarılmasının bir 

nedeni de özellikle az gelişmiş ülkelerde izlenen politik değişim
lerdir. Politik değişimlerin tüm halkın bu konuya ilişkin bilinç 
düzenini olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Sen yıllarda ülke

mizde ve diğer pek çok ülkede bölgesel dengesizlikler konusu yal

nız akademik bir ilgi alanı olmaktan çıkarak halka erişmiş ve bu 
konunun farkına varmış halk kitleleri giderek artmıştır. 
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1970-1950 dönelinde az gelişmiş ülkelerde değişik gelir grup¬ 

ları arasındaki farklılığın giderek artığı saptanmıştır, (Chenery 

ve Syrqin)1975). Bu gelir dengesizliği bölgesel ölçekte, mekana 
yansımış şekilde kolaylıkla izlenebilmektedir. Bu dengesizliklerin 

farkına varılması ile ortaya çıkabilecek sürtüşmelerin önlenmesi 
gelişmiş ülkelerin bazı kuramcıları tarafından önerilen yöntemler¬ 

le gerçekleştirilmece çalışılmaktadır. Bu konudaki öneriler şu po¬ 
litika ile özetlenebilir. "Üretim en verimli olduğu alanlarda, bölge¬ 

sel kentler dengeler akılda, tutularak yoğunlaştırılması, bu sırada; 
sosyal-gönenç politikaları uygulanarak elde edilen kazancın (veya 

faydanın) özellikle geri kalmışt alt yapısı gelişmemiş alanlara 
yeniden dağıtılmasının sağlanması" şeklindedir, (Chenery, Ahluvvalia 

ve diğer;1976) 

Bu noktaya kadar, bölgesel gelişme ve bölgesel dengesizlikler 

ıİ2>GX’inG or caya koyulmuş tartışmaların özetle belirtilmesine çalışıl¬ 

mıştır* Üretilen kavram ve kuramların tutarlılıkları, eksik yönleri 

ve uygulanabilirlikleri söz konusu edilmiştir. Konunun kilit nokta¬ 

sını, ekonomik sistem özellikleri vo çeşitli kuramsal bazda getiri¬ 

len çalışmaların ve önerilerin bu veriler ile tutarlılıkları oluş¬ 

turmaktadır. Kısaca özetlenen bir diğer sonuç ise, bölgesel dengeli 

kalkınma ve bölgesel dengesizliklerle ilgili çalışmaların yeterince 

gelişmediği şeklindedir. 



Bölgesel gelişle farklılıklarının ortadan kaldırılması için 

önerilen sanayi yatırımları aracının ise, gelişmiş ülkelerde kile 

bölgesel gelişme-sanayileşme arasındaki ilişkiler yeterince kural¬ 
lara bağlanamalığından, sanayi coğrafyası konusunda yeterli araş¬ 

tırma düşeyi sağlanamadığından, tüm etkinlikleri konusu açık olma¬ 
yıp, pek çok varsayıma dayalıdır. Bu konuda yapılan uygulamalı ça¬ 

lışmaların ba.sı noktalarda boşluklarının olması, yapılan çalışmala 
rının sonuçlarının irdelenmesindeki yetersizlik kuramsal yaklaşım¬ 

lardaki eksiklerden kaynaklanmaktadır. 

Bu nedenle ana hatlarını saptamağa çalıştığımız yaklaşımlar, 

bilgi birikimlerinin oluşması sonucu, yenilenmeğe açık olup, bir 

gelişme süreci içinde değerlendirilmesi gerekir. Özellikle bu yak¬ 
laşımları uygulamaya aktarma girişimlerinde bulunan az gelişmiş ül 
kelerin, kendi yapılarını çözümledikten sanra., bu1 kuramsal gelişme 

ler ile kendi sosyo-ekonomik ve mekansal yapıları ile tutarlılık 

sağlayacak çalışmalarda bulunmaları gereklidir. 
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1.2. Bölgesel G-elişme Yal;la.5ıhları ve Sanayilerarası 

İlişkiler : 

Bölgesel gelişmeyi başlatacak uygun bölge kalkınca 

stratejilerini ve planlarını ana yaklaşım özelliklerine göre den¬ 

geli ve dengesiz kalkınca olarak başlıca iki grupta toplayabiliriz. 

Ancak burada, dengeli ve dengesiz, 'kavramlarının göreli olduğunu 
ve bölgesel ölşekto dengesiz gelişle olduğu halde, bir stratejinin 

daha dengeli dengeli bir bölgelerarası dağılım sağlanması amacı 

ile de kullanabilirliği belirtilmektedir. 

İlk yaklaşım büyüme kutupları veya kutuplaşmış büyüme 
diye adlandırılan, belirli noktalarda ekonomik ve sosyal yatırım¬ 

ların oluşturulması şeklindedir. Bu kutupların oluşturulması ile, 

gelişmenin bu merkezden bölgeye yayılacağı varsayılir.(Lasuen,1969) 

Diğeri ise dengeli yaklaşım olup, bölgeyi bir bütün ola¬ 

rak değerlendiren, bölge kaynaklarını ve konumunu gözeten bir yak¬ 
laşım sistemidir. 

Bunlardan ilk yaklaşım anamalcı ve karma ekonomilerde uy- 

gulaMğı halde diğeri merkezi planlama yapılan ülkelerde gerçekleş¬ 
tirilebilir. 
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Bu iki böl"33el kalkınma stratejisi iki karşıt yaklaşım biçi¬ 
mini belirlemektedir. Ancak konunun ilginç yanı her iki yaklaşımın 
sanayilerarası ilişki-1 erin önemini vurgulama?.arı dır. Bu olgu, bir 

noktada bu ilişki s i otemiermin saptanmasının bölge planlama açısın¬ 
dan gereğim göstermektedir. Elbette, her iki yaklaşımın, bu sapta- 

»cv* gereğine yaklaşımı farklıdır. Büyüme kutupları yaklaşımı şu 
varsayımı getirmektedir. 

Belirli kutuplarda dışsal ekonomilerin varlığı ve geliştirilme¬ 
si bu alanlarda ivme yaratan bir gelişmeyi oluşturur. Burada dışsal 
ekonomiler kavramı, bu yaklaşımın kilit noktasını oluşturmaktadır. 

Kısaca yığılmaların oluşturduğu ekonomiler olan dışsal ekonomilerin 

(Gilmour,1974),somuta indirgenebilir bölümü, sanayilerarası ilişki¬ 
ler olmaktadır. 

Bütüncül yaklaşım mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanımı¬ 

nı, sanayi kuruluşlarının da ekonomik ölçekte ve bölgeye katkısının 

en fazla olduğu yerlerde kurulması görüşünü getirmektedir. Bir sana¬ 

yi biriminin ekonomik olup olmadığını belirleyen ve bölgeye katkı¬ 

sını saptayan değişkenlerden biri de diğer sanayilerle olan ilişki¬ 
ler i-bağlantılarıdır. İlişki sistemlerinin tanımlanması daha akılcı 
çöz timler e ulaşmak açısından gereklidir. 

Gerçekte ortaya çıran, firmaların kazançlarını en üst seviyeye 

getirebilmeleri için yeı seçiminde de kuramsal açıdan■gözönüne al¬ 
dıkları bir faktör^Aem de ekonomik ve mekansal sistemin tutarlılık¬ 
larını sağlamakla ana veri olmaktadır. 

(7) Nee, B.B., 1974,systemg appoach to undenstanding t he 
geograpb: o behavior of oı gapizations, Especially large corporations 
S.47-77,I.Kamil cn,Spatial Perspactivos on industrial organization 
and decision-making, John r’iloy Sons 1974 



Gerçekte iki sna grup e İtini* " t j enen yaklaşımlar,bu 
denli kalın çizgilerle kuramsal olarak ayrılmakla birlikte,bu 
tutum uygulamada gerçekçi değildir.Bölgesel ölçekte, uygulamağa 
yönelik sorunların çoğu,yerel ekonominin iyileştirilmesi ve bü¬ 
yüme sürecinin başlatılması için gerekli yatırımların saptanması 
gereğinden kaynaklanmaktadır. 

Bu noktada, konuya karma bir ekonomide yaklaşım şu var¬ 
sayımı içermektedir.Belirli bölgelerde kamu kesiminin j^apacağı 
yatırımlar, bu bölgelerdeki çeşitli merkezlerde gelişme potansiye¬ 
linin yaratılmasında etkin olacaktır.Bu varsayımın gerekçeleri de 
ülkenin sosyo-politik yapısıyla kolaylıkla açıklanabilir. Bu durum¬ 
da sorun şu üç kavram ile özetlenebilir şekle indirgenmektedir. 
Ülke düzeyinde gelişme gereksinmesi,bölgesel dengesizlikleri gi¬ 
derme gereği ve kısıtlı kaynaklar. Gelişme merkezleri kuramının, 
bölgelerarası dengesizlikler olgusu,bu üç kavram ve ülkenin ya¬ 
pısına ilişkin bir dize özellikler gözönüne alınarak incelenmesi 
gerekmektedir.^ 

(8)Konunun detaylarına girmeden önce,saptama yapılması gerekli 
nokta şudur.Gelişme merkezleri kuramlarının ortaya çıkışı 
belirli ülkelerdeki bölgesel dengesizlikleri gözlemden kaynaklan¬ 
mış ise de getirilen kuramın bölgesel içeriği ancak dolaylı 
yollarla olmakta ve en az gelişmiş bölgelerde; yaratılan mer¬ 
kezlerden çevreye gelişmenin dağılacağı varsayımını içermektedir. 

Buna karşın bölgelerarası dengeli kalkınma,bölge olgusuna 
kuramsal olarak daha bütüncül yaklaşmaktadır.Ancak uygulamağa 
dönüldüğünde,eğer anamalcı ekonomik sistem içinde uygulanırsa, 
aynı uygulama biçimi ve aynı araçlara indirgenmektedir.Bu neden¬ 
le pek çok kere bu iki kavram özdeş olarak kullanılmıştır. 
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Yerleşim ve bölgesel gelişme kuramları, bir belgenin sanayi 

kolları için çekiciliğinin2 mevcut sanayi yoğunlaşmasının bir iş¬ 

levi olduğu görüşünü desteklemektedir. Yine bu konuda yürütülen 

çalışmalar, bazı bölgelerin büyüme olasılıklarının artırılmasının 

ve gerekli ivmenin yaratılmasının sanayi bütünlerinin oluşturulma¬ 

sı ile gerçekleşebileceğini belirlemektedir. (Isard, Schooler, 

S.,’7. Vietcrisz, i.1959; 

Bu tür birbirlerini destekleyen bir sistem önerildiğinde, el¬ 

de edilen değişik çeşit ve kuvvetteki ileri ve geri'bağlantıların kı¬ 
sa sürede kendi kendini destekleyici bir büyüme süreci başlatılaca¬ 

ğa umut edilir,(Streit,1969) Gelişmiş ülke ekonomilerinde ileri 

ve geri bağlantılar ölçek ekonomilerinin oluşmasını 'sağladıkların¬ 

da, yoğunlaşmaların ortaya çıkmasını nedenleyerek bölgesel büyüme 
ve gelişmenin oluşmasını sağlarlar. 

Bölgesel kalkınma stratejilcrindesanayi yatırımlarının gerek¬ 

liliği üzerine oldukça yaygın bir fikir birliği oluşmuştur.(Littlc, 
Sciotovsky,Scott;1970) ancak sanayiler arasında bir gruplama ve sı¬ 
nıflama yapmadan her sanayi kolunun bir bölgesel kalkınma paketi 

içinde aynı etkiyi yapacağını varsaymak aynı ölçüde yanlış bir tutum 
olacaktır. 
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Önemli olan bölgenin yapısına uygun, ileri ve geri-bağlan¬ 
tılarla diğer sanayi kollarını uyaracak birimlerin kurulmasıdır. 

Diğerlerini uyarıcı olma koşulu, kaynakların kısıtlılığı ve yatı¬ 

rımların ancak bir bölümünün kamu, eliyle yapılabildiği gerçeğinde 

•vurgulanmaktadır »Bel iri i bölgelerde bir sanayi yatırımının gerçek¬ 
leşmesi, yalnız bu alanlarda yeni iş olanakları ve gelir yaratma 
ile değil, girdi-çıktı ilişkileriyle tanımlanan dolaylı etkileri 

(9) 
yönünden de değerlendirilmelidir. 

Sanayi sektörleri ve birimleri arasındaki ilişkiler(Sanayiler- 
arası ilişkiler), özellikle uzun dönende bölgclerarası farklılık¬ 

ları azaltma, için gerçekleştirilen yatırımlarda önem kazanmaktadır» 

Konuya yaklaşım çerçevesi içinde yapılan varsayım şudur; Kamu yatv 

Aala»a3. düzenleme, bu düzenlemeyi yaparken özel sekte; ü en faz¬ 
la yönlendirebilecek yatırım dağılımını(bölge ve sektör açısından) 
sağlama, bölgesel gelişme farklılaşmalarını giderecek en etkin 
yoldur. 

Kamu kesimi için, nereye yatırım yapmalı sorusu, üretimin en 

fazla ölçüde arttırılması, gibi bir politikaya dayanıyorsa, yanıtı 

'Kıt üretim kaynaklarından geri dönüşün en fazla olduğu yer, şek¬ 

linde olacaktır. Ancak belirlcnebilecek bir sürede belirli bir üre¬ 

tim ve gelir amacı saptanabiliyorsa, kısaca bölgesel politikaların 

masrafı göze alınabiliyorsa,(Monnes, minbergen ve yaardenburg;1969) 

bu durumda üretim biçimleri için değişik yer seçimi seçenekleri ola¬ 

bilir. (Hilhorst,1975) ^ 
(9) Kurulan her sanayi birimin in ,7yeraldığı bölgeye getirdiği 
bazı katkılar olacaktır. Bunlar, 
- Dolaysız olarak istihdam olanaklarını artırmak 
- Dolaylı olarak hizmetler sektöründe istihdam olanaklarını artırmak 
- Toplumda para arzını artırmak 
Ancak giderek gelişmiş telcnolojilerin daha az istihdam olanakları 
yarattığı gözönüne alınırsa, bir bölgede yapılacak sanayi yatırım¬ 
larını daha başka yönleriyle de irdelemek gereği ortaya çıkar. 
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itym s orucum, karma, ekonomide özel sektör tarafından yanıtı, 
anamalın elde etti.fi gelirin en fazla, buna karşılık karar verme 

masrafları en düşük yer şeklindedir. Özel sektörün kendi çıkarla¬ 
rına ters gelebilecek, kazanç oranlarını azaltacak çözümlere yit¬ 
meyeceği, ekonomik sistem yerey-i doğaldır. 

Kuramsal açıdan bir sanayi biriminin, gelişmiş veya azgeliş¬ 
miş belgelerde yer almasının olumlu ve olumsuz yönleri tartışıl¬ 

mıştır . ^10İarma ekonomide kamu için emredici olan planların, özel 
sektöre yol gösterici nitelikte olması, gelişmemiş yörelere bu sek¬ 
töre ait üretim birimlerinin kaydırılması yönünde de tedbirlerin g»-*- 

tirfl^e'sini zorunlu kılmıştır. 

Çeşitli ülkelerde birbirlerine oldukça benzeyen parasal teş¬ 
vik tedbirlerinin, bölgesel farklılaştırılması bir ölçüde yapılmış 
ise de, bunun geçerliliği do tartışma konusudur.(Balassa,1977) 
Teknik teşvikler diye adlandırabilecek, alt yapı olanaklarına yöne¬ 

lik yatırımlarında çok tartışılan bir yöntem olup, tek başına 
etkinliğinin diğer teşvik unsurları ile desteklenmesi ortak bir 
kanıdır. 

(10) Bu noktalar gelişmiş bölgeler için, mevcut kalifiye işgücü, 
anamal kaynaklarının bulunuşu, yığılına ekonomilerinin ve Özellikle 
teknik dışsal ekonomilerin varlığı şeklinde özetlenmekte ve bu 
koşullarla, birlikte belli bir talebin varlığının fiatları düşürücü 
etkisi belirtilmektedir. 

Buna karşın az gelişmiş bölgelerde yığılmalar sonucu ortaya 
çıkan disekonomilerin olmayışı, gelişmiş alanlarda yatırım doyum 
noktasına gelmesi, az gelişmiş bölgelerin olumlu yönleri olarak 
belirtilmektedir. Görüldüğü üzere, olaya firma açısından yaklaşıl¬ 
dığında gelişmiş bölgelerin olumlu yönleri ağır basmaktadır. 
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Sar, ay il er arası ilişkilerin saflanması, çekici sanayi kolla¬ 
rının belirli bölgelerde yer rinası, yukarıda belirtilen altyapı 

ve teşvik tedbirlerinden(veya birlikte) daha etkin sonuçlar vere¬ 
bilir» Efor çekici sanayi hazır bir isten yaratıyorsa, belirli 

nallara isterin çok ..kısıtlı olduğu az çelişmiş bölgelerde diğer 

sanayilerin bu bölgeyi seçme nedeni olabilir. Diğer sanayi kolla¬ 

rına girdi sağlayan birimlerin kurulması da, hem kurulmuş bulunan 

sanayilerin daha ekonomik işleyişlerini hem de diğer sanayi kolla¬ 

rının uyarılmasını sağlayabilir. 

r 
'Geri kalmış yörelerin ortak özelliği yaratılan çarpan etkile¬ 

rinin zayıf olması şeklinde belirlenebilir. Bu da mevcut yapıdaki 
sızıntıların büyüklüğü nedeniyledir.(Czamanski,1971). Yeni yatırım¬ 
lar için gerekli olan yeterli dolaylı etkilerinin olmayışı, bu ya¬ 

tırımların ekonomiyi canlandırması için büyük engeller ortaya çıka¬ 

rır vc bu süreci yavaş ve pahalı kılar. Ancak yeni yatırımların ya¬ 
pılması, sızıntıların azalmasını vs yeni işlevler üzerinde dolaylı 

bir etki yaparak bir noktaya gelindiğinde birbirleri ile mal ve ser¬ 

vis akımlarıyla bağlantılı sanayinin oluşmasını sağlarlar. Bu durum¬ 

da çarpan etkileri daha kuvvetli bir duruma gelerek yalnız niceliksel 

değil niteliksel değişimi de nedenler, r.J 

Bunlara ek olarak çekici bir sanayi kolunun, az gelişmiş bir 

bölgede kurulması, bu bölgeye bazı altyapı olanaklarının sağlandı¬ 

ğının göstergesidir. FL eni bir çekirdek yaratılmış olması, hizmetler 
sektörünün oluşmasını, belirli bir kalifiye işgücünün ortaya çıkma¬ 

sını neüenleyecektir. Sanayi ortamı diye adlandırılabilecek işgücü- 

hizmetler; alt yapı olanakları (yan sanayiler) ve onarım hizmet-r 
lerini sağlayacak küçük sanayinin varlığı, yerseçininde giderek önem¬ 

lerini artırmaktadırlar 
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l»3. Dışsal Ekonomiler 

Bugün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin mevcut sanayi 

kuraluslarının dağılımı, belirli bölgelerde ve belirli kentlerde 
özellikle Metropolitan alanlarda yığılmalar şeklindedir. Sanayi- 

lerarası ilişkiler bu yığılma nedeninin bir bölümünü oluştururken 

etkileşimleri şöyle çözümlenmektedir. Belirli.bir sektördeki üre¬ 

tim harcamalarının diğer sektörlerden etkilenmesi, üretim birimi¬ 

nin .yer aldığ-ı yerleşim merkezinin büyüklüğü, aynı sektörde bir 

başka üretim biriminin yeralmasi ve aynı merkezde "tamamlayıcı" 

sektörlerin varlığı nedeniyledir.(Mennos,Tinbergen ve yaardenburg; 
1969) 

Bir mekansal birinde yığılma olması için, ",'eber' in (1929) 

önerdiği kurama bağımlı olarak, o mekansal birinin, üretimi sağla¬ 

yan girdilere ödenen değerin en as olduğu yor olması gerekmektedir. 
Ancak bu yaklaşım yığılmaları açıklamakta yeterli olmadığından di¬ 

ğer bir kavram, dışsal ekonomiler bu .yapıya eklenmiştir. Burada 

"dışsal ekonomiler'1 bireysel firmaların kendi dışlarında diğer fir¬ 

ma ve kurumlarla ilişkilerinden (gerek imalat sektörleri) ve gerek¬ 

se diğer hizmet sektörleri ile) doğan mevcut ekonomiler diye tanım¬ 
lanmaktadır. 

Sciotovsky(1969) dışsal ekonomilerin iki ayrı konuda değişik 
olarak yorumlandığını belirtmektedir. İlki genel denge kuramı için¬ 

de, diğeri kaynakların yatırımlara göre dağıtılması ve az geliş¬ 
miş ■ ' ülkelerin sanayileşmesi üzerine olmak üzere bir grup- 

lama getirmektedir. Ayrıca dışsal ekonomileri parasal dışsal eko¬ 

nomiler, (pecuniar^)i-G teknik vc dolaysız dışsal ekonomilerin 
oluşturduğu savını getirmektedir. 



Ger-ekte tanımın içeririnin kesin belirlenememesi, dışsal 

ekonomiler nedeniyle bir firmanın sakladığı avantajların (harcama¬ 
larının azaltılmasının) nasıl ölçülebileceği sorununu ortaya çıkar¬ 

maktadır. C-ilmour(1974) bu ekonomilerin ancak bir firmanın üretim 
biriminin, önce yığılmaların dolayısı ile dışsal ekonomilerin var¬ 
olduğu ortamda, bir birim üretim için yapılan harcamaların ölçül¬ 
mesi ile mümkün olduğunu savunmaktadır. Bu tür bir karşılaştırmayı 

yapmak ve bunu bileşenlerine ayırmak olanağı çoğu kez bulunamadığı 

ve özellikle ayrıştırmanın zorluğundan,, bu pek uygulanabilir bir 
öneri olmamaktadır. 

Dışsal ekonomiler bir üretin biriminin kazancını artıran dış 
etkiler tr.*.çınına göre, sanayilerarası ilişkilerden doğan ekonomiler 

Hermansen(1970) tarafından şöyle özetlenmiştir. 

1) Firma için içsel ekonomiler: artan bir istem karşısında 

firmanın ölçeği üzerinde olumlu, olumsuz ve değişmez etkilerin y 
ölçeği üzerinde-' olumlu, olumsuz ve değişmez etkilerin olması, 

2) Sektör için içsel ekonomiler : Artan bir istem karşısında 

üretimlerini artıran firmalar bu sektörlere sunumda bulunan bir 

grup firma üzerinde etki yaratır. Sunum sektörünün yapısına göre 

parasal ekonomiler her firmaya ait fiat eğrilerinin yükselmesini 

veya düşmesini sağlarlar. Bu ekonomiler, ancak aynı mekansal birim¬ 
de yerleşmiş olan, aynı sektördeki firmalar için geçerlidir. 
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3) Firma için dışsal ekonomiler: Parasal etkiler bölümünde 

kapsanmayan türü dışsal etkiler bu bölümde içerilmektedir. Çoğunluk¬ 

la elde edilen faydalar çeşitli hizmetlerin gelişmesi ve becerilerin 
artması şeklinde olmaktadır. 

4) Sektör için dışsal ekonomiler : Benzer çevre koşulları, 
yaratılan bazı etkiler aynı mekansal bütün içinde yer alan fir¬ 

malar için etkin olabilir. Olumlu etkileri olan firma ve sektörler 

çekici olarak tanımlanmakta ve bu birimler büyümeden dolayı fayda 

elde etmektedirler. Bu durumda bu sanayiler yeri besleme süreçleri 
(11) 

* ile yeni bir gelişmenin kaynağı olmaktadırlar. 

Yaratılan tüm dışsal ekonomilerin; bağlantılar yoluyla ortaya 

çıkan tüm sunum ve istem tipi ilişkilerin etkin olabilmeleri için, 
ölçek ekonomilerini sağlaması gerekmektedir. Belirli bölgelerde olu¬ 
şan yığılmalar, dışsal ekonomilerin bileşen etkilerinden oluşmak¬ 

tadır. İki birim tarafından gerçekleştirilen firmaların teker 
teker oluşturduğu uyarmalardan daha fazla olmaktadır. 

Sanayilerarası ilişkiler konusunda nakro ve mikro düzeyde 
ekonomi kuramları çerçevesinde ve uygulamalı olarak bir çok çalışma 
yapılmış ek olarak ınakro ölçekte gerçekleştirilen ve daha kuramsal 

bazda olan bu çalışmaların mikro ölçeklerdeki geçerliliği tartışıl- 
(12) 

raiştır. 

(11) Yeni bir gelişmenin kaynağını oluşturma, dışsal ekonomilerin 
üç ana özelliğinden kaynaklanmaktadır. Çarpanlar yedekleri yığma 
vo ölçek ekonomileri 
(12) Sideki bilgilere dayalı olarak bazı sanayi kollarının diğer¬ 
leri ile bağıntıları incelenmiştir. Chonery ve watanablc ile Micha- 
lopoulos, konunun uygulamasını getiren çalışmalar yapmışlardır. 
Chonery,H.B. vs matanabe, I.,International Comparisons of mo Structü¬ 
re of produetion, Sconometrica XXVI Oct,195ö Michalopovlos, C., 
"Inter-iııdustry relations, emtcrnal economies and rogional economic 
development, Industrial Location and 'Rogional Dovolopment, UN. 
New York 1971. 



Tartışmaların özüne inildiğinde, bunların ortaya çıkışının, ve bu 

konudaki eleştirilerin, gelişmiş ülkelerde farklılaşan sanayi yapı¬ 
sından, ve yer seçimi sanayi coğrafyası konularına olan yaklaşım 

farklılaşmalarından oluçmaktadır. 

Son yıllarda, sosyal bilimlerin tümünde yaygınlaşan "non-nor¬ 

ma t ive karar verme1' ve "davranışsal yaklaşımlar, mekansal planlama 
konularını da etkilemiştir, özellikle sanayi birimlerinin yerseçimi 
davranışlarını, ve birbirleri ile ilişkilerini inceleyen çözümleme¬ 

ler yaygınlaşmaktadır. Bu çözümlemelerde ortak yönlerden biri Kuram¬ 
sal olarak geliştirilen ve deneyleme olanağı bulunamayan sanayiler- 

arası ilişkiler ve bunun yerseçimi üzerine etkileri üzerine varsa¬ 

yımlar bu çalışmalarda irdelenmeğe çalışılmaktadır. 

Ancak bu tür' bir irdelenmeye gitmenin sakıncaları baştan 
gözlenebilir. Bu sakıncaların on önemlileri şöyle özetlenebilir, 

1) Gelişmiş ülkelerdeki holdingleşen ve çok uluslu biçimlerde 
görülen sanayi organizasyonu ile kuransal olarak tanımlanan 3anayi 

birimleri çakışmaraaktadır. Belirli bir örgütün (Çok uluslu şirketin) 
bir parçası olan liretin biriminin yerse çiminde göz önüne alacağı ne¬ 

denler farklı olacaktır, 

2) Bütün kuramsal çalışmalarda olduğu gibi sanayilorarası ilişki¬ 
lerin yaratacağa etkiler konusunda da çeşitli varsayımlar yapıl¬ 

maktadır. özellikle karmaşık ilişkilerin oluştuğu bir ekonomile or¬ 
tamda belirli soyutlamalar da kaçınılmaz olmaktadır. Az gelişmiş 
ülkelerde pazar mekanizmasındaki boşluklar ve belirsizlikler bulun¬ 
maktadır . 
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2* SAKÂYİLERARASI İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ 

2.1. Gelişme İvmesi Yaratan Sanayiler : 

Bir sanayi biriminin belirli bir bölgede yeralmasıj talep 
eşikleri, üretilen malın erişimi, kökleşik yerseçim kuramlarında 

içerilen etmenler, bilinti gereksinimij yan hizmet gerekleri gibi 
çeşitli koşullardan etkilenmektedir. Bu denli karmaşık etkenlere 

karşın sanayi koşullarının, bölgesel gelişme ve dışsal ekonomiler 

yaratarak bir bölgede gelişme ivmesi sağlaması yönünden farklılık¬ 

ları incelenebilir. Ancak bu araştırmanın çok kaba hatlarla yapıla¬ 

bilirliği açıktır. Kuramsal açıdan bu sanayi kollarının tanımı var¬ 

sayımlara dayalı olarak psnıflamaların yapılması şeklinde olabilir. 

Bu düzeydeki çözümlemeler yol gösterici nitelikte olacaktı#". Daha 
sonra öznel koşullara dayalı olarak irdelenmişi gereklidir. 

Perrol^(1964) j tüm sanayi kollarını, aralarındaki, ilişki 
sistemleri ve büyüme merkezlerindeki konumlarını gözeterek iki 

grupta toplamıştır. 

1.) Çekici (fırlatıoı) sanayi kolüan 
2) Çekilen sanayi kollaoı 
getirilen tanıma göre çekici sektörler ekonominin motoru olarak gö¬ 
rülmekte , çekilen sektörler ise çekici sektörler ile bağlantıların¬ 
dan veya ilişkilerinden dolayı gelişme gösterebilecek sanayi kol¬ 

ları olmaktadır. 



Çekici sanayi kollarının özellikleri ise şöyle verilmektedir. 
1) Fiat düşürücü veya gelişmc yaratıcı 
2) Liderlik ve diğerlerine üstünlük 
3) Tüketim oranı-yatırım, yaratıcılık ve çalışma 
4) Gelişme, büyüme ve ilerleme niteliklerini taşıma 

Bu özellikler toplam üretim ve yatırımla ölçülebilir "ölçek" boyu¬ 

tunu getirmekte, yaratıcılık ve gelişme olanaklarını (Teknik dış¬ 

sal ekonomileri yaratıcılık) vurgulamaktadır. (Moore,1972) Ancak 
belirlenen bu özellikleri çok göreli olmakta ve.bunların tespitin¬ 

de ölçü birimleri oluşturmak çoğu kez olanak dışı olmaktadır. 

Gordon ve Morenoe( 1976) ise çekici sektörleri şöyle tanımlamak» 
iâfâ^.rlar. "Nüfus veya istem artışı dolayısı ile kazançları artan ve 
yeni yatırımlara ve gelişmelere yönelen sektörler"Ancak özellikle 

çekici sanayilerin bu yöntemle araştırılması, anamal emek yoğunluğu 
teknoloji gibi bir takım ilişkilerin moka,, içinde aynı şekilde dağıl¬ 

dığı (veya önceden belirlend- ği) varsayımım kapsamaktadır. Burada 
sanayilerarası bağıntı .ve ilişkiler, üretim birimlerin birbirlerini 

etkileme süreçleri içerilmemekt^ir. dolayısıyla, araştırılan istem 
artışları (nüfusun artışıninda istem artışı doğuracağı düşünülmek¬ 
tedir.) gerçekleştiğindâ' dolarsız veya, diğer bir sanayi kolu için 
istemin artmasında- etkilenerek, dolaylı olarak kaza.-ç elde eden¬ 

lerin araştırılması biçimine dönüşmektedir. Bu nedenle de "çekici" 

sanayi tanımı ile çakışmamaktadır, ^ 

.Uygulamada genel kapsamlı olarak yapılan özelliklere yönelik 

gelişme, ivmesi yaratıcı sanayiler tanımının, bir sanayi biriminin 
aynı sanayi tipi gruplaması içinde yer alsa bilej değişik teknik 
özellikler göstermesi nedeniyle, a'rica irdelenmesi- gerekledir. 
Aynı malı; üreten sanayi birimlerinin değişik bağlantı yapılan ve 
sıklıkları olması istihdam gereksinimler-nin farklılığı çekici, iv¬ 

me yaratıcı sektörlerin ancak göreli olarak tanımlanabileceği fik¬ 

rini getirmektedir. 
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2.2. BÂĞLAİ'ÎTI TABIMI 

İraalat sektörleri arasındaki ekonomik bağlantılar, 
sanayilorarası bağlantıların bir üst sınıfını oluşturmaktadır. 

Bu nedenle önce ekonomik bağlantı tanını, sonra sanayilerarası bağ¬ 
lantı kavramına yaklaşım biçimleri üserine genelleme yapılması 

gerekmektedir. 

Genelde, ekonomik bağlantılar üzerine geliştirilen ta¬ 

nımlar üç konuda toplulaşmaktadır. 

1) Sanayi yerseğiminde giderleri en asa indirme amacı ile 
taşınabilir girdi-çıktı ilişkileri ve bunların ulaşıra giderlerini 

gözeten yaklaşımlar; ulaşıra giderlerini baz olan bütün Icökleşik 
yerseçirai kuramları üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda benimsen¬ 

miştir. Öncelikle ele alman konu, hammadde kaynakları ve pazar 
alanlarını mal akımları yönünden irdelemektedir. 

2) Ekonomik işlevlerin yığılması sonucunda, bu yığılmadan 
ucuz işgücü kaynağı, gelişmiş ulaşım ve haberleşme ağı, servis 

ve mal bağlantıları, kısaca dışsal ekonomilerin tüm getirilerinden 

yararlanma; tüm mal, hizmet vc bilgi bağlantılarını toplulaştırmağa 
yönelik araştırmalar vardır. Hagerstand (1964), ekonomik bağlantı¬ 
ları, mal akımları, insan gücü ve iletişin akımlarının tümü şeklin¬ 

de tanımlamış ve yatay bağlantılar olarak nitelemiştir* Gerçekte 

bu tanım daha geniş kapsamlı olup, yalnız mal akımlarını değil, tüm 

iletişim sistemini kapsamaktadır/ Tüm ekonomik bağlantıları Bergs- 

man (1972), Kentsel altyapı ekonomileri olarak tanımlamaktadır. 
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3) Ücüncii tip yaklaşımlar, s an ay il o rar as x ilişkiler konu¬ 
sunda yoğunlaşmaktadır, Belirli odaklarda sanayi birimlerinin yı¬ 
ğılması, değişik ve karmaşık girdi-çıktı ilişkilerinin oluşmasını, 

bunların yinelemeleri dışsal ekonomilerin işlemesini sağlamaktadır, 

Sanayi birimleri ve sektörleri birbirlerİ3'-le bağlantılı ve değişik 
ölçeklerde ortaya çıkan sunum vo istem sistemi ile birbirlerine 
bağımlıdır. İşlevsel bağlantılar (mal akımları ile oluşan bağlan¬ 

tılar) tüm ülke ölçeğinde incelenebileceği gibi, belirli odaklarda 
bir mekansal birin içinde de ele alınabilir, Değişik ölçekteki çö¬ 

zümlemeler, bağlantıların farklı niteliklerini ayrıştırmak için ge- 
üreklidir. 
tV 

. '•* 

Parloff(1975), nal akımları biçimindeki fiziksel bağlantıların, 
mekanda farklı uzaklıklarda yor alan sanayi kuruluşları arasındaki 

ilişkilerin tanımıyla, üretim zincirlerini açıklayacağı savını ge¬ 

tirmektedir. Bağlantı yapılarının durağan olmayışı ve artan üretim 

uzmanlaşmaları nedeniyle daha uzun üretim zincirleri ve karmaşık 
bağlantı sistemlerini oluşturmaktadır. 

(13) Sanayiierarası ilişkilere dayalı olarak yersecimi kuramlarının 
dan kaynaklanan yığılma kuramları meber(1929), Isard(1969), Tiebout) 
1957) tarafından irdelenmiştir. 
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Bu nedenle sanayiierarası ilişkilerin saptanması, karmaşık 

"bir sistem çözümlenmesi biçimine dönüşmektedir. Ancak bugünkü 
ekonomik yapıda çözümlemeler, farklılaşan sanayi yapılan nedeniy¬ 
le giderek zorlaşmakta v» giderek araştırma bilimlerinin büyümesi 
gereğini ortaya çıkarmalctadırf^^o?/noe (1961), bu konuda yapılmi" 
tartı malara dayalı y©.bir fikir birliğine varılmış bağlantı tanım¬ 
larını şöyle özetlemektedir, 

1) Üretim evresinde bağlantı, imalat sürecinin çeşitli kade¬ 
melerinde değişik sektör ve.üretim birimleri arasındaki mal akımı 

olarak nitelendirilmektedir. 

2) Hizmetlerde, çeşitli makina ve araç, yedek parça onarım 

bakrın gibi değişik firma ve kurumlarca yapılan hizmetler sunumu, 
bağlantılan oluşturmaktadır, 

3) Pazarlama bağlantıları üretilen malın el değiştirgesinde 
ve dağıtımında diğer yardımcı firmalarla olan ilişkiler (basımcı, 
toptancı ve ulaştırma işleri gibi) belirlemektedir, 

4) Finansma.. ve temimsel bağlantılar olarak, mali ve denauşma 
servisleri, sigort , bono kırıcılar gibi kurumlarla olan ilişkiler 
konu edilmektedir, 

9 

Bilgi akımlarının her a-rı tanımlanan bağlantı konusunda ek¬ 

lenmesi , bu bağıntıların da içerilmesi gerekli olmaktadır. 

(14) Çok uluslu şirketlerin etkinliklerinin artması, artık 
bir ülkeyi de bağımsiz araştırma birimi olarak ele'alınmasını 
engellemekte,ülke .dışı’saıayi Sistemlerinin etkileşimleri söz 
konusu olmaktadır,(F,I«Hamilton,1977) 



Yukarıda konu edil on sınıflama bir sanayi biriminin oluştu¬ 
rabileceği çeşitli bağlantı iplerini özetlemektedir. Bu bağlantı 
tiplerinin özelliklerinin t anı-ılanması ve sın maların yapılması ise 

mekansa planlama için ana verileri oluşturmalıdır* 

Bu ülkedeki mal ve hizmet ilişkilerinin saptanması üretilen 

birimlerin dağıtım sisteminin mekansal yapıda irdelenmesi-, bir keei't 
saptaması yapılması (olası oluğunda. bir. öüroç içinde araştırma) 
sisteminin iç yapısını ve dinamiğini anlamak için zorunludur, Ancak 

üretim birimlerinin birbirleri arasındaki ilişki sistemlerinin Sap¬ 
tanması ve.irdelenmesi, mkan planlamasının çeşitli boyutlarında 

gereklidir. Yalnızca dağıtım ilişkilerinin belirlenmesif planlama 
için yeterli değildir, üretim ilişkilerinin özü ve aksayan yönle¬ 

rinin saptanması ve bu noktaların mekan boyutu içinde irdelenmesi 
gereklidir. 
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2.2.1 BAĞI AİTTİ SINIFLAMA SİSTEi.iLB'Rİ 

Sanayii e rar ası bağlantıları iücıîleclcen değişik yak la ş ı nlar ı n 

ve değişik sınıflama sistemlerinin kullandığı görülmektedir. Bu 

sınıflamaların ana ölçütleri ve ölçekleri farklılık göstermekte
dir. Tüm bu yaklaşımlar, bağlantılar tanımı genelden özele ini
lerek incelendiğinde, ilk evrede teknik bağlantılar ve yasal-iş 

bağlantıları olmak üzere iki grupta toplanabilir. 

Teknik bağlantılar konuyu ilk kez topluca sunan Chenery*den 

(1961 ) başlayarak incelenmiş ve bu konuda araştırmalar yapılmıştır. 
Ancak özellikle son yıllarda yasal-iş bağlantılarının önem kazan-

dığ-ı ve çalışmalarında, bu yönde arttığı da gözden kaçırılmamalıdır* 

Bilgi akım sistemleri üzerine geliştirilen çalışmalar bu ilgiyi 

des'teklejr niteliktedir. (Meior,1962) 

Teknik ve yasal-iş bağlantılarının tanımı ise şöyle yapılmak
tadır. 

A. Teknik Bağlantılar : 

Teknik bağlantılar bir üretim'birimi veya bir sektörden diğe

rine mal akımı şeklinde olan bağlantılardır. Bu mekanik bağlantı

nın özelliklerinin belirlenmesi, sanayilonarası ilişkilerin daha 

iyi değerlendirilmesini sağlar. 

Teknik bağlantılar, üretin birimleri arasındaki mal akımları 
çeşitli biçimlerde oluşabilir. 
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İki üretim birimi arasında basit tek bağlantı, bir üretim birimi¬ 
nin diğerine nal vermesi gelelinde olunabilir, veya bir Liretim bi¬ 

rimi yalnız bir diğer . Âğ ■ üretim birimine mal göndermez 
birden fasla üretim birimine mal sunumunda bulunur (çok bitişli), 

bunun karşıtı olarak(çok başlangıçlı) bağlantılar oluşabilir. 
(Moore,1972) 

Bu şekilde belirlenen biçimlerdeki mal akımlarının sıklığı 

ve düzenliliği büyüklüğü mal transferlerinde’külletilen-tirlmdldji 
ve bu değişimin fiziksel yapısı, bağlantı yapılarının öz eli ilclerini 

belirlemektedir. Gerçekte bağlantıların ana nitelikleri bu değişken¬ 
lere göre inceleme ile ortaya çıkabilir. Sıklık büyüklük transfer 
teknolojisi birbirleri ile çok ilişkili kavramlardır. Bir mal bel¬ 

li bir zaman aralığında sıklığı ve niceliği değişerek alınıp satı¬ 
labilir. Toplam el değiştirilen ürünün niceliği, arada bağlantı ya¬ 

pısını açıklamakta yeterli değildir. Bu bağlantıların gerçekleşme¬ 

sinde değişik bir transfer teknolojisi kullanılabilir. Kısaca sonuç 

olarak aynı nicelikte bir mal akımı gerçekleşse bile bu toplara 

akımın nasıl oluşt ğunun bilinmesi, bağlantının niceliksel ve nite¬ 

liksel özelliklerinin saptanması için gerekli olmaktadır. Ancak bu 

saptamanın yapılabilmesi için üretim birimleri arasında çok ayrın¬ 

tılı bilgi toplanması gerekmektedir. 
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B. Yasal - İş Bağlantıları : 

» 

Teknik bağlantıların oluşması için gerekli koşulları yasal- 

iş bağlantıları belirler. ( Moore, 1972) Bir mal akımını yönlendi¬ 

ren, bir seri seçenekli mülkiyet ve iş anlaşmaları vardır. Çeşitli 
üretim birimleri arasında gerçekleşen birleşmeler holding ve belir¬ 
li konularda tekellerin ortaya çıkması, sanayi birimlerinin tek tek 

üretim yaptığı basit yapıdan, birbirleriyle çeşitli ilişkileri olan 
karmaşık örgütlerin ortaya çıkması, bu tür bağıntıların da önem 
kazanmasının nedenlemiştir, Birbirleriyle teknik bağıntıları olan 

üretim birimlerinin, yasal-iş bağlantıları şu özelliklere dayalı 

olabilir. Üretim birimleri aynı mülkiyet altında birleşmiş olabi¬ 
lir, özel anlaşmalar yapabilir ve kısa dönemli pazar anlaşmaların¬ 
da bulunabilirler. I2k bazı seçenekler ise özellikle ortaklıklarda, 

bir üretim birimi ortaklarından bir veya birkaçının, diğer bir ku¬ 

ruluş ortakları arasında yer alması şeklindedir* 

2*2.1.1. Teknik Bağlantılar Kümeleri : 

Yukarıda konu edilen bağlantı grupları içinde özellikle 

teknik bağlantıların çeşitlerinin belirlenmesi ve bunların kümelen- 
dirilmesi için bazı çabalar harcanmıştır. Yapılan ayrışmalar çeşit¬ 

li biçimlerde oluşmuştur. Dolaylı, dolaysız bağlantılar (rjoore, 

1972), ileri, geri bağlantılar,(Hirschman,1959; Tosco;1968) 
gibi kümeler belirlenmiştir. Bunlardan daha yaygın olan teknik 

bağlantıları üçlü kümeye ayrırarak tanımlama daha geniş kapsamlı 
olup, her iki grup lalayı da taşımaktadır. Bu* kümelenmeye göre 
teknik bağlantılar olarak ayrıştırılabilir. Bunlardan geri ve 

ileri bağlantılar matematiksel olarak tanımlanması daha kolay olan 
kavramlardır, Konutsal (residentiary) bağlantıların ise tanımı 

daha karmaşık olup, matematiksel göstergesi elde edilirken boşluk¬ 
lar ortaya çıkabilir. 



Geri, ileri ve konut s al ba.;leutilarm tespiti çalışmalarının 

amacı, hangi sanayi kollarının diğer sanayi kollarına yapılabilecek 

yatırımların gerçekleşmesini etkileyebileceklerinin tespiti ve bu 

sanayilerin bölgelerarasl dengeli kalkınmada kullanılabilmek ola- 
(151 s ılıklarının araştırılması olarak belirlenebilir* '"Bölgesel geliş¬ 

meyi sağlamak amacı ile gerçekleştirilecek sanayi yatırımlarında, 

sanayi kolunun saptanmasında kullanılabilecek ölçütler üretmekte, 
bu bağıntıların özelliklerinden yararlanmak olasıdır, 

A. GERİ BAĞLANTILAR : 

Geri bağlantılar kısaca bir üretim biriminin diğer bir üretim 

biriminin ürettiği malları girdi olarak kullanması nedeniyle oluşan 

bağlantılardır. 

Bu bağlantıların önce yeni bir üretim biriminin kurulması, 
sonra bu üretim biriminin üretim artışında bulunması durumunda, 

oluşturduğu uyarıeılık şöyle belirlenebilir. 

Bir sanayi kolunda bir fabrikanın kurulması, bu sanayiye girdi 

verebilecek sanayi kolları için lıasır bir istem yaratır. Özellikle 
kısıtlı istem koşullarının olduğu as gelişmiş bölgelerde hazır 
istemin yaratılmış olması göreli avantaj sağlamaktadır. Ancak ku¬ 
rulmuş olan üretim biriminin geri bağlantıları nedeni ile yarattı¬ 

ğı isteme dayalı olarak başka birimlerin kurulması, yaratılan 
istemin belli bir ölçeğin üzerinde olması gereklidir. Belirli öl¬ 

çekte bir istem yaratılmış ise, bu ürünleri üretebilecek sanayi 
birimi diğer koşulları da değerlendirerek, bu bölgede yer almaya 

karar verebilir.    
(15) Mekan boyutunu içermejron bası çalışmalarda ise bu bağlan¬ 
tıların sanayi sektörlerinin yapışa! değişimini islemektedo 
kullanılmaktadır. 
(Kepenek,1977; Ebiri, Boskurt, Çulfas;1977) 
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Bir sanayi birim-' '-••r.iinvmıi artırdı lir; da, bu artış bu birimin 

girdilerini üreten diğer sanayi biriminin çıktılarının artışını 
nedenleyebilir. Üretim artışı yapan sanayi kolunda kulla¬ 

nılan hammadde, veya yarı işlenmiş ürün oranı ne 'denli yüksek 
ise, bu artışın diğer sanayi kolunda (veya kollarında) uyarıcılık 
etkisi daha fazla olacaktır. 

Ancak üretim artışının yarattığı yeni girdi isteminin bu gir¬ 

diyi üretecek birimin en küçük ekonomik ölçeği sağlanması gere¬ 

kir. Aynı mala karşı diğer birimler tarafından istem yaratılması 

bağımlı üretim biriminde üretim artışını kolaylaştıracaktır. 

Üretim artışını gerçekleştiren ilk üretim biliminde, bu ar¬ 
tış üretim faktörlerinin elde ediliş değerlerini çoğaltıyorsa, bu 
durumda geri bağlantılar tersine işleyerek, bağlantılı üretim bi¬ 

rimini olumsuz yönde etkiliyebilir. Burada üretim artışını sağla¬ 
yan birimin üretim faktörlerini gözeteceği, bu nedenle bu durumun 

fazla olasılıklı olmadığı söylenebilir. 

B. İLERİ BAĞLANTILAR : 

İleri bağlantılar, bir sanayi kolundaki birimin üretimini, 
diğer bir birimin girdi olarak kullanması ile oluşan bağlantılar 

olarak özetlenebilir. 

İleri bağlantıları yüksek bir sanayi kolunda bir birimin, 

bir bölgede yer alması, bu sanayi kolunun çıktıları, kullanabi¬ 

lecek diğer bir birim için hazır bir sunum yaratır. Eğer sunum, 

diğer sanayi kolu için en az ekonomik ölçeğin üzerinde ise bu 

kolda birimlerin kurulmasını nedenleyebilir. 
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Bğer mevcut bir sanayi biriminde arıış - olursa bu sanayi 
kolunun ürünlerini kullanan birimlerde de üretim artınları olası¬ 

dır. Üretim artışı nedeniyle bu sanayi biriminde birim ürün el¬ 

de ediliş değerinde düşüş olursa, bu girdiyi kullanan sanayi bi¬ 
rimlerinin kazancını artırır. Bundan dolayı ileri bağlantılar 

çoğunlukla ölçek ekonomilerinin varlığına bağımlıdır. 

İleri ve geri bağlantılar iki üretim birimi arasında yönlen¬ 
dirme nedeniyle farklı tanımlara ulaşmaktadır. Burada önemli olan 

öncelik olmakta ve tanımlar bu nedenle farklılaşmakta ve önce hangi 
birimin kurulduğuna veya hangisinde üretim artışı olduğuna bağımlı 
olmaktadır. 

Bu bağlantılardan, geri bağlantılar daha dolaylı bir biçimde 

etki oluştururken, ileri bağlantılar göreli olarak dolaysız etkiler 

ortaya çıkarmaktadır. Geri bağlantılar yaratmakta amaç, girdi yara¬ 

tan sanayi kollarını (ölçek ekonomileriyle tanımlanmaktadır.) (Mic- 
halopoulos,1971) uyarmaktır. Eğer yaratılan istem en az ekonomik 
ölçeğin altında ise, üretim faktörlerinin kısıtlılığı nedeniyle, 

tam tersine, disekonomiler yaratır. 

Özellikle az gelişmiş bölgelerde üretim faktörlerinin 

kısıtlılığı, bağlantı tiplerinin seçiminde önemli bir yer almak- 

durumundadır, İleri bağlantılı sanayilerin önce kurulması durumun¬ 
da bu bağlantıların dolaysız elması ve diğer sanayi kollarına gir¬ 

di sağlamasa nedeniyle fazla üretim faktörleri kulan1mındandolay1 
ortaya çıkan kısıtlamaları önemsiz kılar. 
(16) Ebiri,(1978) az gelişmiş ülkelerde sanayi kollarının 
seçiminde ileri bağlantılı sanayi kollarının etkili olduğu görüşü 
üzerine fikir birliği oluştuğunu belirtmektedir. Aynı görüş Fleming 
(1955) ve Michalapoulos(1971) vc Isard ve Kuenne(1953) tarafından 
belirtilmiştir. Bu'görüşe karşılık Iiırschman(1959) geri bağlantı¬ 
ların daha etkin olduğunu çünkü bunların emredici nitelikte olduğu 
savını getirmektedir# 
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C. KONUTSAL BAĞLANTILAR 

Konutsal bağlantılar sanayilerarası ilişkilerden dolaylı yol¬ 

la oluşan bağlantılardır. Herhangi bir sanayi biriminin kurulması ve¬ 
ya üretimini artırması, bu sanayinin yarattığı toplam yo lir in fazla¬ 
laşmasını ve bu gelirden pay alanların tüketim mallarına ayrracak- 

ları bölümün fazlalaşmasını nedenler. Bu etki özellikte katma değe¬ 
rin toplam üretime oranının yüksek olduğu sanayi kollarında daha 

açık görülebilir\Michalapoulos,1971) 

Tüketim mallarına istemin artması, bu tür sanayi kollarını 

etkileyerek ya yeni birimlerin kurulmasını veya üretim artışını teş¬ 
vik edici olur. Ancak bu durumun oluşmasında, daha önce geri ve i- 
leri bağlantılarda konu edilen, üretim faktörlerinin kısıtlılığı ve 

en küçük ek on om ile ölçek sorunlarının ortadan kaldırılması gereklidir* 

Tüketim malları için yeterli istemin oluşamadığı az gelişmiş 

bölgelerde bu bağlantılar en küçük ekonomik ölçeği ulaşılması açı¬ 

sından önemlidir. Ancak bu bağlantılarla yaratılan istem tüm 

tüketin maddelerine yönelik olup, bu istemin çeşitli mallara göre 

dağılımı düşünüldüğünde, bu sanayi kollarında yatırımı uyaracak is¬ 

temin yaratılmasının kolay olaraıyaeağı açıktır. Gerekli koşulları 

sağlamak için çok büyüle ölçekli ve birim üretim başına katma değe¬ 

rin yüksek olması gereği vardır. Bu durumda ise artan istemin böl¬ 

gede kalmayıp, tüm ülkede üretilen tüketim mallarına dağılma ola¬ 

sılığı gözden kaçırılmamalıdır, 

(17) Michalopoulos,C,,(1971), Interindustry relations,,external 
oconomies and regianal economic developmont'S.133,Industrial loca-

tion and regional devolopment, UN, Neıvyork. 



Komıtsal bağlantıların kondi başlarına, diğer bağlantılarla 

bütünleşmeden, bölgesel kalkınmayı sağlayacak koşulları yaratma¬ 
ları olanağı yoktur. Ancak koşulların oluşmasında vc sanayi kolla- 

f -ı O \ 

rina yatırımların uyarılmasında yardımcı olabilir. 

Mevcut birimlerde üretim artışı sağlamak yönünden de, çoğun¬ 

lukla tüketira malı üreten birimlerin ölçek ekonomilerin yararlan¬ 

madığı (UN E c on om i c and sbcial! Council, I966)bu. yönden faela 'bii*.:-- 
çtkinliği olamıyapağı söylenebilir. 

r Teknik bağlantı tiplerinin incelenmesinden ortaya çıkan baş¬ 
lıca sonuçlar şöyle özetlenebilir, 

1) Teknik bağlantılar içinde bölgesel gelişmede en etkin 

olabilecek sanayi kolları (veya sektörler) ileri bağlantıları yük¬ 

sek (Kısaca yüksek ara istem/ son istem) olanlardır. 

2) Geri bağlantılar, kaprTı sistemlerde emredici nitelikte 

olabilir, ancak açık sistemlerde geçerliliği koşullara bağımlıdır. 

3) Konutsal bağlantılar dolaylı olarak yatırım uyarabilir¬ 

ler, ancak diğer bağlantı sistemleri ile bütünleştiğinde geçerlilik¬ 
leri fazlalaşır, 

4) Az gelişmiş bölgelerde üretim unsurlarının(faktörlerinin 
kısıtlı oluşu, tüm bağlantıların işlemesinde ana engel olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

(18) Bölgesel kalkınmada yeterli istemin yaratılamaması, üze¬ 
rine yoğunlaşan çalışmalarda, gelir düzeyinin düşüklüğü ve bağımlı 
olarak yeterli anamal birikiminin sağlanamadığı, yeterli istemin 
yaratılamadığı kısırdöngüyü vurgulayan çalışmalar, Tekeli(1968), 
konuyu daha değişik açıdan açıklayıcı niteliktedir. 



5) Tüm bağlantılarla yaratılan ayırmaların etkinliği en 
küçük ekonomik ölç. e yo bağımlıdır. 

Özetle, ilori-geri veya konutaal bağlantıların diyor sanayi kol¬ 

larını uyarmaları ile yatırımların gerçekleşmesi, bölgenin koşul¬ 

larına, çeşitli sanayi kollarına göre ölçek ekonomilerine ve tüm e- 
konomik yapıya bağımlıdır. Ancak bölgesel gelişme politikaların¬ 

da bu bağlantıların gözetilmesi, kendi kendini yenileyen bir geliş¬ 
meyi sağlayabilmek için gereklidir. 

2.2.2 BAĞLANTI TİPLERİ ÜZERİNE 

Buraya kadar ortaya koyulan bağlantı tipleri, nakro 

düzeyde bir araştırmaya yönelik olarak saptanmıştır. Çalışmanın 
amacı da sanayiierarası ilişkileri makro düzeyde saptamaya yönelik¬ 

tir, Bu nedenle ele çok genelde kalınarak, bu bağlantıların nice¬ 

liksel ve niteliksel özellikleri ayrıntılı biçimde sunulmamıştır. 
Konuyu bu kadar soyutlamak, özel durumlara indirgendiğinde ve uy¬ 

gulamaya yönelik politikalar düzenlenmesinde karar vermek ölçeğin¬ 
de yetersizliği getirirken, olguyu, öznel koşullardan ayırmakta ve 

belli bir çerçevede görmek acısından yararlı olmaktadır. Bu iliş¬ 
kileri ayrıntıda incelemek, öznel koşulları içermeyi gerektirmek¬ 

te bu da olguyu tüm ülke düzeyinde incelemeyi zorlaştırmaktadır. 

Hem on genel çerçeveden başlamak., hem de ayrıntıda bu ilişkileri 
incelemek ancak değişik soyutlama düzeyinde ve ölçekleri farklı 

bir dize araştırmayı gerektirmektedir. Bu çalışmanın bu dizenin 
ilk halkasını oluşturmakta olduğu daha önce belirtilmişti, Bu 
nedenle bağlantıların kaba bir sınıflanması, bu çalışma kapsamın¬ 
daki uygulama çalışmalarında kullanılmıştır# Bu yaklaşıra daha önce 

değinildiği üzere, yapısal çözümlemelerde boşlukları getirmekle bir¬ 
likte, genel yapıyı irdelemekte yardımcı olmaktadır. 



Yc.sr.l-iş bağlan 11larinin önemi vo giderek ağırlığıma art¬ 
ması reddedilemez• Ancak bu bağlantılar yapıları yereyi öznel ko¬ 

şullara çok sıkı bağımlı olmaları nedeniyle ülke ölçeğinde bir 
çözümlemede yeterince incelenmemiştir. 

2.3. SANAYİL2RARASI İLİŞKİLER VE MEKANSAL BÜTÜNLEŞME : 

Sc.nayilerarr.si ilişkilerin makro ölçekte irdelenmesi 
ileri ve yeri bağlantılı sanayi kollarının saptanarak, kuramsal 

olarak bölgesel gelişme açısından tartışılması ancak dolaylı ola¬ 

rak gerçekleşmektedir. 

Yüksek ileri ve geri bağlantılı sanayilerin kendileri 

ile bağlantılı sanayi kollarının kurulmasını veya üretim artışla¬ 
rını nodenleyeccği varsayılmaktadır. Ancak ireni sanayilerin aynı 
mckans&l birimde yer alıp almıyacağı konusu bu tartışma içinde 
yoralmamaktadır. Bu nedenle bir üretim biriminin kurulması ile aynı 

bölgeye (veya mekansal birime) hangi sanayi kollarının gelebile¬ 
ceği sorusu ortada kalmaktadır. Bir mekansal birimde iki ayrı sa¬ 
nayi kolunun birlikte yer alması birbirleriylo bağlantıları nede¬ 
ni ilo olabilir., aynı yerleşin biriminin sunduğu olanaklar(getir¬ 
diği ekonomiler) bu birleşmeyi getirebilir veya raslantı olarak 
bir arada bulunabilirler. Bu üç seçenekten raslantısal olanını 

öngörmek olanağı yoktur buna karşılık yerleşim biriminin sunduğu 
olanakların hangi sanayi kolları için dalıa fazla ön om kazandığı 

söylenebilir. Ancak bu birleşme bilinçli bir şekilde oluşmuş ise 
hangi sanayi kollarının bu şekilde birleşmeye yöneldiğinin araştı¬ 
rılması gerekmektedir. Bu tür bir saptama, aralarında işlevsel 



,    iv--i o.,: .i kollarının belirlen- baglantılar olan ve 1 - • - 
nesi i^e planlama eylemi içinde kallanılabilecek ölçütler elde edil¬ 

mesini amaçlamaktadır. Çalışına sonucu ortaya çıkan,mevcut yapıdaki 
ilişkilerin çözümlenmesi, sanayi birimlerinin davranışsal nitelik¬ 
lerinin saptaması, bunların çeşitli ölçütlerle belirlenmesidir. 

Bide edilen bu ölçütler sistemin nasıl işlediğini açıklayıcı biçim¬ 

dedir. Bu araştırmadan planlama bütünü için göstergeler oluşur, an¬ 

cak bütün bu saptanan verileri planlama içinde bir irdelenmeye git¬ 
meden kullanma olanağı yoktur. Bu tür araştırmalar bir kesit üzerin¬ 

de belli bir olgunun saptamasıdır, bu verilerin planlamaya belirli 
bir araştırma ve irdeleme sürecinden geçmeden aktarılması, mevcut 

sistemin akılcı olduğunu ve planlamanın bu sistem içinde etkin 

olmadığı savını getirir. 

Bu nedenle ortaya çıkacak yapının, daha akılcı bir biçime 

dönüştürülmesi amacı ila islevsel ilişkiler ve mekansal bütünleşme 
olgusuna daha tutarlı bir yaklaşım için seçeneklerin oluşturulması 

gereklidir. Bu.seçeneklerden herhangi birinin gerçekleşebilmesi 
amecı ile getirilecek yasal ve diğer önlemler ile araçlar anamalcı 
bir ekonomik yapıda, kısıtlı olacağından, uygulamada ortaya çıkacak 

yapı,sanayi birimlerinin kendi iç tutarlılıkları sonucunda ürettik¬ 
leri davranış biçimleri ile planlama kararlarının bileşkesi olacak¬ 
tır. Bu özellik, sanayi birimlerinin birbirleri ile olan ilişki 
sistemlerinin mekansal bazda araştırılması gereğini vurgulamaktadır. 
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Gerçekte sanayilerarası işlevsel ilişkilerle, bu ilişkileri 

olan birimlerin mekanda bir dikerine karşı konumlarını incele¬ 

yen çalışmalar hem sayıca fazla olmayıp, hem de içerik olarak 

çek gelişmiş değildir. 

Çeşitli sanayi kollarının mekanda birleşmeleri üzerine 

ilk çalışmalar c o grafik bütünleşme katsayısı ’nm flor ence (199-4) 
tarafından tanımıyla başlamıştır. Tanım, değişik bölgelerde, 

İlci sanayi kolundaki işgücü oranlarının mutlak farklarının top¬ 
lamı şeklindedir. Ekonomik temel (Tiebout,1962) kuramında, bir 
sanayi kolunun o mekansal birimdeki sanayi içindeki ağırlığını 

saptamasına yönelirken benzer noktalardan kaynaklanmaktadır. 

Sanayi birimleri arasında melcansâl bütünleşmeyi araştıran 

sonraki çalışmalar korelasyon katsayısını kullanmışlardır, (I'c 
Carty, 1956;Richter, 19ö9 Robinson, 195e; Lever,1972; Strcit,1959) 

Konuya yönelik tüm çalışmalarda kullanılan ölçü birimi 

(bir mekansal birimde ve bir sanayi kolundaki) işgücü rakam¬ 

ları olmaktadır. Bazı çalışmalarda bu rakamlar mutlak değer¬ 
leri ile kullanılırken, diğer bazı çalışmalarda, o mekansal 

birimdeki toplam işgücüne oranları, kullanılmıştır. Mekansal 
bütünleşme olgusuna işgücü değerleri ile yaklaşmak, benzer tek¬ 

noloji gibi bazı varsayımları içermekte, ancak kolay elde edile¬ 

bilir, ve bütün sanayi kollarında ortak olması açısından benim¬ 

senmiştir. 

Mekansal bütünleşmelerin lıangi sanayi kollarında oluştuğu¬ 
nu belirlemek yeterli değildir, bunların neden birleştiklerini 

de saptamak gereklidir. Bunun da, dalıa önce belirlenen tar¬ 

tışmalar neticesinde bir nedeninin aralarındaki işlevsel bağlan¬ 

tılar olduğu söylenebilir, Bu. tartışma aşağıda1: ver il en türde 
bir varsayımı getirm ktedir. 
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Eğer hammadde kaynaklarına ve pazara yakınlıkla belirlene¬ 

bilen dışsal ekonomiler s ana;-i yor seçininde önemli ise, bu 
durumda işlevsel bağlantıları olan sanayi grupları, birbirlcriy- 

le bağlantıları olmayan sanayi kollarından daha fazla aynı konum¬ 
da (veya daha yakın) yerleşmeyi yeğlerler. (Levcr,1972) 

Bir başka deyişle, birbirleriylo bağlantılı sanayi kolları¬ 

nın mekansal bütünleşme olasılıklarının, birbirleriyle bağlantısı 

olmayanlardan fasla olduğu, savı getirilmektedir. Bu varsayım ba¬ 
sı sanayi kolları için diğerlerinden daha gerçekçi olmaktadır. Bu 
farklılık sanayi kollarının özel niteliklerinden kaynaklanmakta¬ 

dır. Bu nedenle daha ayrıntılı bir çalışmada en asından her sana¬ 
yi alt sektörü için yapısal niteliklerinin diğer sanayilerle olan 

ilişkileri ne türlü ve ne ölçüde etkilediğinin saptanması gerekli¬ 
dir. 

Mekansal bütünleşme olgusuna yaklaşımları incelerken şu 
olgunun vurgulanması önem kazanmaktadır. Bağlantıları mekansal 
basa indirgeyerek bu bağlantıların sanayilerin konumları yönün¬ 
den irdelenmesi ilişkileri ulaşım masrafları ve olanakları yönün¬ 

den araştırma gereğini ön plana çıkarmaktadır. Bu nedenle dışsal 

ekonomi kavramını yine nlaşım masraflarına bağlamak zorunluluğu 

vardır» Böylelikle kökleşik yer seçimi kuramlarına önemli bir 
katkı olarak tanımlanan dışsal ekonomilerin bir bölümü yine bu 

(19) 
kuramın değişkenleri ile $çıklanabilmekteûir. ' 
mm •* ■>»» * i-r m -m-m--m ■-«»-, an» .^.n. m,. —«■. 

(13) Bu iki kavramın belirli noktalarda ortaklık kazanması şöyle 
olmaktadır. 

(1) Kökleşik yerse çimi kuramları ulaşım masraflarını en aza in¬ 
dirmeyi amaç olarak kabul edip, buna karşın hammadde kaynakları 
ve pazar noktaları ulaşım açısından avantajlı olmasa bile yerleş¬ 
me açısından yeğlenirler. 
(2) Yer seçiminde ulaşım masrafları ve işgücü yanısıra altyapı 
olanakları ve dışsal ekonomiler eklenmiştir. Ulaşımın önemi azal¬ 
dığı varsayılmıştır. 
(3) Dışsal ekonomiler yığılmaların ve sanayi ortamının oluşması¬ 
nın nedeni olarak belirlenmekte, ancak bu kavramın ölçülebilir 
boyutu işlevsel bağlantılar oluşturmaktadır. Bu bağlantılar mekan 
bazında ulaşım olanakları ve masraflarını belgelemektedir. 
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Gerçekte son yıllarda ulaşım masrafları ve olanaklarının 

giderek önemini kaybettiği söylenmesine karşın, bu olgunun ge¬ 
çerliliğine yeterli kanıt ortaya çıkmamakta ve özellikle az ge¬ 

lişmiş ülkelerde önemini koruduğu belirtilmektedir,(Eraydm,1977) 
Ancak ganayilerarasındaki ilişkilerin, yasal-iş bağlantıları bo¬ 

lünü üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalar, ulaşım olgusunu 

katmadan, ye»ine iletişim sistemi olanaklarını içeren ve mekansal 

bütünleşmenih bu yönünü ortaya çıkarmağa yönelik olacaktır. 
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3. SAIîAYİLEPıAfllS I ÎLÎŞKİLE8ÎI? TÜ^-'İYE 
ÎÇÎIî MAKRO DÜZ3YDB Bİ'R ÖN A'RAŞ'.I'RîvIASI ; 

Sanayilerarası ilişkilerin saptanması çeşitli ölçek¬ 
lere göre değişik formlarda olabilir. Burada yöntemi, ölçütü ve 

kullanılan birimi tanımlayan, araştırmanın yapıldığı ölçek ol¬ 

maktadır. Sanayilerarası ilişkilerin saptanması bu nedenle çeşit¬ 
li ölçeklerde yapılmakta, seçilen ölçek ise doğal olarak çalış¬ 

manın amacına göre değişmektedir. Bu çalışmanın amacı, tüm sek¬ 
törlerin ve imalat sanayi alt sektörlerinin, bölgesel gelişmeye 
ivme kazandırması açısından irdelenerek , yatırımların dağıtıl¬ 

ması ile ilgili planlama çalışmalarında kullanılabilecek, sanayi 
kollarının özelliklerinin saptanmasına yönelik ilk verilerin 

elde edilmesidir. Belirlenen bu amaç daha önce değinildiği üzere 
ülke çapından başlayarak, firmalar arasındaki ilişkilere ve bu 

ilişkilerin bölgelere göre incelenmesine Türkiye’deki üretim yapı¬ 
sının bu ilişkileri ne türlü şekillendirdiğinin araştırılmasına 
kadar İndirgenmek zorunluluğundadır. Elde edilen verilerin önce 

giderek toplulaştırma oranlarının düşünülmesi daha sonra tekrar 
toplulaştırmağa gidilerek genellemelere varılması gerekmektedir. 

Özetle sektörlerden başlayarak, üretim birimleri arasındaki bağlan¬ 
tı sistemlerine kadar bir araştırma süreci oluşturulmalıdır. Bu 

çalışma, bu tür bir araştırmanın ilk evresini oluşturmakta ve bağ¬ 
lantı sistemlerinin araştırılması, ülke ölçeğinde bir ön araştır¬ 

ma biçiminde ele alınmaktadır. 
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Bu iriir Bir yaklaşım bazı zorunluluklar nedeni ilo şekil¬ 

lenmiştir. Türkiye’de girdi-cıktı tabloları.yalnızca ülke ölçe¬ 
ğinde bulunmakta, bölge ölçeğinde bu veriler mevcut olmayıp elde 
etmek olanağa da yoktur. 

Eldeki girdi-çıktı tablolarının sektörlere göre yüksek bir 

toplulaştırma oranı vardır. Çeşitli sanayi kollarında ayrıştırma 
oranının artması, ortaya çıkacak sonuçların sağlağını fazlalaş- 
tıracaktır. İleriki bölümlerde, sonuçların eleştirisi kısmında, 
bilginin toplulaşmış olmasının getirdiği etkilerden söz edilecek¬ 

tir, Özetle eldeki bilginin niteliğinin çalışmanın yöntemi belir¬ 
lediği söylenebilir, 

3.1. KULLANILA!! GÖSTERGELER : 

Çalışma içinde kuramsal olarak tanımlanan ileri ve 
geri bağlantı kavramlarının oransal tanımları şöyle yapılmaktadı^?0^ 

İleri bağ-lantı oranı : (tüm sektörlere göre) 

ui - i çıktısı iç la toplam ara isteri 

i çıktısı içintoplam istem 

t XİJ 
uı = j. 

X i + Mi 

(20) Bu tanımlar çoğunlukla ortak olmakla beraber bazı farklı¬ 
lıklar olabilmektedir* Bu tanımlar daha önce Türk iyeye yönelilc 
çalışmalarla tutarlılık sağlamak amacı ile (Chakraverti, öanaalp 
Çınar) (1963) çalışması ile özdeştir. 

Girdi-çıktı çözümlemelerini baz alan,ekonomik kökenli 
yaklaşımlarda,ileri ve geri bağlantı oranları yanısıra 
toplam bağlantı değe eri de hesaplanmaktadır.Toplam bağlantı 
etkilerinin tanımı ise 38.7le verilmektedir.Bu bağlantılar 
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sanayilerarası işlemler tablosundaki, teknik katsayıları 
gösteren a matriksinin tersinin ,ilgili sıra ve 
sütun, elemanlarının toplamıdır.( Korum,U.,Inout -Output 
Analizi, 1963 ) Ters uiatriksin sıra elemanları toplamı, 
ilgili sektörün doğrudan ve dolaylı ileri bağlantı etkisini, 
sütun elemanları toplamı ise toplam( dolaylı ve dolaysız ) 
geri bağlantı etkisini gösterir.( Kepenek,!.,1977,s.67 ) 

Bu çalışmada gerçekte birbirleri ile ilişkiler 
sistemini ,mekan boyutunu katarak incelemek istediğimiz, 
sanayi birimleri olduğundan ( sektörler bu çözümlemede 
araç olarak kullanılmaktadır ),dolaylı etkilerin içeril- 
meşinin gereksiz olduğu düşünülmüş,bu nedenle ileri ve 
geri bağlantı tanımları dolaysız etkilere dayalı olarak 
belirlenmiştir. 
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ui = ilorı bağlantı oranı 

>1 = toplam yurt içi çılctı 
M. = isektörü tarafından sunulan dışalım 

ı 

yalnız imalat sektörleri için bu oranı saptarken; 

^ _ i çıktısı için imalat sektörlerinin toplam ana istemi 
i çıktısı için toplam istem 

Bu oranlar, i çıktısını için toplam isteminin oluşmasında 

diğer sektörler-diğer imalat sektörlerinin paylarını belirlemekte¬ 
dir. 

Geri bağlantı oranları : 

V - j_sektörüne toplam girdi değeri 
3 sektörünün toplam üretim değeri 

Y =   
j T"  

3 

V . = geri bağlantı oranı 

X . = toplam üretim değeri 
3 

Geri bağlantı oranının matematiksel anlatımı şöyle de söy¬ 

lenebilir; toplam girdilerin, toplam çıktıya oranları kısaca 

toplam girdi, toplam çıktının ne kadar büyük bir bölümünü oluş¬ 

turursa, geri bağlantı oranı o denli büyüyecektir. Geri bağlantı 

oranı büyürken de katma değer orara azalmaktadır, 

İmalat sektörleri için bu oranın tespitinde ise, 

_ 3 sektörüne imalat sektörleri tarafından sâğlanan girdi 
0 3 sektörünün toplam üretimi 
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Sektörlere göre il~ri i bağl.^aoı oranları saptandık¬ 

tan sonra elde edilen değerlerin göreli olarak yüksek ve düşük 
olarak tanımlanması normatif ölçütlerin belirlenmesi ile gerçek¬ 

leşebilir. Geri bağlantı, ileri bağlantı oranları o ile 1,0 
arasında bir değer alacaktır*• Alt ve üst değerler arasında sap¬ 

tanabilecek tüm ölçütler tartışmaya açık olup, bu değer göreli 

olarak farklılaşmaları niteleyici olacaktır. Bu çalışma için 

tüm sektörlere göre ve yalnız imalat sektörlerine göre yapılan 
saptamalarda iki oran, ölçütlerin ayırımında kullanılmıştır. Bun¬ 

lardan tüm sektörler için belirlenen oran 0.50 imalat sektörleri 
için yapılan çözümlemelerde 0.25 olarak kullanılmıştır. Buı oran¬ 

ların üstündeki değerler" yüksek", altındaki değerler "düşük" 

olarak tanımlanmıştır. Bu ölçütlere göre yapılan tanımlar, ölçüt¬ 
ler değiştiğinde etkilenecektir, yapılan değerlendirme ve yorum¬ 
ların bu nokta akılda tutularak incelenmesi gereklidir. 

Bu normatif ölçütlerle yüksek ve düşük ileri-geri bağlantıları 
tanımlanan sektörler-imalat sektörleri (sanayi kolları,) bu ayrış¬ 
tırma sonucu dört gruba ayrılmaktadırlar. 

A. İleri ve geri bağlantıları yüksek sektörler imalat 
sektörleri : Kuramsal olarak bu sanayi kolları hem girdi hem de 

çıktı yönünden diğer sektörleri sanayi kollarını en fazla etki- 
liyenlerdir. Ancak bu sektörlerdeki bir tek kuruluşun sunum ve 

istem yönünden diğerlerini etkileyebilmekleri için gerekli en küçük 

ekonomik ölçeği sağlayıp sağlayamadıkları, bu oranlar yardımıyla 

söylenemez. 
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B. İleri bağlantıları yüksek, yeri bağlantıları düşük 
sanayi kolları, genellikle ara malları sanayileri olarak tanımlan¬ 

makta olup, ürettiği mallar hazır sunum yaratarak, bu girdileri 

kullanarak üretim yapan birimlerin ortaya çıkmasını nedenler. 

C. Geri bağlantıları yüksek ileri bağlantıları düşük sek- 
törler-sanayi kolları, tüm sektörlere vo yalnız imalat sektörle¬ 

rine göre yapılan tespitlerde farklılık göstermektedir. Tüm sek¬ 

törlerden elde edilen ölçütler girdi ve istem yönünden, tarım 
ürünleri ve madencilik gibi doğal kaynakları da kapsamaktadır. 

Bu nedenle yalnız imalat sektörlerine göre geri bağlantı oranları 

da türetilmiştir. 

Tüm sektörlere göre, ileri bağlantıları düşük ama geri bağlan¬ 
tılı sektörlere göre kaynaklarını değerlendirmede etkin olabilecek 

yöre koşullarına göre türleri saptanması gerekli sanayiler veya 

sektörler olmaktadır. Yalnız imalat sektörlerine göre geri bağlan¬ 

tıları yüksek sektörler, diğer sanayi kollarından elde ettikleri 

girdileri az bir ölçüde işleyerek, düşük katma değer yaratan 

sanayi kollarıdır» 

D. Geri ve ileri bağlantıları düşu.k sektörler diğer 
birimlerin gelişmesini dolaysız olarak etkiliyemezler. Ancak 

konutsal bağlantılar olarak daha önce tanımlanan bağlantı sistem¬ 

leri eğer katma değer oranı yüksek bir sektör-sanayi kolu ise, 

çerime de gelir düzeyini artırarak, tüketim mallarına istemi dolayı¬ 
sıyla tüketim malları sanayinin gelişmesini sağlayacaktır. Ancak 

yaratılan değerin belli bir istemi yaratması ve bu bağlantıların 
etkileme olasılığı düşüktür. 
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Bu bölümde kaba olarak bağlantıların niceliklerine göre 

elde edilen grupların özelliklerinden göz edilmiştir. Bu grup
ların kuramsal özellikleri ve bölgesel geliş me acısından belirli 

nitelikleri daha sonra ayrıntılı bir biçimde verilecektir. 

3.2. GÖSTERGELERİN GÜVENİ LİGİ AĞISINDAN ELEŞTİRİ : 

Sektörlere göre ileri-geri bağlantılara ilişkin gös

tergeler 1963-1967-1973 yılları için yapılan girdi-çıktı tablo
larından yararlanılarak türetilmiştir. Bu nedenle, göstergelerin 
güvenilirliği acısından söz konusu olacak tartışmalar, bu tablo

larda belirlenen rakamlara yönelik olacaktır. 

Mevcut girdi-çıktı tabloları, toplulaştırma oranı yük

sek bir sektör ayırımı getirmektedir. 1963? 1967 Girdi-çıktı tab
loları 37 sektör,21 imalat sektörü ayırımı ile yapılmış olup, 

1973 Girdi-çıktı tablosu da 64 sektör, 41 imalat sektörü ayırı
mına göre gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 1963-67 yıllarına 
ait tabloların ayrıştırılması olanağı bulunmadığından, 1973 so

nuçları çalışmanın ilk evresinde t o p1 ul aş 11r11arak kullanılmış
tır. 

Ancak tcplulaştırılmış sektör ayrımında, bağlantı ya

pıları ve nitelikleri farklı olabilecek, sanayi kollarının aynı 

3cktör kapsamı içinde yer almaları elde edilen değerlerin güve
nilirliğini azaltmaktadır. Bu nedenle, mekansal bütünleşmeleri 

inceleme aşamasında 1973 girdi-çıktı çözümlemesinde kullanılan 
41 imalat sektörü ayırımından yararlanılmıştır. 
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3u noktada ak'1'- °leb- lec kir r - -uı kullanılan bilginin 

eskiliğine yönelmiş olabilir. Ancak 1977 yılında türetilen gir- 
di-çıktı tablosunun» 1973 Girdi--çıktı tablosunun girdi ve dış¬ 

alım katsayılarından yararlanarak bası varsayımlarla gerçekleş¬ 
tiğini, somut bir araştırmaya dayanamadığı gözönüne alınırsa, kul¬ 
lanılabilir en yeni bilginin 1973 yılına ilişkin olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Girdi katsayılarının değişmesi, teknolojik gelişme¬ 
nin bir göstergesidir. (Kepenek,1977) Türkiye'de hemen hemen bütün 
sektörlerde çok Önemli bir teknoloji değişiminin oluştuğu söylene¬ 

mez, bundan dolayı elde edilen ortalama ileri-geri bağlantı değer¬ 

lerinin geçerliliği varsayılabilir.1977 Girdi-çıktı tablosunun oluş¬ 
turulmasından da böyle Mr düşünceden kaynaklanılmışlar. 

3.2. SEKTÖRLERE GÖRE BAĞLANTI ORANLARI : 

Çalışmanın bu bölümünde 1963-1967-1973 yılları olmak 
üzere üç zaman kesitinde ve 37 sektör bazında, sektörlere göre 

ileri geri bağlantı oranları saptanmıştır. Bu saptamada Türkiye 

ölçeğinde gerçekleştirilen girdi-çıktı çözümlemeleri kullanılmış, 
(°1 ^ 

ve daha önce tanımlanan göstergeler elde edilmiştir. 

(21) Kullanılan girdi-çıktı tabloları şu kaynaklardan elde 
edilebilir. 1963- Girdi-çıktı tablosu; Cbakravcrti, Canalp, 
Güler, 'The Structural interdependencc of Turkısh economy 1963,DPT 
196? Girdi-çıktı tablosu "üçüncü Boş Yıllık Kalkınma Planı 
1973-1977 büyüme modeli ve çözümleri Ankara 1972 1973 Girdi-çıktı 
tablosu " Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan modeli yan çalışmaları 
DPT 1977 
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31deki veriler beş yılda bir yenilenen bilgiye dayalı oldu¬ 

ğundan ancak bu zaman keşlilerindeki durumu belirleme olanağı 

vardır. Bu zaman kesitleri arasında bağlantı oranlarının ne tür 

bir değişim gösterdiği izlenememektedir. Gerçekte bağlantı oran¬ 

larının değişimi, sektörlerin yapısal değişmelerinin ve teknolojik 
gelişmelerinin göstergesidir, ^^Incak bu tabloların değişik kurum¬ 
lar tarafından üretilmesi, (1963-DPT tarafından 1967-1973 DİE, 
tarafından gerçekleştirilmiştir.) bilgi toplama sistemlerinin fark+ 
lılığı, bilginin güvenilirlik derecesi nedeniyle, bu tablolara da- 

(22) 
yalı olarak yapısal değişmelerin açıklanması olasılığı düşüktür, ' 

(22)' "yapısal’ ‘değişme İcavrami 'ile 'belirtmek istenen 
1) Teknolojik gelişme 
2) girdi fiatlannda göreli değişme 
3) çıktı bileşimindeki değişmeler olmaktadır, 

(23) Bu çalışma kapsamı içinde konu edilen nedenlerden dolayı 
geri ve ileri bağlantıların değişiminin izlenmesi araştırmasına 
girilmemiştir. Ancak konunun kuramsal jröniinü bir ölçüde irdelersek 
şu noktaların belirtilmesi gerekir. 

Bağlantıların artma, azalma ve değişmezlik özellikleri ve 
ileri-geri bağlantı tipine göre dokuz ayrı seçenek türetilebilir Gene] 
Olarak geri bağlantılarda azalmanın, teknolojik gelişmeyi belir- 
led'ği vars ayılabil ir. (Kepenek 1970) burada teknolojik gelişme gir¬ 
dilerin niceli}?, ve nitelik olarak değişmesi yönünden irdelenmekte¬ 
dir, Bu değişken yanı sıra işgücünün ve makina gücünün niteliğinin 
değişmesi de teknolojik gelişmeyi belirler. Teknolojik gelişmeyi 
tümü ile sayısal olarak belirleme olanağı yoktur., ancak katsayı¬ 
ların değişimi bir ölçüde bu özelliği yansıtabilir. 

İleri bağlantılarda düşüş sektörün üretim bileşkesinin ürün, 
kompozisyonun değişimi belirliyebilir, 

Geri bağlantılarda yükselme ya ürün kompozisyonun değişimi 
ya da girdi fiatlarmdaki artışlardan kaynaklanabilir. Üretimin 
dalıa çok uzmanlaşması da aynı etkiyi ortaya çıkarabilir. İleri 
bağlantılarda yükselmede yine aynı nedenlerden ve çıktı fiatla- 
rmın artışından kaynaklanabilir. 

Ancak bütün bu konu edilen değişimlerin sonuçları belirli 
varsayımlara dayalı olup, olasılıklara da tartışma konusudur. 
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Bundaıı dolayı, .lanjxçınlarbir zaman süreci içinde 

değişimlerinin izlenmesine Tou çalışma kapsamı içinde gidilmemiş¬ 

tir. 

Belirli zaman kesitlerinden elde edilen göstergeler şöyle 

değerlendirilmektedir. Göstergelerin sınıflanmasından ortaya 
seçeneklerin 

çıkan nasıl yorumlana! il e ceğ;i üzerin varsayımlar saptanmış, daha 

sonra da Türkiye’deki tüm sektörler ve imalat sektörleri göster¬ 

gelere göre değerlendirilerek hangi seçenekleri içinde yer aldık¬ 
ları yine tablolar halinde verilmiştir. 

Tüm sektörler; girdi-çıktı çözümlerinde kullanılan 37 sektör 

ve bunların girdi-çıktı ilişkilerinden saptanan göstergeleri, 
imalat sektörleri ise; bu kapsam içine alınan 21 sektör ile yal¬ 
nız bu sektörler arasındaki ilişkilerden belirlenen göstergeler 

şeklinde tanımlanmaktadır.(24) 

Kuramsal olarak saptanan seçeneklerin genel özelliklerinin 

tanımlanmaları ile bu seçenekle olduğu belirlenen sektörlerin ni¬ 

teliklerinin açıklanması sağlamağa çalışılmıştır. Kullanılan tüm¬ 
den gelim yönteminin tartışması bir yana doğal olarak böyle bir 

kaba çözümlemede bazı sapmalar olacağı açıktır. 

(24) Bütün çözümlemeler sabit fiatlara göre yapılmıştır. 
Çıktı fiatlarmda ortaya çıkan artışlar, aynı zamanda girdi 
oranlarına da yansırsa, cari ve sabit fiatlarla elde edilen kat¬ 
sayılar aynı olacaktır. Gerçekte bu durumun tümüyle ortaya çık¬ 
ması çok olası olmadığından sabit fiatlarla daha gerçekçi sonuç¬ 
lara ulaşılacağ-ı varsayılır. Ancak bu konuda yapılan çalışmalarda 
sabit rakamlar ve cari fiatlarla yapılan çözümlerin hemen aynı 
olduğu gözlenmiştir(Kepenek, 1977) 
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4nçak belirli normlara dayalı açıklamalar, kullanım kolay¬ 

lığa getirmektedir. Çok belirli sapmalar gösteren sanayi kolları 
(sektörler) ise ayrıca belirtilmeğe çalışılmıştır. 

1973 yılı için daha ayrıntılı bir sektör ayırımı ve bu sektör¬ 

ler arası ilişkiler üzerine bilgi bulunmaktadır.(64 sektör ve 41 

imalat sektörü) sektörlerin daha ayrıntıda incelenmeleri ve bağ¬ 
lantılarının bulunması, toplulaştırmanın getirdiği bazı sakınca¬ 

ları ortadan kaldırabilir. Bu nedenle 1973 yılı için bir de 41 

imalat sektörü bazında bir çözümleme gerçekleştirilmiştir. Bir 
sonraki bölümde mekansal boyutu, bağlantılar olgusu çerçevesinde 

içerirken bu sektör ayrımı kullanılmıştır. 

3.2.1. TÜM SEKTÖRLERE GÖRE İLERİ-GERİ BAĞLANTI ORAHLARI 

Tablo l'de tüm sektörlere göre ileri bağlantı oranları 

Tablo 2'de geri bagL^A oranları verilmektedir. Üç zaman kesitin¬ 
de elde edilen oranların ortalara sı .değerlendirilmelerde esas 

olarak alınmıştır. 

Bir sektörün yer alabileceği seçenekler şöyle ; belirlenmiş¬ 
tir. 

L,1. İleri bağlantı oranı yüksek 

Geri bağlantı oranı yüksek 

A.2. Geri bağlan;ı oranı yüksek 

İleri bağlantı oranı düşlik 
A.3. İleri bağlantı oranı yüksek 

Geri bağlantı oranı düşük 

A.4. Geri bağlantı oranı düşük 

İleri bağlantı oranı düşük 
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Yüksek ve düşük oranlarının nasıl saptandığından daha önce 

konu edilmiştir. Yülcsek düşük ayrıştırılması olasılıklı en düştük 

0.0 ve en yüksekl#0 değerlerinin, orta noktası olan 0.50(0.50 
dahil) oranı üzerine yapılmıştır. Bu ölçüt kullanılarak her sek¬ 
törün hangi seçenekte incelenmesi gerektiği belirlenmiştir. 



TABLO 1: TÜM SEKTÖRLERİN İLERİ BAĞLANTI ORANLARI 

(C^ri fiatlarla) 

s E KTÖRLER 1963 1967 1973 ORTALAMA 

01 TARIM 0 = 554 0.47519 0,54657 0.52525 
0? ORMANCILIK 0,528 0.74776 0.80852 0.69376 

03 HAYVANCILIK VE 

BALIKÇILIK 
0.392 0*34996 0.25220 0.33138 

34 KÖMÜR ÇIKARIMI 0.797 0.76969 0.51220 0.69296 

35 DEMİR CEVHERİ ÇIKA¬ 
RIMI 

0.818 0.96825 1.06280 0.94968 

'6 DİĞER MADEN VE TAŞ 
ÇIKARIMI 

0.860 0.38644 0.91696 0.72113 

)7 ŞEKER 0.191 0.29550 0.40325 0.29658 

TÜTÜN İŞLEME VE 0.150 0.0 0.0 0.0500 
ÜRÜNLERİ 

'9 ALKOLLÜ İÇECEKLER 0.048 0.08634 0.09497 0.06043 

0 DİĞER GIDA ÜRÜNLERİ 0.144 0.16592 0.26789 0.19260 

1 DOMA VE GİYİM 0.313 0.21388 0.27613 0.2676 

2 AĞAÇ MAMULLERİ 0 0 ^224 0.57838 0.5964 
(Mobilya dahil) 

3 KAĞIT,BASIM, 0.629 0=37246 0.56952 0.52366 
KIRTASİYE 

DERİ VE ÜRÜNLERİ 0.255 0.17927 0.41868 0.28431 

KAUÇUK PLAS İK VE 0.479 0.52704 0.0 0.50302 
ÜRÜNLERİ 

> KİMYA VE İLAÇ 0.470 0.17064 0.50860 0.38308 

' GÜBRE 0.103 0.38719 0.84425 0.44481 

» PETROL RAFİNERİLERİ 0.7^9 0.81585 0.70348 0.76944 

1 TOPRAK, CAM VE METAL 0.563 0.42891 0.37720 0.45637 
DIŞI ÜRETİM 
ÇİMENTO 0.959 0.95039 0.89618 0.93519 

DEMİR ÇELİK 0.997 0.84871 0.94585 0.93052 

DEMİR DIŞI METALLER 0.878 0.72350 0.89372 0.83174 

METAL ÜRÜNLERİ 0.408 0.24229 0.26371 0.30466 

TARIM VE ELEKTRİKSİZ 0.237 0.17366 0.11988 0.17684 
MA KİN AL AR 



tiKTÖRLER 1963 1967..,' 1973 ORTALAMA 

>5 ELEKTRİKLİ MAKİNA VE 
CİHAZLAR 

0.265 
■ ■■ M.    

0.272İ3 0.18812 0.24175 

i6 ULAŞIM ARAÇLARI 0.344 0.31694 0.41960 0.36018 

>7 ELEKTRİK ÜRETİM VE 
DAĞITIMI 

0.596 0.73738 0.64745 0.66027 

>8 DEMİRYOLU ULAŞIMI 0*343 0.58911 0.37576 0.43595 

>9 DİĞER ULAŞIM 0.205 0.17036 0.26686 0.21468 

>9 TİCARET 0.322 0.54038 0.35482 0.40573 

il HABERLEŞME 0*455 0.48162 0.33879 0.42513 

BANKACILIK, SİGORTA 
VE KOOPERATİF 

0.744 0.66763 0.94883 0.78682 

ŞAHŞİ HİZMETLER 0.147 0*15560 0.24340 0.18200 

BİNA İNŞAATI 0.0 0.0 0.0 o.ö 

BİNA DIŞI İNŞAATI 0.0 0.0 0.0 010 

KAMU HİZMETLERİ 
(Gaz, su) 

0.008 0.02739 0.0108b 0.15416 

BİNA SAHİPLİLİĞİ 0.098 0.27287 0.0 0.12362 



- 56 -

'ABLO 2: TÜM SEKTÖRLERE GÖRE GERİ BAĞLANTI ORANLARI 

(Cari fiatlarla) 

EKTÖRLER 1963 1967 1973 ORTALAMA 

1 Tarım 0.248 

2 Ormancılık 0.268 

3 Hayvancılık ve Balık- 0.691 
çılık 

4 Kömür Çıkarımı 0.401 
5 Demir Cevheri Çıkarımı 0.455 
6 Diğer Madenler ve Taş 

Çıkarımı 
0.101 

7 Şeker 0.480 
3 Tütün İşleme ve Ürün» 

leri 
0.601 

3 Alkollü İçacekler 0.231 
) Diğer Gıda Ürünleri 0.789 
L Dokuma ve Giyim 0.549 
> Ağaç Mamulleri 0.660 

\ Kağıt, Basım ve Kırta¬ 
siye 

0.519 

Deri ve Ürünleri 0.617 
( Kauçuk, plastik ve 

Ürünleri 
0.451 

Kimya ve İlaç 0.501 
Gübre 0.487 

Petrol Rafineleri 0,262 

Toprak, Cam ve Metal 
dışı Üretim 

0.325 

Çimento 0.478 

Demir-Çelik 0.528 

Demir Dışı Metaller 0.400 

0.21216 0.26815 0.24277 

0.31063 0.30081 0.29314 

0.43979 0.48061 0.53710 

0.25423 0.27720 0.31081 

0.36507 0.34690 0.38889 

0.15769 0.22440 0.16103 

0.46995 0.49895 0.48296 

0.81423 0.35287 0.58936 

0.5362 0.38300 0.33356 
0.75958 0.79664 0.77452 
0.38450 0.46010 0.46453 

0.62128 0.61768 0.63298 
0.26682 0.34453 0.37678 

0.51515 0.47626 0.53613 

0.17375 0.26654 0.29709 

0.27479 0.42235 0.39938 

0.37179 0*53675 0.46518 

0.24921 0.26000 0.25707 

0.37040 0.32152 0.33390 

0.53441 0.51300 0.50847 

0.53484 0.55510 0.53931 
0.34681 0.46460 0.40380 
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5 E KîöELEE 1963 1967 1973 ORTALAMA 

>3 Metal Ürünleri 0.477 0.47402 0.49612 0.48238 

>4 Tarım ve Elektriksiz 
Makina 

0.393 0.24712 0.35470 0.33160 

>5 Elektrikli Makina ve 
Cihazlar 

0.352 0.26896 0.37480 0.33192 

;6 Ulaşım Araçları 0.^0 0.335İ0 0*51563 0.47691 

!7 Elektrik Üretim 
ve Dağıtımı 

0.446 0.45341 0.45593 0.45178 

8 Demiryolu Ulaşımı 0.690 0.39016 0.38249 0.48755 

9 Diğer Ulaşım 0.400 0.30443 0.45311 0.38584 

9 Ticaret 0.137 0.13474 0.14690 0.13954 

Haberleşme 0.179 0.18377 0.17217 0.17813 
O Bankacılık, Sigorta 

ve Kooperatif 
0.199 0.20723 0.14149 0.18257 

3 Şahşi Hizmetler 
ve Meslekler 

0.220 0.39238 0.43579 0.34939 

Bina 4nşaatı 0.415 0.60169 0.57952 0.53207 

5 Bina Dışı İnşaatı 0.019 0.32250 0.39091 0.24413 
- Kamu Hizmetleri 0.065 0.05250 0.06918 0.24310 

Bina Sahipliliği 0,0 0.06031 0.06800 0.04277 



Bölgesel gelişme açısından her seçeneğin özellikleri ise şöy¬ 
le varsayılmaktadır. 

Al. SEÇENEĞİ : 

(1) Hem girdi aldığı sanayi kollarını 

(2) Hem de girdi verdiği sanayi kollarını uyarıcı nitelikte 

(3) Bir bölgedeki gelişmeyi uyaracak, çekici sektör olarak 

(4) Dışsal ekonomiler yaratıcı 

A2. SEÇENEĞİ : 

(1) Girdi veren sanayi kolları için istem yaratıcı 

(2) Bir birimin veya yeterli olmadığı durumda bu sektörde 
birkaç birimin kurulması ile en f ufak istem ölçeği aşıldığında, 
bağlantılı sektörde yeni birimlerin kurulmasını uyarıcı 

(3) Genel olarak tüketim malları üretiminde yoğunlaşan 

(4) Bölgesel gelişme açısından, ölçek ekonomilerinin irde¬ 
lenerek kullanılabilir, ancak yan etkilerinin de gözetilmesi ge¬ 
rekli 

A3. SEÇENEĞİ : 

(1) Girdi verdiği sanayi kolları için hazır sunum yaratıcı 

(2) Yarattığı sujıum, girdi verdiği sanayi 
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kollarının bu girdi için gereksin? rai eri " rşılayıp, diğer girdi 
gereksinimlerinin de diğer kaynaklardan sağlandığında, yeni sa¬ 
nayilerin oluşmasını uyarıcı 

(3) Çoğunlukla ara malları sanayi üretim kolunda 

(4) Tamamlayıcı birimler oluşturulduğunda bölgesel geliş¬ 
me açısından etkili, bu yönde politikalar gelişt:rjlirken göze¬ 
tilmesi gerekli 

A. 4. SEÇENEĞİ : 

(1) Diğer sanayi kollarını uyarıcılığı, ancak bölgede 
yarattığı gelir, konutsal diye tanımlanan bağlantılarla olan 

(2) Bölgesel gelişme politikalarında ancak tamamlayıcı 
olarak kullanılabilir, 

(3) Tüketime yönelik 

Tablo 1 ve Tablo 2*den yararlanılarak, bu seçenek¬ 

lere ayrıştırılan sektörlerin dağılımı ise şöyledir. 
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TABLO : 3 - SEKTÖRLERİN SEÇENEKLERE GÖRE DAĞILIMI 

Seçe¬ 
nek 
No. 

Sek¬ 
tör 
No. SEKTÖRLER 

İLERİ 
BAĞLANTI 
ORANI 

GERİ 
BAĞLANTI 
ORANI 

12 Ağaç makulleri (iaobil- 
ya dahil) 0.59640 0.63298 

Al 20 Çimento 0.93519 0.50847 

21 Demir-Çelik 0.93052 0.53931 

03 Hayvancılık,balıkçılık 0.33133 0.53710 
08 Tütün işleme ve ürünleri 0.05000 0.53936 

A2 10 Diğer gıda ürünleri 0.19260 0.77452 

14 Deri ve Ürünleri 0.28431 0.53613 

34 Bina inşaatı 0.0 0.53207 

01 Tarım 0.52525 0.24277 

02 Ormancılık 0.59376 0.29314 
04 Kömür çıkarımı 0.69296 0.31081 

05 Demir cevheri 0.94968 0.38899 
Q6 Diğer madenler çıkarımı 0.72113 0.16103 

A5 13 Kağıt,Basım,Kırta siye 0.52336 0.37678 

15 Kauçuk,plastik ve ürünle 
ri 

M* 

0.50302 0.29709 

18 Petrol rafinerileri 0.76944 0.25707 

22 Demir dışı metaller 0.83174 0,40380 
27 Elektrik üretim ve da¬ 

ğılımı 0.66027 0.45178 

32 Bankacılık, sigorta ve 
kooperatif 0.78682 0.18257 
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TABLO : 3 - (Devam:.' SEKTÖRLERİN SEÇE: ISISRE GÖRE DAĞIL BU 

Seçe¬ 
nek 
No. 

Sek¬ 
tör 
No. SEKTÖRLER 

ÎLERÎ 
BAĞLANTI 
ORANI 

GERİ 
BAĞLANTI 
ORANI 

07 Şeker 0.29658 0.48296 

09 Alkollü içecekler 0.06043 0.3356 
11 Dokuma, giyim 0.26767 0.46453 

16 Kiraya ve ilaç 0.38308 0.39938 
17 Gübre 0.44481 0.46518 

19 Toprak cam metal dışı üretim 0.45637 0.33930 

23 Metal ürünleri 0.30466 0.48238 

A4 
24 Tarım ve elektriksiz makinalar 0.17684 0.33160 
25 Elektrikli makina ve cihazlar 0.24175 0.33192 

26 Ulaşım araçları 0.36018 0.47691 
28 Demiryolu ulaşım 0.43595 0.48755 

29 Diğer ulaşım 0.21468 0.33584 

30 Ticaret 0.40573 0.13954 

31 Haberleşme 0.42513 0,17813 

33 Şahsi hizmetler ve meslekler 0.18200 0.34939 

35 Bina inşaatı 0.0 0.24413 

36 Konu hizmetleri 0.01541 0.24310 

37 Bina sahipliligi 0.12362 0,04277 
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3.2.2. İMALAT SEKTÖRLERİNE GÖRE BAĞLANTI ORANLARI : 

Tablo 4 ve Tablo 5'te sırasıyla imalat sektörle¬ 

rine göre, ileri ve geri bağlantı oranları verilmektedir.- Bü 
oranlar saptanırken yanlız imalat sanayilerinden alman girdiler 
ve banlara verilen çıktılar gözönüne alınmıştır, Tüm sektörler 
için belirlenen seçeneklere göre yine bir gruplamaya gidilmiş 

olup seçenekler için varsayılan özellikler bu gruplamada da ge¬ 
çer lidir, Bu çözümlemede yüksek-düşük bağlantı oranı tanımları 
ise, elde edilen oranların değerlendirilmesi ile oluşmuştur. 
Dönüm noktası olarak geri bağlantı oranları ortalaması (0.24561) 

ve ileri bağlantı oranları ortalaması (0.-23408) alınmıştır. Bu 
değerlere göre gruplamalar yapılmıştır. Tablo 6'da bu imalat sek¬ 
törlerinin seçeneklere göre gruplaması izlenebilir. 

Tablo 3 ve Tablo 6'da sektörler ve imalat sektör¬ 

lerinin seçeneklere göre gruplaması verilmiştir. Bu iki tabloda 

oluşan farklılıklar, sektörlerin seçenekler içindeki yeri üzeri¬ 
ne değerlendirmeler, bir sonraki bölümde toplu biçimde sunulmuş¬ 
tur. 
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TABLO : 4 - İMALAT SEKTÖRLERİNE GÖRE İLERİ BAĞLANTI ORANLARI 
(İmalat Sektörleri arasındaki akımlara göre) 

cari fiatlarla 

İMALAT SEKTÖRLERİ 1963 1967 1973 ORTALAMA 

07 ŞEKER 0.14959 0.23850 0.20627 0.19812 
08 TÜTÜN İŞLEME 0.14972 - - 0.04990 
09 ALKOLLÜ İÇECEKLER 0.01554 0.02350 0.01848 0.01917 
10 DİĞER GIDA ÜRÜNLERİ 0.10810 0.09059 0.18429 0.12766 
11 DOKUMA VE GİYİM ( 

(Ayakkabı Hariç) 0.29868 0.17900 0.24107 0.23958 
12 AĞAÇ MAMULLERİ 0.23489 0.22120 0.24107 0.23238 
13 KAĞIT,B ASIM,KIRTASİ- 

YE 0.48140 0.22240 0.46283 0.38887 
14 DERİ VE ÜRÜNLERİ 0.22796 0.15250 0.41479 0.26508 
15 KAUÇUK,PLASTİK VE 

ÜRÜNLERİ 0.13829 0.06720 0.19598 0.13382 
16 KİMYA VE İLAÇ 0.31579 0.05320 0.44431 0.2711 
17 GÜBRE 0,04897 0.0 0.0 0.01632 
18 PETROL RAFİNERİLERİ 0.19930 0.26890 0.18908 0.21909 
19 TOPRAK,CAM,METAL 

DIŞI ÜRETİM 0.12095 0.12460 0.14637 0.13064 
20 ÇİMENTO 0.03579 0.05480 0.05190 0,04749 
21 DEMİR ÇELİK 0.61862 0.40330 0.66738 0.58976 
22 DEMİR DIŞI METALLER 0.81870 0.70040 0.86669 0.79536 
23 METAL ÜRÜNLERİ 0.17100 0.12885 0.15756 0.15247 
24 TARIM VE ELEKTRİKSİZ 

MAKİNALAR 0.15946 0.07020 0.07658 0.10208 
25 ELEKTRİKLİ MAKİNA 

VE CİHAZLAR 0.11590 0.09506 0.09299 0.10131 
26 ULAŞ ILI ARAÇLARI 0.04350 0.00 808 0.22887 0.09348 
27 ELEKTRİK ÜRETİM VE 

DAĞILIMI 0.40368 0.56240 0.46924 0.47844 

ORTALAMA 0.23769 0.17831 0.24357 0.21985 
Kayı 

1963 Girdi-Çıktı tablosu "structural interdcpendence of 
Turkısb öcooçcıy », Choraverti, 
Gülert Canalp (1970) 

1967 Girdi-Çıktı tablosu "Inter-mdustry transactions 
teble of the Turkısh economy 
1967" SPD 

1973 Girdi-Çıktı tablosu "Dördüncü Beş Yıllık Plan mo¬ 
deli yan çalışmaları"Haziren 
1977. 



- 64 -

TABLO : 5 - İMALAT STIKTÜBLEFİFE ÇüPE GEkİ BAĞLANTI ORANLARI 
(İmalat Sanayileri Arası Akımlarına göre) 

(Cari fiatlarla) 

İMALAT SEKTÖRLERİ 1963 19C7 1973 
ORTALA¬ 
MA 

07 Şeker 0.07230 0.04090 0.03026 0.04782 
08 Tütün İşleme 0.18077 0.03270 0.02916 0.080876 
09 Alkollü İçecekler 0.14038 0.18383 0.17700 0.16707 
10 Diğer Gıda Ürünleri 0.12360 0.19089 0.17860 0.16603 
11 Dokuma ve giyim 0.33100 0.16604 0.24860 0.24854 
12 Ağaç Mamulleri 0.20280 0.18507 0.17973 0.18920 
13 KAğıt,basım,kırtasiye 0.37250 0.12370 0.21742 0.23787 
14 Deri ve Ürünleri 0.39176 0.23076 0.29866 0.30706 
15 Kauçuk,plastik ve ürünle¬ 

ri 0.36310 0.06598 0.14118 0.19008 
16 Kinyc ve İlaç 0.39100 0.12763 0.37121 0.29663 
17 Gübre 0.28205 0.16660 0.48587 0.31150 
18 Petrol Rafinerileri 0.22370 0.10229 0.10315 0.14304 
19 Toprak,cam ve metal 

dışı üretim 0.12939 0.14309 0.14309 0.14322 
20 Çimento 0.18292 0.30227 0.30227 0.25529 
21 Demir-Çellk 0.35749 0.36330 0.36330 0.36366 
22 Demir dışı metaller 0.24770 0.26225 0.38170 0.2972 
23 Metal Ürünleri 0.40u39 0.3uj30 0.40472 0.39613 
24 Tarım ve elektriksiz 

makinalar 0.34254 0.19442 0.30200 0.27965 
25 Elektrikli makina ve 

cihazlar 0.28300 0.15960 0.26720 0.23853 
26 Ulaşım araçlar: 0.46100 0,09929 0.42373 0.29800 
27 Elektrikli üretim ve 

dağılımı 0.26628 0.25948 0.24920 0.25832 
Ortalama 0.27414 0.17582 0.25228 0.23408 

Kaynak : 1963-1967 ve 1973 Girdi-Çıktı tablolarından türetil¬ 
miştir. 



- 65 -

TABLO : 6 - İMALAT r^KIÖRL^KİK :^ÇT” -T~"T5! GÖRE GRU FLAMASI 

Seçe¬ Sek¬ İLERİ GERİ 
nek tör BAĞLANTI BAĞLANTI 
No. No. İMALAT SEKTÖRLERİ ORANI ORANI 

11 Dokuna ve giyim 0.23958 0.24854 
13 Kağıt basım kirtasiye 0.38887 0.23787 

AT 
14 Deri ve ürünleri 0.26508 0.30706 

AJ. 16 Kimya ve İlaç 0.27110 0.29663 
21 Demir-Çelik 0.58976 0.36366 
22 Demir dışı metaller 0.79536 0.2976 
27 Elektrik üretim ve dağıtımı 0.47844 0.25832 

17 Gübre 0.01632 0.31150 
20 Çimento 0.04749 0.25529 
23 Metal ürünleri 0.15247 0.39613 

Ü2 24 Tarım ve elektriksiz makinalar 0.10208 0.27965 
25 Elektrikli makina ve cihazlar 0.10131 0.23853 
26 Ulaşım araçları 0.09348 0.29800 

\ T 
12 Ağaç mamulleri 0.23238 0,18900 

-*o 18 Petrol rafinerileri 0.21909 0.14304 

07 Şeker 0.19812 0.04782 
08 Tütün işlene ve eleri 0.04990 0.08087 

14 09 Alkollü içeçekler 0.01917 0.16707 
10 Diğer Gıda Ürünleri 0.12766 0.16603 
15 Kauçuk,plastik ve ürünleri 0.13382 0.19008 
19 Toprakjcam ve metal dışı üretim 0.13064 0.14322 



- 66 -

3.3 DEĞERLENDİRME 

Bu çalışma kapsamı içinde ileri, geri bağlantı 
oranları tüm sektörler ve yanlız imalat sekörleri için saptan¬ 
mış olup, yüksek ve düşük tanımlarında, kullanılan kıstaslar da¬ 
ha önce belirtilmişti. 

Bu yapılan çözümlemelerde ortaya çıkan sonuçlar 
ve bu sonuçların bölgesel gelişme açısından irdelenmesi şu nok¬ 
talarla özetlenebilir, 

(1) Tüm sektörler ele alındığında, yüksek 
ileri ve yüksek bağlantılı sektörler ağaç mamulleri, çimento 
ve demir-çelik sektörleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlar¬ 
dan Demir-çelik sektörü kuramsal çalışmalarda ve bazı uygulama 

(25) 
çalışmalarında ana sektör olarak tanımlamaktadır. Demir- 
çelik komplekslerinin bölges 1 gelişme acısından bir ivme ya¬ 
rattığı bilinmekle birlikte giderek artan ölçekler nedeniyle 

yaygınlaştırılması ekonomik ^muıuaktad^r. 

(25) : Bu yargıdan hem endüstri komplekslerine dayalı 
çalışmaları m çokluğuna dayalı olarak, hem de 
özellikle bu vurgulamayı getiren çalışmalar ne¬ 
deniyle söz edilmiştir, 
Tyagunenio, 'V.L- ve diğerleri, 1973, 1 Industrialisation 
11 sat? on of developing countries, Progress Publishers, 
Moscow 



(2) Yanlız imalat sektörleri arası bağlantılar 
gözetildiğinde yüks^v ileri ve gvii baöi.unt;ılı sektörler grubun¬ 
da yer alan imalat sektörleri farklılaşmaktadır. 

Girdilerinin büyük bir kısmını ormancılık 

sektöründen sağlayan ağaç mamulleri sanayinin, yanlız imalat 

sektörleri arasındaki mal akımı gözetildiğinde geri bağlantıla¬ 
rının düşük olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu sanayi kolunun 

bölgede bir gelişme ivmesi yaratabilmesinin, daha çok orman 
kaynaklarının varlığına bağımlı olduğu söylenebilir, 

(3) Çimento sanayi ise imalat sektörleri içinde 
yer almayan bina inşaat sektörüne çıktılarını verdiği için ilk 
çözümlemede yüksek ileri-geri bağlantı oranları (Al) grubunda 
yer alan bu sanayi kolu, bu özelliğinden dolayı, ikinei çözüm¬ 

lemede yüksek geri-düşük ileri bağlmtı (A2) grubunda yer almış¬ 
tır* 

(4) İmalat sektörleri arası bağlantılara göre, 
yüksek ileri ve geri bağlantılı sektörler demir-çelik sektörü 

dışında dokuma, kağıt-feasım, deri ve ürünleri, kimya ve ilaç 
demir dışı metaller, elektrik üretim sektörleri yeralmaktadır, 

(5) Dokuma sektörü ilk çözümlemede düşük ileri 
ve geri bağlantılı sektörler arasında yeralmakla birlikte, bu 
oranlar yanlız imalat sektörleri arası akım dikkate alındığında 

ilk grubun içine girmektedir. Ancak toplam imalat sektörlerin¬ 

den aldığı girdinin 0,24'i yine dokuma sanayinden olup, toplam 
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çıktısının 0.5651'ni dokuma sanayine vermektedir, (1973 rakam
larına göre) Türkiye'deki en gelişmiş sanayi kolu diye tanımla
yabileceğimiz bu sektörün bu özelliklerinin bölgesel gelişme 
politikalarında değerlendirilmesi gerekir, 

(6) Deri ve ürünleri sanayi kolu, tüm sektörler 
ele alındığında ileri bağlantısı düşük olduğu saptandığında, 
yanlız imalat sektörleri gözetildiğinde ileri bağlantı oranı 
0.26508 olmaktadır. Toplam çıktılarının 0,61 ni Elbise, giyim, 
dokumadan mamul hazır eşya sektörüne (Alt sektör No:22) vermek
tedir. İki sektör arasındaki bu yüksek bağlantı bu sektör çık
tılarının, dokuma ve giyim (sektör No:11) için ara mali niteli
ğinde olduğunu belirlemektedir. 

(7) Kimya, ve ilaç ve demirdışı metaller sek
törleri ise çıktılarının büyük çoğunluğunu diğer imalat sek

törlerine vermektedir, İlaç alt sektörü çıktısının büyük çoğun

luğunu kendi içinde kullanırken, kimya sektörü değişik pek çok 
sektöre girdi sağlamaktadır. Demir dışı metal sanayi diğer sek

törlerle de bağlantılar oluştururken, kendi içindeki birimlerde 
girdi ve çıktı bağlantılarını sağlamaktadır, 

(8) Elektrik üretim ve dağıtımı sektörü için ay#-
nı sav geçerli olmakla birlikte, başka sınırlar içinde ele alın
masına karşın, geri bağlantı oranlarının yarıya yakın azalması, 

toplam girdilerin yarıdan fazlasının imalat sektörlerinden diğer 
yarısının ise imalat sektörleri dışından sağlandığı söylenebilir. 
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(11) Petrol rafineleri hemen her sektöre girdi 
sağlayan, hammaddeyi işleme sürecini içeren bir sanayi kolu olup, 
ana girdisini Ham petrol çıkarımı ve gaz üretimi (Alt sektör 06) 

oluşturmaktadır. Bu nedenle yanlız imalat sektörleri gözetildi¬ 
ğinde geri bağlantısı çok düşük çıkmaktadır, 

(12) Tüm sektörlere ve imalat sektörlerine göre 
yapılan çözümlemelerde (A4) grubunda yer alan şeker, alkollü 
içecekler, toprak, cam ve metal dışı liretim sektörleri, ilk iki 
sektörde tarımsal üretime, üçüncüsünde doğal kaynaklara bağım¬ 

lı olmaktadır. Ancak bu sanayi kollarının üretim için girdi ge¬ 
reksinimi, diğer doğal kaynaklara bağımlı sanayilere göreli da¬ 
ha azdır. 

(13) Tütün işleme ve ürünleri dolaysız olarak 
tütün üretimine dayalı olup, toplam girdisinin 0,718i (1973 aralar ş. 
rakamlarına göre) ini tarım sektöründen sağlamaktadır. Aynı 

sav gıda ürünleri içinde de geçerli olmaktadır. 

(14) Kauçuk, plastik ve ürünleri oldukça karmaşık 
özellikler gösteren sektör gruplarından biridir. Ara. malı üre¬ 

ten sanayi birimleri ile birlikte, tüketim birimleri de aynı 
kapsam içinde yer almaktadır. İleri bağlantıların çoğu imalat 
dışı sektörlere •lduğundan, ikinci çözümlemede düşük ileri ve 
geri bağlantı grubunda yeralmaktadır. 



- 70 -

(15) c'J*örlere göre özelli1 lera ne değindiğimiz 
sanayi kollarının genel özellikleri şöyle özetlenebilir. 

Tarımsal girdilerin üretildiği veya doğal 
kaynakların mevcut olduğu bölgelerde etkin olabilecek sanayi 

kolları şunlardır ; Ağaç mamulleri, tütün işleme ve ürünleri, 
diğer gıda ürünleri, toprak, cam ve metal dışı üretim sektörleri 

Dolaysız bağlantı etkilerinin önemli olma¬ 

dığı, ancak konutsa.1 bağlantılarla etkin olabilecek imalat sek¬ 

törleri ise; şeker, alkollü içecekler, toprak, cam ve metal 

dışı üretim sektörleridir. 

Bu bölümde, Türkiye'de sektörlere göre ileri ve geri 

bağlantı oranları saptanmış ve bölgesel gelişme açısından na~ 
olarak ırdelenmıgtiDvBatı âefctorlerih:bölgeiel 

sil değerlendirilebilecekleri çok kaba/gelişme açısından et¬ 
kinliği ancak yardımcı olabilecek sanayiler olarak değerlendi¬ 

rilirken, diğer bazı sektörlerin gelişme programlarında kulla¬ 
nılma olasılığı daha fazladır. 

Ancak ileri ve geri bağlantı oranları yüksek sektör grup- 
larınm hangi sektörlerle bütünleşme göstereceği, makro analiz¬ 

lerde kuramsal olarak ve Türkiye'de mevcut mekansal yapıda olu¬ 

şan bütünleşmelerin irdelenmesi ile ortaya çıkabilir. Bu tür 
bütünleşmeleri inceleyen yaklaşım sektör ayırımından sektör 
gruplarına ve daha akılcı bileşkelere gitmek olanağı bulunabilir. 
Bir sonraki bölüm sanayilerarası bağlantıları mekansal açıdan 

irdeleme yönünde, genelleme seviyesi oldukça yüksek bir araş¬ 
tırmadır . 



3.4 1973 YILI İMALAT SANAYİLERİ BAĞLANTI ORANLARI 

1973 yılı imalat sanayilerinin geri ye ileri bağ¬ 

lantıları, 20 sektör bazında araştırılmıştır ve Tablo 5 vc Tab¬ 
lo 6'da verilmiştir. 1973 yılı için aynı bağlantılar daha ay¬ 
rıntılı şekilde 41 imalat sektörü bazında saptanmış olup Tablo 7 
ve Tablo 8'de verilmektedir. Böylelikle ilk tablolarda verilen 

sektörlerin içinde yer alan sanayi kollarını daha ayrıntılı şe¬ 
kilde görmek olanağı ortaya çıkmaktadır. Sanayilerin mekansal 
bütünleşmelerine yönelik araştırmalarda da, bu sektör ayırımı 
ve bağlantılar kullanılacaktır. 
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TABLO : 7 : 1973 YILI İMALAT SEKTÖRLERİ B/.j LAN Tl ORANLARI î 
TÜM SE^i'UKuERE GUKE 

İ^jRİ BAĞLANTI LERİ BAĞLANTI 
İMALAT SEKTÖRLERİ ORANI ORANI 

11. Mezbaha Ürünleri 0.1517 0.9362 
12. Sebze ve meyve işleme Sanayi 0.1311 0.7842 
13. Bitkisel ve Hayvansal Yağlar İmali 0.4014 0.8161 
14. Un ve Unlu Memüller 0.4767 0.8778 
15.Şeker Üretimi 0.4043 0.8370 
16. Diğer Besin Maddeleri 0.2000 0.8337 
17. Alkollü İçkiler 0.0950 0.4537 
18. Alkolsüz İçkiler 0.4675 0.7135 
19. Tütün Sanayi 0.0 0.5267 
20. Çırçırlama 0.4845 0.8806 
21o Dokuma Sanayi 0.2648 0.7295 
22. Elbise Giyim Eşyası-Dokuma 0.0101 0.5700 
23. Deri ve Kürk Ürünleri 0.8647 0.7140 

24. Ayakkabı Sanayi (Mobilya) 
25. Agaç ve Mantar Ürünleri ) . ( 
26. Ağaç Mobilya ve Mefruşat ri^ 

0.0027 
0.6251 

0.3953 
0.6895 

0.2008 0.7408 
27. Kağıt ve Kağt Ürünleri 0.8640 0.7118 
28, Basım, Yayım ve Ciltçilik 0.1605 0.5169 
29. Kimyasal Gübreler İmali 0.8443 0.4936 
30. İlaç Sanayi 0 "557 0,4729 
31. Diğer Kimyasal Maddeler İmali 0.5926 0.5983 
32. Petrol Arıtımı 0.75H 0.7083 
33. Diğer Petrol ve Kömür, ürünleri 0.5960 0.7238 
34. Kavuçuk ve Kauçuk Ürünleri 0.7338 0.6025 
35. Plastik Ürünleri 0.3741 0.7745 
36. Cam ve Camdan Mamul Eşya 0.4979 0.5383 
37. Çimento 0.8962 0.6604 
38, Diğer Taş ve Toprağa Dayalı 0.3220 0.5058 
39. Demir-Çelik Ana Sanayi 0.9459 0.6633 
40. Diğer Metal Ana Sanayi 0,8937 0.8458 
41. Metal Eşya Sanayi - 
42. Elektriksiz Makina?ar ( ) 

0.2591 
0.0806 

0.6464 
0.5570 

43. Tarımsal Makina ve Teçhizat 0.2470 0.7951 
44. Elektrikli Makinalar 0.1881 0.6275 
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İLERİ BAĞLARTl 
İMALAT SEKTÖRLERİ ORANLIRI 

GERİ BAĞLANTI 
ORANLARI 

45. Deniz Ulaşım Araçları (Onarım Dahil) 0.3935 0.4137 

46. Demiryolları Ulaşım Araçları(Ona.Dahil) 0.4141 0.4215 

47. Motorlu Kara Ulaşım Araçları ( " ) 0.4246 0.6313 

48. Diğer Taşıma Araçları ( " ) 0.4008 0.3376 

49. Diğer İmalat Sanayi 0.1525 0.7579 

50. Diğer İmalat Sanayi 0.6475 0.3897 

51. Gaz ve Su 0.3907 0.3190 

Kaynak t 1973 Endüstriler arası işlemler tablosundan türetilmiş¬ 

tir. "Dördüncü Beş Yıllık Plan modeli ve yan çalışmaları" 
Haziran 1977 
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TABLO 8 : YILI İMAMI ŞEKTÖRLAAİ BAĞLAMI ORANLARI : 
(İmalat Sektörleri Arasındaki İşlemlere-göre ) 

İLERİ BAĞLANTI GERİ BAĞLANTI G-RtlP 
imalat sektörleri ORANLARI ORANLARI NO 

11. Mezbaha Ürünleri 0.0814 0.0184 A4 

12. Sebze ve Meyve İşleme Sanayi 0.0888 0.1294 A4 

13. Bitkisel ve Hayvansal Yağlar 
İmali 

0,3481.. 0.5025 Al 

14. Unlu ve Unlu Mamuller 0.3356 0.0454 A3 

15. Şeker Üretimi 0.2074 0.1004 A4 

16. Diğer Besin Maddeleri 0.0676 0.4748 A2 

17. Alkolü İçkiler 0,0184 0.2305 A4 

18. Alkolsüz İçkiler 0.0746 0.5516 A2 

19. Tütün Sanayi 0.0 0.0557 A4 

20. Çırçırlama 0.4845 0.0246 A3 

21. Dokuma Sanayi 0.2436 0.4684 A2 

22. Elbise Giyim Eşyası-Dokumadan 
Mamul 0.0078 0.4726 A2 

23. Deri ve Kürk Ürünleri O.8566 0.3218 Al 

24* Ayakkabı Sanayi 0.0027 0.85 A2 

25. Ağaç ve Mantar Ürünleri 
(Mobilya Hariç) 

0.2474 0.2064 A4 

26. Ağaç Mobilya ve Mefruşat 0.1898 0.5760 A2 

27. Kağıt ve Kağıt Ürünleri 0.6910 0.3856 Al 

28. Basım, Yayım, Ciltçilik 0.1462 0.3282 A2 

29. Kimyasal Gübreler Sanayi 0.0 0.2869 A2 

30. İlaç Sanayi 0.1631 0.3985 A2 

31. Diğer Kimyasal Maddeler İmali 0.5132 0.3194 Al 

32. Petrol/Arıtımı 0.1961 0.1093 A4 

33. Diğer Petrol ve Kümür Ürünleri 0.1324 0.4832 A2 
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İLERİ BAĞLANTI 
İmalat sektörlerî oranlari 

GERİ BAĞLANTI 
ORANLARI 

GRUP 
NO 

34. Kauçuk ve Kauçuk Ürünleri 0.1013 0.4452 A2 

35» Plastik Ürünleri 0.3331 0.5575 Al 

36. Cam ve Camdan Mamul Eşya 0.3616 0.3604 Al 

37. Çimento 0.0519 0.3433 A2 

38. Diğer Taş ve Camdan Mamul 
Eşya 

0.0477 0.1934 A4 

39. Demir-Çelik Ama Sanayi 0.6673 0.5954 Al 

40. Diğer Metal Ana Sanayi 0.8669 0.3805 Al 

41. Metal Eşya Sanayi 0.1529 0.5296 A2 

42. Elektriksiz Makinalar 
(Onarım Dahil) 

0.0480 0?4322 A2 

43. Tarımsal Makina ve Teçhizat 0.2325 0.6703 A? 

44. Elektrikli Makinalar 0.0929 0.4412 A2 

45. Deniz ulaşım araçları 
(onarım dahil) 0.0 0.2598 A2 

46. Demiryolları ulaşım araçları 
(onarım dahil) 0.0 0.3722 At 

47. Motorlu kara ulaşım araçları 
(onarım dahil) 0.2900 0.4865 Al 

48. Diğer taşım araçları (ona¬ 
rım dahil) 

0.0361 0.2827 Al 

49. Diğer imalat sanayi 0.0801 0.5012 Al 

50. Elektrik 0.4692 0.1990 A3 

51. Gaz ve su 0.0812 0.1507 A4 

Kaynak: 1973 Endüstrilerarası işlemler tablosu'ndan türetilmiştir. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan modeli ve yan çalışmaları" 
Haziren 1977 



- 76 -

4. SANAYİLE ARASI İLİŞKİLER Vİü MEKANSAL BÜTÜNLEŞME . 

4.1. TÜRKİYE’DE SANAYİ İLİŞKİLERİNİN MEKAN BOYUTU 
KATILARAK İRDELEMESİ : 

Türkiye’de çeşitli sektör ve imalat sanayi grup¬ 
larının aralarındaki ilişki yapısının göstergesi olan çeşitli 
oranların araştırılması, geri bağlantılı ve ileri bağlantılı 

sektörlerin belirlenmesi, sanayilerarası ilişkilere ekonomik 
açıdan bir yaklaşım ve sonuçları bir önceki bölümde ele alın¬ 

mıştır, Sanayilerarası ilişkilerin özelliklerinin saptanmasın¬ 
da mekansal boyutun katılarak, Türkiye’deki sanayi yapısını 

irdelenmasibu bölümde ele alınacaktır. 

İlk evrede nedensellik çözümlemelerine girmeden 
yanlızca çeşitli sanayi sektörlerinin birdiğerine göre konumla¬ 
rı saptanmağa çalışılacaktır. 

İkinci evrede çeşitli sanayi sektörlerinin konunv- 
lannın nedenlerini açıklamağa yönelik tartışmalar getirile¬ 

cektir, Sanayiler içinde mekansal bütünleşme gösterenlerde 

(çiftler ve gruplar) girdi çıktı ilişkilerinin ağırlığının bu¬ 
günkü Türkiye'nin sanayi yapısı içinde ne ölçüde bulunduğunun 

araştırılmasına giri şilerek ve özellikle bölgesel gelişme açı¬ 
sından önemli olduğu saptanan sekt^- lerin bu yönden belirlenme¬ 
sine ağırlık verilmişti:-. 

Gerçekte belirlenen bu iki evre, birbirini tamaja- 

layarak, sanayilerarası ilişkilere ekonomik ve mekansal yaklaşım¬ 
ları tümleşlirmeyi amaçlamaktadır 



4.2c MEKANSAL. BİRLEŞME KATSAYILARININ SAPTANMASI : 

Mekanda çeşitli sanayi birimlerinin birlikte bu¬ 
lunmalarına ve aralarında işlevsel bağlantıların oluşmasına 
yönelik kuramsal tartışmalardan ilgili bölümlerde söz edilmişti. 
Sanayi ler ar ası ilişkiler, mekân boyutu içerilıneksizin çeşitli 

(25) 
yönleriyle irdelenebilir , ancak her eylemin mekanda bir yer 
seçtiği gözetildiğinde bu tür çözümlemelerin yetersizliği açıkça 

ortaya çıkmaktadır. Sanayilerin bir diğerine göre konumlarını 

araştıran çalışmalar, çeşitli ekonomik ilişkilerin mekana ak¬ 
tarıldığında, ne tür bir farklılaşma gösterdiğini, ne gibi bir 
dağılım ve doku oluşturduğum, ülke ölçeğindeki sanayi yerseçi- 
mi politil .1 arının tutarlılığını araştırmağa yöneliktir. 

Bu bölümde Türkiye’deki çeşitli imalat sektörle¬ 

rinin (sanayi gruplarının) diğerleri ile birlikte olma eğilim¬ 
leri İncelenmeğe çalmı imıştnr. Kul lanı] m yöntem ve varsayım¬ 

lar-, hemen bütün bu konudaki yaklaşımlarla ortaklık göstermek¬ 
tedir. Bu yaklaşım birliği, elde edilebilir bilginin kısıt¬ 

lılığından ve kullanılabilir yöntemlerin pek farklı olmayışın¬ 
dan kayr ^ki anmaktadır, 

(2?) : Chenery, H., Interindustry economics 
bu konuda ilk geniş kapsamlı kitaptır. 

(26) t Streit,(1969), Lever (1972), Czamanski(1971), 
^ichter (1^6?' çalışmalarında bu çalışmada 
kullanılan yönc mıe benzer yaklaşımlar kullanılmıştır. 
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Bu çal:.v—la mekcaısal buüünleşmeyi saptamağa 
yönelik çalışmaların tümünde, şu varsayım bulunmaktadır. 

Varsayım 1 : Eğer bir sanayi kolu için kendisine 

girdi veren ve çıktı verdiği diğer sanayilere yakınlık bir yer- 
seçim faktörü ise, bu sanayi kolunun ilişkide olduğu diğer sa¬ 

nayi kolları ile mekansal bütünleşmesinin, bu sanayi kolları 
arasındaki bağlantıların kuvvetleri ile doğru orantılı olduğu 
beklenebilir. 

Görüldüğü üzere bu varsayım kökleşik yerseçimi 
kuramlarından kaynaklanmaktadır. Bu kuramın geçerliliği, dar¬ 
boğazları tartışma konusu olmakla birlikte, sanayi birimlerinin 
yerseçim eğilimlerini açıklayan eldeki en etkin araç olduğunu 

(27) 
belirtmekte yarar vardır. 

Bu varsayıma dayalı olarak öncelikle, çeşitli sa¬ 

nayi kollarının birbirlerine karşı konumları, bir dize korelas¬ 
yon katsayıları saptanarak incelenmiştir. Konu biraz daha açık¬ 

lanacak olursa, (1) ve (j) sanayi kolları arasında mekansal 

bütünleşme, bu sektörlerdeki illere göre işgücü değerlerinin, 
tüm illere göre koreiasyonurundan elde edilmiştir. 

MBi ,j s cov (x. , x. ) /' i> . 1 . (-o m* 311 xm ° xjn n=lf 5o 

(27) : Bu kuramın gelişim sürecinin diğer ekonomik baz 
alınarak geliştirilen bölgesel gelişme kuramlarından 
farklılığı için bkz. "A Sİnthetic approach to Regional 
Development "tlıeories" ,î. Tekeli, ODTÜ Mimarlık Fakül¬ 
tesi Dergisi Sayı 1 Cilt 2 



x (28) 
Burada in - i sektöründe ve 1 den 53 ye kadar olan 

ilde işgücü değerleri 
X 

jn - j sektörende 1, .... 58'ye kadar olan illerde 
işgücü değerleri 

fckin i stektöBünde standart sapma 
$xjn - j sektöründe standart sapma 

görüldüğü üzere kullanılan ölçüt sektörler (1,2 ... 39) ve 
illere göre (1,2 ... 58) 10 kişiden fazla işçi çalıştıran iş¬ 
yerlerinde çalışan işçi sayısıdır. 

îşçi sayılarının ölçüt olarak kullanılma neden¬ 
leri ve biçimi şöyle özetlenebilir. 

(1) İşçi sayıları, sanayi kollarına göre en 
kolay bulunabilen ve ortak olan değişkendir. Diğer er tak bir 

bilgi, işyeri sayısı olmakla birlikte çeşitli sektördeki işyer¬ 
lerinin çok farklı yapı göstermeleri, büyüklüklerinin ve üret¬ 
kenliklerinin değişik olması bu birimin geçerliliğini etkile¬ 
mektedirler : Gerçekte işçi sayılarının laıllanımı da pek çok 
varsayımı içermekle birlikte, (işgücü üretkenliğinin değişmez¬ 

liği, ve sektörlere göre işyeri büyüklüğünün benzerliği) bu özel¬ 
likler akılda tutularak kullanılması gereği ortaya çıkmaktadır. 

(2) Elde edilebilir, işçi sayısı bilgisi '10 ve 
daha fazla işlerlerini kapsamaktadır. Gerçekte bu sayıdan daha 

(28) : Bu çözümlemede mekansal birim olarak il-kullanıİmiştir, 
Türkiye'de 6? il bulunmasına karşın 9 ilde, hiçbir ima¬ 
lat sanayi sektöründe 10 + işçi çalıştıran bir sanayi 
birimi (1973 yılında) yeralmamaktadır. Bu nedenle araş¬ 
tırmada n=58 olmak üzere, il bazında elde edilen bilgi 
kullanılmıştır. 



az işçi çalıştıran ,r'■ ı~'1 in a t el-'' niteliği taşıdığı ve 
toplu imalat üretim sistemi içinde kabul edilemiyeceği varsayı¬ 

larak, DİE Sanayi İstatistikiurindun elde edilen bilgi yeterli 
sayılmıştır» 

(3) Çalışma, kapsamı içinde girdi-çıktı tablola¬ 
rında benimsenen 41 sektör bazındaki ayırım DİE'nin imalat sa¬ 
nayi ayırımları ile çakışmamaktadır. DİE'nin ayırımlarının 41 
sektöre dönüştürülmesi için hazırlanan tablo Ek 2'de verilmek¬ 
tedir. Ancak DPT girdi-çıktı tablolarında imalat sektörleri ara¬ 

sın yeralan Elektrik, ile Gaz ve Su sektörleri, DİE imalat sek¬ 
törlerinde i çer ilmediğinden çalışma, 39 sektör değerlerine daya¬ 
lı olarak yapılmıştır, 

(4) Elde edilen 39 sektör ve 58 il bazında bil¬ 

gi işleme iki şekilde girebilir, a ilindeki, b imalat sektörün¬ 
de yer alan işçi sayıları dolaysız olarak, veya a ilindekij b 
imalat sektöründeki -**.1 scw....ji a ilinakâ toplam işgücü değer¬ 
lerine veya b sektöründeki toplam, kullanılabilir. Bu iki seçe¬ 

nekten, mutlak değerleri kullanma yolu, o sanayi kolunun, top¬ 

lam işgücü içindeki ağırlığını, toplam üretim içindeki (işgücü 
bakımından) payını vermez. 

İkinci olarak sektör ve il toplamlarına gö¬ 
re oranlama yapıldığında, tüm illerin veya tüm sektörlerin, 
ağırlıklarının eşit d.duğu dolaylı olarak varsayılmaktadır, 



- 61 -

Bu olumlu ve olumsuz noktalar gözönüne ?1ındığın- 

cl a çalışma içinde mutlak rakamların kullanılması kararlaştırıl¬ 
mıştır. Gerçekte Lever'in aktardığına göre, çeşitli çalışmalar 
sonuçları oransal basda yc-pılan araştırmalarda daha yüksek kore¬ 

lasyon katsayıları çıktığı biçimindedir» (29) 

Bü çalışma içinde işgücü değerleri mutlak değer¬ 
leri ile kullanılmıştır. 

(5) Tüm sektörlerin 53 ilde yeralraasıı olanaksız¬ 
dır. Aralarında korelasyon katsayı aranan bazı sektör çiftlerin¬ 
de karşılıklı • işgücü değeri olan iller bulunmaktadır. Özellik¬ 

le azgelişmiş blUgelerde yeralan illerde kısıtlı sayıda sektör¬ 
lerin yeralması bu özelliği nedenlemektedir. Kullanılan vektör¬ 

lerin çok sayıda O değeri içermesi, gerçekte yapılan çözümleme¬ 
nin güvenilirliğini azaltmaktadır. Korelasyon katsayılarının 
belirlenmesi, gözlem değerlerinin normal dağılımı, dolayısı ile 

iki değişken arasında doğrusal bir ilişki olduğunu varsaymakta** 
dır. 

Ancak, eldeki bilgiye dayalı ©larak, Türkiye» 
deki, hemen tüm sanayi kolları için normal bir dağılım olduğv**#* 

söylemek oldukça zordur. En yaygın olan imalat sektörü un ve tin» 

lu mamuller sanayi (52 ilde) buna karşın, Petrol arıtıraı{$ 
ilaç sanayi (6 il), ayakkabı sanayi ve kauçuk ürünleri (7 il) W* 
lirli mekansal birimlerde yoğunlaşma gösteren imalat 3ekMrleri« 
dir. 

....... ■ e,. . ■ ... .  f , 

(29) : lever, W,F. • Iıjdustrial movement, spatial associati#n 
and funetional linkages, Regional Studies Cilt 6, l$72t 
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Özetle ozellıxxerıne değinilen bilgi seti kulla¬ 
nılarak 39 sektörün mekansal birleşme özelliklerini belirleyen 
39x39 simetrik matriksi ve 741 korelasyon katsayısı elde edil¬ 
miştir. Elde edilen sonuçları değerlendirilmeden önce, kullanı¬ 
lan yönteme yönelik şu noktaların da. akılda tutulması gerekli¬ 
dir, 

(1) Çok değişik yerleşim dokusu gösteren iki 
sektör arasında, yüksek bir korelasyon katsayısı elde edilebi¬ 
lir. 

\ 

(2) Elde edilen korelasyon katsayıları, seçilen 
mekansal birime, bu birimin sayısına göre değişik değerlere 
ulaşabilir. Türkiye’de mekana yönelik sanayi istatistik verileri 
yanlızca il bazında toplandığı için bu çalışma birim olarak 
illeri almak zorunluluğundadır. Ancak aynı çalışma daha küçük 
ölçekli mekansal birimlerle yapıldığında bazı sonuçların de¬ 

ğişmesi olasıdır. 

(3) Sonuçlarda, iki sektör mekansal birleşme 
gösteriyorsa r korelasyon katsayısı artı ve anlamlı olarak 

eğer birbirlerini itiyorlarsa r korelasyon katsayısı eksi ve 
anlamlı olarak ve eğer birbirlerinden bağımsız olarak yerseç- 
mişlerse r korelasyon katsayısının 0 dan anlamlı bir ölçüde 

farklı olamıyacağı varsayılmıştır. 
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4.2.1. KORSL.ASYON KATSAYILARINI!! DAĞILIMI : 

Yapılan çözümlemede elde edilen 741 korelasyon 

katsayısından yüzde 1,0 anlamlık derecesinde (r'^0,342) 464, 
yüzde 5.0 anlamlılık derecesinde (r^ 0,264) 544 tane anlamlı 
artı değer elde edilmiştir. Buna karşın yüzde 1.0 ve 5.0 

anlamlılık derecesinde eksi değer sonuçlar içinde yeralmamak- 
tadır. 

* 

Eğer bütün sektörler 58 ile rastgele dağıtılmış 
olsa idi, korelasyon katsayıları normal bir dağılım gösterecek 
ve yüzde 1.0 anlamlılık derecesinde 4 artı ve 4 eksi değer, 

yüzde 5.0 anlamlılık derecesinde ise 10 sırtı ve eksi değerli 

katsayı ortaya çıkacaktı. 

Görüldüğü üzere, elde edilen korelasyon katsayı¬ 

ları normal bir dağılım göstermemektedir. Sonuçların kaba bir 
göstergesine göre, Türkiye’de bii’birlerini anlamlı bir ölçüde 
iten imalat sektörü bulunmamaktadır. Buna karşın imalat sektör¬ 
lerinin dağılımında büyüle bir yığılma eğilimi gözlenmektedir. 

Bu yığılmanın nedenleri bir sonraki bölünün konusudur. 

Tablo 8’de yüzde 1,0 anlamlılık derecesinde 

anlamlı çıkan sektör çiftleri verilmektedir. 
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TABLO 9 : SEKTÖRLERE GÖRE MEKANSAL BİRLEŞME KATSAYILARI 

İMALAT SEKTÖRLERİ ARASINDA İLLERE GÖRE MEKANSAL BİRLEŞMELER 
KATSAYILARI 

TOPLAM r„005 > 0.342 n=58, 
464 

r = 1.00 r = 0.98 r = 0.9' 

  22-49 
r = 0.99 23-44 

22-24 24-49 

22-35 30-49 

22-44 34-35 

22-45 34-41 

23-41 34-45 

24-35 34-48 

24-41 35-49 

24-44 45-49 

28-49 

30-44 

35-44 r=0,S6 

41-44 22-23 

41-45 22-34 

41-49 23-24 

35-41 23-30 

23-34 

22-30 (.996642) 22-41 23-35 
23-23 (.998021) 28-41 23-42 
23-49 (.997022) 28-42 21 -45 

24-30 (.996093) 30-41 24-34 
24-45 (.997042) 4-49 23-44 

30-45 (.997666) ______ 
35-45 (.997471) r=0.97 
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r=0.95 r=0,92 r=0.90 r=0.88 

14-26 14-41 18-48 12-19 

28-35 17-48 22-31 14-24 

28-45 23-48 23-47 14-45 

30-34 31-35 24-31 15-22 

24-28 33-35 35-39 15-23 

35-48 33-41 35-47 15-35 

34-49 41-42 44-47 15-38 

32-49 48-49 . 39-44 15-45 

39-42 18-21 17-13 
„ T n o “2 

r=0.91 r=0.89 17-28 
1 H A 

r=0.94 14-39 47-49 

J-/— 

25-41 

22-28 22-48 45-47 25-44 

23-31 28- 48 42-44 25-45 

23-39 30-43 39- 45 30-38 

$8-30 31y39 38-41 30-39 

28-31 31-44 35-38 30-47 

28-34 31-45 34-39 33-34 

28-39 31- 48 22-33 33-47 

14-23 41-47 18-28 33-49 

41-48 44-48 18-23 21-35 

45-48 47-48 
18-34 

33-44 
15-49 

22-33 
22-39 

r=0.93 r=0.90 15-44 24-25 

14-49 
14-42 14- 34 

15-41 
15-30 

24-38 
24-39 

31-34 
31-49 

24-48 
39-49 
39-41 
31-41 

14-44 

30-33 

31-42 
33-39 
33-45 
18-47 

15-24 

14-31 

14-35 
11-42 
30-31 
31-47 

24-47 
25-30 

38-39 
38-44 
38-45 
39-49 
22-37 
28-47 
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r=0.87 r=0.86 r=0.83 r=0.80 

14-18 22-42 11-14 14-21 
14-22 24-33 14-38 17-24 
14-30 25-28 17-35 15-48 
15-28 25-34 17-47 17-44 
17-31 28-33 18-24 21-31 
18-31 30-42 21-28 25-33 
18-41 33-38 25-48 25-42 
18-49 35-42 42-4, 27-23 
21-24 38-49 21-47 
21-34 42-45 
21-41 14-48 
21-45 
21-48 
22-25 
23-25 
23-33 

r=0.82 r=0.79 

r=0.85 11-49 11-39 
25-31 11-41 

24-42 17-39 25-42 15-33 

25-35 
31-33 
34-42 
39-48 
25-49 

17-41 18-22 21-38 
18-35 
18-39 
23-38 

18-30 

38-47 

23-42 

21-49 38-48 r=0.78 
33- *° 
34-38 

42-48 
38-42 
42-45 
15-38 

r=0.81 21-39 
r=0.86 r=0.84 14-25 21-33 
14-17 11-23 14-33 17-30 
14-47 14-15 17-45 17-22 
17-42 15-34 25-47 11-31 
17-49 25-39 15-39 11-18 

18-42 31-38 18-33 
21-22 18-44 
21-30 I8-/15 
21-44 21-23 

28-38 
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r=0.77 r=0.72 0.60 r^Q.6^0,50<r <0*59 

r=0.7 6 

11-34 

r=0.75 

11-17 

r=0.73 

17-25 
28-43 

15-25 11-22 
. . H-30 

11-35 
11-45 

15-21 r=0.71 
15-47   
17-21 23-43 
18-25 11-43 
18-38 
21-25 
21-42 
32-39 
11-44 

37=0.70 

15-17 
17-38 
17-26 
27-39 

11-47 0.60 r 0.69 

37=0.74 11-21 
   11-25 
11-24 11-26 
17-33 11-33 
  11-38 

12-17 
12-26 
12-48 
14-32 

11-15 

14-43 ı, o 15-18 H 43 
17-19 
17-43 
18-19 
19-26 
19-48 
21-29 
22-29 
22-32 
39-43 
43-49 
32-35 
41-43 
11-48 
12-26 

23-32 43-48 
24-29 43-47 
24-32 43-45 
25-32 38-43 
25-43 35-43 
26-42 32-48 
27-36 32-47 
27-38 32-34 
27-47 32-33 
28-29 29-42 
28-32 27-49 
29-31 27-43 
29-33 27-45 
29-34 27-44 
29-35 27-41 
29-38 27-35 
29-39 27-34 
29-41 27-31 
29-44 27-30 
29-45 27-29 
29-47 27-28 
29-48 26-43 
29-49 26-39 
30-32 26-31 
31-43 26-28 
32-35 25-29 
32-38 24-43 
32-41 23-27 
32-42 22-43 
32-44 21-43 
32-45 21-32 
32-49 19-34 
33-43 19-31 
34-43 18-32 
43-44 18-26 
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0.50^r^0.59 0.404r 

17-32 23-26 
17-29 25-27 
15-32 26-34 
14-26 26-41 
12-47 26-43 
12-34 26-48 
12-18 26-49 
11-32 27-32 
15-29 27-42 
18-29 29-32 
19t-47 29-43 
30-43 32-43 
31-32 29-36 

18-27 

0.33<r<0.39 

0.40^r^0.49 
11-29 
12-14 
12-21 

12-31 
12-39 
14-27 
15-27 
17-27 

19-23 
19-28 
J.9-33 
19-35 
19-39 
19-41 
20-47 
21-27 

0.334r^0.39 
43-46 
33-36 
26-35 
26-33 
25—26 

I?-?! 21-26 
19-49 
19-45 
19-44 
19-42 
19-30 

14-37 
12-49 
12-41 
12-33 
12-23 
11-27 
12-45 
19-22 
19-24 
19-25 
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4.2.2. MEKAN?AL BİRLEŞME ÇC"'j!.'XMESİ İLK EVRE 
SONUÇLARI 

Sektörler arasındaki mekansal birleşmeleri araş¬ 
tırma yaklaşımının ilk evresinde elde edilen sonuçların genel 
değerlendirilmesinde ortaya çıkan noktalar şöyle özetlenebilir. 

(1) Sektörler arasındaki mekansal birleşmelerin 
tüm sektörler ele alındığında incelenmesi çok karmaşık bir yapı¬ 
nın oluştuğunu ve çok sayıda imalat sektörünün birlikte bulunma 

eğilimi gösterdiğini belirlemiştir. 

(2) Gözlenen karmaşık yapının tam tersine bazı 

sektörlerin hiçbir sektörle anlamlı bir korelasyon katsayısı 
(mekansal dağılımda ilişki) bulunmamaktadır. (13) Bitkisel ve 
hayvansal yağlar imali, (16) Diğer (mezbaha ürünleri, sebze ve 

meyve işleme, yağlar, un ve şekerli mamuller dışındaki) besin 
maddeleri sanayi, (20) Çırcırlama, (40) Diğer metal ana sanayi 
ve (37) Çimento sanayi sektörleri bu gruptadır. Bu sanayiler¬ 

den ilk üçü büyük ölçüde doğal kaynaklara bağımlı olup, bu ne¬ 
denle mekansal dağılım dokularının diğer sektörlerle farklılık 
göstermesi olasıdır. Ancak (40) Diğer (demir çelik dışındaki) 
metal ana sanayi gibi pek çek sektörle mal bağlantısı olan bir 

(30) : Çalışma içinde mekansal birleşme terimi, iki veya 
daha çok sanayi biriminin birlikte bulunma eğilimi¬ 
ni; mekansal bütünleşme, aralarında işlevsel bağ¬ 
lantılar olan üretim birimlerinin birlikte bulunma¬ 
ları şeklinde kullanılmıştır. 
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imalat sektörünün mekanda diğer sektörleri çekici niteliğini 
belirleyecek bir değer elde edilememiş olması,ileri ve geri bağ¬ 
lantıları yüksek olan bu sektör için ilginçtir. 

(37) Çimento sanayi bina inşaat sektörü ile kuv¬ 
vetli bağlantı göstermektedir, Bu nedenle mekansal dağılımında, 
doğal kaynaklar ve diğer sektörlerden çok pazara yakınlığı önem 
kazanmaktadır. .Ayrıca bu sanayi sektörünün mekansal dağılımında 
çeşitli devrelerde uygulanan hükümet politikalarının etkisi ol¬ 

muştur. 

(3) (36) Cam ve camdan mamul eşya ve (46) De¬ 
miryolları Ulaşım sanayi sektörleri de bir önceki grupta söz- 
edilen sektörler gibi diğer sanayi sektörleri ile yüksek kore¬ 
lasyon katsayısı göstermemektedir. Yalnız cam sektörünün (27) 
Kağıt ve kağıt ürünleri ile (r=0.59) ve (33) Petrol ürünleri 
ile (r=0.36) mekansal birleşme katsayısı bulunmaktadır. Demir¬ 
yolları ulaşım araçlarının ise (33) Petrol ürünleri ile 
(r=0,35) düşük ora.nı görülmektedir. Bu mekansal birleşmelerin 
rastlantısal olma olasılığı yüksektir. Buna karşın demir-çeli,k 
sektörü ile yüksek oranda bağlantılı olan bu sanayi kolu adı 

geçen sektörle mekansal birleşine göstermemektedir. 

(4) Aralarında yüksek mekansal birleşme katsa¬ 
yısı gösteren sektör çiftlerinin incelenmesi, birbirleriyle 

(l.OO^rgT 0,95) arasında yüksek bir korelasyon katsayısının 
bulunduğu bir grubun varlığını belirlemiştir. 
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(44) ısıeKtrikıı ma.Kina.lar 

(41) Metal eşya sanayi 
(28) Basım, yayım ciltçilik 
(23) Deri ve Kürk Ürünleri 
(22) Elbise, dokuma ve dokumadan hazır eşya 
(30) İlaç sanayi 
(35) Plastik Ürünleri 

(24) Ayakkabı 
(34) Kauçuk ve kauçuk ürünleri 

kendi aralarında bütünleşmiş bir grup oluşturmaktadır. Bu sek¬ 
törlerin özelliği genel olarak pazara yönelik olması ve mekanın 
sunduğu göreli üstünlükleri değerlendirmeyi gözetmesidir. 

(5) Yukarıdaki grubun oluşturduğu nüveye daha 
düşük korelasyon katsayıları ile eklenen hem kendi içlerinde 

hem de yukarıda belirlenen gruptaki sektörlerle (r ^ 0.85) 
mekansa.! birleşme katsayısı oluşturan grup ise şöyledir. 

(14) Un ve unlu mamuller 

(15) Şeker 
(17) Alkollü i çe c ek]er 

(18) Alkolsüz içecekler 

(21) D olcu ma 

(3D Diğer kimyasal ürünler 

(33) Diğer petrol ve kömür ürünleri 

(38) Diğer taş ve toprağa dayalı sanayi 

(42) Elektriksiz makinalar 

(45) Deniz ulaşım araçları 
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(6) Gerçekte belirlenen ou gruplar kesin olma¬ 
yıp, ilişkilerin karmaşıklığı nedeniyle birbirleriyle bütünleşen 

gruplarla ilgili, sektörlerin tümü incelendiğinde ayrıntıda so¬ 
nuçlara gitmek olanağı yoktur. 

Sanayi birimlerinin birlikte olma özellikleri 

yanlızca aralarında mal akımı ilişkilerine dayalı olsa, ortaya 
girdi-çıktı ilişkileri ile koşut bir mekansal dağılım ortaya çık¬ 

ması doğaldır, .Ancak sanayi yerseçiminde| hammadde, pazar iliş¬ 
kileri, diğer sanayi birimleri ile ilişkileri, diğer sanayi 
birimleri ile ilişkilerle birlikte, mekansal birimin sağladığı 
göreli üstünlükler, altyapı olanakları nitelikli işgücü, ha¬ 
berleşme olanaklarının giderek önem kazanması, sanayilerin bu 
koşulları sağlayan merkezlerde yoğunlaşmasını nedenlemektedir, 

Türkiye'de bölgesel dengesizliklerin varlığı ve altyapı yatı¬ 
rımlarının belirli merkezlerde yoğunlaşması, buna karşın azge¬ 
lişmiş bölgelerde bu olanakların hemen tümünün yokluğu imalat 
sektörlerinin çoğunluğunun belirli merkezlerde yığılmasını sağ¬ 

lamaktadır, Bu nedenle imalat sektörlerinin mekansal birleşme¬ 

sinde işlevsel ilişkilerin yanısıra, mekandaki göreli üstünlük¬ 
lerin büyük ağırlığının olduğu kaba bir inceleme sonucunda bile 
kendini göstermektedir. 

77 

Buraya noktaya kadar ortaya çıkan çok genel 

özellikler belirtilmeğe ve özetlenmeğe çalışılmıştır. Bu genel 
saptamadan sonra, girdi-çıktı ilişkilerine dayalı olarak belir¬ 

lenen ileri ve geri bağlantısı yüksek, bölgesel gelişme politi¬ 
kalarında ekonomik açıdan önemli olan imalat sektörlerinin^ me¬ 
kanda birleşme gösterdiği sektörleri ve işlevsel bağlantıları¬ 
nın olduğu sektörleri, bunların birbirleri ile tutarlılığı in¬ 
celenecektir . 
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4.2.3. BÖLGESEL GELİŞMEDE ÇEKİCİ SEKTÖRLERİN DİĞER 
SEKTÖRLERLE EKONOMİK VE MEKAN3AL İLİŞKİ YAPILARI 

Çalışmanın ilk bölümlerinde Türkiye için ekonomik 
yönden bölgesel gelişmede önemli olarak saptanan imalat sanayi¬ 
lerinin, mekanda birleşme katsayısı yüksek olan sektörler ve 

mal akımıyla ilişkisi olan sektörler incelenmiştir. 

4. 2.3.1. DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ 

Demir çelik ana, sanayinin, mal akımı yönü ile 
bağlantılı olduğu sektörler (41) Metal Eşya (42) Elektriksiz 
makina (32) Petrol arıtımı (47) Motorlu Kara Ulaşım Araçları 
(44) Elektrikli makinalar (48) Diğer taşıma araçları ile 

(r^.0,75) mekansal birleşme katsayısı göstermektedir. Bu sek¬ 
törler girdilerinin bir kısmını (kendine verdiği girdiler 
çıkarıldığında oran daha da büyümektedir.) demir çelik sektö¬ 
ründen almaktadır. (43) Tarım makina ve teçhizat ile (r=0.6S 

2 
R =0.46) bir değer almaktadır, kısaca bu sektördeki mekansal 
dağılımın °/o 46 smı demir çelik sektöründeki dağılımla açıkla¬ 
nabilir. 

(31) : Burada demir-çelik ana. sanayi içinde yanlız 
Demir ve Çelik Fabrikaları değil,dökümhane, 
çekme ve haddehanelerde i gerilmektedir. 
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Ancak l-^lam inin ytu-e 79.3 ünü demir 

çelik sektöründen alan (46) Demiryolları ulaşıra araçları ile 
mekansal birleşme katsayısı r=0.05 tir. Mekanda farklı yer- 

seçirade yeterli derecede akılcı bir davranış gösterilip göste¬ 
rilmediği de tartışma konusudur. 

Demir-Çelik sektörü ile hiç b veya önemsiz dere¬ 

cede mal bağlantısı olan (23) Deri ve Kürk ürünleri (14) un 

ve unlu mamuller (31) Diğer kimyasal (ila„ç ve gübre dışında) 
maddeler (49) Diğer imalat (24) Ayakkabı (22) Elbise, giyim 
30 îlaç (35) Plastik ürünleri (33) Diğer petrol ve kömür 
ürünleri (34) Kauçuk Ürünleri (28) Basım, yayım ciltçilik, 

sanayileri ile (r^ 0.88 R^= 0.774) derecesinde bir mekansal 
ilişki söz konusudur. Görüldüğü üzere demir çelik sektörünün 
basım, yayım, hazır giyim gibi istem koşullarından çok etkile¬ 
nen bu sektörler ile mekansal yerseçimi davranılarında ortak¬ 

lıklar gözlenmektedir. Gerçekte demir-çelik fabrikaları ile 

daha küçük ölçekli ana maddeyi işleyen birimlerin aynı sektör 
içinde kabul edilmeleri sonuçları bir ölçüde etkilemiş olabi¬ 
lir, Ancak ortaya çıkan sonuçların bu şekilde olunmasında en 
büyük etken mevcut sanayilerin belirli odaklarda yığılmasıdır. 



Mal bağlantılı ve mekansal birleşme 
gösteren sektörler 

i sektörünün toplam girdileri içinde 
demir-çelik sektörü payı 
i sektörünün toplam çıktıları içinde 
demir-çelik sektörü payı 
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4.2*3.2. PETROL ARITIMI 

Petrol arıtımı sektörü tüm imalat sanayi sektör¬ 

lerine girdi veren, buna karşın hammaddeyi işlemek üzere 
(06) Ham petrol çıkarımı sektöründen ana. girdisini, (29) Diğer 
kimyasal maddeler ve (50) Elektrik sektöründen de çok az bir 

oranda girdi almaktadır. Ancak bu sektörün girdilerini en bü¬ 

yük payda kullanan sektörler (17) Alkollü içecekler (31) Diğer 
kimyasal maddeler (33) Diğer petrol ve kömür ürünleri ve (39) 
Demir çelik olmaktadır. Bu sektörlerden mekansal birleşme 

2 
katsayısı en yüksek olanı r=0.76 R =0.577 ile demir çelik 

sektörüdür. Diğerleri ile olan ilişkisi r^.0.50 olup, petrol 
arıtımı sektörünün mekanda dağılımının yaklaşık 0.25*i bu sek¬ 
törlerinin dağılımı ile açıklanabilir. 

Aralarında mal akımı şeklinde olmayıp, ancak me¬ 
kanda birlikte olmaları anlamlılık sınırları içinde olan, me¬ 
kansal dağılımlarında aralarında ilişki olmadığı söyleneraiye- 
cek olan sektörlerin sayısı 17 olup (toplam 39 sektörden 17 si) 
bu sektörler tarıma dayalı sanayileri pazara yönelik sanayileri 
ara malları sanayileri gibi çok farklı yapıdaki sektörleri 
kap samaktadır. 

Petrol arıtımı sektörü, özetle ne girdi-çıktı 

ilişkileri bulunan sektörlerle ne de diğer sektörlerle tam bir 
mekansal birleşme göstermemekte, yerseçtiği mekansal birimler¬ 
de diğer sektörlerle bulunmasına karşın, tüm birimlere bakıl¬ 
dığında büyük tutarlılık göstermemektedir. 



u i i sektöi'ünün petrol 
arıtımı sektöründen 
aldığı girdi oranı 

17. Alkollü igkiler 
31. Direr kimyasal maddeler 

33. Diyer petrol ve kömür ür. 

39. Demir şelik 

dal bağlantısı olmayıp 
anlamlı mekansal bir- 

Leyne katsayısı olan 
sektörler 
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4.2.3.3. DÎĞER METAL MA S MAYİİ 

Diğer (demir-çelik sektörü dışında) metal ana 
sanayi ileri ve geri bağlantıları yüksek sektörlerden biridir. 
Ancak bu sektör toplam çıktılarının 0,33 ünü kendisine vermek¬ 
te' bu oran toplam girdilerinin 0.52 sini oluşturmaktadır, Ge¬ 
riye kalan çıktılarının 0,26 sını (44) Elektrikli makinalar 
sektörüne vermektedir. Ancak yapılan çözümlemede her iki sek¬ 

tör arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. 

Geri kalanlara toplam çıktılarınından yüzde 

12 sini (42) Elektriksiz makinalar sektörüne (bu oran bu sek¬ 

törün toplam girdisinin 0.20 sidir), yüzde 11 ini (41) metal 
Eşya sanayine (Metal Eşya Sanayinin toplam girdisinin 0,10 m)i 
yüzde 4!nü Diğer İmalat Sanayi Sektörüne (Toplam girdisinin 
yüzde 14'ü) ve 3'ünü Demir çelik ana sanayine vermektedir. 

Toplam girdisinin, büyük payını kendisinden sağ¬ 
larken diğer sektörlerin payları çok as olmaktadır.(31) Diğer 
Kimyasal maddeler sanayi bu sektörün, girdilerinin bir kısmını 
sağlamakta olup, en büyük orana sahiptir. 

Metal ana sanayinin daha çok hammaddeye yönelik 

olarak yer seçmesi, bütün diğer sektörlerle bağımsız bir doku 
oluşturmasını nedenlerriştir» Burada önemli nokta bu sektörün 
girdilerini yoğun olarak kullanan sanayi kollarını çekici bir 
nitelik gösterememiş olmasıdır. 
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4,2.3.4. DİĞER KİMYASAL MADDELER iMMİ 

Diğer kimyasal maddeler imali sektörü, girdi ve 
çıktı ilişkileri ile bağlantılı olduğu sektörlerle yüksek me¬ 
kansal birleşme katsayısı göstermektedir. Bu konuda ayrıcalık 

gösteren sektörler (36) Cam ve camdan mamul eşya (toptan gir¬ 
dilerinin 0,19 kimyasal maddeler sektöründen sağlamakta¬ 
dır) ve kimyasal maddeler sektörünün toplam girdilerinin yüz¬ 
de 5'ini sağlayan (13) Bitkisel ve hayvansal yağlar imali 
sektörleridir. 

Buna karşın girdilerinin 0.50 sini kimyasal 
maddeler imalinden sağlayan (35) Plastik ürünleri ile (r=0,92 
R2=0.846), (30) ilaç sanayi ile (r=0.89 R2=0.79), (34) kauçuk 

2 
ve kauçuk ürünleri ile (r=0,93 R =0.86) mekansal birleşme 
katsayısı bulunmuştur. 

Ancak aralarında işlevsel, bağlantılar bulunduğu 

sektörler yanısıra, aralarında bu tür bağlantılar olmayan bir 
2 

dize sektörle de R =0.88'ten başlayarak Kiraya Sektörünün mekan¬ 
sal dağılımının bu sektörlerle büyük ölçüde tutarlılık göster¬ 
diği saptanmıştır. 

Kimya sektörü ile aralarındaki mal akımı ile 

bir bütün oluşturan sektör grubu, mekanda birlikte yer seçme 
eğiliminde olup, dalıa çok yığılmaların olduğu mekansal birim¬ 
lere yönelmektedir. 
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ŞEKİL 3: DİĞER KİMYASAL MADDELER İMALİ 
MEKANSAL VE İŞLEVSEL BAĞLANTILAR 

G s i sektörünün Di ğer kimya sektöründen aldığı girdi / i sek¬ 
törünün aldığı toplam girdi 

Ç : i sektörünün Diğer kimya sektörüne verdiği girdi / i sek¬ 
törünün verdiği toplam çıktı 

n* ! Diğer kimya sektörünün i sektörüne verdiği girdi / diğer 
kimya sektörü toplam çıktısı 

kO : Diğer kimya sektörünün i sektöründen aldığı girdi / diğer 
kimya sektörü toplam girdisi 
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4*2. 3.5. KAĞIT VE KAĞIT URÜK.--dal 

Bu sektör ekonomik açıdan bakıldığında ileri ve 
geri bağlantıları yüksek ve tek bu açıdan değerlendirildiğinde 
az gelişmiş bölgelere kurulduğunda kendisine bağımlı olan 
sektörlerin bu bölgede yerseçmelerini nedenleyeeek sektörler 
arasında yeralmaktadır. (Sanayi birimleri yanlızca girdi-çıktı 

ilişkilerine dolayısıyla ulaşım masrafları gözeterek yerseç- 
memektedir.)Kağıt ve kağıt ürünleri sanayi ile bağlantılı 
olduğu sektörlerin tümünün anlamlı bir mekansal birleşme kat¬ 
sayısı göstermemesi bu savı doğrulamaktadır. Çeşitli sektör¬ 
lerde yerseçirai davranılarmın temel nedenleri bir sonraki 

bölümde ele alınmaktadır. Kağıt sektörü 

28 Basım, yayım ve ciltçilik, toplam girdilerinin 0.45'ini 
37 Çimento, toplam girdilerinin 0,11 ini 
19 Tütün sanayi, toplam girdilerinin 0*09 unu 
31 Diğer kimyasal maddeler, 0.03'ünü 
16 Diğer besin maddeleri, 0o02:sini 

kullanmakta ve 28 Basımj yayım, ciltçilik, bu sektörün girdi¬ 
lerinin 0.03'ünü kendisi ise 0.20 sini sağlamaktadır. 

Ancak, belirli ölçekteki kentlerde yerseçebilen 
basım, yayım sektörü> hammadde ve pazar ilişkilerini gözeten 

çimento sektörünün, ;=" ec.:-'r, bu sektörün girdilerini 

yoğun olarak kullanmasına karşın birlikte yerseçme eğilimle¬ 

rini gözetilebilecek ölçüt saptanamamıştır. v 
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4.2.3.6. DERİ VE Üt:?! 

Deri ve Kürk ürünleri ekonomik bağlantıları açı¬ 

sından ilginç bir yapı göstermektedir. Kullanılan tüm gösterge¬ 
lerde ileri ve geri bağlantıları yüksek olmakla birlikte bu 
bağlantılar genel olarak bir bütünden ayrıştırılmış sektör grup¬ 
ları arasında saptanmaktadır. 

(24) Ayakkabı sektörü, toplam girdisinin 0,56*smı 
bu sektörden sağlamakta olup, bu deri sektörünün toplam çıktı- 

2 
sının 0.27 sidir, ve aralarında R =0.92 gibi bir mekansal ba¬ 

ğıntı vardır. Aynı şekilde (22) Elbise, giyim eşyası sektörü 
girdilerinin 0.44'ünü bu sektörden sağlamakta ve bu oran top¬ 
lam deri sektörünün 0.61 ini oluşturmaktadır. 

Girdi veren sektörler ise toplam çıktısının 

0,28 ini bu sektöre veren (11) mezbaha ürünleri ile (31) Diğer 
kimyasal maddeler sanayidir. Mezbaha ürünleri, deri sektörünün 

2 
toplam girdilerinin yüzde 23 ünü sağlamakta, ama R =0,03 "bir 
mekansal bağımlılık göstermektedir 

Türkiye1 de deri 'ürünleri sanayinin, mevcut 

gelişme odaklarında yoğunlaştığı^işlevsel bağlantıları olmayıp, 
çok farklı yapı gösteren pek çok sektörle mekanda birlikte olma 
eğilimi ile açıklanabilir. 

Mekansal bütünleşme diye tanımlanan olgu ise (23) 
Deri ve Kürk, (24) Ayakkabı ve (22) Hazır .giyim sektörlerinde j 
hem mekanda binlikte cima, hemde işlevs.' olarak sıkı bağlantı¬ 
ların olması ile bu grupta oluşmaktadır. 



- 133 -

ŞEKİL A: DERİ VE KÜRK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ BAĞLANTILAR YAPISI 
G s 1 sektörünün Deri ve kürk sektöründen aldığı girdi oranı 
Ç : i sektörünün Deri ve kürk, sektörüne verdiği çıktı oranı 

Ly : Deri ve kürk sektörünün i sektörüne verdiği girdi / Toplan 
deri ve kürk sektör çıktısı 

w \ 

DG : Deri ve kürk sektörünün i sektöründen aldığı girdi / Toplam 
deri ve kürk sektör girdisi 
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4,3. İMALAT SEKTÖRLERİNDE MEKANSAL YIĞILMALAR : 

İmalat sanayi birimlerinin birlikte olma eğilim¬ 
lerini incelerken, ortaya çıkan sonuçların Türkiye'deki imalat 
sanayi yatırımlarının dağılımlarından bir başka deyişle, yığıl¬ 
malarından nedenlendiği vurgulanmıştır. Her sektörün yerse çimin¬ 
de gözettiği ana eğilimleri inceleyen bir nedensellik araştır¬ 

masına. girmeden önce, Türkiye'deki sanayi sektörlerinin dağılı¬ 

mına kısaca değinmek, ve yoğunlaşmaların ne denli çarpıcı oldu¬ 
ğunu belirlemek gerekmektedir. 

Türkiye'de sanayi birimleri ve dolayısıyla sanayi 

ir -jpcü belirli illerde yoğunlaşmıştır. Çoğu doğu illeri olan az 
gelişmiş illerimizde 10 + işgücü çalıştıran bir tek işyeri bu¬ 
lunmazken, bir tek İstanbul ili toplam sanayi işgücünün yüzde 
35 kadarını toplamaktadır. Tablo 10'da imalat sanayi işgücü¬ 
nün, diğer çözümlemelerin yapıldığı 1973 yılında illere göre 
dağılımı verilmektedir. Tabloda verilen ilk 9 ilde toplam ima¬ 

lat sanayi işgücünün % 74.132 si, ilk 14 ilde $ 82.039'u yer- 
almaktadır. Buna karşın 9 ilimizde, çok ufak ölçekte, yerel 

isteme yönelik bile olsa herhangi bir sanayi birimi bulunma¬ 
maktadır. 

Bu belirlenen basit çerçeve bile, bir önceki 

bölümde belirlenen pek çok sektörün birlikte bulunduğunu gös^ 
tenen katsayıları açıklamaktadır. Yoğunlaşmayı toplam işgücü 

değerlerinden, sektörlere göre işgücü değerlerine inerek daha 
ayrıntıya inecek olursak, ortaya çıkan görünüm daha belirgin¬ 
leşmektedir. 
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y 

TABLO : 10 - İMALAT SANAYİ 

(10+iş 

T C' n 7 ’i n TTY:T ’f"'7 -L + - virU U uİm Jı. 

gücü çalış 

İJjL^RE ’jO RE 

tiran işyerie 

DAĞILIMI 1973 

rine göre) 

İL 
NO • İL 

TOPLAM 

İŞGÜCÜ 
İÇİNDEKİ 
PAYI 

İL 
NO. İL 

TOPLAM 

İŞGÜCÜ 
İÇİNDE 
PAYI 

34 İSTANBUL 34.750 39 KIRKLARELİ 0.313 
35 İzmir 8.975 32 İSPARTA 0.275 
16 BURSA 5.738 37 KASTAMONU 0.274 
06 ANKARA 5.110 48 MUĞLA 0.260 
01 ADANA 4.100 05 AMASYA 0.259 
41 KOCAELİ 4.067 24 ERZİNCAN 0.256 
42 KONYA 3.834 03 AFYON 0.249 
07 ANTALYA 3.3 60 19 ÇORUİVI 0.213 
67 ZONBULDAK 3.198 15 BURDUR 0.204 
10 BALIKESİR 2.618 59 TEKİRDAĞ 0.137 ' 
26 ESKİ ŞEHİR 1.886 21 DİYARBAKIR 0.173 
53 RİZE 1.835 57 SİNOP 0.166 
55 SAMSUN 1.593 46 M AR AŞ 0.145 
33 İÇEL 1.459 11 BİLECİK 0.139 
33 KAYSERİ 1.401 51 NİĞDE 0.134 
54 SAKARYA 1.117 56 SİİRT 0.126 
45 MANİSA 0.94o 22 IujİAKLi 0.124 
09 AYDIN 0.864 17 ÇANAKKALE 0.122 
27 GAZİ ANTEP 0.846 50 NEVŞEHİR 0.118 
58 SİVAS 0.815 02 ADIYAMAN 0.111 
23 ELAZIĞ 0.709 18 ÇANKIRI 0.101 
44 MALATYA 0.686 13 Bİ TLİ S 0.095 
43 KÜTAHYA 0.557 66 YOZGAT 0.086 
20 DENİZLİ 0.552 65 V AN 0.065 
31 HATAY 0.524 63 URPA 0.056 
61 TRABZON 0.510 04 AĞRI 0 

08 ARTVİN 0. 441 12 BİNGÖL 0 

60 TOKAT 0.358 29 GÜMÜŞHANE 0 

25 ERZURUM 0.357 30 HAKKARİ 0 

14 BOLU 0.350 36 KARS 0 

52 ORDU 0.344 40 KIRŞEHİR 0 

28 GİRESUN 0.331 47 MARDİN 0 
64 UŞAK 0.324 49 MUŞ 0 

62 TUNCELİ 0 
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Tablo 11 do toplara işgücünün İ 74.132 si oluştu¬ 
ran 9 ilin, toplan sektörel işgücü içindeki payları verilmekte¬ 
dir. Yanlız İstanbul ilinde 39 sektörden 13'ünde toplam işgücü¬ 
nün İo 50'den fazlasınıt 26 smda ise i 25 ten fazlasının bulun¬ 
duğu görülmektedir. İlaç sektöründe çalışanların i 95.33'üj 
Elektrikli makinalarda i 83.81'i Deri ve kürk sanayinde çalı- 
şınların İ 83.26 sı, ayakkabı sanayinde çalışanların i 85.83'ü 
deniz ulaşım araçlarındaki işgücünün i 86.41'i İstanbul ilin- 
dedir. Çalışma birimi olarak iller alındığı için, İstanbul- 
İzmit sahayi yoğunlaşması şeklinde değerler türetilmemiştir. 
Ancak bu gruplamanm yoğunlaşmanın boyutlarını daha da büyü¬ 
teceğinden kuşku yoktur, 

İzmir ilindede tüm sanayi sektörleri yer almak¬ 
tadır. Bunlardan önemli oranlara ulaşanlar; Sebze ve meyve 

sanayinde tüm işgücünün i 53.58, Tütün sanayinde i 42.61^ Pet¬ 
rol arıtımında $ 37,84 ve Diğer taşıma araçlarında i 30,90'nını 
oluş turmaktadır. 

Bursa ilinde özellikle Çırçırlama en yoğun iş¬ 
gücü çalıştıran sektör görünümündedir. Bugün daha da yoğun¬ 

laşmış motorlu, ulaşım araçlarında çalışan işgücünün 1973 te 
de İ 20 dolaylarında olduğu görülmektedir, 

Ankara ili özellikle sanayinin bazı kollarında 

ağaç ve mobilya, Basım yayım, Elektriksiz makinalar sektörle¬ 
rinde, bu sektörlerin toplam işgücünün i 20 sinden fazlasını 



HÜMUK ' 34 35 16 06 ,01 
NO İSTANBUL İZMİR BURSA ANKARA ADANA 

11 25,94 4.96 6.97 18.91 1.66 

12 15.55 53.58 10.49 0.57 -

13 7.78 13.46 0.7 6 - 5.90 

14 31.87 7.50 2*87 - 12.53 1.91 

15 29.69 O083 0.18 5.20 0.21 

16 7.74 lo25 0.66 0.99 -

17 37.53 25.57 - 14.34 -

18 38063 18.44 8.52 11*11 14.85 

19 I608O 42.6i 2.77 - 4.39 

20 7oG4 2,65 64.09 1.16 6.63 

21 36.80 10.02 - 17.28 

22 74.32 2.16 2,16 0.06 

23 83.26 12.19 1.69 2.28 0.23 

24 85083 4o90 - 1.55 0.19 

«5 32oll 3.84 1.49 4c25 1.45 

26 10.85 25.37 0.48 24.63 1.22 

27 28.91 3.43 0İİ6 1.70 

28 65.03 9.48 0.79 ■ 22.05 1.22 

29 35.48 1.24 - - -

30 95.İ3 1.63 _ - 0.41 

41 
KOCAELİ 

0,16 

1.39 

0.04 

lo79 

1.02 

0.72 

1.20 

1.09 

4*68 

40.68 

O.24 

11.14 

1.26 

42 07 67 Diğer 
KONYA ANTALYA ZONGULDAK Önemli 

İller 

0.09 

6.O4 -

O.54 0.63 

2.09 - 53c65(1o)s 
3.63 9.86 I.64 

4.07 -

0.66 0a9 0.03 56.80(53)* 

- 19.11(55)* 
8.18 1,16 

I.84 1.39 - 5>01(33)* 
0.18 -

1.14 6,53 13.01(14> 

9.41 - 2.23 

0*30 7.38 10.98(48)* 

33,72(33)* 

1 

0.14 
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SEKTÖR 
NO 

34 
İSTANBUL 

35 
İZMİR 

16 
BURSA 

06 
ANKARA', 

01 

ABANA 
41 

KOCAELİ 
42 

KONYA 
07 

ANTALYA 
67 

ŞONGULDAK 
Diğer 
Önemli 
İller 

31 42.53 11.85 2.79 10.98 0.05 5.18 0.06 ~ - 13.23(43)» 
32 - 37.85 - - - 28.11 - - - 15.85(33)* 
33 46*48 6.79 2.63 1.87 0.17 21.27 1.40 - - 7.36(54)* 
34 64*53 I8.42 10.75 2.88 0.68 mm O.65 - - -

35 75*21 8.65 - 0.87 1.35 4.72 0.37 0.51 - -

36 - 3-87 0.59 0.54 - 46.80 - 01.06 - 18.67(33)1 

37 7.80 4.43 0.80 O • C 
O 0.74 3.55 0.15 56.87 1.08 

38 32.17 2.78 2.47 2.35 2.39 7.71 4.19 - 5.16 11.39(45) 

39 21,60 4.85 1.15 7.38 O.25 6.08 0.11 - 55.26 

40 11.19 0.96 - 4.4 6 mm 1.35 73.53 - -

41 67.25 7.83 0.67 9.84 0.81 4.89 1.24 - -

42 52.11 7.10 2.31 30.47 0.95 1.39 0.60 0.12 0.06 

43 c 23.15 2.59 3.37 20.84 5.69 - 2.70 - - 15 99(54) 

44 83.8i 2C13 5.23 6.50 - - 0.12 - -

45 86.4i 7.22 - - - 1.71 - - - 4.65(13) 
46 2.05 - - 3.78 5.79 - - - 30.70(26) 
47 46.11 15.42 19.10 4.73 0.72 8.20 - 0.77 - 1.58(14) 
48 67.34 30.90 - - - - - - - -

49 81.39 7.91 1.43 1.90 0.24 O.67 - - -

NOT 1 t ( ) « parantaz içindeki rakamlar illerin k«d numaralarını vermektedir# 
NOT 2 : Belirlenen sektör numaralarının hangi sektörlere ait olduğu Tablo 7 ve 8 'de verilmektedir* 
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oluşturmaktadır. Adana ilinin işgücüne un fazla katkısının 

olduğu sektör 1973 yalında dokuna sektörüdür. Kocaeli, Kağıt 
ve kağıt ürünlerinde toplan işgücünün $ 40.68 ini, cara ve can¬ 
dan mamul eşyada f, 46,80 :nini oluşturmak petrol arıtımında ise 
İzmir'den sonra en fazla işgücünü toplamaktadır. 

Konya ili Seydişehir İlçesindeki alirainyum tesis¬ 
lerinin katkısı ile Diğer metal ana sanayinde toplam işgücünün 
1° 73 o 53’ünü oluşturmaktadır „ Antalya'da katkısı en çok görülen 
sektör çimento, Zonguldakta ise demir çelik olmaktadır6 Yine 

aynı tabloda işgücünün yoğun olduğu 9 kent arasında yer almadığı 
halde, belirli sektörlerde işgücü yoğunlaşmaları gösteren iller 
ayrıca belirtilmiştir. Bu illerden İçel ilinin belirli sektör¬ 
lerde işgücü yoğunlaşması gösterdiği saptanmaktadır. Gübre, cam 
ve camdan mamul eşya, petrol arıtımı ve dokumada önemli ölçü¬ 
lerde işgücü yoğunlaşmaktadır. Sakarya İlinin de benzer nitelik 
gösterdiği Tarımsal makina ve petrol ile kömür ürünlerinde top¬ 
lam sektör içinde önemli payı vardır. 

Önce yukarıda verilen tüm rakamsal veriler ve 

daha önce söz konusu edilen çözümlemeler şu gerçeği vurgulamak¬ 

tadır. Türkiye'de sanayiler belirli odaklarda yoğunlaşmaktadır¬ 

lar, bu yığılmalar nedeniyle sanayilerarası işlevsel bağlantı¬ 
ların mekanda birleşmeler oluşturup oluşturamadığı araştırıl¬ 
masında, çekici sektörlerin etkinlik derecelerinin saptanmasın¬ 
da giderek deha karmaşık sonuçlara varmaya, ve sistemin genelde 

/Tl İ 
eleştirisi de birlikte getirmeyi zorunlu kılmaktadır. 



Bundan sonraki bölümde ele alınacak sektörlere 

göre mekansal dağılımda nedenselliklerin bir ölçüde saptamaya 
yönelik çözümlemelerinde, Türkiye'de sanayi yatırımlarının dak- 

ğılımmın çarpıklığını, belirli odaklarda yığılmaların olduğu¬ 

nu akılda tutularak değerlendirilmelidir. 

4.4 MEKANSAL BİRLEŞMELERDE NEDENSELLİKLER 

İki üretim biriminin birlikte bulunma nedenlerinin 

seçenekleri bu olguya, mantıksal açıdan yaklaşarak değerlendiril¬ 
diğinde şöyle özetlenebilir. 

(1) Bu iki sanayi birimi (A ve B) arasında yoğun 
bir mal akımı verdir. Bu mal akımı A1dan B'ye B'den A'ye veya 

her ikisinden bir diğerine olabilir. Bu iki birim arasında do¬ 
laysız ilişki vardır. 

(2) Bir iki sanayi biriminin ortak olarak yoğun 
bir ilişkide olduğu bir başka, üretim birimi (c) vardır, A ile 
C arasında ve B ile C arasında imal akımı bulunabilir. A ile B 

arasında dolaylı ilişki vardır, 

(3) Bu iki üretim biriminin yerleştiği (D) meka¬ 
nının tüm sanayiler için sağladığı göreli ayrıcalıklar vardır. 

Ulaşım, hizmetler, işgücü ve diğer altyapı olanakları uygun 
koşullarda sağlanması birleşmeyi nedenleyebilir. 
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(4) Bu iki üretim biriminin birlikte bulunduğu 

(D) yerleşim biriminin, bu sanayi kolları için sağladığı göre¬ 
li ayrıcalıklar vardır. Hammadde olanakları, pazar koşulla^ 
veya bu iki sanayi kolu için çok gerekli özel koşulların bulun¬ 
ması gibi, 

(5) Son soçonckler başlıca iki grupta toplanabilir 
İlk iki seçenekte olduğu gibi »işlevsel bağlantılar" diye özet¬ 
lenebilir mal akımları, sonraki seçeneklerde belirlenen koşul¬ 
lar ise "konumsal göreli ayrıcalıklar" olarak belirlenebilir. 

Mekansal birleşmeleri nedenleyen bu iki 

ana değişken, ele alman sektörün yapısına, tüm ülkenin mekan¬ 
sal özelliklerine vo mevcut ekonomik koşullara göre değişik 
ağırlıkta olabilir. Çalışmanın bu bölümünde üzerinde araştırma 
yapılan tüm sektörlerde, Türkiye koşulları veri olarak alınarak, 

mevcut yapıda işlevsek/derecesi^araş tirrfacnâatır".rfeftgi'1' 
ler için işlevse^lmc-çlanmaktadır. Ancak çalışmanın amacı kesin 
olarak işlevsel bağlantıların konumsal göreli ayrıcalıklardan 

daha önemli olduğunu kanıtlamak değildir, Türkiye'de bu değiş¬ 

kenlerin mekansal birleşmeleri ne ölçüde etkilediğini veya et¬ 
ki üyeme di ğini saptamak bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. 

Gerçekte elde edilen bulgular kuramsal çerçeve içinde değerlen¬ 
dirildiğinde, hem öneri geliştirme hem de mevcut yapının eleş¬ 
tiri- sinde yönlendirici olacaktır. 



4.4.1. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Çalışma içinde mekansal birleşmelerin nedenlerine 

yönelik araştırraalardn, oldukça dar bir çerçeve çizilmeğe ça¬ 

lışılmıştır. Bu olguyu açıklamağa, nedenlerini sıralamağa yöne¬ 

lik araştırılmalarda, tüm nedenleri ortaya koymağa çalışamanın 
eldeki veri kısıtlılığı, veri olsa, bile bunların sektör içinde 

değerlendirilmesi gereği matematiksel açıdan karmaşık, ama man¬ 
tıksal açıdan tutarlılıkları çok tartışılabilecek yöntemlere, 
çoklu çözümlere gitmenin sakıncaları gözetilerek elde edilmek 
istenen sonuç daraltılmıştır. 

Özetle saptanmak istenen şey, "Türkiye sektörlerin 
mekansal birleşmelerinde, işlevsel bağlantıların etkinlik dere¬ 
cesidir." 

Bu saptamayı yapmak için kullanılan yöntem basit 

bir regrrsyon analizi olup, mekansal birleşme bağımlı değişkeni 
ile işlevsel bağlantı bağımsız değişkeni arasında ilişkiyi sap¬ 
tamak biçimindedir. 

A. Mekansal birleşme bağımlı e değişkenin nasıl sap¬ 

tandığı daha önce açıklanmıştır. 

39 sektör arasında (39x39)luk bir simetrik mat- 

riks şeklinde mekansal birleşme katsayıları elde edilmiştir. 
Bu eldeki bilgilerden yorar2anarak 38 sektör için (39'uncu 
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sektör bütün sektör gruplarına girmeyen belirsiz imalat tür¬ 

lerini kapsadığından ele alınmamıştır.) diğer sektörlerle me¬ 
kansal birleşme katsayıları bağımlı değişken için örnek olarak 
kullanılmıştır. Özetle i=39 j=39 matriksinin, her sırası 
(1=1 j=l,... 39) 1 sektörünün bağımlı değişken örneklemesi 
olarak kullanılmıştır. 

B. İşlevsel bağlantılar bağımsız değişkeninin formu- 
lasyonu ise şöyledir. Bu biçimlemede kullanılan yöntem, girdi - 
çıktı çözümlemelerinin biçimsel yapısına bağımlı olmak zorunlu- 
luğundadır, 

ÎB 13 " (x13 t IS3 + X13 7 I5X) /2 + (X31/TG1+X3i/T53)/2 
i = 1 

D = 1» 2 ..• 39 

İB, . = 1 No.lu sektörün j sektörü ile işlevsel bağlantı ora- 
J nı 

TG. = j sektörünün toplam Girdisi 

TG^ = 1 sektörünün Toplam Girdisi 
TÇ . = j sektörünün Toplam Çıktısı D 

TÇ1 =1 " " " 
s 1 sektörünün j 'ye verdiği girdi miktarı 

x., * 1 " j'den aldığı girdi miktarı 
d 

Kısaca işlevsel bağlantı oranı i ve j sektörleri arasındaki 
mal akımlarının bu sektörlerin toplam girdi ve toplam çıktıları¬ 

na göre oranlandırı1ması şeklindedir. 

Tanımlanan değişkenlere göre, morel şöyle belirlenebilir. 

“ij = B0+Bl* ÎBij + e (1) 
(32) « Streit, M,E., 1969,"Spatial associations and 

economic linkages betvven industries" Journal of 
Regionnl Science vol 9 s.177-188 
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Kullanılan t>u doğrusal modele göre her sektör için regres- 

yon denklemleri saptanmıştır. Ancak, hiçbir sektörle anlamlı öl¬ 

çüde mekansal birleşme katsayısı göstermeyen sektörler doğal 

olarak bu çözümleme kapsamı içinde alınmamıştır. Sonuçta mekan¬ 

sal birleşme içinde işlevsel bağlantılarının etkinliği araştır¬ 
ması 30 sektör için yapılmıştır. 

Tablo (12) de her sektör için go, Bı katsayıları ve r 

korelasyon katsayıları verilmiştir. Daha sonra r için rp 

n = 39 olarak anlamlı olup olmadığı araştırılmıştır. Daha sonra 

ise B0 katsayısının H : B= 0 hipotezi test edilmiştir. 

Tablo (13) de kullanılan yöntem aynı olmakla birlikte bazı 

temel değişikler vardır. Bu değişikler şöyle sıranabilir. 

Temel farklılık şudur; mekanda birleşmeler gösteren sektör¬ 

ler arasında işlevsel bağlantılar bulunmayabilir. Özellikle bir 
önceki bölümde değinilen mekansal yağ-ılmalar nedeni ile bu ola¬ 
sılık oldukça fazla olmaktadır. İlk türetilen .güzikiler araların¬ 
da işlevsel Igğlantı olsun olmasın tüm sektörleri içermektedir, 
ve hepsi 38 diğer sektör verilerini kullanmaktadır. 

İkinci türetilen çözümler ise, aralarında işlevsel bağlantı 
olan sektörlerin mekansal bütünleşme verileri alınarak yapılmış 

aynı mekansal birimde yeralan buna karşın işlevsel bağlantıları 
olmayan sektörler çözümleme dışı bırakılmıştır. Burada ^n sayısı 
doğal olarak bir sektörün mal akımlarıyla bağlantılı olduğu sektör 

sayısına bağımlıdır. 
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TABLO î 12 - İŞLEVSEL BAĞLANTILARIN MEKANSAL BİRLEŞMEDE 
ETKİNLİKLERİ 

n = 39 t .05 = l.< 545 

Sek¬ 
tör 
No. Bo B1 r 

r*025 
0.333 

anlamlı 
(S.e)!^ t=B1 

(s.c)t>3 
H : 

.. Bl=° 
11 0.0124 0.0197 0.0524 Anlamlı 

değil 
0.006874 2.865 

B=0 

hipote¬ 
zi red 

12 -0.0132 0.1268 0,2957 II 0.007508 16,88 II 

14 0,0070 0.0444 0,094 11 0.0111 4.00 II 

15 0.040 --0.039 -0,276 II 0.0012 32.50 ♦1 

17 0,0268 • -0,018 -0,126 II 0.00116 15.44 II 

18 0.025 --0,014 -0,093 V 0.0014 10.00 II 

19 0.0057 ■ -0,008 -0,1296 İt 0.00015 5.26 II 

21 0,0091 0.0383 0.1361 İt 0.00463 8,30 II 

22 -0.0170 0,0901 0,1946 İt 0.0135 6,67 II 

23 -0.0083 0,0391 0,227 11 0,00186 20.96 tt 

24 -0.0128 0,0457 0.2146 tt 4.5186 0.0101 ??° . 
hıpote. 
zi red. 
delil¬ 
mez 

25 -0.00İ03 0,01789 ••1332 II 0,00099 18,01 B-aO 
hipotez: 
red 

26 -0.0434 0.1571 0,4583 anlamlı 0,0042 37.18 II 

28 0.01161 0.00247 0.01937 anlamlı 
—değil —- 

0,000975 2*53 II 
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SEK¬ 
TÖR 
NO. 

B 
0 Bı r 

r.°25 / 0.333 (s.e) X-V 
anlamlı b-^ (s.e^ 

H : 

B1=0 

29 -0.0005 0.008 0.1201 Anlamlı 1 Q 0 0042Ğ 
degıl 

B^=0 hipo¬ 
tezi redde¬ 
dilmez 

30 -0.0122 0.0503 0.1741 " 0.00506 9.33 B-^=0 hipo¬ 
tezi red 

31 0.0026 0.0416 0.2209 0.00459 9.06 II 

32 0.0057 0.0079 0.1034 " 0.000304 25.98 Tl 

33 -0.0061 0.0216 0.2086 " 0.000571 10.67 II 

34 -0.0024 0.0123 0.2329 0.000168 73.21 Tl 

35 -0.0054 0.0282 0.2368 " 0.000904 31.19 II 

38 0.0033 0.0021 0.0551 " O.OOOO83 25.17 fî 

39 0.0233 0.0083 0.0428 11 0.0024 3.45 II 

41' 0.0062 0.0118 0.2023 » 0.00216 2.80 II 

42 0.0009 0.022 0.1181 0.002115 10.40 tı 

43 -0.0071 0.0244 0.2984 " 0.000275 88.72 

44 0.0154 0.0005 --0.0035 " 0.001302 O.384 1^=0 hipo¬ 
tezi redde¬ 
dilemez 

45 

47 

0.0041 

-©.0167 

0.00001 

0.055 

0.00001 

0.1803 

0.0000858 

0.00475 

0.11 

11.57 

II »1 

B^=Q hipo¬ 
tezi red 

48 0.6390 -0.6720 --0.5513 anlarnlı 0.2077 -3.23 II tı 

NOT: Sektör numaraları hangi sektörlerin için kullanıldığı 
Tablo 7 ve 8*do verilmektedir. 
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4.4.2. BULGULAR ÜZERİNE 

Önce Tablo (12) de ortaya, çıkan ğofluçları şu şekilde 
.‘genelleyebilirim. 

(i) U.lk önemli nokta şudur. İki sektör dışında, (26) 
Ağaç mobilyg ve mefruşat ve (48) diğer taşıma araçları dışında 

mekansal birleşme ile işlevsel bağlantılar arasında, anlamlı 
( r.025’8 göre) bir ilişki saptanamamıştır. Özellikle ilginç 

olan yanı bunlardan (48) Diğer taşıma araçları sektöründe bu 
anlamlı ilişkinin ters yönlü oluşudur. Anlamlılık sınırları için¬ 

de yaralmayan ilişkilerden 5/28«i de olumsuz ilişki göstermiştir. 

Bu saptama şu anlamda değildir. (Türkiye'deki sanayi 

sektörleri akılcı olmayan bir yerseçimi politikası uygulamakta¬ 
dır )* Ancak bu sonuçlar yerseçiminde mekansal birleşmelerde sa- 
nayilerarası ilişkilerin etkileri yeterince belirleyici olmadığı 

(33) 
söylenebilir. 

(ii) ikinci ana nokta ise; (24) Ayakkabı sanayi,(29) 

Kimyasal gübreler sanayi, (44) Elektrikli makinalar, sektörleri 

dışında B^ katsayısı yani işlevsel bağlantılar katsayısının sıfı¬ 
ra eşit olduğu hipotezi reddedilmektedir. Özetle mekansal birleş¬ 

melerde işlevsel bağlantıların hiç etkisi olmadığı savı öne 

sürülememektedir. Bu sav başka bir çözümlemede kanıtlanana dek 

yukarıda adı sayılan üç sektör için varsayılabilir. 
(33) Bu konuda çalışmanın koşullarından dolayı sonuçlarda 
sapmalar olma olasılığından söz edilecektir. 



Gerçekte ortaya çıkan sonuç, şöyle özetlenebilir. İşlevsel 

bağlantıların mekansal birleşmelerde hiç katkısının olmadığı 

savı getirilemekle birlikte, belirleyiciliğide (26) Ağaç sanayi 
dışında söylemek olanağ;ı yoktur. 

Tablo (13) de ise ortaya çıkan sonuçlar ilk çözümleme ile 

ortak benzerlikler göstermekle birlikte, bazı ufak ayrılıklar 

gös t e rmek t e d ir. 

(i) Yapılan anlamlılık çözümlemelerde,işlevsel bağlantılarla 

mekansal birleşme göstenen sektör sayısı çok kısıtlıdır, (26) 

Ağaç mobilya sektörü tüm sektörler ele alındığında olduğu gibi 
iki değişken arasında anlamlı bir ilişki belirlemektedir, (44) 

Elektrikli makinalar bir önceki çözümleme tersine hem anlamlı bir 

ilişki, hemde Bı - O'dan farklı olduğu savını getirmektedir. 

(32) Petrol arıtımda yine ili değişken arasında anlamlı ilişki 

gösteren birsektör olmaktadır. 

.'Bâna karşın yalnızca işlevsel bağlantı gösteren sektörler 
alındığında bile, mekansal birleşmelerin bu değişkenle anlamlı 
ölçüde açıklandığı söylenemamektedir. 

(ii) İşlevsel bağlantı katsayısı olan = 0 dan farklı ol¬ 
duğunu söyleyemediğimiz sektörler, bu çözümlemede (12) Sebze ve 
meyve işleme sanayi, (18) Alkolsüz içkiler, (19) Tütün Sanayi 
olmaktadır. Gerçekte bu sanayi türleri diğer sanayilerle çok yoğun 
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TABLO s 13 - MEKANSAL BİRLEŞMEDE İŞLEVSEL BAĞLANTILARIN ETKİNLİKLERİ 
(Yanlız işlevsel bağlantılı çiftler gözetildiğinde) 

SEK¬ 
TÖR 
NO. Bo Bı V» 

.025 e 
anlam¬ 
lılık 

(g-e) 
t* 1/ 
(s.e) 

bl 
Hı 
B.=0 

n A 

Testi 
X X X 

11 9 -0.0226 0.2213 0.3696 anlamsız 0.0625 3.53 
B =0 hi¬ 
potezi red 

12 13 -0.0013 0.2483 0.4313 anlamsız 0.3804 0.6527 B^=0 hipo¬ 
tezi redde¬ 
dilemez. 

14 10 -0.0532 0.2353 0.2739 II 0.0329 7.15 B1=rO 
tezi 

hipo-
red 

15 14 0.0962 -0.0942 -0.369 f! 0.00731 -12.88 B, =0 
tezi 

hipo-
red 

17 12 0.0779 -0.0457 --0.2183 İt 0.00738 -6.19 B,=0 hipo¬ 
tezi red 

18 8 0.0726 0.0078 0.0302 ft 0.01866 0.41 B1=0 hipo¬ 
tezi redde¬ 
dilemez 

19 5 0.0223 -0.0028 -0.0145 II 0.0068 0.412 B,=0 hipo¬ 
tezi redde¬ 
dilemez. 

21 21 0.0243 0.0548 0,1445 0.0127 4.315 B =0 
tezi 

hipo-
red 

22 6 -0.2581 0.4285 0.5260 11 0.115 3.72 B- =9 
tezi 

hipo-
red 

23 7 -0.238 0.3567 0.4268 tf 0.0757 4.71 tfJ hipo-
red 

24 11 -0,2029 0.3011 0.3221 0.0549 5.48 B,=0 
tezi 

hipo-
red 

25 23 0.0028 0.0237 0.1224 II 0.00259 9.137 Bl=*° 
tezi 

hipo-
red 

26 İt *•0 * 16 81 0.5404 0.8712 t! 0.0404 13.35 B ,0 
tezi 

hipo-
red 

28 13 0,0251 0.021 0.1198 ft 0.0049 4.218 B, =0 
tezi 

hipo-
red 
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SEK 
TÖK 
NO. n 

B 
0 Bı r 

r .025 t 
anlamlılık, . 
* (s.eh , tesr 'b^( 
sonucu 

V 

s-\ 
H : 

B1=0 

29 4 -0.0539 0.1527 0.4423 anla, us 1 z 0.0424 6.79 
tezi 

hipo-
red 

30 10 -0.0418 0.2090 0.4316 1? 0.0424 10.17 tt m 

31 34 0.0089 0.0371 0.1758 t! 0,0315 1.174 t.025'e gör< 
reddedileme: 

t.05C ) göre 
d red 

32 31 0.1983 -0.2664 -0.3906 anlamlı 0.0303 -8.78 B1=0 
tezi 

hipo-
red 

33 9 -0.0223 0.0819 0.4171 anlamsız 0.00659 12.41 İt II 

34 17 -0.0035 0.022 0.2192 II 0.0009 24.46 B1=0 red 

35 19 -0.0079 0.0491 0.2888 II 0.00284 17.22 3 =0 red 

38 14 0.013b -0.0079 -0.136 II 0.00047 16.58 II II 

39 25 0.0248 0.0328 0.1668 (1 0.0042 7.79 1! II 

41 30 0.010 0.0123 0.1982 II 0.00005 24.32 İt II 

42 16 0.0085 0.0427 0.1303 II 0.0100 4.26 Bı=o 
tezi 

hipo-
z’ed 

43 9 -0.0474 0.1102 0.4370 11 0.00481 22.88 II II 

44 15 0.6911 -0.8185 -0.7452 II 0.2209 -3.70 B1=0 red 

15 9 0.038 -0,026 -0.3136 anlamsız 0,0012 20.45 B1=0 red 

47 16 -0.037 0.1218 0.2544 ♦ 1 0.0205 5.91 B,=0 red 

48 10 -0.0725 0.1167 0.271 anlamsız 0.0117 9.953 B^O red 

NOT : Sektör numsralırının hangi sektörleri belirlediği 
Tablo 7 ve 8' de ver ilinektedir. 
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ilişkiler gösteren sanayiler değiltirler, (31) Kimyasal gübreler 

sanayi tam dönüm noktasında yer almakta t,025 'e göre B^=0 ret 
edilemediği lıalde t*050'ds. B-, 1 in sıfıra eşit olmadığı söylenememek- 
tedir. 

Diğer tüm sektörlerde ise işlevsel bağlantıların sıfırdan 

farklı bir etkisi olduğu belirlenebilmektedir. 

Gerçekte tüm ortaya çıkan sonuçlar, bu günkü sanayi yapısının 
çarpıklığını bir ölçüde belirleyebilecek, bunun sonuçlarından 

doğan ilişki sistemini ortaya çıkararak bazı gözlem ve değerleri 
içinde taşımaktadır. 

Mantıksal düşünde yapılabilecek bazı yanlışları önlemek amaç 

ile (1) olgunun tüm boyutları ioerilmediğinden (2) sektör ölçe¬ 
ğinin oldukça geniş kapsamlı olduğundan, (3) her çalışmada olduğu 
gibi eldeki bilgilerin güvenilirliklerinin tartışmağa açık olması 

(4) kullanılan 1973 bilgilerinin Türkiyede bu konuda en yeni 
bilgiler olmasına karşın yine de beş yıl gibi bir değişim süreci¬ 

ni içermediği gözetilerek yapılan tüm yorumlara belirli bir es¬ 

neklik kazandırılmağa çalışılmıştır. Bu konulan not bu bölüm 
sonrası yapılacak değerlendirilmelere yol göstermesi bakımından 

verilmiştir. 
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5. SONUÇ LAP. 

5.1. UYGULAMA SONUÇLARI 

Uygulama çalışmaları özünde iki böl t.im e ajrr ı ş tın larak 
incelenmiştir. Önce sanayiieraranı ilişkiler salt ekonomik açıdan 

incelenmiş, bölgesel gelişme acısından değerlendirilmelere gidil¬ 
miştir, Bu tür araştırmalar belirli dönemlerde ve kapsamlarda, de¬ 

ğişik amaçlara yönelik olarak, özellikle bölgesel gelişme amaçla¬ 

rı katılmaksızın gerçekleştirilmiştir. İkinci bölümde Türkiye’deki 
sanayilerin birlikte bulunma eğilimleri üzerine saptama yapılarak 
sanayilerarası ilişkilerin mekanda birleşme olgusunda etkinlik de¬ 

receleri araştırılmıştır# Özellikle ekonomik açıdan bölgesel geliş¬ 

mede etkin olduğu belirli varsayımlarla saptanan sektörlerin mekan 
da hangi sektörlerle birlifc&c bulunma eğilimi gösterdiği ve bu bir¬ 

leşmelerde işlevsel bağlantıların yeri irdelenmiştir. 

Kabaca özetlediğimiz bu. çalışmanın bulguları parça par¬ 
ça söz edilmdsine karşın, bunların toplülaştınlarak incelenmesi bu 
bölümün amacıdır. 

Ekonomik açıdan sektörlerin değerlendirilmesi 37 ve 64 
sektör ayırımlarına göre verildiği için, önce 37 sektör girdi-çıktı 

analizlerine (1963-1957-1973) dayalı olarak yalnız imalat sektörleri 
ele alındığında ortaya çıkan sonuçları özetleyelim, 

Domir-Çelik, demir dışı metaller, kimya ve ilaç gibi 
sektörlerin yanışına dokuma ve giyim ve kağıt basım ve kırtasiye 

deri ve ürünleri,bölgesel gelişmede (diğer sektörleri çekicilik 
açısından değerlendirildiğinde) önemli sektörler çıkmakta, bunlara 

i 
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ck olarak ağaç mamulleri vo petrol rar: iner il eri do oklenebilmokte- 

dir. 

Bu ayrıştırmaların nasıl yapıldığı , kullanılan varsa¬ 

yımların ayrıca tartışmasına girilmeğe gerek görülmemekt o d ir. 

31 imalat sektörü basındaki 1973 yllı sektörler arası 

bağlantı oranlarının araştırılması sonuçlarında ise bölgesel geliş¬ 

me açısından önemli diye tanımlanan sektörler sayısında ayrıştırma 

oranlarının artması ile artış olmuş olup, şöyle sıralanmıştır. 

Domir-Oolik ana sanayi, diğer metal ana sanayi, diğer 
kimyasal maddeler sanayi, kağıt ürünleri sanayi, plastik ürünleri, 

cam ve camdan mamul eşya; bitkisel ve hayvansal yağlar imali, deri 

vc kürk ürünleri, motorlu, kara ulaşım araçları bölgesel gelişmede 
etkin olabilecek sektörlerin ekonomik açıdan değerlendirilmesi 
sonucu ortaya çıkmıştır. 

Burada şu noktanın öncelikle belirlenmesi gerekmektedir. 

Ekonomik açıdan bir sektörün bölgesel gelişmede etkin olabileceğini 

saptamak, bu sektörlerin as gelişmiş yörelere yöneltilmesinde yeter¬ 
li gerekçeleri sağlayamaz. Hor sanayi sektörünün özel koşulları 

ösel istemleri olması olasıdır. Bu koşul vo istemler ancak tok tek 
sektörlerin vo sektör alt gruplarını oluşturan sanayilerin araş- 

trrilması ile sonuca ulaşabilir. Hor ayrı bir sektörün bile bu yön¬ 

de incelenmesi ayrı bir araştırma konusu olup, bu araştırma çerçe¬ 

vesinde doğal olarak ele alınması olasılığı yoktur. 
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Ancak hammadde, pazar vo altyapı vs. gibi gerekli 

koşulların irdelenmişi yanında, bir sektörün yerseçiminde diğer 

sanayi kolları ile olan bağlantı oranlarının yerseçimi üzerindeki 
etkinlik oranı, bu çalışma kapsamı içinde içorilmeğe çalışılmış¬ 

tır, Bu noktada kuramsal açıdan bu ilişkilere verilen önemi be¬ 

lirlemekte yarar vardır. Türkiye için tanımlanan konuda, kuram¬ 
sal açıdan verilen bu önemi, daha da özetlersek az gelişmiş yö¬ 

releri geliştirilmek için önerilen hemen tek seçeneğin yeterli 

ölçüde umut verici olarak saptanamadığı söylenebilir. Gerçekte 
mevcut sanayinin yapısal oarpıklığ-ı gözetildiğinde, bu konuda ve 
mekansal yerşeçimindo do ortaya çıkabilecek çarpıklıklar karşısın¬ 

da şaşırmamak gerekmektedir. Elbette konu edilen çarpıklıklar her 
sanayi birimin kazancını en fazlaya çıkarmak için davranılan yö - 
nünden t aıı ı mİ anmamak tadır. Bü konuda da .yeterli veri olmadığı hal¬ 

de, mevcut araştırmalar glr^k özel kesim ve gerekse kamu kesiminin 
yerşeçimindo akılcı bir politika izlediğini açıkça ortaya ^oymak¬ 
tadır» 

çalışmanın ikinci bölümünün ilk evresi olan sektörler- 

arası mekansal birleşme katsayılarının saptanması sonuçları ger¬ 
çekten çok ilginç bir görünüm göstermektedir» Türkiye ölçeğinde 
düşünüldüğünde elde çdilen rakamlar (Tablo 9) bilimsel bir araş¬ 

tırmacı için ilk bakışta olanaksız görünmektedir. Ancak Tablo(11) 
’içrincelenmesi sonucu, sanayinin çok kısıtlı sayıda odaklarda 

yığılma olgusu, elde odilen mekansal birleşme katsayılarının neden 
Tpu denli yüksek oluşunu açıklamaktadır. 
(34) Erayam, A" The test of industrial location thecrios 

with reference to Turkey "Çerkezköy emample" Master thesis 1977 
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Türkiye’deki sanayi sektörleri arasında mekansal bir¬ 

leşme olgusunun oluşumunda işlevsel bağlantıların etkenliği ise 

son bölümde Tablo 12'do Tablo 13'te sektörlere yöre araştırılmış¬ 

tır. 

Ancak önemli bir nokta, bölgesel gelişme açısından 
önemli olduğu saptanan metal ana sanayi (demir-çolik hariç), kağıt 
ve kağıt ürünleri sanayi bunların yanıoıra, diğer besin maddeleri, 

sanayi, gırgırlama, çimento sanayileri ilk evrdo hiçbir sanayi sek¬ 

törü ile anlamlı bir ilişki göstermediğinden, doğal olarak mekansal 
birleşmelerde işlevsel bağlantıları gözeten araştırmalarda içeril¬ 
memişler d ir. 

Gerek bölgesel gelişme açısından önemli sektörlerde 
gerekse diğer sektörlerde mekansal birleşme ile işlevsel bağlantı¬ 
ların anlamlı bir derecede ilişkin görülememiş t ir * Ancak bu genel¬ 

lemeden Ağaç mamulleri sanayi, motorlu ulaşım araçları ve diğer 
taşıma araçları yersesimleri sanayilerarası ilişkiler yönünden 

irdelendiğinde, işlevsel ilişkileri olduğu sektörlerde mekansal 

birleşmelerinin, dolayısı ilo mekansal bütünleşmelerinin olduğu 
söylenebilir. 

Çalışmam,*; bulgularını bu şekilde kısaca özetledikten 
sonra, bunların konuya bölgesel dengesizlikler ve politikaları mev¬ 
cut sanayinin mekansal açıdan irdelenmesi, gerçekte on önemli nok¬ 
ta olmaktadır* 



5.2. SONUÇLAR 

Türkiye'de sanayiierer?sı ilişkilerin mekan boyutunu 

araştırmağa yönelik araştırmalar çök kısıtlıdır. Eldeki çalışma¬ 
lar ya tek sektör bazında veya tek kent ölçeğinde olup, konunun 
bütünlüğünü yansıtmak açısından yeterli değildir. Bu konular ku¬ 

ramsal açıdan uzun süredir tartışıldığı halde, uygulama alanında¬ 
ki ilgi çok yenidir. 

Ekonomik açıdan bir ölçüde tartışılan bu ilişki siste¬ 
minin mekansal içeriğinin saptanması gereği, özellikle eğer kal¬ 

kınma planlarına mekansal içerik kazandırılma çabasına girilirse, 

giderek önem kazanacaktır, Türkiye'de ^ne üretim kaynağı sayılabi¬ 
lecek imalat sanayi sektörleri ve birimleri arasındaki ilişkile¬ 
rin saptanması, gerek verilecek sanayi yer seçim kararlarında ve 

gerekse kentsel politikaların saptanmasında ana dayanaklardan biri 
olması gereklidir. 

Bu çalışma öncesinde verilerin karşılaştır?bileceği ve¬ 
ya bir süreç içinde değişimlerin incelenebileceği çalışmaların ol¬ 
mayışı, daha sağlıklı sonuçlara varmayı, yorumların güvenliğini 

artırmayı engellemektedir. 

Bu çalışmanın tüm sonucu şu başlık altında özetlenebi¬ 

lir* Türkiye'de makro düzeyde de olsa yapılan sanayiler arası 

ilişkilere yönelik çözümlemeler, bu ilişkilerin mekanda birleşme¬ 
sinde yeterince etkin bir rol oynamadığını kanıtlamaktadır. 



Bu tür bir saptama iki r»na bazda yorumlara neden olabi¬ 

lir. Kuramsal yapıya yönelik eleştiriler veya Türkiye'nin mevcut 
seneyi yapısının özellikleri özerine saptamalar yapmak ola.sılıkla- 

rı bu genel yargıyı kapsamak üzere ortaya çıkmaktadır. 

Kuramsal bezde yapılan çelişmelerde sanayilerara sı 

ilişkilere verilen önemin p. bert İldiği, gerçeklerden soyutlanmış 
bir modelde bu ilişkilerin mekansal birleşmeleri belirleyiciliği¬ 

nin fazla vurgulandığı, bu modellerin soyutlama düzeyinin çok yük¬ 

sek olması veya giderek önemleri farklılaşan değişkenlerin ortaya 
çıkması ile açıklanabilir. Gerçekte kuramlar ve bu kuramlara daya¬ 

lı modeller tanımları gereği soyutlama düzeyi çok yüksek yaklaşım¬ 
lardır. 

Ancak özellikle bölgesel gelişmeye yönelik kuramlar, be¬ 

lirli yapılarda belirli gözlemlere (bir ülkenin sosyal, ekonomik 

ve politik koşullarına dayalı olarak ortaya çıkmışlardır. Bu sap¬ 

tama. özellikle bu çalışma içinde konu edilen kutuplaşmış büyüme ku¬ 
ramı için geçerlidir. 

Belirli yapılarda gerçekleştirilecek gözlemlerin, toplum¬ 
sal yapının koşullarının, dengeli ve dengesiz kalkınma politikaları 

sonucunda, ortaya çıkûoak çelişkiler ve bu çelişkilerin çözümleri 
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ve başka amaçlarla kullanımının, belirli bir sosyo-elsoaomlk sis
tem işinde farklılaşmalar göstereceği savı bu çalışmanın ana da-
y an a kİ ar ı n a an b i r i d i r. 

Gerçekte daha çalışmanın ilk bölümünde vurgulandığı üzere 
dengesizlikler ve dengeli kalkınma politikalarının geliştirilen 
kuramlar açısından, özellikle mekana yönelik olanların, hangi 
ekonomik sisteme oturduğu da bir tartışma konusudur.Bunun yanı-
sıra vurgulanması gerekli bir nokta da bölgesel dengeli kalkınma 
ve bölgesel gelişme kuramlarının yeterli ölçüde gelişememiş olma
sıdır. 

(35) 
Gerek yığılmaları ve mekansal organizasyonu Perroux 

da olduğu gibi bağımlı veya Friedmann'm kutuplaşmış büyüme 
kuramında olduğu gibi bağımsız değişken olarak kabul edilsin, 
bu kavramların sistemin işleyişini ve yığılmaların oluşumunu ne 
ölçüde açıkladığı tartışma konusudur. 

Özünde çalışmanın tümü büyüme kutupları kuramından kay
naklanmaktadır.Ancak bu kapsam içinde konu daraltılarak,kuramın 
ana dayanak noktası olan dışsal ekonomilerin ancak bir bölümünü 
oluşturan sanayiierorası ilişkiler üzerinde yoğunlaşılmağa çalı
şılmıştır.Konuyu bu şekilde kısıtlamanın uygulama açısından ya
rarları olacağı gibi, kuramsal bazda bazı tartışmalara girmek ola
nağını büyük ölçüde engellemektedir. 

Dışsal ekonomiler, parasal dışsal ekonomiler ve parasal 
(37' 

olmayan dışsal ekonomiler diye ayrı ıhtırılmakta olup, bunlardan 

(35) Perroux,F.,1955*‘A note on the conceot of grovıth poles*, 
Economie Applipude, Cilt;7, s. 307-320 

(36) Friedmann,j.,1968,*The strategy of deliberate urbanızation’ 
AIP Journal, cilt:36, s. 364-373 

(37) Sciotovsky, T., *Tvro conceots of external economies' 
Journal of Political Economy,cilt: 62, s. 143-154 



- 129 -

özellikle ikinci bölümünün somuta indirilerek çalı §ma konusu ya¬ 
pılması olanağı azdır. 

Lütün bu tartılmaları 3a göz cnine alarak,kuramsal açıdan 
çalışma sonuçları üzerine belirleyici olarak konulabilecek nokta¬ 
ların sayısı oldukça kısıtlıdır, 

ı) Türkiye'de mekansal baz il olarak alındığında imalat 
sanayinde yığılmalar görülmektedir.Yığılmaların her sektörde ay¬ 
nı belirgin odaklarda oluşması,bazı hammadde ilişkilerinin çok 
önemli olduğu sektörler dışında,pek çok sektörün dışsal ekonomi¬ 
lerden (en genel anlamda) yararlanma ve pazar koşulları ile ba¬ 
ğımlı olduğu söylenebilir. 

ii) Ancak bu yığılmalar oluşurken,sanayilerarası iliş¬ 
kilerin, mekandaki yoğunlaşmaların temel nedeni olmadığı,ve 
birleşmeleri büyük ölçüde nedenlemediği araştırma sonuçlarına 
dayalı olarak belirli bir güvenilirlik sınırı içinde söylene¬ 
bilir. 

iii) bazı sektörlerin işlevsel bağlantılarla ilişkili 
olduğu sektörlerle hiçbir mekansal birleşme gösterme mesi, bu 
sektörlerin yapısal özelliklerine bağımlı olduvu halde,politik 
bir dize yerseçim kararlarının da bu oluşumda etkin olduğu 
yadsınamaz. 

Ancak yanılgıya düşülmemesi gerekli en önemli nokta 
şudur.Gerek bu konuda belirlediğimiz bölge gelişme kuramları, 
ve gerekse çalışma sonucu olarak elde edilen bulgular mevcut 
yapıyı açıklamağa yönelik çözümleme tioi yaklaşımlar olmaktadır, 
bu tip bir çözümlemeden banlayarak Türlıiyede veya herhangi bir 
ülkede,bir mekan organizasyonu için gerekli önerilere karar 
vermek olanağı yoktur. 
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He kanda, üret im birimleri arasındaki ilişkileri tanım¬ 
layıp, çeşitli çiçeklerde bir politikalar seti goliçtirmeden 
yapılacak uygulamaların eylemlerin hareketliliğini kısıtla¬ 
maktan bagka bir faydası olmaacaktır.vrns^in belirli mekan 
birimlerinde oluşan yıkılmaların varlığını saptayıp,bu 
yığılmaları kırmak veya azaltmak biçiminde bir yaklaşım, 
tüm ekonomik sistem içindeki uyumunu ve kedi içindeki bütün¬ 
cüllüğünü yitireceğinden faydası da daha kısıtlı olacaktır. 

Kentleşme politikası,bölgelerarası dengeli kalkınma, 
kentsel kademelenme,çeşitli biçimlerdeki akım ilişkileri 
üzerine politikalar geliştirmeden,davranışsal birimlerin 
kararlarındaki serbestliği önlemeye olanak yoktur.( Tekeli, 
1976 ) 

Ancak olaya kamunun yaoacaüı yatırımlar biçimi ile 
yaklaşırsak bu durumda,tüm adı geçen politikalar üzerine 
genel ilkeleri belirli çözümlemelere gere saptamak ve bu 
ilkelere göre yeni bir- mekansal düzenleme için, sanayi birim¬ 
leri ve bunların arasındaki ilişkileri gözetmek gereci kısa 
süreli bir çözüm önerisi olarak belirlenebilir. 

Türkiyede yapısal olarak çarpık bir sanayileşme kurul¬ 
muştur, bunun mekansal çarpıklıklarımda, giderek artan m para¬ 
sal olmayan dışsal ekonomilerin alırlık kazanması gibi gerek¬ 
çelerle açıklanmaca çalışıl manalıdır.Akononik açıdan bilinen 
Çarpıklıkların sonucu,tüm ülkede mekan organizasyonu sağlanamamış, 
karmaşık,tümleşik olmayan bir dize politika sonucu giderek 
Çözümü daha da zor olan sorunlar ortaya çıkmıştır.Aynı eko¬ 
nomik sistemde olan tüm ülkelerde bu sorunların ortaya çıkma¬ 
sı da rastlantısal derildir. 
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T ûr-k i/ele belirli cd akl ar i a o 1 an / ı a 11 nal ar» çeşitli 
olumsuz .koşullar orta/a çıktıkça, ancak /akın çevre/e darılmakta 
gelişememiş belgelere doğru şıçrama yaoamamaktadır.Bu şıçrama 
yerine gerçekleşen /ayılma olgusunu,diğer sanayi birimleri ile 
olan ilişkilerine bağlamak,bu çalışmanın bulgularına ters düğ¬ 
mektedir. Ancak mekansal göreli ayrıcalıkların belgelere gere 
çok farklı olduğu savını doğrulamaktadır. 

fine çalışmanın çok dolaylı olarak getirdiği bir 
olgu,t İr sanayi biriminin ,bu bir çekici sektör birimi olsa 
bile burada bir gelişme ivmesi yaratmak açısından yeterli 
derecede etkin olamıyaçsğı,daha' bütüncül politikaların genel 

amaçlar çerçevesinde uygulanması gereğidir. 

Yukarıda-belirlenen ^oo.uç,ilk olarak ortaya atılan 
savı yeniden vurgulamaktadır.Türkiye için dengeli bir kal¬ 
kınma amçlanıyorsa, yalnız ekonomik kalkınma olanlarının 
3eğil bölgesel ölçekte ayrıştırılniş sosyo-ekonomik planlara, 
bunların uzantısı olİrakta kademelenniç ve tümleçmiş bir 

planlama sistemine gereksinim vardır. / 
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EKİ X-UJdj*/Uii.W'ioX ,1 VjjÜILEKI : 

Sektörler arasındaki girdi çıktı ilişkilerine yönelik 
veriler Girdi-çıktı tablolarından sağlanmıgtır.Bu çalışmada 
1963,1967 ve 1973 Girdi-aıktı tabloları kullanıl.Tiıgtır.Bu 
güne kadar Türkiye için yapıl m§ giri-çiktı tabloları, 
1963(DPT),1967(DPI Tahmin),1972(DPT Tahmin),195S(DIE), 
1973(DIB),1977(DPT Tahmin),olmaktadır.Görüldüğü üzere iki 
farklı kurum tarafından girdi-çıktı tabloları türetilmiştir, 
salışmada üç ayrı dönem için kullanılan tablolar,farklı 
kuramların yaptığı tablolar olmuştur.1963 tablosu dışında 
diter girdi-çıktı tablolarının hazırlanış biçimi ve verileri, 
verilerin hazırlanış biçimi üzerine açıklama getirilmemiştir. 
Bu nedenle tabloların birbirleri ile tutarlı oluo olmadıkları 

bilinememektedir.Ancak elde başka bir olanak bulunmadığı için 
tabloların güvenilir ve birdiğeri ile tutarlı olduğu varsayıl¬ 
mıştır. 

1963 ve 1967 Girdi-^ıktı tabloları 37 sektör bazında, 
1973 ise S4 sektör için hazırlanmıştır.Artan bir ayrıştırma 
oranı,sanayilerarası ilişkilerin daha'iyi saotanmasında yarar¬ 
lıdır. 3u ayrıştırmaların yapılmasında DİE’nin sanayi ile 
ilgili istatistiklerinde kullandığı sınıflama ile tutarlılığı •„ 
sağlanamamıştır.Başka olanak bulunmadığı için tüm diğer bilgile¬ 
rin Girdi -çıktı tablolarındaki ayırıma getirilmesi esas 
alınmıştır* 



- 133 -

jj xv 2 • İ^GuCU /jjivİL^xx.vİ • 

Bu çalışmada kullanılan işgücü veril eri, DİE' nin 
1973 yılı,lûvelOdan fazla işçi çalıştıran iş /erlerine 
uyguladığı anketlere dayalı olarak elde ettiği sonuçların 
toplulaçtırılmasından elde edilen tablolardan alnmıştır. 

DİE, 10 işçiden fazla işçi çalıştıran işyerlerine 
anket uygulamakta,bu sayıdan az iççi çalıştıran işyerlerini 
kapsamamaktadır. 

İggiicü verilerinin kullanımındaki zorluk,Girdi -çıktı 
tabloları ile DİE'nin kullandığı sektör tanımlarının çakış- 
mamasından ortaya çıkmaktadır.Girdi-Çıktı tablolarındaki sektör 
tanımlarından bazıları üçlü ayırıma göre belirlenebilmekte 
ancak bazı sektörlerde dörtlü ve beşli ayırıma girmek gereği 
ortaya çıkmaktadır.DİE sektör ayırımı uluslararası ISIC 
gruplamasına (çok az değişiklikle ) uymaktadır.ve sektörler 
üretiler mal çeşitliliğini bir ölçüde gözetmektedirler. 
Buna karşın Girdi -yıktı tablolarında kullanılan ayırım, 
bazı sektörlerde ayrıntılara inerken,diğerlerinde çok 
kaba grupları içermektedir.çeşitli araştırmalarda kullanılabilir, 
tutarlı bilgi birikiminin sağlanması,pek çok konuda oluşan, 
değişik sınıfların birleştirilmesi ve ortak bazı tanımların 
yapılması ile gerçekleştirilebilir. 

Bu çalışma içind DİE sektör ayırımı ile y973 Girdi- 
Çıktı tablosu sektör ayırımı çakıştırılnağa çalışılmıştır. 
Aşağıdaki tabloda,Girdi-çiktı tablosundaki sektörlerin,DİE 
imalat sektörü ayırımı karşıtları verilmiştir. 
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1973 Girdi-Cjiktı tablosu Dİ3 sektör kodları (3, 4, 5 li 
sektör kodu a/ırı.,îL.rdan yararlanılarak) 

11 3111,3112,3114 
12 3113 

13 3115 

14 3116,3117 
15 3118,3119 
16 3121,3122 
17 3131,3132,3133 
18 3134 

19 314 

20 32111 
21 3211(32111 hariç ) 
22 3212,3213,3214,3214,3215,3219 
23 322,323 
24 324 

25 331 

26 332 

27 341 
28 342 

29 3512 

30 3522 

31 3523,3521,3511,3529 
32 3541 

33 3542,3543,3551,3559(35599 haris) 
34 35599 

35 356 

36 362 

37 3692,36991 
38 3610,3591,36992. 
39 371 

40 372 

41 381 
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TALLOUUN DiiVMI: 

1973 Girdi-Çıktı tablosu DİG sektör kodları(3, 4, 51i 
sektör kodu yırıklarından yararlanılarak) 

42 382(3822 hariç ) 
43 3822 

44 383 

45 3841 

46 3342 

47 3843 

4C 3844,3845,3849 
49 385,39 
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0.973525 
0. 903003 

12-25-38 
0.983288 
0.990191 
0.935345 

0.857178 
0.864001 
Q.819999 

0.582070 
0.587338 
0.545423 

0,993219 
0.98815? 
0.912162 

0.994774 

C.997471 
0.938930 

-0.004759 
0.000158 

-0.009944 

0.683407 
€.901615 
0.906003 

0.914200 
0.945393 
1.000000 

13-26-39 
C.938204 
0.045091 
0e99229Ü 

0.964071 
0.047589 
0.952274 

0.705403 
0.057816 
0.692639 

0.974073 
-0.025003 

0.933549 

0.962805 
-0. 008640 

0.972707 

C.013400 
-0.041166 
0.016965 

0.396817 
0.135409 
0.892095 

0.923581 
0.0090.03 
0.916334 
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G U L L A Iı Y 

In Turkey,there are olanning activities both 
at the national level in the form of Five Year Economic 
development Plans and physical olanning at urban and 
metropolitan levels.In the existing system there is 
a very important inefficiency that is,the gap between 
different levels of planning which should integrate 
and combine both the socio-economic and the spatial 
dimension within the planning system.The levels of 
hierarchy is not established,thus both the decision 
and information flows are inadepuate. 

Due to the existing structure the data at the 
planning levels that can be defined a3 interregional 
and regional,is ver./ limited. 

Planning is an activity viıich bases on the 
accumulation of confidential data at every subject 
and the determination of existing structure.IVithout 
the availability of these conditions both the planning 
decisions and formulated policies can not reaeh their 
main objective.The discussions on the need for 
presenting spatial dimension to economic development 
plans is available for more than ten /ears in Turkey, 
but the research activities on regional asoects of 
planning at this period are puite limited.As the forraer 
paragraph impliea,before such an attempt there is the 
necessity for accumulation of, data at regional and 
interregional level. An imoortant part of this d-ita 
is the spatial implications of the production system. 

At the Five Year Development Plans it is 
possible to 3ee some policies related to regional levfcl 



such as 'regionally balanced develooment'»But,without 
establishing a s/stem of planning which contains 
regional and interregional levels ani tools to 
implement the determined policies as a result of 
the plans, the formül at e d policies bec.ome onl 7 the 
optimistic wisheso 

This stud/ sources from the conscious that 

there is the inav&ilability of data related to the 
functioning of the deterainants of the spatial 
structure.The zaain intent was to bring some emprical 
evidence that will be a step at the aııalysis of 
spatial implications of the production system. 

The theoretical approaches related to 
regional development are inadepu ate, and 11 the 
theories at this subject have important drawbacks. 
V/ithin the study a very brief aummary of the current 

theoretical approach is giveh.lt should be noted that 
although the author knows they have important 
drawbacks,in this field there is not an/ cther more 
rational attempt. 

V/ithin this theoretical contect ;there are 
some rnanufacturing sectors that can be defined as 
propulsive sectors and these sectors can create a 
development potential if they are located at under-
developed regions.7/ith the usa of econouic point of 
view these sectors can be lefined.At the first oart of 

the application section of this study,the propulsive 
sectors are defined fpr Turkey using some criterias 
and v/ithin a methodology v/hich are frepuently us e d 
by the economists. 

If the study was aimed to sta/ at this. level, 
than ali the policies depending on the fiııdings related 
to propulsive sectors v/ould be incorrect. The further 
analysis showed that without examining tlıe results 
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of tlıe first section at the spatial dimension the 
whole picture can be ver./ different. 

The propulsive sectors are defined in economic 
terrns and tiıey mainly depend on the interrelations 
with the other manufacturing sectors.How nıuclı one 
sector can be effective in attraction of the other 

manufacturing sectors are puestioned,in the first 
analysis. 

At the second part,using the data at the 
provincial level,at the first instance tiıe spatial 
associations between the manufacturing sectors 
are determined.Using the spatial association figures 
for each sector the level of effectiveness of inter-

industry relations at the explanations of spatial 
associations are determined. 

While the interindustr./ relations are accepted 
as the rnain determinanta at the thororetical approaches, 
the studies including the spatial structure showed that 
it is not the case for most of the sectors. 

Within the study eaclı of the propulsive sectors 
are analyzed to shov; the spatial associations and flow 
relations seperately. 

The main result of the study can be summarized 
as"the research on interindustry relations at Turkey 

showed that they are not sufficiently effective at 

spatial distribution of manufacturing sectors." 
This conclusion must be evaluated with reference 

to the concentration. of manufacturing söctors'at cfertain 
centers in.Turkey and the structure of the manufacturing 
production system. 

There are some handicaps of the study,such as 
the aggregation level both at the sectors and at the 
choice of spatial units.Some of the handicaps sources 



from, this study being oııe of the first attempts at 
this subject in Turkey.As the name of the study implies 
the intention Y/as to bring some general aspects at 
macro level,which ciin contribute to the research' ..i'-h.. 
activities that will determine the spatial implications 

of the production system in Turkey at micro level.Also 
this study brought a very important but an indirect 
conclusion that is,the need for suspicion at the 
application of some theories to the policy formulations 
which can be used at the implementation process. 

Within this study,only the test of the hypothesis 
that the interindustr.y relations are imperative at the 
spatial associations of Industries is handled.The 
result of this test ,as given above is the reiection 
of the hypothesis.The question what are the causes 
of spatial associations,although can be replied very 
generali/ as,both pecuniary and non-pecuniary external 
economies (except interindustr.y relations) is not 
searched by statistical methods,due to the impossibility 
of inferring causal relationships b/ theae methods. 



711.2(560):338.45 
YEK NUMARASI :j)62 

yazar: ERAYDIN, Ayda. 

Bölgesel gelişmede et 
DOKUMAN ADI „  „• km sanayi sektörleri 

a-ral arındaki i 1 i şkilerirL.-^.— 
 —   ALANIN  




