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Çalışma Önerileri
• Bu üniteyi çalışırken Türkiye'nin coğrafi bölgelerini gösteren
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• D.İ.E.'nin istatistik yıllıkları ve konunun sonundaki yararlanılan kaynaklar kısmındaki kitapları inceleyiniz.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYE'DE SANAYİ

1. Giriş
Topraktan ve toprak altından elde edilen hammaddeler sanayi faaliyetleri sonucu
tüketime elverişli mallar haline dönüşerek pazara sunulur. Bu anlamda sanayi işlenmemiş (ham) veya yarı işlenmiş ürünlerin fabrika ve imalathanelerde işlenerek kullanılır hale dönmesidir. Hammaddenin kullanılır mal haline dönüşmesinde sanayinin en basit
şekli olan el tezgahından, atölye veya imalathanelere ve büyük sanayi tesislerine
(fabrikalara) kadar çok farklı büyüklükte tesisler kullanılır. Sanayinin kurulup gelişmesi için bir tesisin olması gerektiği gibi, hammaddeyi işleyecek işgücü (işçi) ve
enerjiye gereksinim vardır. Ayrıca bir tesisin kurulabilmesi için sermayeye, mamul
malın alınıp satıldığı pazara ve malın tüketim alanına ulaşması için ulaşım sistemlerine gereksinim duyulur.
Büyük sanayi devriminin gerçekleşmesinden sonra dünya üzerinde yer alan her ülke hammaddeyi kendi işleyebilecek düzeye gelmek için çaba sarf etmektedir. Batı
ülkelerinin büyük kısmı sanayileşme sürecini tamamlamış ve ekonomik bakımdan
gelişmiş ülkeler durumuna gelmiştir. Türkiye gibi bazı ülkeler ise henüz sanayileşme sürecinde olup ekonomik bakımdan kalkınmakta olan ülkeler grubunda yer
alır. Ülkemizin son yıllarda ihraç ettiği ürünlerin %80'inin sanayi ürünlerinden
oluşması, besin ve dokuma sanayiinden, çeşitli makinelerden uçağa kadar birçok
ürünler üretmesi Türkiye'nin sanayileşme sürecinde önemli bir mesafe aldığını gösterir.

2. Türkiye'de Sanayinin Tarihsel Gelişimi
Ülkemizde büyük sanayinin kurulma dönemi oldukça eskilere dayanır. Sanayileşme faaliyetleri ile ilgili ilk adım 1839 yılında Tanzimat hareketleri ile başlamış ve havuz, tersane, demirhane gibi tesisler kurulmuştur. Ancak Avrupa'da büyük sanayi
devriminin yaşanması ve özellikle tekstil alanında gerçekleşen ilerlemeler çoğunlukla Bursa ve İstanbul'da yer alan dokuma sanayini olumsuz yönde etkilemiştir.
Ayrıca XVI. yy.'da Avrupa devletleri ile imzalanan kapitülasyonlar Osmanlı İmparatorluğu'na yükümlülükler getirmiş, gümrük vergilerinin yükseltilmesi dışardan
gelen mallarda rekabeti engellemiş, bu nedenle kurulan çoğu fabrika zarar ederek
kapanmıştır. Bu dönemde ülke gereksinimini karşılayacak birkaç küçük tesis bulunmaktaydı. Bunlar tarımsal ürünleri mamul mal haline getiren, değirmen, sabun,
makarna, yağ ve konserve fabrikaları, basit dokuma yapan tesisler, deri fabrikaları,
çimento, kereste, tuğla fabrikaları, birkaç gemi ve makine onarım atölyelerinden
oluşuyordu. Nitekim 1915 yılında yapılan sanayi sayımında başta İstanbul, İzmir,
Bursa, Manisa ve Uşak'ta toplanan 269 adet tesisin 88'i gıda, 75'i dokuma, 55'i tütün,
20'si çimento ve seramik sanayiine aitti. Görüldüğü gibi sanayinin büyük kısmı Batı
Anadolu'da toplanmış durumdaydı.
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Lozan antlaşması ile kapitülasyonlar kaldırılıncaya kadar yukarıda sayılan tesislerin Avrupa karşısında rekabete girmesi oldukça güç olmuştur. Ancak Cumhuriyetin ilanı ile 17 Şubat 1923'te İzmir'de I.İktisat Kongresinin yapılması ve özel sektörün
teşvik edilmesi öngörülmüş, bu amaçla 1923'te Türkiye İş Bankası, 1924 yılında Sanayi ve Maadin Bankası (Bu bankanın yerini 1923 yılında Sümerbank almıştır) kurulmuştur. 1927 yılında ise ulusal sanayinin canlandırılması amacıyla gümrük, vergi, ulaşım ve hammadde temininde birtakım kolaylıklar getirilmiştir. Devletin aldığı bu tedbirler sayesinde 1927 yılında yapılan sanayi sayımında 65.000 dolayında işletme olduğu saptanmıştır. Bu işletmelerin %43.5'u tarım, %23.8'i dokuma, %22.6'sı
maden, makine ve onarımı grubunda yer almıştır.
1934-38 yıllarında Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda ülkenin çeşitli yerlerinde şeker, dokuma, maden, selüloz ve seramik fabrikalarının kurulması plana bağlanmıştır. Ancak bu yılların dünyada ekonomik
kriz dönemine rastlaması, ülkemizde devletin bizzat kurucu rol oynamasına neden
olmuştur. Bu amaçla 1933 yılında Etibank kurulmuş ve bu kurumun önderliğinde
kimya sanayi (suni ipek-Gemlik, gülyağı-Isparta, kibrit ve asit-İzmit), pamuklu
dokuma (Bakırköy, Kayseri, Ereğli, Malatya, Iğdır, Nazilli), kağıt ve selüloz (İzmit), kamgarn sanayi (Merinos-Bursa), kendir sanayi (Kastamonu), demir sanayi
(Karabük), kükürt (Keçiborlu), toprak sanayi (seramik-Kütahya, şişe-cam Paşabahçe, çimento fabrikaları), şeker sanayi (Kırklareli-Alpullu, Uşak, Tokat-Turhal)
alanında yatırımlar yapılmıştır. Özellikle bu yatırımlar ile dokuma sanayi alanında
önemli gelişmeler olmuş, Çukurova ve Ege bölgesinde özel sektöre ait tesislerde kurulabilmiştir. Ayrıca 1937 yılında ilk demir-çelik fabrikası da Karabük'te kurulmuştur. Yapılan teşvik ve tedbirler sayesinde ülkemizde 1950 yılında yapılan sanayi sayımında 84.000 (83.500) civarında tesis tesbit edilmiştir.
Türkiye'de sanayinin kurulma aşaması Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanmış,
1950'lerden sonra ise ulaşım olanaklarının gelişmesi, nüfusun artarak kırsal kesimden şehirlere göç eden işgücü potansiyeli, devlet sektörü yanında sermayesi artan
özel sektörün sanayiye yatırım yapması gibi etkenler sanayinin gelişme ve çeşitlenmesini sağlamıştır. 1950'lerden itibaren özel girişimi destekleyen ve iç ve dış kredi
sağlayan Türkiye Sanayi Kalkınma Bankasının kurulmasını ülkede özel sanayinin
gelişmesinde olumlu bir rol oynamıştır. Ayrıca Kamu İktisadi Teşebbüsü adı verilen kurumlar örgütlenmiştir (Makine Kimya Endüstrisi Kurumu-MKEK 1950, Gübre, Et ve Balık kurumu 1952, Türkiye Çimento-Azot 1953, Türk Petrol Anonim Ortaklığı, Devlet Malzeme Ofisi 1954, SEKA 1955, Demirçelik 1955, TKİ 1957). Tüm bu
çabalar sonucunda 1963 yılında yapılan sanayi ve işyerleri sayımında işyeri sayısı
161.000 olmuş (3012'si büyük işletme)'tur. 3012 adet büyük işletmenin yer aldığı bu
sayım devrelerinde 283 adedi kamu, 2774 adedi özel sektöre aittir. 1963 yılından itibaren kalkınma planlarının hazırlanması, ekonominin her yıl belli bir hızda büyümesi ve sanayileşmeye öncelik verilmesi sanayinin planlı bir biçimde gelişmesinde
etken olmuştur.
1980 yılına gelindiğinde ekonomide önemli sıkıntıların yaşandığı bir dönemde enflasyon, siyasi çalkantılar, üretim düşüklüğü ve KİT'lerin siyasi nedenlerden çok saANADOLU ÜNİVERSİTESİ
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yıda personel alarak hantallaşması 24 Ocak kararlarının alınmasını zorunlu hale getirmiştir. 1980'de yapılan sayımda 185.500 adet işyeri saptanmıştır. Bu işyerlerinin
8710 adedi büyük işletmeler grubunda yer almakta ve sadece 400 kadarı kamuya ait
işyerleri kapsamındaydı.
1980'den sonra 24 Ocak kararlarının olumlu sonuçlar vermesi, gümrük duvarının
yıkılarak yabancı ürünlerin iç piyasaya girerek yerli ürünlerle rekabet etmeye başlaması, devletin çeşitli fonlardan özel sanayiye kredi ve finansman sağlaması, KİT'lerin özelleştirme politikaları ile özel sektöre devredilmeye başlanması, yap-işletdevret modeli ile yeni tesis ve işletmelerin kurulması, şehirler çevresinde küçük sanayi sitelerinin açılması özel sektörü teşvik eden başlıca faktörlerdir. Tüm bu tedbirler sayesinde sanayinin Milli Gelire katkısı %35'e çıkmıştır (Tarım %15.3, Hizmetler
%49.7).
Bulunduğunuz yerleşim birimi çevresinde yer alan sanayi tesisleri var mı? Varsa
hangi sanayi kollarına ait araştırınız.

3. Sanayinin Kuruluşunda Etkili Olan Faktörler
3.1. Hammadde
Ülkemiz sanayinin kuruluşunda en önemli faktör olan hammadde kaynakları bakımından oldukça zengindir. Bunlardan yeraltı kaynakları bakımından demir, krom,
bakır, çinko rezervleri gibi metal madenler, bor tuzları, çimento hammaddeleri, madenler, deniz ve göl sularımızdaki tuz ve sodyum sülfat gibi metalik olmayan madenler bakımından geniş rezervlere sahiptir. Diğer taraftan tarımsal, hayvansal ve
orman ürünleri gibi yer üstü kaynakları da ülkemizde büyük çeşitlilik gösterir. Nitekim dokuma sanayinin ana hammaddesi olan pamuk ve yapağı, şeker sanayinin
hammaddesi olan şekerpancarı, çay sanayinin hammaddesi olan çay, sigara sanayinin hammaddesi olan tütün, gıda endüstrisinin hammaddesi olan un, sebze, meyve
ve çeşitli hayvansal ürünler, kağıt ve selüloz sanayinin ana hammaddesi olan orman
ürünleri bakımından ülkemiz oldukça zengindir.

3.2. Enerji
Sanayinin en önemli kuruluş koşulu faktörlerinden biri de enerji kaynaklarıdır.
Türkiye enerji kaynakları bakımından gerekli potansiyele sahip bir ülkedir. Petrol
ve taşkömürü yetersizliğine karşın linyit rezervleri bakımından oldukça zengindir.
Ülkemizde elektrik enerjisinin üretimi için 1935 yılında Elektrik İşleri Etüt İdaresi
kuruldu. Bu kuruluş yurdumuzun hangi bölgesinde hidro-elektrik santral, hangi
bölgesinde termik santral kurulması gerektiğine karar verir. Nitekim Zonguldak'ta
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
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Çatalağzı'nda kurulan termik santral kömür tozlarını yakarak sadece kömür havzasına elektrik karşılamakla kalmamış, İstanbul ve Ankara'ya kadar uzanan kesimin
elektrik gereksinimini karşılamıştır. Ayrıca Kütahya ve Soma yöresindeki zengin
linyit yataklarından yararlanarak biri Kütahya kuzeyinde Seyitömer, diğeri Balıkesir güneyinde Soma'da iki termik santral kurulmuştur. Marmara Bölgesinde doğalgaza dayalı Hamitabat, İstanbul yakınlarında akaryakıtla çalışan Ambarlı ve Silahtardaki termik santrallar ve Afşin-Elbistan termik santralı ülkemizin enerji gereksinimini sağlayan başlıca santrallardır. Ayrıca son yıllarda Rusya'dan getirilen doğalgaz sanayimizin kullandığı başlıca enerji kaynakları arasındadır.
Beyaz kömür olarak adlandırılan hidro-elektrik enerji bakımından oldukça zengin
olan ülkemizde ilk hidro-elektrik santral Sakarya nehri üzerinde kurulan Sarıyer
barajıdır. Daha sonra Kızılırmak üzerinde kurulan Hirfanlı barajı, Kesikköprü barajı, Sakarya nehri üzerindeki Gökçekaya ve Porsuk barajları, Gediz nehri üzerinde
Demirköprü, Büyük Menderes üzerinde Kemer, Güneydoğu Anadolu bölgesinde
Fırat üzerinde Atatürk barajları ülkemizin enerji gereksinimini karşılayan hidroelektrik santralların sadece birkaçıdır.

?

Ülkemizde bulunan hidro-elektrik santrallar ve termik santrallar nerelerde yer
alır? Araştırınız.
Ülkemizde tüm elektrik santralleri enterkonnekte sistem ile birbirine bağlanmıştır.
Ülke çapında enerjinin dengeli olarak dağıtılması ve sanayi tesislerinin gereksinimini karşılamak için kurulan bu santrallar sanayinin kurulup gelişmesinde önemli
rol oynamışlardır.
Ülkemizde jeotermal enerji santrallarımızda (Denizli-Kızıldere, İzmir-Balçova, AydınGermencik, Çanakkale-Tuzla, Afyon-Ömer-Göcek, Nevşehir-Acıgöl, Ankara-Kızılcahamam) oldukça önemlidir. Diğer taraftan uranyum ve toryum rezervleri hayli zengin olan ülkemizde ilerde nükleer santralların da kurulması gerekmektedir.

3.3. İşgücü
Sanayide üretim ne kadar makineleşse de nitelikli işgücüne her zaman gereksinim
duyulur. Ülke nüfusunun sürekli artması ve genç nüfusumuzun fazla oluşu, işgücü
bakımından ülkemizi zengin bir konuma getirmektedir.
Diğer taraftan Cumhuriyetin ilk yıllarında nitelikli işgücü bulamayan sanayi tesisleri için günümüzde bu sorun ortadan kalkmıştır. Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olan gençler sanayinin hemen her dalında çalışabilecek nitelikli
teknik personel açığını ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca ara işgücü gereksinimi de
çeşitli teknik lise ve yüksekokullar vasıtasıyla karşılanmaktadır.
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3.4. Sermaye
Sanayinin kuruluş koşullarından biri olan sermaye, ülkemizde çeşitli biçimlerde
karşılanır. Bu bakımdan çimento, şeker ve dokuma sanayimiz büyük ölçüde milli
sermaye ile kurulmuştur. Demirçelik, çinko-kurşun, boksit tesisleri gibi metalürji
fabrikaları uzun vadeli dış kredi kaynaklarından yararlanarak faaliyete geçmişlerdir. Otomotiv ve uçak sanayimiz ise yabancı sermaye ortaklığı ile aktivite kazanmıştır.

3.5. Ulaşım ve Pazar
Hammaddenin tesise taşınmasında, mamul malın pazara gönderilmesinde önemli
rol oynayan ulaşım sorunu ülkemizde 1950'lerden itibaren karayollarının yapımı ile
büyük ölçüde aşılmıştır. Günümüzde yurdumuzun her bölgesi ile ulaşım bağlantısı
yaz-kış kesilmemekte, köyler dahil olmak üzere her bölgemize kara ve demiryolu
bağlantısı bulunmaktadır. Modern yükleme ve boşaltma yapabilen gerekli araç ve
gereçle donanmış limanlarımız, ihtiyacı karşılayacak bir ticaret filomuz vardır.
Özellikle T.I.R. filomuz oldukça gelişmiş bir düzeydedir. Bu nedenle milletlerarası
pazarlara hammadde veya yarı mamul madde gönderilmesinde herhangi bir problem kalmamıştır.
Ülkemiz pazarlama konusunda ise birtakım güçlüklerle karşılaşmaktadır. Bu güçlüklerin başında Avrupa Topluluğu ülkeleri ile A.B.D. gibi sanayileşmiş ülkelerin
sanayi malları ile kalite ve standart yönünden rekabet edemeyişimiz gelir. Ayrıca bu
ülkelerin ticari mallarımıza koydukları kotalar sanayimizi olumsuz yönde etkiler.
Ancak bu olumsuz faktörlere rağmen sanayi ürünlerimizin dış ticaretimizin %80'ini
oluşturması ülkemizin bu yolda önemli bir ilerleme kaydettiğini gösterir.

Şekil 10.1: Türkiye'de Başlıca Endüstri Kollarının Dağılışı
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4. Türkiye'de Sanayinin Coğrafi Dağılışı
Türkiye'de sanayinin dağılışına bakıldığında büyük dengesizliğin ortaya çıktığı görülür. Bu bakımdan ülke sanayinin %60'ının Marmara bölgesinde toplandığı dikkati çeker. Sözkonusu durumun oluşmasında Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren sanayi yatırımlarının ülkenin batı bölgelerine kaydırılmış olması etkendir. Bu bakımdan İstanbul ülkemizde sanayinin toplandığı en önemli merkez
durumundadır. İstanbul'un sanayinin kuruluş yeri olarak seçilmesinde büyük nüfus kütlelerini barındırması nedeniyle büyük bir tüketim merkezi olması, yoğun
göçler sebebiyle işgücü ihtiyacının karşılanması, öteden beri düzenli ulaşım bağlantılarına sahip olması ve böylece gerek hammadde gerekse mamul madde akışını
kontrol edişi, büyük sermaye sahiplerinin bu kentte toplanması bu faktörlerin başlıcalarıdır. Bu biçimde ilk önce şehrin içinde Haliç kenarında yer alan sanayi tesisleri
zamanla Zeytinburnu ve Bakırköy'e kaymış, daha sonra İkitelli, Sefaköy, Halkalı
boyunca Marmara kıyılarından iç kısımlara doğru gelişmiş, buradan Marmara'nın
doğu kıyıları boyunca Kartal, Pendik, Tuzla hattı boyunca İzmit Körfezi kıyılarına
doğru yayılarak İzmit ve çevresinde oluşan sanayi ile birleşmiştir. Bu biçimde İzmit
Körfezi kuzey kıyısı boyunca gelişen sanayi İstanbul ile birleşirken, Adapazarı ovasına da uzanmıştır.
Marmara bölgesinde İstanbul ve İzmit dışında ikinci büyük sanayi alanı Bursa
ovası üzerinde gelişmiştir. Ovada dokuma, otomotiv ve gıda sanayinin yoğunluk
gösterdiği hemen dikkati çeker. Bu kesimden Gemlik, İnegöl, Yenişehir çevreleri ile
daha güneyde Balıkesir sanayi alanına doğru bir yoğunlaşma dikkati çeker.
Marmara bölgesinin Trakya kesiminde ise en büyük organize sanayi bölgelerinden Çerkezköy dikkati çeker. Tekstil, boya ve metal sanayinin yaygın olduğu bu
kesimde sanayi giderek gelişmektedir. Ayrıca bu kesimde Alpullu, Edirne, Çorlu ve
Tekirdağ çevrelerinde çeşitli sanayi kuruluşları dikkati çeker.
Marmara bölgesinden sonra sanayinin yoğunluk kazandığı ikinci bölge Ege bölgesidir. Bu bölgede İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük sanayi alanı
olan İzmir yer alır. Dokuma ve gıda sanayi başta olmak üzere, makine, yedek parça
vb. gibi sanayi kuruluşları İzmir'de yoğunlaşmıştır. Petrol rafinerisi nedeniyle Aliağa, yağ sanayinin geliştiği Ayvalık ve Edremit, şeker sanayinin geliştiği Afyon, Kütahya ve Uşak, azot fabrikası ve seramik fabrikasının yer aldığı Kütahya, pamuklu
dokuma sanayinin gelişme gösterdiği Aydın, Nazilli, Denizli ve Uşak gibi illerde de
sanayileşme faaliyetleri dikkati çeker.
Sanayinin yoğunlaştığı diğer bir alan Batı Karadeniz bölümüdür. Genellikle
ağır sanayinin toplandığı bu kesimde yoğunlaşma Zonguldak'taki maden kömürünün varlığına bağlı olarak açıklanabilir. Karabük ve Ereğli demirçelik fabrikalarının
yanı sıra bu iki kuruluşa bağlı yan sanayi kolları gelişmiştir. Ayrıca bir bütün olarak
Karadeniz bölgesinde şeker, kağıt sülfürik asit, bitkisel yağ, fındık kırma ve fındık
ürünleri, orman ürünleri, balık unu, sigara, çimento ve ateş tuğlası fabrikaları vardır.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
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Akdeniz Bölgesinin en hızlı sanayileşen kesimi Çukurova'dır. Burası aynı zamanda Türkiye'nin başlıca sanayi alanlarından biri durumundadır. Bu bölgede
Adana'da yer alan çeşitli sanayi kolları dışında, Mersin petrol rafinerisi (ATAŞ), İskenderun süper fosfat ve demirçelik fabrikaları, Antalya'da ferro-krom fabrikası ve
Seydişehir alüminyum tesisleri sayılabilir.
İç Anadolu bölgesi içine dağılmış endüstri kuruluşları ise Eskişehir, Kayseri, Sivas, Konya, Kırıkkale, Ereğli ve Ankara gibi merkezlerde toplanmıştır. Bu bölgenin Türkiye imalat sanayiindeki payı az olmakla birlikte son yıllarda Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Elmadağ ve Ankara'da savunma sanayine yönelik tesisler gelişmiştir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise aktif yerel sanayi merkezleri dikkati çeker. Bunlardan Güneydoğu Anadolu bölgesinde sanayisi gelişmiş iller Gaziantep ve Diyarbakır'dır. Bu bölgede çimento, gıda, dokuma, madeni eşya ve tarım
aletleri sanayi gelişmektedir. Doğu Anadolu bölgesinde ise büyük şehirler çevresinde gelişmiş pamuklu dokuma, şeker, çimento, gıda ve tütün işletmeleri dikkati çeker.

5. Başlıca Sanayi Kolları
5.1. Gıda ve İçki Sanayi
Tarımsal ve hayvansal hammadde kaynaklı bu sanayi kolu içinde un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleri, şeker ve şekerli gıdalar, meyve suları, meyve sebze konserveciliği, kuru çay, tütün ve ispirtolu içkiler gibi sanayi faaliyetleri yer alır.

5.1.1. Un ve Unlu Ürünler Sanayii
Besin sanayi içinde ana hammaddesi tahıl özellikle buğdaya dayalı olan en yaygın
sanayi koludur. Sayıları 350 dolayında olan un fabrikalarının en büyük kapasitelileri Eskişehir, Konya, Ankara gibi İç Anadolu bölgesi illerinde ve İstanbul, İzmir,
Adana, Bursa gibi yüksek nüfus potansiyeli olan illerde toplanmıştır. Un üretiminin
artması ülkemizde makarna ve bisküvi sanayini geliştirmiştir. 70 kadar büyük kapasiteli makarna fabrikası ile 50 kadar büyük kapasiteli bisküvi fabrikası bulunan
ülkemizde, ihraç ürünleri arasında un, bisküvi ve makarna önemli yer tutar.

5.1.2. Şeker ve Şekerli Gıdalar Sanayii
Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan ve ülke ihtiyacını karşıladığı gibi
ihraç ürünleri arasında yer alan önemli bir sanayi koludur. İlk kez 1926 yılında Al-
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pullu ve Uşak'ta kurulan şeker fabrikalarının sayısı günümüzde 28'e ulaşmıştır. Yıllık şeker üretimi ise 1.6 milyon tona yakındır.

5.1.3. Süt ve Süt Ürünleri Sanayii
Pastörize süt, yoğurt, peynir, tereyağı, süt tozu ve dondurma gibi ürünlerden oluşan bu sanayi kolu özellikle hayvancılığın birinci derecede etkili olduğu Kars-Erzurum yöresi ile Doğu Karadeniz bölümünde gelişmiştir. Bu bölüm ve yöreler yanında Afyon, Muğla, Denizli, Kastamonu, Amasya, Giresun, Kahramanmaraş ve Bayburt'ta ilk kez 1963 yılında kurulan Süt Endüstrisi Kurumuna bağlı (S.E.K.) 30 dolayında fabrika vardır. Ayrıca özel sektöre ait Pınar Süt (İzmir-Pınarbaşı), Mis Süt (Balıkesir-Gönen), Meriç Süt (Edirne) vb. gibi büyük ölçekli kuruluşlar vardır.
Büyük ölçekli 120 dolayında (30 kadar S.E.K. tesisi dahil) süt ve süt ürünleri işleme
fabrikasının yer aldığı ülkemizde tereyağı yapımı büyük tüketim merkezleri çevresinde gelişmiş olup özellikle Trabzon (Vakfıkebir ve Tosya)'da, peynir ise sütü bol
olan alanlarda (Edirne, Tekirdağ-beyaz peynir, Erzincan-tulum peyniri, Kars, Ağrı,
Erzurum-kaşar peyniri) üretilmektedir.

5.1.4. Et ve Et Ürünleri Sanayii
1952 yılında Et ve Balık Kurumunun (E.B.K.) kurulması ile et ürünleri modern yöntemlerle paketlenip satılmaya başlanmıştır. Özellikle son yıllarda özel sektör kombinaları (Pınar, Maret vb. gibi) ile et ürünleri modern bir biçimde alıcıya sunulmaktadır. Türkiye'nin yıllık et ve et ürünleri üretimi 650-700 bin ton civarındadır. Hayvancılığın modern yöntemlerle yapılan ahır hayvancılığına dönüşmesi ince yem
üreten fabrikaların da açılmasını sağlamıştır. Bu bakımdan 47 adet yem, 25 adet et
kombinası vardır.
Ülkemizde balık unu ve balıkyağı üreten tesisler ise Karadeniz bölgesinde yer alır.
Bu fabrikaların en önemlisi E.B.K.'ya bağlı çalışan Trabzon'daki fabrikadır. Ayrıca
Karadeniz kıyılarında Trabzon'da Karadeniz Su Ürünleri Sanayi, Rize'de Karadeniz Balık Sanayi, Samsun'da kedi köpek maması üreten tesisler bulunur.

5.1.5. Çay Sanayii
Ülkemize yeni giren bir tarımsal ürün olmasına karşın çay tarımı ve çay sanayi hızlı
bir gelişme göstermiştir. Yıllık ortalama 130-140 bin ton kuru çay üreten Türkiye'de bu sanayi kolu Doğu Karadeniz bölümü kıyı şeridinde toplanmıştır. Fabrikaların çoğunluğu Rize ilindedir. Gerçekten de 156 adet fabrikanın 42 adedi Rize'de yer almaktadır. Diğer fabrikalar ise Artvin, Trabzon, Giresun illerinde bulunur.
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5.1.6. Konserve Sanayii
Ülkede taze sebze ve meyvenin bulunması bu sanayi kolunun yeterince gelişmesine
engel olmuştur. Ancak özellikle büyük kentlerde kış aylarında konserve kullanımı
yoğunlaşmaktadır. Ülkemizde ilk konserve fabrikası 1920 yılında Kartal'da kurulmuştur. Günümüzde 72 adet büyük ölçekli konserve fabrikasının çoğunluğu
Bursa, Balıkesir gibi sebze ve meyve tarımının geliştiği illerde toplanmıştır. Meyve kompostosu, reçel, marmelat ve domates salçası fabrikalarının da Güney Marmara bölümü illerinde toplandığı görülür.
Gelibolu, Çanakkale ve Erdek gibi kıyı kentlerimizde ise balık konserveciliği gelişmiştir.

5.1.7. Bitkisel Yağ Sanayii
Ülkemizde bitkisel sıvı yağ olarak ayçiçeği, zeytinyağı, mısırözü ve pamuk yağı
kullanılır. Ayrıca mutfak yağı olarak katı bitkisel yağlar da (margarin) kullanılmaktadır.
En önemli yağ hammaddesi olan zeytinyağı en çok Marmara ve Ege bölgelerinde
ve Gaziantep ilinde elde edilir. Ayrıca zeytinin prina adı verilen küspesinden sabun yapılır. Ülkemizin Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kısımlarında
ayçiçeği yağı üreten fabrikalar bulunur. Son yıllarda gelişen soya fasulyesinden
yağ üreten fabrika ise Ordu'dadır. Ayrıca yerel olarak tüketilen yerfıstığı, pamuk
yağı gibi yağ fabrikaları da vardır.

5.1.8. Tütün ve Alkollü İçki Sanayii
Tütün bütün tütün fabrikalarında işlenerek sigaraya dönüşür. Ülkemizde oldukça
gelişmiş bir endüstri kolu olan tütün sanayi ilk kez 1884 yılında İzmir Sigara fabrikasının kurulması ile gelişmiştir. Tekel tarafından işletilen fabrikaların büyük çoğunluğu Marmara bölgesinde İstanbul, Ege bölgesinde İzmir, Akdeniz bölgesinde
Adana, Karadeniz bölgesinde Samsun ve Tokat, Doğu Anadolu'da Malatya'da
yer alır. Ayrıca ilk özel sigara fabrikası Bitlis'te kurulmuştur. Ülkemizde 10 adet sigara fabrikası bulunur.
Ülkemizde ilk alkollü içki fabrikası 1890 yılında İstanbul Bomonti'de kurulmuştur.
Bunu 1908 yılında yine Bomonti'de kurulan bira fabrikası izlemiş, 1912 yılında ise
bu iki fabrika birleşerek, İzmir Halkapınar'da faaliyete geçmiştir. Bu fabrikalar 1940
yılında TEKEL idaresince satın alınmıştır. Günümüzde bira üretimi İstanbul, Ankara, İzmir ve Yozgat'ta yer alır. İlk modern şarap fabrikası 1922 yılında İstanbulPaşabahçe'de kurulmuş, bunu 1931 yılında Tekirdağ şarap fabrikası izlemiştir.
Bugün şarap fabrika ve yapımevleri ülkenin birçok yerinde (İzmir-Halkapınar,
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Nevşehir-Ürgüp, Tokat, Gaziantep, Elazığ, Kırıkkale, Şanlıurfa, Antalya-Hoşköy,
Bilecik, Niğde-Bor, Karaman, Edirne-Uzunköprü) bulunmaktadır.
İlk kez İzmir-Halkapınar'da yabancı sermaye ile kurulan rakı fabrikasını, 1922 yılında İstanbul Paşabahçe, 1931'de Diyarbakır, 1933'te Gaziantep, 1967'de Tekirdağ rakı fabrikaları
izlemiştir. Diğer damıtık alkollü içkiler ise TEKEL idaresince üretilmektedir.

5.2. Dokuma (Tekstil), Deri ve Giyim Sanayii
Türkiye'de tekstil sanayi 30-40 yıl içinde büyük gelişme göstermiş ve ihracatımızda
etkili bir duruma gelmiştir. Ülkemizde dokuma endüstrisinin bütün çeşitleri (pamuk ipliği ve pamuklu kumaş, yün ipliği ve yünlü kumaş, yapay ipek ve kumaş, doğal ipek ipliği ve kumaşı, trikotaj, hazır giyim, halı-kilim, battaniye ve keçe gibi kaba
dokumacılık) vardır.
Dokuma konusunda özellikle Sümerbank'ın çabaları çok fazladır. Yurdumuzda ince dokunabilecek uzun lifli pamuk türlerinin ekilmesi pamuklu dokuma sanayinin
gelişmesinde etken oldu. Ülkemizde pamuklu kumaş dokuma fabrikaları İstanbul, Eskişehir, Kahramanmaraş, Erzincan, Malatya, Konya (Ereğli), İzmir, Kayseri, İzmir (Bergama), Adana, Aydın (Nazilli), Antalya ve Manisa'da yer alır. Pamuklu dokuma konusunda özellikle özel sektör kuruluşlarının ağırlıklı payı vardır.
Bunların büyük kısmı dünyaca tanınan büyük mensucat fabrikaları biçimindedir.
Yün sanayinde ise yün ipliği, yünlü kumaş, battaniye, kilim gibi dokuma işleri ile
trikotaj gibi örme işleri yer alır. İlk yünlü dokuma fabrikası İstanbul Feshane (Defterdar) ve Hereke'de açılan fabrikalardır. Daha sonra bir kamu kuruluşu olan Merinos fabrikası açılmıştır. Günümüzde İstanbul, İçel, Adana, Edirne, Kayseri ve İzmir'de çok sayıda özel sektör kuruluşu yer alır.
Hazır giyim fabrikaları büyük çoğunlukla İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük
kentler çevresinde toplanmıştır. Konfeksiyon giyim olarak geçen bu sanayi alanına trikotaj (örme) sanayii de dahildir.
Doğal ipek ipliği ve ipekli kumaş üretimi Bursa ilinde gelişmiştir. Yapay ipek
konusundaki en büyük fabrika da Bursa-Gemlik'te yer alan Gemlik Suni İpek Fabrikasıdır. Önceleri ithal edilen yapay lifler son yıllarda Türkiye'de üretilmeye başlanmıştır. Ancak ipek dokumacılığının gerilemekte olduğunu da belirtmek gerekir.
Dokuma sanayinin en gelişmiş üretim alanlarından biri olan halıcılık ise çok eski tarihlerden beri yapılmaktadır. Ülkemizde Isparta, Uşak, Burdur, Denizli, Manisa,
Niğde, Nevşehir, Kayseri, Konya, Sivas, Tokat, Erzurum, Ağrı illerinde el dokuması halılar üretilmektedir. Ülkemizde yaklaşık 250 bin adet el dokusu halı tezgahı
bulunduğu tahmin edilmektedir. Fabrikasyon halı üretimimiz ise yıllık üretim bakımından oldukça önem kazanmıştır. Ancak ihracatta el dokusu halılar önem kazanır.
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Dericilik ve deri endüstrisi de oldukça gelişmiştir. Bu işkoluna ait fabrika ve atölyelerin %80'e yakın kısmı İstanbul'da toplanmıştır. Ayakkabı, deri giyecek, deri
eşya (valiz, çanta, kemer vb), fabrikalarının ürettiği ürünler son yıllar içinde büyük
atılım yaparak ihracatta önemli bir payı oluşturmuştur.

5.3. Maden Sanayii
Bu sanayi kolunda demir çelik, otomotiv, bakır alüminyum, askeri malzeme, tarım
araç ve gereçleri yer almaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında İstanbul'da çeşitli döküm, gemi ve motorlu taşıt onarım atölyeleri bulunmaktaydı. Ancak yurdumuzda
bu konudaki önemli atılımlar Cumhuriyet devri ile birlikte olmuştur. Bu sanayi kolu yoğun bir teknoloji istemekte, ancak yüksek miktarda katma değer sağlamakta ve
kalkınmada önemli bir yer tutmaktadır.
Maden sanayiin bel kemiğini oluşturan demir-çelik üretimi ilk kez 1937 yılında
Karabük'te açılan fabrika ile başlamıştır. Bu fabrika enerji gereksinimini Zonguldak kömür havzasından, demir cevherini ise Divriği'den almaktadır. Bu demir-çelik fabrikasına 1965 yılında Ereğli eklenmiştir. Diğer demir çelik fabrikası ise
1975'te hizmete giren İskenderun fabrikasıdır. Ayrıca İzmir'de yer alan ve özel
sektörce kurulan İzmir demirçelik ve Metaş da diğer önemli fabrikalar arasındadır.
Adı geçen bu kuruluşlar inşaat demirleri, yuvarlak demir, ray, levha, saç teneke, tel
çelik ve çekme borular üretmektedir. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak kaliteli
alaşımdan yapılmış üretim maddeleri ülkemizin gereksinimini karşılayacak düzeye ulaşmıştır.
Ülkemizde hidro-elektrik santrallarının devreye girmesi ile elektro-metalürji endüstrisi de gelişmeye başlamıştır. Bu tür kuruluşların ilki 1962 yılında Antalya'da
kurulan Ferrokrom metalürji tesisidir. Bunu 1977 yılında Elazığ'da kurulan tesis izlemiştir.
Ülkemizde demir-çelik üretiminin gelişmesi maden işleyen endüstri kollarını da
geliştirmiştir. Bu nedenle askeri amaca yönelik faaliyet gösteren (top, tüfek, mermi vb.) en önemli tesis 1932 yılında kurulan Kırıkkale Fabrikasıdır. Oldukça geniş ve entegre bir fabrika olan bu kuruluş dışında 1988 yılında faaliyete geçen Sivas
Çelik Fabrikası da önemlidir.
Son yıllarda Eskişehir'de uçak motor parçalarının yapıldığı, bilgisayar kontrollü teçhizatların kullanıldığı bir fabrika kurulmuştur. Ayrıca Ankara ve Eskişehir'de uçakların her
türlü tamir ve bakım işlerini de doğrudan yapan ve yedek parça üreten tesisler vardır. Adapazarı'nda kurulan tank ve palet fabrikası da askeri amaçlı üretim yapar. Bursa'da ise 1979 yılında çelik fabrikası üretime geçmiştir.
Ülkemizde çıkartılan ve bol rezervli alüminyum, bakır, boksit gibi madenlerin metalürji endüstrisindeki payları artmaktadır. Bu bakımdan bakır izabe tesisleri Maden (Elazığ 1939), Göktaş (Murgul 1951) ve Samsun'da (1973), alüminyum tesisleAÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
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ri 1973 yılında Konya Seydişehir ve 1977 yılında Kayseri'de üretime geçmiştir.
Ayrıca özel sektöre ait alüminyum fabrikaları vardır.

5.4. Otomotiv ve Madeni Eşya Sanayi
Ülkemizde karayolları araçlarının üretimi ilk kez 1955 yılında montaj şeklinde traktör üretimi ile başlamış, ilk otomobil üretimi de yine montaj şeklinde 1960'lı yıllarda
başlamıştır. Ancak bugün üretim %90'a yakın oranda yerli malzeme kullanılarak
gerçekleştirilmektedir. Bursa'da (Tofaş, Renault), İzmir'de (Opel, BMC), İstanbul'da
(Ford, Otosan), Adapazarı'nda (Toyota) otomobil ve yük taşıtları üreten fabrikalardır.
Ayrıca yerli ve yabancı ortaklıklarla yeni otomobil fabrikaları da kurulmaktadır. Tarım araç ve gereçleri üretimi ise başta İstanbul ve Adapazarı olmak üzere İzmir, Adana, Eskişehir gibi kentlerde yer alır.
Ülkemizde nükleer denizaltı gemileri hariç her türlü su altı, su üstü askeri ve sivil
gemiler yapılabilmektedir. Bu gemilerin büyük çoğunluğu İstanbul'da (Camialtı,
Taşkızak, Haliç, Hasköy, Pendik, Tuzla) bulunmaktadır. Ayrıca İzmit (Gölcük), İzmir'deki (Alaybey) tersanelerinde ve özel sektöre ait tersanelerde çok sayıda gemi
yapılmaktadır.

Fotoğraf 10.1: İzmir Aliağa'da Hurda Demir Elde Edilen Gemi Söküm Sahasından Bir Görünüm

Demiryolu taşıtları yapım ve bakım fabrikaları ise Eskişehir (lokomotif), Sivas
(lokomotif ve vagon), Ankara (lokomotif ve diğer gereçler), Adapazarı (ihracata
yönelik vagon) illerinde yer alır. Son yıllarda (1987) Ankara Mürdet'te açılan ilk
uçak fabrikamız da F-16 savaş uçakları yapmaktadır.
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Otomotiv sanayinin gelişmesi buna bağlı olarak yan sanayi kollarının gelişmesini
de sağlamıştır. Bu bakımdan özellikle oto elektrik donanımı (akü, pil, ampul, kablo
vb.) gelişmiştir. Ayrıca ülkemizde buzdolabı, çamaşır makinası vb. gibi dayanıklı
tüketim malları ile çok sayıda elektrikli araç-gereç ile elektronik ve hassas cihaz yapımı 1980'den sonra gelişmeye başlamıştır. Bu tür kuruluşların büyük bölümü İstanbul, İzmit sanayi bölgesinde İzmit, Bursa ve Gaziantep'te gelişmiştir.

5.5. Kimya Sanayii
Kimya endüstrisi yurdumuzda önceleri küçük ve dağınık ölçüde kurulmuş, bu nedenle geç gelişmiş bir sanayi koludur. Bu sanayi kolunun gelişmesinde petrol rafine
tesislerinin devreye girmesinin büyük rolü olmuştur. 1961 yılında İzmit'te kurulan
rafineri LPG, motorin, fuel-oil, jet yakıtı, gazyağı, nafta, benzin, asfalt ve kükürt
üretmekte, üretimin bir kısmı da ihraç etmektedir. İzmit'teki rafineri dışında İzmir
Aliağa'da, Mersin Ataş'ta, Batman ve Kırıkkale'deki rafineriler, ülkemizde plastik,
lastik ve sentetik eşya üretimini arttırmıştır. Nitekim Adapazarı, Kırşehir, İzmit ve
Kırşehir'deki motorlu taşıt araçları lastiği üreten fabrikalar yanında plastik madde
üreten tesisler de büyük kentler çevresinde gelişmiştir.
Tarımsal üretim girdileri içinde en önemli ürün olan yapay gübre ile çeşitli kimyasal
madde asitlerinin üretimi de 1970'lerden sonra önemli bir gelişme göstermiştir. İzmit'teki klor ve kostik soda fabrikası, Karabük'te asit, sülfürik, amonyum, sülfat,
naftalin vb. üreten kuruluşlar Bandırma'daki sülfürik asit ve borik asit fabrikaları,
Ereğli, İskenderun ve Maden (Elazığ) kasabası civarındaki sülfürik asit fabrikaları
ile Van gölü kenarındaki soda fabrikası bu tip tesislere örnek oluşturur. Yapay gübre üreten fabrikalar arasında ise Zonguldak-Karabük (Karabük demirçelik), İskenderun-Sarıseki (Sarıseki), Balıkesir-Bandırma (BAGFAŞ), İzmit-Yarımca (Yarımca),
Kütahya, Adana (Toros Gübre), Elazığ, Samsun-Tekeköy (Karadeniz Gübre), Bursa-Gemlik, Mersin (Akdeniz Gübre), İzmir (Ege Gübre) yer alan fabrikalar sayılabilir.
Kimya sanayinin bir kolu da ilaç ve boya sanayiine ait tesislerdir. İlaç sanayine ait
olanlar İstanbul ve yakın çevresinde toplanmıştır. Yurt dışı patentli olan ilaç sanayimize ait bir fabrika da Samsun'da bulunmaktadır. Boya sanayi ise İstanbul, İzmir,
Mersin'de toplanmıştır. Kibrit sanayi ise İstanbul'da yer alır.

5.6. Taş ve Toprağa Dayalı Sanayii
Bu sanayi kolunu seramik, cam, çimento, tuğla, kiremit ve kil gibi çoğunlukla inşaata yönelik işkolları oluşturmaktadır. Özellikle inşaat sektörünün belkemiğini oluşturan çimento üretimi ülkemizde çok eski tarihlerden beri yapılmaktadır. İlk çimento fabrikası 1910 yılında İzmit Darıca'da açılan fabrikadır. Bunu 1911 yılında İzmit
Eskihisar, 1938'de Ankara, İstanbul Zeytinburnu ve Kartal'da açılan çimento fabriAÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
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kaları izlemiştir. Zaman içinde ülkemizin çeşitli yerlerinde yeni çimento fabrikaları
açılmıştır (İzmir-Çimentaş, Eskişehir, Tarsus, Adana, Çorum, Kırklareli, Gaziantep,
Bursa, İstanbul-Akçimento, Isparta-Göltaş, Mersin Çimse, Kars, Ağrı, Van, İskenderun, Siirt-Kurtalan, Şanlıurfa vb.). Günümüzde 20 milyon ton üretim kapasitesine
sahip 38 adet çimento fabrikası bulunmaktadır.

Fotoğraf 10.2: Mermer Çıkarımının Yoğun Olduğu Bilecik'te Mermer Fabrikası

Ülkemizde gelişmiş bir diğer sanayi kolu inşaat sektöründe kullanılan kiremit ve
tuğla fabrikalarıdır. Son yıllarda yüksek kaliteli delikli tuğla üretimi de gelişmektedir. Tuğla fabrikaları Ege Bölgesinde İzmir-Salihli arasında, Manisa, Aydın, Uşak,
Kütahya, Afyon'da yer alır. Ayrıca kil hammaddesinin pişirilmesi ile tuğla yapımı
Adapazarı, Eskişehir ve Bafra'da yaygındır. Bartın, Bolu, Giresun ve Çorum'da büyük kapasiteli tuğla fabrikaları yer alır. Ateş tuğlası adı verilen ve ısıya dayanıklı
tuğla üretimi ise Sümerbank'ın Filyos'taki fabrikasında yapılmaktadır. Ayrıca Manisa, Bartın, Gümüşhane, Adapazarı, Muğla başta olmak üzere torbalanmış kireç
üretimi de yapılır.
Gelişmiş sanayi kollarından biri de şişe-cam endüstrisidir. Bu konudaki ilk çağdaş
fabrika İstanbul Paşabahçe'de yer alır (1936). Bu fabrikada çeşitli cam ve kristal eşya
üretimi yapılır. Gebze-Çayırova'da kurulan pencere camı yapan fabrika ile İzmit,
Adapazarı ve Antalya'da (oto camı) cam yapan çeşitli fabrikalar vardır.
Ülkemizde hammaddesi yaygın olarak bulunan kaliteli kaolen ve diğer killerden
seramik üretimi yapılır. İnşaat sektörünün gelişmesi ile fayans, yer döşemesi, banyo, tuvalet vb. gibi sıhhi araç üretimi yaygın bir gelişme göstermektedir. Ülkemizde
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en büyük seramik fabrikaları İstanbul, İzmit, Bozüyük-Bilecik, Çanakkale-Çan, İzmir ve Kütahya'da yer alır.

5.7. Orman Ürünleri Sanayii
Ormanların verdiği en önemli ürün olan odun, mobilya, kağıt, kereste, selüloz vb.
gibi çeşitli sanayi kollarına hammadde sağlar. Bu ürünlerden kereste sanayi orman
yönünden zengin olan Karadeniz bölgesinde gelişmiştir. Cide, Bolu, Bartın, Düzce,
Rize, Yenice, Ayancık, Ardeşen, Ordu, Borçka, Bafra'da kereste fabrikaları yer alır.
Düzce'de ambalaj, Kastamonu'da orman ürünleri entegre tesisleri bulunur. Mobilya fabrikaları ise büyük kentler de (İstanbul, Bursa, İzmir) toplanmıştır. Ambalaj
fabrikaları Antalya ve Mersin'de yer alır.
Orman ürünlerinin en önemli kolu olan kağıt ve selüloz sanayi alanında ilk kurulan
fabrika (1933) İzmit SEKA kağıt fabrikasıdır. Karadeniz bölgesinde SEKA'ya bağlı
Paşaköy, Çaycuma, Bartın, Aksu (Giresun) fabrikaları ile Taşucu, Bolvadin, Dalaman kağıt fabrikaları, Balıkesir'de gazete kağıdı, Taşköprü'de sigara kağıdı, Bilecik'te ambalaj ve kağıt fabrikası, ülkemizin kağıt ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca
son yıllarda çok sayıda özel sektör kuruluşu da bu sanayi kolunda faaliyet göstermeye başlamıştır.

Fotoğraf 10.3: Bilecik Vezirhan'da Karasu Kıyısında Yer Alan Bir Kağıt Fabrikası
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Özet
Türkiye'de sanayileşme hareketi 1950'den sonra başlamış, 1960 yılından sonra hızlanmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkan Sanayi Teşvik Kanunu ile sonraki yıllarda hazırlanan
kalkınma planları sanayileşme sürecini hızlandırmıştır.
Ülkede önceleri İstanbul ve yakın çevresinde gelişen sanayi, buradan İzmit körfezine yayılarak Marmara bölgesinin güney bölümü ile Trakya kesiminde Çorlu-Çerkezköy arasında gelişmiştir. Sanayinin ikinci olarak yoğunluk kazandığı bölge Ege bölgesi özellikle İzmir ve yakın çevresidir. Batı Karadeniz bölgesi de sanayinin özellikle demir-çelik sanayi gibi ağır sanayinin geliştiği bir kesimdir.
Ülkemizde tarıma dayalı sanayi kolları ile tekstil sanayi alanında çok kısa sürede önemli gelişmeler olmuş ve bu ürünler ülkemiz ihracatında önemli bir yer tutmuştur. Demir-çelik endüstrisinin gelişmesi ülkede otomotiv ve makine sanayi gibi büyük sanayi kollarında hızlı
atılımlar yaratmıştır. Bugün ülkemiz, kendi otomobil, gemi ve trenlerini üretebilecek konuma gelmiş, ayrıca askeri uçakların yapımına başlanmıştır.
Sanayinin ülkemiz ekonomisi üzerindeki payı her geçen gün artmaktadır. Nitekim 1950'lerde sanayide çalışan işgücü 600.000 dolayında iken günümüzde bu değer 2.5 milyonu aşmıştır. Sanayide çalışan nüfusun toplam çalışan nüfusa oranı ise 1950'de %5 iken 1990'da
%13.7'ye ulaşmıştır.
Sanayi ürünlerinin ihracat gelirleri içindeki payında da önemli artışlar olmuş ve sanayinin
ihracattaki payı %80'e ulaşmıştır. Ayrıca bu sektörün milli gelirimize katkı payı giderek
yükselmektedir (%25.6).

Değerlendirme Soruları
1.

Türkiye'de sanayileşmenin ilk geliştiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ege Bölgesi
B. Karadeniz Bölgesi
C. Marmara Bölgesi
D. İç Anadolu Bölgesi
E. Akdeniz Bölgesi

2.

Ülkemizde yer alan ilk demirçelik fabrikası kaç tarihinde ve nerede kurulmuştur?
A. 1937 Karabük
B. 1965 Ereğli
C. 1975 İskenderun
D. 1943 Karabük
E. 1950 İzmir
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3.

Aşağıdaki illerimizden hangisinde askeri amaca yönelik üretim yapan fabrika yer almaz?
A. Ankara
B. Kırıkkale
C. Adapazarı
D. Konya
E. Eskişehir

4.

Ülkemizde kağıt sanayi alanında faaliyete geçen ilk fabrika nerede yer alır?
A. Taşucu
B. Bolvadin
C. İzmit
D. Taşköprü
E. Bilecik

5.

Aşağıdaki kuruluş koşulu faktörlerinden hangisi İstanbul'da sanayinin gelişmesinin temel nedenleri arasında yer almaz?
A. Tarihi faktörler
B. Gelişmiş ulaşım olanakları
C. Büyük bir tüketim merkezi oluşu
D. Kalkınmada öncelikli iller kapsamında yer alması
E. Yoğun işgücü potansiyeline sahip olması
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