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İSTANBUL’UN 
SANAYİDEN 

ARINDIRILMASI: 
2000 SONRASI DEĞİŞME

İKTİSAT VE TOPLUM

GİRİŞ
İstanbul Türkiye’nin en önemli 
sanayi, ticaret, eğitim ve kül-
tür kenti olduğu tartışmasız bir 
olgudur. Cumhuriyet öncesi dö-
nemden başlayarak ve Cumhu-
riyet dönemi boyunca İstanbul, 
Ege Bölgesinde İzmir ve Akde-
niz Bölgesinde Adana önemli 
ekonomi merkezleriydi; Ancak, 
zaman içinde bu kentlerin öne-
mi kaybolmamakla birlikte yeni 
sanayi merkezlerinin ortaya çık-
ması ve bu geleneksel sanayi 
merkezlerinde sanayinin kısmen 

de olsa azaldığı gözlendi. İstan-
bul’a mekansal yakınlığına para-
lel olarak, geçmişte de önemli 
bir sanayi kenti olan Bursa bü-
yüklük olarak Adana’nın önüne 
geçti. Bu değişimlerin arkasında 
iki temel güç vardır: Bunlardan 
birincisi, küresel ekonomideki 
gelişmeler ki bunun en önemli 
sonucu küresel sanayi üretimin-
de uluslararası şirketlerin hare-
ketleri ile ortaya çıkan üretimde-
ki mekansal kaymalardır. Başta 
işgücü maliyetlerini düşürmek 
olmak üzere değişik maliyet ve 

pazar fırsatlarını değerlendirmek 
amacıyla firmaların fabrikalarını 
gelişmiş ülkelerden gelişmek-
te olan ülkelere kaydırması ve 
bu süreçte Doğu Asya ülkeleri-
nin küresel üretime ev sahipliği 
yapmaktaki başarısı dikkat çe-
kicidir. Türkiye’nin bu değişim-
den, özelleştirmeler dışında çok 
fazla doğrudan yabancı yatırım 
çekemediği için, sınırlı biçimde 
etkilendiği söylenebilir. İkincisi 
ise, ülke içi politikaların etkisidir. 
Ülke içi politikalar, bir bölgeyi 
ya da kenti doğrudan etkileyen 
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bölgesel politikaların yanı sıra 
dolaylı biçimde etkileyen makro 
ve sanayi stratejisi değişimi gibi 
uzun dönemli politikaları kap-
sar.1

Bu yazı, İstanbul’daki imalat 
sanayisindeki mekansal ve nite-
liksel değişmeyi tartışmayı he-
defledi. Bunu yaparken küresel 
ekonomideki etkilerden çok ülke 
içi politikalara odaklanıldı. Ülke 
içi politikalarda iki farklı politika 
aracından söz edilebilir. Birinci-
si spesifik hedefleri olan politi-
kalardır: İstanbul’un sanayiden 
arındırılması ve 2000 sonrasın-
da küreselleşmenin derinleştiği 
dönemde kentin finans merkezi 

haline getirilmesi hedeflerini içe-
ren politikalar bu tip politikalar 
içinde öne çıkanlardır. İkincisi 
ise, sanayi kümelenmelerinin 
oluşumunu ve güçlenmesini ya 
da zayıflamasını etkileyen, pozi-
tif ya da negatif dışsallıklar yara-
tan politikalardır. Bu politikaların 
araçları yeni ekonomik coğrafya 
teorisine dayanmaktadır. 
Çalışmanın bir sonraki bölümün-
de İstanbul’daki imalat sanayi-
nin mekansal kaymasını açıkla-
mamıza yardımcı olacak teorik 
çerçeve kısaca açıklandı. Teo-
rik çerçeveyi izleyen bölümde 
İstanbul’daki imalat sanayinin 
değişimi ağırlıklı olarak 2000 

sonrası döneme odaklanılarak 
incelendi. Sonuç bölümünde ise 
İstanbul’da mekansal kayma ve 
sanayinin niteliği ile ilgili bulgu-
ların genel bir değerlendirmesine 
yer verildi. 

MEKANSAL TERCİHLER, 
KÜMELENME VE 
POLİTİKALAR 
Bu bölümde çok kısa olarak ikti-
sadi modellere mekan kavramı-
nın girmesi, mekansal özellikle-
rin nasıl çekme ve itme güçleri/
dinamikleri yaratabileceği ve bu 
güçleri/dinamikleri harekete ge-
çirebilecek politikaların neler ola-
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bileceği tartışıldı. Ağırlıklı olarak kümelenme oluşumunu etkileyen süreçlere odaklanan yeni ekonomik coğrafya teorileri (New 
Economic Geography-NEG) bu tartışmaların yapılmasında temel kavramsal çerçeve olarak kullanılabilir. Bu yazıda mekansal 
kaymalar üzerinde odaklanıldığı için kentlerin oluşumu ve kentleşme teorisi (urbanization) ile ilgili literatüre tartışmalarda yer 
verilmedi. 
İktisadi anlamda mekan kavramının literatüre girişi konusunda vurgulanması gereken ilk yazar olarak Thünen ([1926] 1966) 
gösterilebilir.2 Mekan kavramına iktisadi katkıları konusunda yer verilmesi gereken diğer yazarlar Weber ([1909] 1968), 
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Christaller ([1933] 1966), Lösch ([1940] 1954) ve Isard ([1956]) olarak sıralanabilir (Doğruel ve Doğruel, 2008). Ancak, 
Neoklasik İktisat uzun süre mekanı modelleri içine almadı ve iktisadi modeller “mekansız” olarak tasarlandı. İktisadi model-
lerde mekan kavramının kullanılması Paul Krugman tarafından gerçekleştirildi: Krugman (1991a) “Increasing Returns and 
Economic Geography” başlıklı çalışmasında basit bir modelle “bir ülkede sanayileşmiş bir çekirdek (industrialized “core”) ve 
tarımsal periferinin (agricultural “periphery”) nasıl içsel olarak farklılaştığını göstermektedir”. Bu katkının bir diğer uygulaması 
da Amerika Birleşik Devletleri’nde “sanayi kuşağı (manufacturing belt)” oluşumu ile ilgili olan “History and Industry Location: 
The Case of the Manufacturing Belt” başlıklı çalışmadır (Krugman, 1991b). Paul Krugman, bu katkılarla, ki Nobel Komitesi ti-
caret dokusu ve ekonomik aktivitelerin mekan analizine yaptığı katkılar diye adlandırıyor, 2008 Nobel Ekonomi Ödülünü aldı.3

Ottaviano ve Thisse (2004: 2565), genel denge modellerini tekelci rekabet ile birlikte kullanan Fujita (1988) ve Venables 
(1996)’yı Krugman (1991a) ile birlikte Yeni Ekonomik Coğrafya teorilerinin kurucuları olarak göstermektedir. Her ne kadar 
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modelleme aşaması son yirmi 
yılın ürünü olarak kısa bir döne-
mi kapsasa da yeni ekonomik 
coğrafya, teorik ve özellikle am-
pirik olarak yoğun bir tartışmaya 
ortam sağlamaktadır. Ottaviano 
ve Thisse (2004: 2575-76), 
“mekan teorisinin mirasını (bu 
vurgulama yazarlara ait)” beş 
başlık altında toplamaktadırlar:
1. “Ekonomik alan (economic 

space) artan getirinin çeşitli 
formları ve farklı tiplerdeki 
yer değiştirme maliyetleri 
arasındaki değişimin (trade 
off) bir sonucudur;

2. Fiyat rekabeti, yüksek ta-
şıma maliyetleri ve toprak 
kullanımı üretim ve tüketim 
farklılaşmasını besler; böy-
lece

3. Firmalar, taşıma maliyetle-
rinin düşük olduğu ve fark-
lılaştırılmış ürünlerini sata-
bilecekleri geniş metropol 
alanlarda kümelenmeye eği-
limlidirler;

4. Kentler nihai mallar ve özel-
leşmiş işgücü piyasalarına 
geniş bir ortam sağlar ve bu 
onları tüketicilere/çalışanlara 
cazip hale getirir; ve

5. Kümelenmeler (agglomera-
tions) arz ve talep yönünün 
her ikisini birden içeren kü-
mülatif süreçlerdir.”

Sanayinin neden bir bölgeye 
gittiği o bölgede yaratılan ya da 
önceden varolan dışsallıklar ile 
ilgilidir. Yukarıda verilen tartış-
ma konuları aslında bu dışsallığı 
yaratan ortamın değişik ekono-
mik koşullarını tarif etmektedir. 
Dışsallık kavramının literatüre 
girişi de mekan kavramı gibi 
oldukça eskidir; dışsallık kav-
ramı Alfred Marshall’ın ([1890] 
1920) “Ekonominin Prensipleri 
(Principles of Economics)” baş-
lıklı kapsamlı çalışmasına dayan-
maktadır. “Kümelenme dışsallık-
larının modellerinde, mekansal 
kümelenme ve ticareti oluşturan 
dışsallıklar aynı zamanda fir-
ma dışından artan getiri yara-
tan piyasa dışı etkileşimlerden 
doğmaktadır“ (Fujita ve Thisse, 
2009: 111). Bunlar bilgi yayıl-

maları (knowledge spillovers), 
firmaların iletişimi, yüz-yüze ile-
tişim ve diğer mekansal dışsal-
lıklardır (Fujita ve Thisse, 2009: 
111). 
Mekansal konsantrasyonu et-
kileyen güçler ya da faktörler 
“merkezcil kuvvetler ya da çe-
ken güçler (centripetal forces)” 
olarak tanımlanmaktadır (Fujita, 
Krugman, ve Venables, 1999 
ve Krugman, 1999). Ancak, 
mekansal alanda kümelenmeyi 
ters yönde etkileyen güçler de 
tanımlanabilir: (Fujita, Krugman, 
ve Venables, 1999 ve Krugman, 
1999) bu tür faktörleri “merkez-
kaç kuvvetleri ya da iten güçler 
(centrifugal forces)” olarak ta-
nımlamaktadırlar.
Ancak, belli bir mekanda iktisa-
di faaliyetlerin yoğunlaşmasını, 
özel olarak sanayinin belli bir 
alanda konsantrasyonunu an-
lamak, çeken güçlerin (centri-
petal forces) saf biçimleri olan 
ölçek etkisi, işgücü arzının belli 
bir merkezde toplanmış olması 
ve diğer bölgesel pozitif saf dış-
sallık ile iten güçlerin (centrifu-
gal forces) saf biçimi olan sabit 
faktörler, toprak kirası ve diğer 
bölgesel saf negatif dışsallık-
ların ötesinde bazı kavramlarla 
düşünmeyi gerektirmektedir. 
Bir diğer deyişle, dışsallıklar 
bu temel sınıflamanın dışındaki 
kavramlarla da açıklanabilmek-
tedir. Bu çerçevede bir ülkede 
sanayinin mekansal dağılımını 
etkileyen politikaları da dikkate 
almak gerekir. Sanayi stratejileri 
ve bu politikalarla ilişkili ticaret 
politikaları bu kaymalar üzerinde 
etkili olabilir. “Dışa kapalı ya da 
korumacı ticaret politikalarının 
izlendiği ve içe dönük sanayi-
leşme stratejilerinin uygulandığı 
dönemlerde, sanayinin mekan-
sal değılımında belli merkezlerde 
yoğunlaşma olmaktadır. Ancak, 
dışa açılma ile birlikte bu yapının 
nasıl değiştiği oldukça karmaşık 
sonuçları olan bir konudur. Sa-
nayinin nasıl dağıldığı başlangıç 
koşulları ile de ilişkilidir” (Doğru-
el ve Doğruel, 2008: 7-8).
Kümelenmenin belli bir mekanda 

gerçekleşmesi bölgesel ekonomi 
ve bölgesel büyüme açısından 
da önemli sonuçlar doğurabilir. 
Bölgesel farklılıkların olduğu du-
rumlarda kümelenmeler farklılık-
ları artırabilir. Ayrıca, bir sanayi 
politikası olarak kümelenmenin 
teşvik edilmesi ya da bölgesel 
büyümeye yönelik politikalar 
birbirini destekleyen ya da en-
gelleyen sonuçlar doğurabilir. 
Diğer taraftan metropollerin ve 
büyük kentlerin oluşumu, kü-
melenmeyi etkileyen faktörlerin 
dışındaki karmaşık süreçlerde 
belirlenmektedir.

İSTANBUL İMALAT 
SANAYİNDE MEKANSAL 
VE NİTELİKSEL DEĞİŞME
İstanbul, tarih boyunca önemli 
bir merkezdi. Osmanlı İmpara-
torluğu ve Cumhuriyet dönemi 
boyunca bu önem azalmadı. 
İlber Ortaylı İstanbul’un 4. yüz-
yıldan itibaren bir “metropolis 
mundi (dünya şehri)” olduğunu 
belirtmektedir; ayrıca Ortaylı, 
19. yüzyılda diğer Doğu Akde-
niz limanları Beyrut ve Selanik 
ile birlikte İstanbul’un sadece 
ticaret limanı değil hinterland-
larının üretimlerinin işleneceği 
üretim merkezleri haline geldiği-
ni belirtmektedir. Ancak yazar, 
19. yüzyılda hızlı bir sanayileş-
meden söz edilemeyeceğini de 
eklemektedir (Ortaylı, tarihsiz).4 
Yukarıda da belirtildiği gibi, it-
hal ikameci ekonomi politikaları 
ekonominin belli merkezlerde 
yoğunlaşmasını hızlandırmakta-
dır (Doğruel ve Doğruel, 2008: 
7-8). Bu nedenle İstanbul, 
1980’lere kadar Türkiye’nin 
ekonomik ve özel olarak sanayi 
bakımından İzmir ve Adana ile 
birlikte önemli bir kent olmayı 
sürdürdü. Dışa açılma süreci ve 
bu süreç ile uyumlu yeni politi-
kaların uygulandığı 1980 son-
rasında da sanayi katma değer 
payındaki azalma ve sanayi ya-
pısındaki bazı değişmelere rağ-
men bu önem kaybolmadı. 
2000 öncesi İstanbul’a yöne-
lik olarak tasarlanan ve farklı 
düzeylerde uygulamaya konan 

Mekansal konsantrasyonu etkileyen güçler ya da faktörler “merkezcil kuvvetler ya 
da çeken güçler (centripetal forces)” olarak tanımlanmaktadır
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politikalarda temel amaç bu 
kentin üzerindeki sanayi yükünü 
azaltmak olarak gösterilebilir.5 
Sadece bu politikaların bir so-
nucu olarak gösterilemese de 
2000 öncesi yaklaşık 20 yıllık 
dönemde imalat sektöründe İs-
tanbul’un payında belirgin bir 
azalma gözlendi (Doğruel, ve 
Doğruel, 2010). Buna karşılık, 
İstanbul’a komşu olan NUTS2 

düzeyinde tanımlanan Bursa 
(TR41), Kocaeli (TR42) ve Tekir-
dağ (TR21) bölgelerinin payları 
ise artmaktadır. Bu üç bölgenin 
kendi iç dinamiklerini göz ardı 
etmemekle birlikte, İstanbul ve 
çevre bölgelerin toplam imalat 
sanayisi paylarının 2000 öncesi 
20 yıllık dönemde oldukça sabit 
kalması dikkat çekicidir. Doğru-
el, ve Doğruel (2010)’da bu du-

rum İstanbul’un sanayiden arın-
dırılması politikasının bir sonucu 
olarak sanayinin İstanbul’dan 
komşu bölgelere kayması ola-
rak değerlendirilmektedir. Aynı 
çalışmada, sanayinin payındaki 
azalmaya paralel olarak İstan-
bul’daki sanayinin yapısında 
da önemli değişimlerin olduğu 
vurgulanmaktadır. Buna göre 
düşük teknoloji grubuna giren 

Sektör adı (*)
NACE 

Rev.1.1
Teknoloji düzeyi 

(**)
2003 2004 2005 2006 2007 2008

Toplam Kısım D:  35.34 34.67 (***) 33.47 33.36 32.79

  İmalat 
Sanayi

 Düşük teknolojili sektörler
    

     

Gıda 15 düşük 15.29 15.39 14.60 15.75 14.87

Tekstil 17 düşük 36.06 32.43 30.59 29.98 28.18

Giyim 18 düşük 57.20 56.62 54.75 55.39 56.12

Deri-ayakkabı 19 düşük 54.61 56.11 54.03 55.38 51.39

Ağaç ve mantar 20 düşük 10.93 9.82 15.27 16.67 15.28

Kağıt 21 düşük 41.18 45.34 51.59 49.90 41.82

Basım ve yayım 22 düşük 48.14 51.52 53.53 54.54 52.68

Kok ve petrol 23 orta-alt 12.59 14.98 15.76 9.73 8.45

Plastik ve kauçuk 25 düşük 44.90 40.09 33.40 36.60 33.84

Çimento, cam, seramik 26 orta-alt 19.12 18.79 15.89 17.01 15.50

Ana metal 27 orta-alt 23.26 24.77 20.87 18.55 19.86

Metal eşya 28 orta-alt 32.86 30.73 30.91 30.43 29.19

Mobilya 36 düşük 34.43 35.20  34.07 31.28 33.62

Toplam 32.34 31.58 29.79 29.84 28.66

  Yüksek teknolojili sektörler     

Kimyasal ürünler 24 Yüksek/orta-üst 51.00 47.88 47.77 41.95 41.54

Makine ve teçhizat 29 orta-üst 31.90 33.51 32.08 32.89 33.57

Bilgisayar ve diğer büro mak. 30 İleri 85.16 94.66 70.88 72.34 78.57

Elektrikli makine 31 orta-üst 54.59 51.91 46.83 38.88 42.54

Radyo, TV, haberleşme 32 İleri 36.33 37.33 36.30 34.09 39.91

Tıbbi, hassas ve optik aletler 33 İleri 33.80 33.02 40.85 36.98 25.21

Otomotiv 34 orta-üst 17.73 15.47 23.67 17.01 15.93

Diğer ulaşım 35 Yüksek/orta-üst 48.98 57.82  63.58 64.78 62.56

Toplam   56.21 55.23  56.48 52.51 54.63

Kaynak: TÜİK verilerinden yazarlar tarafından hesaplanmıştır.
*) 16 nolu tütün ve 37 nolu geri dönüşüm sektörlerine bu sektörlerle ilgili değerler olmadığı ya da düzenli 
biçimde yer almadığı için Tablo-2’de yer verilmemiştir.
**) Teknoloji düzeyi ile ilgili bilgiler Doğruel ve Doğruel (2008: 78,  Tablo 3.1)’den alınmıştır. 
Bu çalışmada sektörler 
üç basamaklı ISIC Rev 3.2 bölümlerinden oluşan sınıflamaya göre verilmiştir. Bu sınıflama iki basamaklı 
NACE 1.1 alt kısımlarını kapsayan sınıflama ile aynı sektörleri temsil etmektedir.
***) 2005 yılı ile ilgili veriler veri toplamadaki bazı sorunlar nedeniyle TÜİK tarafından yayınlanmamıştır.

Tablo 1.
Çalışanlar 
Bakımından 
İstanbul’un Payı 
% (İstanbul/
Türkiye)
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sektörlerin payı artarken, orta-
alt, orta-üst ve yüksek teknoloji 
grubuna giren sektörlerin payı 
ise azalmıştır. Düşük teknoloji 
grubuna giren sektörlerde genel-
likle ortalama firma büyüklükleri 
azalırken ortalama verimlilikler 
artmıştır. Bu çalışmanın bulgu-
larına göre orta-alt, orta-üst ve 
yüksek teknoloji grubuna giren 
sektörlerde ise verimlilik azalma 
eğilimindedir. 
İhracata yönelme, İstanbul’u 
sanayiden arındırma ve benze-
ri politika uygulamalarının so-
nuçlarının Doğruel ve Doğruel 
(2010)’da incelenen dönem 
sonrasında da etkilerinin sür-
mesini bekleyebiliriz. Ayrıca, 
2000’li yıllarda bu politikalara 
ek olarak Türkiye’de sanayinin 
mekansal dağılımını etkileyebile-
cek yeni etmenler ortaya çıktı. 
Bunlardan birincisi bu yıllarda 
daha da hızlanan finansal küre-
selleşmenin Türkiye üzerindeki 
etkileri, ikincisi ise, birincisi ile 
bağlantılı olarak gündeme gelen 
İstanbul’u finans merkezi yapma 
politikalarıdır: İstanbul’un finans 
merkezi haline getirilmesi 9. 
Plan’da yer almış ve 2010 yılın-
da da bir başbakanlık genelgesi 
ile resmi bir nitelik kazanmıştır.6 
2000 öncesi ve sonrası politika 
uygulamalarının etkilerini ay-
rıştırmak bu çalışmanın sınırları 
dışında kalmaktadır. Ancak, bu 
gelişmelerin toplu etkilerini göz-
lemlemek mümkündür. 
2000’li yıllarda gözlenen değişi-
mi değerlendirirken ortaya çıkan 
iki sorundan da bu noktada söz 
etmekte yarar vardır. Bunlar-
dan birincisi, 2001 yılı öncesi 
veriler ile 2002 sonrası veriler 
arasındaki yapısal farklılıklardır. 
Örnek hacmi ve birim tanımla-
rındaki farklılaşma bu iki seri-
nin bir arada değerlendirilmesi-
ni engellemektedir. İkincisi ise, 
mekansal analizler için 2002 
sonrası döneme ilişkin verile-
rin içinde taşıdığı yetersizliktir. 
2000 öncesi verileri oluşturmak 
için uygulanan anketlerde birim 
işyeri olduğu için bu anketler-
den toplanan verileri bölgesel 

analizlerde kullanmak herhangi 
bir sakınca yaratmamaktaydı. 
Ancak, 2002 ve sonrası yıllar-
da birim işletme olarak değişti-
rildiği için bu verilerin mekansal 
dağılım analizlerinde kulanılması 
beraberinde bazı belirsizlikleri 
getirmektedir. Özellikle birbirine 
yakın bölgelerde bir işletmenin 
birden fazla bölgede işyerinin 
olması ihtimali oldukça yüksek-
tir. Böyle durumlarda, işletmeye 
ait üretim, istihdam ve benzeri 
değerler işletmenin bulunduğu 
bölgede gösterilmektedir. 
Bu sorunları göz ardı etmeden 
2000’li yıllarda İstanbul’un ima-
lat sektörünün durumu bakımın-
dan nasıl bir değişme gösterdi-
ği Tablo-1, 2 ve 3’ten izlemek 
mümkündür. Tablo 1’de alt 
sektörler, düşük ve orta-alt tek-
noloji grubu ile orta-üst ve yük-
sek teknoloji grubunda yer alan 
sektörlerin toplamları ve toplam 
imalat sanayi bakımından İstan-
bul’un Türkiye içindeki yüzde 
payları yer almaktadır. Buna 
göre sektör düzeyinde birkaç is-
tisna dışında bütün göstergeler 
de İstanbul’un payının azaldığı 
görülmektedir. Diğer bir deyişle, 
Doğruel ve Doğruel (2010)’da 
gözlenen 2000 öncesine ilişkin 
genel eğilim 2003 sonrasında 
da devam etmektedir. Ancak, 
İstanbul’da imalat sektörünün 
bileşimi bakımından farklı bir 
sonuç elde edilmektedir: Doğru-
el ve Doğruel (2010)’da düşük 
teknoloji grubuna giren sektör-
lerin payının arttığı bulunmuştu. 
2003-2008 döneminde düşük 
ve orta-alt teknoloji grubuna 
giren sektörlerin payı azalırken 
orta-üst ve yüksek teknoloji 
grubuna giren sektörlerin İstan-
bul’un imalat sektörü içindeki 
payı artmış görünmektedir (Tab-
lo 2).
Tablo 3’te ise çalışan sayısı ba-
kımından İstanbul’da ortalama 
işyeri büyüklüklerinin değişimi 
verilmektedir. Ortalama işletme 
büyüklüğü ekonominin genel 
gelişimine bağlı olarak değişebi-
leceği için, İstanbul’daki işletme 
büyüklüğündeki değişimi genel 

değişimden arındırma amacıy-
la Tablo 3’te değerler Türkiye 
ortalamasına göre oran olarak 
verilmiştir. Buna göre, 1’in al-
tında olan değerler İstanbul’da 
ortalama işyeri büyüklüğünün 
Türkiye ortalamasından küçük, 
1’den büyük değerler ise İstan-
bul’da işletme büyüklüğünün 
Türkiye ortalamasının üstünde 
olduğunu göstermektedir. Tab-
lo 3’teki değerlere göre İstan-
bul’da sektörlerin çoğunluğunda 
işyeri büyüklüğü Türkiye orta-
lamasının altındadır. Düşük ve 
orta-alt teknoloji grubunda 6 
sektör işletme büyüklüğü bakı-
mından Türkiye ortalamasının 
üstünde (1’den büyük) 7 sektör 
ise Türkiye ortalamasının altında 
yer almaktadır. Ortalama olarak 
işletme ölçeği büyük olan sek-
törler genellikle İstanbul içinde 
istihdam payı bakımından ilk 
sıralarda yer almaktadır (giyim, 
metal eşya, mobilya). Ortalama 
işletme büyüklüğü küçük olan 
sektörler arasında sadece plas-
tik İstanbul içinde yüksek paya 
sahiptir. Orta-üst ve yüksek tek-
noloji grubunda sadece iki sek-
törde ortalama işyeri büyüklüğü 
Türkiye ortalamasının üstünde 
diğer altı sektörde ise altında yer 
almaktadır. Ortalamanın üstün-
de olanlardan 30 nolu bilgisayar 
sektörü istihdam bakımından İs-
tanbul içinde çok küçük bir paya 
sahiptir. Buna göre orta-üst ve 
yüksek teknoloji grubundaki 
işletmelerin İstanbul’da küçük 
ölçekli olduğu söylenebilir. Ay-
rıca her iki teknoloji grubunda 
işletme büyüklükleri genellikle 
düşme eğilimindedir.

SONUÇ
İstanbul sanayisindeki mekansal 
ve niteliksel değişmeyi tartışma-
yı hedefleyen bu yazı ülke içi po-
litikaların etkisine odaklandı; bu 
değişmeyi etkileyebilecek küre-
sel etkilere yer verilmedi. İstan-
bul’daki sanayinin mekansal ve 
niteliksel değişmesine yönelik 
spesifik ülke içi politikalarda iki 
eğilimden söz edilebilir: Birincisi, 
İstanbul’un sanayiden arındırıl-
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Sektör adı (*)
NACE 

Rev.1.1
Teknoloji düzeyi 

(**)
2003 2004 2005 2006 2007 2008

Toplam Kısım D:  1.30 1.18 (***) 1.09 0.98 1.01

 İmalat 
Sanayi

       

 Düşük teknolojili sektörler     

Gıda 15 düşük 0.95 1.00 1.10 0.97 0.85

Tekstil 17 düşük 0.93 0.96 0.73 0.66 0.65

Giyim 18 düşük 1.46 1.33 1.12 1.04 1.07

Deri-ayakkabı 19 düşük 1.48 1.34 1.30 1.11 1.32

Ağaç ve mantar 20 düşük 1.17 1.13 0.92 1.03 1.03

Kağıt 21 düşük 0.70 0.80 0.87 0.85 0.80

Basım ve yayım 22 düşük 1.63 1.27 1.13 1.11 1.19

Kok ve petrol 23 orta-alt 0.39 0.50 0.68 0.55 0.38

Plastik ve kauçuk 25 düşük 0.95 1.00 1.02 0.90 0.97

Çimento, cam, seramik 26 orta-alt 1.04 0.89 1.09 0.74 0.81

Ana metal 27 orta-alt 0.75 0.79 0.57 0.61 0.51

Metal eşya 28 orta-alt 1.67 1.48 1.45 1.24 1.23

Mobilya 36 düşük 1.33 1.00  1.15 1.11 1.12

Yüksek teknolojili sektörler

Kimyasal ürünler 24 Yüksek/orta-üst 1.19 1.36  1.20 0.94 1.04

Makine ve teçhizat 29 orta-üst 1.33 1.14 1.06 0.92 0.97

Bilgisayar ve diğer büro mak. 30 İleri 1.94 1.31 1.57 1.58 1.57

Elektrikli makine 31 orta-üst 1.48 1.25 1.28 1.18 0.95

Radyo, TV, haberleşme 32 İleri 0.65 0.82 0.62 2.05 0.77

Tıbbi, hassas ve optik aletler 33 İleri 1.53 1.46 0.87 0.99 0.86

Otomotiv 34 orta-üst 0.75 0.85 0.74 0.61 0.72

Diğer ulaşım 35 Yüksek/orta-üst 0.89 0.95  1.15 0.93 0.99

Kaynak: TÜİK verilerinden yazarlar tarafından hesaplanmıştır.
*) 16 nolu tütün ve 37 nolu geri dönüşüm sektörlerine bu sektörlerle ilgili değerler olmadığı ya da düzenli 
biçimde yer almadığı için Tablo-1’de yer verilmemiştir.
**) Teknoloji düzeyi ile ilgili bilgiler Doğruel ve Doğruel (2008: 78, Tablo 3.1)’den alınmıştır. Bu çalışmada sektörler 
üç basamaklı ISIC Rev 3.2 bölümlerinden oluşan sınıflamaya göre verilmiştir. Bu sınıflama iki basamaklı 
NACE 1.1 alt kısımlarını kapsayan sınıflama ile aynı sektörleri temsil etmektedir.
***) 2005 yılı ile ilgili veriler veri toplamadaki bazı sorunlar nedeniyle TÜİK tarafından yayınlanmamıştır.

Sektör adı (*) 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Düşük teknolojili sektörler 80.21 79.38  76.69 76.81 74.91

Yüksek teknolojili sektörler 19.61 20.46  23.30 22.22 23.72

Kaynak: Tablo-1den hesaplanmıştır.

masını hedefleyen politikalar-
dır. 2000 sonrasında geçerlik 
kazanan ikincisi ise, İstanbul’u 
bir finans merkezine dönüştür-
me hedefidir. Ancak, sanayinin 
kendi dinamiklerinin belirleyici 
olduğu kümelenme eğilimleri ile 
bu eğilimleri yönlendiren pozitif 
ya da negatif dışsallıklar yaratan 
politikalar da kentin sanayisinin 
mekansal olarak çevresindeki 
merkezlere kaymasında etkili 
oldu. Mekansal kaymayı etkile-

yen kümelenme politikalarının 
arkasındaki yeni ekonomik coğ-
rafya teorisine ve politikalara 
ikinci bölümde değinildi. üçüncü 
bölümde ise, politikaların İstan-
bul’daki imalat sanayinin işyeri 
büyüklüğü, verimlilik ve tekno-
loji bileşimini nasıl etkilediği tar-
tışıldı.
Veri sorunları 2000 öncesi ve 
sonrasını birlikte değerlendir-
memize imkan vermemekle 
birlikte, istisna olarak gösteri-

lebilecek birkaç sektör dışarıda 
bırakıldığında, imalat sanayin-
de İstanbul’un payının azaldığı 
İstanbul’da ortalama işletme 
büyüklüğünün düştüğü bütün 
göstergelerde görülmektedir. 
Ancak, bütün bu değişimlere 
rağmen hem 2000 öncesinde 
hem de 2003 sonrasında üretim 
çeşitliliği bakımından İstanbul di-
ğer bölgelerin önünde yer alma-
ya devam etmektedir.

Tablo 2.

İstanbul’da 
İmalat 
Sektörünün 
Bileşimi-
Çalışanlar 
Bakımından %

Tablo 3.

İstanbul Nisbi 
Büyüklük 
(İstanbul/
Türkiye) - İş 
yeri Başına 
Ortalama 
Çalışan Sayısı
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Son Notlar
6. Bölgesel düzeyde etkisi olan politikalar bölgeye yönelik doğrudan politikalar olabilir. Türkiye’de kalkınmakta olan yörelere yönelik 

politikalar bu türde değerlendirilebilir. Ancak, makro düzeydeki politikaların da bölgesel sonuçları olabilir. Uzun dönemli politi-
kalar, sektörel tercihlere göre yatırım yapmak ve sanayi stratejileri de bu tür dolaylı politikalardır. Son olarak uluslarüstü politikalar 
olarak adlandırılan, Türkiye için Avrupa Birliği politikalarının etkisi bu çerçevede bir örnektir; bu politikalar da bölgesel düzeyde 
etkili olabilir. Ulusal düzeyde doğrudan bölgesel ve dolaylı (makro) politikalar ile uluslarüstü politikaların bölgesel etkilerinin ol-
masını içeren üçlü ayırım (Doğruel, 2006)’da yer almaktadır.

7. Bu konuda Hoover ve Giarratani (1970), Bölüm 6’ya bakılabilir. (http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Giarratani/chaptersix.
htm#selected, (Erişim tarihi: 5 Temmuz 2011).

8. http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2008/ (Erişim tarihi: 1 Kasım 2010)
9. 1996 yılında gerçekleştirilen Habitat II sergisi için hazırlanmış kitaptan alınmıştır.
10. Doğruel ve Doğruel (2010)’da bu politikaların İstanbul için iten güçler, komşu bölgeler için ise çeken güçler benzeri bir etki yarattığı 

vurgulanmaktadır.
11. “Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleştirmek üzere yapılan ça-üzere yapılan ça- yapılan ça-

lışmalar kapsamında, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı (Strateji ve Eylem Planı) 29 Eylül 2009 tarihli ve 
2009/31 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla onaylanmış ve 2 Ekim 2009 tarihli ve 27364 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

12. Strateji ve Eylem Planında, uluslararası standartlarda işleyen bir hukuk altyapısının oluşturulmasına, finansal ürün ve hizmet çe-
şitliliğinin artırılmasına, vergi sisteminin basitleştirilmesine ve etkinleştirilmesine, düzenleyici ve denetleyici çerçevenin gelişti-
rilmesine, fiziksel ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine, nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak bir eğitim altyapısının 
sağlanmasına ve dünya ölçeğinde tanıtım ve izleme yapacak bir organizasyon yapısının oluşturulmasına yönelik öncelik ve eylemler 
belirlenmiştir.” (Başbakanlik Genelgesi 2010/11, “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi İdari Yapılanması”, 01 Mayıs 2010 Tarihli 
Resmi Gazete, Sayı: 27568).


