V. SEKSİYON
“EKONOMİK COĞRAFYA ve BÖLGESEL KALKINMA”
Seksiyon Düzenleyicisi
Doç. Dr. Nuri YAVAN

377

378
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Öz: Sanayinin kuruluş yeri tercihleri, bölgeler arasında var olan farklılıklardan kaynaklanabileceği gibi
bölgelerarası gelişmişlik farklarının ortaya çıkmasında da önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Türkiye’nin
2010 sonrası ekonomik coğrafyasındaki değişimleri analiz etmek aynı zamanda da sanayi yığılmalarına
etki eden faktörlerin mekana bağlı farklılaşmalar içerdiği varsayımını sınamak ve tartışmak amaçlı
geliştirilen bu çalışmada kullanılan farklı iki regresyon modeli sonuçlarına göre mekansallığın farklılaşan
etkileri ülke genelinde imalat sanayi bazında görülmektedir. Çalışmanın bulguları, sanayinin yer seçimi
ve yığılmasında etkili olan faktörlerin mekana bağlı olarak şekillendirilmesinin önemine işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler Ekonomik coğrafya, Türkiye, imalat sanayi, bölgesel farklılıklar.
Abstract: Location choices can be based on the regional disparities but it is also an important factor to
effect these differences. In order to analyse the change in the structure of Turkey’s economic geography
as well as to test the hypothesis of changing determinants for industry related to the location this
research is done. According to the results of two different regression models, the effect of location is
considerable for manufacturing industries in Turkey. These results direct to the importance of the
location in industry location decisions.
Keywords: Economic Geography, Turkey, manufacturing industry, regional disparities.
Ekonomik coğrafyanın öncemli konu başlıklarından olan sanayi yer seçimi ve yığılma ekonomileri, hem
etki eden faktörler hem de sonuçları açısından önemli bir araştırma alanı olmaya tüm dünyada devam
etmektedir. Bu tartışmalara ek olarak son dönemlerde özellikle dünya literatüründe mekansallığın
etkisine vurgu yapan çalışmalar artmaktadır. Kuruluş yeri tercihleri, bölgeler arasında var olan
farklılıklardan kaynaklanabileceği için buna yönelik farklı modellerle araştırmalar çeşitlenmektedir.
Giriş
Bölgesel dengesizlikler, mevcut yerel kaynakların kullanılması ve işletilmesindeki farklılıklar ın
yanısıra, ilgili ekonomik aktivitelerin ilişkili alanda gelişmesine katkıda bulunacak potansiyeller in
farklılaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu boyutu ile farklı kuramlara ve araştırmalara konu olan
bölgesel farklılıklar değişen bakış açıları ile anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bölgesel gelişme kuramı, bu
kapasiteyi yaratan faktörleri, dışsal süreçleri ve bunu güçlendiren ya da zayıflatan ilişkiler i
araştırmaktadır. Faktörlerin tümü ise bir bölgenin gelişme şeklini belirlemektedir (Capello, 2007).
*

İletişim yazarı: B. Yazgı Walsh, e-posta: yazgi@itu.edu.tr

379

Bölgesel gelişme ise, üretimin yoğunlaşmış bir coğrafi organizasyonunun etkinliğine bağlı olmaktadır.
Balkır’ın (1995) açıklamasından yola çıkarak, Türkiye’deki farklılıklar üç ana başlık altında
toplanabilmektedir. Demografik ve altyapıya dair konular ilk iki grubu oluştururken üçüncü ve önemli
grup ise ekonomik farklılıklara değinmektedir ve de sanayi bunun en önemli kollarından birini
oluşmaktadır. Mekana bağlı olarak değişen faktörlerin en önemli inceleme alanlarından biri olarak
sanayi alanları ve faaliyetleri hem Türkiye’de hem de dünyada farklı çalışmalarda karşımıza
çıkmaktadır.
Türkiye’de geçmişten bugüne varolan bölgelerarası farklılıkların çeşitli nedenleri olmakla
birlikte, doğu-batı farkının halen belirgin bir şekilde devam etmesi ve İstanbul’un dominantlığı bölgesel
gelişme literatüründe öne çıkan konulardır (Gezici ve Hewings, 2004). Bu iki durum da sanayiye ilişkin
dinamiklerin değişmesinde önemli rol oynamaktadır. Türkiye’deki durumu sanayi açısından daha iyi
anlamada bölgesel politikaların dönem içerisindeki değişimi de önem arz etmektedir. Bu bağlamda,
Türkiye’deki bölgesel eşitsizlikleri tartışılmasındaki kilit kavramlar olan ‘beş yıllık kalkınma planları’
ve de ‘kalkınma öncelikli yörelerin’ tartışılması gerekemektedir. Doğu illerinin kalkınması odaklı olan
ilk iki beş yıllık kalkınma planının ardından, üçüncü kalkınma planında yeni kavram olan kalkınma
öncelikli yöreler geliştirilmiştir (Gezici ve Hewings, 2004; Celebioglu ve Dall’erba, 2010). Uzunca bir
dönem ülkenin Ankara-Adana ekseninin doğusunda yer alan illeri için Kalkınmada Öncelikli Yöreler
politikası bu bölgelerde yatırımları teşvik etmek için kullanılmış, ancak kendi içinde de farklılık lar
gösteren çok sayıda ilin aynı teşvik kapsamında değerlendirilmesi beklenen etkiyi yaratamamıştır
(Gezici ve Hewings, 2004). Ülke içi bölgesel ikilemlerin bu bölgelere yönlendirilecek sanayi yatırımlar ı
ile giderilmesinin planladığı bu dönemden sonra 2000’li yıllara gelindiğinde yöntemin başarısızlığ ı
üzerinde tartışılmaya başlanmıştır (Gezici ve Hewings, 2004). Türkiye’deki illerin yarıdan çoğunun bu
kapsamda değerlendirilmeye alınması ve hepsine aynı öncekliklerin verilerek genellenmeleri, amaca
ulaşamanın temel nedenlerden birini oluşturmuştur. Bu sonuçtan yola çıkarak, farklılıklar ve de onlara
göre geliştirilecek politikaların önemi çalışmanın önemli bir girdisini oluşturmaktadır. Mevcut durumu
kabul edip, onun üzerinden tartışmaları geliştirmek lokasyonun etkisini araştırmaya katabilmenin birinci
adımını oluşturmaktadır.
Türkiye’de bölgesel farklılıklara değinen çalışmalar (Yeldan vd., 2012; Köroğlu ve Köroğlu,
2004; Gezici ve Hewings, 2004) olduğu gibi, imalat sanayiini konu alan farklı araştırmalar da
bulunmaktadır (Doğruel, 2006; Eraydın, 1999, 2002; Dinçer vd., 2003; Kazancık, 2007; Filiztekin vd.,
2011; Çağlar ve Kutsal, 2011; Elburz ve Gezici, 2012).
Türkiye’nin 2010 sonrası ekonomik coğrafyasındaki değişimini lokasyon üzerinden analiz
etmeye çalıştığımız bu araştırmada, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin etkilerini imalat sanayi
sektörü üzerinden kuramsal tartışması sunulmaktadır. Hem ele alınan değişkenler, hem de lokasyon
bağlamlarında gerçekleştirilen kavramsal çerçeve çalışmanın bir sonraki bölümünü oluşturmaktadır.
Çalışmann metodolojisi ve verilerine dair bilgilerin aktarılmasını takiben yapılan analizler irdelenmiş
ve konunun çıktıları tartışılmıştır.
Yeni Kavramlar ve Değişen Politikalar: Dünya ve Türkiye Üzerine Bir Karşılaştırma
Bu bölümde imalat sanayi üzerinden yoğunlaşabilmek için dünyada ve Türkiye’de dönemin öne
çıkan kavramlarının hangi politiklarla gerçekleştiği ve aynı zamanda da bu politikaların ekonomik sanayi-yer seçimi odaklı hangi modeller ve değişkenler üzerinden tartışıldığının kavramsal bir çerçevesi
oluşturulmuştur. Bütün dönemlere ilişkin farklı başlıklar Çizelge 1’den takip edilebilir. Özetle,
Türkiye’de bugün öne çıkan kavramların dünya gündeminden aktarıldığı açıklıkla görülmektedir.
Değişen politikalara bağlı olarak dünyada kullanılan modeller bazında daha hızlı bir değişim/dönüşü m
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gözlenmektedir. Günümüz Türkiye’sinde ise özellikle de verinin türü, ölçeği ve kalitesi bazında yaşanan
sıkıntılar gelişmeyi teşvik edici olamamakta ve dünyayı bu anlamda takip biraz zorlaşmaktadır.
Diğer önemli bir konu ise bilgi toplumuna geçiş ile birlikte değişen kavramların ve onu takiben
politikaların hem dünyada hem de Türkiye’de bulduğu karşılıklardır. Mekanın öneminin farklı
boyutlarda devreye girdiği bu dönem ile tartışmalarımız farklı bakış açıları ile şekillenme ihtiyacı
duymaktadır. Bu durum imalat sanayi aktiviteleri için de geçerli ve direkt olarak etkili olmaktadır.
Türkiye’de bu zamana kadar yapmış olduğumuz doğu-batı ayırımını belki de bir adım öteye götürecek
ve de farklılaştıracak tartışmalar bu kavramsal çerçeveye oturacaktır.
Çizelge 1. Dünya ve Türkiye özeti: 1950 - günümüz
Dünya
Politika

Klasik yer Devlet baş
seçimi teorisi
rolde

Geleneksel
modeller

Ölçek
Ekonomileri

Arz-Talep
ilişkisi

Devlet
müdahalesi

Nedensellik
modelleri

Temel gelir
değişkenleri

Bölgesel
eşitsizliğin
azaltılması
yönünde
çalışmalar

Kavram

1950 - 70ler

Türkiye
Değişken/
Model

Kavram

Güçlü Devlet

Neo-klasik Kutuplaşmış
İşgücü,
ekonomik
kalkınma
hammadde,
modeller
süreci
üretim yeri
(Dışsal)
başlangıcı
ilişkisi

Politika
Geleneksel
bölgesel
politikalar

Mekansal
Büyük
kentlere
göç

Değişken/
Model
İşgücü
Temel gelir
değişkenleri

Tek
merkez:
İstanbul

Amaç:
sürdürülebilir
ekonomik
büyüme

Değişken/
Değişken/
Politika
Model
Kavram
Politika
Mekansal
Model
Ekonomik
Neo-klasik
Anadolu'da
kalkınma ile
ekonomik
Bölgeler arası
sanayi
Kamu
yoksulluk Nitelikli işgücü
Yerellik
modeller
denge
merkezleri için
yatırımları
politikası
(İçsel)
Kamu Yatırımı
geliştirme
İthalat bazlı Yeni bölge
politikalar
tanımı:
Makroekono Birbiriyle
Bölgesel
İçsel büyüme aracılığıyla
ağın
mik
güçlü ilişkide
Teşvikler
Ekonomiler
dinamikleri
global
parçası
düzenleme olan sanayiler
piyasalarda yer olan bölge
alma
kavramı.

1970 - 90lar

Kavram

Yığılma ve
Dağılma Rekabetçilik
Ekonomileri
Globalleşme
temelleri

Yerellik

Piyasanın
Yığılma
serbestleştirilm
ekonomileri
esi

Altyapı
yatırımları

Anadolu'da
Mali teşvikler,
Yerel
ve
Yeni
harcama,
Ölçek
girişimlere
Metropolite ekonomik
enerji, cinsiyet, ekonomileri dayalı gelişme n kentler değişkenler
çevre
Kalkınma
çevresinde
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sanayi
merkezleri
oluşumu
Kavram

1990 - günümüz

Post-Fordist
model

Globalleşme

Yeni
ekonomi Bilgi
Ekonomisi

Değişken/
Politika
Model
Kavram
Politika
Mekansal
Yoksulluk,
Yeni ağlara
eşitsizlik,
Yeni bölgesel Globalleşme İnsan kapitali
göre oluşan
yolsuzluk
paradigmalar
güçlü ağlar
bölgeler
politikaları
Gelişen
ekonomileri
Küresel
Sınırların
n küresel
rekabet
Yenilikçilik
ortadan
büyüme
dinamikleri
kalkması
denkleminde
ki önemi
Yeni çok
kutuplu
Yenilikçilik ve
Zaman ve
ekonomi Teknoloji ve
Yeni bölgecilik
bilgi
mekandan
gereği
inovasyon
- İşletmeler
toplumuna
bağımsızlaş
gelişen çok temel verileri
arası etkileşim
dayalı rekabet
ma
kutuplu bilgi
gereksinimi

Değişken/
Model
İnsan
kapitali

Teknoloji
temelli
veriler inovasyon

Yabancı
yatırımlar

Kaynak: Meier, 1995; 2001, Kara, 2008; Mookherjee ve Ray, 2001
Yukarıda aktarılan kavramsal çerçeveyi takiben Türkiye’deki mevcut durum bir sonraki
bölümde ele alınmıştır.
Verilerle Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
2011 yılında Türkiye’nin batı tarafında konumlanmış olan 30 il milli hasılanın %78’lik payına
sahiptir. Bu noktadan hareketle, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı Raporu’nda
aktarıldığı üzere (Şekil 1) Türkiye’de milli gelir ortalaması %75’in altında olan illerin (mavi, kırmızı ve
yeşil renklerle gösterilen) oluşturduğu altlık mevcut bölgesel tartışmaların da sürdürüldüğü çerçeveye
birebir oturmaktadır.
Şekil 1. Milli gelir ortalaması %75’in altında olan iller

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2007
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Ülkede mevcut olan bu durumu imalat sanayi coğrafyası açısından ele alırken de bu iki ayrı
bölge üzerinden farklı modeller geliştirilmesi bu çalışmada önerildiği gibi benimsenebilecek yollardan
biri olabilir. Buna bağlı olarak imalat sanayi işgücünün mekansal dağılımına baktığımızda Şekil 2’deki
gibi hala metropol kentler ve geleneksel sanayi merkezlerinde (İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana,
Kocaeli, Kayseri) ve onların komşu illerinde (Tekirdağ, Manisa, Konya, Eskişehir, vb.) toplandığınd an
bahsetmemiz mümkün olmaktadır.
Şekil 2. 2012 yılı imalat sanayi işgücünün illere göre dağılımı

Kaynak: SGK
Araştırma kapsamında ülkenin içinde bulunduğu durumu anlamaya yönelik çok sayıda
değişkene ilişkin tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırmalı analizler gerçekleştirilmiş olsa da bu makale
kapsamında üç temel noktaya değinilecektir. Özellikle de analiz sonuçlarını değerlendirirken yardımcı
olabilecek kamu yatırımının illere göre dağılımı (Şekil 3), teşviklerin illere göre dağılımı (Şekil 4) ve
de OSB sayılarının illere göre dağılımı (Şekil 5) aslında Şekil 1’de ortaya çıkan bölgesel ayrışmaların
durumun destekleyici göstergeleri olmaktadırlar. Üç değişkenin seçilmesinin temel nedeni, Türkiye’de
sanayi yerseçiminde kamu politikalarının etkisini görebilmektir.
Şekil 3. 2012 yılı kişi başına düşen kamu yatırımının illere göre dağılımı

Kaynak: DPT
Şekil 4. 2012 yılı teşviklerin illere göre dağılımı
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Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Şekil 5. 2012 yılı OSB’lerin illere göre dağılımı

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Yukarıdaki farklı göstergeleri takiben aslında ülke genelinde sergilenen durum, Türkiye
ekonomik coğrafyasının bileşenlerinin halen daha mekansallık etkisi altında olduğudur. İmalat sanayi
ve ilişkili değişkenler açısından mekansal olarak okuyabildiğimiz farklılaşmaları yakalayabilmek ve
derinlemesine yorumlayabilmek için geliştirilmiş metodoloji ve veri grubuna ilişkin bilgiler bir sonraki
bölümde aktarılmaktadır.
Metodoloji ve Veri
Bir önceki bölümde aktarılan çeşitli değişkenlere ek olarak analiz aşamasında kullanılmış olan
tüm değişkenler için açıklayıcı istatistikler oluşturulmuş ve değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışma
kapsamında bağımlı değişken olarak 2012 yılı il düzeyinde imalat sanayi işgücü verisi kullanılmış olup,
bağımsız değişkenler olarak da 4 alt grup olmak üzere – demografik, altyapı, ekonomi, inovasyon/eğit im
- 40 civarı değişken irdelenmiştir. Verinin derlenmesi için farklı kaynaklar ve yöntemler kullanılm ış
olup; demografik değişkenler olarak nüfus büyüklüğü, nüfus yoğunluğu, iller arası net göç oranı ve
kentleşme oranı ele alınmıştır. Bu kategorideki veriler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) elde
edilmiş olup 2012 yılına aittir. Altyapı başlığı altında gruplanan değişkenler ise havaalanı ve demiryolu
varlığı gibi verilere ek olarak karayolu uzunluğu ve havaalanı kapasiteleridir. Bu değişkenler Devlet
Hava Meydanları İşletmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve TÜİK’den temin edilmiştir.
2012 yılı verisine ulaşılamayan değişkenler için 2011 yılı değeri kullanılmıştır. Ekonomi grubu
değişkenleri ise genel olarak farklı istihdam bilgilerini, firma sayılarını, organize sanayi bölgesi
sayılarını, kamu yatırımları, teşvikler, mevduat, doğrudan yabancı yaırım, ithalat, ihracat ve krediler
gibi farklı başlıklardan verileri içermektedir. Bu grup içinde yer alan ve yukarıda betimleyici olarak
sunulan üç değişken bu grup içinde kamunun etkisini ortaya koyan değişkenler olarak belirlenmiştir. Bu
gruptaki veriler on farklı kurumdan elde edilmiştir ve çoğunlukla 2010 sonrası değerler
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kullanılabilmiştir. Son grup olan inovasyon/eğitim kategoriside ise öğrenci, mezun, öğretim üyesi
sayıları gibi eğitime ilişkin değişkenlere ek olarak, patent sayısı, Ar- Ge adedi gibi göstergeler
derlenmiştir. Birkaç kurumdan (TÜİK, ÖSYM gibi) derlenen ve bu kategoride ele alınan tüm veriler
2012 yılına aittir.
Elde edilen bağımsız değişkenler ile imalat sanayi ilişkisini anlamak üzere yöntem olarak
regresyon analizi kullanılmış, fakat mekansallığın etkisini işin içine katabilmek için Türkiye’nin doğubatı ikilemi baz alınarak ve böylelikle Türkiye illeri iki ayrı gruba ayrılarak iki farklı model
uygulanmıştır. En iyi açıklayıcı modeli bulmak için regresyon analizi yapılmadan önce farklı tekniklerle
veriler değerlendirilmiştir. Bu aşamalar özetlenecek olursa; ilk olarak tüm açıklayıcı değişkenler in
tanımlayıcı istatistikleri incelenmiş, ikinci aşamada tanımlayıcı istatistiklere ve literatür taramalarına
bağlı olarak veriler arasında kalitatif bir eliminasyona gidilmiştir. Bunu takiben değişkenler arası
korelasyon ilişkileri değerlendirilmiş ve bunun sonucunda da dördüncü aşama olarak kantitatif sonuçlara
göre değişkenler arası ikinci bir eliminasyona gidilmiştir. Regresyon analizinden önce son aşama olarak
ise en iyi açıklayıcı modelin tespiti için hazırlanmış olan özel bir yazılım ile aşamalı analiz (stepwise
analysis) gerçekleştirilmiştir. İleri ve geri beslemeli olarak çalışan bu yazılım Akaike bilgi kriterinin
(AIC) minimizasyonu ilkesi ile çalışmakta olup, değerin üçün altına inemeyeceği aşamaya kadar tüm
değişken kombinasyon olasıklarını denemektedir.
Bu araştırma kapsamında verinin farklı süreçlerden geçirilerek değerlendirilmesi sonucunda 15
değişken aşamalı analiz kapsamına dahil olabilmiştir. Bu değişkenler ise; kentleşme oranı, kıyı varlığı,
havaalanı varlığı, karayolu uzunluğu, demiryolu varlığı, çeşitlilik endeksi, OSB sayısı, gayrimenkul
yatırımları, kamu yatırımları, teşvikler, mevduat, DYY, üniversite mezunu sayısı, öğretim üyesi sayısı
ve okullaşma oranıdır. Bu aşamada araştırmanın başında ele alınan dört farklı veri grubunu temsilen
farklı değişkenlerin aşamalı analiz sırasında da temsilinin devam ettiğinin altının çizilmesi önemlidir.
Bu adımlardan sonra imalat sanayi üzerinde ülkenin farklı iki bölgesinde etkili olan değişkenler bir
sonraki bölümde regresyon analizi sonucunda aktarılmaktadır.
Model ve Bulgular
Daha önce de belirtildiği üzere Türkiye il bazında imalat sanayi işgücünün dağılımının hangi
etmenlere bağlı olduğunu farklı bölgelerde anlamaya yönelik olarak 2012 yılı verisi ile yapılmış bu
araştırmanın ana amaçlarından biri sadece global olarak değil lokal olarak da farklılaşan etmenleri
yakalayabilmektir. Bu nedenle lokallik etkisini değerlendirebilmek için, diğer bölümlerde aktarılan
tartışmalara ve altlığa bağlı olarak, milli gelir ortalaması %75 nin altında olan iller ve üzerinde olan iller
için iki ayrı model kullanılmıştır. Regresyon yönteminin uygulandığı bu modellerde farklılaşan durum,
devreye giren tüm değişkenler aynı olsa da ileri ve geri beslemeli çalışan yazılım - bir önceki bölümde
aktarılan aşamalı analiz kategorisi - sonucu her ‘en iyi açıklayıcı modelde’ yer alan faktörlerin
farklılaştığının görülmesidir.
Model 1 – Milli gelir ortalaması %75 nin altında olan iller
Bağımlı değişken: imalat sanayi işgücü
Bağımsız değişkenler: OSB sayısı, kentleşme oranı, teşvikler
Çizelge 2. Regresyon analizi sonucu (milli gelir ortalaması %75 nin altında olan iller )
Değişkenler
Constant
OSB sayısı

Beta
66275.36
7137.09
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Std Error
12490.31
1290.64

t
5.30
5.52

Kentleşme
Teşvikler

934.91
15296699.33

207.29
4282724.04

4.51
3.57

Bağımlı değişken: imalat sanayi işgücü
R2 = 0.7104
Adj. R2 = 0. 6799

sig. = 0.000

Model 2 – Milli gelir ortalaması %75 nin üstünde olan iller
Bağımlı değişken: İmalat sanayi işgücü
Bağımsız değişkenler: Doğrudan yabancı yatırım, üniversite mezun sayısı
Çizelge 3. Regresyon analizi sonucu (milli gelir ortalaması %75 nin üstünde olan iller )
Değişkenler

Beta

Std Error

t

Constant

12008.67

9559.80

1.25

DYY

105.73

31.88

3.31

0.03

17.02

Üniversite mezunu sayısı 0.67

Bağımlı değişken: imalat sanayi işgücü
R2 = 0.9145
Adj. R2 = 0.9070
sig. = 0.000
Model 1 sonuçlarını değerlendirerek başlayacak olursak, açıklama oranı her ne kadar %70’ler
oranında kalsa da sosyal bilimler çalışmaları açısından bu değer yüksek olarak kabul edilmektedir.
İlişkilerin %70’ini bu değişkenlerle açıklayabileceğimiz birinci model sonuçlarına göre milli gelir
ortalaması %75’in altında olan (görece az gelişmiş) illerdeki imalat sanayi gelişimi, teşvikler, kentleşme
oranı ve organize sanayi bölgesi sayılarına bağlı olarak değişmektedir. Pozitif ilişkilerin gözlendiği bu
durum, bu bölge özelinde kamu politikalarının imalat sanayi gelişimi için etkili olduğunu
göstermektedir.
Model 2 sonuçları ile birlikte, ilk etapta yapılabilecek yorum değişen lokasyon dinamiklerine
bağlı olarak ilgili değişkenlerin imalat sanayi dağılımı ilişkilerini açıklamada farklılaştığı olacaktır. %90
oranında açıklama gücüne sahp olan bu modelde devreye giren bağımsız değişkenler üniversite mezun
sayısı ve doğrudan yabancı yatırım değeridir. Anlamlı pozitif ilişki, bir başka ifadeyle bu değişkenler in
sayısal artışı ile artacak olan imalat sanayinden bahsederken, altını çizmemiz gereken durum, milli gelir
ortalaması %75’in üzerinde olan iller için önemli olan bileşenlerin bölgesel gelişmenin yeni dinamikler i
olarak insan kapitali ve inovasyon üzerine yoğunlaştığıdır. Bu bölgelerde sanayi, geleneksel olarak
üretim faktörlerinin niceliğinden çok niteliğine yönelmektedir.

Sonuç
İmalat sanayi yer seçiminde lokasyona göre değişen dinamikler hipotezinin sınandığı Türkiye
odaklı bu çalışma kapsamında farklı boyutlarda elde edilen sonuçlardan bahsetmek mümkün olmaktadır.
Bunlardan ilki ülkenin içerisinde bulunduğu bölgesel farklılıkların doğu-batı ikileminde devam etmesi
ve gelişmiş olan bölgelerin aynı zamanda imalat sanayinin yığılma bölgeleri olarak görülmesid ir.
İkincisi ise imalat sanayinin yoğunlaşmasına etki eden faktörlerin mekana bağlı olarak farklılık
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gösterebileceği, bu nedenle de genellemelerden kaçınmamız gerektiğidir. Mekansal veriyi iki farklı
regresyon modeline yansıtarak anlamaya çalıştığımız bu makalede iki modelde de sadece anlamlı ilişki
sergileyen değişkenlerin çeşitlenmesi değil aynı zamanda türlerinin de önemli derecede farklılık
göstermesi önemli bir bulgudur. Milli gelir ortalaması %75’in üstünde olan gelişmiş iller için imalat
sanayi ile olan ilişkilerinde inovasyon temelli ve dışa dönük bir yapıdan bahsedebiliyorken, geriye kalan
illerde gözlenen ilişki daha çok kamu desteğinin etkisini öne çıkarmaktadır.
Farklılaşan lokasyona göre değişen bileşenlerden ve etkilerden söz etmenin mümkün olduğu bu
noktada, bundan sonraki çalışmaların lokalliği ön plana çıkarıcı model ve değişkenler ile üretilmesin in
elzem olduğu durumunu ortaya çıkarmaktadır. Politikaların mekan odaklı çeşitlenebilmesi ve
etkinleşebilmesi için bu tarz araştırmaların sayısının artmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Araştırmanın en genel ve değerli sonucu elde edilen bulguların Türkiye’nin içinde bulunduğu
mevcut politik ve teorik sürecin bir yansıması olduğudur. Bu sonuçtan hareketle, konunun geliştirilme s i
adına, bundan sonraki çalışmaların mekansallık etkisini daha da derinlemesine tartışabilmesi önemli
olacaktır. Buna baplı olarak da bundan sonraki çalışmalarda lokal regresyon yöntemlerinin aynı
değişkenlerle Türkiye imalat sanayi üzerinden uygulanması ve değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
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