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Cevdet YILMAZ
Kalkınma Bakanı

ÖNSÖZ 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 
Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. 

Plan, küresel düzeyde geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, değişim 
ve dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu bir ortamda Türkiye’nin kalkınma 
çabalarını bütüncül bir çerçevede ele alan temel bir strateji dokümanıdır. 

Ülkemizde kalkınma planlarının hazırlık aşamasında yürütülen Özel İhtisas 
Komisyonları çalışmaları çerçevesinde 50 yılı aşkın katılımcı ve demokratik bir planlama 
deneyimi bulunmaktadır. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kesimi temsilcileri 
ile akademik çevrelerin bir araya geldiği özel ihtisas komisyonu çalışmaları, 2014-2018 
dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı hazırlıklarında da çok önemli bir işlevi ifa 
etmiştir. 

5 Haziran 2012 tarihinde 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle başlatılan 
çalışmalar çerçevesinde makroekonomik, sektörel, bölgesel ve tematik konularda 20’si 
çalışma grubu olmak üzere toplam 66 adet Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuştur. 
Ülkemizin kalkınma gündemini ilgilendiren temel konularda oluşturulan Komisyonlarda 
toplam 3.038 katılımcı görev yapmıştır. 

Bakanlığımızın resmi görüşünü yansıtmamakla birlikte; Özel İhtisas Komisyonları 
ve Çalışma Gruplarında farklı bakış açıları ile yapılan tartışmalar ve üretilen fikirler, 
Onuncu Kalkınma Planının hazırlanmasına perspektif sunmuş ve plan metnine girdi 
sağlamıştır. Komisyon çalışmaları sonucunda kamuoyuna arz edilen raporlar kurumsal, 
sektörel ve bölgesel planlar ile çeşitli alt ölçekli planlar, politikalar, akademik çalışmalar 
ve araştırmalar için kaynak dokümanlar olma niteliğini haizdir. 

Plan hazırlık çalışmaları sürecinde oluşturulan katılımcı mekanizmalar yoluyla 
komisyon üyelerinin toplumumuzun faydasına sundukları tecrübe ve bilgi birikimlerinin 
ülkemizin kalkınma sürecine ciddi katkılar sağlayacağına olan inancım tamdır. 

Bakanlığım adına komisyon çalışmalarında emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunar, Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu raporları ile bu raporların sunduğu 
perspektifle hazırlanan Onuncu Kalkınma Planının ülkemiz için hayırlı olmasını temenni 
ederim. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ

İmalat sanayiinin üretim yapısının ve teknolojisinin dönüştürülmesi 2023 hedefleri 
için hayati önemdedir. Türkiye 1980’lerden bugüne etkileyici bir büyüme performansı 
göstermiştir, ancak hala orta teknolojili bir sanayi ülkesidir. Türkiye’nin, dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden biri olma, kişi başı geliri 25 bin dolara yükseltme ve 500 milyar 
dolar ihracat yapma gibi hedeflere erişebilmesi için yüksek teknolojili üretim kabiliyetine 
erişmesi gerekmektedir. Türkiye’nin orta gelirden üst-orta gelir düzeyine çıkması düşük 
teknolojiden orta teknolojiye geçmesi sayesinde gerçekleşmiştir. Benzer şekilde yüksek 
gelirli bir ekonomi yaratabilmemiz ancak imalat sanayiimizi yüksek teknolojili bir yapıya 
kavuşturmamızla mümkün olacaktır.

2023 hedeflerine ulaşabilmek ve sanayimizi dönüştürebilmek için kamuya düşen 
rol giderek daha kritik hale gelmektedir. Dünyada ekonomik ağırlık merkezi sürekli kay-
makta, teknolojik gelişmeler ise üretim biçimlerini sürekli değiştirmektedir. Böyle bir dün-
yada, Türkiye önüne gelen fırsatları değerlendirmeli ve bugün sahip olduğu sanayi altyapı-
sını dönüştürerek daha yüksek katma değerli bir yapı inşa etmelidir. Bu süreci hızlandırmak 
ve ülkemiz sanayinin dünyadaki fırsatlardan istifade etmesini sağlamak yolunda kamuya 
önemli bir rol düşmektedir. Kamunun elindeki farklı politika araçlarını hem daha etkin bir 
şekilde, hem de hedeflere yönelik olarak eşgüdüm içinde kullanması gerekmektedir. 

Türkiye son dönemde bölgedeki pazarlara açılmada gösterdiği başarıyı imalat 
sanayiinin yapısını dönüştürmede gösterememiştir. Türkiye’nin son 10 yıldaki ihracat 
artışında üretim yapısından ziyade coğrafi avantajının etkisi bulunmaktadır. Rekabet gücü-
nü büyüme hızı ve göreli fiyatları düşük olan sektörlerde artıran Türkiye, sektör yapısındaki 
olumsuzluğa rağmen, hem geleneksel pazarlarının büyüklüğü hem de yükselen pazarlara 
yönelmedeki başarısı sayesinde ihracatını hızla artırabilmiştir.1 Türkiye›nin geleneksel pa-
zarının Avrupa olması ve son dönemde hızla yükselen Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi›-
ne yönelmesi ihracatın coğrafi dağılımının ve coğrafi adaptasyonun büyümeye pozitif katkı 
sağlamasına neden olmuştur. İhracatın sektörel boyutu için aynı durum geçerli değildir. Son 
10 yılda küresel pazarda, Türkiye’nin ihracatını yaptığı ürünlere yönelik ciddi bir talep bü-
yümesi yaşanmadığı görülmektedir. Öte yandan, Türkiye son dönemde küresel ekonomide 
hızlı yükselen sektörlere doğru bir dönüşüm de yaşamamaktadır. 

Bu raporda, imalat sanayiinde dönüşümün neden gerekli olduğuna dair kısa 
bir değerlendirmeden sonra, bu dönüşümün kamu tarafından nasıl yönlendirilebi-
leceğine dair bir çerçeve sunulmaktadır. Bu çerçeve İmalat Sanayiinde Dönüşüm Özel 
İhtisas Komisyonu çalışmalarından çıkan önerilerin geliştirilmesi ve tespitlerin derinleş-
tirilmesi ile hazırlanmıştır. Dönüşümün yönlendirilmesi, ekonominin ve kamu yönetimi-
nin oldukça fazla sayıda alanını ilgilendiren karmaşık bir konu olduğu için, tek boyutta 
değil, beş farklı boyutta ele alınmaktadır. Birbiriyle doğrudan ilişki içindeki bu beş boyut, 
“nasıl bir dönüşüm?” sorusuna aşağıda özetlenen kurgu içinde yanıt aramaktadır.

1 Taymaz, Voyvoda, Yılmaz (2011) 
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Şekil 1: İmalat Sanayiinde Dönüşüm İçin Bir Uygulama Çerçevesi Önerisi

1) Sanayi Politikası Araçları: İmalat sanayiini dönüştürmek için kamunun kul-
lanabileceği müdahale araçları nelerdir? Bu araçlar (kamu alımları, devlet yardımları ve 
teşvikler, vergi sistemi, yasal düzenlemeler, işbirliği ve diyalog mekanizmaları, ulusla-
rarası anlaşmalar)  kullanılırken dikkat edilmesi gereken öncelikler nelerdir? Bu araçlar, 
imalat sanayiinde dönüşümü hızlandırmak için nasıl daha etkili hale getirilebilir?   

2) Sanayi Politikasının Yeni Temaları: Hem imalat sanayiinin dönüşümüne hem 
de Türkiye’nin yeni büyüme hikâyesine katkı sunmak amacıyla önerilen dört tema (Kent-
sel Dönüşüm ve Akıllı Sistemler, Yeşil Sanayiye Dönüşüm, Uluslararası İş Yapabilen 
KOBİ’ler, Kadınları Kapsayıcı bir Sanayi Yapısı) altında önerilen adımlar dönüşümü na-
sıl hızlandırabilir? Bu adımlar dünyadaki teknolojik eğilimlerin yarattığı fırsatları yaka-
lamamızı nasıl sağlayabilir?  Kamu bu temalar için elindeki araçları nasıl kullanabilir? 

3) Sanayiyi Etkileyen Yatay Alanlar: Kamunun elindeki araçları kullanarak, ima-
lat sanayiindeki firmaların verimliliklerini artırabileceği alanlar nelerdir? ÖİK üyeleri 
tarafından öncelikli olarak görülen dokuz yatay alanda (enerji, lojistik-ulaştırma, sanayi 
arsasına erişim, finansmana erişim, araştırma-geliştirme, tasarım, fikri mülkiyet, standar-
dizasyon ve kalite altyapısı, beceriler ve insan kaynağı) öncelikli olarak hangi önlemler 
alınmalıdır? 

4) İmalat Sanayii Alt Sektörlerinde Dönüşüm: İmalat sanayii alt gruplarında (tasa-
rım, makine ve sistem, gıda ve yaşam bilimleri ve temel ve ara mallar endüstrileri) dönüşü-
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mü gerektiren sebepler ve eğilimler nelerdir? Sektör kuruluşlarının veya kamunun koyduğu 
hedefler nelerdir? Bu sektörler, yatay politika alanlarındaki aksaklıklardan nasıl etkilen-
mektedir? Kamu elindeki araçlarla bu sektörlerde dönüşüme nasıl katkı sağlayabilir?

5) İmalat Sanayiinde Dönüşümün Bölgesel Boyutu: Türkiye gibi hem çok geniş 
ve çeşitli bir coğrafyaya ve üretim yapısına sahip olan, hem de bölgesel gelişmişlik fark-
lılıklarının ciddi bir sorun olduğu bir ülkede, kamu, imalat sanayii dönüşümünün bölgesel 
boyutunu nasıl ele almalıdır? Sanayi politikaları bölgesel düzlemde nasıl farklılaşmalı-
dır? Bölgesel rekabet gücü ve dönüşüm gündemlerinin tasarımı için öncelikli konular 
nelerdir? 

Bu beş boyutla ilgili kısa değerlendirmelerin ardından 10. Kalkınma Planına 
girdi olması amacıyla bir dizi öneri sunulmuştur. Bu önerilerden bir kısmı, konunun 
uzmanları tarafından uzun bir süredir dile getirilen, ancak henüz ülkemizin ekonomi poli-
tikaları gündeminde yeterince öncelik kazanamamış önerilerdir. Bir diğer kısmı ise, ÖİK 
toplantılarında dile getirilmiş ve imalat sanayiinde dönüşümü hızlandırması beklenen 
yeni önerilerdir. Aşağıda kısaca bu yeni “hızlandırıcı” önerilerden bazıları özetlenmiştir. 
Önerilerin geneli ise raporun ikinci bölümünde sunulmuştur. 

Dönüşümü Hızlandırıcı Öneriler

2.1. Sanayi Politikası Araçları 

Kamu Alımları:

1. İhale şartnameleri ve teklif kabul koşullarının, katma değer artırma stratejisiyle 
uyumlu olarak en düşük fiyat yerine aynı fiyata en yüksek kaliteyi ve en düşük ömür boyu 
maliyeti talep edecek şekilde yeniden düzenlenmesi (“total cost of ownership” yaklaşımı). 

2. Kamu alımlarında imalat sanayiinde dönüşüm perspektifinin benimsenmesi, so-
fistikasyonu artıracak stratejilerin uygulanması; 

3. Kentsel dönüşüm sürecinde yeniden inşa edilecek tüm kamu binalarının yüksek 
enerji verimliliği, malzeme kalitesi ve akıllı standartlara göre yapılması. 

Devlet Yardımları ve Teşvikler 

4. Teşviklerin performans ve proje odaklı dağıtılması; kaynak dağıtım kararlarının 
başarılı ülke örneklerinde olduğu gibi kamu yerine piyasaya bırakılması.

Vergi Sistemi 

5. İmalat sanayiindeki firmaların rekabet güçlerini olumsuz etkileyen enerji, ula-
şım, iletişim gibi alanlardaki ilave vergi yüklerinin gözden geçirilmesi. 

6. Sanayi-dışı, spekülasyona açık, kayıt dışılığı yüksek gelir sahalarının (örneğin 
arsa fiyatlarının artışından ve gayrimenkul spekülasyonundan doğan gelirlerin) daha et-
kili biçimde vergilendirilmesi. Hızlı büyüyen kentlerde imar uygulamalarındaki değişim-
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lerin sanayi yatırımlarını dışlamaması için, belirli bölgelerde kentsel rant kaynaklı gelir-
lerdeki vergi oranlarını artıran “spekülasyon bölgeleri” gibi uygulamalar geliştirilmesi.  

Yasal Düzenlemeler ve Regülasyonlar

7. Yasal düzenlemeleri yapacak kurumların, 2023 hedeflerini ve dolayısıyla imalat 
sanayiinin dönüşüm hedefini gözetmesi. Etki analizi ve etki değerlendirme kabiliyetleri-
nin, özellikle yüksek nitelikli bir sanayi yapısına dönüşüm açısından geliştirilmesi. 

8. Kentsel dönüşüm sürecindeki bina ve altyapı standartlarının, sanayi sofistikasyo-
nu hedefi hesaba katılarak belirlenmesi. 

Diyalog Mekanizması:

9. Hem kısa hem de uzun vadeli stratejik konulara odaklanan kamu-özel sektör 
diyalog mekanizmalarının geliştirilmesi.

Uluslararası Anlaşmalar

10. Gümrük Birliği kararının imalat sanayiinin dönüşümü üzerindeki etkilerine yö-
nelik bir değerlendirme çalışmasının yapılması, AB’nin STA yapacağı ülkeler ile Türki-
ye’nin de eş zamanlı olarak STA yapabilmesinin sağlanması, bu anlaşmaların içerikleri-
nin uyumlaştırılması. 

11. Avrupa Komisyonu tarafından vizelerin kaldırılmasına yönelik karar alınana 
kadar Türk sanayicilerinin tabi olduğu vize sürecinin kolaylaştırılması.

2.2. Sanayi Politikasının Yeni Temaları 

Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Sistemler 

1. Kentsel dönüşüm sürecinin imalat sanayiini teknolojik açıdan geliştirebilmesi 
için kamunun etkin bir koordinasyon mekanizması tasarlaması.

2. Altyapı sistemleriyle bütünleştirilebilen akıllı sistemlerin ve malzemelerin üreti-
mi ve bunların kentlerimizde kullanılması. Bu akıllı sistemlerin üretimine yönelik faali-
yetlerin başta Ar-Ge teşvikleri ile desteklenmesi. Talebin oluşması için kamu alımları ve 
yatırımlarıyla ilgili bina ve altyapı standartları düzenlemelerinin yapılması. 

Yeşil Sanayiye Dönüşüm 

3. Kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerin katılımıyla hazırlanan 
ve sahiplenilen kapsamlı bir yeşil büyüme stratejisi hayata geçirilmesi ve bunun için yeni 
bir kurumsal yapılanmaya gidilmesi. 

4. Kamunun yeşil büyümeyi finansal destek araçlarıyla teşvik etmesi, yeşil yatırım-
lar için kredi garantileri vermesi, vergi indirimine gidilmesi ve Ar-Ge yatırımlarının kamu 
kredileriyle desteklenmesi.  
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5. Yenilenebilir kaynakların toplam enerji üretimi içerisindeki payını artırmak üze-
re kurulan tesislerde yerli üretimin teşvik edilmesi. Tarife oranlarının diğer kaynaklardan 
üretilen enerjiye ödenen birim ücretlerle uyumlu hale getirilmesi. Özel sektörün yenilene-
bilir enerji üretiminin teşvik edilmesi. Türkiye’deki elektrik iletim şebekesi altyapısının 
alternatif enerji kaynaklarından faydalanabilecek ve alternatif enerji kullanım ve üretimi-
ni destekleyecek şekilde yenilenmesi. 

Uluslararası İş Yapabilen KOBİ’ler: 

6. KOBİ’lerin küresel değer zincirlerinde rekabetçiliklerini geliştirmelerini sağla-
yacak bir Bölgesel Değer Zinciri Destek Programının oluşturulması.

7. Dış temsilciliklerimizin, KOBİ’lerimizin uzun süreli dış ekonomik ilişkiler kur-
malarına yardımcı olmak için, yatırım yapılan ülkelerdeki olanaklar hakkında bilgi sağ-
layacak ve bu olanakların değerlendirilmesi için inisiyatif alabilecek biçimde kapasitele-
rinin artırılması. 

8. KOBİ’lerin Amerika Birleşik Devletleri pazarına daha etkili biçimde girmelerini 
sağlayacak ve Türk-Amerikan şirketleri arasındaki Ar-Ge işbirliğine dayalı ortaklıkları 
artıracak bir mekanizmanın tasarlanması. Benzer mekanizmaların başta Asya ülkeleri ol-
mak üzere ve diğer hızlı büyüyen pazarlar için de kurulması.

Kadınları Kapsayıcı bir Sanayi Yapısı: 

9. Mühendislik programlarını kadınlar için daha cazip hale getirecek politikaların 
(burslar, müfredat değişiklikleri vb.) geliştirilmesi. 

10. Yarı zamanlı ve esnek çalışma modellerinin geliştirilmesi, çocuk bakım hizmet-
lerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması, sanayi sektörünün kadınlar nezdinde imajının 
değişmesine yönelik programlar uygulanması.

11. Büyük şehirlerde yaşayan kadınların hangi sektörde ve nerede çalışacağını etki-
leyen unsurlardan bir tanesi olan ulaşım kolaylığının artırılması.

2.3. Sanayiyi Etkileyen Yatay Alanlar  

İnsan Kaynakları ve Beceriler

1. Nitelikli işgücünü artırmak üzere tersine beyin göçü dâhil yeni bir göçmen po-
litikasının tasarlanması. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki ileri teknoloji şirketlerinde ve 
araştırma kurumlarında yer alan Türkiye asıllı iş gücünün, imalat sanayiinde dönüşüme 
katkı sunmaları için mekanizmaların geliştirilmesi. Mevcut göçmen politikasının imalat 
sanayiinde dönüşüm perspektifiyle gözden geçirilmesi. Özel sektör ve üniversitelerde 
seçilmiş yabancı grupların göçü için elverişli bir ortamın oluşmasının teşvik edilmesi. 

2. İşgücü İngilizce Yeterlilik Seviyesini Artırma Programı uygulanması. Farklı 
meslek gruplarındaki profesyonellere İngilizce dersi verilmesi için programlar oluşturul-
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ması. Özel şirketlerin uygulayacağı İngilizce kurslarının veya istihdam edeceği İngilizce 
eğitmenlerinin maliyetinin bir kısmının kamu tarafından karşılanması.

3. Türkiye’de henüz mevcut olmayan hayat boyu öğrenme mevzuatının bir an önce 
tamamlanması.

Enerji

4. Hem kentlerde hem de sanayi bölgelerinde akıllı şebekeler kurularak üretim ile 
tüketim noktaları arasındaki mesafenin optimum verim elde edilebilecek hale getirilmesi. 

5. Yeşil dönüşüm stratejisinin kalkınma planına alınması. Bu dönüşümün, kentsel 
dönüşüm süreciyle eşgüdüm içinde yürütülmesi. 

Ulaştırma

6. Demiryolu ile konteyner taşımacılığını geliştirmeye yönelik çerçevenin ve me-
kanizmaların geliştirilmesi, yatırımlarda yolcu taşımacılığı kadar yük taşımacılığına da 
öncelik verilmesi.

7. Demiryolu bağlantımız olan ancak tarifeli konteyner seferi bulunmayan ulusla-
rarası rotalara yapılacak tarifeli konteyner seferlerinin kamu tarafından desteklenmesi.    

8. Kombine taşımacılık ve lojistik merkezleri projelerinin öncelikli olarak ele alın-
ması.

Arsaya erişim

9. Yaşam kalitesi yüksek olan bölgelerde, özellikle ileri teknolojili sanayi yatırım-
ları için sanayi arsası üretimine yönelik kamu politikalarının geliştirilmesi, İhtisas OSB 
uygulamalarının sayısının artırılması. 

Finansmana erişim

10. KOBİ’lerin uzun vadeli kredilere erişimini kolaylaştıracak ve maliyetini dü-
şürecek önlemlerin alınması. Kamu finans kuruluşlarının kredi desteği sağlarken sanayi 
politikası önceliklerini gözetmesi. Alacak sigortası mekanizmasının devreye sokularak 
kredi zincirinde oluşan kredi risklerinin sigortalanması.   

11. Şirketlerin yönetim altyapısının iyileştirilmesi ve hızlı büyüme kapasitesi olan 
yeni firmaların finansmana erişimi için girişim sermayesi sağlayacak fonları destekleye-
cek bir kamu fonunun (Fonların Fonu) kurulması. 

Ar-Ge

12. Ar-Ge harcamalarının ve bu harcamaların etkinliğinin artırılması. Yenilikçilik 
ekosisteminin bir bütün olarak ele alınması. Üniversitelerimizdeki teknoloji transfer ofis-
lerinin sayı ve kapasitelerinin artırılması.
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13. Değer zincirinin farklı noktaları için üretim yapan firmaların ortak yenilikçilik 
faaliyetlerinde işbirliği yapması ve bu işbirliklerinin kamu tarafından desteklenmesi. 

14. Türk ve Amerikan firmalarının işbirliğini sağlamak ve “ortak teknoloji geliştir-
me projeleri”nin koordinasyonu için bir “Türk-Amerikan Araştırma ve Geliştirme Teşki-
latı” (TARGET) kurulması. Benzer mekanizmaların başta Asya ülkeleri olmak üzere ve 
diğer hızlı büyüyen pazarlar için de kurulması.

Tasarım 

15. Tasarımın Ar-Ge faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi ve konuya ilişkin be-
lirsizliklerin giderilmesi için endüstriyel tasarım tanımının yeniden yapılması.

16. Sektör bazlı öneriler: Hâlihazırda düzenlenmekte olan tasarım yarışmaları sek-
tör örgütleri ve büyük markalarca yaygınlaştırılmalı, bu yarışmalar ucuz işgücü sağlama-
yı değil, özgün tasarımlar ortaya çıkarmayı ve bu alanda yetenekli işgücünü belirleyip 
geliştirmeyi amaçlamalıdır. 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

17. Birçok ülkede 1980’lerden itibaren değişim geçiren ve Bayh-Dole benzeri bir 
uygulama ile düzenlenen patent sisteminin, Türkiye’deki temel araştırma çıktılarının tek-
nolojiye aktarılması ve ürüne dönüşümü için yeniden düzenlenmesi. Yenilikçilik temelli 
bir ekonomi için patent sistemine ilişkin benzer bir mevzuat uygulamasının hayata geçi-
rilmesi. 

18. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının (FSMH) korunmasına dair mevzuat çalışma-
larının en kısa zamanda tamamlanması.  

19. Mevzuatın doğru ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerek kamuda, gerek-
se özel sektörde FSMH ile ilgili düzenlemelere dair yeterli bilgiye sahip insan kaynağının 
yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi. Yargı sürecinin daha etkin işlemesi için hâkimler için 
FSMH kanunları ve prensipleri ile ilgili eğitim sağlanması.  Özel sektörün de FSMH ile 
ilgili çalışacak donanımlı personel istihdam etmesinin teşvik edilmesi.

Ölçme, Standardizasyon, Test ve Kalite Altyapısı  

20. Ulusal kalite sisteminin, kurumların görev ve yetkilerinin yeniden belirlenerek 
iyileştirilmesi.  

21. Meslek tanım ve standartlarının oluşturulması için Mesleki Yeterlilik Kurulu 
(MYK)’nun faaliyetlerinin hızlanması gerekmektedir.
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Giriş: İmalat Sanayii neden önemlidir?  
2013 yılının başlamasıyla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti yüzüncü yılından ön-

ceki son 10 yıla girmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün koymuş olduğu “muasır me-
deniyetler seviyesine ulaşma hedefi” 61. Hükümet döneminde “2023 Hedefleri” ola-
rak bir toplumsal hedefe dönüşmüş ve toplumun geniş kesimlerince benimsenmiştir. 
Türkiye’nin önünde, 10 yıl içinde dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak, kişi 
başı geliri 25 bin dolara çıkarmak, ihracatı 500 milyar dolar düzeyine yükseltmek ve 
Avrasya’nın üretim üssü haline gelmek gibi iddialı hedefler bulunmaktadır. Bu iddialı he-
defler beraberinde kritik politika tercihlerini getirmektedir. İmalat sanayiinin 2023 Türki-
ye’sinde nasıl bir yapıya doğru dönüşeceği ve arzu edilen bu yapı için hangi politikaların 
öncelikli olacağı, bu kritik tercihlerinin başında gelmektedir. 

Bu rapor imalat sanayiindeki dönüşüm olgusuna odaklanmakta ve gelecek-
te olmasını arzu ettiğimiz ileri teknolojili ve yüksek katma değerli sanayi yapısına 
ulaşmak için gerekli olan politika çerçevesini çizmeyi amaçlamaktadır. 2014-2018 
dönemini kapsayacak 10. Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında kurulmuş olan 
İmalat Sanayiinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu’nun 27 Eylül 2012 ve 13 Kasım 
2012’de gerçekleştirdiği toplantılarda Komisyon üyelerinin dile getirmiş olduğu görüşler 
ve öneriler raporun 15 Ocak 2013 tarihli birinci taslağına azami düzeyde yansıtılmıştır. 
ÖİK’nın 22 Ocak 2013 tarihli üçüncü toplantısında raporun birinci taslağı üyelerce tartı-
şılmış, toplantı esnasında ve sonrasında üyeler tarafından yazılı ve sözlü olarak aktarılan 
öneriler raporun 25 Ocak 2013 tarihli ikinci taslağına yansıtılmıştır. Raporun hazırlık 
aşamasında 10. Kalkınma Planı kapsamında kurulan çalışma grupları ve diğer ilgili Özel 
İhtisas Komisyonu çıktılarından da faydalanılmıştır. 

Bu rapordaki temel öneri; yüksek nitelikli bir imalat sanayii yapısının Tür-
kiye ekonomisinin geleceği için hayati önemde olduğudur. İmalat sanayiini Tür-
kiye’nin 2023 hedefleri için stratejik hale getiren üç ana neden bulunmaktadır. 
Birincisi, imalat sanayiinin ekonominin genelindeki verimlik artışlarına yaptığı olumlu 
katkı ve bu sayede ekonomik büyüme kapasitesini artırmasıdır. Dünyada neredeyse tüm 
ülkelerin tecrübesi işgücünün diğer sektörlerden imalat sanayii ve onunla ilgili faaliyet-
lere kaymasının toplam faktör verimliliğine olumlu bir katkı yapmakta olduğunu gös-
termektedir. Aşağıdaki şeklin birinci kısmı, imalat sanayiinde düşük verimliliğe sahip 
ülkelerin verimliliği yüksek ülkelere kıyasla daha hızlı verimlilik artışı yaşadıklarını 
göstermektedir. İmalat sanayii ürünleri büyük ölçüde uluslararası ticarete tabidir ve bu 
sektörde küresel rekabet artmaktadır. Bu nedenlerle bu sektörlerde rekabetçi biçimde 
varlık gösterebilen ülkeler zaman içinde sürekli daha fazla verimli olmaya odaklanır-
lar. Ekonomilerinde, ticarete tabi olmayan sektörlerin payının artış eğiliminde olduğu 
ülkelerde ise verimlilik artışları daha sınırlı kalmaktadır. Bu bulgular, Türkiye’nin eko-
nomik büyüme stratejisinde rekabetçi ve dışa açık bir imalat sanayiine ağırlık vermesi 
gerektiğine işaret etmektedir. 

İmalat sanayiinin Türkiye için önemine işaret eden ikinci neden ise dünyada 
teknolojik ilerleme ve yenilikçi faaliyetleri tetikleyen Ar-Ge harcamalarının büyük 
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ölçüde imalat sanayii bünyesinde gerçekleştirilmesidir. Bir ekonomide yenilikçilik 
yapılmasını tetikleyen faktörlerin başında ise araştırma ve geliştirme faaliyetleri yer al-
maktadır. Şekil 2’nin ikinci kısmında, seçilmiş ülkelerde Ar-Ge harcamalarının içinde 
imalat sanayiinin payı gösterilmektedir. Almanya ve Güney Kore’de imalat sanayii, Ar-
Ge harcamalarının yüzde 89’unu yapmaktadır. Türkiye’de ise imalat sektörünün toplam 
özel sektör Ar-Ge harcamaları içindeki payı, 2000 yılında yüzde 83’ten, 2008 yılında 
yüzde 64’e gerilemiştir. Bu oranın yüzde 67 olduğu ABD’de, yeniden bu payı yükselt-
mek ve ekonominin inovasyon kabiliyetlerinin azalmasını engellemek için “ileri imalat” 
(advanced manufacturing) sektörünün geliştirilmesine yönelik girişimler başlatılmıştır. 
Benzer şekilde Türkiye Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBYTS) 2011-2016 
özellikle otomotiv, makine-imalat ve bilgi-iletişim teknolojileri sektörlerinin Ar-Ge ve 
yenilikçilik kapasitesi açısından önemine vurgu yapmaktadır.2 Tüm bu veriler, 2023 he-
defleri kapsamında, Ar-Ge harcamalarını milli gelire oranını bugünkü yüzde 0,9 düzeyin-
den yüzde 3’e çıkarmayı hedefleyen ülkemizin, yenilikçi faaliyetlerinin ekonomik değere 
dönüştürebilmesi için nitelikli bir imalat sanayii tabanına sahip olması gerektiğine işaret 
etmektedir. Kısacası, nitelikli bir imalat sanayii tabanı olmadan yenilikçi bir ekonomi 
yapısına sahip olmak mümkün görünmemektedir.  

Üçüncü olarak, Türkiye ekonomisinin en kronik yapısal sorunlarının başında 
gelen cari açık yurt içinde yüksek katma değerli bir imalat sanayii yapısına kavuşul-
ması ile çözülebilecektir.  Cari açığın temelinde, Türkiye’deki yurt içi tasarrufların, yurt 
içindeki yatırımlardan daha düşük bir seviyede olması yatmaktadır. Tasarrufların sabit 
kaldığı varsayımı altında, ihraç edilebilecek malların üretildiği sektörlere yapılan yatı-
rımlar, bugün için cari açığı azaltsa da orta uzun vadede artıracaktır. Dolayısıyla, doğal 
kaynak zengini olmayan dışa açık bir ekonominin, katma değerin yüksek olduğu sanayi 
sektörlerinde rekabet gücü geliştirmesi kritik önem taşımaktadır. Katma değerin düşük 
olduğu sektörlerin, bu sektörlerin ithal ara girdiye olan yüksek bağımlılığı nedeniyle, cari 
dengeye olumlu katkıları sınırlı olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı Türkiye’nin katma de-
ğerin yüksek olduğu sektörlerde rekabet gücü geliştirmesinin, yüksek cari açık sorununun 
çözümü için önemli olduğu söylenebilir.3

2 TÜBİTAK tarafından ÖİK Koordinatörlüğüne sunulan “UBYTS 2011-2016” Hakkında Bilgi Notu. 
3 Yaygın görüşün aksine, cari açık problemi Türkiye gibi enerjide yüksek dışa bağımlılığa sahip ülkelerin kaderi de-
ğildir. Eğer böyle olsaydı, ithal enerjiye bağımlılığı Türkiye’deki seviyenin üzerinde olan ekonomilerin tamamının 
cari açık vermesini beklemek gerekirdi. Ancak, enerjide dışa bağımlılığı Türkiye’den fazla olmasına rağmen cari fazla 
veren ülkeler vardır. Güney Kore ve Japonya bu tip ülkelere örnek olarak gösterilebilir. Bu iki ülkede üretim ve ihra-
catın teknolojik içeriğinin yüksek olması, enerjide yüksek dışa bağımlılığa rağmen sürdürülebilen cari fazlanın temel 
nedenidir.
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Şekil 2:(1) İmalat sektörlerinin verimlilik artış hızı (dikey eksen) ve ilk baştaki ve-
rimlilik düzeyi (yatay eksen) Her nokta bir ülkeden bir sanayi sektörünü 
göstermektedir (4-digit), 5 yıllık veri (2) Seçilmiş ülkelerde Ar-Ge harcama-
larında imalat sanayiinin payı, 2007  (3) Seçilmiş ülkelerde GSMH içinde 
imalat sanayii payı ve cari denge arasındaki pozitif ilişki, 2010

Kaynak: Rodrik (2012), The McKinsey Global Institute (2012), OECD, Dünya Kalkınma Göstergeleri, TEPAV he-
saplamaları

Türkiye’nin 1960’lardan günümüze başarmış olduğu ekonomik büyümeyi 
sağlayan asli unsurun hızlı bir kentleşme süreci olması, ancak bu sürecin son dö-
nemde yavaşlamış olması, ekonomide niteliksel bir dönüşümü zorunlu kılmaktadır. 
Türkiye’de kentleşme oranı 1960’lardaki yüzde 30’lar düzeyinden, günümüzde yüzde 
70’e ulaşmıştır. Bu oranın Avrupa Birliği ortalaması olan yüzde 74’e yakınsamış olması, 
bundan sonra kentleşme sürecinin eski dönemlere kıyasla aynı hızda gerçekleşmeyece-
ğine işaret etmektedir (Bkz. Şekil 3). Bu durumun ekonomik büyüme için manası ise 
Şekil 4’te gösterilmektedir.  Kentleşme süreci, işgücünün verimsiz alanlardan (tarım), 
nispeten daha verimli alanlara (hizmetler ve sanayi) geçişini sağladığı için ekonomik bü-
yüme üzerine otomatik bir etki yapmaktadır. 1990-2005 döneminde, Türkiye’de tarımda 
çalışanların oranının azalması ve işgücünün daha verimli alanlara kayması olumlu bir 
gelişmedir. Ancak yurt içi göç akımlarının önümüzdeki dönemde yavaşlayacak olması, 
artık büyümenin ana kaynağının sanayi-tarım-hizmetler arasındaki geçişler değil, bu sek-
törlerin kendi içlerindeki dönüşüm olacağına işaret etmektedir. İmalat sanayiinde dönü-
şümü sağlayabilmek, bu açıdan bakıldığında, Türkiye’de geçmişte olduğundan çok daha 
önemli bir önkoşul haline gelmiştir.

1 2 3

İmalat sanayii alt kollarında 
verimlilikte yakınsama (2010)

Verimlilikte artışları Ar-Ge Verimliliği Cari açık
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Şekil 3: Şehirde yaşayan nüfusun 
toplam nüfus içindeki payı (%), 1960-
2009, Avrupa Birliği ve Türkiye 

Şekil 4: Türkiye’de sektörel verimlilik ile 
istihdam paylarındaki değişim arasındaki 
korelasyon (1990-2005)  

Kaynak: Dünya Bankası Kalkınma Göstergeleri Kaynak:  Rodrik (2010)

Yavaşlayan kentleşme sürecinin yerini “kentsel dönüşüm” sürecine bırakması 
ise imalat sanayiinde dönüşüm açısından bir dizi riski ve fırsatı beraberinde getir-
mektedir. Şekil 4’ten de görülebileceği üzere, imalat sanayii inşaat sektöründen daha 
yüksek bir verimlilik oranına sahiptir. Kentsel dönüşüm sürecinde, başta mali kaynaklar 
ve işgücü olmak üzere ekonomik kaynakların inşaat ve gayrimenkul sektörüne yönel-
mesi, imalat sanayii büyümesi üzerinde dışlayıcı bir etki yapma riski taşımaktadır. Bu 
riskin gerçeklemesi ise ülkemizin uzun vadeli ekonomik büyüme performansını olumsuz 
etkileyecektir. Öte yandan, ülkemizdeki yaşam kalitesinin artması açısından son derece 
gerekli olan kentsel dönüşüm süreci, doğru mekanizmalarla desteklendiğinde, imalat sa-
nayiini hem kapsayıcı hem de niteliksel olarak dönüştürücü bir işlev üstlenebilir. Örneğin 
kentsel dönüşümde belirli standartlar benimsenir ve teşvik edilirse, akıllı bina ve sinyali-
zasyon sistemleri elektronik sektörünü, konsept araçlar ve raylı sistemler ulaşım araçları 
sektörünü, yeni teknolojik malzemelerin kullanımı da çimento, seramik ve demir-çelik 
sektörlerini dönüştürebilir. Bu fırsatlar ayrıntılı olarak raporun 2.2.1. bölümünde Kentsel 
Dönüşüm ve Akıllı Sistemler başlığı altında tartışılmaktadır.  

Bu raporda Türkiye’nin 2014-2018 döneminde öncelik vermesi için önerilen 
imalat sanayiinde dönüşüm ve bunun için gerekli olan sanayi politikası çerçevesi,   
dünyada da sanayi politikalarının yeniden uygulanmaya başlandığı bir döneme 
denk gelmektedir. Küresel ekonomik kriz sonrasında hükümetler sürdürülebilir büyü-
me oranları sağlayabilmek, işsizlik oranlarını düşürebilmek ve mali durumlarını iyileş-
tirebilmek için yeni politika arayışlarına girmişlerdir. Bu dönemde sanayi politikalarına 
yönelik yenilenen bir ilgiden bahsetmek mümkündür. Çeşitli uluslararası kuruluşlar ve 
platformlarda, ulusal büyüme stratejilerinde sanayi politikaları gündeme gelmektedir.4 
Bu politikalar yeşil büyüme, belirli sektör ve teknolojilerin desteklenmesi ya da bölgesel 

4 Dünya Bankası (2012)
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odaklı olabilmekte veya ekonomi genelinde başarılı firmaların geliştirilmesine yönelik 
yatay politika alanlarının güçlendirilmesine dayandırılabilmektedir.  Bu raporda çizilen 
çerçevenin bir yandan Türkiye’nin imalat sanayiinde dönüşüm sürecini yönlendirmesi 
beklenirken, diğer yandan dünyadaki sanayi politikaları tartışmalarına pozitif bir katkı 
yapması umut edilmektedir.

Bu rapor iki ana bölümden ve 10 alt bölümden oluşmaktadır. 

a. “İmalat Sanayiinde Dönüşüm: Neden?” başlıklı Birinci Bölümde, kısa bir du-
rum değerlendirmesi yapılmakta (Bölüm 1.1.), imalat sanayiindeki niteliksel dönüşüm 
sorunu tartışılmakta (Bölüm 1.2.) ve küresel pazarla ilişkisi irdelenmektedir (Bölüm 1.3.) 
Bunların ardından dünyadaki temel eğilimler özetlenmekte (Bölüm 1.4.) ve dönüşümü 
yavaşlatan başlıca kısıtlara ışık tutulmaya çalışılmaktadır (Bölüm 1.5.).   

b. “İmalat Sanayiinde Dönüşüm: Nasıl?” başlıklı İkinci Bölümde dönüşümün kamu 
tarafından nasıl yönlendirilebileceğine ve destekleneceğine dair beş boyutlu bir çerçeve 
sunulmaktadır.

i. Birinci boyut olarak, kamunun elindeki sanayi politikası araçları tanımlanmakta-
dır (Bölüm 2.1.).

ii. İkinci boyutta, benimsenmesi önerilen yeni bir sanayi politikası çerçevesinin ya-
pıtaşları olarak da ele alınabilecek dört farklı tema tanıtılmaktadır (Bölüm 2.2.). “Kentsel 
Dönüşüm ve Akıllı Sistemler,” “Yeşil Büyüme ve Enerji Verimliliği,” “Kapsayıcılık ve 
Kadınların Sanayiye Katılımı” ve “KOBİ’lerin Uluslararasılaşması” olarak önerilen dört 
temanın, Türkiye’nin yeni büyüme hikayesinin unsurları olmasında fayda görülmektedir

iii. Üçüncü boyut olarak, kamunun elindeki araçlarla düzeltebileceği yatay politika 
alanları incelenmekte ve bunların imalat sanayiinin dönüşümüne nasıl katkı vereceği tar-
tışılmaktadır (Bölüm 0.).

iv. Dördüncü boyutta, önerilen dönüşüm ve uygulama çerçevesi imalat sanayii alt 
sektörleri bazında incelenmektedir (Bölüm 2.4.). Bu boyutta, araçların, alanların ve tema-
ların sektörler arasında nasıl farklılaştığına da ışık tutulmaktadır.

v.  Son olarak beşinci boyutta, Türkiye’de imalat sanayinin sergilediği bölgesel fark-
lılıklara dikkat çekilmekte ve imalat sanayinde dönüşüm ile ülkemizdeki bölgesel geliş-
mişlik farklılıklarının azaltılmasının nasıl sağlanabileceği tartışılmaktadır (Bölüm .2.5.)

c. Raporun son bölümünde ise sonuç yerine dönüştürücü bir uygulama çerçevesinin 
nasıl olabileceğine dair bazı öneriler yer almaktadır. (Bölüm 3)
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Bölüm 1. İmalat Sanayiinde Dönüşüm: Neden?
Bu bölümde ilk olarak imalat sanayiindeki mevcut durumun kısa bir değerlendirmesi 

yapılmakta (Bölüm 1.1.) ve daha sonra dönüşüm dinamiklerindeki başlıca sorunlar tartışıl-
maktadır (Bölüm 1.2.). Dönüşüm sorununun irdelenmesinin ardından küresel ekonomiy-
le entegrasyonun Türkiye’yi nasıl etkilediği (Bölüm 1.3.) ve Türkiye’yi etkileme ihtimali 
yüksek olan dünyadaki başlıca ekonomik ve teknolojik eğilimler özetlenmektedir (Bölüm 
1.4.). Bunların ardından, dönüşümü yavaşlatan ve engelleyen başlıca kısıtlara ışık tutulma-
ya çalışılmaktadır (Bölüm 1.5.). Bu bölümün genelinde kamu tarafından belirlenmiş imalat 
sanayinin dönüşümüne yönelik 2023 Hedefleri (Bkz. Kutu 1) ve Sanayi Stratejisi çerçevesi 
(Bkz. Kutu 2) hedeflerine ne düzeyde yakınsayabildiğimiz incelenmektedir.  

Bu değerlendirme ve tartışmalar yapılırken önemli olarak addedilen her konu kapsam 
içine alınmamış, sadece son dönemde farklılaşan eğilimlere mercek tutulmuştur. Bunun ne-
deni raporun bu kısmını mümkün olduğunca kısa tutmak, esas odağın bir sonraki bölümde 
sunulan “nasıl?” konusu, yani uygulama çerçevesi, üzerinde olmasını sağlamaktır. 

Kutu 1: Nereye doğru dönüşüm? 2023 Hedefleri

Yüksek gelirli bir ekonomiye dönüşümü öngörmekte olan 2023 hedefleri imalat sanayii-
nin dönüşümü için de önemli bir yol gösterici işlevi görmektedir. Bu hedeflerden çok büyük bir 
kısmı imalat sanayiini ya doğrudan ya da dolaylı olarak etkileme potansiyeline sahiptir. İmalat 
sanayiinin nereye doğru dönüşeceğini tartışırken, 61. Hükümetin belirlemiş olduğu hedeflerin 
dikkate alınmasında fayda bulunmaktadır. Bu hedeflerden, imalat sanayiini etkileme ihtimali 
yüksek olanlar şöyle özetlenebilir: 

Genel ekonomik hedefler: 2023’te 2 trilyon dolarlık bir milli gelir ile 10 büyük ekonomi 
arasına girmek, kişi başı gelirde 25.000 dolara ve ihracatta 500 milyar dolara ulaşmak; İstan-
bul’u finans merkezi haline getirmek; dünya çapında tanınan en az 10 Türk markası çıkarmak. 

İmalat sanayiine ilişkin hedefler: Türkiye’yi otomotiv merkezi yapmak, yerli otomobil 
üretmek ve elektrikli otomobilleri desteklemek; en az 20 OSB ve KSS daha kurmak; Ar-Ge 
harcamalarını milli gelirin % 3’üne, araştırmacı sayısını 300 bine yükseltmek; 2’si yerli üretim 
olmak üzere uzaydaki uydu filomuzun sayısını 7’ye çıkarmak; 2023e kadar kendi helikopterini, 
uçağını, uydularını tasarlayan, üreten ve ihraç eden konuma gelmek; silahlı kuvvetlerimizin 
savunma sanayii alımlarının % 50’sini yerli olarak üretebilmek; gemi inşa kapasitesini 3,6 
milyon DWT’den 10 milyon DWT’ye çıkarmak; şehir-içi ulaşımda raylı sistemleri teşvik ederek 
cadde tramvayı, metro, hafif metro ve hızlı tren teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretimi için 
teşvik ve destek uygulamaları sağlamak; tamamen yerli kendi bölgesel uçağımızı yapmak. 

İmalat sanayiini etkileyecek diğer sektör hedefleri: Bilişim sektöründe yerli ürün ve 
hizmet kullanımını % 50’ye çıkarmak; bilişim sektörü hacminin milli gelir içindeki payını % 8’e 
yükseltmek; nüfusun % 80’ini bilgisayar okuryazarı haline getirmek; TOKİ’nin yaptığı konut 
sayısını 1 milyona çıkarmak; yurtdışı müteahhitlik şirketlerimizin iş hacmini 4 kat arttırarak 100 
milyar dolara çıkarmak. 

Altyapıya yönelik hedefler: Dünyanın ilk 10 limanı arasında yer alan bir limana sahip 
olmak; Türkiye’yi dünyanın önde gelen lojistik merkezlerinden biri yapmak ve Türkiye’nin 
en az 16 farklı noktasında büyük ölçekli lojistik merkezi kurmak; internet abonesi sayısını 30 
milyona çıkarmak; bölünmüş yolları 36.500 km’ye çıkarmak; toplam otoyol uzunluğunu 7500 
km’ye, hızlı tren hattı uzunluğunu da 10.000 km’ye çıkarmak.
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Kutu 2: Nereye Doğru Dönüşüm? 2011-14 Sanayi Stratejisi Belgesi

2011-14 dönemi için hazırlanmış olan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi de imalat sana-
yiinin dönüşümü açısından önemli hedefleri içermektedir.  2014’de süresi tamamlanacak olan 
bu belgenin, raporun ikinci kısmında önerilecek olan çerçeveyle desteklenmesinde fayda görül-
mektedir.  Büyük ölçüde yatay alanlardan oluşan bir politika çerçevesi sunan bu belge kapsa-
mındaki vizyon ve stratejik hedefler de imalat sanayiinin dönüşümü için yol gösterici nitelikte-
dir. Belgenin uzun dönemli vizyonu “Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim 
üssü olmak” şeklinde belirlenmiştir. Bu vizyon çerçevesinde stratejinin genel amacı ise “Türk 
sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha faz-
la pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli 
iş gücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü 
hızlandırmak” olarak ortaya konmuştur. Belgedeki hedefler ise aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• Becerilerini sürekli olarak geliştirebilen (güçlü) şirketlerin ekonomideki ağırlığının art-
tırılması

• Orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki ağırlığının arttırılması 
• Düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçilmesi

Sanayi Stratejisi çatısı altında sektörlerin rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik plan 
çalışmaları da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu 
çerçevede hazırlanan ve 2011-2014 yıllarını kapsayan Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi 
ve Eylem Planı ile Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011 yılında 
yürürlüğe girmiş olup, uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetleri devam etmektedir. Aynı 
yaklaşımla hazırlanan ve 2012-2016 yıllarını kapsayan Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı 
Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Türkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı, Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Türkiye Elektrik 
ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı; Yüksek Planlama Kurulu’nda kabul 
edilmiş ve belgelerin uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerine 2013 yılı başı itibariyle 
başlanmıştır. Hazırlıkları tamamlanma aşamasında olan Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi 
ve Eylem Planı ile Türkiye Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Strateji Belgesi 
ve Eylem Planı’nın 2013 yılı itibariyle uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin başla-
tılması planlanmaktadır.

 

1.1. Kısa bir Durum Değerlendirmesi: Türkiye’de İmalat Sanayii

Türkiye son yıllarda Avrupa Birliği ülkeleriyle arasındaki gelir farkını hızla 
azaltarak önemli bir başarı hikâyesine imza atmıştır. 1995’te bugün AB üyesi olan 27 
ülkenin ortalama milli gelirinin yüzde 30’u düzeyindeyken, 2011 itibariyle Türkiye’nin 
kişi başına milli geliri AB-27’nin kişi başına milli gelirinin yüzde 50’sini geçmiştir. 2004 
yılında Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakereleri başladığında, Türkiye’nin bu düze-
ye 2020 yılında ulaşacağı öngörülmekteydi. Türkiye’nin gelir farkını öngörülenden daha 
hızlı kapatabilmesi önemli bir başarı olmakla birlikte, bu yakınsamayı AB’deki ekonomik 
yavaşlamanın da hızlandırmış olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Aynı şekilde, sanayisini 
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dönüştürme noktasında dünyadaki en iyi örneklerden biri olarak gösterilen Güney Ko-
re’nin aynı dönemde sağlamış olduğu çok daha yüksek büyüme hızı da not edilmelidir. 

Türkiye’nin 2000-2010 döneminde sağladığı ekonomik büyüme yüksek gelirli 
ülkelerinkinden çok daha yüksek düzeyde olmakla birlikte, üst-orta gelir grubunun 
performansının oldukça altında kalmaktadır. Büyümeye imalatın katkısı açısından 
bakıldığında da ortaya kaygı verici bir tablo çıkmaktadır. Türkiye’nin son 10 yılda 
yakalamış olduğu büyüme oranı, içinde OECD üyelerinin bulunduğu yüksek gelirli ül-
kelerinkinden yaklaşık 2 kat daha fazladır. Türkiye son 10 yılda toplam olarak yüzde 46 
büyürken, yüksek gelirli ülkeler yüzde 17 büyümüştür. Ancak Türkiye’nin içinde bulun-
duğu üst-orta gelir grubu ülkeleri aynı dönemde Türkiye’nin yaklaşık iki katı kadar, top-
lamda yüzde 80 büyümüştür. İmalat sanayiinin büyümeye katkısı açısından bakıldığında, 
bu katkı Türkiye’de orta-üst gelir grubundaki ülkelere kıyasla daha kısıtlı olmuştur. 

Şekil 5: AB-27’ye oranla Kişi Başı Milli 
Gelir, Satın Alma Gücü Paritesine Göre. 
Türkiye ve Güney Kore, 1995-2011

Şekil 6: Seçilmiş ülke gruplarında ve 
Türkiye’de 2000-2010  dönemindeki 
toplam büyüme (%)

Kaynak: Eurostat, TEPAV hesaplamaları Kaynak: Dünya Kalkınma Göstergeleri, TEPAV 
hesaplamaları 

1980-2012 arasında imalat sanayiinin önemli bir mesafe kat etmiş olduğu bir 
gerçektir; ancak aynı dönemde imalat sanayiinin çok daha hızlı büyüdüğü ülkeler 
de bulunmaktadır. Türkiye imalat sanayii 1980’de 2,5 milyon kişinin çalıştığı bir sek-
törken, 2011’de 4,3 milyon kişinin çalıştığı bir sektör haline gelmiştir. Türkiye’de imalat 
sanayii katma değeri 1980’deki düzeyine göre 2011’de tam 5 kat artmıştır. Ancak aynı 
dönemde Güney Kore’nin imalat sanayii 13 kat, Çin’in imalat sanayii ise 23 kat büyü-
müştür. 2007-2011 döneminde ise, imalat sanayii katma değeri toplamda Türkiye’de yüz-
de 13, Güney Kore’de yüzde 24, Çin’de ise yüzde 28 oranında büyümüştür.  
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Şekil 7: Türkiye İmalat Sanayiinde 
Üretim ve İstihdam, 1988-2011  
(1998=100)

Şekil 8: İmalat Sanayii Katma Değeri. 
Türkiye, Güney Kore ve Çin, 1980-2011 
(1980=100)

Kaynak: TÜİK, TEPAV hesaplamaları Kaynak: Dünya Kalkınma Göstergeleri, TEPAV 
hesaplamaları 

Türkiye 2023’te yüksek gelirli bir ekonomi olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe 
ulaşabilmek için ekonomik yapıda, dolayısıyla da imalat sanayiinin yapısında ciddi 
bir dönüşüm gerçekleştirilmelidir. Son dönemde Türkiye ekonomisinin içinde bulun-
duğu orta-gelir tuzağı tehlikesi geniş bir kesim tarafından tartışılmaya başlanmıştır. Tür-
kiye’nin kişi başı gelirinin, ABD’nin kişi başına gelirine oranına  bakıldığında, bu oranın 
1960’taki düzeyi ile 2008’deki düzeyi arasında fark olmaması önemli bir sorundur. Şekil 
9’da en orta kadranda yer alan ülkeler, orta gelir tuzağı içindeki ülkeler olarak tanımlan-
maktadır. 1960’larda Türkiye ile aynı düzeyde olup, günümüzde yüksek gelir düzeyine 
erişebilmiş bu ülkelerin hemen hepsi bu sıçramayı imalat sanayiilerindeki dönüşüm saye-
sinde gerçekleştirmiştir.      
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Şekil 9: Ülkelerin Kişi Başına Milli Gelirinin ABD’nin kişi başına milli gelirine 
oranının logaritması, 1960 ve 2008

Kaynak: Angus Maddison Veritabanı, TEPAV hesaplamaları

1.2. Türkiye İmalat Sanayiinde Dönüşüm Sorunu Var Mı?

Türkiye imalat sanayiinin yapısındaki temel problemlerin başında ileri tek-
nolojili ürünlerin üretimdeki payının düşüklüğü gelmektedir. Teknolojik ilerleme 
olmadan yüksek gelirli ülkeleri yakalayacak uzun dönemli bir büyüme sağlamak 
ise mümkün değildir. Türkiye 2000’li yıllarda önemli bir dönüşüm geçirmiş ve düşük 
teknolojili ürünlerin toplam ihracattaki payı yüzde 53’ten yüzde 38’e gerilemiştir. Orta 
teknolojili olarak sınıflandırılan ürünlerin payı ise 2000’deki yüzde 24 düzeyinden yüzde 
38’e yükselmiştir. Ancak aynı dönemde ileri teknoloji ihracatımızda herhangi bir ilerleme 
kaydedilememiştir. Orta gelir tuzağından başarı ile çıkmış ülkelerden Güney Kore’nin 
ileri teknoloji ihracatı ise 2009 yılında 93 milyar dolar olup, bu değer ülkenin toplam mal 
ihracatının yüzde 26’sına tekabül etmektedir. 

1960

20
08



11

Şekil 10: Türkiye İhracatının Teknoloji 
Seviyesine Göre Evrimi (1990-2010)

Şekil 11: Kore ve Türkiye’nin Yüksek 
Teknoloji İhracatı,  (Milyar Dolar,  1992-
2009)

Kaynak: BM COMTRADE veritabanı, UNIDO Teknoloji sınıflandırması 

Avrupa Birliği pazarında Türkiye’nin en kuvvetli olduğu kategorinin düşük 
teknoloji, en hızlı artış gösterdiği kategorinin ise orta teknoloji olduğu görülmekte-
dir. İleri teknoloji alanında ise son dönemde gelişme olmamıştır. Teknolojik sınıflan-
dırma itibarıyla Türkiye’nin en fazla eklemlenmiş olduğu Avrupa Birliği pazarındaki pay-
larına bakıldığında, düşük teknolojili ürünlerde pazar payı 2000’de yüzde 2,3, 2011’de 
ise yüzde 2,4’tür. Orta teknolojili ürünlerde ise 2000’de yüzde 0,5 olan Türkiye’nin pazar 
payı 11 yılda yüzde 237 artarak 2011’de yüzde 1,5’e çıkmıştır. İleri teknolojili ürünlerde 
ise Türkiye’nin Avrupa’daki pazar payı yok denecek kadar azdır ve son 11 yılda hiç de-
ğişmemiştir.  

Tablo 1: Türk Sanayiinin AB-15 pazarındaki pazar payları (2000 ve 2011, %)

2000 2011 % Değişim
Temel ürünler 0,2 0,3 71,7
Doğal kaynağa dayalı ürünler 0,4 0,6 70,4
Düşük teknolojili ürünler 2,3 2,4 6,9
Orta teknolojili ürünler 0,5 1,5 237,3
Yüksek teknolojili ürünler 0,3 0,3 8,8

Kaynak: Birleşmiş Milletler COMTRADE veritabanı, TEPAV hesaplamaları Lall(2000) sınıflaması kullanılmıştır. 
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Diğer ülkelerle kıyaslandığında, Türkiye’de ihracat uzun dönemde başarılı bir 
çeşitlenme ancak vasat bir sofistikasyon (ihracatın niteliği) performansına sahiptir. 
Şekil 12 ülkelerin ihracatlarının dünya çeşitlilik (yatay eksen) ve üretim sıradanlığı5 (di-
key eksen) ortalamasından ne düzeyde farklılaştığını göstermektedir. Türkiye 1980’de 
hem sıradanlık hem de çeşitlilik açısından dünya ortalamasına yakın değerlere sahipken, 
2008’de çeşitlilik açısından dünya ortalamasının üstünde bir performans sergilemiş ancak 
üretimin sıradanlığında dünya ortalamasından farklılaşamamıştır. Bu son dönemde düşük 
teknolojiden orta teknolojiye geçen Türkiye’nin dünya ortalamasından daha hızlı bir tek-
nolojik dönüşüm gerçekleştiremediğini göstermektedir.

   

Şekil 12: Ülkelerin üretim sıradanlığı ve çeşitlilik endeks değerleri, dünya ortalamasından 
standart sapma olarak 2008

Kaynak: Harvard CID, UN COMTRADE, TEPAV hesaplamaları
Not: Türkiye’nin değerleri 1980, 1990, 2000 ve 2008 olarak kırmızı ile ayrı olarak gösterilmiştir.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi ile kıyaslandığında Türkiye’nin ihracatının 
sofistikasyon6 düzeyindeki düşüklük dikkat çekicidir. Bu düşüklüğün ana nedenle-

5 Üretim sıradanlığı, bir ülkenin rekabetçi biçimde ihraç ettiği ürünlerin ne ölçüde başka ülkeler tarafından üretilip 
üretilmediğini gösteren bir endeks değeridir. Sıradanlık yükseldikçe, ihracatın niteliğinin düşük, sıradanlık azaldıkça 
da ihracat niteliğinin yüksek olduğu yorumu yapılabilir.
6 İhracatın sofistikasyonunu ölçmek için kullanılan EXPY değişkeni bir ekonominin ihracatının milli gelir içeriğini 
ölçmekte ve ihraç edilen ürünlerin gelişmiş ekonomilerin ihraç ettiği ürünlere ne kadar benzediğini göstermektedir . 
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rinden biri ihracatımızın sektörel kompozisyonu olabilir. Tablo 3’ten görüleceği üzere 
Türkiye, toplam ihracat sofistikasyonu düzeyi (EXPY7) değerine 4 ve 7 kodlu sektör-
lerin (sırasıyla plastik ve kimyasallar ile makine, elektronik ve ulaşım araçları) katkısı 
açısından geride olup, 5 ve 6 kodlu sektörlerin katkısında (sırasıyla tekstil ve hazır gi-
yim ile demir-çelik ve diğer metaller) en başta gelmektedir. Oysa ülke nüfusu hesaba 
katıldığında Türkiye’nin yakınsaması gereken ülkeler olarak düşünülebilecek Fransa ve 
Almanya’da plastik ve kimyasallar ile makine, elektronik ve ulaşım araçları sektörleri-
nin toplam EXPY’den aldığı pay sırasıyla yüzde 68 ve yüzde 72 iken Türkiye’de sadece 
yüzde 48’dir. 

Tablo 2:  En büyük 20 ekonomiden EXPY değeri en yüksek olan 10'u ve Türkiye için 
EXPY’nin sektörel* dağılımı (% ve ABD $, 2010)

1 2 3 4 5 6 7 8 EXPY
Japonya 0,13 0,91 3,69 14,47 0,81 8,11 63,32 8,57 19248
İsviçre 0,67 3,02 10,72 42,15 1,01 3,98 20,55 17,91 18937
Almanya 2,08 4,72 4,26 21,22 1,64 7,49 50,81 7,77 18857
Fransa 4,33 7,20 4,90 25,33 2,39 6,85 42,64 6,36 18516
Birleşik Krallık 1,66 4,35 15,70 25,92 1,53 5,58 37,32 7,93 18429
ABD 4,06 4,92 8,61 22,85 1,21 5,22 42,86 10,26 18411
G. Kore 0,19 1,24 6,82 14,15 2,23 7,74 57,56 10,07 17975
Hollanda 7,13 7,65 16,64 24,95 1,69 6,21 29,3 6,44 17541
İtalya 2,13 6,38 8,39 18,97 6,62 9,91 40,31 7,29 17303
İspanya 6,64 8,07 8,18 22,75 3,12 9,27 38,05 3,91 17185
DÜNYA 2,78 4,71 18,45 17,10 3,01 7,63 39,19 7,13 16904
Türkiye 3,31 5,66 10,82 10,90 12,86 16,07 37,07 3,31 13791

Kaynak: BACI veritabanı8, Dünya Kalkınma Göstergeleri, TEPAV hesaplamaları
* 1: Tarım, et, süt ve deniz ürünleri 2: Gıda, meşrubat, tütün ve orman ürünleri 3: Madencilik 4: Plastik ve kimyasallar 
5: Tekstil ve hazır giyim 6: Demir-çelik ve diğer metaller 7: Makine, elektronik ve ulaşım araçları 8: Diğer sanayiler

7 Hausmann, R.,;J. Hwang ; D. Rodrik (2007)
8 Gaulier G. ve S. Zignago (2010)



14

Kutu 3: Makine, elektronik ve ulaşım araçları endüstrisinin alt sektörlerinde 
Türkiye’nin nitelik açısından durumu nasıl?9

Türkiye’nin makine, elektronik ve ulaşım araçları endüstrisinin ülke ekonomisinin niteli-
ğine rakiplerine kıyasla daha az katkıda bulunmasının iki temel nedeni olabilir: 1) Bu endüstri-
nin toplam ihracattan aldığı pay azdır 2) Endüstrinin ürün kompozisyonunda görece düşük nite-
likli malların ağırlığı daha fazladır. Makine, elektronik ve ulaşım araçları endüstrisinin toplam 
ihracattan aldığı payın Tayvan’da yüzde 60,8, Macaristan’da yüzde 60, Çek Cumhuriyeti’nde 
yüzde 55,7, Meksika’da yüzde 55,1 ve Polonya’da yüzde 41,6 iken Türkiye’de yüzde 28,6 ol-
ması birinci nedeni desteklemektedir. 

İkinci olası nedeni incelemek için, bir ürünün üretilebilmesi için gereken ortalama zen-
ginlik düzeyini ölçen PRODY9 değişkeni kullanılabilir. Bu değişkene göre bazı ürünler, her 
ülkenin üretebildiği sıradan ürünler iken bazı ürünler de sadece zengin ülkelerin üretebildiği 
yüksek nitelikli ürünlerdir. Makine, elektronik ve ulaşım araçları endüstrisinin 168 alt-sektörü-
nü PRODY değerlerine göre 4 gruba (düşük nitelikli, orta nitelikli, orta-üst nitelikli ve yüksek 
nitelikli sektörler) ayırıp, bu grupların, bağlı oldukları endüstrinin toplam ihracatından aldığı 
paylara bakıldığında ikinci neden de desteklenmektedir. Türkiye’nin makine, elektronik ve ula-
şım araçları endüstrisinin toplam ihracatından düşük nitelikli sektörler yüzde 33,1, orta nitelikli 
sektörler yüzde 17,9, orta-üst nitelikli sektörler yüzde 42,1 pay alırken, yüksek nitelikli sektör-
ler yüzde 6,9 pay almaktadır. Dolayısıyla 2023 hedeflerine ulaşabilmek için Türkiye ekonomi-
sinin hem endüstriler arası hem de endüstri içi dönüşüme ihtiyacı vardır. 

Eğer Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girmek istiyorsa üretiminin ve ihracatının 
sofistikasyon düzeyini, bu ülkelerin düzeyine hızla çıkartmalıdır. Üretimde sofistikas-
yon düzeyinin artmasına yönelik adımlar, Türkiye’nin ekonomik büyüme kapasitesini de 
hızla yukarı doğru çekecektir. 10. Kalkınma Plan Döneminde imalat sanayiinin dönüşümü 
açısından esas gerekli olan unsur imalat sanayiinin niteliğini yükselterek yüksek teknoloji-
nin payını artıracak bir çerçevenin etkin biçimde kamu tarafından uygulanmasıdır. 

Şekil 13: Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin ihracat sofistikasyon endeksi (EXPY) 
değeri, 2010 Normalize edilmiş değerler, İsviçre = 100, Nijer=0

Kaynak: BACI veritabanı, Dünya Kalkınma Göstergeleri, TEPAV hesaplamaları

9 Hausmann, R; Hwang, J; Rodrik; D (2007) 
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Bu niteliksel dönüşüm problemiyle ilgili kaygı verici bir eğilim de Türkiye’de-
ki büyük sanayi gruplarının son dönemdeki yatırım kararlarında sanayi dışı sek-
törleri tercih etmesidir. Rekabet Kurulu iznine tabi devralma işlemlerine dayanarak 
yapılan bir analizde ortaya kaygı verici bir tablo çıkmaktadır. İstanbul Sanayi Odası’nın 
yaptığı sıralamada Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşları arasında yer alan grup-
ların davranışlarında 2007 öncesi ve sonrası dönemde bir farklılık bulunmaktadır. 2007 
sonrasındaki dönemde, bu grupların önemli bir kısmının imalat sanayii yerine imalat-dışı 
alanlarda (hizmetler ve enerji) yatırım yapmayı seçtikleri görülmektedir. Bu yeni eğilimi 
sanayisizleşme olarak yorumlamak için henüz erken olsa da Türkiye’de sanayi yatırımla-
rının getirisinin diğer yatırım seçeneklerine göre daha kısıtlı olması yakından incelenmesi 
gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eğilimin önümüzdeki dönemde devam 
etmesi imalat sanayiinin dönüşümünü olumsuz etkileyecektir. 

Şekil 14: İSO 1000’deki sanayi gruplarının Rekabet Kurulu iznine tabi devralma 
işlemleri

2000-2006           2007-2010

Kaynak: Rekabet Kurulu kararları ve TEPAV hesaplamaları
Not: Çıkışlar kırmızı, girişler yeşil ile gösterilmiştir. Toplam cirosu 25 milyon TL’yi ya da pazar payı % 25’i geçen 
birleşme ve devralma işlemleri Rekabet Kurulu’na bildirilmektedir.

Türkiye’de sanayi faaliyetlerinin getirisinin sanayi dışı faaliyetlere kıyasla 
daha düşük olması, bankacılık sektörünün kredi davranışlarından da gözlenmekte-
dir. Türkiye’de bankacılık sektörünün davranışlarında önemli bir değişim göze çarpmak-
tadır. Bankacılık sektörünün kullandırdığı krediler içinde imalat sanayii şirketlerinin payı 
2000’deki yüzde 50 düzeyinden, 2012’de yüzde 20’ler düzeyine kadar gerilemiştir. Bu 
durum özellikle imalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ’leri olumsuz etkilemektedir. 
Büyük sanayi şirketlerinin bir kısmı yurtdışından borçlanma imkânı bulabilirken, aynı 
imkânın KOBİ’ler için geçerli olmaması önemli bir sorundur. Kredi davranışlarındaki 
bu durum, Türkiye’de sanayi dışı faaliyetlerin getirisinin, sanayi faaliyetlerinden daha 
yüksek olduğu bulgusunu teyit etmektedir.
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Şekil 15: Türk bankacılık sektörünün kullandırdığı krediler içinde imalat sanayii 
şirketlerinin payı (%)

Kaynak: TCMB, TEPAV hesaplamaları

Diğer sektörlerle kıyaslandığında, Türkiye’deki en yüksek verimliliğe sahip 
sektör olan imalat sektörünün, 2004-2011 arasında istihdam payında düşüş yaşan-
ması dikkat çekicidir. 2004’de Türkiye’deki işgücünün % 19’u imalat sanayiinde çalı-
şırken, bu oran 2011’de yüzde 18,1’e inmiştir. İmalat sanayiinde işçi başına katma değer 
ise 2004’deki 5.271 TL düzeyinden, 2011’de 6.429 TL düzeyine yükselmiştir. Son dö-
nemde, yüksek getirilerden dolayı birçok sanayi grubunun tercih etmekte olduğu inşa-
at ve gayrimenkul faaliyetlerinin istihdam içindeki payı ise yüzde 41 artarak 2004’deki 
yüzde 4,9 düzeyinden 2011’de yüzde 7’ye ulaşmıştır. Bu veriler, önümüzdeki dönemde, 
imalat sektörünün ekonomiye olan katkısını artırabilmesinin, hem işgücü piyasasındaki 
niteliksel dönüşüme hem de sektörler arasındaki getiri oranlarının değişmesine bağlı ol-
duğuna işaret etmektedir. 

Şekil 16: Sektörel istihdam payları (%), 
2004 ve 2011

Şekil 17: İşçi başına üretim  
(1998 fiyatlarıyla, TL),  2004 ve 2011

Kaynak: TÜİK, TEPAV hesaplamaları
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Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında, Türkiye imalat sanayiinde saatlik işgücü 
ücretleri oldukça düşük bir seviyede olmalarına rağmen son dönemde hızlı bir artış 
eğilimindedirler. Düşük işgücü maliyeti, gelişmiş ülkelere kıyasla önemli bir avantaj ola-
rak sanayimizin gelişmesinde rol oynamıştır. Buna karşılık Türkiye’nin Avrupa’da imalat 
sanayiinde son 5 senede işgücü maliyeti en hızlı artan ikinci ülke olması, ülkemizin ucuz 
işgücü avantajını uzun süre koruyamayacağına işaret etmektedir (Bkz. Şekil 19). İmalat sa-
nayiinin teknolojik bir atılım yapamaması ve emek-yoğun teknolojilerle yola devam etmesi 
durumunda, rekabet gücünü yitirmesi ve Türkiye’nin sanayisizleşmesi kaçınılmazdır. 

Şekil 18: İmalat sanayiinde saatlik 
işgücü ücreti (Euro), 2012

Şekil 19 : Karşılaştırmalı İmalat Sektörü 
İşgücü Maliyet Endeksi (2008=100)

Kaynaklar: Eurostat

Tüm bu eğilimlere bakıldığında, Türk imalat sanayiinin bugünkü yapısında 
bir sorun olduğu tespiti yapılabilir. Çeşitlenmedeki başarımızı, üretimimizin teknolojik 
niteliğini ve sofistikasyonunu geliştirmede gösteremediğimiz açıktır. Türkiye’nin rekabet 
gücünü attırabilmesi ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmesi için, imalat 
sanayii teknolojik yapısını bu ülkelerdeki yapıya doğru dönüştürmesi gerekmektedir. 

1.3. Türk İmalat Sanayiinin Küresel Pazarla İlişkisi  

Türkiye’nin küresel ekonomiyle entegrasyon biçimi, son dönemde Türkiye’yi 
düşük teknolojili bir yapıdan orta teknolojili bir yapıya dönüştürebilmiş ancak yüksek 
teknolojiye geçişe yol açmamıştır. Türk imalat sanayiinin son dönemde hızlı bir biçimde 
çeşitlenebilmiş olmasının ana nedeni hem büyük bir iç pazara sahip olması hem de hızlı ye-
niden yapılanma içindeki bir coğrafyanın ortasında yer almasıdır. Sofistikasyon düzeyinde-
ki düşüklüğe rağmen, Türkiye’nin yöneldiği pazarlar diğer pazarlardan daha hızlı büyüdüğü 
için Türkiye ihracatını hızlı bir şekilde artırabilmiştir. Türkiye pazar avantajlarını ve coğrafi 
konumunu iyi kullanabilmiş, fakat hızlı büyüyen/teknolojik olarak gelişmiş ürünlerde reka-
betçi olamadığı için uluslararası ekonomideki konumunu güçlendirememiştir.
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2007’den sonraki dönemi farklılaştıran unsurların başında ihracatımız içinde 
Orta Doğu ülkelerinin payında yaşanan göreceli artış ve ekonomik kriz içindeki 
AB’nin payındaki düşüş olmuştur. Türkiye imalat sanayiinin eklemlenmiş (entegre) 
olduğu pazarlara bakıldığında geleneksel olarak Avrupa ülkelerinin önemli bir ağırlığa 
sahip olduğu görülmektedir. Ancak son 5 yıl içerisinde AB’nin payı yüzde 60’lardan, 
yüzde 50’nin altına inmiştir. Bu düşüşte, hem Avrupa ülkelerinin birçoğunun ekonomik 
kriz içinde olmasının, hem de Türkiye’nin aktif biçimde pazar çeşitlendirme politikaları 
uygulamasının payı vardır. Özellikle, önemli bir dönüşüm sürecinden geçen Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika ülkeleri, Türk imalat sanayii açısından giderek daha önemli pazarlar ha-
line gelmektedir. Ne var ki, bugünkü yapısıyla Türkiye imalat sanayii, ABD, Latin Ame-
rika ve Asya gibi daha uzak pazarlarda son 5 yılda bu pazarlara ihracatta önemli oranda 
artış trendi yakalamış olmasına rağmen ciddi bir varlık sergileyememektedir. 

2005-2010 arasındaki dönemde, Türk imalat sanayiinin Avrupa Birliği ülke-
lerindeki pazar payında herhangi bir değişim gözlenmezken, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika pazarında ciddi bir pazar payı kazancı gerçekleşmiştir. Türkiye’nin dünya 
pazarındaki genel payı 2010 itibariyle yüzde 0,9 düzeyindedir. Avrupa Birliği’ndeki pa-
zar payı ise 2000’den 2005’e önemli bir sıçrama yaparak yüzde 0,77’den yüzde 1,22’ye 
çıkmış, 2010’da ise 1,29 olmuştur. Bu dönemde esas gelişme ise Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika ülkelerindeki pazar payımızda gerçekleşmiştir. Bu bölgedeki pazar payı 2000’de 
yüzde 1,75, 2005’te yüzde 3,1, 2010’da ise yüzde 4,08 ile son 10 yılda 2,3 kat artmıştır. 

Türk imalat sanayii yakın coğrafyada ciddi bir varlık gösterirken, uzak coğ-
rafyalarda neredeyse hiçbir varlık gösterememektedir. Tüm bu olumlu gelişmelere 
rağmen, Kuzey Amerika’daki pazar payımız yüzde 0,2 ve Asya’daki pazar payımız yüzde 
0,1 ile neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu düzeyler, imalat sanayiindeki dönüşümün 
seyrine paralel olarak, önümüzdeki dönemin yeni bölgesel fırsatlarına da işaret etmektedir. 

Şekil 20: İhracatın bölgelere dağılımı, 
2001-2012 (ilk 9 ay toplamı)

Şekil 21: Türkiye İmalat Sanayinin 
Bölgelerdeki Pazar Payları (2000, 2005, 
2010, %)

Kaynak: TÜİK, TEPAV Hesaplamaları Kaynak: BACI veritabanı, Hanson (2010), TEPAV 
hesaplamaları
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Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkileri, imalat sanayiinin yapısını 
doğrudan etkilemektedir. 1990 yılında Türkiye ağırlıklı olarak giyim, meyve-sebze, de-
mir-çelik, tekstil hammaddeleri ve tütün mamulleri ihraç eden bir ülke iken, 2010 yılın-
da ihracat sepetinin kompozisyonunu değişmiştir. Bugünkü yapı AB’ye 2000’li yıllarda 
yeni üye olan 12 ülkenin ihracat sepetine benzemektedir. Bu durumun temelinde son 
yıllarda Türk firmalarının AB üretim zincirlerine daha fazla eklemlenmiş olması yatmak-
tadır. 1995 yılında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması, üretimin çeşitliliğini artırmakla 
kalmamış, Türkiye’nin Avrupa’da bölgesel olarak pazar çeşitlendirmesi yapmasına da 
katkıda bulunmuştur. Gümrük Birliği öncesi dönemde Batı Avrupa Türkiye’nin hem itha-
latında hem de ihracatında en önemli bölge iken, 2010’a gelindiğinde Güney ve Doğu Av-
rupa’nın Türkiye’nin ticaretindeki rolü artmıştır. Gümrük Birliği ve AB’nin genişlemesi, 
Türkiye’nin tüm Avrupa bölgeleriyle bağlantısını artırmıştır (Bkz. Şekil 21).

Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin imalat sanayii üzerindeki dönüştürücü etkisi 
ticari entegrasyonun yanında doğrudan yabancı yatırım akımları ile de gerçekleş-
mektedir. Türkiye’de net DYY akımları 2006’da 20,2 milyar dolar iken 2011’de 15,9 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Gelen yatırımların yüzde 71’i AB ülkelerinden, yüz-
de 13’ü Asya’dan ve yüzde 9’u Amerika’dan gelmektedir. 2006’da imalat sektörleri ya-
tırımların yüzde 12’sini çekebilirken, 2011’de söz konusu pay yüzde 49’a yükselmiştir. 
Türkiye’nin AB üretim zincirlerine daha fazla entegre olması ile beraber, AB’nin Türki-
ye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımlardaki ağırlığı artmıştır. 2012 yılı itibarıyla Türki-
ye’de 30.693 adet uluslararası sermayeli firma vardır. Bu firmaların yaklaşık 16 bin tanesi 
AB-27 üyesi ülkelerinden gelen sermaye ile kurulmuştur. 

Şekil 22: Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların geldikleri bölgeye göre 
dağılımı

Kaynak: TCMB, 2012 verileri Ocak-Ağustos aylarını kapsamaktadır.
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Türkiye’nin son döneme ihracat performansının Avrupa ülkelerine kıyasla 
göreli olarak hızlı büyümesi niteliksel dönüşüm ihtiyacını gölgelememelidir. Tür-
kiye’nin son 10 yılda uluslararası ekonomi içerisindeki uzmanlaştığı ürünler/sektörler, 
genel olarak büyüme hızları düşük olan ürünler/sektörlerdir. Ayrıca, Türkiye göreli fi-
yatlarının düşük olduğu ürünlerde daha rekabetçi olabilmektedir. Pazardan gelen talebin 
sofistikasyonu ve doğrudan yabancı yatırım ilişkileri dikkate alındığında Avrupa Birliği 
gibi gelişmiş pazarlara ihracatın önemi gözden kaçırılmamalıdır. Başta ABD ve Asya ül-
keleri olmak üzere, ihracat yaptığımız gelişmiş pazarların sayısının artırılması bir politik 
hedef olarak benimsenmelidir.

1.4. Dönüşümü zorunlu kılan dünyadaki temel eğilimler nelerdir?

Türkiye ekonomisi son yıllarda hızla gelişirken, dünya ekonomisinde de ben-
zer bir hızda hatta daha da hızlı bir dönüşüm yaşanmaktadır. Türk imalat sanayiinin 
dönüşümüne yönelik çerçeveyi tasarlarken, dünya ekonomisindeki temel eğilimleri ve 
özellikle de sanayi alanında rekabet içinde olduğumuz ülkelerdeki gelişmeleri dikkate 
almak gerekmektedir. Bu bölüm, temel eğilimlere dair genel bir çerçeve çizmeyi amaç-
lamaktadır. 

Üretim giderek uluslararasılaşmakta, birçok ürün küresel değer zincirleri va-
sıtasıyla üretilmektedir. Gelişmiş ülkeler değer zincirlerinde yüksek katma değer yara-
tan aşamalarına hâkim olup zincirin diğer aşamalarını yönetmektedir. Daha düşük katma 
değerli aşamalar gelişmekte olan ülkeler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye için manası: Türkiye’deki KOBİ’lerin bu küresel değer zincirlerine eklem-
lenebilmeleri için mekanizmaların geliştirilmesi önemlidir. Öte yandan, Arap Baharının 
arkasından gelecek yeniden yapılanma süreci ile Türkiye’nin içinde bulunduğu coğraf-
yada yeni değer zincirlerinin oluşması olasıdır. Türk firmalarının bu değer zincirlerinde 
öncü roller oynayabilmeleri, hem de bölge ülkelerindeki firmaların Türkiye’den yönlen-
dirilen değer zincirlerine eklemlenmesi için yeni ve yaratıcı yaklaşımlar gerekmektedir.

Küresel ekonomik gücün ABD ve Avrupa’dan, hızlı büyüme kaydeden geliş-
mekte olan ülkelere (özellikle Asya’ya) kaydığı gözlenmektedir. Söz konusu ekono-
miler küresel çıktı, imalat sanayii üretimi ve ticaretten aldıkları payı artırmakta, karşılıklı 
(Güney-Güney) ticareti geliştirmektedir Kendi aralarında ekonomik entegrasyonlar oluş-
turmakta, yeni küresel üretim ve tedarik zincirleri ortaya çıkmaktadır. İkili ve bölgesel 
serbest ticaret anlaşmaları da Asya’nın ekonomik gücünü artırmaktadır. 

Türkiye için manası: Türkiye’nin hızlı büyüyen bu pazardaki payı ise sadece yüzde 
0,1’dir. Türkiye’nin Asya’daki hızla büyüyen talebi de dikkate almasını ve KOBİ’lerimiz 
ve büyük firmalarımızın Asya pazarında daha etkin bir yer edinmesini sağlamamız ge-
rekmektedir. 

Son 20 yılda dünyada ara malı ihracatının belirgin şekilde arttığı gözlenmek-
tedir. Geleneksel uluslararası ticaret göstergelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerek-
mektedir: “Ürünün menşei” ya da iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret dengelerinin an-
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lamları günümüzde farklılaşabilmektedir. Ticaretin katma değer cinsinden ölçülmesi bu 
problemleri çözebilmektedir. 

Türkiye için manası: İhracat yapabilmek için ithalat kaçınılmaz olabilmektedir. 
Üretimi derinleştirerek küresel değer zincirlerinde yüksek katma değerli alanlara geçebil-
memiz gerekmektedir. 

Son yirmi yıl içerisinde Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) akışlarında 
imalat sanayiinden hizmetler sektörüne doğru bir kayma eğilimi gözlenmektedir. Bu 
akımlarda önemli bir payı olan çok uluslu şirketlerin, ülkelerde imalat sanayiini dönüş-
türme potansiyeli vardır. İmalat sanayii içerisinde UDY, teknoloji yoğun sektörlere doğru 
yönelmektedir. Gelişmekte olan yükselen ekonomiler bir yatırım güzergâhı olarak artık 
Gelişmiş Ülkelerin önüne geçmiş bulunmaktadır. Son yıllarda gelişmekte olan ülkeler, 
küresel UDY’den daha fazla pay almak için önemli politika araçlarını uygulamaya koy-
muşlardır. Birçok ülke orta ve uzun vadeli ekonomik hedeflerin yakalanması için önem 
arz eden yatırımların artırılması, ve ülkelerindeki Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ)’in faaliyet-
lerini durdurarak operasyonlarını başka ülkelere kaydırmamaları için önlemler almıştır.  
Diğer bir uygulama ise gelişmiş ülkelerde mali sıkıntılar yaşayan ve fırsat vadeden şir-
ketlerin satın alınarak önemli teknoloji ve markaların transfer edilmesi yönünde olmuştur. 

Türkiye için manası: Türkiye, UDY akışlarını çekmenin ötesinde, bu yatırımlar 
için sadece bir pazar değil, önemli bir üretim ve yenilik üssü haline gelmek için yeni 
yaklaşımlar geliştirmek durumundadır. Bu çerçevede Türkiye’nin uluslararası değer zin-
cirinde yükselmesine aracılık edecek, teknoloji ve markalara yatırım yapılmasını yönlen-
direcek ve destekleyecek mekanizmalar geliştirmesi önem arz etmektedir.

Hükümetler küresel değer zincirlerinin oluşum ve gelişimine katkı sağlayacak 
şekilde ikili ve bölgesel anlaşmalar yoluyla ticaret ve yatırımları teşvik edici tedbir-
ler almaya başlamışlardır. Bu çerçevede, “derin entegrasyon” özelliği taşıyan tercihli 
ticaret anlaşmalarında yeni eğilimler göze çarpmaktadır. Derin entegrasyon anlaşmaları 
konvansiyonel serbest ticaret anlaşmalarından farklı olarak sadece mal ticareti önündeki 
engelleri kaldırmakla kalmayıp ikili ve bölgesel bazda mal ve hizmet ticareti ile yatırım-
lar önündeki engelleri kaldıracak ve firmaların yatırımlarını güvence altına alacak tedbir-
ler içermektedirler.

Türkiye için manası: Söz konusu durum değerlendirilerek proaktif ticaret ve doğ-
rudan yatırım politikaları oluşturulmalıdır.

Dünyada bilgi ekonomisine doğru hızlı bir dönüşüm hala devam etmekte ve 
bazı teknolojiler bu süreçte ön plana çıkmaktadır. Birçok endüstride kişiye özel ürün-
lere doğru bir yönelim izlenmektedir. Dünyanın önde gelen ilk beş patent ofisine yapılan 
patent başvuru sayılarının uzun dönemli eğilimine bakıldığında, son on yılda Çin en hızlı 
büyüyen patent ofislerinden biri olarak görünmektedir. Dünyada ilk beş ofisten sonra bu 
alanda büyük gelişim gösteren Brezilya, Kanada, Hindistan, Meksika ve Rusya Federas-
yonu patent ofislerinde 2000’li yıllardan itibaren patent başvurularında yüksek artışlar 
kaydedilmiştir. Bunlar arasında Hindistan, en etkileyici büyümeyi kaydetmiş olup, 2000 
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yılında 8.538 olan başvuru sayısı 2009’da 34.287’ye ulaşmıştır. Teknolojik alana göre 
patent başvurularına bakıldığında 2009 yılında, bilgisayar teknolojisi (118.380) ve elekt-
rikli makineler (101.790) en fazla başvurunun kaydedildiği teknolojiler olmuştur. 2005-
09 arasında en yüksek büyüme oranları, işletmeler için bilgi teknolojileri (IT) yöntemleri 
ve dijital iletişim alanlarında kaydedilmiştir. Ayrıca nanoteknoloji, yüzey teknolojileri, 
malzeme-metalürji, ölçümleme cihazları ve çevre teknolojileri hızlı büyüyen alanlar ola-
rak öne çıkmaktadır. Önümüzdeki yirmi yılda küresel düzeyde inovasyonun finans ve 
bilişim alanları dışına (gıda, eğitim, sağlık, vb.) yaygınlaşması beklenmektedir. Tüketici 
tercihlerinde kişiye özel ürünlere yönelim beklenmektedir. 

Türkiye için manası: Türkiye’de hem teknolojik bilgi yaratılmasını, hem de bu 
bilgilerin ticarileştirilmesini hızlandıracak mekanizmaların iyileştirilmesi bir zorunlu-
luktur. Yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemimizdeki aksaklıkların giderilerek, Avrupa 
Birliği, OECD ülkeleri kalitesine erişilmesi stratejik bir öncelik olmalıdır. TÜBİTAK’ın 
uygulamakta olduğu “1512- Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı” benzeri 
programlar10 kanalıyla KOBİ’lerimizin yenilikçilik ve uluslararasılaşma kabiliyetlerinin 
artırılması bu bağlamda kritiktir. Esnek ve çabuk tepki verebilen üretim sistemleri des-
teklenebilir. 

Dünyada “yeşil büyüme” veya “düşük karbon ekonomisi” kavramları ile 
beraber yeni büyüme arayışları gözlenmektedir. Yeşil büyüme odaklı politikalar ve 
küreselleşme ile beraber imalatın giderek gelişmekte olan ülkelere kayması sonucunda 
verimsiz teknolojiler yerine rekabet gücünü artıran sürdürülebilir üretim modellerinin be-
nimsenmesi bir fırsat olarak öne çıkmaktadır. 1990-2008 yılları arasında küresel ölçekte 
bakıldığında; son yirmi yıllık dönemde gelişmiş ülkelerin sanayide enerji yoğunluğunu 
düşürmekte olduğu, buna ilaveten gelişmekte olan büyük ekonomiler arasında Çin başta 
olmak üzere Hindistan ve Meksika gibi ülkelerin de enerji yoğunluğunu düşürücü tekno-
lojileri benimsediği görülmektedir. Küresel trendlere bakıldığında 1990-2000 arasında 
küresel enerji yoğunluğunun yüzde 25 oranında düşerek 2000 yılı fiyatlarıyla 1000 dolar-
lık katma değer başına 0.35 TPE düzeyinde sabitlendiği görülmektedir. Diğer bir eğilim 
ise enerji yoğunluğunun 1990 yılından itibaren milli gelirle negatif yönlü bir ilişkide 
olduğudur.  

Türkiye için manası: Ülkemizde imalat sanayiinde, yeşil büyümeye katkı verecek 
şekilde, yenilenebilir enerji donanımları üretiminin sağlanması ve enerji verimliliğini 
sağlamaya yönelik ürün ve cihazların yerli üretimi önem taşımaktadır. Ayrıca kentsel 
dönüşüm sürecinin yeşil ekonomi perspektifiyle yönlendirilmesi imalat sanayii için yeni 
bir büyüme lokomotifi ortaya çıkarabilecektir. 

Son yıllarda emtia fiyatlarında yüksek artışlar gözlenmekte ve hammadde te-
darik stratejileri önem kazanmaktadır. Bunda özellikle Çin ve Hindistan’ın agresif 
büyüme eğilimleri etkili olmuştur. Birçok gelişmiş ülkenin sanayisi için kritik olan Nadir 

10 TÜBİTAK tarafından ÖİK koordinatörlüğüne sunulan “1512-Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı” hak-
kında bilgi notu. 
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Toprak Elementleri (NTE) rezervlerinin çoğuna sahip olan Çin, bu ürünlere hammadde 
ihracat kotaları koymuş, NTE’lerin fiyatlarında yüksek artışlara neden olmuştur. Dün-
yanın önde gelen gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomileri (Çin, Japonya, Güney Kore, 
Avrupa Birliği ve ABD), girdi tedariki konusunda çalışmalar yürütmekte ve kendi ulusal 
girdi tedarik stratejilerini geliştirip uygulamaktadır. 

Türkiye için manası: Ülkemizin sanayinin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran 
bir hammadde tedarik stratejisine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu stratejinin, dış politikamız, 
yurtdışı yatırımlarımızın desteklenmesi ve uluslararası yardım stratejimizle de eşgüdüm-
lü yürütülmesi önemlidir. 25 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ve Eylem Planı bu yönde atılmış kritik bir 
adımdır. Bu ve benzer adımların Plan Döneminde etkinliğinin artması imalat sanayiinin 
hem dönüşümü hem de sürdürülebilirliği açısından hayati önemdedir.  

Türk sanayiinin küresel ekonomide giderek daha önemli bir rol üstlenme he-
definden hareketle, başka ülkelerin sanayilerini dönüştürmek için neler yaptığı da 
yakından takip edilmelidir. Dünyadaki başlıca ülkelerin bu alanda attıkları adımlardan 
çıkarılabilecek bazı dersler aşağıdaki gibi özetlenebilir:11  

a. ABD: Kamu alımlarının akıllıca kullanılması yenilikçilik kültürünün derinleş-
tirilmesinde tetikleyici olabilir. Amerika’da son dönemdeki odağın imalat endüstrisine 
girdi olacak yeni nesil malzemeler olduğu söylenebilir

b. Fransa: Ülke ekonomisi için kritik olan değer zincirlerinde başarı sağlayabil-
mek için, kamu yatırımları, kritik bir eşiğin üzerindeki miktarda yapılabilir. 

c. Japonya: Demografik değişimin sonuçlarına odaklanarak yaşlanan nüfus için 
yeni teknolojiler geliştirmeye ve üretmeye öncelik vermek yoluyla imalat desteklenebilir. 

d. Kore: Belli başlı teknolojilerin desteklenmesi, belli firmaların seçilerek onların 
şampiyon yapılması (picking winners) anlamına gelmemektedir. Eğer doğru analizler so-
nucunda belirlenirse, belli teknolojilere odaklanılması, çok sayıda farklı sektörde büyü-
meyi beraberinde getirebilir.

e. Almanya: İleri teknolojili ve niş alanlarda imalat büyümesini artırmak için, eko-
nomik istikrar ve mesleki açıdan kuvvetli ve becerili bir işgücü kritik bir rol üstlenebilir. 

f. İsrail: Belirlenmiş bir vizyona ulaşmayı engelleyen temel engeller nelerse onlara 
odaklanılabilir; desteklenen projelerin başarısız olduğu tespit edildiği zaman en kısa süre 
içinde sonlandırılabilir ve benimsenen yaklaşım yenilenebilir. 

g. Singapur: İstikrarlı yatırım koşulları sağlamanın yanında, arzu edilen sanayi 
yapısına erişimi sağlayacak stratejik yabancı yatırımlar çekilebilir. 

11  Bu kısımda İngiltere Sanayi Odası’nın yapmış olduğu sanayi politikası vaka analizi çalışmasından faydalanılmıştır. 
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1.5. Niteliksel dönüşümü yavaşlatan veya engelleyen başlıca kısıtlar nelerdir?

Sanayinin dönüşümünü hızlandıracak bir çerçevenin sunumuna geçmeden 
önce bu dönüşümü yavaşlatan ve engelleyen başlıca kısıtların anlaşılması gerek-
mektedir. Gerek uluslararası rekabet gücü endeksi çalışmalarında, gerekse İmalat Sana-
yiinin Dönüşümü Özel İhtisas Komisyonunun yapmış olduğu 3 toplantıda öne çıkan dört 
önemli kısıt bulunmaktadır: vergi sistemi, adalet sistemindeki operasyonel sorunlar, iş-
gücü piyasasının etkinliği ve eğitim sistemindeki sorunlar. Dünya Ekonomik Forumunun 
yaptığı Küresel Rekabet Gücü Endeksi çalışmasında Türkiye 2006 yılında dünyada 59. 
sıradayken 2012 yılında 55. sıraya yükselmiştir. Bu yükseliş büyük ölçüde Türkiye’deki 
makroekonomik çerçevenin iyileşmesi sonucunda gerçekleşmiş, Türkiye aynı dönemde 
bu alt göstergede 101. sıradan 55. sıraya çıkmıştır. Bu makroekonomik başarıya rağmen, 
Türkiye vergi alt endeksinde 95. sıradan 117. sıraya, adalet sisteminin etkinliğinde 56. 
sıradan 83. sıraya, işgücü piyasasının etkinliğinde 114. sıradan 124. sıraya, eğitim ve in-
san kaynaklarında ise 58. sıradan 74. sıraya gerilemiştir. Aşağıdaki tabloda özetlenen bu 
durum Türkiye’de yüksek teknolojili sanayi yatırımlarının neden diğer yatırım alanlarına 
kıyasla daha düşük getiriye sahip olduğunu da kısmen açıklayabilir. 

Tablo 3: Küresel Rekabet Gücü Endeksi alt bileşenlerinde Türkiye’nin sırası, 2006 
ve 2012

2006 2012
Genel Sıralama 59 43
1. Vergi 95 117
2. Adalet 56 83
3. İşgücü piyasası 114 124
4. Eğitim 58 74
5. Makro çerçeve 101 55

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu  

Vergi sistemimizin bugünkü yapısı yüksek düzeyde kayıtdışılığa imkân tanıdı-
ğı için neredeyse tamamen kayıt altında olmak durumunda olan yüksek nitelikli sa-
nayi faaliyetlerini özendirmekten uzaktır. Kaynakların sektörel dağılımını belirleyen 
temel unsurlardan biri vergi sistemidir. Vergi sisteminin üretimi ve ticarete tabi alanları 
ne düzeyde özendirdiği ve kaynakları sanayi-dışı alanlara ne düzeyde yönlendirdiği ko-
nusunda ayrıntılı çalışmalara ve etki analizlerine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Yargı sistemimizdeki operasyonel problemler, başta fikri mülkiyet haklarının 
korunması olmak üzere etkin bir ihtilaf çözümü mekanizmasına ihtiyaç duyan ileri 
teknolojili, yenilikçiliğe dayanan faaliyetleri caydırmaktadır. Dünyada, idari davaları 
daha hızlı sonuçlandırabilen ülkeler aynı zamanda fikri mülkiyet haklarını daha iyi koru-
yabilen ülkelerdir. Bu ülkelerin ihracatı içinde ileri teknoloji ürünlerin payı yüksektir.12 

12 Bu ilişki Bölüm 2.2. Yatay Alanlar içinde tartışılmaktadır. 
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Bu ilişkilere bakınca, etkin bir yargı reformu olmadan, Türkiye’nin ileri teknoloji alanın-
da bir atılım yapmasını beklemek pek gerçekçi olmayacaktır. 

Türkiye’de imalat sanayiinin daha yüksek katma değerli bir yapıya doğru sıç-
rama yapmasını kısıtlayan alanların belki de en önemlisi eğitim sistemindeki kalite 
problemleridir. OECD’nin ülkelerdeki eğitim sistemlerinin kalitesini kıyaslamak için 
yürüttüğü ve 14 yaşındaki gençlerin temel bilgi ve becerilerini ölçen PISA testi sonuç-
larında Türkiye’nin performansı oldukça sorunludur. Matematik ve Fen alanında OECD 
ülkeleri içinde Meksika’dan sonra en düşük sonuçlarına sahip olan ülkemizin, OECD 
ülkelerindeki talep için teknolojik yenilik yapabilmesi kısa vadede mümkün görünme-
mektedir. Bunun yanında, bugün dünyadaki temel iletişim dili olan İngilizce’deki yeterlik 
performansı da Türkiye’nin küresel ekonomideki performansını olumsuz etkilemektedir. 
Türkiye’nin 2023 hedefleriyle uygun ve kaliteye odaklanan bir eğitim reformu, imalat 
sanayiinde arzu edilen dönüşümün kuşkusuz ön koşuludur.

Tablo 4: Dünyanın En Büyük 20 Ekonomisinde Eğitim Göstergeleri: PISA Matematik 
ve Fen puanları, İngilizce Yeterlilik Endeksi ve Ortalama Eğitim Süresi

PISA 2009 
Matematik 

Ortalama Puanı

PISA 2009 
Fen 

Ortalama Puanı

İngilizce 
Yeterlilik 
Endeksi

Ortalama 
Eğitim Süresi 

(Sene)
ABD 487 502 12,44
Çin 543 520 47,6 7,5
Japonya 529 539 54,2 11,6
Almanya 513 520 56,6 12,2
Fransa 497 498 53,2 10,6
İngiltere 492 514 9,3
Brezilya 386 405 47,3 7,2
İtalya 483 489 49,1 10,1
Hindistan 47,3 4,4
Kanada 527 529 12,1
Rusya 468 478 45,8 9,8
İspanya 483 488 49 10,4
Meksika 419 416 51,5 8,5
Kore 546 538 54,2 11,6
Avustralya 514 527 12,0
Hollanda 526 522 67,3 11,6
Türkiye 445 454 37,6 6,5
Endonezya 371 383 44,8 5,8
İsviçre 534 517 54,6 11,0
Polonya 495 508 54,6 10,0

Kaynak: OECD, EF İngilizce Yeterlilik Endeksi Çalışması, Birleşmişler Milletler Kalkınma Programı
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İmalat sanayiindeki dönüşüm perspektifi Türkiye’nin sahip olduğu istihdam 
yapısını gerçekçi biçimde veri alarak tasarlanmalıdır. Yukarıda aktarılan eğitim per-
formansımız ışığında, sadece ileri teknolojili alanlarda iş yaratmaya odaklanan bir yakla-
şım ülkemizin dönüşümüne sadece kısıtlı bir katkı yapabilir. Bu bağlamda, mevcut düşük 
istihdam oranı, çalışma çağındaki nüfusun eğitim ve kalifikasyon yapısı hesaba katılarak, 
iç ve dış piyasalarda sürdürülebilir talep bulacak tüm alanlarda imalat sanayii istihdamı 
yaratacak faaliyetlerin özendirilmesi önemlidir. Bu faaliyetler desteklenirken de yarı ka-
yıtlı ve gri alanlardan ziyade olabilecek en yüksek verimli ve kayıtiçindeki ekonomik bi-
rimlerde istihdam yaratılması sağlanmalıdır. İşgücü piyasası reformlarıyla, düşük vasıflı 
işgücünün istihdam maliyet ve koşullarının, kayıtlı ekonomide ve sürekli olarak destek-
lenmesi kritik önemdedir. Aynı şekilde yüksek verimli şirketlerde iş imkânlarının artması 
da önceliklidir.

Yukarıda özetlenen ve mikro reformlar olarak nitelendirilebilecek adımların 
yanında makroekonomik düzlemde de imalat sanayiinin dönüşümünü gözeten bir 
yaklaşım gerekmektedir. Bu bağlamda birinci olarak kamu maliye politikasının Türki-
ye’nin risk primlerini ve sanayi için sermaye maliyetlerini asgariye indiren bir çizgide 
kalması önemlidir. İkinci olarak ise 10. Plan döneminde uygulanacak makroekonomik 
politikaların hem fiyat istikrarını hem de imalat sanayiimizin küresel ekonomideki reka-
bet gücünü birlikte ele alabilecek bir çizgide olması kritik önemdedir.  

Sonuç olarak, imalat sanayiinin dönüşümünü engelleyen kısıtları ortadan kal-
dıran, 2023 hedeflerine ulaşmamıza katkı sağlayacak, dünyadaki teknolojik eğilim-
lere ve gerçeklilere paralel bir uygulama çerçevesi nasıl olmalıdır? Raporun ikinci 
kısmı bu soruya odaklanmakta ve beş boyutlu bir çerçeve önermektedir.    
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Bölüm 2. İmalat Sanayiinde Dönüşüm: Nasıl? 
Raporun bu bölümünde imalat sanayiinde dönüşümün kamu tarafından nasıl 

yönlendirilebileceğine dair bir çerçeve sunulmaktadır. Bu çerçeve İmalat Sanayiin-
de Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarından çıkan önerilerin geliştirilmesi ve 
tespitlerin derinleştirilmesi ile hazırlanmıştır. Dönüşümün yönlendirilmesi, ekonominin 
ve kamu yönetiminin oldukça fazla sayıda alanını ilgilendiren karmaşık bir konu olduğu 
için tek boyutta değil, beş farklı boyutta ele alınmaktadır. Birbiriyle doğrudan ilişki için-
deki bu beş boyut “nasıl bir dönüşüm?” sorusuna aşağıda özetlenen kurgu içinde yanıt 
aramaktadır. 

a. (Bölüm 2.1.) Sanayi Politikası Araçları: İmalat sanayiini dönüştürmek için ka-
munun kullanabileceği araçlar nelerdir? Kamu bu araçları (kamu alımları, devlet yardım-
ları ve teşvikler, vergi sistemi, yasalar ve düzenlemeler, işbirliği ve diyalog mekanizma-
ları, uluslararası anlaşmalar)  kullanırken dikkat edilmesi gereken öncelikler nelerdir? Bu 
araçlar imalat sanayiinde dönüşümü hızlandırmak için nasıl daha etkin hale getirilebilir?   

b. (Bölüm 2.2.) Sanayi Politikasının Yeni Temaları: Hem imalat sanayiinin dö-
nüşümüne hem de Türkiye’nin yeni büyüme hikayesine katkı sunmak amacıyla önerilen 
dört tema (Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Sistemler, Yeşil Sanayi, Uluslararası İş Yapabilen 
KOBİ’ler, Kadınları Kapsayıcı bir Sanayi Yapısı) altında önerilen adımlar dönüşümü na-
sıl hızlandırabilir? Bu adımlar dünyadaki teknolojik eğilimlerin yarattığı fırsatları yaka-
lamamızı nasıl sağlayabilir?  Kamu bu temalar için elindeki araçları nasıl kullanabilir? 

c. (Bölüm 2.3.) Sanayiyi Etkileyen Yatay Alanlar: Kamunun elindeki araçları 
kullanarak, imalat sanayiindeki firmaların verimliliklerini artırabileceği alanlar nelerdir? 
ÖİK üyeleri tarafından öncelikli olarak görülen dokuz yatay alanda (enerji, ulaştırma, 
sanayi arsasına erişim, finansmana erişim, araştırma-geliştirme, tasarım, fikri mülkiyet, 
standardizasyon ve kalite altyapısı, beceriler ve insan kaynağı) kamu öncelikli olarak 
hangi önlemleri almalıdır? 

d. (Bölüm 2.4.) İmalat Sanayii Alt Sektörlerinde Dönüşüm: İmalat sanayii alt 
gruplarında (tasarım endüstrileri, makine ve sistem endüstrileri, gıda ve yaşam bilimleri 
endüstrileri, temel ve ara mallar endüstrileri) dönüşümü gerektiren sebepler ve eğilimler 
nelerdir? Sektör kuruluşlarının veya kamunun koyduğu hedefler nelerdir? Bu sektörler, 
yatay politika alanlarındaki aksaklıklardan nasıl etkilenmektedir? Kamu elindeki araçlar-
la bu sektörlerde dönüşüme nasıl katkı sağlayabilir?

e. (Bölüm 2.5.) İmalat Sanayiinde Dönüşümün Bölgesel Boyutu: Türkiye gibi 
hem çok geniş ve çeşitli bir coğrafyaya ve üretim yapısına sahip olan, hem de bölgesel 
gelişmişlik farklılıklarının ciddi bir sorun olduğu bir ülkede, kamu imalat sanayii dönü-
şümünün bölgesel boyutunu nasıl ele almalıdır? Sanayi politikaları bölgesel düzlemde 
nasıl farklılaşmalıdır? Bölgesel rekabet gücü ve dönüşüm gündemlerinin tasarımı için 
öncelikli konular nelerdir? 
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Şekil 23: İmalat Sanayiinde Dönüşüm için bir Uygulama Çerçevesi Önerisi

2.1. Sanayi Politikası Araçları 

İmalat sanayiini daha nitelikli bir yapıya doğru dönüştürecek faaliyetleri ca-
zip kılma gücü kamunun elinde bulunmaktadır. Söz konusu dönüşümün kamu ta-
rafından ne ölçüde yönlendirilebileceğinin başlıca belirleyicisi, kamunun elindeki 
araçlar ve onları kullanma etkinliğidir.  Bu bölümde kamunun elinde olan ve imalat 
sanayiinin dönüşümünü yönlendirme potansiyeli olan araçlar tanımlanmakta ve bu araç-
lardaki sorunlar kısaca değerlendirilmektedir. Bu bağlamda geleneksel sanayi politikası 
aracı olarak da bilinen ve imalat sanayiini doğrudan etkileyen kamu alımları, teşvikler, 
vergiler, yasal düzenlemeler, uluslararası ve kamu-özel sektör arasındaki işbirliği ve di-
yalog mekanizmalarına odaklanılacaktır. 

Bu bölümün esas amacı araçların önemine ve işlevine dair kısa tespitler yap-
maktır.  Etkin bir sanayi politikası oluşturmak için bu araçların en iyi şekilde nasıl 
kullanabileceğine yönelik kapsamlı etki değerlendirmesi çalışmaları yapmak gerek-
lidir. Bu araçlara yönelik etki analizi ve etki değerlendirmesi çalışmalarının bugüne ka-
dar yeterince yapılmamış olması, sanayi politikasının etkinliğini değerlendirmeyi büyük 
ölçüde zorlaştırmaktadır. 

Bu bölümde ele alınan her sanayi politikası aracı için Sektörel Çalışma Grup-
larından gelen taleplere de yer verilmiştir. Sektörlerin sanayi politikası araçlarından 
beklentileri ve bu araçlardan etkilenme biçimleri farklılaşabilmektedir. Kamunun elin-
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deki araçları kullanırken ve geliştirirken bu farklılıkları dikkate alması imalat sanayiinde 
dönüşümü yönlendirebilmesi için önemli bir ön koşuldur. 

2.1.1. Kamu Alımları

Kamu alımları, sanayinin dönüşümünde doğrudan rol oynayacak güce sahip-
tir. Devlet, büyüklüğünden bağımsız olarak sanayiden en yüksek miktarda mal alan ku-
rumdur. Alımların tabi olduğu standartlar ve yönetmeliklerin merkezden belirlenebilir ol-
ması, kamuya o ülkedeki talep koşullarını belirlemede etkin bir rol verir. Örneğin ABD’de 
Beyaz Saray’ın açıkladığı Gelişmiş İmalat için Milli Stratejik Plan’daki beş stratejiden 
biri, federal kurumların yeni geliştirilen ürünlerin alımında öncü rol oynayarak KOBİ’le-
re destek olmasıdır.13 Benzer şekilde, Avrupa Birliği de kamu alımları yoluyla KOBİ’lerin 
inovasyon kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla tecrübe ve başarılı uygulamaları paylaşma 
amaçlı çalışmalar yürütmektedir.

Türkiye’de genellikle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yürütü-
len kamu alımları, bu Kanunda belirtilen ihale usulleri, doğrudan temin ve istisna 
kapsamındaki alımları kapsamaktadır. İhale türlerine göre kamu alımları; mal alımı, 
hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı ve yapım işleri olarak sınıflandırılmakta, ihale 
yoluyla yapılan alımlar ve doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar olmak üzere iki kı-
sımda incelenmektedir. Mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri olarak üçe ayrılan ihale 
türleri arasından yapım işleriyle mal alımlarının büyüklüğü, kamu ihalelerinin sanayi için 
olan önemini göstermektedir. 2011 yılı sonunda gerçekleşmiş olan kamu ihalelerin sek-
törel dağılımına bakıldığında, en büyük paya sahip ilk beş sektör sırasıyla inşaat işleri; 
petrol ürünleri, yakıt, elektrik ve diğer enerji kaynakları; tıbbi cihazlar, ilaç ve kişisel 
bakım ürünleri; gıda, içecekler, tütün ve ilgili ürünler; ve nakliye hizmetleri olmuştur.14 
 AB İlerleme Raporlarında, Türkiye’nin ihale mevzuatının AB standartlarıyla uyumlu 
hale getirilmesinde bir dizi sorun olduğu görülmektedir. Ayrıca, ihale süreleri ve şikayet 
süreci, yoğun altyapı ihtiyacı nedeniyle ihale yapan kurum ve katılan firma sayısının 
gelişmiş ülkelere kıyasla fazlalığının doğurduğu zorluklar da sistemin etkinliğini kısıtla-
yabilmektedir.15

Kamu alımları kapsamında uygulanan politikaların, sanayide üretim kapa-
sitesinin sofistikasyonunun dönüşümünü tam anlamıyla desteklediğini söylemek 
mümkün görünmemektedir.16 Örneğin ilaç sektöründe ilaç ithalatımızın yüzde 88’ini 
orijinal ilaçlar, özellikle de yüksek fiyatlı olanlar oluşturmaktadır. Yerli üretimde ise 2004 
yılında yüzde 15 olan orijinal ilaç payı, 2012 yılında yüzde 7’ye düşmüştür. Uygulanan 
politikalar yerli üretimde jenerik ilaç üretimine olan eğilimi artırırken öte yandan ilaç-
ta yüksek teknolojili ürün üretme kapasitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Buna ek 
olarak Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması’nın revize edilmiş halinde yerli 

13 A National Strategic Plan for Advanced Manufacturing (2012), 
14 Kamu İhale Kurumu (2011)
15 İğdeler, Serdar (2012)
16 Arslanhan Memiş, Selin (2012)
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mallarına yüzde 15 fiyat avantajı gibi ayrıcalıkları ortadan kaldıracağı öne sürülmektedir. 
Kamu alımları kapsamında uygulanan politikaların, kısmen de olsa sanayideki sofistikas-
yon düzeyinde belirleyici bir rol oynadığı dikkate alınmalıdır.

Kamu alımları stratejisinin 2023 yılı hedefleri ile olan ilişkisinin kurularak 
imalat sanayiinde daha fazla katma değer ve kalite üretilmesine hizmet etmesi ge-
rekmektedir. Kamu alımlarının imalat sanayii üzerinde daha fazla dönüştürücü olabil-
mesi için aşağıdaki hususlar önem taşımaktadır:

a. Kamu ihalelerinin AB müktesebatı ile uyum düzeyinin artırılması önemlidir. 
Kamu ihaleleriyle ilgili kurumların kapasitesinin ve personel eğitim seviyesinin artırıl-
ması gerekmektedir. 

b. Yerli malı alımlarına getirilen yüzde 15 fiyat avantajının daha etkin uygulanması 
için kurumlar arası bir strateji çerçevesi geliştirilmeli, mevcut düzenlemenin uluslararası 
taahhütlerimizle olası çelişkileri gözden geçirilmelidir. 

c. İhale şartnameleri ve teklif kabul koşulları, katma değer artırma stratejisiyle 
uyumlu olarak en düşük fiyat yerine aynı fiyata en yüksek kaliteyi talep edecek şekilde 
yeniden düzenlenmelidir (“total cost of ownership” yaklaşımı). 

d. Kentsel dönüşüm sürecinde yeniden inşa edilecek kamu binalarının yüksek 
enerji verimliliği, malzeme kalitesi ve akıllı standartlara göre yeniden inşa edilmesinin 
sağlanması, inşaat ve ilgili sektörlerde inovatif ve yüksek katma değerli üretimin önünü 
açabilir. Üretiminde yüksek risk bulunan tünel delme aleti, demiryolu bakım araçları gibi 
ürünlerde kamu alımı ve Ar-Ge yüksek oranlarda desteklenerek üretim altyapısı geliştiril-
melidir. Kentsel dönüşüm süreci, bahsi geçen bu altyapı unsurlar kullanılırken bu belgede 
ele alınan akıllı sistem yaklaşımı ile tasarlanmalıdır.

e. Benzer şekilde Eğitim Sektöründeki teknolojik dönüşüme önemli bir katkı sağ-
layacak olan Fatih Projesi kapsamında yapılacak kamu alımlarında da uzun vadeli bir 
imalat sanayiinde dönüşüm perspektifinin benimsenmesi yerinde olacaktır. 

f. Sektörlerden gelen öneriler:

i. Kamu alımlarında kalite-fiyat değerlendirmesi yapılmalı, yerli sanayimiz inovas-
yona yönlendirilmeli ve şirketlere yeni ürün geliştirme şansı verilmelidir. (Hazırgiyim 
– Tekstil – Deri Sanayii Çalışma Grubu). “Yerli üretici lehine fiyat uygulaması”nın tam 
manasıyla işlememesi nedeniyle yükselen cari açık tehlikesi ve yerli sanayi ve teknoloji-
lerinin geliştirilmesi ilkesi açısından bu hususta sahaya yansıyacak acil ve keskin önlem-
lerin alınması gerekmektedir (Seramik Sanayii Çalışma Grubu).

ii. Yerli ürünlere kamu alımlarında öncelik tanınmalı (İlaç, otomotiv, elektronik Sa-
nayii Çalışma Grubu). Yerel yönetimler aracılığıyla bu öncelikler sürdürülmelidir (Oto-
motiv Sanayii Çalışma Grubu). Şirketlere ihaleden en az bir yıl öncesinde plan, program 
ve ihale kapsamı duyurularak geleceğe yönelik ürün geliştirme şansı verilmelidir (Elekt-
ronik Sanayii Çalışma Grubu). Yerli malının geri ödeme süreçlerine dahil edilmesinin 
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kolaylaştırılması, ithal ürünlerin geri ödeme süreçlerine dahil edilmesinin zorlaştırılması 
önerilmektedir (Tıbbi Cihaz Sanayii Çalışma Grubu).

iii. Büyük ihalelere KOBİ’lerin katılımının zor olması nedeniyle, bu ihalelerin par-
çalanması ve KOBİ’lere pay aktarılması imalat sanayiinin gelişimine yardımcı olabilir 
(Mobilya Sanayii Çalışma Grubu).

iv. Büyük hacimli ve özellikle dış kredili yatırım projelerinde off-set şartı getirilme-
lidir (Makine Sanayii Çalışma Grubu).

2.1.2. Devlet Yardımları ve Teşvikler

Sanayi politikaları uygulanırken kullanılan araçlar arasında kuşkusuz en yay-
gın ve eski olanı devlet yardımları, yani ülkemizdeki kullanımıyla teşviklerdir.  Teş-
vikler, belirli faaliyetler, ürünler ve sektörlerde maliyeti düşürmek amacıyla firmaların 
yatırım ortamı ile ilgili yaşadığı sıkıntıları vergi ve sigorta primi indirimi, KDV istisnası, 
gümrük vergisi muafiyeti, bedelsiz arsa tahsisi ve enerji desteği gibi kanallarla çözebilir. 
Örneğin, insan kaynağı ve enerji tasarrufu ile ilgili becerilerin geliştirilmesinde rol oyna-
yabilir. Özellikle firmaların yeni ürün ve yöntemler geliştirmesinin önünde engel teşkil 
eden bilgi ve koordinasyon eksikliklerinin önüne geçilebilmesi için devlet, teşvikleri kul-
lanılabilir.17

Teşvik mekanizmaları, Türkiye’de 1960’lardan bu yana, özel sektör yatırımını 
desteklemeyi amaçlamıştır. Ancak teşviklerin imalat sanayiinin rekabet gücünü ge-
liştirmek için tek başına yeterli olmadığı da görülmüştür. Yatırımlara sağlanan kamu 
desteklerinin ne derece etkin bir araç olarak kullanıldığı tartışmaya açıktır. Türkiye’de fir-
malara verilen yatırım teşviklerinin verimlilik, istihdam ve yatırım bakımından etkilerini 
inceleyen 2005 tarihli bir çalışma, Türkiye’deki sistemin firmaların yatırımını teşvik et-
mek yerine yatırım ortamının eksikliklerini tazmin etmeye yaradığını ortaya çıkarmıştır.18

2012 yılında kamuoyuna sunulan yeni teşvik paketinde ise, üretim faaliyet-
lerinin katma değerinin artırılması ve ileri teknoloji yatırımlarının desteklenerek 
küresel rekabet gücünün artırılması amaçlanmıştır.19 Yeni teşvik sistemi kapsamında 
yeni bir bölgesel harita, il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçiş, destek unsurlarında deği-
şen süreler ve oranlar, desteklenecek sektörlerin güncellenmesi, sosyoekonomik açıdan 
görece az gelişmiş bölgelere cazip destekler ve öncelik arz eden yatırım destekleri bu-
lunmaktadır. Ayrıca, teşvik sistemindeki destek araçlarının sayısının da bu paketle arttığı 
gözlenmiştir. Özellikle bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi ve diğer bazı hedefle-
rin gerçekleşebilmesi için teşviklerle beraber diğer yatay politika alanlarının da iyileşti-
rilmesi gerekmektedir.

17 Rodrik, Dani  UNIDO, (2006) 
18 Ersel, Hasan; Filiztekin, Alpay (2005),
19 Acar, Ozan; Çağlar, Esen (2012)
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Teşvikler, sanayi politikasının bir parçası olan neredeyse tüm yatay alanları 
etkileyen araçlardır. Örneğin, Türkiye’de firmaların OSB’lerde faaliyet göstermesinin 
özendirilmesi amacıyla, arsaya erişim maliyeti bu bölgelerde düşürülmüştür.  Ar-Ge fa-
aliyetlerine öncelik tanınması ve firmaların yenilikçilik kapasitelerinin geliştirilmeleri 
için özel destek mekanizmaları kurulmuştur. Son teşvik paketinde yapılan değişikle vergi 
indirimlerinin yatırım aşamasında gerçekleşmesi, firmaların finansmana erişimle ilgili 
yaşadığı sıkıntıları azaltmayı amaçlamıştır. 

Teşviklerin imalat sanayiindeki akıllı, yeşil ve kadın dostu dönüşüme yardım-
cı, etkin araçlar olabilmesi için birtakım prensipleri göz önünde bulundurmak fay-
dalı olacaktır. Bu bağlamda teşviklerin imalat sanayii üzerindeki dönüştürücü etkisini 
güçlendirmek için aşağıdaki adımların atılması düşünülebilir:

a. Kaynak dağıtımının Güney Kore ve İsrail’de olduğu gibi kamu yerine piyasa 
yoluyla olması, doğru sektör ve firmaların seçilmesini kolaylaştıracaktır. 

b. Her ne kadar teşvikler bu belgede sanayi politikası aracı olarak ele alınsa da, ya-
tay politika alanları ile tamamlayıcı bir ilişki içerisindedirler. Bu nedenle teşvik programı 
ve yatay alanlar ile ilgili alınan diğer önlemlerin bütüncül bir yaklaşımla tasarlanmaları 
gerekmektedir. 

c. Teşviklerin performans odaklı dağıtılması, başarıyla uygulamaya konmuş doğru 
faaliyetlerin seçilmesini kolaylaştıracaktır. Teşviklerin rekabetçiliği artırma çerçevesine 
göre hazırlanması ve uygulamaya konması gerekmektedir.  

d. Sektörlerden gelen öneriler:

i. İmalat sanayii sektörlerinin üniversitelerle işbirliği halinde Ar-Ge kapasitesini 
geliştirmesi amacıyla sektörel Ar-Ge merkezleri desteklenmelidir (Hazırgiyim – Teks-
til – Deri ve İlaç Sanayii Çalışma Grubu). Yeni molekül keşfi gibi katma değeri yüksek 
ürünlere yönelik üretim yatırımları ile fikri hakların ticarileştirilmesine yönelik yatırımlar 
ve küresel rekabetçi teknolojilerin Türkiye’ye girişi teşvik edilmelidir (İlaç Sanayii Ça-
lışma Grubu). Ar-Ge teşviklerinde mecburi olan 50 uzman sayısı sektörlere göre tekrar 
belirlenmeli, gerekirse aşağıya çekilmelidir (İlaç Sanayii Çalışma Grubu) Çevre,  Ar-Ge, 
ürün geliştirme (Ür-Ge) ve istihdamı destekleyici teşvikler uygulanmalıdır (Demir-çelik 
Sanayii ve Seramik Sanayii Çalışma Grubu).

ii. Devlet yardımlarının AB kurallarına uyum çerçevesinde sınırlandırılmasını ön-
gören mevzuatın ertelenmesine; Ar-Ge teşviklerinin çeşitlendirilerek sürdürülmesine 
önem verilmelidir (Otomotiv Sanayii Çalışma Grubu).

iii. Mevcut teşvik paketinin sadece iller değil ilçeler düzeyinde de düşünülerek göz-
den geçirilmesi, bunun için de kümelerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu önlem kü-
çük firmaların bu kümelerde toplanmasına yardımcı olacaktır (Mobilya Sanayii Çalışma 
Grubu).
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iv. Turquality kapsamının Türk sermayesi tarafından satın alınan yabancı ülkelerde 
tescilli markalara da açılması, şirket ve marka satın almalarda oluşan masrafların, destek 
sürelerinin, desteklenen marka sayılarının, tasarım destekleri kapsamının genişletilmesi 
gerekmektedir (Seramik Sanayii Çalışma Grubu).20

v. Devletin destekleme ve düzenleyici rolü, aynı zamanda yurtdışı pazarlarda ya-
tırım artışı ve ortalama fiyatta artışa da odaklı olmalıdır. Türk firmalarının yurtdışında 
yapacağı satın alma ve birleşme modellerini destekleyecek kredi modeli oluşturulmalıdır. 
Özellikle pazar payı artırmak ve üst segmentte tutunmak için Türk firmalarının marka 
satın almaları desteklenmelidir (Seramik Sanayii Çalışma Grubu).21

2.1.3. Vergi Sistemi 

Sanayi politikasının uygulanmasına yardımcı olan teşvik dışındaki mali araç-
ların başında, vergi politikası gelmektedir.  Belirli istisnalar dışında hemen her türlü 
ekonomik faaliyetin vergilendirildiği günümüzde, vergilerin karşılaştırmalı oranı yatı-
rımcıların seçimlerini doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle, vergi sistemi oluşturulurken 
imalat sanayiindeki dönüşüm hedeflerinin göz önünde bulundurulması önemlidir. Firma-
ların teknolojik kapasitelerini geliştirmeleri ve nitelikli eleman istihdam etmeleri; enerji 
tasarrufunu sağlayacak araştırma faaliyetlerine odaklanmaları; ve uluslararası pazarlara 
girmek için gerekli diğer becerileri elde etmek üzere ihracat ve ara girdi ithalatı ile ilgili 
uzun vadede sürdürülebilir ve katma değeri yüksek alanlara yönelmeleri vergi sisteminin 
tasarımına ve uygulamasına bağlıdır. 

Türkiye’de sanayi politikasının bir parçası olarak kullanılacak mali araçlarla 
ilgili kararlar, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tara-
fından verilmektedir.  2011 yılı itibariyle toplam vergilerin yaklaşık yüzde 30’u gelir 
ve kazançlar üzerinden alınırken, yaklaşık yüzde 65’i mal ve hizmetler üzerinden tahsil 
edilmektedir. Söz konusu vergi yükü büyük ölçüde imalat sektöründe tarh ve tahakkuk 
etmektedir. İmalat sektöründeki vergi yükü yeni yatırımları engellemek, kayıt dışını bü-
yütmek, ekonominin rekabet gücünü ve istihdam artışını zayıflatmak gibi riskleri berabe-
rinde taşıdığı için son derece dikkat edilmelidir. Bu doğrultuda kurumlar vergisi oranında 
yapılan indirime rağmen, imalat sektörüne yönelik vergi oranlarının yüksekliği, sürdü-
rülebilir yüksek büyüme için zorunlu olan yabancı sermaye girişini de zorlaştırmaktadır. 
2012 yılında imalat sanayii adına en önemli vergisel adım açıklanan bölgesel ve sektörel 
teşvik paketleri olmuştur. Ancak bu gelişmelere rağmen vergi sistemiyle ilgili en büyük 
eleştiri olan dolaylı vergilerin oranının yüksek oluşuna dair bir iyileştirilmeye gidilme-
miştir.  İmalat sanayiini de yakından ilgilendiren bu sorunun üzerine gidilmesi için Tür-
kiye’deki vergi sisteminin kapsamlı bir reforma ihtiyacı olduğunu söylemek mümkündür.

Vergiler, imalat sanayiinin üretim ve ihracat ile ilgili yatırımlarını önemli öl-
çüde etkilemekte, sanayi politikasındaki bazı yatay alanları ve tüm sektörleri yakın-

20 Bu kısım Onuncu Kalkınma Planı Seramik Sektörü Çalışma Grubu Raporundan alınmıştır. 
21 A.g.e. 
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dan ilgilendirmektedir. Firmaların uzun vadeli yatırımlara teşvik edilmesi, imalat sana-
yiinde katma değeri yüksek, yenilikçi faaliyetlerin tercih edilmesi açısından önemlidir.  
Bu açıdan bakıldığında, vergi sisteminde yapılacak bir değişiklik, firmaların teknolojik 
kapasitelerini geliştirmelerini sağlayabilir ve aynı zamanda Ar-Ge, fikri mülkiyet, ölçme 
ve standartlar ile enerji gibi çeşitli yatay alanları da doğrudan etkileyebilir. İhracat ve it-
halat dinamiklerini ise, gümrük vergileri, ithalde alınan KDV ve diğer dış ticaret gelirleri 
etkilemektedir. 2010 yılında bir önceki yıla göre gümrük vergilerinde yüzde 31,4, ithalde 
alınan KDV’de ise yüzde 38,5’lik yüksek büyümeler gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, 2007 
yılında tekstil, sağlık, eğitim ve gıda sektörlerinde seçilmiş mal ve hizmetlerde KDV 
oranları yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmiştir. Otomotiv imalat sektörüne özgü en önem-
li vergi sistematiği değişimi, düşük karbondioksit emisyonu olan araçların kullanımını 
teşvik eden bir vergilendirme sistemi için taslak çalışmanın kanunlaşmak üzere bekliyor 
oluşudur. 2012 yılında, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan beşeri tıbbi ürünle-
rin, bu ürünlerin içeriğinde bulunan etkin maddeler ve hammaddelerinin, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri, bu ürünlerin 
imalatında bulunan aktif maddeler ve hammaddelerin Katma Değer Vergisi oranı yüzde 
8’e indirilmiştir. Bahsi geçen girişim ilaç imalat sanayiini teşvik için oldukça önemli bir 
adımdır. 

Vergilerle ilgili yapılan düzenleme ve reformlar, sanayi politikasının hareket 
alanı en geniş araçları arasındadır. Bu bağlamda, aşağıdaki adımların atılması duru-
munda, Türkiye’nin yapısal sorun alanlarının başında gelen vergi sistemi, imalat sanayii-
nin dönüşümüne daha fazla katkı sağlayabilecektir.

a. İmalat sanayiindeki firmaların rekabet güçlerini olumsuz etkileyen enerji, ula-
şım, iletişim gibi alanlardaki ilave vergi yüklerinin gözden geçirilmesi hayati önemdedir. 
Türkiye’deki imalat sanayiinde firmaların üzerindeki vergi yükünün yüksek olmasının 
sebeplerinden biri, Türkiye’de vergi tabanının olması gerektiğinden küçük, kayıt dışı 
ekonominin payının ise oldukça yüksek olmasıdır. Vergi tabanının genişletilmesi, işlet-
meler üzerindeki vergi yükünü hafifletecektir. 

b. Türkiye’nin kısıtlı olan sermayesini yüksek katma değerli sanayi alanlarına 
yönlendirebilmesi için alternatif para kazanma kanallarının daha etkin vergilendirilme-
si tartışılmalıdır. Örneğin Türkiye’de arsa fiyatlarının artışından ve gayrimenkul spekü-
lasyonundan doğan gelirlerin vergilendirilmiyor olmasının sanayi yatırımları üzerindeki 
etkilerinin araştırılması, doğru politikaların tasarlanması açısından gereklidir. Aynı şekil-
de, Türkiye’nin hızlı büyüyen kentlerinde imar uygulamalarındaki değişimlerin sanayi 
yatırımlarını nasıl etkilemekte olduğu konusunda da çalışmalar yapılmalıdır. Bu alanda, 
vergi sisteminin ve imar düzenlemelerinin sanayi yatırımlarını nasıl ve hangi şartlarda 
dışlamayacağı başarılı ülke örneklerine bakılarak anlaşılabilecektir. (Örneğin, Güney Ko-
re’de spekülatif gayrimenkul rantının önüne geçmek amacıyla geliştirilen spekülasyon 
bölgeleri uygulamasından Türkiye için de bazı dersler çıkartılabilir.)

c. Uzun vadeli yatırımların üzerindeki vergi yükünün azaltılması, uzun vadeli çaba 
gerektiren Ar-Ge, Ür-Ge gibi faaliyetlerin daha cazip hale gelmesini sağlayacaktır. Vergi 
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yoluyla teşvikler tasarlanırken, sektörlere yönelik stratejilerin yanında, imalat sanayiinin 
ihtiyacı olan dönüşümü tetikleyecek ve yeni ürün ve becerilerin geliştirilmesine yardımcı 
olacak ekonomik faaliyetlerin de özendirilmesi gerekmektedir.22

d. Son olarak, enerji ve sosyal güvenlik ile ilgili oluşturulacak vergi sistemleri, sa-
nayi politikasının dönüşüm hedefleri göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.

e. Sektörlerden gelen öneriler:

i. Üretim maliyetlerine etki eden kamusal yükler (istihdam, enerji, çevre) OECD 
ortalamasına çekilmelidir. (Hazır giyim – Tekstil – Deri Sanayileri Çalışma Grubu, Tıbbi 
Cihaz Sanayii Çalışma Grubu). Özellikle enerji yoğun sektörlerin rekabet gücünün ko-
runması için üretimin tüketimden fazla olduğu hafta sonları ve bayram tatillerinde, gece 
tarifesi uygulanması, yaz aylarında puant saati uygulamasının 2 saate düşürülmesi; TRT 
payı, belediye payı ve enerji fonu gibi kesintilerin ve entegre tesislerde kok gazından 
alınan hava gazı vergisinin kaldırılması; kesinti ve vergilerin KDV matrahı dışında tutul-
ması; elektrik enerjisi fiyatlarında, tüketim miktarını esas alan ve tüketim arttıkça fiyat-
larda düşüş sağlayan, AB ülkelerindeki sanayi tarife gruplarına benzer bir düzenlemeye 
gidilmesi gerekmektedir (Demir-çelik Sanayii Çalışma Grubu)23

ii. Girdi ve son ürün arasında yüzde 18 – yüzde 8 olarak değişen KDV oranları, yüz-
de 12 olarak tek bir KDV oranında birleştirilerek çözülebilecektir. (Tıbbi Cihaz Sanayii 
Çalışma Grubu)

iii. Ar-Ge ekosisteminin sürdürülebilirliği açısından kaynak yapıları gözden geçi-
rilmiş araştırma fonlarının birleştirilmesi, kalıcı kamu kaynaklarıyla donatılması, ulusal 
bir Ar-Ge fonunun oluşturulması, özellikle kısa dönemde geliştirme modellerine yöne-
lik araştırmalara kaynak aktarılması değerlendirilmelidir (İlaç Sanayii Çalışma Grubu).24 

2.1.4. Yasal Düzenlemeler (Regülasyonlar) 

Sanayi politikası ve kalkınma planı gibi stratejik belgelerin hayata geçirilmesi 
ancak yasal düzenlemelerle mümkündür. Tarife dışı engeller, fikri mülkiyet hakları, re-
kabet hukuku gibi yasal düzenlemeler, bir yandan sanayi politikası ve kalkınma planı gibi 
stratejik belgelerin uygulanmasını mümkün kılarken, diğer yandan uygulamadaki yön-
temi de belirleyen önemli araçlardır.  Bu açıdan bakıldığında yasal düzenlemeler sanayi 
politikası açısından sadece tamamlayıcı değil, aynı zamanda elzem bir araçtır. Firmala-
rın yapacağı yatırımlar ve alacakları diğer kararlar, mevzuat ve düzenlemelerdeki küçük 
ayrıntılara göre değişebilecektir. Örneğin, KOBİ tanımının değişmesi, binlerce firmanın 
yararlanacağı teşvikleri ve uyması gereken yükümlülükleri yeniden belirleyecektir.  

22 Rodrik, Dani, UNIDO (2006)
23 Bu kısım Onuncu Kalkınma Planı Demir Çelik Sektörü Çalışma Grubu Raporundan alınmıştır 
24 Bu kısım Onuncu Kalkınma Planı İlaç Sektörü Çalışma Grubu Raporundan alınmıştır 
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İmalat sanayiindeki dönüşümü etkileyebilecek yasal düzenlemelerin hazırlan-
ması, Türkiye’de birçok kamu kuruluşunun parçası olacağı oldukça yoğun ve kar-
maşık bir süreci içermektedir. Başta Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı olmak üzere, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Rekabet Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkan-
lığı, KOSGEB, TUBİTAK, TÜRKAK, TPE ve TÜRKAK gibi kamu kuruluşlarının hazır-
layacağı düzenlemelerin koordinasyonla hazırlanması bu nedenle önem arz etmektedir. 
Türkiye’deki sanayi politikasını hayata geçiren yasal düzenlemelerin etkinliği ile ilgili bir 
çalışma henüz gerçekleştirilmemiştir. Böyle bir çalışma, sistemdeki aksaklıklar ve eksiklik-
lerin saptanması ve giderilmesi açısından faydalı olacaktır.  Ancak yargı sisteminin etkin-
liği ile ilgili World Justice Project’in hazırlamış olduğu Hukukun Üstünlüğü Endeksinde,25 
 Türkiye’nin çalışmadaki diğer gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kalması, yasal düzen-
lemelerin uygulanışında Türkiye’de birtakım sorunlar olduğuna işaret etmektedir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, yasal düzenlemeler sanayi politikasının bütü-
nünü etkileyecek araçlardır.  Ölçme ve değerlendirme mevzuatının halen Türkiye’de 
büyük ölçüde tamamlanmamış olması, kalite odaklı, yüksek katma değerli aktivitelerin 
imalat sanayiinin odağı haline gelmesini engellemiş faktörlerden bir tanesi olarak sa-
yılabilir.  Doğum izniyle ilgili kanun ve düzenlemeler, ülkemizde oldukça düşük olan 
kadınların işgücüne katılım oranını önemli ölçüde etkilemektedir. Enerji kullanımı ve 
CO2 emisyonunun azaltılması gibi çevresel uygulamalarla ilgili mevzuat ve düzenlemeler 
sadece otomotiv ve inşaat malzemeleri sektörlerine değil, bu belgede genişçe incelenen 
yeşil ekonomi teması ve yatay alanlar altında ele alınan enerji verimliliği konusuna da 
şekil verecektir. 

Sanayi politikasının uygulamadaki başarısı ve etkinliği, yasal düzenlemelerin 
nasıl tasarlandığıyla yakından ilgilidir. İşletmelerin iç piyasada faaliyet gösterdikleri 
iş ortamı birçok yönüyle mevcut kurumlar ve yapılarla ilişkilidir.  Dolayısıyla kurumsal 
çerçeve sisteminin etkinliği, firmaların performansını etkilemektedir. Bu nedenle sanayi 
politikasının yasal çerçevesi hazırlanırken, bazı prensiplere sadık kalınmalıdır: 

a. Mevzuatın öngörülebilir olması özellikle uzun vadeli yatırımlar açısından önem-
lidir. Düzenlemelerin yasal açıdan kesinlik sağlaması ve net olması, hem firmaların ya-
tırım kararlarını güvenle almalarını sağlayacak, hem de farklı yorumlamaların getireceği 
aksaklık ve karışıklıkların oluşmasını engelleyecektir. 

b. Yasal düzenlemeleri yapacak kurumların imalat sanayiinin dönüşüm perspekti-
finden haberdar olmaları sağlanmalı ve üzerinde çalışılan mevzuatın Türkiye’nin 2023 
hedeflerine ve yüksek nitelikli bir sanayi yapısına dönüşümü üzerindeki etkisini analiz 
etme kapasiteleri geliştirilmelidir. 

c. Benzer şekilde mevzuatın amaç ve kapsamının açık olması, uygulamadaki ak-
saklıkları önleyeceği gibi oldukça karmaşık olan sistemin uyum içinde çalışmasını sağ-

25 Agrast, M;, Botero, J.; Ponce, A. (2012)
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layacaktır. Yaptırım gücü yüksek bir rekabet hukuku, iyi işleyen bir pazar ekonomisi için 
elzemdir. 

d. Tüm bunlara ek olarak, politikaların ve firmaların başarıları ile ilgili net kriterle-
rin belirlenmesi, kaynakların etkin bir şekilde kullanımını ve politikaların iyileştirilerek 
yeniden tasarlanmasını mümkün kılacaktır.

e. Sektörlerden gelen öneriler:

i. İklim değişikliği ve düşük karbon ekonomisini amaçlayan mevzuatın yaratacağı 
yükümlülüklerin dikkate alınması ve “Enerji verimliliği” ve “Çevre Kanunu” ile ilgili 
yeni mevzuat çalışmalarındaki belirsizliklerin ve teknik mevzuat ile ilgili idari ve tek-
nik altyapı eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir (Otomotiv Sanayii Çalışma Grubu). 
Diğer Profesyonel Endüstriyel Cihazların güç kaynaklarında AB standartlarında olduğu 
üzere bir verim sınırı konulması ve bu verimliliğin altındaki ürünlerin üretilmesi ve satı-
şının yasaklanması yerinde olacaktır (Elektronik Sanayii Çalışma Grubu).

ii. Dahilde İşleme Rejimi (DİR) uygulamasının, piyasayı çarpıtıcı sonuçlar doğuran 
esnekliklerinin kaldırılarak, ithal edilen ürünlerin, birebir ihraç edilecek üründe kullanıl-
masını zorunlu kılacak bir çerçevenin oluşturulması gerekmektedir (Demir-çelik Sanayii 
Çalışma Grubu). Piyasa gözetimi ve denetimi ile kalitesiz ve gerekli standartlara sahip 
olmayan ürünlerin yurt içinde üretilmesi engellenmeli veya yurt dışından ülkemize girişi 
engellenmeli, piyasaya giren ürünlerin piyasadan çıkarılmasını sağlayacak bir mekaniz-
ma tesis edilmelidir (Seramik Sanayii Çalışma Grubu).26

iii. SGK geri ödeme kapsamına yerli ürünlerin alınmasının sağlanmasını kolaylaştı-
rıcı düzenlemeler yapılmalıdır (Tıbbi Cihaz Sanayii Çalışma Grubu).

iv. Temel bilimlere hizmet veren teknokentler için de bir çekim merkezi olabilecek, 
çevresinde küçük araştırma birimlerinin yüksek katma değer yaratacağı bir ekosistem/
kümelenme oluşumunu tetikleyecek ulusal araştırma laboratuarı için gerekli yasal düzen-
lemeler yapılmalıdır (İlaç Sanayii Çalışma Grubu).

v.  Yatırımların önündeki çevre mevzuatı, arazi tahsisi ve izinler gibi süreçlerin, ya-
tırımları teşvik edecek şekilde kolaylaştırılması ve hızlandırılması gerekmektedir (Demir 
– Çelik Sanayii Çalışma Grubu).

2.1.5. İşbirliği ve Diyalog Mekanizmaları

İşbirliği ve diyalog mekanizmaları sanayi politikasının hayata geçirilmesinde 
vazgeçilmez bir unsurdur. Kamu kurumları ve özel sektör arasında bilgi akışının sağ-
lanması adına diyalog mekanizmaları önemli bir işleve sahiptir.27 Bilgiyi ticari başarıya 
dönüştürmek amacıyla kullanılan araçların en önemlilerinden biri ise üniversite-kamu-sa-

26 Bu kısım Onuncu Kalkınma Planı Seramik Sektörü Çalışma Grubu Raporundan alınmıştır.
27 Hausmann, R.  (2008)
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nayi işbirliğidir.28 İşbirliği ve diyaloglara verilebilecek bir diğer örnek ise altyapı yatı-
rımları, OSB’ler gibi kamu-özel ortaklıkları ve işbirlikleridir. Bunlara ek olarak bir de 
firmalar arasında rekabet öncesi işbirliklerinin kamu tarafından ortak Ar-Ge faaliyetleri 
benzeri girişimler ile özendirilmesi örnek gösterilebilir.

Türkiye’nin kamu ve özel sektör arasında diyalog mekanizması kurma alanın-
daki geçmişi başarılı ve başarısız örnekleri birlikte barındırmaktadır. Yakın dönem-
de imalat sanayiinde dönüşümü ilgilendiren farklı diyalog mekanizmaları kurulmuştur. 
Bunlardan biri iş yapma ortamındaki aksaklıkları çözmeye odaklanan ve 2001’de Bakan-
lar Kurulu Prensip Kararı ile kurulan Yatırım Ortamını İyileştirme ve Koordinasyon Ku-
rulu (YOİKK)’dur. 16 Ocak 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yapısı, çalışma usul 
ve esasları yenilenen YOİKK’in faaliyetleri Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki Teşvik Uy-
gulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. YOİKK bün-
yesindeki teknik komiteler kanalıyla düzenli olarak kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
sektör temsilcilerini bir araya getirmekte ve yatırım ortamındaki aksaklıkların giderilme-
sinde başka ülkeler tarafından da örnek alınan bir başarı sağlamaktadır. Diğer kritik di-
yalog mekanizması olan “Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas 
Komisyonu” (DÖİK) ise 2007’de Başbakanlık Genelgesiyle kurulmuştur. Temel hedefi 
sanayinin rekabet gücünü ilgilendiren orta ve uzun vadeli konulara odaklanarak sürekli 
bir tartışma platformu sağlamak ve kamu-özel sektör arasında bir malumat paylaşımını 
sağlamak olarak belirlenen DÖİK 2008-2009 döneminde 10 ayrı icra kurulu toplantısı 
gerçekleştirmiştir. Ancak 2009 sonrasındaki süreçte DÖİK’in devamlılığı sağlanamamış-
tır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Sanayi Stratejisi 
ve sektörel stratejilerin uygulama süreçlerinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin yer 
aldığı sürekli yapılar oluşturulmuş ve diyalog mekanizmaları geliştirilmiştir. Son olarak, 
5 Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması sürecinde özel ihtisas komisyonları kurulmuş, 
bu komisyonlardan çıkan sonuçlar kalkınma planlarının bünyesine dâhil edilmiştir.

Türkiye’de imalat sanayiinin kamu ve üniversite ile olan işbirliğini destekle-
yici bir dizi mekanizma bulunmakla beraber, bunların etkinliğine yönelik kamuoyu 
ile paylaşılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
TÜBİTAK, KOSGEB, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Üniversiteler bünyesindeki Tek-
noloji Transfer Ofisleri gibi kurumlar ve yapılar Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmaların 
sanayiye aktarılmalarını sağlamak amacıyla çeşitli programlar ve destekler sunmaktadır. 
İşbirliği faaliyetlerini destekleyen kurum ve kuruluşların arasında sektör dernekleri ve 
bilimsel araştırma yapan vakıflar ve düşünce kuruluşları sayılabilecektir. Türkiye’de ye-
nilikçilik ekosisteminin önemli birer parçası olarak işbirliği içinde olması gereken tüm bu 
kurumların, imalat sanayiinde dönüşümü hızlandırmak noktasında kendi aralarındaki iş-
birlikleri ve arayüzleri nasıl geliştirebileceklerine dair çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.  

İşbirliği ve diyalog mekanizmalarının bir sanayi politikası aracı olarak kulla-
nılması Türkiye’nin kamu yönetim kültüründe nispeten yeni bir olgu olduğu için, 
önümüzdeki dönemde bu alanda gelişmelere ihtiyaç vardır. İmalat sanayiinde dönüşü-

28 Northstar Innovation (2012)
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mü desteklemek amacıyla, işbirliği ve diyalog mekanizmalarının bir sanayi politikası aracı 
olarak kurgulanması önemlidir. Bu bağlamda 2009’da küresel krizin ekonomi politikaları 
gündeminde öncelikli bir yer almasıyla gündemden düşen ve sonra tekrar yerini alamayan 
DÖİK’in yeniden kurulması imalat sanayiinde dönüşüm iddiasının bir gereğidir. 

Bu bağlamda hem kısa hem de uzun vadeli stratejik konulara odaklanacak ka-
mu-özel sektör diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi önemlidir. Böyle bir yapı-
lanma, İmalat Sanayiinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonunda bir araya gelen ve ortak 
bir iradeye dönüşen dönüşüm vizyonunun da devamlılığını sağlamış olacaktır. Mevcut 
yaklaşımların kurgulanmasında aşağıdaki kriterlerin dikkate alınmasında fayda görül-
mektedir: 

a. Yapı ve sekreterya: Kamudan ve özel sektörden üst düzeyde katılım sağlanma-
sı, sekretaryanın güçlü bir kapasiteye sahip olması ve işlemesi, inisiyatif kullanabilmesi, 
araştırma yapabilecek ve değerlendirebilecek bir kapasitesinin olması: Üst düzey katılımlı 
toplantıların yılda iki veya dört defa, teknik düzeydeki toplantıların ise her ay yapılması. 

b. Gündem: Kurulacak mekanizmanın gündeminde, günlük/gündelik sorunların 
sürekli olarak ön plana çıkması ve gündemi doldurmasından ziyade daha uzun vadeli 
konulara ve stratejilere odaklanılması sağlanmalıdır. Bu bağlamda bu mekanizmanın üç 
parçalı bir gündeme sahip olması düşünülebilir (i) Küresel ekonomideki ve Türkiye’deki 
temel eğilimlerle ilgili bir uzman sunumu; Türk sanayiinin genel vizyonuna ve gelecek 
görünümüne yönelik (ii) Sekreterya tarafından koordine edilen araştırma konularıyla/pro-
jeleriyle ilgili sunumlar; tespitlerle ve strateji önerileriyle ilgili görüş alış-verişi ve tartış-
ma, (iii) Kamu ve özel sektör tarafından rekabet gücünü ilgilendiren konularda yapılan 
çalışmalarla ilgili bilgilendirme sunumlarının yapılması. 

c. Çıktılar: Mevcut uygulamalarda iyileştirme önerilerinin yanında, imalat sanayi-
inde dönüşüme yönelik farklı strateji önerileri ve raporları, etki analizi ve değerlendirme 
çalışmaları yapılması. 

d. Sektörlerden gelen öneriler:

i. Birbirleriyle alakalı olabilecek sektörlerin (Örn: halı ve derinin Turizm sektörü 
ile) işbirliği halinde olması gerekmektedir (Hazırgiyim – Tekstil – Deri Sanayii Çalışma 
Grubu). Ana - yan sanayi ilişkilerinin yetersizliğinin giderilmesi ve yeterli sinerjinin ya-
ratılabilmesi gerekmektedir (Otomotiv Sanayii Çalışma Grubu).

ii. Kamu ihalelerine katılabilmek için KOBİ’lerin ortak alım ve satım şirketleri kur-
maları, ortak hareket etmeleri ve güç birliği içine girmeleri özendirilmelidir (Mobilya 
Sanayii Çalışma Grubu).

2.1.6. Uluslararası Anlaşmalar

İmalat sanayiinde dönüşümü sağlarken izlenecek politikaların uluslarara-
sı anlaşmalarla uyumlu olma gerekliliğinin yanında, uluslararası anlaşmalar aynı 
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zamanda bir sanayi politikası aracı olarak kullanılabilme niteliğine de sahiptir. 
Anlaşmalar kural koyma yoluyla hayata geçirilmektedir ve bu kurallar da artık gümrük 
tarifeleri ve kotalar gibi konuların yanı sıra başka alanlarda da hükümler içermektedir. 
Bu eğilimin önümüzdeki dönemde hızlanarak artması ve kuralların çeşitlenmesi ihtimali 
oldukça yüksektir. Uygun tasarlandığı takdirde bölgesel ticaret anlaşmaları imalat sana-
yiinin dönüşümü için faydalı bir araç olabilecektir.29 Örneğin, MERCOSUR’un (Latin 
Amerika Ortak Pazar Anlaşması), Arjantin ve Uruguay’da otomotiv ve parçaları sektörü-
nün büyük sıçrama yapmasını sağlayan özel bir rejim uygulaması olmuştur.30

Türkiye, ürünlerine rekabet gücü kazandırılması ve ihracatın artırılması için 
çeşitli ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) imzalamaktadır. 1/95 sayılı Or-
taklık Konseyi Kararı (OKK) uyarınca, Türkiye-AB Gümrük Birliği 1 Ocak 1996 tari-
hinde yürürlüğe girmiştir. Gümrük Birliği Kararı’nın 16. Maddesi gereğince, Türkiye’nin 
AB’nin Ortak Ticaret Politikasına uyum yükümlülüğü çerçevesinde, karşılıklı yarar esa-
sına dayanarak ilgili ülkelerle AB ile benzer serbest ticaret anlaşmaları (STA) müzakere 
edilmektedir. Ülkemizin AB tarafından imzalanmış STA’ların içeriğini aynen kabul etme 
yükümlülüğü bulunmamakta olup, gerçekleştirilen müzakerelerde sanayi ve ticaret poli-
tikası önceliklerimiz ile ülkemiz hassasiyetleri göz önüne alınmaktadır. 2013 yılı Tem-
muz ayı itibariyle AB üyelikleri nedeniyle STA’ları feshedilen 11 adet Merkezi ve Doğu 
Avrupa ülkesi hariç, 18 ülke ile STA imzalanmıştır (EFTA, İsrail, Makedonya,  Bosna 
ve Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Suriye31, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbis-
tan, Şili, Ürdün, Lübnan, Morityus ve Güney Kore). Söz konusu STA’lardan, Lübnan ile 
imzalanan Anlaşma dışındaki 17 ülke veya ülke grubuyla STA’larımız hâlihazırda yü-
rürlükte olup, Lübnan Anlaşması taraflarca iç onay sürecinin tamamlanmasının ardından 
yürürlüğe girecektir.

Türkiye, bölgesel ve küresel bütünleşme açısından dünyadaki gelişmelerin ge-
risinde kalmamak adına İslam Konferansı Teşkilatı, Ekonomik ve Ticari İşbirliği 
Daimi Komitesi (COMCEC) gibi çeşitli uluslararası örgütlere üyedir. Bu anlaşma-
lar pazar açılımını hedefleyen anlaşmalar olarak sınıflandırılırken diğer bir başlık altında 
olan genel çerçeve anlaşmalarına örnek olarak da ECO - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
(Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Tacikistan, Türkmenistan) verilebilecektir. Ancak burada asıl dikkat edilecek husus, ül-
kelerin özellikle sağlık ve teknik standartlarına ilişkin uygulamalar ve bazı durumlarda 
imzaladıkları çoklu (multilateral) anlaşmalardır. Her ne kadar bahsi geçen anlaşmaları 
çok taraflılaştırmak için çeşitli girişimlerde bulunulsa da (Kyoto gibi) henüz anlaşma ni-
teliğine ulaşmış bağlayıcı bir anlaşma bulunmamaktadır. Diğer taraftan bazı zincir firma-
larının uyguladığı “private standard”lar da teamül olarak genel kabul görmektedir. İmalat 
sanayii için gaz salımı, kullanılan hammaddelerin işleniş ve ulaştırılması konularında 
çoklu uygulamaların çok taraflı anlaşmaların konuları olarak karşımıza çıkmaları olasıdır. 

29 Rodrik, Dani, UNIDO (2006) 
30 A.g.e
31 Türkiye ile Suriye Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması 6 Aralık 2011 tarihinde askıya 
alınmıştır.
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AB ile Gümrük Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Üyeliği, imalat sanayiimizi 
dönüştüren başlıca anlaşmalar olmuştur. Gümrük Birliği’nin 1996’da tamamlanma-
sıyla AB’den ithalatta sanayi ürünlerinde gümrük vergileri sıfırlanarak miktar kısıtlama-
ları kaldırılmış ve üçüncü ülkelerden ithalatta AB’nin Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) had-
lerine uyum sağlanmıştır. Gümrük Birliği aynı zamanda AB’nin ortak rekabet politikası, 
devlet yardımları sistemi, fikri ve sınai mülkiyet ve teknik engellerin kaldırılması gibi 
politikalarının da, Türk hukuk sistemine malların serbest dolaşımını sağlayacak ölçüde 
yansıtılmasını öngörmüştür. Gümrük Birliği neticesinde Türk sanayii Avrupa pazarında 
üçüncü ülkelere oranla daha avantajlı bir konuma gelmiş ancak aynı şekilde yerel pazarda 
da artık gümrük vergisi sıfır olan AB malları ile rekabet etmek zorunda kalmıştır. Ekono-
mi Bakanlığı, eş başkanlığını yürütmekte olduğu Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi başta 
olmak üzere, tüm Türkiye-AB ortaklık organlarında Gümrük Birliği’nin düzgün işleyişi-
nin sağlanması, Gümrük Birliği’nin işleyişinden kaynaklanan sorunların çözülmesi ve bu 
bağlamda ülke menfaatlerinin korunması amacıyla temas ve girişimlerde bulunmaktadır. 
DTÖ platformunda ele alınan/gündeme gelen sorunların ülkemizde takip ve koordinas-
yonu da yine Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Türkiye DTÖ içinde, ticaret 
politikası savunma önlemleri sayısı itibariyle hep ilk sıralarda yer almaktadır

Uluslararası anlaşmalar, ekonomik, sosyal ve çevresel etkilere sahiptir. AB 
ile üye olmadan imzalanmış olan Gümrük Birliği Kararı, Türkiye’nin sanayi, tica-
ret ve rekabet politikasını etkilemiş, sadece AB ile değil diğer ülkelerle olan ilişkileri-
ne de yansıyan geniş bir alana yayılmıştır. Gümrük Birliği, uzun vadede imalat sana-
yiinde verimlilik artışı, katma değeri yüksek sektörlerin üretimde ve ihracatta payının 
artması, dönüşüm ve Türk ekonomisinin AB’ye entegrasyonunda çok önemli bir adım 
olarak görülmektedir. Türkiye, imalat sanayiinde gelişmiş rekabetçilik ve verimlilik sa-
yesinde 2001 krizi ve dünya ihracatında Çin’in yükselişi karşısında direnebilmiştir.32 
Buna ek olarak örneğin elektronik sektöründe gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkeler-
le kredi anlaşmaları olması nedeniyle alıcılar, o kredi ile yalnızca krediyi veren ülkenin 
mallarını alabilmekte, bu durum Türk mallarının ihracatını engellemektedir. Değinilmesi 
gereken diğer bir nokta ise “yeni nesil” STA’ların özellikle insan ve bitki sağlığı, çevre, 
enerji, fikri mülkiyet gibi konularda hükümler içeriyor olmasıdır ve bunlar imalat sanayi-
inin dönüşümüne etkileri açısından dikkate alınmalıdır.

Türkiye’nin coğrafi konumu, pazar çeşitliliği açısından avantajlar getirse de 
dış politikada ticaret stratejimizi etkin bir şekilde belirlemeyi şart kılmaktadır. Et-
kin olarak kullanılan dış ticaret politikası sanayimize sağlam pazarlar kazandırmakla kal-
mayıp, aynı zamanda ortak yatırım ve işbirliği fırsatlarını da kuvvetlendirmektedir. Bu 
bağlamda imzaladığımız ve imzalayacağımız uluslararası anlaşmaların tasarım, müzake-
re ve uygulama süreçlerinde aşağıdaki konulara öncelik vermek yerinde olacaktır:

a. Öncelikle Gümrük Birliği Kararı yeni bir perspektif ile ele alınmalı, AB’nin STA 
yapacağı ülkeler ile Türkiye’nin de eş zamanlı olarak STA yapabilmesi sağlanmalı, bu 
anlaşmaların içerikleri uyumlaştırılmalıdır. İkili ve bölgesel ticari anlaşmalar ile pazar çe-

32 Yılmaz, Kamil (2010)
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şitliliği artırılmaya çalışılırken, aynı anda ürün çeşitliliğimizin de artırılması hedeflenme-
lidir. Serbest ticaret anlaşmaları uygun hedef pazarlara göre doğru ülkelerle yapılmalıdır. 

b. Komşu ve çevre ülkelerden başlayarak, Afrika ülkelerini de içine alacak şekilde, 
ürünlerimiz daha fazla sayıda pazara tanıtılmalıdır. Bu noktada özellikle KOBİ’lerin pa-
zarlama ve ihracat kapasitelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu hususta 
uluslararası fuarlara katılımın desteklenmesi çok önemlidir. 

c. Yerli üreticilerin, ikili ya da çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde, aleyhine olacak 
haksız rekabet durumlarına sebep olan ithalata karşı anında müdahale edebilecek yasal dü-
zenlemeler tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu hususta alınmış korunma önlemleri33 bulun-
maktadır ve bu önlemler etkin şekilde uygulanmalıdır. Küresel ekonomiye sınırlı seviyede 
entegre olmuş, potansiyel taşıyan pazarların özel sektör ile birlikte belirlenmesi ve bu pa-
zarlara girişe engel unsurların ikili ülke anlaşmaları ile giderilmesi gerekmektedir.

d. Türkiye AB ile gümrük birliğini tamamlamış olmasına rağmen, halen AB üye 
devletlerinde vize uygulamasına tabiidir.  2013 Haziran ayında AB Bakanlar Konseyinin 
verdiği yetkiyle Avrupa Komisyonu tarafından vizelerin kaldırılmasına yönelik olarak 
hazırlanmakta olan yol haritası sonuçlandırılıp uygulanana kadar Türk sanayicilerinin 
tabi olduğu vize sürecinin kolaylaştırılması, gümrük birliğinden tam anlamıyla faydalanı-
labilmesi açısından önem taşımaktadır.

e. Sektörlerden gelen öneriler:

i. Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerle kredi anlaşmaları olması nedeniyle 
alıcılar, o kredi ile yalnızca krediyi veren ülkenin mallarını alabilmekte, bu da Türk mal-
larının ihracatını engellemektedir. Bunu engellemek için benzer koşulların ülkemiz lehine 
oluşturulması gerekmektedir (Elektronik Sanayii Çalışma Grubu

ii. Katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerin üretilebilmesi ve yerli girdi tedarik 
imkânlarının artırılabilmesi amacıyla, AB ile aramızdaki Gümrük Birliği’nin devlet yar-
dımlarını kısıtlayan hükümlerinin daha esnek bir çerçeveye oturtulması gerekmektedir 
(Demir-çelik Sanayii Çalışma Grubu, Seramik Sanayii Çalışma Grubu)34.

iii. Küresel ekonomiyle tam olarak bütünleşememiş, potansiyel taşıyan pazarların 
özel sektör ile birlikte belirlenmesi ve bu pazarlara girişe engel unsurların ikili ülke anlaş-
maları ile giderilmesi gerekmektedir. AB’nin STA imzaladığı ülkeler ile derhal anlaşma 

33 Bakanlar Kurulu Kararı (2004) “İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” 29 Mayis 2004 
tarihli Resmi Gazete
34 Raportör Notu: AB’nin devlet yardımları kurallarında belirli sektörlere devlet yardımlarında esneklik tanınmamak-
tadır. Türkiye’ye Gümrük Birliği Kararı ile sınırlı bir istisna tanınmış, 5 yıl boyunca (2001 sonuna kadar) Türkiye’nin 
az gelişmiş bölgelerinin ekonomik kalkınmasına ve Gümrük Birliği ile ortaya çıkan yapısal uyum gereklerinin yerine 
getirilmesine yönelik olacak yardımlar Gümrük Birliği ile bağdaşır kabul edilmiştir. Bunun dışında yeni bir esnek-
lik tanınması mümkün gözükmemektedir. Ancak eğer amaç yüksek teknoloji ürünlerin üretilebilmesi ise, AB devlet 
yardımları kuralları ile uyumlu olarak Ar-Ge ve inovasyon teşviki sağlanabilmektedir. Bu alanda herhangi bir engel 
bulunmamaktadır. 
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yapılarak, sektörün dezavantajlı konumda bırakılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir 
(Seramik Sanayii Çalışma Raporu)

2.2. Sanayi Politikasının Yeni Temaları

Raporun bu bölümünde, imalat sanayiinin dönüşüm yönünün belirlenmesine 
katkıda bulunmak için dört ayrı tema önerilmektedir. Bu temalar, Türkiye’nin eko-
nomik büyümesinin ve sanayi politikasının ana hikâyesini oluşturma işlevi de görebile-
cektir. Seçilen temalar sektörler üstü özelliklere sahip olup, sanayinin (i) küresel değer 
zinciriyle bütünleşmesini güçlendirmek (ii) ekonomik büyümeye katkısını artırmak ve 
(iii) toplumsal ve çevresel ihtiyaçlara daha iyi cevap vermesini sağlamak hedeflerini güt-
mektedir. Bu bağlamda, aşağıda tanıtılan temalara imalat sanayiimizin gelişme eksenleri 
olarak da bakılabilecektir. 

Temaların seçiminde üç farklı kriter göz önünde bulundurulmuştur: (i) söz 
konusu temanın imalat sanayiinin dönüşümünü yavaşlatan veya engelleyen bir 
kısıtlamaya kısmen de olsa çözüm getirmesi, (ii) dünyadaki teknolojik eğilimlerin 
yarattığı fırsatları değerlendirme imkânı sunması, (iii) kamunun elinde bu temaya 
odaklanabilecek yeterli sayıda ve derinlikte araç bulunması. Bu kriterlere uyan tema-
lar aşağıdakiler olarak belirlenmiştir

a. Kentsel Dönüşüm ve Akıllı sistemler: Kentsel dönüşüm Türkiye için kaçınıl-
maz olarak gerçekleşecek bir süreçtir. Bu sürecin imalat sanayiini dışlamaması, tam tersi-
ne teknolojik açıdan dönüştürebilmesi için kamu tarafından adımlar atılabilecektir. Akıllı 
sistemlerin ve malzemelerin üretimi ve bunların kentlerimizde kullanılması, hem verim-
lilik artışlarını hem de yeni ve ileri teknolojili iş sahalarının açılmasını tetikleyebilecektir.  

b. Yeşil Sanayiye Dönüşüm: Dünyanın önde gelen birçok ekonomisinde yeni bü-
yüme lokomotifi olarak yeşil büyüme yaklaşımları benimsenmekte, enerji verimliliğini 
ve yenilenebilir enerji payını artıracak yeni teknolojiler geliştirilip yeni iş sahaları yara-
tılmaktadır. Türkiye’nin de bu trende gecikmeden yer almasını sağlamak için kamunun 
elindeki araçlar stratejik perspektifle kullanılmalıdır.   

c. Uluslararası İş Yapabilen KOBİ’ler: Dünyadaki teknolojik gelişmeler, önü-
müzdeki dönemde kitlesel üretiminden ziyade müşteri ve tüketici ihtiyaçlarına göre özel-
leşmiş üretimin daha ön plana çıkacağına işaret etmektedir. Bunun yanında Türkiye’nin 
içinde bulunduğu coğrafyanın ekonomik yeniden yapılanma sürecinden geçme ihtimali 
oldukça yüksektir. KOBİ’lerimizin küresel ve bölgesel değer zincirlerine daha etkin ve 
yüksek katma değerli biçimlerde eklemlenebilmeleri için kamu, elindeki araçları stratejik 
bir perspektifle kullanabilecektir.      

d. Kadınları Kapsayıcı bir Sanayi Yapısı: 73 milyon nüfuslu ülkemizde sadece 
7 milyon kadın çalışmaktadır. Kadın işgücüne katılım oranlarının OECD ortalamasının 
altında olduğu 49 milyon nüfusu Güney Kore’de ise 10 milyon kadın çalışmaktadır. Önü-
müzdeki dönemde imalat sanayiinde yaşanacak dönüşümün ve açılacak yeni iş sahaları-
nın kadın işgücünü dışlamaması tam tersine kadınların atıl insan kaynağından daha fazla 
katma değere dönüşebilmesi için kamu gerekli olan tedbirleri almalıdır.
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Bu bölümdeki temalar altında, kamunun elindeki araçları ve politika alanları-
nı, imalat sanayiinde dönüşümü hızlandırmak için etkin biçimde kullanması için bir 
çerçeve sunulmaktadır. Bu çerçeve örnekleri, 10. Kalkınma Planı döneminde kamunun 
imalat sanayiinde dönüşüm meselesine bakışının nasıl değişmesi gerektiğine dair bir dizi 
öneri içermektedir. Bu temalara ek olarak başka alternatif temalar da ÖİK toplantılarında 
gündeme gelmiştir. Örneğin, sağlıkta dönüşüm, eğitimde dönüşüm (Fatih Projesi), savun-
ma sanayiinde dönüşüm (Savunma Sanayii Müsteşarlığının örnek uygulamaları – Bkz 
Kutu 3) eğilimleri bu kapsamda ele alınabilir. Bu bölümde açıklanan dört tema esasen 
birer dönüşüm projesi ve başlangıç noktası olarak ele alınmalıdır. Başarılı uygulamaların 
artmasıyla yeni temaların da imalat sanayiinde dönüşüm çerçevesinin kapsamına eklen-
mesi sağlanmalıdır. 

Kutu 4: İmalat Sanayiinde Dönüşümde Kamunun Rolü ve Savunma Sanayii Örneği

Türk Silahlı Kuvvetleri, savunma ekipmanı ihtiyacını 1980’lerde neredeyse tamamen 
yurtdışından hazır alım şeklinde karşılarken, 1990’larda ağırlıklı olarak yerli-yabancı ortak üre-
tim ürünleri almaya başlamış, 2000’li yıllarda ise yurtiçinde tasarlanıp geliştirilmiş ürünlerin 
ağırlıkta olduğu bir yapıya yönelmiş, 2003 yılında %25 seviyesinde olan ihtiyaçları yurtiçinden 
karşılama oranı 2010 yılında %52,1’e çıkmıştır. Bu süreçte savunma ve havacılık sanayii, hem 
boyut hem de nitelik olarak büyük bir dönüşüm geçirmiş, 2001 yılında 134 milyon dolar olan 
sektörel ihracat 2011 yılında 1,26 milyar dolara çıkmıştır. 

Bu değişim sürecinde kamunun oynadığı anahtar rol, diğer sektörlerin dönüşümü için de 
bir örnek teşkil edebilecektir. 1985 yılında yerli savunma sanayiinin geliştirilmesi ve TSK’nın 
ihtiyaçlarını yurtiçinden karşılama amaçlı kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), uygu-
ladığı politikalar ve sahip olduğu siyasi irade desteği ile sektörde dönüşümün önünü açmıştır. 
SSM’nin uyguladığı politikalar arasında savunma sanayii için strateji geliştirmek, ana ve yan 
sanayii firmaları ile üniversiteler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, öncelikli alan-
lar belirleyip bu alanlarda Ar-Ge ve eğitim desteği sağlamak, kalite standartları belirleyip alınan 
ürünleri test etmek ve uluslar arası işbirliği projeleri geliştirmek bulunmaktadır. 

SSM’nin sektörü dönüştürücü rolüne örnek olarak verilebilecek bir uygulaması Sanayii 
Katılım/Offset yönetimidir. Bu yöntemde kamu alımları, ihracat ve ithalat için üç farklı stra-
teji geliştirilmiştir. Kamu alımlarında sadece yerli katkı payı değil, yan sanayii ve KOBİ’lerin 
yapacağı asgari katkı payı da belirlenmekte olup, KOBİ’lerin tasarım ve mühendislik faaliyet-
lerine kredi avantajları sağlanmaktadır. Benzer bir şekilde belli savunma ürün ve hizmetlerinin 
ihracatında KOBİ’lere kredi avantajı sağlanmaktadır. Son olarak, offset yaklaşımı çerçevesinde 
yabancı yükleniciler, maddi yükümlülüğünün bir kısmını teknoloji ve yetenek transferi ve yatı-
rım şeklinde geri ödeyerek sektörün dönüşümüne katkı sağlamaktadır.

Her ne kadar başarılı bir sanayi politikası örneği olsa da, savunma sanayii modeli bütün 
sektörler için tekrarlanabilir bir politika yaklaşımı olmayabilecektir. Bunun altında yatan temel 
sebep, bu sektördeki alımların tamamına yakınının devlet tarafından yapılıyor olmasıdır. Buna 
rağmen ilaç ve özellikle de benzer bir üretim altyapısı kullanan tıbbi cihaz sektörlerinin dönü-
şümünde savunma sanayii örneğinden ilham alınabilecektir.
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2.2.1. Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Sistemler 

Türkiye’de 7 milyon binanın yenilenmesini içeren Kentsel Dönüşüm projesi, 
inşaat sektörüne girdi sağlayan sanayi dallarında da önemli bir dönüşümü başlata-
bilecek etkiye sahiptir. Bu proje, doğrudan tedarikçi sektörler olan inşaat malzemele-
ri ve makineye ilaveten dönüşümden dolaylı olarak etkilenecek elektronik ve otomotiv 
sektörleri için de önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Kamunun bu projeyi söz 
konusu sektörleri dönüştürücü bir perspektifle kurgulaması ve stratejik araçlarla destek-
lemesi ülkemiz için ciddi bir teknolojik ve ekonomik sıçrama yapma ihtimali ortaya çı-
karabilecektir. Kentsel dönüşüm sürecinin stratejik perspektiften yoksun biçimde kendi 
olağan koşullarına ve akışına bırakılması ise önümüzdeki dönemde imalat sanayiimizin 
dönüşümü önünde ciddi bir engel oluşturabilecektir. 

 Kentsel dönüşümün imalat sanayiinin dönüşümünü olası etkileme kanalları 
kamu tarafından gerekli çalışmalar yapılarak iyi analiz edilmeli ve sanayiyi dönüş-
türme hedefine yönelik bir strateji oluşturulmalıdır. Özellikle deprem, afet ve kaynak 
yönetimi amacıyla binalara ve altyapı sistemlerine de yerleştirilebilen akıllı sistemlerin, 
yeni malzemelerin, hizmet alanlarının ve ulaşım sistemlerinin ülkemizde geliştirilebilme-
si için kentsel dönüşüm projesi dâhilinde büyük fırsatlar bulunmaktadır.

Kentsel dönüşüm-imalat sanayii dönüşümü ilişkisinin sağlıklı şekilde işlemesi-
nin birinci yolu akıllı sistemler için arz ve talep koşullarının kamu tarafından piyasa 
koşullarına dayalı biçimde kurgulanmasından geçmektedir. Akıllı sistemler, binalar 
için güvenlik, yangın ve afet kontrolü, ısıtma, aydınlatma ve güç dağıtımı gibi alanlar-
da kullanım bulmakta ve özellikle alış veriş merkezleri ve gökdelenlerde yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Buna ilaveten, su, doğalgaz ve elektrik gibi altyapı sistemleriyle bütün-
leştirilebilen akıllı sistemler aracılığıyla afet durumlarında akış otomatikman kesilmekte, 
normal kullanım esnasında arz ve talep dengelenmektedir. Bu sistemlerin üretimine yö-
nelik faaliyetler başta Ar-Ge teşvikleri olmak üzere sanayi politikası araçlarıyla destek-
lenebilecektir. Bu akıllı sistemler için talep ise hem kamu alımları ve yatırımları hem de 
bina ve altyapı standartları düzenlemeleri ile yaratılabilecektir. Örneğin bugün ülkemizde 
henüz emekleme safhasında olan LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) ser-
tifikası gibi, başta ABD olmak üzere gelişmiş ekonomilerde teşvik edilen standartların 
benimsenmesi yönünde adımlar atılmalıdır. 

İkinci olarak, kentsel dönüşümün, çimento, seramik ve demir-çelik gibi in-
şaat malzemeleri ile inşaat makineleri sektörlerine önemli etkileri olacaktır. Buna 
ilaveten kentsel dönüşüme entegre edilecek akıllı sistemler elektronik ve yazılım sek-
törlerine önemli bir büyüme fırsatı sunacak, toplu taşıma araçları ve yeni otomobil 
konseptleri yoluyla otomotiv sanayiine yeni iş alanları yaratacaktır. Elektronik sektö-
rü, sensörler, işlemciler ve hareketli parçalar üreterek diğer sektörlerdeki bu değişime 
önemli ölçüde girdi sağlayarak bir yandan da makine sektörünün gelişmesi için gerekli 
olan komponent üretiminde de yeterliliğini geliştirecektir. Yazılım sektörü ise, gömülü 
ve interaktif yazılımlar geliştirerek akıllı sistemlerin geliştirilmesinde kilit rol oynaya-
caktır. Ayrıca akıllı sistemlerin kullanıcısı olan beyaz eşya, otomotiv ve savunma sek-
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törleri de bu teknolojiden olumlu etkilenecektir. Tüketici elektroniği sektöründe akıllı 
buzdolapları ve çamaşır makineleri, otomotiv sektöründe yol bilgisayarları ve güvenlik 
sistemleri, savunma sanayiinde ise hava/füze savunma ve sınır güvenliği sistemleri, 
yeni fırsatlar sunmaktadır.

Üçüncü olarak, kentsel dönüşümün ulaşım sistemleri planlaması ile birlikte 
birçok alt sektör için sadece ülkemizde değil, içinde bulunduğumuz coğrafyada da 
önemli sahalar açılabilecektir. Kentsel dönüşüm sürecinin imalat sanayii ile birlikte 
kurgulanması ve yönlendirilmesi durumunda gerek tramvay ve metrobüs gibi yerli top-
lu taşıma araçları geliştirmek, gerek yeni kent yapısına göre tasarlanmış yerli konsept 
otomobiller geliştirmek için de önemli fırsatlar bulunmaktadır. Bunun da ötesinde, ülke-
mizde belli bir kapasite inşa edildikten sonra, dış politikamızın da desteğiyle, bu kapasite 
etrafımızdaki ülkelerin taleplerine göre geliştirilebilecektir. 

Akıllı sistemlerin imalat sanayii dışındaki sektörlere de önemli yararları ola-
caktır. Akıllı sistemler, bazı imalat sanayii dışı sektörler için de önemli fırsatlar sunmak-
tadır:

a. Enerji: Akıllı sistemlerin etkisinin en yoğun olarak hissedileceği sektörlerden 
biri enerji olacaktır. Telekomünikasyon ve otomasyon teknolojisini kullanan akıllı ağlar, 
ani değişen arz ve talep dengelerini kendiliğinden ayarlayabilme, sistemdeki hataları be-
lirleyip kendiliğinden onarabilme ve elektrik akışını bozulan hatlarda kesintiye uğratma-
dan yeniden ayarlayabilme yetisine sahiptir. Enerji üretim ve dağıtımını yerelleştirerek 
ülkemizde yüzde 15 seviyesinde olan dağıtım esnasındaki enerji kaybını da azaltabile-
cek olan akıllı sistemler, yenilenebilir enerji kapasitemizden de daha iyi yararlanmamızı 
sağlayacaktır.35 Diğer elektrik santrallerinin aksine güneş ve rüzgâr enerjisi, düzensiz ve 
dalgalı bir üretim yapısı izlediğinden akıllı ağlardan özellikle faydalanacaktır.

b. Sağlık: Sağlık alanında geliştirilen akıllı sistemler, teşhis, müdahale ve izleme 
amacıyla kullanılabilmektedir. Kıyafetlerde taşınabilen sistemler sayesinde hastaların 
uzaktan izlenmesi ve sorunların anında teşhis edilebilmesi mümkün hale gelirken kişiye 
özgü ilaç ve tedavi geliştirilmesi mümkün olmaktadır. Hastane ve doktorlara binen yükü 
önemli ölçüde azaltabilecek olan akıllı sistemler, nüfusun yaşlanmakta olduğu ülkemizde 
sağlık sisteminin yükselen masraflarını dengelemeye yardımcı olacaktır.

c. Ulaşım: Akıllı sistemler, ülkemizdeki büyük şehirlerin artan trafik sorunlarına 
etkin ve ucuz çözümler üretebileceklerdir. Örneğin, değişik güzergâhlardaki trafik yo-
ğunluğunu inceleyerek trafik akışının nasıl gelişeceği yönünde öngörülerde bulunabilen 
akıllı sistemler aracılığıyla trafik akışı otomatik olarak kontrol edilebilmekte ve yol tamir 
çalışmaları en az etkiyi yaratacak şekilde yapılabilmektedir. Buna ilaveten yurt dışında 
bazı şehirlerde uygulanan araba paylaşma servisleri, aynı arabayı günün değişik saatle-
rinde birden fazla kişinin kullanmasına olanak sağlarken, arabanın yakıt, bakım ve takip 
işlemlerini akıllı sistemler yolu ile yürütmektedir.

35 Dünya Bankası (2011) 
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Bu Alanda Kullanılabilecek Araçlar ve Politika Önerileri

Tüm bu fırsatların ülkemiz için ekonomik katma değere dönüşmesi kamu ku-
rumlarının eşgüdüm içinde, elindeki araçları stratejik bir perspektife ve piyasa ko-
şullarına dayalı olarak kullanabilmesine bağlıdır. Kentsel dönüşümün, imalat sanayi-
inde yüksek teknolojili bir yapıya dönüşümü tetiklemesi ancak kamu kurumları nezdinde 
etkin bir koordinasyon ve araç kullanımı ile mümkündür. Bu araçlardan bazıları aşağıda 
özetlenmektedir: 

a. Teşvikler: TÜBİTAK tarafından mevcut üretim süreçlerine akıllı sistem enteg-
rasyonu, sensörler, otomasyon ve yapay zekâ alanlarında verilecek proje destekleri ile 
kentsel dönüşüm kapsamında ihtiyaç duyulan inşaat malzemelerinin niteliğini artırmak 
amacıyla malzeme bilimi alanında verilecek destekler bu alanın önünü açacaktır.

b. Kamu Yatırımları: Akıllı sistemler hızlı çalışan bilgi iletişim altyapılarına ih-
tiyaç duydukları için yüksek hızlı geniş bant ve kablosuz internet sistemlerine yatırım 
yapılması gerekmektedir.

c. Kamu Alımları: Yerel yönetimler için, akıllı sistemler alanında çalışan yerli üre-
ticilere fırsat sağlayacak şekilde, afet uyarı ve trafik yönetim sistemleri alımı amacıyla bir 
proje geliştirilmesi düşünülebilecektir.

d. Yasal Düzenlemeler: İlgili paydaşların katılacağı bir platformda Türkiye’deki 
bütün kamu binalarını kapsayacak bir bina standardı oluşturulması (yeniden yazılma-
sı), gerek akıllı sistemler gerek enerji verimliliği gibi diğer teknolojiler için önemli bir 
uygulama alanı oluşturacaktır. (Örnek olarak, Avustralya’da olduğu gibi açık kaynaklı 3 
boyutlu bina enformasyon sistemleri, bu standartlara dâhil edilebilir.)

Endüstriler için Farklı Yaklaşımlar

Kentsel dönüşümün süreci, özellikle elektronik, makine ve otomotiv sektörleri 
için dönüşüm fırsatı teşkil edebilecektir. 

a. Kent içi taşımacılıkta dönüştürücü çözümler üretilirken otomotiv sektörünün de 
sürecin bir parçası olması, sektör için Ar-Ge ve yenilikçilik talebi yaratacaktır. Akıllı ula-
şım sistemleri geliştirilirken, tüketicinin trafikte de iletişim hizmetlerinden daha kolay ve 
güvenli bir şekilde faydalanabilmesi, bu tür çözümlere bir örnek olarak gösterilebilecektir.  

b. Türkiye’deki imalat sanayiinin kentsel dönüşümle ilgili projelerin bir parçası 
olmasıyla beraber elektronik sektörü için de birçok fırsat ortaya çıkacaktır. Akıllı binalar, 
yeni yapı malzemeleri, kent içi sinyalizasyon sistemleri ve yeni nesil ulaşım araçlarının 
üretimi, elektronik sistemlerin de üretim sürecine entegre olmasını gerektirmektedir.36

c. Benzer bir şekilde kentsel dönüşüm projelerinde kullanılan makinelerin, oluş-
turulacak teknik düzenlemelere uygunluk şartları ve bu düzenlemelerin ne derece iyi 
uygulandığı, makine sektörünün dönüşümü açısından da önem arz etmektedir.  Kentsel 

36 Elektronik Sektörü Çalışma Grubu Raporu  (2012) 
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dönüşüm sürecinde kullanılacak iş ve inşaat makineleri, yapı malzemelerinin üretimine 
dönük makine ve cihazlar, asansör, yürüyen merdiven ve konveyörler gibi çeşitli ürün-
lerin belirli özellik ve standartlara sahip olmak üzere Türkiye’deki imalatçılar tarafından 
tedarik edilmesi, makine sektörü için dönüştürücü bir süreci de beraberinde getirecektir.37

2.2.2. Yeşil Sanayiye Dönüşüm

Dünyada birçok ülkede “yeşil büyüme”nin önemli bir yapıtaşı haline geldiği 
yeni ekonomik büyüme modelleri ortaya çıkmaktadır. İlk olarak 1992 yılında, Rio’da 
gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda altı çizilen yeşil 
büyüme, dünya gündeminde her geçen gün daha büyük bir yer tutmaktadır. Yeşil büyüme 
paradigmasının, tarımsal üretimden, inşaat sektörüne; toplu taşıma sistemlerinden, şehir 
su şebekelerine kadar geniş bir alana yayılması neticesinde katma değeri yüksek yeşil sa-
nayi ürünlerine olan talep artacaktır. Artan talep bu ürünleri üreten ve doğası gereği ileri 
teknoloji kullanarak nitelikli işgücü istihdam eden söz konusu sektörlerde yüksek gelirli 
istihdam artışına yol açacaktır. Bu tür istihdam artışı imalat sanayiinde hedeflenen nitelik-
teki dönüşüme işgücü piyasası açısından da sürdürülebilir katkı sağlayacaktır. 

Yeşil büyüme modelinin Toplam Kaynak Maliyetlerini38 (TKM) düşürücü et-
kisi, katma değeri yüksek ekonomik sahalar yaratabilmesi ve üretim verimliliğini 
artırması bakımından imalat sanayiinde dönüşüm sürecine ivme katacaktır. “Yeşil” 
tanımı imalat sanayii için öncelikli olarak üretim maliyetinin optimize edilmesi anlamına 
da gelmektedir. Bunu sağlamak için de mevcut sanayi ürün örüntüsünün dönüştürülerek 
sanayiye bu özellikte yeni ürünlerin kazandırılması gerekmektedir. Bu kapsamda aynı 
ürünün daha az enerjiyle üretilmesi anlamına gelen enerji yoğunluğunun düşürülmesi de 
önemlidir. Türkiye gibi enerjide yüzde 70’in üzerinde ithalata bağımlı bir ülkede enerji 
kullanımında etkinliğin sağlanması son derece önemlidir. Ayrıca evsel ve sanayi atık-
larından enerji üretimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması enerjide dışa 
bağımlılığı azaltırken, TKM’yi de düşürecek, dolayısıyla üreticinin rekabet gücünü ar-
tıracaktır. Bunu sağlayacak yenilenebilir enerji üretim teknolojilerinin üretiminde azami 
ölçüde yerli ürünlerin kullanılması ise dönüşümün ihtiyacı olan tetiklemeyi yapacaktır. 
Zira yeşil ürünlerin katma değeri yüksek, üretiminde istihdam edilen işgücü nitelikli, 
ithalatı pahalı ve ülkemizde üretimi kısıtlıdır. 

Dünya ekonomisindeki büyümenin tetiklediği enerji tüketimindeki artışın çev-
rede neden olduğu tahribat gelecek açısından endişe vericidir. Birleşmiş Milletler’in 
öngörülerine göre 2050 yılında dünya nüfusu 8,1 milyara ulaşacaktır39. Ayrıca şehirleşme 

37  Makine Sektörü Çalışma Grubu Raporu, (2012)
38 Toplam Kaynak Maliyeti (TKM) kavramı sinai üretimin ―diğer maliyet öğeleri yanında―çevre üzerindeki etkilerini 
dikkate alan negatif dişsal maliyetlerini de kapsar. Bu bağlamda örneğin karbon salınımları gelişmiş ekonomilerde ve 
belli sektörlerde önemli bir maliyet unsuru haline gelmiştir. Türkiye’nin de yakın gelecekte hızla gelişen uluslararası 
karbon ticareti mekanizmalarına tam anlamıyla dâhil olması beklenmelidir.
39 United Nations Press Release, (2011)
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oranının yüzde 47’den yüzde 75 seviyelerine geleceği öngörülmektedir.40 Nüfus artarken, 
nüfusun daha büyük bir bölümünün şehirlerde yaşayacak olması enerji talebinin tırman-
masını beraberinde getirecektir. 21. Yüzyıl’da enerji ihtiyacının 3,2 kat, kişi başına düşen 
enerji tüketiminin ise 2,4 kat artacağı tahmin edilmektedir.30 Söz konusu talep artışının 
kontrol altına alınmaması durumunda, iklim değişikliği sorunu dünyanın varlığını tehdit 
eder hale gelecektir. Sürekli artan ve yaşam koşulları iyileşen dünya nüfusunun ener-
ji talebini karşılarken, çevreye verilen zararı en aza indirerek sürdürülebilir kalkınmayı 
mümkün kılmak için yeşil büyüme perspektifinin dünya geneline yaygınlaşması gerek-
mektedir. 

1996 yılında Gümrük Birliği’ne girilmesiyle sanayide sağlanan gelişmenin 
benzerini yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği açısından da sağlamak gerekmektedir. 
Gümrük Birliği’nin imzalanması sanayi için dışarıdan gelen bir baskı unsuru olmuş, sa-
nayinin yeni koşullara uyum sağlama amacıyla olumlu etkiler altında kısmen dönüşümü-
nü sağlamıştır. Günümüz koşullarında benzer bir baskı ise doğa, çevre, iklim ve tüm bun-
ların dahil olduğu bir ekosistemde sürdürülebilirlik kaygısından ileri gelmektedir. Doğal 
kaynakların sürdürülebilir bir şekilde tüketilmesinden sağlanabilecek bir büyüme ancak 
ekonominin yeşil bir dönüşüm geçirmesiyle mümkün kılınacaktır.

Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları açısından dünyanın en avantajlı ülke-
lerinden biridir. Türkiye’nin şu an yenilenebilir enerjide çok daha ileride olan ülkelere 
kıyasla bile daha fazla potansiyele sahip olması bu konuda gerçekleştirilecek girişimlerin 
hedefe ulaşması için kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Yaşanılan ekonomik sorunlardan ötü-
rü dünya yenilenebilir enerji yatırımları 2012 yılında toplam olarak bakıldığında gerile-
miştir41 Gerileyen ülkeler arasında başta İspanya, İtalya, Hindistan ve ABD gelmektedir. 
Yenilenebilir enerji yatırımlarını artıran ülkelerin başında ise Çin gelmektedir. Almanya 
gibi ―örneğin güneş enerjisi― potansiyeli bize kıyasla oldukça az olan ülkelerde bile 
kurulu elektrik enerjisi gücünün hatırı sayılır bir miktarı yenilenebilir enerji kaynakların-
dan gelmektedir. 

Bir ülkede yeşil sanayiye dönüşüm bireyler, kamu kuruluşları, yerel yöne-
timler, üniversiteler ve özel sektör işbirliğinde topyekûn gerçekleştirilebilecek bir 
politikalar bütünüyle mümkündür. Yeşil dönüşüme olumlu katkı yapacak olan yeşil 
sanayiye dönüşüm yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji üretimi için-
deki payının artırılmasıyla mümkün olacak bir hedef değildir. Enerji sektöründe, imalat 
sanayinde, kamu sektöründe, özellikle de belediyelerde yeşil dönüşüm bilincinin yerleş-
mesi son derece kritiktir. Bu alanda ilerleme kaydedebilmek için kamu kuruluşları, yerel 
yönetimler, üniversiteler ve özel sektör işbirliği ile tasarlanacak ve bireysel kullanıcıların 
katılımıyla da topyekûn uygulanacak bir politikalar bütününe ihtiyaç bulunmaktadır. 

40  European Comission,, (2011) 
40 A.g.e
41 Yeşil Ekonomi (2013)  
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Yeşil dönüşümün tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için atılacak önemli adımlar-
dan bir diğeri şehirlerin yeşil temasına uygun hale getirilmesidir. Yeşil şehirlerin kapsa-
mına öncelikle başta kamu binaları olmak üzere tüm binaların yeşil bina42 kavramına uygun 
olarak inşa edilmesi ve sürdürülebilirliğinin yine aynı kavramın temelleri üzerinde devam 
ettirilmesi girmektedir. Ayrıca toplu taşımada, birçok kamusal alanda ve ticari işletmelerde 
sunulan hizmetlerde sağlanacak yeşil yapıya doğru eğilim kapsayıcı yeşil dönüşümün vaz-
geçilmez unsurlarındandır. Yeşil binaların ve yeşil gıdaların yaygınlaşmasını sağlamanın 
en etkili yollarından biri “etiket” uygulamasıdır. Gıdalarda bulunan “eko” etiketine benzer 
olarak binalarda da “yeşil bina” etiketi etkin bir şekilde uygulanırsa, herhangi bir binanın 
belirli standartlar çerçevesinde yeşilliği tescil edilebilir43. Şehirlerde kullanılan su kaynağı 
yönetimi de yeşil dönüşümden kendine düşen payı alması gereken önemli alanlardan bi-
ridir. Gelişmekte olan ülkelerin su yönetimini sürdürülebilir büyümeye uygun bir şekilde 
sağlamaları için kamu-özel ortaklıkları temelinde stratejiler geliştirilmektedir44.

Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlayabilecek yeşil dönüşüm için; kamu-
nun bir yandan düzenleyici çerçeveyi oluştururken, diğer yandan mali destek meka-
nizmalarını yeşil dönüşümü hızlandıracak şekilde biçimlendirmesi gerekmektedir. 
Yeşil büyüme kaynak verimliliğini artırırken yeni iş olanaklarının doğmasını beraberinde 
getirecek yeni teknolojileri ortaya çıkaracaktır. Bu dönüşümü tetikleyecek mekanizmanın 
oluşması için kamunun destekleyici ve düzenleyici rolleri bir arada üstlenmesi gerekmek-
tedir. Kaynakları verimli kullanan uygulamaların/işletmelerin desteklenmesi, yeşil bü-
yümeyi artıracak araştırmaların finansmanı, kamu alımlarında yeşil ürünlere/sistemlere 
öncelik verilmesi, üretim süreçlerinde enerji verimliliğini teşvik edecek mekanizmaların 
inşası gibi öncelikler benimsemek suretiyle kamunun yeşil büyümenin gerçekleştirilme-
sinde son derece kritik bir işlevi olmalıdır. 

Türkiye’nin ilk on ekonomiden birisi olmak için iktisadi büyüme gündeminin 
merkezine yeşil büyümeyi yerleştirmesi gerekmektedir. Dünyanın ilk on ekonomisi 
arasına girmek için Türkiye’nin üretim yapısında kapsamlı bir dönüşüme ihtiyaç bulun-
maktadır. Türkiye, dünyanın en büyük 18. ekonomisi olsa da düşük ve orta teknolojili 
sektörlerin ağırlıklı olduğu bir üretim yapısına sahiptir. Türkiye’nin yeşil ürünler olarak 
sınıflandırılan makine ürünlerindeki ihracat performansı oldukça düşüktür.45 Yeşil makine 
ihracatının, Türkiye’deki toplam ihracat içindeki payı, gelişmiş birçok ülkenin gerisinde 
olmakla beraber, Türkiye’nin söz konusu ürünlerdeki dünya pazar payının yıllar içinde 
azalması ayrıca kaygı vericidir. (Şekil 24) Amerika, Japonya ve birçok AB ülkesi ise yeşil 
teknolojilerden endüstrilerinde, dolayısıyla ihracatlarında daha çok istifade etmektedir. 
Türkiye’nin büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yeşil dönüşüm sayesinde ihraca-
tındaki yeşil payını artırması gerekmektedir. Dünyadaki artan yenilenebilir enerji üretim 

42 Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği tanımına göre, yapının arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesin-
de değerlendirildiği, sosyal & çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlandığı, iklim verilerine ve o yere özgü koşullara 
uygun, ihtiyacı kadar enerjiyi verimli bir şekilde tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık 
üretmeyen malzemelerin kullanıldığı katılımı teşvik eden, ekosistemlere duyarlı yapılar olarak nitelendirilebilir
43 Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği
44 Global Green Growth Forum (2012) 
45 Green Goods Tanımı. OECD Sınıflaması
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ve tüketim eğilimleri dikkate alındığında bu tür enerji üretimini gerçekleştirecek dona-
nım (güneş panelleri, rüzgâr tribünleri, atıktan enerji üretimi gerçekleştiren santraller vb.) 
imalatında yenilikçi teknolojiler içeren ürün yelpazesi yönünde derinleşme, düşük ve orta 
teknoloji ağırlıklı üretim yapısından çıkmaya da katkı sağlayacaktır. 

Şekil 24: Makine ihracatında dünya pazar payı en yüksek 20 ülke ve Türkiye’nin   
makine ihracatındaki yeşil ürünlerin payı

Kaynak: Birleşmiş Milletler COMTRADE, TEPAV hesaplamaları

Yeşil büyüme enerji arz güvenliği için de kritik bir öneme sahiptir. Türkiye’nin 
enerjide dışa bağımlı olması hem arz güvenliğini, hem de makro büyüme hedeflerini teh-
likeye düşürmektedir. Türkiye enerji gereksiniminin yalnızca yüzde 24-29’unu yerli kay-
naklarla temin edebilirken, birincil enerji tüketiminde ithalata bağımlılığı 2010 yılı itibariy-
le yüzde 70,3 olarak gerçekleşmiştir.46 Elektrik üretiminin yüzde 46’sını karşılayan doğal 
gazda dışa bağımlılık oranı yüzde 98 seviyesindedir.47 Birincil enerji üretiminde dünyada 
47’nci ve tüketiminde 22’nci sırada yer alan Türkiye’nin sürdürülebilir bir büyüme patika-
sına oturabilmesi için enerji arz güvenliğini sağlaması son derece önemlidir.48  Bu gerekli-
lik, Türkiye’nin (doğal gaz ve petrol gibi) fosil enerji kaynağı yoksunu olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda iyice görünür olmaktadır. Buna ek olarak, önümüzdeki yıllarda enerji 
fiyatlarındaki artışla birlikte zarar görmesi muhtemel olan küresel rekabet gücündeki azal-
mayı telafi edebilmek için enerjinin daha verimli kullanılması oldukça önemlidir. Bu ne-

46 TMMOB Makine Mühendisleri Odası (2012)  
47 Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
48 U.S. Energy Information Administration (2012)
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denle yeşil bir sanayi modeli enerji yönetimi ile enerji verimliliğinin artırılması; atıklardan 
enerji üretimi de dâhil olmak üzere yenilenebilir enerji üretimi; kojenerasyon sistemlerinin 
yaygınlaştırılması; ve yerel kaynakların kullanımının artırılmasını hedefleyen çerçevede, 
enerji arz güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Büyük işletmelerde ve Organize 
Sanayi Bölgelerinde enerji yönetiminin kurumsallaşması imalat sektörüne bir yandan ken-
dine yeterli yenilenebilir enerji üretim seçeneklerini sunarken bir yandan da kullanımda et-
kinlik sağlayarak maliyet optimizasyonu yoluyla rekabet edebilirlik yetisi kazandıracaktır.

Yeşil bir sanayi ile enerji verimliliğin artırılması, dolayısıyla üretimde kullanı-
lan birim enerji miktarı ile daha çok katma değer üretilmesi mümkündür. Bu sayede 
üretimin en temel girdilerinden olan enerji maliyeti düşeceğinden, enerji yoğunluğumuz 
azalacak ve rekabetçiliğimiz artacaktır. İthal enerjiye bağımlı bir ülke olarak endüstrimi-
zin enerjiyi verimli kullanması ve maliyetleri düşürmesi önemlidir. Bu yüzden verimliliği 
artıracak yeşil teknolojilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Enerji tüketiminden kaynak-
lanan GSYH başına CO2 emisyonu (CO2 yoğunluğu) 1990 yılından günümüze Dünya ve 
Avrupa’da sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 38 azalırken ülkemizde yaklaşık yüzde 2 oranında 
artmıştır49. Ülkemiz birim milli gelir üretmek için gelişmiş ülkelerden daha fazla enerji 
kullanmaktadır (Şekil 25). Yeşil dönüşümü başarıyla uygulayan Güney Kore’de ise birim 
milli gelir üretmek için kullanılan enerji ülkemize oranla oldukça düşüktür. Ülkemizin de 
yeşil dönüşümü benimseyerek hem imalat sanayiinde enerji verimliliğini sağlaması, hem 
de daha çok katma değere sahip ―yenilenebilir enerji üreten donanım üretimi de dâhil 
olmak üzere― ileri teknoloji ürünleri üretmesi gerekmektedir.

Şekil 25: Bir birim milli gelir üretmek için kullanılan enerji ($ bazında satın alma 
paritesine göre kilo petrol karşılığı)

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanı

49 Enerdata (2012) 
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İmalat sanayiinde üretim sürecinde açığa çıkan atıkların geri dönüşümünü 
sağlayarak hem sanayide daha az enerji kullanımı sağlanmakta, hem de çevre kir-
liliğini önlemektedir. Endüstriyel faaliyetlerin artmasıyla birlikte üretim ve çeşitliliğin 
yanı sıra atık miktarı da artmaktadır. Sanayi tesislerinin bölgelerindeki hava, su toprak ve 
çevre kalitesini bozması atık sorununun maliyetini artırmaktadır. Özellikle büyük şehir-
lerde sanayi bölgelerinin yakınlarındaki yerleşim alanları atıklardan etkilenmektedir. Bu 
nedenle sanayinin yeşil dönüşümü hem atıkların bertaraf edilmesi ve/veya geri kazanımı 
sayesinde çevreye duyarlı hale gelecek, hem de sanayiye geri kazandırılan atıklardan 
―enerji üretimi de dâhil olmak üzere― ekonomik değer yaratacaktır. Bu bağlamda atık-
ların farklı endüstrilerde girdi olarak kullanımı için gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri ve 
atık geri dönüşüm tesislerinin kurulması desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.

Bu Alanda Kullanılabilecek Araçlar ve Politika Önerileri

Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji üretimi içerisindeki payını 
artırmaya yönelik belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için atılması gereken adım-
lar bulunmaktadır. Güneş, rüzgâr ve jeotermal gibi yenilenebilir kaynakların toplam 
enerji üretimi içerisindeki payının 2023 yılında yüzde 30’a çıkarılması hedeflenmektedir. 
Ancak, hâlihazırda serbest (spot) piyasada gerçekleşen elektrik fiyatları göz önüne alın-
dığında 5346 sayılı Kanun çerçevesinde yürürlükte olan yenilenebilir enerji üretimini 
destek için belirlenmiş alım garantili tarife seviyeleri bu hedefin gerçekleşmesi için ye-
terli değildir. Yerli donanıma verilen destek primleri ile birlikte düşünüldüğünde ancak 
hidroelektrik ve rüzgâr teknolojilerine dayalı üretime sağlanan tarifeler spot piyasaya 
oranla üreticilere avantaj sağlamaktadır.50 Tarife seviyelerinin piyasada oluşan fiyatlar 
karşısında avantajlı hale getirilmesi suretiyle özel sektörün yenilenebilir enerji üretimine 
teşvik edilmesi mümkün olacaktır. 

Yenilenebilir kaynakların toplam enerji üretimi içerisindeki payını artırmak 
üzere kurulan üretim tesislerinde Türkiye’de üretilen ekipmanların kullanımının 
teşvik edilmesi gerekmektedir. Yerli katkı payını artırmak için bir takım adımlar atıl-
mıştır. Ancak, yürürlükteki mevzuat yeteri kadar açıklayıcı değildir. Mevzuattaki be-
lirsizliklerin giderilmesi, özel sektörün yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasını ve 
yenilenebilir enerji üretim tesislerinde kullanılan ekipmanların Türkiye’de üretilmesini 
teşvik edecektir. Söz konusu ekipmanların üretimini yapan küresel şirketlerin, Türkiye’de 
üretim tesisi yatırımı yapmalarını sağlayıcı adımların atılması da son derece önemlidir. 
Türkiye’nin yabancı yatırım çekme stratejisinde buna önem verilmesi yararlı olacaktır.  

Türkiye’deki elektrik iletim şebekesi altyapısının geliştirilmesi gerekmektedir. 
Akıllı şebekeler ile sistem genelinde yedek kurulu gücü ve dolayısıyla maliyetleri düşü-
rürken daha fazla katma değer üretmek mümkündür. Rüzgâr ve güneş gibi yenilenebi-
lir kaynaklardan üretilen enerji doğası gereği kesintili olacaktır. Bu tür üretimin toplam 
içindeki payı zaman içinde artığında mevcut iletim şebekesinin elektriği, akıllı sistemler 
aracılığı ile talebe duyarlı şekilde dağıtarak üretim ile talep dengesini maliyet açısından 

50 PWC (2012) 
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optimum bir şekilde sağlaması yeşil dönüşümü tamamlayıcı niteliktedir. Özellikle nihai 
enerji tüketimlerine göre sanayi, ulaştırma ve konut sektörünün yüksek tüketim oranları 
göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu akıllı şebekeler bu sektörleri daha verimli 
hale getirecektir. (Şekil 26) 

Enerji yoğunluğunu azaltmak için ekonomi genelinde enerji verimliliğine 
önem verilmesi gerekmektedir. İmalat sanayiimizde hem enerjiyi daha verimli kul-
lanmak, hem de mevcut üretim yapısından sıyrılarak daha yüksek katma değere sahip 
ürünlere yönelmek önemlidir. Zira ülkemizde nihai enerji tüketimlerine göre en büyük 
pay sahibi sektör yüzde 36 ile sanayidir. Bu sektörü sırasıyla yüzde 29 ve yüzde 20’lik 
paya sahip konut ve ulaştırma sektörleri takip etmektedir. Bu konuda atılması gereken en 
önemli adım sektörde hizmet vermesi beklenen Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketle-
rinin (EVD) proje yürütmede karşılaştıkları finansman ve teşvik engellerinin aşılmasıdır. 
Gelişmiş ülkelerdeki başarılı örnekler dikkate alınmak suretiyle gerekli yasal düzenleme-
ler yapılarak hizmet sunucular (EVD) ve kullanıcılar arasında uygulanma imkânı bulacak 
bir model performans sözleşmesi çerçevesi geliştirilmeli ve hızla uygulamaya geçilme-
lidir. Piyasadaki sıkıntının temel nedeni finansman yokluğu değil tarafların faydalarını 
garantiye alacak uygulanabilir bir performans sözleşmesinin olmamasıdır. Dünya Banka-
sı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi uluslararası kuruluşlardan finans-
man temini mümkündür. Uygun yasal ve düzenleyici çerçeve sağlandığında Türkiye’deki 
enerji verimliliği potansiyelinden azami ölçüde faydalanmak mümkün olacaktır. 

Şekil 26: Türkiye’de nihai enerji tüketimlerine göre sektörler (2010)

Kaynak: 10. Kalkınma Planı, Enerji Güvenliği ve Verimliliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2014

Türkiye’nin kapsamlı bir yeşil büyüme stratejisine ihtiyacı vardır. Söz konusu 
planın, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerin katılımıyla hazırlanma-
sı ve sahiplenilmesi son derece önemlidir. Tarımsal üretim, kentsel dönüşüm, belediye 
hizmetleri, okullar, hastaneler, ulaştırma sistemleri alanlarında kaynak verimliliğini ar-

Sanayi 36%

Konut 29%

Ulaştırma 20%

Hizmetler 8%

Tarım 7%
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tırırken, imalat sanayiinin sofistikasyonunu artıracak ve büyümeyi sağlayacak adımların 
kısa, orta ve uzun vade için tasarlanması gerekmektedir. Söz konusu stratejinin uygulan-
masında gerekli olan hukuki değişikliklerin de belirlenmesi yerinde olacaktır. 

Kamunun yeşil büyümeyi finansal destek araçlarıyla teşvik etmesi ve bu po-
litikaları tasarlarken de başlangıçta katlanılması gereken yüksek maliyetlerin orta 
ve uzun vadede artan enerji verimliliği, azalan dışa bağımlılık ve çevre kirliliği-
nin azaltılması gibi kazançlarla telafi edebileceğini, diğer bir deyişle ülke genelin-
de TKM’nin düşeceğini dikkate alması gerekmektedir. Devletin yatırımlar için kredi 
garantileri vermesi,  EVD’ler için finansman engellerinin kaldırılması, vergi indirimine 
gidilmesi ve Ar-Ge yatırımlarının kamu kredileriyle desteklenmesi gibi finansal araçlar 
ilk akla gelenlerdir. Bu bilincin yerleşmesiyle birlikte imalat sanayinin yeşil sanayiye 
yönelik ürünlerine olan talep de artacaktır. Ayrıca bu sayede yeşil sektörlere hem iç hem 
de dış yatırım çekmek mümkün olacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta 
cari açığın da azaltılmasını hedefleyen bu politikaların gerçekleştirilmesinde mümkün 
olduğunca yurt içinde üretilen ekipmanların kullanılması gerekliliğidir.

Yeşil dönüşüme katkı sağlayan firmalar kamuya duyurulmalı ve kaynaklarını 
etkin kullanan firmalar ve iş modelleri ödüllendirilmelidir51. Böylelikle kaynaklarını 
etkin kullanan firmalar, göreli olarak kaynaklarını israf eden firmalara göre öne çıkmış, 
kaynak etkin altyapı, verimsiz alt yapıyı devre dışı bırakmış olacaktır. Bu ancak doğru pi-
yasa sinyalleri, fiyatlama düzenlemeleri ve vergi sistemleri ile mümkün kılınabilecektir. 
Bahsedilen piyasa güdüleri, daha güçlü telif hakları, değerleme mekanizmaları ve doğal 
sermayeyi koruyucu her türlü önleme yönelik olarak genişletilmelidir52. 

Yeşil sanayiye dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için konu ile ilgili olabilecek 
tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmalıdır. Yeşil dönüşüm çok 
farklı boyutlara sahip olup, içinde neredeyse tüm kamu kurumlarına düşen sorumluluklar 
barındırmaktadır. Enerji verimliliği ile ilgili alınması gereken önlemlerin tüm kamu ku-
rumlarınca dikkate alınması açısından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde fa-
aliyet gösteren Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne destek olarak Başbakanlığa bağlı 
Yeşil Koordinasyon Kurulu benzeri bir yapılanmanın da oluşturulması, mevcut değerli 
çalışmaların etkinliği konusunda daha fazla imkan sunacaktır. 

Endüstriler için Farklı Yaklaşımlar

Yeşil dönüşüm, imalat sanayinin hemen her sektörünü yakından ilgilendiren 
gelişmelere açık bir süreç olacaktır.  

a. Çevrenin korunması amacıyla geliştirilecek alternatif tahrik sistemleri, elektro 
mobilite ve içten yanmalı motorlarda yeni teknolojilerin geliştirilmesi, otomotiv sanayi-
nin geleceğinin şekillenmesinde önemli faktörler olacaktır. Gelişmiş ülkelerde çevreye 
duyarlı üretim sistemleri ve ürünler önem kazanırken, otomotiv sektörünün de bu dönü-

51 Global Green Growth Forum (2012).
52  A.g.e.
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şüme hazırlanmaya başlamış olduğu gözden kaçmamalıdır.  Türkiye’de de, iklim deği-
şikliği ve düşük karbon ekonomisi ile ilgili mevzuatın getireceği değişiklikler, otomotiv 
sanayi için önem arz etmektedir. Bu nedenle otomotiv üretim ve ürünlerinin çevreye etki-
sinin en aza indirilmesi konusunda çalışmaların hızlandırılması ve bu tür çalışmalar için 
daha fazla kaynak ayrılması gerekmektedir. 53

b. Çevreye duyarlı ve enerji verimliliği yüksek düzeyde olan makine imalatına ön-
celik verilmesi, sektör için bir dönüşüm fırsatı yaratabilecektir.  Yeşil ekonomiye yönelik 
Ar-Ge ve yenilikçilik ile tasarım kapasitesinin geliştirilmesi de bu dönüşümünü hızlan-
dıracaktır.54

c. Kimya sektöründe, yeşil kimyasalların giderek önem kazandığı bir eğilim söz ko-
nusudur.  Enerji verimliliğini sağlayan, çevre dostu kimyasal ürünler ile bu ürünlerin daha 
az atıkla, çevreci yöntemler kullanılarak üretilmesi, kimya sektörünün yeşil ekonomiye 
dönüşüm sürecinde üzerinde durması gereken konulardır.55

d. Son zamanlarda çokça gündeme gelen akıllı mobilya ve yeşil mobilya gibi kav-
ramlar, önümüzdeki yıllarda mobilya sektörünün en önemli ürün grupları arasına gire-
cektir. Mobilya sektörünün bu ürünlere yönelik Ar-Ge, Ür-Ge ve tasarım faaliyetlerini 
gerçekleştirmesi faydalı olacaktır.

2.2.3. Uluslararası İş Yapabilen KOBİ’ler

Türk firmalarının bölgesel ve küresel değer zincirlerinde daha iyi konumlan-
masına yönelik bir perspektif imalat sanayiinin dönüşümünü hızlandırabilecektir. 
Firmalarımızın yurtdışına açılım süreçlerinde, faal olunan ülkelerdeki tedarik zincirle-
rinin daha geniş kısımlarını kontrol edebilmelerinin önünün açılması, imalat sanayiinin 
yarattığı katma değeri de yükseltecektir. Bu bağlamda firmalarımızın küresel değer zin-
cirlerine daha iyi eklemlenebilmelerine ve kendi değer zincirlerini oluşturabilmelerine 
yönelik çözümler kamu tarafından 10. Kalkınma Planı döneminde benimsenmelidir.

Türkiye’nin dış ekonomik ilişkiler stratejisi ve bu bağlamda KOBİ’lerimizin 
küresel ve bölgesel pazarlara erişimleri, küresel ticaret yapısına ve ülkemiz eko-
nomisinin değişen yapısına göre yeniden değerlendirilmelidir. Mevcut dış ekonomik 
ilişkiler stratejimiz ve kurumsal yapımız, büyük ölçüde, Türkiye ekonomisi 1980’lerde 
ihracata dayalı büyüme ve dışa açılma modelini benimserken oluşturulmuştur. Dönemin 
ihtiyaçları doğrultusunda ihracat ilişkileri kurulması hedefine odaklanan dış ekonomik 
ilişkilerimiz, günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda ihracatı geliştirmek kadar, firmaları-
mızın uzun vadeli yatırımlar, kuracakları piyasaya ilişkin bilgi toplama kanalları, dağıtım 
ve ürün bakım ağları, üretim ve lojistik merkezleri ile yabancı ülkelerde uzun vadeli var-
lık tesis etmelerine de odaklanmak durumundadır. Dış yatırımların geliştirilmesi vizyonu, 

53 Otomotiv Sektörü Çalışma Grubu Raporu, (2012)
54 Makine Sektörü Çalışma Grubu Raporu, (2012)
55  Kimya Sektörü Çalışma Grubu Raporu ( 2012)
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ihracatın geliştirilmesinden farklı bir ilişkiler sistemi ve kurumsal yapı gerektirmektedir. 
Türkiye’nin ekonomik anlamda bölgesel aktör haline gelebilmesi, dış ekonomik ilişkiler 
stratejimizin de bu hedefe odaklanmasıyla mümkün olabilecektir.

Bilgi-işlem ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve taşımacılığın hızlı ve 
ucuz hale gelmesi üretim süreçlerinin farklı yerler arasında bölünebilmesini ola-
naklı kılmıştır. Bu değişim son 30 yıldır küresel ticaretin mimarisini yeniden şe-
killendirmektedir. Yirminci yüzyıl boyunca sanayi üretimi, bir malın üretimindeki tüm 
süreçlerin aynı yerde gerçekleştirilmesi üzerine kurulmuştur. Bu düzen içinde, sanayi 
üretimi coğrafi olarak belirli yerlerde ve ulaşım maliyetlerinin yüksekliği dikkate alındı-
ğında büyük pazarların yakınında kümelenme eğilimi göstermiştir. Uluslararası ticaret ise 
büyük ölçüde nihai ürünlerden oluşmaktaydı. Bilgi-işlem ve iletişim teknolojilerindeki 
gelişme ile farklı üretim süreçlerinin yönetiminin entegre edilebilmesi, taşımacılıktaki 
gelişmelerle de ara ürünlerin hızlı ve ucuza taşınabilmesiyle, eskiden bir zincirin halkala-
rı gibi birbirine bağlı olan üretim süreçleri birbirinden ayrılabilir hale gelmiştir. Böylece, 
değer zincirinin farklı halkalarının farklı yerlerde, farklı ülkelerde konumlandırılabilmesi 
mümkün olmuştur. Bunun sonucu olarak da, günümüzde uluslararası ticaretin gittikçe ar-
tan bir bölümü nihai ürünler yerine ara ürünlerden oluşmaktadır.56 Önümüzdeki dönemde 
KOBİ’lerimizin bu gelişmelere ne ölçüde uyum sağlayabildiği, imalat sanayiindeki dö-
nüşümün de temel belirleyicilerinden olacaktır. 

Türkiye, dünyanın çok önemli bir bölgesinde bir yatırım üssü olarak gelişme 
eğilimindedir. Bu eğilimi, Türk firmalarının da bu süreçten azami bir şekilde fay-
dalanabilmeleri için etkin bir şekilde yönetebilmek gereklidir. Türkiye son dönemde 
bölgesinde küresel ekonomiye en fazla eklemlenmiş; ihracatı gerek ürün gerek coğrafi 
pazar anlamında en yaygın ülkelerden biri haline gelmiştir. Türkiye’nin ihracat yapısı 
AB ağırlıklı olmakla beraber, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine hızlı biçimde ya-
yılmaktadır. Türk şirketleri, özellikle imalat sanayii şirketleri, bölgede en büyük ve dış 
ekonomik ilişkileri en güçlü şirketlerdir. Öte yandan diğer hızlı büyüyen Asya Bölgesi ve 
Amerika pazarları ile bağlantılar düşük bir düzeydedir. 

Türkiye ekonomisinin küresel ekonomiye entegrasyonu, sektörlerin/firmala-
rın farklı tipteki üretim zincirlerine eklemlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Gele-
neksel olarak güçlü olduğumuz tekstil, hazır giyim, deri gibi endüstriler genelde dünya 
çapında üretim ve/veya satış yapan markaların ya da perakende zincirlerinin üretim zin-
cirlerine eklemlenmişlerdir. Alıcıya-dayalı (buyer-driven) diye sınıflandırılabilecek bu 
zincirlerde genelde üretim süreci düşük becerili işgücüne dayanmakta ve katma değerin 
çoğu alıcı tarafından yaratılmaktadır. Buna mukabil, son yıllarda dikkat çeken otomotiv 
endüstrimiz –yan sanayisiyle beraber- çok büyük ölçüde çokuluslu üreticilerin ülkemizde 
tek başlarına ya da yerel ortaklarla yaptıkları yatırımlarla gelişmiştir. Yine son yıllarda 
gelişen dayanıklı tüketim malları endüstrisi ise yerel üreticilerin küresel markalar oluş-
turmaları yoluyla gelişmiş olup, üreticilerimiz özellikle Avrupa pazarında sağlam dağıtım 
ve satış kanalları geliştirmeyi başarmışlardır. Üreticiye-dayalı (producer-driven) diye sı-

56 Baldwin, Richard (2006)
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nıflandırılabilecek bu üretim zincirleri genelde yüksek becerili işgücü üzerine kurulmakta 
ve katma değerin çoğu yerel üretici tarafından oluşturulmaktadır. 

Yüksek katma değerli faaliyetlere geçiş, çoğu zaman bütünüyle yeni endüstri-
lere (nano-tekonoloji, biyoteknoloji, vb.) geçiş şeklinde değil, mevcut endüstrilerde 
faaliyet gösteren firmaların yeni faaliyetlere evrimleşmesi yoluyla olmaktadır. Ülke-
lerin ihracat desenleri hâlihazırda yoğun olarak üretimi yaptıkları ve belirli bir birikime 
ulaştıkları ürünlere, gerektirdiği kurumsal yapı, beceri birikimi ve bağlantılar açısından 
ise yakın konumdaki ürünlere yayılarak gelişmektedir.57 Bu gelişme sürecinde firmalar 
öncelikle basit, işgücü-yoğun parçaları üreterek yola çıkmaktadır. Sonra, firmaların sahip 
olduğu bilgi ve beceriler daha yüksek katma değerli alanlarda rekabet edebilir düzeye 
erişmektedir. Böylece firmalar pazarlama, ürün tasarımı ve sofistike ara girdilerin üreti-
mi gibi alanlarda faaliyet göstermeye başlamaktadır. Bu süreçte yerel ücretlerin düzeyi 
yükseldiği için, basit parçaların üretiminde rekabet gücü azalmakta, bu süreçler başka 
yerlere kaydırılmaktadır. Kuzey İtalya’daki tekstil hazır giyim endüstrisinin ve ABD’deki 
otomotiv endüstrisinin son 10 yıldaki yeniden yapılanması bu şekilde olmuştur. 

Geleneksel endüstrilerimizin rekabet gücünün korunmasında, bu endüstri-
lerin dış ilişkilerinin ve KOBİ’lerin uluslararasılaşma kapasitelerinin yeniden ele 
alınması önemli bir adım olacaktır. KOBİ’lerimizin uluslararasılaşma kapasitesine 
yönelik destek mekanizmalarının yeniden ele alınması değer zincirinin parçalanması 
yoluyla üretim süreçlerinin kısmen yurtdışına yönlendirilmesi kadar; yabancı pazarlar 
hakkında bilgi toplanması, değişen tüketici talebine hızla cevap verilmesi, satış sonrası 
hizmetlerin geliştirilmesi gibi alanlarda adımlar atılmasını içermektedir. Değer zincirinin 
parçalanarak, farklı halkaların farklı coğrafi lokasyonlara yerleştirilebilmesi bu sektörler 
için bir fırsat sağlamaktadır. Tekstil, hazır giyim gibi geleneksel endüstrilerdeki firmala-
rımız üretim zincirlerinin bir bölümünü, işgücü başta olmak üzere maliyetlerin düşük ol-
duğu ülkelere kaydırarak karlılıklarını koruyabilmektedirler. Kaydırılan bu süreçler daha 
az işgücü becerisi gerektiren ve daha az katma değer oluşturan süreçler olurken, katma 
değerin büyük bölümünün oluşturulduğu marka yönetimi ve uluslararası pazarlama gibi 
süreçler ise yurt içinde kalabilmektedir.

KOBİ’lerimizin uluslararası iş yapma kapasitelerini artıracak mekanizmalar 
geleneksel sektörlerimizin olduğu kadar, yükselen sektörlerimizin rekabet gücünün 
korunması ve geliştirilmesi için de önemli bir araçtır. Mesela otomotiv, büro malze-
meleri, beyaz ve kahverengi eşya gibi endüstrilerde rekabet gücünün artırılması, sadece 
üretimde değil, üretim sonrasında da katma değer oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Bu 
gibi endüstrilerde hem dağıtım ağlarına giriş, hem de satış sonrası tüketici desteği rekabet 
gücünü artırmanın en önemli unsurları arasındadır. Dağıtım ağlarına giriş, tüketici desteği 
gibi hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi ise ilgili ülkelerde uzun süreli bir varlık gösteril-
mesini, yerel ortaklıklar ve/veya uzun süreli sözleşmelere dayanan yerel ilişkiler kurul-
masını gerektirmektedir. Dış ekonomik ilişkiler stratejisi yükselen sektörlerin bu tip iliş-
kiler kurmalarını ve bu ilişkilerin korunmasını da destekleyecek şekilde tasarlanmalıdır.  

57  Hausmann, R. ;  Klinger, B. (2007).



59

Firmaların dış pazarlara açılıp uluslararasılaşmaları önündeki en önemli en-
gellerden biri dil sorunudur. Yabancı dil bilgisi yeterli eleman eksikliği, KOBİ’lerin 
pazara girme, markalaşma, ambalajlama, ürün kullanma kılavuzu hazırlama, dağıtım ka-
nallarıyla iletişim, promosyon ve AB kaynaklı projelerden, desteklerden haberdar olma 
gibi birçok alanda yaşadıkları sorunların temelini teşkil etmektedir58,59. Yabancı dil ek-
sikliği, KOBİ’lerin küreselleşen değer zincirlerinin parçası haline gelmelerine de engel 
olmaktadır.

KOBİ’lerimizin önümüzdeki yıllarda öne çıkacak yerelleşmiş ve kişiselleşmiş 
üretim teknolojilerine60 uyum sağlayabilmeleri için yabancı dile ilaveten tasarım ve 
yenilikçilik kabiliyetlerini güçlendirmeleri gerekmektedir. Firmaların büyümesi, ve-
rimlilik artışı yoluyla, istihdam artışı yoluyla, ya da her ikisinin karışımı biçimde olmak-
tadır. Verimlilik artışlarının temelinde ise, yeni ürünlerin/hizmetlerin ortaya çıkması, yeni 
iş yapma biçimleri (teknolojik değişim), ya da organizasyonel değişiklikler belirleyici 
olmaktadır61. Önümüzdeki on yıllık süre zarfında üç boyutlu yazıcılar ve akıllı imalat 
sistemleri gibi teknolojiler kişiye/firmaya özel ürün tasarım ve imalatını mümkün kıla-
caktır. KOBİ’lerin bu akımı yakalayabilmeleri için tasarım ve yenilikçilik kabiliyetlerini 
geliştirmeleri gerekmektedir. 

Bu Alanda Kullanılabilecek Araçlar ve Politika Önerileri

Türk KOBİ’lerinin küresel değer zincirleri oluşturmalarını destekleyecek 
ve rekabetçiliklerini geliştirmelerini sağlayacak bir Bölgesel Değer Zinciri Destek 
Programı oluşturulmalıdır.  Türkiye, ulaşmış olduğu ekonomik gelişmişlik düzeyi ile 
dünyada ve bölgemizde kazanmış olduğu siyasi ağrılığının da etkisiyle, dış ekonomik 
ilişkilerini kurgulama noktasında yeni bir döneme girmiştir. Önümüzdeki dönemde, Tür-
kiye bölge coğrafyası ile ekonomik ilişkilerini güçlendirirken, ticaret ve müteahhitlik 
hizmetleri kadar, kalıcı yatırımları da ön plana çıkarmak durumundadır. İmalat sanayii 
firmalarımız için bölge ekonomilerinde çok sayıda yatırım fırsatı bulunmaktadır. Ancak 
fırsatların, Türkiye ekonomisine katkılarının azami düzeye çıkarılması için, Türkiye’den 
bölgeye giden yatırımların daha organize biçimde yönlendirilmesi ve desteklenmesi, ye-
rel ortamlardaki altyapı ihtiyaçlarının da Türkiye’nin dış yardım ve işbirliği çerçevesi 
ile sağlanması, ülkemiz özel sektörü için yeni ufuklar açabilecektir. Önerilen program 
kapsamında, yurt dışına yönelik bir değer zinciri oluşturmak üzere yapılacak Türk ya-
tırımları yeni bir stratejik tedbirler paketiyle desteklenebilecektir. Örneğin Çin devleti, 
Çinli sanayi şirketlerinin küreselleşmesine katkı sağlamak amacıyla, Çinli şirketler tara-
fından Afrika, Ortadoğu ve Asya’da yapılacak 50 adet OSB projesinin yatırım maliyeti-
nin yüzde 30’unu karşılayan bir programı son dönemde uygulamaya koymuştur. Bu gibi 
programların tasarım sürecinde, başta ABD ve Japonya olmak üzere, küresel ve bölgesel 
güç olarak varlık gösteren ülkelerin dış ekonomik stratejileri ve uyguladığı destek prog-

58 Wolf, Ayşen;  Musaoğlu Neziha (2002) 
59 Savcı, Yasin (2009) 
60 Anderson, Chris (2012)
61 Çağlar, Esen (2010) 
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ramları incelenmelidir. Bu kapsamda, yurtdışında/yurtiçinde sanayi bölgeleri yatırımları, 
Türk firmaları için ortak üretim alanları oluşturma potansiyelinden dolayı, stratejik ya-
tırımlar olarak desteklenebilecektir. Başka ülkelerde yatırım yapacak Türk KOBİ’leri, 
Türkiye’deki faaliyetlerini (farklı düzeylerde) devam ettirmeleri durumunda, özel gelişti-
rilecek teşviklerden faydalanabilmelidir. Taşıma teşviki, mesleki eğitim destekleri, siyasi 
risk sigortası gibi, firmalarımızın bu ülkelerdeki rekabet gücünü artıracak teşvikler bir 
program dâhilinde sunulabilecektir.

Dış temsilciliklerimizin KOBİ’lerimizin uzun süreli dış ekonomik ilişkiler kur-
malarına yardımcı olmak için, bulundukları ülkelerdeki yatırım olanakları hakkın-
da bilgi sağlayacak ve bu olanakların değerlendirilmesi için inisiyatif alacak kapa-
siteye sahip olması gerekmektedir. Elçiliklerimiz ilgili ülkede iş yapmanın incelikleri, 
bürokratik işlemlerin nasıl yürütüleceği, ortaklık fırsatları, vb. konularda şirketlerimi-
ze destek olmalı, şirketlerin yaşadıkları sorunların çözümü için gerektiğinde diplomatik 
girişimde bulunabilmelidir. Ayrıca, dış temsilciliklerimiz Ankara ile dış siyasetin genel 
tasarımında özel sektörün kaygılarının da dikkate alınmasını sağlayacak bir bilgi akışı 
kurmalıdır. Türkiye hakkında olumlu bir imaj oluşturulmasının dış yatırımlar için önemi 
dikkate alınarak, bazı sorunların çözümü yolunda komşu ülkelerle somut adımlar atıldığı 
kamuoyuna gösterilmelidir. Bu çerçeve içinde dış ekonomik ilişkiler ile genel dış siyaset 
birbirine karşılıklı destek olur hale gelmelidir. Açıklanan bu işlevlerin görülebilmesi hem 
Dışişleri Bakanlığı, hem de Ekonomi Bakanlığı’nın kurumsal yapılarında ve görevlerinde 
değişiklikler gerektirecektir.

Dış yardım stratejimizin dış yatırımlarımızın geliştirilmesi amacına hizmet 
edebilmesi için, Türk şirketlerinin iş yapabileceği ortamları, kurumsal yapıları ve 
ilişki kurabileceği potansiyel ortakları geliştirecek bir çerçevede yürütülmesi ge-
rekmektedir. Bu kapsamda tıpkı ABD’de USAID’in, İngiltere’de ODA’nın, Japonya’da 
JICA’nın yaptığı gibi bölgemizdeki ülkelerle uzun vadeli projelerle yerleşen dış yardım 
politikaları uygulamak yerinde olacaktır. Bu kapsamda, kurumsal yapımızdaki avantajlı, 
deneyimli olduğumuz noktaları Türk yatırımcılarının da menfaatine olabilecek şekilde 
Bölge’ye taşıyacak bir dış yardım stratejisi geliştirmek ve bunun için pilot projeler yap-
mak uygun olabilecektir. Bu projelerde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza ve bölgede 
faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerimize de koordineli bir şekilde rol verilmesi yerinde 
olabilecektir. Ayrıca, Osmanlı coğrafyasının avantajı kullanılarak kültür diplomasisinin 
bölgemize yayılmakta bir araç olarak kullanılması, bölge dillerinin Türkiye’deki üniver-
sitelerde, Türkçe’nin bölgedeki üniversitelerde öğretilmesinin teşvik edilmesi yerinde 
olacaktır. Arap Baharı sonrası süreçte Tunus’ta bu yönde atılan adımlar başka ülkelere de 
yaygınlaştırılabilecektir. Dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi faaliyetlerine yurtdışında 
varlığımızı artıracak fuar, vb. teşviklerin yanı sıra, ilişki kuracağımız yabancı ülkelerdeki 
karar alıcıların Türkiye’ye gelip ülkemizi tanımalarını sağlayacak programların da eklen-
mesi gerekmektedir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi TİKA’nın koordinasyon rolünün 
artırılmasını ve kapasitesinin geliştirilmesini de gerekli kılacaktır.
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Firmaların riskli yeni pazarlara rahat girmesini, ürün ve pazar çeşitliliğini 
artırmasını sağlamak için bir İhracat ve Politik Risk Sigortası Mekanizması oluş-
turulmalıdır. 2012 yılında Avrupa ülkelerinde yaşanan mali sıkıntıların ve durgunluğun 
sürmesi hatta önümüzdeki yıllarda devam edeceğinin öngörülmesi Türkiye ihracatında 
alternatif pazarlara yönelme gerekliliğini doğurmaktadır. Her ne kadar krizle beraber Orta 
Doğu’ya yapılan ihracatın payı artmış olsa da, söz konusu ülkelerde son dönemde yaşa-
nan istikrarsızlıklar bu ihracatın sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. İhracat kredi sigor-
talarının temel amacı, ihraç edilen mal bedelini ihracatın gerçekleştiği ülkelerdeki ticari 
ve politik risklere karşı belirli limitler dâhilinde teminat altına almaktır. İhracat kredi 
sigortaları riskli ithalatçılara ve riskli pazarlara yönelik olarak kısa veya orta ve uzun va-
deli kontratlar sağlamalıdır. Politik risk sigortası ise genel ihracat sigortası poliçelerinden 
farklı olarak ticari risklerin dışındaki risklerin önemli bir kısmını içermelidir.

Türk KOBİ’lerinin Amerika Birleşik Devletleri pazarına daha etkin biçimde 
girmelerini sağlayacak ve Türk-Amerikan şirketleri arasındaki Ar-Ge işbirliğine 
dayalı ortaklıkları artıracak bir mekanizma tasarlanmalıdır. Bu öneri detaylı olarak 
yatay alanlar arasında Bölüm 2.3.6’da Ar-Ge başlığında tartışılmaktadır. 

Markalaşmak isteyen KOBİ’lere yönelik özel bir kapasite artırma programı-
nın başlatılması yararlı olacaktır. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen ve geçtiği-
miz yıllarda çok sayıda firmaya markalaşma desteği sağlamış olan Turquality programı, 
kurumsallaşma, finansman, ürün geliştirme gibi kriterlere uyan her sektörden imalat fir-
masına markalaşarak yabancı pazarlara girme konusunda destek sağlamaktadır. Bu kri-
terleri sağlamasa da iyileşme potansiyeli gösteren ve markalaşmayı hedefleyen KOBİ’ler 
için özel bir kapasite artırma ve markalaşma programı tasarlanabilecektir. Bu sayede 
ağırlıklı olarak büyük işletmelerin markalaşmış olduğu ülkemizde KOBİ’lerin de kendi 
alanlarında bilinirliklerinin artırılması sağlanacaktır.

Eğitim: KOBİ’ler, değişen teknolojilere uyum sağlayan kalifiye elemana ilaveten 
yabancı dil bilen eleman bulmakta da sıkıntı çekmektedirler. Hem örgün eğitim müfreda-
tının, hem de yetişkinlere yönelik eğitim kurumlarındaki müfredatın önümüzdeki yıllarda 
kullanıma girecek teknolojilerin öngörüsü yapılarak düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca 
gerek okullardaki İngilizce eğitiminin kalite ve yoğunluğunu artırarak gerek çalışanlara 
yönelik dil eğitimini destekleyerek KOBİ’lerin uluslararasılaşması kolaylaştırılmalıdır.

Teşvik: KOBİ’lere verilen desteklerin daha yüksek hedefleri içerir hale getirilmesi 
gerekmektedir. Özellikle tasarım ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmeye yönelik teşvik-
lerin tasarlanması, kaynakların eski yöntemlerle ve verimsiz çalışan firmalara harcanma-
ması gerekmektedir.

Endüstriler için Farklı Yaklaşımlar

Tasarım Endüstrisi: Bu endüstride modayı takip etmek, müşteri ile iletişim ve hız-
lı tasarım kabiliyeti önemlidir. Bu sebeple orta ve yüksek öğretim kurumlarındaki tasarım 
bölümlerinin genişletilip desteklenmesi, bu endüstriye önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca 
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yabancı dil eğitimi, ihracat odaklı çalışan bu sektörlerdeki KOBİ’lerin ticaret kabiliyet-
lerini artıracaktır.

Makine ve Sistem Endüstrisi: Bu endüstride, müşteri odaklı tasarım önem ka-
zanmaktadır. Tek bir kalıpla seri üretimden ziyade müşteri taleplerine yönelik tasarım 
ve yenilikçiliğin gerektirdiği esnekliği karşılayabilmek için teşviklerin hem firmaların 
yenilikçilik kapasitesini artıracak hem de 3 boyutlu yazıcı gibi tasarım teknolojilerinin 
kullanımını destekleyecek şekilde tasarlanması gerekmektedir.

Yaşam Bilimleri Endüstrisi: İnovasyonun oldukça önemli olduğu Yaşam Bilim-
leri Endüstrisinde önümüzdeki yıllarda bireye yönelik tedavilerin ortaya çıkması beklen-
mektedir. Bu durum, üreticiler üzerinde daha fazla esneklik ve yenilikçilik yönünde bir 
talep oluşturacaktır. Bu alandaki KOBİ’lerin bu dönüşüme daha hızlı ayak uydurabilme-
leri için çalışanlara verilecek eğitim olanakları artırılmalı ve yeni üretim teknolojilerine 
geçebilmeleri için uygun kredi olanakları sağlanmalıdır.

2.2.4. Kadınları Kapsayıcı Bir Sanayi Yapısı 

İmalat sanayiinin dönüşümünü şekillendirecek önemli eğilimlerden bir ta-
nesi de, nüfus artışı ve artan refah seviyesi ile gelecek talep artışıdır. Önümüzdeki 
15 yılda dünyada 1,8 milyar tüketicinin daha ortaya çıkacağı öngörülmekte, küresel 
tüketimin iki katına çıkarak 64 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. İmalat sanayi-
inde böylesine büyük bir ölçek artışını avantaj haline getirebilmek, ancak kadınların ve 
gençlerin katılımıyla mümkün olacaktır. Bunlara ek olarak, çalışabilir kadın işgücünün 
ekonomiye katılım oranının az olması oldukça büyük bir atıl kapasite anlamına gel-
mektedir. Ancak Türkiye’nin bu konuda izlemesi gereken stratejinin, gerek bahsi geçen 
küresel eğilimler, gerekse ekonomisinin farklı yapısından dolayı ucuz işgücüne dayalı 
Güneydoğu Asya ülkeleri gibi bazı başarılı gelişmekte olan ülke örneklerinden farklı 
olması gerekmektedir.

İmalat sanayiinin alt sektörleri arasındaki dönüşüm, Türkiye’nin küresel eko-
nomiye entegrasyon biçimi ve kadın istihdamını doğrudan etkilemektedir. Bazı sek-
törlerde kadınlar daha fazla çalışırken, bazı sektörlerde kadınlar neredeyse hiç yoktur. 
Giyim ve tekstil sektörlerinde çalışan her iki kişiden neredeyse biri kadınken, serma-
ye-yoğun ilaç, kimya, elektronik, beyaz eşya ve otomotiv gibi sektörlerde kadınların var-
lığı oldukça az görünmektedir. (Şekil 27) Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kadın-
ların belirli ihracat odaklı sektörlerde vasıfsız işçi olarak çalışması, dış ticaret şoklarına 
karşı kadın işgücünü görece daha kötü yönde etkilemektedir. Temel bilgi ve becerilerden 
yoksun işçilerin yeniden iş bulması ve sektör değiştirmesi oldukça zordur.  Türkiye’de 
kadınların en çok faaliyet gösterdiği hazır giyim ve tekstil sektörlerinde en çok çalıştıkları 
meslek gruplarının elişi ustalığı, makine operatörlüğü, elle paketleme gibi yüksek beceri 
gerektirmeyen işler oluşu, benzer bir kırılganlık durumunun Türkiye’de çalışan kadın 
işçiler için de geçerli olduğuna işaret etmektedir. 
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Şekil 27: Sektörlerdeki Çalışanlar İçinde Kadın Çalışanların Oranı, %, 2011

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi, TEPAV Hesaplamaları

Bir ülkenin refah seviyesini artırabilmesi için verimlilik düzeyini artırmanın 
yanı sıra insan kaynaklarını da en iyi şekilde kullanması gerekmektedir.  Örneğin, 
Güney Kore ve Türkiye karşılaştırıldığında, kişi başına gelir düzeyindeki farklılığın, hem 
verimlilik düzeyi hem de nüfusun işgücüne katılım oranı ile ilgili olduğu gözlenmektedir: 
Güney Kore’de kişi başı üretim 40 bin dolarken, Türkiye’de 30 bin dolar düzeyindedir.  
Ancak çalışan kişi sayısına bakıldığında,  Kore’de her 8 kişiden 5’i çalışır durumda iken, 
Türkiye’de sadece 3 kişiden biri çalışmaktadır.  Nüfusun işgücüne katılım oranındaki bu 
büyük fark, aradaki ekonomik gelişmişlik farkını açıklamak açısından kuşkusuz verim-
lilik düzeyi kadar önemlidir. Kore’de kadınların işgücüne katılım oranı OECD ortalama-
sının altında olmasına rağmen yüzde 50 iken, bu oran Türkiye’de yüzde 28 gibi oldukça 
düşük bir seviyededir.62

Kadınların işgücüne katılım oranını artırmak, gelişmiş ülkelerin de öncelik-
leri arasına girmiştir. (Kutu 5) Avrupa Birliği’nin krizden çıkmak ve ekonomiyi önü-
müzdeki yıllardaki gelişmelere hazırlamak amacıyla hazırladığı strateji raporunda da63 
büyümeyi tetikleyecek üç faktörden bir tanesi olarak “kapsayıcı politikalar” (inclusive 
growth) öne çıkmıştır.  Bu şekilde Avrupa Birliği, işgücüne katılım oranını artırmak ve 
insan kaynağının becerilerini güçlendirmek suretiyle, kadınlar ve gençlere odaklanarak 
nüfusun daha büyük bir kısmını ekonomiye kazandırmayı amaçlamıştır.

Kadınların işgücüne katılım oranındaki başarılı örneklere bakıldığında, Gü-
neydoğu Asya ülkeleri öne çıkmaktadır. Örneğin, Singapur 1970-2010 yılları arasında 
kadın işgücüne katılım oranını yüzde 30’dan yüzde 56’ya çıkarabilmiştir.  Aynı dönemde, 
Çin, Güney Kore ve Tayvan’da da kadınların işgücüne katılım yüzdesi 10 puan kadar 
artmıştır.  Bu ülkeler, kültürel ve sosyoekonomik nedenlerden dolayı çalışma yaşamı-
na girmemiş olan kadınları, benzer politikalar ile teşvik etmişlerdir.  Bu tedbirlerden en 
önemlisi ve köklüsü, hem ülkedeki eğitim standartlarının yükseltilmesi, hem de kadınla-

62 Uluslararası Çalışma Örgütü (2012)  
63 Europe 2020 Strategy
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rın eğitim seviyesinin ve iş yaşamında kullanabilecekleri becerilerin artırılmasıdır.  Gü-
neydoğu Asya ülkelerindeki kadınların eğitim seviyesinin diğer gelişmekte olan ülkelere 
kıyasla daha iyi durumda olduğu gözlenmektedir.  

Türkiye’deki işgücü piyasasının mevcut dinamikleri ya yüksek düzeyde ya da 
düşük düzeyde beceriye sahip kadınlara iş yaratabilirken orta düzeyde becerili ka-
dınlar için iş imkânları oldukça sınırlıdır. Güney Kore’de işgücünde aktif olan kadın-
ların yüzde 40’ı lise, yüzde 18’i üniversite mezunu iken, Türkiye’de bu oranlar sırasıyla 
yüzde 18 ve yüzde 14’tür. Ancak; çalışma durumuna bakılmaksızın sadece okullaşma 
oranına bakıldığında yükseköğrenimi tamamlamış kadınların oranı yüzde 54 iken erkek-
lerde bu oran yüzde 63’tür. Türkiye’deki kadın istihdamının eğitim düzeyi bakımından 
son yıllardaki gelişimine bakıldığında da,  lise ve teknik lise mezunlarının katılım oranı-
nın 2012’de 2004 yılına kıyasla azaldığı gözlenirken, ilkokul ve üniversite mezunlarının 
oranlarının arttığı ortaya çıkmaktadır. 64  Bu durum, orta düzeyde beceri gerektiren işlerde 
kadınların katılımının azaldığına ve dolayısıyla kadın işgücünün eğitim ve beceri düzeyi 
ile ilgili ilginç bir dinamiğin varlığına işaret etmektedir.

Şekil 28: Türkiye’de İşgücünün Eğitim Durumu, 2010

Kaynak: ELFS

Türkiye’deki imalat sanayiinin teknolojik dönüşümü ve kadınların imalat sa-
nayiinin alt sektörlerinde katılımının artması için izlemesi gereken yol, 2000’lerden 
önce Güneydoğu Asya ülkelerinin izlediği yoldan farklılaşmak durumundadır. 1980’li 
yıllardan itibaren Asya ülkelerindeki düşük ücretli, düşük vasıflı işçi ihtiyacını karşılayan 
kadınlar, düşük maliyetli ihracat stratejisinin bir parçası olmuştur.  Ancak Türkiye’nin ihti-
yacı olan dönüşümün sağlanabilmesi için, imalat sanayiinin orta ve düşük teknolojili, düşük 
maliyetli faaliyetlerden yüksek beceri isteyen ileri teknolojili faaliyetlere geçiş yapması ge-
rekmektedir. Bunun için de ülkemizin insan kaynaklarının beceri seviyesini yükseltmesi ge-
rekmektedir.  Çalışan kadınların eğitim seviyesinin son yıllarda bir sıçrama yaparak oransal 
olarak erkeklerinkinin üzerine çıkması, oldukça olumlu bir gelişmedir (Şekil 28).  Atılacak 

64 Aşık, Güneş (2012)
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bir sonraki adım, eğitim kalitesini yükseltmek ve kadınların edindikleri becerileri ekonomik 
yaşamda ve özellikle imalat sanayiinde kullanmalarını teşvik etmek olacaktır. 

Kadınların işgücüne katılımı kadar çalıştıkları işlerin kalitesi de önemlidir. 
Yukarıdaki bulgular, Türkiye’deki kadınlar açısından çelişki teşkil etmektedir.  Bir yan-
dan kadınların artan eğitim seviyesi umut verirken, diğer yandan kadınların işgücüne ka-
tılım oranının düşüklüğünün yanında yaptıkları işlerin düşük beceri gerektiren faaliyetler 
olması kaygı vericidir. Türkiye’de çalışan kadın ve erkeklerin meslek gruplarına göre 
dağılımına bakıldığında kadınlarda nitelik gerektirmeyen işler, tarım ve hayvancılıkla 
ilgili meslekler, büro hizmetleri, teknisyenlik ve yardımcı profesyonel mesleklerin öne 
çıkması, bu savı desteklemektedir.  Kadınların üniversite diploması gerektiren profesyo-
nel mesleklerde çalışanlar içindeki oranın erkeklerin oranının üzerinde olması ise olumlu 
sayılabilecek bir noktadır. (Şekil 29)

Şekil 29: İşgücünün Meslek Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı,%, 2010

Kaynak: ELFS

İmalat sektörlerindeki korunmasız istihdamın ticaret ve tarım sektörlerine 
kıyasla daha az olması,65 kadın istihdamının imalat sanayiinde teşvik edilmesi için 
bir başka nedendir. Türkiye, seçilmiş ülkeler arasında hem kadınların işgücüne en az 
katıldığı, hem de korunmasız istihdamın çalışan kadınlar arasındaki payının en fazla ol-
duğu ülkedir. (Şekil 30 ) Korunmasız istihdam, bir ücret karşılığı olmadan aile işinde ça-
lışan ya da kendi hesabına çalışan işçileri kapsamaktadır. Şekil 30’da da görüldüğü gibi,  
kadınların işgücüne katılım oranı ile korunmasız istihdam oranı arasında ters bir ilişki 
vardır.  Kadınların ekonomik ve çoğu zaman sosyal açıdan elverişsiz koşullarda çalıştığı 
korunmasız istihdamdan ücretli işlere kayması, onların özerklik ve ekonomik özgürlük 
kazanması için önemli bir adım olacaktır.   

65 International Labour Office (2008)
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Şekil 30: Kadınların İşgücüne Katılım Oranı ve Korunmasız İstihdam, 2010

Kaynak: TÜİK Hane halkı işgücü anketi, ILO

Türkiye’deki ekonomik hayatta gerektiği gibi yer almayan kadınların girişim-
cilik konusundaki performansları da iç açıcı değildir. Toplam çalışan nüfusta erkek 
girişimcilerin oranı yüzde 7 ile OECD ortalamasının bir puan üzerinde iken, kadın gi-
rişimcilerin kadın çalışanlar içindeki payı yüzde 1’dir. Bu alanda OECD ortalaması ise 
yüzde 2’dir. GEM (Global Entrepreneurship Monitor) Türkiye raporuna göre, 2010 yı-
lında erkek çalışanlar arasında girişimci faaliyetlerdekilerin payı yüzde 13,39 iken, kadın 
çalışanlar arasında bu oran yüzde 3,71’dir. Dikkati çeken olumlu bir nokta, kadın yöneti-
cisi olan firmaların oranının büyük şehirlerde artıyor olmasıdır. 

Kadınların ekonomide rol almalarını zorlaştıran birtakım doğal kısıtların 
varlığına rağmen, doğru politikalarla bu durumun üstesinden gelmek mümkün 
olacaktır. Kadınların işgücüne katılmamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi, evde 
çocukların bakımını üstlenmeleridir. TÜİK Hane halkı işgücü anketlerine göre, 2009 yı-
lında şehirlerde yaşayan ve az eğitimli kadınların yüzde 66,5’i çalışmama nedeni ola-
rak ev işleri ve çocuk bakımı ile ilgili sorumluluklarını göstermişlerdir. Ancak ilginç bir 
şekilde, Türkiye’de ev kadını olmanın çalışmak kadar tatmin edici olduğunu düşünen 
kadınların oranı yüzde 75 iken, Güney Kore’de bu oran yüzde 87’dir.66  Gece vardiya-
larında kadınların çalışmasına çoğu zaman olumlu gözle bakılmamaktadır, bu durum da 
özellikle sürekli üretim yapan endüstri ve firmalarda çalışma olasılıklarını azaltmaktadır.  
Kadınların ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmadıkları algısı da benzer şekilde 
belirli mesleklerde çalışan kadın sayısını doğrudan etkilemektedir. Buna ek olarak, ço-
cuk doğuran kadınların işe geri dönmeyeceğine dair kaygılar, onları işverenlerin gözünde 
kadınların uzun vadede firmalarda çalışmaya devam etmeyeceği düşüncesine neden ol-
maktadır. Toplumda yerleşmiş fikirlerin değişmesi kolay olmadığından dolayı bu durum, 
hem kadınların daha az ücretle, daha az beceri isteyen işlerde çalışmasına, hem de belirli 
sektör ve meslek gruplarında yoğunlaşmalarına neden olmuştur.

66  World Values Survey (2006)
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Bu Alanda Kullanılabilecek Araçlar ve Politika Önerileri

Tarımdaki işgücü talebindeki azalma ve bu sektörde yoğunlukla çalışan ka-
dınların becerilerinin diğer sektörler için yetersiz kalmasından kaynaklanan kısır 
döngü, imalatın da içinde bulunduğu sektörlerde kadın istihdamının düşük seviyede 
kalmasına neden olan bir kısır döngüyü de beraberinde getirmektedir. Kadınların 
düşük ücretli, düşük beceri gerektiren işlere yoğunlaşmasının önüne geçilebilmesi için, 
işgücü piyasası, eğitim, imaj yönetimi, kreş desteği ve ulaşımla ilgili bir dizi müdahaleye 
ihtiyaç vardır. Alınacak önlemlerin en etkin şekilde uygulanması için yapılması gereken 
ilk iş, kadınların işgücüne katılım oranının düşük olmasının arkasındaki nedenlerin de-
taylı bir arka plan çalışması ile incelenmesidir. Bu konuyla ilgili politikaların başarıya 
ulaşabilmesi için böyle bir çalışmaya dayanmaları önem arz etmektedir.

Yarı zamanlı ve esnek çalışma modellerinin geliştirilmesi, kadınların ailelerine 
zaman ayırırken bir yandan da kayıtlı ekonomiye katkı sağlayabilmeleri açısından 
faydalı olacaktır. Bu tür modellerin başarılı örnekleri, çalışma saatlerinin düşürülmesi, 
işe alım ve işten çıkarma uygulamalarının kolaylaştırılması yoluyla işgücüne katılımı ar-
tırmayı amaçlamıştır. Örneğin, geleneksel aile değerlerini koruyarak kadınların işgücüne 
katılımının artmasını hedefleyen Hollanda Hükümeti, işgücü piyasasını düzenleyen po-
litikalar, kanunlar ve toplu anlaşmalarla yarı zamanlı çalışan işçilerin haklarını iyileştir-
meye gitmiştir.(Bkz. Kutu 1) Güney Kore de son yıllarda benzer uygulamaları yürürlüğe 
sokarak çalışma hayatını kadınlar için daha cazip hale getirmeyi amaçlamıştır.  

Sanayi sektörünün kadınlar nezdinde imajının değişmesi, kadınların imalat 
sanayii sektörlerindeki katılımının artmasına yardımcı olacaktır. Medya, etkin kulla-
nıldığında imaj yenileme kampanyasının önemli bir aracı haline gelebilecektir.  Örneğin, 
ücretleri sektörler tarafından karşılanan meslek liselerinin itibar kazanmasını hedefleyen 
bir girişim, Türkiye’de televizyon dizisi senaristleriyle beraber çalışmaktadır. Benzer şe-
kilde mühendisliğin ve temel bilimlerin kız öğrencilere özendirilmesi için de girişimlerde 
bulunulabilecektir. Bu belgede ayrı bir tema olarak vurgulanan yeşil dönüşüm de, imalat 
sanayiinin imajının kadınlar nezdinde değişmesi açısından önem taşımaktadır.  

Çalışma hayatının çocuklu kadınlar için daha elverişli hale gelebilmesi için 
çocuk bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Ga-
ziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan kreş, bu konuyla ilgili uygulamalara iyi bir 
örnektir.  Organize Sanayi’nin 2. Bölgesinde 35,000 m2  alan üzerine kurulması planlanan 
modern eğitim kampüsü, organize sanayide çalışanların çocuklarının bakım ve eğitim 
ihtiyacını karşılamak amacıyla, 140 çocuk kapasiteli bir de kreş içermektedir.  Temel 
atma töreni Temmuz 2012’de gerçekleştirilen kreş 2013 yılında hizmete açılmıştır. İnşa-
atın ödeneği, Gaziantep OSB Müdürlüğü öz sermayesi tarafından karşılanmıştır. Bu pilot 
projenin başarıya ulaşması ve talebin artması halinde, kapasite artırımı için kamunun da 
kaynak sağlaması beklenmektedir.

Büyük şehirlerde yaşayan kadınların hangi sektörde ve nerede çalışacağını 
etkileyen unsurlardan bir tanesi olan ulaşım kolaylığının artırılması, imalat sanayi-
inde daha çok kadının çalışmasına olanak sağlayacaktır.  Modern sanayi bölgelerinin 
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kentlerle iyi işleyen, güvenli ulaşım sistemleri ile bütünleştirilmesi bu açıdan önemlidir. 
Örneğin Güney Kore’de, katılımcı bir süreçle kadınların dışarıda daha rahat dolaşmala-
rını sağlamak hedeflenmiştir.  Bina girişlerindeki park yerlerinde kadınlar için yer ayrıl-
ması, park yerlerinde aydınlatmanın artırılması, güvenlik sorunun yaşandığı bölgelerde 
güvenliğin iyileştirilmesi gibi uygulamalarla, ulaşımda kadınların yaşadığı güvenlik sı-
kıntılarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Kız öğrencilerine ortaokul ve lisede matematik ve fen bilimlerini sevdirmek 
amacıyla eğitim sistemi ve müfredatlarda değişiklikler yapılması, onların genç yaş-
ta imalat sanayii ile ilgili işlere ilgi duymalarını sağlayacaktır. Mühendislik ve temel 
bilimler gibi alanlar, fen bilimleri ve matematikte ciddi altyapı gerektirmektedir.  İmalat 
sanayindeki nitelikli kadın işgücünün artırılabilmesi için, kız çocuklarının üniversite bö-
lüm tercihlerinin mühendislik ve temel bilimler alanlarında olması gerekmektedir.

Endüstriler için Farklı Yaklaşımlar

Kadınların imalat sektörünü tercih etmemesinden kaynaklanan sıkıntıların 
önüne geçmek amacıyla, daha “kadın dostu” görev ve işlerde kadınların istihdam 
edilmesi desteklenebilecektir. Örneğin, makine sektöründe kadın istihdamının özendiri-
lebileceği alanlar arasında, kalite kontrol, üretim planlama ve stok takip sistemleri örnek 
verilebilecektir.67

Kutu 5: İmalat Sanayiinde Kadın İşgücünü Artırmaya Yönelik Ülke Örnekleri6869

Kadınların iş yaşamına, özellikle de imalat sektörüne olan ilgi ve erişimlerini artırmak, ge-
lişmekte olan ülkelerin olduğu kadar gelişmiş ülkelerin de önceliği haline gelmiştir. Örneğin, 
kadınların işgücüne katılım oranının en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi olan İsveç’te bu, 
çocuklu kadınların çalışma şartlarını iyileştirme yoluyla yapılmıştır. İyi geliştirilmiş doğum izni 
sistemi, devlet tarafından büyük ölçüde desteklenen çocuk bakımı ve oldukça etkin belirlenen 
çalışma saati uygulamaları, kadınların yaklaşık yüzde 90’ının anne olduktan sonra çalışma ha-
yatına geri dönmelerini sağlamıştır.68 Ancak İsveç’te bile 2007 yılında mühendislerin sadece 
yüzde 25’inin kadın olduğu gözlenmektedir.  Aynı yıl Avrupa Birliği’ndeki ülkeler arasında 
yüzde 10 ile en az kadın mühendis oranına sahip olan İngiltere, imalat sanayiindeki yüksek va-
sıflı işlerde daha fazla kadının çalışabilmesi için, kız öğrencilerin ortaöğrenimden itibaren mü-
hendislik ve fen bilimleri ile ilgili algısının olumsuz yönde değişmemesi için önlemler almış-
tır.69 Bu önlemler arasında mühendisliğin ve imalat sanayii ile ilgili diğer teknik işlerin imajının 
yenilenmesi, lisede fizik ve matematik derslerini yüksek notla tamamlayan kız öğrenci yüzdesi 
ile ilgili hedef konması, üniversitelerin yüksek maliyetli mühendislik ve teknik programlarını 
tercih etmemesine neden olacak mali düzenlemelerden kaçınılması öne çıkmaktadır. 

67 Makine Sektörü Çalışma Grubu Raporu (2012)
68 Pylkkänen, E.. ;  N. Smith, (2003)
69 Council for Industry and Higher Education (2011)
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2.3. Sanayiyi Etkileyen Yatay Alanlar

Türkiye’deki imalat sanayiinin daha verimli, yenilikçi ve katma değeri yük-
sek bir yapıya sahip olabilmesi için tüm sektörlerdeki firmaların fiziki, beşeri ve 
kurumsal açıdan daha nitelikli bir altyapıya mümkün olduğunca düşük maliyetle 
erişebilmesi gerekmektedir. Bu bölümde ele alınacak yatay sanayi politikası alanları, 
bu altyapının iyileştirilmesi için değişmesi gereken alanlardır. Yatay politikalar, bir sek-
tör veya sektör grubuna özgü değil, bütün ekonomiyi etkileyerek sanayi politikasında 
hareket alanını genişletmektedir. Ancak bu etki kanalı her zaman simetrik veya homojen 
olmakta, bazı alanlar bazı sektörleri daha fazla etkileyebilmektedir. 

Bu bölümde dokuz yatay politika alanı, mevcut durum incelendikten sonra 
önümüzdeki dönem uygulanacak sanayi politikasına girdi sağlayacak politika öne-
rileri ile ele alınmıştır.  Yatay alanların önemli bir unsuru da,  piyasa ekonomisinin düz-
gün bir şekilde işlemesine olanak sağlayacak bir çerçeve sağlamak ve bunun için firma-
ların rekabet gücünü etkileyecek sorunların giderilmesini sağlamaktır.   Yatay alanlardaki 
politikaların uygulamaya geçebilmesi için, yukarıdaki bölümde ele alınan politika araç-
ları çeşitli şekillerde kullanılacaktır. Yatay politika alanları ayrıca, Türkiye’deki imalat 
sanayiinin sıçrama alanları olarak bu belgede öne çıkan dört temanın geliştirilmesi için 
de önem arz etmektedir.

Bu belgenin önceki kısımlarında da vurgulandığı gibi, sanayinin dönüşümünü 
hızlandıracak politikaların, tasarlanırken, bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaları, 
uygulamanın başarılı olması için önem taşımaktadır. Birçok yatay alan, birbirinin ta-
mamlayıcısı niteliğindedir. Örneğin, firmaların teknolojik kapasitesi ile ilgili iyi tasarlan-
mış ve doğru uygulanmış politikaların etkin olabilmesi için insan kaynağı ve becerilerle 
ilgili belirli politikalar ile desteklenmesi gerekmektedir.   Yatay alanlar her ne kadar bütün 
sektörleri etkileme kapasitesine sahip olsa da, bazı yatay politikaların belirli sektörlere 
özel olarak birtakım nüanslarla tasarlanması faydalı olacaktır. Bu nedenle bu bölümde her 
alan için hazırlanan genel önerilere ek olarak sektör temsilcilerinin görüşlerinin de doğ-
rultusunda sektör odaklı birtakım yatay politika önerilerine de yer verilmiştir. Bu alan-
ların sektörler bazında nasıl farklılaşacağı ise özellikli olarak sektörlerdeki dönüşümü 
özetleyen bir sonraki bölümde ve raporun Ek kısmında ele alınmaktadır. 

2.3.1. Beceriler ve İnsan Kaynağı

Günümüzde imalat sanayii için küresel ölçekte rekabet edebilmenin ve değer 
yaratabilmenin temel unsurlarından birisi rekabetin gerektirdiği becerilerle dona-
tılmış bir insan kaynağına sahip olmaktan geçmektedir. Bu belgenin ana hedefi olan 
sanayide dönüşümün gerçekleşebilmesi için, Türkiye’deki işgücü arzının da bir dönü-
şümden geçmesi gerekmektedir.  İnsan kaynaklarının geliştirilmesi imalat sanayiinde 
verimliliğin artmasına ek olarak, teknolojik değişimin hızlanmasına da yardımcı olmak-
tadır. Yenilikçiliğin ve yeni buluşların en önemli girdisi, kuşkusuz teknik becerisi yeterli 
düzeye gelmiş insan kaynağıdır.
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Mevcut Durum

İmalat Sanayiinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu üyelerinin Türkiye’deki 
işgücü piyasası ile ilgili altını çizdikleri en önemli sorun, geniş bir işgücü havuzu 
ve yüksek işsizlik oranına rağmen, imalat sanayiinde faaliyet gösteren firmaların 
istenilen derecede nitelikli eleman bulmada karşılaştıkları sıkıntıdır.  Komisyonda 
özellikle vurgulanan başlıca konular şunlardır:

a. Başarılı öğrencilerin imalat sanayii dışındaki alanları, özellikle hizmetlerle ilgili 
meslekleri tercih etmeye başladığına dikkat çekilmiştir. 

b. Meslek liselerinde imalat sanayii ile ilgili alanlarda eğitim almış mezunların, top-
lumun bu alanda çalışan meslek liselerine olumsuz bakışından dolayı, yukarıdaki noktaya 
benzer bir şekilde hizmetler sektörünü tercih ediyor olmalarının da imalat sanayiindeki 
beceri yetersizliği sorununun kaynaklarından bir tanesi olduğunun altı çizilmiştir. 

c. İşgücü piyasası düzenlemelerinin firmaların nitelikli eleman ihtiyacını karşıla-
mayla ilgili gerekli ve yeterli tedbirler almamış olması, işverenlerin sıkıntı yaşadığı bir 
başka konu olarak önem arz etmektedir.

Gerek büyüme performansına paralel olarak azalmayan işsizlik oranı, gerekse 
düşük işgücüne katılım oranı, Türkiye’de işgücü piyasasının üzerinde durulması 
gereken sorunları olduğuna işaret etmektedir. İşsizlik oranı, 2011 yılında, 2001 yı-
lındaki krizden sonra ilk kez yüzde 10’un altına inerek yüzde 9,8 seviyesine gerilemiştir. 
Ancak hala işsizlik seviyesinin istenilen düzeye ulaştığını iddia etmek zordur. Türkiye’de 
çalışabilecek yaştaki (15-64) birey sayısının 2020 yılına kadar artacağı ve toplam nüfusun 
yüzde 68’i seviyesine ulaşacağı70 da göz önünde bulundurulduğunda, işsizlik oranındaki 
azalmanın büyümedeki artışla paralellik göstermemesi şaşırtıcı bir sonuç değildir. Buna 
ek olarak, imalat, hizmet ve tarım sektörlerinin ekonomi içinde değişen payı ve teknolojik 
ilerlemenin beceri talebini değiştirmesi, işgücü piyasası ile ilgili politikaların odak nokta-
sının demografik eğilimlerle sınırlı kalmaması gerektiğine işaret etmektedir.

Türkiye’deki işgücü piyasası ile ilgili dikkati çeken önemli bir olgu da kadın 
istihdamındaki düşük katılımdır.  2011 yılında yüzde 28’lik oranla Türkiye, OECD 
ülkeleri ortalamasının oldukça altındadır.  Bunun ana sebebi olarak, köyden kente göçü 
takiben tarım istihdamındaki talebin azalmasından dolayı, daha önce tarımda çalışan ka-
dınların becerilerinin işgücü piyasasındaki taleple uyuşmazlığı gösterilmektedir. Ancak 
işgücüne katılmayan kadınların büyük çoğunluğunun çalışmama sebebi olarak evdeki 
görevlerini göstermesi, sorunun ekonomik olduğu kadar kültürel bir boyutunun olduğuna 
da işaret etmektedir.

İmalat sanayiinde kadın istihdamının üç sektörde yoğunlaştığı gözlenmekte-
dir.  Bu sektörler sırasıyla hazır giyim, tekstil ve gıda ürünleri imalatıdır ve bu sektörler 
2011 yılında imalat sanayiindeki kadın istihdamının yüzde 76’sını oluşturmaktadır. “Ka-

70 Birleşmiş Milletler (2012)
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dın dostu” bu sektörlerde kadınların öne çıktığı meslek gruplarının elişi ustalığı, makine 
operatörlüğü, elle paketleme gibi düşük ve orta beceri gerektirenler olması dikkat çekici 
bir başka noktadır. Otomotiv ve beyaz eşya gibi yeni yükselen sektörlerde ise kadın istih-
dam oranı halen oldukça düşüktür.   

Kadın istihdamını artırmak ve kadınları imalat sektöründe, mühendislik gibi 
yüksek beceri gerektiren mesleklere teşvik etmek, hem gelişmiş, hem de gelişmekte 
olan ülkelerin üzerinde durduğu bir konudur.  Örneğin, AB ülkeleri arasında en az ka-
dın mühendis oranına sahip İngiltere’de, Great Expectations71 projesinin amaçları arasın-
da, kadınların mühendislikle ilgili meslekleri seçmelerini ve imalat sanayiinde çalışmayı 
tercih etmelerini teşvik etmek de bulunmaktadır. Kadınların sanayide çalışmak ile ilgili 
olumsuz algılarını değiştirmek amacıyla imalat sanayiinin imaj yenileme (rebranding) 
girişiminin gerekliliği, bu proje kapsamında ortaya konmuştur. Kadınların işgücüne ka-
tılımını artırmada son yıllarda başarılı politikalara imza atan Güney Kore’de ise, kariyer 
danışmanlığı, mesleki eğitim, çevrimiçi eğitim gibi imkânlar sağlanarak kadınların iş ya-
şamına atılması kolaylaştırılmıştır.  Ayrıca şehirlerin daha “kadın dostu” hale getirilmesi 
için bir dizi proje uygulamaya geçirilmiştir.

İnsan kaynağının en verimli şekilde kullanılması ve becerilerin sanayinin ih-
tiyaç duyduğu alanlarda geliştirilebilmesi için, doğru ve etkin işleyen bir işgücü pi-
yasası önem arz etmektedir. İşgücü piyasasının etkinliği ile ilgili uluslararası bir sırala-
maya da yer veren Küresel Rekabetçilik Raporu’na göre Türkiye, 2012 yılında 144 ülke 
arasında 124. sırada yer almıştır. 2008 yılında aynı kategoride 134 ülke arasından 125. 
sırada yer alan Türkiye’nin önemli bir ilerleme kaydedemediği görülmektedir.  İşgücü 
piyasasının Türkiye’deki sanayi sektörlerinin rekabet edebilirliğini kısıtlayan en önemli 
sorunları, bu rapora göre, çalışan-işveren ilişkilerinde işbirliği eksikliği, işten çıkarma 
maliyeti ve kadınların işgücüne katılımıdır. 

İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi amacıyla son plan döneminde de çeşitli 
tedbirler alınmıştır.72 Örneğin, kamu kurum ve kuruluşlarının istihdam hizmetlerinin 
iyileştirilmesi adına Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu başlatıl-
mış, kadın istihdamıyla ilgili sorunlara eğilmek adına Kadın İstihdamının Desteklenmesi 
(KİD) Operasyonu uygulanmaya konmuş, toplam nüfustaki işsizlik oranından daha fazla 
olan gençlerin işsizlik oranı ile ilgili olarak ise Genç İstihdamının Desteklenmesi (GİD) 
Operasyonu başlatılmıştır.73  Esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliğinin artırılması 
için de bir dizi düzenleme getirilmiştir. Ancak, işgücü piyasasına erişim, henüz üzerine 
yeterince gidilmemiş bir sorundur. Bu gelişmeler ışığında, Türkiye’de işgücü piyasasının 
katılığı, firmaların büyüyebilmeleri ve rekabet güçlerini artırabilmeleri için halen önemli 
bir engeldir.

71 Council for Industry and Higher Education (2011) 
72 T.C. Ekonomi Bakanlığı (2012) 
73 A.g.e.
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Bir ülkenin insan kaynağının ne kadar kaliteli olduğu, çalışma hayatının ön-
cesinde ve çalışma hayatı sırasında bireylere kazandırılan becerilerle ilgilidir.  Bu 
açıdan bakıldığında, Türkiye’deki insan kaynağının sanayideki dönüşümün ana unsur-
larından biri olmak yerine, olası bir dönüşümün önündeki önemli engellerden bir tanesi 
olduğunu iddia etmek mümkündür: 25-34 yaş arası eğitimini tamamlamış yetişkinlerin 
sadece yüzde 17’si üniversite mezunudur74. Bu oran, OECD ortalaması olan yüzde 37’nin 
oldukça altındadır. Nitelikli işgücünün temel altyapısının sağlandığı orta öğretimdeki ka-
lite göstergesi olarak sayılabilecek PISA skorlarına balkıdığında da iç açıcı bir tablo söz 
konusu değildir: Matematik ve fen alanlarında Türkiye’deki öğrenciler, 2009 yılındaki 
PISA75 sınavlarında Meksika dışındaki diğer tüm OECD ülkelerinin gerisinde kalmıştır. 
PISA Fen bölümündeki puanlarla ileri teknoloji ürünleri ihracatı arasındaki ilişkiye bakıl-
dığında, kuvvetli korelasyon dikkat çekmektedir.  Türkiye her iki göstergede de, gelişmiş 
ülkelerin ve Kore, Çin gibi hızla büyüyen gelişmekte olan ülkelerin oldukça gerisindedir.

Şekil 31: PISA Fen Skoru ve İhracattaki İleri Teknoloji Gerektiren Ürünlerin 
İlişkisi, 2009

Kaynak: WDI, OECD

Türkiye’nin 1980’lerden sonra geçirdiği hızlı ekonomik ve sosyal dönüşümün 
insan kaynağı ve eğitim düzeyindeki dönüşümle örtüşmemesi, büyüme ve rekabet 
gücündeki artışın sürdürülebilir olmadığına işaret etmektedir.  Kuşaklararası eğitim 
seviyesindeki değişime bakıldığında, Türkiye’de 2009 yılında eğitimini tamamlamış 25-
34 yaş arası yetişkinin yüzde 60 gibi ezici bir çoğunluğunun76 ebeveynleri gibi lise eği-

74 OECD (2012) 
75 OECD (2010) 
76 Eurostat (2009)

60

50

40

30

20

10

0

0                 5                 10               15                20               25                30

PISA'da Yüksek Puan (5 ve 6) Alan Öğrencilerin 
Toplam Öğrenci Sayısındaki Payı,%

İle
ri 

Te
kn

ol
oj

i G
er

ek
tir

en
 

Ü
rü

nl
er

in
 İm

al
at

 S
an

ay
i 

İh
ra

ca
tın

da
ki

 P
ay

ı, 
% Singapur

Almanya

İngiltere

Polonya

Kore
Çin

FinlandyaKanada
ABD

İrlandaMacaristan

Yunanistan
İtalya

Türkiye



73

timini tamamlamamış olması bu tezi kuvvetlendirmektedir. Kuşaklararası gelir farkı ile 
kuşaklararası eğitim düzeyi farklılığının paralel değişmemesi, düşündürücü bir tablodur.  
Bu tablo, Türkiye’de gelirin ve sanayideki büyümenin eğitime dayalı, sofistike faaliyetler 
yerine sürdürülebilir katma değer sağlayamayacak başka faaliyetler kaynaklı olduğuna 
işaret etmektedir.  Kuşaklararası eğitim düzeyi ve kalitesinde bir sıçrama gerçekleştire-
meyen Türkiye’nin, imalat sanayiinde katma değeri daha yüksek, ileri teknoloji odaklı bir 
dönüşümü gerçekleştirmesi oldukça zor görünmektedir.

Şekil 32: OECD Ülkelerinde Kuşaklararası Eğitim Düzeyi Karşılaştırması*, 2009

*25-34 yaşları arasında eğitimini tamamlamış yetişkinlerin eğitimlerinin anne-babalarının eğitim düzeyine göre ne 
durumda olduğu karşılaştırılmıştır.  ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda için Adult Literacy Survey verileri 
kullanılmıştır.
Kaynak: Avrupa İşgücü Anketi 2009, Adult Literacy Survey 2009, OECD Education at a Glance 2012

 

Mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesi, imalat sanayiinin nitelikli ara eleman 
ihtiyacını karşılayabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Meslek liseleri me-
zunlarının eğitim gördüğü alanlara bakıldığında, 2010 yılında imalat, inşaat ve mühen-
dislikle ilgili alanlardan mezun olan öğrencilerin sayısının meslek lisesi mezunlarının 
toplamına oranının erkeklerde yüzde 52 ile OECD ortalamasının (yüzde 56) altında, ka-
dınlarda ise yüzde 13 ile OECD ortalamasının (yüzde 9) üzerinde olduğu gözlemlenmek-
tedir.77  Ancak meslek liselerine devam eden erkeklerin ortaöğretime devam eden erkek 
öğrenciler içindeki payı yüzde 46 iken, bu oran kadınlarda yüzde 40’tır. 2002 yılında 
meslek liselerine girişte sınavın kaldırılmasıyla beraber mesleki ve teknik liseye giden 
öğrencilerin sayısında da bir artış eğilimi gözlenmiştir.  

77 OECD (2012) 
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Mesleki ve teknik liselerdeki eğitimin iyileştirilmesi amacıyla son yıllarda çe-
şitli adımlar atılmasına rağmen, gerek eğitimin çıktı kalitesinde, gerekse okullarda 
sağlanan fiziki şartlarda istenilen seviyeye gelinememiştir. Mesleki ve teknik liselerde 
devletin öğrenci başına yaptığı harcamalar diğer ortaöğretim kurumlarına kıyasla daha 
fazla olmasına rağmen, sınıf sayısındaki artış, öğrenci sayısındaki artışa paralel olmamış, 
bu nedenle derslik başına düşen öğrenci sayısı 2005-06 döneminde 29 iken, 2010-11 dö-
neminde 38’e yükselmiştir.  Mesleki ve teknik liselerde okuyan öğrencilerin matematik, 
okuma ve fen bilimleri alanlarındaki PISA skorları da, hali hazırda OECD ortalamasının 
oldukça altında olan Türkiye ortalamasından bir hayli düşüktür. Bu sonuç, işverenlerin 
nitelikli ara eleman bulma sıkıntısıyla da paraleldir.

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi, son yıllarda 
Türkiye’de mesleki eğitim kurslarıyla eğitimli ara eleman ihtiyacını karşılamaya 
yönelik yapılmış önemli girişimlerden bir tanesidir.  Proje kapsamında Türkiye ge-
nelindeki imalat firmalarıyla yapılan ankette, beceri uyumsuzluğunun önemli bir kısıt 
olduğunu kaydeden firmaların oranının yüzde 30 gibi yüksek bir oran olması, ara ele-
man sıkıntısının önemine işaret etmektedir.  Kamu, özel sektör ve üniversitelerin ortak 
bir platformda, yerel işgücü piyasası analizlerinden de faydalanarak geliştirdiği mesleki 
eğitim kursları ile hem özel sektörün nitelikli ara eleman ihtiyacına cevap verilmesi, hem 
de işsizlerin beceri kazanması hedeflenmiştir. Ancak proje, hedeflenen boyutlarda etki 
gösterememiştir. Bunun önemli nedenleri arasında, meslek liselerinin son dönemde geçir-
miş olduğu itibar kaybı ve düşük ücretlerden dolayı işsizlerin imalat sanayiinde çalışmayı 
tercih etmemesi ve aktif işgücü politikaları ile sosyal yardımların arasındaki dengeyi sağ-
layamayan işgücü politikaları gösterilebilecektir.

Başlangıçta ifade edilen 2023 hedefleri çerçevesinde, Türkiye’de İngilizce ye-
terlilik derecesinin ve İngilizce öğretim programlarının düzeyinin bu hedefle uyum-
lu olmadığı görülmektedir. İlk on ekonomiyi oluşturan ülkelere bakıldığında hepsinin 
İngilizce seviyesi Türkiye’nin oldukça üzerindedir. Dünyanın en büyük özel eğitim şir-
keti olan Education First, her yıl ülkeleri İngilizce yeterlilik düzeyine göre sıraladığı bir 
yeterlilik endeksi yayımlamıştır. Education First 2011 yılı sonuçlarına göre Türkiye, veri 
alınan 44 ülke arasında 43’üncü sırada yer almaktadır. En üst sıralarda Norveç, Almanya 
gibi ülkeler bulunurken, Çin, Brezilya, Rusya gibi gelişmekte olan ülkeler ise sıralamada 
29, 30 ve 31. olarak yer almaktadır. 1980’lerde kişi başına milli gelir seviyesi açısından 
Türkiye ile aynı noktalarda yer alan Güney Kore ise bu endekste 13. sıradadır. Toplum-
ların İngilizce yeterliliği ile ilgili çalışmalar, ülkelerin eğitim kalitesi, eğitim süresi ve dil 
eğitimine ayırdıkları kaynak gibi faktörlerin önemine dikkat çekmektedir.

İmalat sanayiinde, özellikle de katma değeri yüksek faaliyetlerde mühendislik 
oldukça kritik önem taşıyan bir meslek grubudur. Türkiye’de çok iyi mühendislik 
okulları olmasına rağmen son yıllarda bu meslek grubunun eskiye kıyasla gözden düşme-
si kaygı verici bir gelişmedir.  2007 yılı verilerine göre, Türkiye’deki çalışan nüfusun sa-
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dece yüzde 0,97’si mühendislik yapıyor iken, bu oran Almanya’da yüzde 3,12, İspanyada 
yüzde 1,58, İngiltere’de ise yüzde 2,20’dir.78

Bu Alanda Kullanılabilecek Araçlar ve Politika Önerileri

Eğitim sistemi bütüncül bir yaklaşımla, ilgili tüm paydaşların nasıl etkilene-
ceği göz önünde bulundurularak, 2023 hedefleri doğrultusunda ele alınmalıdır. Zo-
runlu eğitimin 12 yıla çıkması, kadınların işgücüne katılmasına dair yapılan girişimler ve 
genç istihdamın desteklenmesine yönelik hazırlanan politikalar gibi adımlar,  Türkiye’nin 
beşeri sermayesinin geliştirilmesi açısından olumlu örneklerdir.  Bu adımları tamamla-
yacak kurumsal altyapının, sistemin kalite standartları ve eğitim sisteminin çıktıları da 
göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılması gerekmektedir.  İşgücü piyasasının 
esnekliğinin artırılması ve aktif işgücü politikalarının geliştirilmesi, bu hedeflerin gerçek-
leştirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Türkiye’de hali hazırda meslek tanımlarının olmayışı, nitelikli ara eleman sı-
kıntısına yol açmakta ve işgücü piyasasının bütünündeki kalite sorununun üzerine 
gidilmesinin önünde bir engel teşkil etmektedir. Bu amaçla, Ulusal Yeterlilik Sistemi’nin 
(UYS) oluşturulması amacıyla kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) çalışmala-
rını hızlandırması önem arz etmektedir. Belirlenecek meslek tanım ve standartlarına uygun 
olarak eğitim müfredatlarında da gerekli değişikliklerin yapılması ayrıca önemlidir.

Türkiye’de meslek eğitimi yaygınlaştırma ve etkililiğini artırma gayretlerin-
den sonuç alınabilmesi için, meslek liselerindeki eğitimin, özel sektörün ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde, kalite ve standardizasyon unsurlarını da göz önünde bulundu-
rarak yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu yönde atılacak adımlarda, özel sek-
törle diyalog artırılmalıdır. Mesleki eğitim sisteminin daha başarılı olduğu birçok ülkede 
olduğu gibi, işverenlerin mesleki eğitimin önemli bir parçası haline getirilmesi, konuyla 
ilgili tasarlanacak politikaların en önemli tamamlayıcı unsurları arasındadır.

Türkiye’de henüz mevcut olmayan hayat boyu öğrenme mevzuatının bir an 
önce tamamlanması gerekmektedir. Bireylerin bilgi ve becerilerini güncellemesi, iş-
gücü piyasasının hızla değişen ve artan beceri talebinin karşılanabilmesi açısından önem 
arz etmektedir.  

Nitelikli işgücünü artırmak üzere tersine beyin göçü dahil yeni bir göçmen po-
litikası tasarlanmalıdır. Kısa vadede, işgücümüzün niteliklerinin yükseltilmesi göçmen 
politikamızın ekonomik önceliklerimizle uyumlu hale getirilmesiyle mümkün olabilecek-
tir. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki ileri teknoloji şirketlerinde ve araştırma kurumlarında 
yer alan Türkiye asıllı işgücünün, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde orta teknolojiden 
yüksek teknolojiye geçiş sürecinde oynayabileceği rol açıktır. ABD’nin en büyük teknoloji 
girişimlerinin bulunduğu Silikon Vadisi’ne baktığımızda çok yüksek oranda yabancı ülke 
doğumlu kişileri görmek mümkündür. Türkiye, benzer bir şekilde, özel sektör ve üniver-
sitelerinde, seçilmiş yabancı grupların göçü için elverişli bir ortamın oluşmasını teşvik 

78 European Engineering Report  (2010)
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etmesi durumunda teknoloji sektörlerinde daha rekabetçi bir hale gelebilecektir. Bu bağ-
lamda imalat sanayiinde dönüşümü hızlandırmak amacıyla mevcut tersine beyine göçü 
programları güçlendirilmeli ve cazip hale getirilmeli, yeni bir göçmen politikası tasarlan-
malı, coğrafi kısıt uygulamaları gözden geçirilmeli, bürokratik süreçler iyileştirilmeli, böl-
gemizdeki seçkin üniversitelerde tanıtım faaliyetleri artırılmalı, Türk üniversitelerinden 
mezun yabancı öğrencilerin Türkiye’de çalışma izni almaları kolaylaştırılmalıdır. 

Dünya ile ekonomik eklemlenmeyi güçlendirmek ve rekabet gücüne olumlu 
katkı yapmak için İşgücü İngilizce Yeterlilik Seviyesini Artırma Programı uygulan-
malıdır. Kısa vadede mevcut sistemde farklı meslek gruplarındaki çalışanlara İngilizce 
kursları verilmesi faydalı olacaktır. Mühendisler, avukatlar, hemşireler, bürokratlar ve 
bilgi-işlemciler gibi uluslararası uygulamaları olan meslek gruplarına mesleklerine göre 
farklılaştırılmış İngilizce kursu verilmesi desteklenebilecektir. Yine kısa vadede özel şir-
ketlerin uygulayacağı İngilizce kurslarının maliyetinin bir kısmı kamu tarafından karşıla-
nabilecektir. Avrupa’daki özel şirketlerin birçoğunun kadrolarında, personele ders vermek 
üzere İngilizce eğitmeni bulunmaktadır. Bazı şirketler ise, bu servisi sağlayan firmalar 
ile çalışmaktadırlar. Birçok Avrupa ülkesinde kamu bu süreci desteklemektedir. Bu tür 
programların Türkiye’de yaygınlaşması için özel şirketlerin istihdam edeceği İngilizce 
eğitmenlerinin maaşlarının yüzde 50’sinin kamu tarafından karşılanması Türk işgücünün 
uluslararası rekabete hazırlanmasında önemli katkı sağlayacaktır. Uzun vadede ise yeni 
mezun İngilizce öğretmenlerinin yurt dışı stajlarına gönderilmesi, eğitimin kalitesinin 
artırılmasında etkili olacaktır. İngilizce eğitiminin daha erken yaşta başlaması, temel dil 
seviyesini ve dolayısıyla sonraki dil eğitiminin verimliğini artıracaktır. Yurt dışından, ana 
dili İngilizce olan öğretmenlerin Türkiye’ye gelmesini teşvik eden programlar özellikle 
erken İngilizce eğitiminin güçlendirilmesinde etkili olacaktır.

Uzun dönemde İngilizce eğitiminde, ülkenin ekonomik hedeflerini göz önüne 
alan bir sistem geliştirilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek bu hede-
fin, Kalkınma Bakanlığı, ilgili diğer bakanlıklar, sanayi temsilcileri ve diğer ilgili kurum 
ve kuruluşlardan girdi alınarak ortaya konulması gereklidir. Hedefin politikaya ve sonra-
sında müfredata dönüştürülmesi aşamalarında ise öğretmen ve öğrencilerin deneyimleri 
göz önüne alındığı takdirde, hem ekonomik hedeflerimize uygun, hem de okullarda uygu-
lanabilir bir İngilizce eğitimi sistemi oluşturulması mümkün olabilecektir. 

Endüstriler için Farklı Yaklaşımlar

Tasarım Endüstrileri:

Tekstil-Hazır Giyim-Deri: Gelir seviyesinin artması ile yükselen maaşlar ve kalifiye 
eleman bulma zorluğu, sektördeki firmalar için olumsuz gelişmelerdir. Emek yoğun olan 
sektörde yükselen işgücü maliyeti, yüksek katma değerli ve marka üretime geçişi mecburi 
kılmaktadır. Fakat hem firmaların genelde küçük ölçekli ve kurumsallaşmamış olması, hem 
de mesleki eğitim kurumlarının gerekli güncel becerileri yeterince sağlayamaması ve iş 
arayanların sektördeki maaşları yetersiz bulması sebebiyle sektördeki firmalar, dönüşümü 
sağlayacak ara eleman bulmakta zorlanmaktadır. Özellikle moda tasarımı alanında eğitile-
cek kalifiye insan kaynağı, sektörün dönüşümü için son derecede önem taşımaktadır. 
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Mobilya: Kötü ve verimsiz insan kaynakları yönetimi nedeniyle, sektör nitelik-
li işgücü çekmekte sorunlar yaşamaktadır. Sektörde eleman yetiştirilmesinde usta-çırak 
ilişkisinin şekillendirdiği atölye kültürünün yaygın oluşu, gelişen bilgi ve teknoloji alt-
yapılarının sektöre uyarlanmasını güçleştirmektedir. Özellikle dış ticaret bölümlerinde 
daha deneyimli ve lisan bilen insan kaynağı ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca üniversiteler-
de mevcut durumda lisans düzeyinde mobilya tasarımı bölümü bulunmamaktadır.

Makine ve Sistem Endüstrileri: 

Nitelikli eleman temininde arz-talep dengesizliği çeken bu endüstride mesleki 
okullar, hızlı değişen teknolojiye ayak uyduramamakta ve eskimiş ve kimi zaman kul-
lanılamayan parçalar üzerinden eğitim sunmaktadır. Otomotiv sektöründe ilgili lisans ve 
yüksek lisans bölümlerinin kapasite yetersizliği, mühendis ve araştırmacı bulmakta so-
run teşkil etmektedir. Makine sektöründeki çoğu firmada mühendis çalıştırılmaması, bu 
firmaların artan Ar-Ge ve tasarım odaklı müşteri taleplerini karşılayamamalarına sebep 
olmaktadır. Elektronik sektörünün her yeni alanda o alana özel yeteneklerle donatılmış 
mühendis, araştırmacı ve teknisyen düzeyinde elemana ihtiyaç vardır. Bu elemanlar, kısa 
vadede kurslar ve iş başı eğitim yoluyla da eğitilebilecektir.

Temel ve Ara Mallar Endüstrisi: 

Seramik: Sektördeki bilgi birikimi sayesinde, seramik alanında henüz gelişmekte 
olan ülkelere göre kaliteli insan kaynağı avantajı bulunmaktadır, ancak bu kaynak sayıca 
azdır. Seramik uygulamalarının eğitim gerektiren ve ustalık isteyen bir meslek olması se-
bebiyle, ustalar tarafından ilgili eğitim kurumlarında verilecek sertifika programları fayda-
lı olacaktır. Bu eğitim kurumlarından başarıyla mezun olan kişilerin kayıt altına alınması 
ve sektörde kullanılmasıyla nitelikli insan kaynağı sorununa çözüm bulunabilecektir.

Kimya: Kimya sektörü emek yoğun bir sektör olmayıp sermaye yoğun bir sektör-
dür. Bu sektörde çalışanlar özel eğitimli kişiler olmalıdır. Özellikle sosyal açıdan geri kal-
mış bölgelerde, beyaz yakalı elemanlar, çocukları için eğitim ve diğer kaygılar nedeniyle 
çalışmaktan kaçınmaktadırlar. Bu bölgelere sosyal gereksinimlerin karşılanabilmesi için 
gerekli yatırımların yapılması bu sorunu biraz da olsa çözecektir.79

Yaşam Bilimleri Endüstrileri: 

Sağlık endüstrisi için ara eleman yetiştiren okulların sağlık fakülteleri ve hasta-
neler ile koordinasyon halinde olması gerekmektedir. Ayrıca biyomedikal mühendislik 
alanında cazip bölümler oluşturulmalıdır. Buna ilaveten yeni bir beyin göçü ve göçmen 
politikasının geliştirilmesi, sektör için çok değerli olan araştırmacı kaynağının teminini 
kolaylaştıracaktır.

2.3.2. Enerji

İmalat sanayiinin her üretim kolunun en önemli girdilerinden enerjiye artan 
talebin karşılanması, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir istikrar için son derece 

79 Bu kısım Onuncu Kalkınma Planı Kimya Sektörü Çalışma Grubu Raporundan alınmıştır
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önemlidir. İhracat hedeflerine ulaşabilmek için sektörler enerjiye uygun fiyattan erişebil-
meli ve enerjiyi verimli kullanmalıdır. Bu nedenle enerjide arz güvenliğinin sağlanması 
gerekmektedir. Enerji talebinin yerli kaynaklar ile sağlanması, rekabetçi bir enerji piyasası 
ve enerji verimliliğinin sağlanması dışa bağımlılığı azaltacağından, arz güvenliğine katkı 
sağlayacaktır. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olması arz güvenliğini tehlikeye atmakta 
ve üretim maliyetini artırmaktadır. Bu nedenle enerji verimliliği sağlanmalı ve yenilenebilir 
enerji başta olmak üzere yerel enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine önem verilmelidir. 

Son yıllarda enerji arzında yaşanan sorunlar ve iklim değişikliği nedeniyle 
özellikle enerji tüketimi yüksek olan sektörler için enerji verimliliği politikaları ge-
liştirilmiştir. Avrupa Birliği enerji ve iklim değişikliğine yönelik, 2020 yılına kadar 1990 
değerlerine göre, yüzde 20 sera gazı emisyonu azaltımı, yüzde 20 enerji verimliliği artışı 
ve yüzde 20 yenilenebilir enerji kullanımını hedeflemektedir. Enerji verimliliği ile harca-
nan her birim enerjiyle daha fazla katma değer ortaya çıkarmak mümkündür. Bu nedenle 
enerji tüketimi yüksek olan imalat sanayiinde “yeşil” dönüşümün yaşanması; enerji ve-
rimliliğinin artırılması ve yenilenebilir kaynakların kullanılması gerekmektedir. 

Mevcut Durum

Türkiye birincil enerji kaynaklarında, özellikle doğal gaz ve petrolde, son 10 
yılda ortalama yüzde 70 dışa bağımlı olmuştur80. Petrolde yüzde 92, doğal gazda ise 
yüzde 98 ortalama dışa bağımlılığımız, söz konusu fosil yakıtların birincil enerji kaynak-
ları içerisindeki yüksek payı nedeniyle ülkemizin enerji güvenliğini tehlikeye atmaktadır.  
Enerjideki hızlı talep artışı dikkate alındığında, enerji talebinin karşılanmasında yüksek 
oranda dışa bağımlılığım azaltılması gerektiği düşünülmektedir. Bu kapsamda yerli ve 
yenilenebilir kaynakların verimliliğinin artırılması ve çeşitlendirilmesinin gerekliliği or-
taya çıkmaktadır.

Şekil 33: (%)Türkiye’de birincil enerji tüketimi (2011)

Kaynak: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 

80 Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (2009),

Petrol 30%

Yenilenebilir 3%

Doğal Gaz 33%

Kömür 30%

Hidro 4%
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Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım altyapısı ile gerekli yakıt talebinin 
gelecek talep tahminleri doğrultusuna göre planlanması önemlidir. Elektrik enerjisi 
depolanamadığından, üretildiği gibi tüketilmesi gerektiğinden, gelecekteki enerji ihtiya-
cına göre arzın senkronize edilmesi gerekmektedir. Elektrik tüketiminin son 5 yılda yıllık 
ortama yüzde 6 oranında artmış olması kapasite artışını zorunlu kılmaktadır.81 2010 yı-
lında ülkemizde üretilen toplam 211.207 GWH elektriğin yaklaşık yüzde 22’lik kısmını 
sanayi sektörü tüketmiştir.82 

Şekil 34: Türkiye’de enerji talebinin ne kadarı yerli üretim ile karşılanıyor? (%)

Kaynak: Eneri ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 

Türkiye’de 2000-2011 arasında elektrik kurulu gücü yüzde 94,6 artış gösterir-
ken, aynı dönemdeki elektrik tüketimi ise yüzde 78,8 artmıştır. Elektrik üretiminin 
yarıya yakınının (yüzde 46) doğal gaz kaynaklı olması, doğal gazın da tamamına yakının 
ithal ediliyor olması 2023’e doğru yerli üretim payının artırılmaması halinde elektrik üre-
timinde arz güvenliğinin tehlikede olacağına işaret etmektedir. (Şekil 35) Benzer risklerle 
karşı karşıya olan ülkelerdeki uygulamalar yakından takip edilmelidir. Örneğin dünya-
nın en büyük enerji ithalatçılarından Güney Kore yeşil büyüme (Green Growth) ile yer-
li yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını artırarak ve enerji verimliliğini sağlayarak 
gelecek için önlem almaktadır.83 Güney Kore’de yeşil büyüme (Green Growth) modeli 
ile özellikle sanayide yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ve enerji verimliliğinin 
sağlanması teşviklerin ötesine geçmiş, kademeli olarak zorunlu kılınmıştır.84 Enerjide 
dışa bağımlığının orta ve uzun vadeli programlar ile azaltılması gerekmektedir. Mevcut 
kapasite ile talebin karşılanmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir. 

81 Avrupa Komisyonu (2012),
82 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2012),
83 U.S. Energy Information Administration (2011)
84 Green Growth Korea (2012)
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Şekil 35: (%) Türkiye’de kaynaklara göre elektrik üretimi (2010)

Kaynak: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 

Ülkemizde konut sektöründe yüzde 30, sanayi sektöründe yüzde 20 ve ulaşım 
sektöründe yüzde 15 düzeyinde enerji tasarruf potansiyeli olduğu tespit edilmiştir.85 
İklim değişimi ile mücadele, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliğinin 
sağlanması için enerji verimliliği önem kazanmaktadır. AB üyesi (15) ülkeler 2008-2016 
yılları arasında enerji verimliliği ile yüzde 9 oranında tasarruf yapacaklarını bildirmişler-
dir. Ülkemiz de enerji verimliliğinin sağlanması için girişimlerine başlamıştır. Türk Tek-
noloji Geliştirme Vakfı (TTGV) “Enerji Verimliliği Destek Programı” ise çeşitli alanlarda 
yerli ve yenilikçi teknoloji kullanımıyla enerji verimliliği projelerini desteklemektedir.

Bu Alanda Kullanılabilecek Araçlar ve Politika Önerileri

Enerji alanında yapılması gereken yeniliklerin, enerjide dışa bağımlılığı dü-
şürmeyi hedefleyen ve enerjinin üretimde girdi maliyeti üzerindeki yükünü hafifle-
ten türden olması gerektiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede yerli sanayii geliştirilerek, 
enerji verimliliğinin sağlanması ve başta yenilenebilir olmak üzere yerel kaynak kullanıl-
ması önem arz etmektedir. “Yeşil Dönüşüm” olgusunun 10. Kalkınma Planına stratejik 
olarak alınması önerilmektedir. Bu olgunun, kentsel dönüşüm süreciyle eşgüdüm içinde 
yürütülmesi, fabrikalarda olduğu kadar binalarda da enerji verimliğinin sağlanmasına yö-
nelik mekanizmaların kurulması gerekmektedir. Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı’nın uygulamalarının enerji verimliliğine daha fazla odaklanmasında fayda olacaktır. 
ÖİK toplantılarında enerji verimliliği ile ilgili yeni genelgeler ile maliyeti artırmadan 
yüksek oranda tasarruf sağlanabileceği belirtilmiştir.

Enerji üretim, dağıtım ve kapasitesi, talep tahminleri doğrultusunda revize 
edilmeli ve geliştirilmelidir. Altyapıdan Ar-Ge yatırımlarına, üretim sistemlerinden 
kentleşmeye kadar birçok konuyu ilgilendiren enerji, tüm sektörleri etkilemektedir. Ko-
nuyu bütün olarak ele almak gerekmektedir. Zira mevcut şebeke sistemi yeni teknolojileri 
destekleyici nitelikte değildir. Örneğin, hem kentlerde hem de sanayi bölgelerinde akıllı 

85 Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (2012)
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şebekeler kurularak üretim ile tüketim noktaları arasındaki mesafe optimum verim elde 
edilebilecek hale getirilmelidir. Bu nedenle de “Enterkonnekte Şebeke”nin de bu esaslara 
göre güçlendirilmesi yatırımlarının yapılması kaçınılmazdır. Bu bakımından adı geçen 
hizmetleri yapan “Türkiye Elektrik İletim A.Ş.”nin kendi kazancı ile kendi yatırımlarını 
süratle yapacak şekilde “Bağımsız Kuruluş” haline getirilmesi için yasal düzenlemeler 
vakit kaybetmeden yapılmalıdır.

2023’e doğru artan enerji ihtiyacını karşılamak için alternatif enerji üretimi 
ve dağıtımı gerekmektedir. Hem sanayinin niteliğini hem de katma değeri artırmak için 
alternatif enerji kaynakları geliştirilmelidir. Bu durum ileri teknoloji yatırımlarını gerek-
tirmektedir. Kamu ile özel sektörün enerji konusunda ortak hareket etmesi önemlidir. 
Kamunun yeni düzenleme ve teşviklerle enerji dönüşümüne yön vermesi, Türkiye’nin 
hedeflerini gerçekleştirebilmesi için lehine olacaktır.

Yenilenebilir enerji ekipmanları ülkemizde üretilmelidir. Yenilenebilir enerji 
yatırımlarının yüksek maliyetine rağmen çarpan etkisi yüksektir, bu sektörler istihdam 
ve yüksek katma değerli ürün fırsatları doğuracaktır. Bu bağlamda yeşil dönüşüm için 
tetikleyici bir güce ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda yerli üretimin istenen seviyeye gel-
mesi için geçen süreçte yapılacak ithalatlarda bu tür teçhizatların ithal edilmesi halinde 
“OFFSET” benzeri uygulamaların hayata geçirilmesi tartışılabilecektir. 

Ülkemizdeki vergi sisteminde dolaylı vergilerin ağırlıklı bir konumda olması 
enerji fiyatları ve dolayısıyla da imalat sanayiinde girdi maliyetlerini yükselttiğin-
den, vergi reformuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakımdan sanayinin rekabet gücüne 
uygun enerji fiyatlandırmasına gidilmeli ve kaliteli enerji arzı sunulmalıdır. Mevcut sis-
tem, piyasalardan uzak bölgelerin lojistik maliyetlerini artırmakta ve bu yolla da bölgesel 
gelişmişlik farklarının kapanmasını engellemektedir. Enerji maliyetleri üzerinde sektörle 
ilgisi olmayan yüklerin kaldırılması önemlidir. 

Sanayide kullanılan yeni ve ikinci el makineler için enerji tüketim standartla-
rının belirlenmesi gerekmektedir. Enerjinin pahalı olduğu ülkemizdeki yatırımlarda ge-
lişmiş ülkelerin elden çıkardıkları ikinci el makinelerin kullanılmasının sakıncalarından 
birisi yüksek enerji tüketimidir. Bu amaçla ikinci el makineler konusundaki düzenlemeler 
enerji tasarrufu açısından gözden geçirilmelidir.

Endüstriler için Farklı Yaklaşımlar

Temel ve Ara Mallar Endüstrisi. Demir-çelik sektörünün en büyük maliyet un-
surlarından biri enerjidir. Rekabet gücünün artırılması için maliyetlerinin kısılmasına ih-
tiyaç duyulmaktadır. Kimya sektöründe de elektriğin pahalı olması, enerji maliyetlerini 
artırmaktadır. Bu bakımdan yerli kaynakların kullanımı ve enerji tüketimini azaltacak 
önlemlerin alınması gerekmektedir.



82

2.3.3. Lojistik – Ulaştırma 

İmalat sanayiinde ulaştırma altyapısının kapasitesi ve kalitesi, temel girdi ma-
liyetlerinden olması sebebiyle, üretim verimliliğini, dolayısıyla rekabet gücümüzü 
belirlemektedir. Lojistik girdi maliyetlerinin yüksek olması üretim maliyetlerini artıra-
cağından, firmalarımızın uluslararası pazarda rekabet gücünü azaltmaktadır. Ülkemizin 
coğrafi konumu sayesinde ulaştırma, taşımacılık ve ticarette merkez haline geliyor olma-
sı, lojistik altyapı ihtiyacını artıracaktır. 2023 hedefleri kapsamında Türkiye’nin dünyanın 
önde gelen lojistik merkezlerinden biri olması, dünyanın ilk 10 limanı arasında yer alan 
bir limana sahip olunması ve Türkiye’nin en az 16 farklı noktasında büyük ölçekli lojistik 
merkezi kurulması gibi iddialı hedefler yer almaktadır. Öte yandan ÖİK toplantılarında 
mevcut ulaştırma altyapısının 2023’te 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmada ye-
tersiz olacağı görüşü dile getirilmiştir. Dolayısıyla, 2023 hedefleri için ulaştırma maliyet-
lerini ve etkinliğini düşürmeye yönelik bir çerçeve önem kazanmaktadır.

Ulaştırma sektörü sanayileşme, kentleşme ve nüfus artışına paralel olarak sür-
dürülebilir ekonomik büyümenin kilit unsurlarındandır.  Yük ve yolcu taşımacılığı, 
kısa sürede, ucuz ve emniyetli şekilde sağlandığı sürece, ticaretin gelişimi, toplumsal 
yaşamın kalitesi ve sanayileşmeye katkı sağlamaktadır. Bu yüzden ulaştırma ve taşıma 
sistemleri modern yaşama uygun, çevreci ve ekonomik olmalıdır. Sanayimizin gelişmiş 
ülkelerdeki gibi “yeşil” büyümesi, ulaştırmanın da verimli, etkin ve çevreye duyarlı, “ye-
şillendirilmesi” önerilmektedir. Özellikle yük ve yolcu taşımacılığında hem kentlerin 
içinde hem de arasında, ekonomik ve çevreci raylı sistemlerin tercih edilmesi, lojistik 
altyapının daha etkin işlemesini sağlayabilecektir. 

Mevcut Durum

Türkiye’de yük taşımacılığı uzun dönemli bir perspektiften bakıldığında gi-
derek daha fazla karayoluna dayalı hale gelmiştir. Ancak son yıllarda yavaş da olsa 
demiryolunun önemi artmaktadır. Ülkemizde yolcu taşımacılığının yüzde 97.8’i, yük 
taşımacılığının yüzde 88.9’u karayolu ile yapılmaktadır.  Son on yıla baktığımızda hem 
yolcu, hem de yük taşımacılığında ulaştırma sistemlerine göre önemli değişim gözlenme-
miştir. Ülkemiz orta vadeli program (2012-2014) çerçevesinde,  “rekabet gücünün artırıl-
ması” alt başlığında, karayolları standartlarını iyileştirmeyi ve kentlerde akıllı ulaşım sis-
temlerinin kullanımını planlamaktadır.86 Ayrıca, İstanbul’da 3. köprünün inşası, mevcut 
köprülerin ve bazı otoyolların özelleştirilmesi için girişimlere başlanmıştır. Karayollarına 
yapılan yatırımlar neticesinde son 5 yılda ülkemizin lojistik performans endeksindeki 
değerleri iyileşmiştir.

86 T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü  (2012)



83

Tablo 5: Taşımacılığın Ulaştırma Sistemlerine Göre Dağılımı (%)

Yıllar
Yük (Net ton - km) Yolcu (Yolcu - km)

Kara Demir Deniz Hava Kara Demir Deniz Hava
1950 25,0 68,2 6,8 0,0 50,3 42,2 7,5 0,0
1960 45,0 52,9 2,0 0,1 72,9 24,3 2,0 0,8
1970 75,4 24,3 0,2 0,1 91,4 7,6 0,3 0,7
1980 88,0 11,8 0,1 0,1 94,7 4,6 0,2 0,5
1990 81,2 9,8 8,9 0,1 96,6 2,5 0,1 0,9
2000 90,0 5,4 4,4 0,2 96,0 2,2 0,0 1,8
2008 89,4 5,2 5,5 * 97,9 1,7 0,4 *
2009 89,1 5,1 5,8 * 97,9 1,6 0,4 *
2010 88,9 5,3 5,9 * 97,8 1,6 0,7 *

Kaynak: TCDD (2011), “Demiryolu Sektör Raporu”

Tablo 6:  Türkiye’nin Lojistik Performans Endeksi Değerleri (LPI) (2007-2012) 

Gösterge – (1 = Düşük 5 = Yüksek) 2007 2012
Gönderileri izleme ve takip edebilme 3,27 3.54
Lojistik hizmetlerin rekabetçiliği ve kalitesi 3,29 3.52
Rekabetçi fiyatla yük taşımacılığı yapabilme kolaylığı 3,07 3.38
Hızlı ve verimli gümrük işlemleri yapabilme 3,00 3.16
Teslimatın beklenen sürede gerçekleşmesi 3,38 3.87
TOPLAM 3,15 3.51
Ulaştırma altyapısına bağlı ticaret ve taşımacılık kalitesi 2,94 3.62

Kaynak: World Development Indicators, 2012

Ulaştırma altyapısının iyileşmesine bağlı olarak artan lojistik performans, ül-
kemizin küresel rekabetçiliğini de artırmaktadır. Küresel Rekabetçilik Endeksi’ne 
göre, 2006 – 2012 yılları arasında ülkemiz 58. sıradan 43. sıraya yükselmiştir.87 Bu 
iyileşmede ulaştırma altyapısının payı büyüktür. Karayolları kalitesi 53. sıradan 43’e, 
liman altyapısı kalitesi 74. sıradan 63’e ve havayolu taşımacılığı altyapısı 54. sıradan 
36’ya ilerlemiştir. Genel altyapı sıralamamız ise 2006 yılında 61 iken, 2012 yılında 51 
olmuştur. Bu durumda lojistik sistemlere yapılan yatırımların rekabet gücümüzü artırdığı 
görülmektedir. Özellikle raylı sistemlere yapılacak altyapı yatırımlarının rekabetçiliğimi-
zi daha da artıracağı değerlendirilmektedir.

87 Küresel Ekonomi Forumu (2012),
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Son 50 yıllık ulaştırma öncelikleri sonucunda önemini yitiren demiryolu yatı-
rımları son dönemde hızlanmaktadır. Türkiye’de mevcut konvansiyonel hat uzunluğu 
11.112 km ve hızlı tren hattı 872 km’dir. Toplamda 12.000 km uzunluğundaki demiryolu 
hattının yüzde 91’i tek hat olup, toplam hatların içerisindeki sinyalli ve elektrikli hat ora-
nı sırasıyla yüzde 33 ve yüzde 26’dır. Sahip olduğumuz elektrikli lokomotiflerin yüzde 
80’i, dizel lokomotiflerin yüzde 82’si, yolcu vagonlarının yüzde 61’i ve yük vagonlarının 
yüzde 56’sı 20 yaşın üzerindedir. Ülkemizde demiryolu altyapısındaki sorunlar ise başlıca 
şöyle sıralanabilir: 88 (i) Demiryolu ağının yetersizliği, (ii) altyapı kalitesinin düşüklüğü, 
(iii) sinyalli ve elektrikli hatların azlığı, (iv) Demiryolu araçlarının sayı ve nitelik olarak 
eksikliği ve (v) diğer ulaşım türleri ile bütünleşme sorunları. Bu sorunların çözümüne 
yönelik olarak demiryolu politikasında bazı değişiklikler yapılmıştır. Özellikle hızlı tren 
yatırımları sayesinde 2012 yılı itibariyle demiryolu sektörüne yaklaşık 19,5 milyar TL 
kaynak ayrılmıştır.  Ankara-Konya ve Esenkent-Eskişehir hızlı tren seferleri düzenlen-
mektedir. Ayrıca 2013 yılında tamamlanması planlanan Marmaray Projesinde de ilerleme 
kaydedilmiştir. 

İhracatımızda büyük bir ağırlığa sahip olan denizyolu Türkiye için önemli bir 
lojistik potansiyel sunmaktadır. Bu potansiyelin azami ölçüde imalat sanayiinin re-
kabet gücüne yansıması için limanlarımızın diğer ulaşım yöntemleriyle daha etkin 
biçimde bağlanması gerekmektedir. Ülkemizde denizyolu taşımacılığı 2010 yılı itiba-
riyle, ihracatta yüzde 50,7 ve ithalatta yüzde 53,2’lik oranlarla dış ticarette en çok tercih 
edilen taşıma modelidir.3 Üç tarafımızın denizlerle çevrili olması, boğazlarımızın deniz-
yolu taşımacılığında sağladığı kolaylıklar ile 8.333 km uzunluğundaki toplam kıyı şeridi 
ülkemizin küresel pazarlara erişiminde önemli bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca ülkemiz-
de Ro-Ro taşımacılığının önemi de her geçen gün artmaktadır. Pendik, Çeşme, Ambarlı, 
Samsun, Zonguldak, Rize, Trabzon, Taşucu ve Mersin limanlarından İtalya, Fransa, Mısır 
ve Ukrayna gibi ülkelere Ro-Ro taşımacılığı yapılmaktadır. Denizyolu özellikle ihracatı-
mızda büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda limanların diğer ulaşım modlarıyla entegras-
yonu giderek daha fazla önem kazanmaktadır. 

Havayolu taşımacılığında, özellikle son yıllarda artan havalimanı yatırımları 
ve dünyada en hızlı büyüyen havayolu şirketleri arasında yer alan THY sayesin-
de yolcu taşımacılığı artmaktadır. THY trafik ve kapasite artışında Avrupa’nın en çok 
gelişme gösteren firması olurken, ülkemizdeki havaalanlarından 2010 yılında iç ve dış 
hatlara seyahat eden yolcu sayısı 100 milyonu geçmiştir.89  

Türkiye’de CO2 cinsinden hesaplandığında, toplam sera gazı emisyon mikta-
rının yüzde 17’si ulaştırma sektöründen kaynaklanmaktadır.90 Diğer sektörlerdeki 
enerji verimliliğinin düşük olması nedeniyle ulaştırma sektörünün payı gelişmiş ülkelerin 
altındadır. Zira imalat sanayii, inşaat sektörü ve enerji endüstrisi toplamda yüzde 57’lik 

88 TCDD (2011)
89 Avrupa Hava Yoları Birliği (2010) 
90 TÜİK  (2011)
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paya sahiptir.91 (Şekil 36) Ülkemizdeki gelir düzeyinin artışına paralel olarak yolcu ve 
yük taşımacılığında beklenen artış, CO2 salımı oranına da yansıyacaktır. Bu sebeple ulaş-
tırma sektörünün geliştirilmesi ve genişletilmesi sürecinde sera gazı salımı dikkate alına-
rak, çevreye duyarlı, “yeşil” teknolojiler kullanılmalıdır.

Şekil 36: (% ) 2009 Yılı Alt Sektörlerde CO2 Salımı 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, 2011

Bu Alanda Kullanılabilecek Araçlar ve Politika Önerileri

Demiryolu ağının geliştirilmesi, hem iç bölgelerdeki ulaşım maliyetlerinin dü-
şürülmesi hem de yeşil dönüşüm açısından faydalıdır. Demiryolu piyasasının serbest-
leştirilmesine ilişkin Kanun Taslağının ivedilikle yasalaştırılması önemlidir. Yatırım ön-
celiklerinde yolcu taşımacılığı kadar yük taşımacılığına da önem verilmesi imalat sanayii 
için oldukça yararlı olacaktır. Demiryolu bağlantımız olan ancak tarifeli konteyner seferi 
olmayan uluslararası rotalara yapılacak tarifeli konteyner seferlerinin kamu tarafından 
desteklenmesi gerekmektedir. 

İmalat sanayiinde “yeşil dönüşüm” anlayışıyla, demiryolunun güvenlik, mali-
yet ve çevre duyarlılığındaki avantajları nedeniyle, özellikle yük taşımacılığındaki 
payının artırılması önemlidir. Zira dağınık üretim yapan imalat sanayiinin girdi ma-
liyetlerini düşürebilmesi için demiryolu fırsat niteliğindedir. Demiryolu taşımacılığının 
verimliliğini geliştirmek için hat kapasitesini artırmak ve taşıma maliyetlerini azaltmak 
için sinyalli hatların oranını yükseltmek gerekmektedir. En büyük ihracat pazarımız olan 
orta Avrupa’ya Anadolu’dan demiryolu ile konteynır taşımacılığı teşvik edilmelidir.92 Bu 
gibi mekanizmaların, hem imalat sanayiinin rekabet gücü hem de bölgesel gelişmişlik 
farklılıklarının azaltılması hedefleriyle eşgüdüm içinde tasarlanması önemlidir. 

91 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2011),
92 DHL (2011) 

Enerji Endüstrisi 37%

Diğer 26%

Ulaştırma 17%

İmalat Sanayii ve İnşaat Sektörü 20%
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Lojistik merkezlerin kurulması ve kombine taşımacılık biçimlerinin desteklen-
mesi ve geliştirilmesi imalat sanayiinin dönüşümünü hızlandıracaktır.  Denizyolu, de-
miryolu, havayolu ve karayolu yöntemlerinden en az ikisiyle erişim sağlanabilen, stratejik 
coğrafi noktalara kurulacak lojistik köyler sayesinde taşımacılık ve depolama maliyetlerini 
düşürmek mümkündür. Bu sayede hem kombine taşımacılık teşvik edilmekte, hem de taşı-
macılık ağı daha verimli kullanılmaktadır. 2023 hedefleri kapsamında da yer alan yeni lo-
jistik merkezlerinin ivedilikle kurulması, taşımacılık maliyetlerini azaltacağı gibi depolama 
maliyetlerini de düşürerek girdi maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlayacaktır. İntermo-
dal taşımacılık ve kontrat lojistiği gibi alanların da desteklenmesi, tüm taşımacılık yöntem-
lerinden optimal faydanın sağlanmasına ve bu yolla imalat sanayiinin lojistik maliyetlerinin 
düşürülmesine imkan sunacaktır. Coğrafi pozisyon ve taşınacak mesafeye göre farklı taşı-
macılık yöntemleri rekabet avantajı sağlayabilmektedir. Bu nedenle kombine taşımacılık 
sayesinde endüstrilerin maliyetlerini en aza indirmesi rekabet avantajı sağlayacaktır. Lojis-
tik merkez kurulması konusunda yetkili Bakanlıklar arasındaki koordinasyonun artırılması, 
Türkiye Lojistik Master Planı hazırlanması ve bu plan çerçevesinde yapılacak uygulamala-
ra devlet yardımları programları oluşturulması, ihtiyaç duyulan ülkelerde de Türk girişim-
cilerce lojistik merkezler kurulmasının desteklenmesi 2023 hedefleri için kritik önemdedir. 

Endüstriler için Farklı Yaklaşımlar

Tasarım Endüstrileri:

Mobilya: Navlun sektör için önemli bir problemdir. ÖİK toplantılarında ABD’ye 
ihracat yapılamayışının önündeki en büyük engel olarak görülmektedir. Rekabetçi lojistik 
ağı, sektörün rekabet gücünün artması için bir gerekliliktir. Yüklerin ağırlığı nedeniyle 
demiryolu ulaşımının geliştirilmesine de ihtiyaç duyulmaktadır.

Temel ve Ara Mallar Endüstrileri:

Kimya: Sektörde üretilen nihai ürünlerde ulaşım maliyetlerinin payı büyüktür. 
Üretim sahalarının dağınık olması nedeniyle bu maliyetler artmaktadır. Bu nedenle kimya 
sektörü için lojistik avantaj sağlayabilecek liman gibi özel üretim bölgeleri tespit edilmeli 
ve buralarda ortak yatırım alanları oluşturulmalıdır.

Seramik: Özellikle demiryolu altyapısının güçlendirilmesi, sektörün ağır hammadde 
ve ürünlerinin taşınmasında maliyet avantajı sağlayacağından önemlidir. Zira ülkemizde 
söz konusu ürünlerin taşınmasında ağırlıklı olarak karayolunun kullanılması maliyetleri 
artırdığı gibi çevresel sorunlar da yaratmaktadır. Ayrıca demiryolu ile taşımacılık imkânla-
rının olduğu lojistik köy yatırımları ile hem lojistik maliyetleri, hem de depolama/antrepo 
gibi hizmet maliyetleri azaltılabilecektir. Çanakkale’de liman bağlantılı bir demiryolu, bo-
ğazlar hattında demiryolu ile bütünleşik yeni bir lojistik merkez oluşturulmalıdır. 

Demir-çelik: Türk çelik ürünlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde pazarlanabilmesi 
için, hedef pazarlardaki tüketici veya tüccarlar ile ortak depo/antrepo vb. açılabilmesi için 
gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması, konuya ilişkin devlet tarafından gerekli teşvik-
lerin sağlanması yararlı olacaktır.93

93 Bu kısım Onuncu Kalkınma Planı Demir-Çelik Sektörü Çalışma Grubu Raporundan alınmıştır



87

2.3.4. Sanayi Arsasına Erişim

Bir sanayi yatırımı yapılırken, uygun teknoloji, pazarlama stratejisi gibi konu-
lar kadar doğru yer seçimi de son derece önemlidir. Doğru yeri seçmeye çalışırken de, 
sanayi arsalarına uygun fiyatlarda erişebilmek sanayi yatırımının fizibilitesini doğrudan 
etkilmektedir. Sanayinin kentsel alanlara belli bir mesafede olması ve atık yönetim ve 
enerji sistemine sahip olması toplumsal ve çevresel açıdan gerekliyken, altyapı paylaşı-
mı, hızlandırılmış bürokratik işlemler (ruhsat ve izinler) ve ucuz arsa firmalar açısından 
gereklidir. Bu sebeple iyi planlanmış sanayi bölgeleri, sanayinin yarattığı dışsallıklardan 
doğan zararı kontrol altında tutarken gerek altyapı ve fiyat avantajıyla, gerekse yarattığı 
sinerjiler ve bürokratik kolaylıklar sayesinde sanayicilerin rekabet gücünü artıracaktır.

Mevcut Durum

Özel Ekonomik Bölgeler (ÖEB), belli bir ekonomik amaç için kanun doğrul-
tusunda tahsis edilmiş coğrafi alanlardır. Ülkemizde beş çeşit ÖEB bulunmaktadır. 
1) Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), belediyelerden bağımsız, kendi altyapısına ve hız-
landırılmış altyapı bağlatma ve bürokratik işlem sürelerine sahip, içinde bulunan firma-
ların çeşitli harç, izin ve vergilerden kalıcı veya geçici olarak muaf olduğu bölgelerdir. 2) 
Küçük Sanayi Siteleri (KSS), ağırlıklı olarak yapı kooperatifleri vasıtasıyla inşa edilen, 
küçük hafif imalat ve tamirat amaçlı kullanılan, yönetim olarak bazı teşvikler alıp bazı 
vergilerden muaf olsa da içindeki firmaların bir muafiyetinin bulunmadığı sanayi bölge-
leridir. 3) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek 
isteyen girişimci veya araştırmacıların, üniversitelerin yakınında faaliyet gösterebilme ve 
bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkân vermek için kurulmuştur. TGB işletme-
cileri ve içindeki kuruluşlar uzun süreli vergi muafiyeti ve finansal desteklerden fayda-
lanmaktadır. 4) Serbest Bölgeler (SEB) ise, belediyelerden bağımsız, kendi altyapısına 
ve hızlandırılmış altyapı bağlatma ve bürokratik işlem sürelerine sahip, ihracata yönelik 
faaliyet gösteren firmaların belli koşullar altında gümrük ve gelir vergisi gibi vergilerden 
muaf işlem yapabildiği, fakat iç pazara ürün satmanın belli kısıtlamalara tabi olduğu böl-
gelerdir. 5) Endüstri Bölgeleri ise 2002 yılında çıkarılan 4737 sayılı kanun ile kurulmuş 
ve büyük ölçekli yatırımları çekmeyi amaçlamış ancak yeterince faal hale gelememiştir.  

Tablo 7: Türkiye’deki Özel Ekonomik Bölgeler, 2011

Bölge 
Türü

Faal Bölge 
Sayısı

Firma Sayısı 
(bin)

Çalışan Sayısı 
(bin)

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 131 37 820
Küçük Sanayi Sitesi (KSS) 445 92 461
Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) 10 1,1 11
Serbest Bölge (SEB) 19 3,6 50

Kaynaklar: TOBB Veritabanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler, çeşitli mali, finansal ve bürok-
ratik avantajları bünyelerinde barındırmaktadır. OSB ve SB’lerin en büyük avantaj-
larından biri, sanayi arsalarını bir araya getirerek maliyetleri düşürmek ve yatırımcılara 
ucuz altyapı hizmetleri (enerji, iletişim, arıtma vs.) sunmaktır. Ayrıca OSB ve SB’ler 
altyapı bağlatma ve izin alma gibi çoğu bürokratik prosedürü kendi içlerinde halletmekte 
(one-stop-shop) ve yatırımcılara zaman tasarrufu sağlamaktadır. Telefon, su ve elektrik 
gibi altyapı bağlantılarının süreleri OSB ve SB dışındaki işletmelere kıyasla yaklaşık iki 
kat daha hızlı tamamlanabilmekte, izin ve ruhsat alma işlemleri de, OSB ve SB dışına 
kıyasla daha kısa sürede gerçekleşmektedir.94

Mali avantajlarına karşın OSB’ler, büyük şehirlerde küresel kıyaslamaya göre 
yüksek arsa fiyat sorunları ile karşılaşmaktadır. Gelişmiş şehirlerdeki OSB’ler, bü-
yüyen şehrin oluşturduğu arsa rantı sebebiyle sanayicilere yüksek fiyatlara arsa sunmak-
tadır. Örneğin, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde metrekare arsa değeri, 1986 yılından 
2012’ye metrekare/dolar bazında 200 kata yakın artış göstermiştir ve 2012 itibariyle 400 
dolar mertebesine ulaşmıştır.

Şekil 37: Gebze Organize Sanayi Bölgesinde arsa metrekare ortalama satış değeri 
(Dolar), 1986-2012

Kaynak: GOSB, TEPAV Hesaplamaları

Dünyadaki diğer gelişmekte olan ülkelerde büyük şehirlere yakın olan sanayi 
bölgelerindeki araziler pahalı olsa dahi, genelde Türkiye’deki fiyatlarının gerisinde 
kalmaktadır. Örnek olarak Türkiye ve bazı Asya ülkelerinin en büyük şehirlerinin yakı-
nındaki bazı sanayi bölgelerindeki ortalama metrekare arsa fiyatları karşılaştırıldığında 
İstanbul’un yüksek arsa fiyatlarına sahip olduğu görülmektedir. Buna karşılık, ülkemiz-
deki en büyük sanayi şehirlerinin dışında kalan OSB’lerdeki arsa taban fiyatı görece dü-
şüktür. 

94 Devlet Planlama Teşkilatı (2008)

500

400

300

200

100

0

1986       1990       1998       2002      2004      2008       2012



89

Tablo 8: Ülkemizdeki ve Asya’daki Bazı Şehirlerdeki Güncel Sanayi Arsa m2 fiyatları

Şehir
Ortalama $/m2 

Fiyat OSB
Asgari TL/m2 

fiyatı
Incheon (Seul) 871 Gebze 450
Gebze (İstanbul) 382 Ankara Sanayi Odası 165
Kuala Lumpur 202 Bursa Hasanağa 150
Amman 71 İzmir İTOB 99
Shanghai 60 Eskişehir Sanayi Odası 60

Adana Hacı Sabancı 55
Adıyaman 15
Gaziantep 12
Afyon 8
Sivas 6

Kaynaklar: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ülke Yatırım Ajansları

Sanayicilerin arsaya erişimde karşılaştıkları bir diğer sorun da, inşaat ve 
altyapı izni almaya dair bürokratik süreçlerin masraflı ve uzun olmasıdır. Dünya 
Bankası 2013 yılı İş Yapma Endeksine göre Türkiye, inşaat izinleriyle uğraşma zorluğu 
açısından 185 ülke arasında 142. sıradadır. Özel bir bölgede bulunmayan ortalama bir 
firmanın bir depo açması için alması gereken izinleri inceleyen bu endekste Türkiye, ge-
rek süre ve prosedürler açısından, gerek maliyet açısından Dünya ve OECD ortalamasına 
kıyasla daha olumsuz bir tablo sergilemektedir. 

Tablo 9: 2013 Dünya Bankası İş Yapma Endeksi İnşaat İzinleri Alt Endeksi

Türkiye OECD
En Başarılı 

(Hong Kong)
Prosedür sayısı 20 14 6
Zaman (gün) 180 143 67
Maliyet (%Kişi Başı GSMH) 164 79 16
Elektrik Bağlatma Maliyeti (%Kişi Başı GSMH) 518 93 1.6

Kaynak: Dünya Bankası

Ülkemizde yüksek teknolojili üretime ev sahipliği yapma potansiyeli en yüksek 
illerimiz yaşam kalitesinin en üst düzeyde olduğu yerlerdir. Ancak bu yerlerde üre-
tim faaliyetleri için arsa bulmak neredeyse imkânsız hale gelmiştir. 1980’li yıllarda, 
üretim faaliyetleri için arsa temin eden ancak daha sonraları kapanan Arsa Ofisi’nin yeri-
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ne getirdiği işlevi, bugün üstlenen herhangi bir kurum bulunmamakta, TOKİ sadece toplu 
konut yatırımlarına odaklanmaktadır. 

Bu Alanda Kullanılabilecek Araçlar ve Politika Önerileri

Yüksek nitelikli üretime ev sahipliği yapabilecek kentlerimizdeki sanayi arsa-
sına erişim sorununu ortadan kaldırmak üzere çözüm geliştirilmesi şarttır. İmalat 
sanayiinde dönüşümün hızlanması için bugün alışkın olduğumuzdan daha farklı bir 
planlı yatırım alanı modelinin hayata geçirilmesi önemlidir. Bu yeni model haliha-
zırdaki OSB’ler, Teknoparklar ve Serbest Bölge uygulamalarını tamamlayıcı bir nitelik-
te tasarlanıp hayata geçirilebilecektir. Ülkemizdeki OSB’ler, geleneksel işlevleri gereği, 
yüksek teknolojili üretim yapan yatırımcılara sadece temel altyapı hizmetleri sunmanın 
ötesine geçmekte zorlanmaktadırlar. Teknoparklar ise, üretim alanları olarak değil, Ar-Ge 
projeleri geliştirme ve özellikle de yazılım faaliyetleri yürütme noktasında bir kapasite 
inşa etmişlerdir. Serbest Bölgeler ihracat merkezli üretim ve re-export faaliyetlerine odak-
lanmış olmakla birlikte, Ar-Ge yoğun üretim alanları olarak ön plana çıkmamaktadırlar. 
Büyük ölçekli yabancı yatırımların çekilmesini amaçlayan Endüstri Bölgeleri ise 2002 
yılından bu yana hayata geçme başarısı gösterememiştir. Sistemimizde henüz yer alma-
yan unsurları bir araya getirecek özel ekonomik bölgelerin ilk aşamada, orta teknolojiden 
yüksek teknolojiye sıçrama yapma imkânının en yüksek olduğu dört ilimizde (İstanbul/
Kocaeli, Ankara ve İzmir) yer alması önerilmektedir. Söz konusu üç üretim bölgesi, bu 
illerdeki yüksek yaşam kalitesi, nitelikli işgücü, üniversite altyapısı, sanayi kapasitesi ve 
teknoloji üretimi altyapısından azami biçimde faydalanacak biçimde tasarlanmalıdır.

Arsa fiyatlarında spekülatif artışların kamu tarafından sınırlandırılacağı, sa-
tın almak yerine sabit reel fiyatlarla uzun vadeli kiralama yönteminin uygulanabi-
leceği, kuvvetli lojistik bağlantıları ve limanlara kolay ulaşımı olan bir OSB ve SB 
modelinin geliştirilmesi düşünülmelidir. Bu yeni modelin, yerleşim yerleriyle, ticaret, 
eğitim, sağlık, turizm gibi hizmet alanlarıyla ilişkisi 21. yüzyılın rekabet koşullarına ve 
ileri teknoloji faaliyetlerinin ihtiyaçlarına göre kurgulanmalıdır. Ayrıca yönetişim modeli 
de, hem kamusal yetkilerin etkin ve sorunsuz kullanımını sağlayacak, hem de sanayi 
arsalarının hızlı fiyat artışlarını dizginleyebilecek biçimde tasarlanmalıdır. Bu yeni mo-
delin, önce pilot bir uygulamayla test edilmesi, başarılı olması durumunda, ileri teknoloji 
yatırımı çekme potansiyeli olan bölgelerde uygulanması düşünülebilecektir. 

Yasal düzenlemelere hazırlanırken, gelecekte kurulacak olan Ekonomik Böl-
gelerin konumunun belirlenmesinde arsa rantının yaratabileceği risklerin doğru bi-
çimde yönetilmesi gerekmektedir. Arsa spekülasyonunu engellemek için OSB’lerdeki 
arsa fiyat artışlarının kontrol altında tutulacağı bir sınırlama sistemi getirilmelidir. Ayrıca 
yeni yapılacak bölgelerin konumu planlanırken şehrin uzun vadeli gelişim beklentileri 
dikkate alınmalıdır. İnşaat izni alımlarının daha hızlı ve bürokrasiden arınmış bir şekilde 
tamamlanması gerekmektedir. Belli izinlerin aynı anda verilmesi ve süreci uzatan prose-
dürlerin basitleştirilmesi faydalı olacaktır.
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Teşvik bölgelerinde bedelsiz olarak yapılan arsa tahsislerinden hangi tipten 
yatırımların faydalanabileceğine dair rekabetçilik kriterleri esas alınmalıdır. Zayıf 
rekabet gücüne sahip firmaların arsa maliyeti olmayan bölgelere yerleşerek ve verimsiz 
üretimi sürdürerek arazinin verimsiz kullanılmasına sebep olmalarının önüne geçilmelidir.

Her sektör için kümelenme potansiyeli değerlendirilmek suretiyle ihtisas 
OSB’leri kurulmalıdır. ÖİK’ya katılan bütün sektörlerin sahip olduğu ortak bir talep, 
ihtisas OSB’lerin yaygınlaştırılmasıdır. Bu OSB’lerin bölgesel kümelenme perspektifiyle 
kurulması önemlidir.

Endüstriler için Farklı Yaklaşımlar

Tasarım ve Moda Endüstrisi: Kısıtlı finansman kaynaklarına sahip KOBİ’lerden 
oluşan bu endüstride KSS ve OSB’lerin sunduğu avantajlar oldukça önemlidir. Bu sebep-
le KSS ve OSB projelerine hız verilmeli ve bu bölgelerde KOBİ’lere fazla maddi bir yük 
getirmeyecek şekilde arsa ve/veya üretim yeri kiralanması veya satılması sağlanmalıdır. 
KSS ve OSB’lerin yaygınlaştırılmasının bir faydası da mobilya üreticilerinin bir arada 
bulunmalarını sağlayarak; eğitim, know-how paylaşımı, kalite geliştirme vb. programla-
rından yararlanma imkânları vermesi ve uzmanlaşmayı sağlayacak olmasıdır.

Makine ve Sistem Endüstrisi: Kümelenmenin ve Ar-Ge amaçlı işbirliğinin önemli 
olduğu makine ve sistem sanayiileri için en yararlı faaliyet, ihtisas OSB’lerinin kurulma-
sıdır. Kurulan ihtisas OSB’lerde firmaların birbirleri ile entegrasyon durumu göz önünde 
bulundurulmalıdır. Ayrıca hızlı teslimat gerektiren dallarda lojistik merkezleri de OSB’le-
re dahil edilmelidir. 

Temel ve Ara Mallar Endüstrisi: 

Kimya: Kimya sanayiinin lojistik ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 
tek parça şeklinde geniş arazilere ihtiyaç bulunmaktadır. Arsa fiyatlarının yüksek olduğu 
durumlar, yatırımların finansmanını zorlaştırmaktadır. Bu sebeple, iyi lojistik imkânla-
rı bulunan ucuz OSB’lerin açılması gerekmektedir. Sektörde faaliyet gösteren mevcut 
firmaların verimliliklerini artırmak amacıyla kümeleşmeleri desteklenmelidir. Ancak bu 
kümeleşme firmaların sadece bir arada faaliyet göstermesi şeklinde değil, firmaların bir-
birleri ile üretim entegrasyonunun sağlanması yoluyla gerçekleştirilmelidir. Yatırımların 
enerji, kalifiye insan kaynağı, yan sanayi, deniz-kara-demiryolu ulaştırma olanakları ve 
ilgili diğer sanayilere yakınlık gibi faktörlerin dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. 
Kimya tesislerinin deniz kıyısına, enerji kaynaklarına ve ulaştırma sistemlerine yakın 
olması sağlanmalıdır. 

Yaşam Bilimleri Endüstrileri: 

İlaç: Yabancı yatırımın önemli bir finansman kaynağı olduğu ve Ar-Ge yoğunluklu 
çalışan ilaç endüstrisinde yüksek teknolojiye dayalı üretim kümelenmesine olanak ve-
recek ihtisaslaşmış organize sanayi bölgelerinin kurulması ve mekân olarak uluslararası 
çekim merkezi olabilecek olanaklara sahip bir bölge seçilmesi gerekmektedir. İlaç en-
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düstrisinin en önemli ihtiyacı olan Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirileceği ekosistem için 
en uygun mekânlar seçilmelidir. 

Tıbbi cihaz ve malzeme: Sektörler arası çalışacak “sağlık özel ihtisas bölgeleri” 
kurulmalı ve sağlık hizmet sunumu ile sağlık endüstrisinin iletişimi artırılmalıdır. Bu böl-
gelerde lojistik ve depolama planları yapılmalıdır.95 Ayrıca, OSB’lerde yer alan üreticile-
rin sağlık sektörü inşaatlarında maliyetleri düşürecek ve sanayiciye kolaylık sağlayacak 
çözümler getirmesi önerilmektedir.

2.3.5. Finansmana Erişim

Bir ekonomideki finansmana erişim koşulları o ekonomideki firmaların büyü-
mesinde belirleyici rol oynar. Yüksek faiz oranları, teminat gereklilikleri, karmaşık pro-
sedürler ve kanuni çerçevedeki sorunlar özellikle KOBİ’lerin kredi almalarını engelleyen 
faktörlerdir. Bankaların düzenleniş biçimi, merkez bankasının politikaları ve yabancı ser-
mayenin ülkeye giriş kolaylığı ve biçimi, o ülkedeki finans sektörünün sağlamlığının ve 
dolaylı olarak da ekonominin krizlere ve dış şoklara karşı direncinin göstergeleridir.

Mevcut Durum

ÖİK’da öne çıkan baskın görüş sermaye/finansman sıkıntısı ve kredi maliyet-
lerinin yüksekliğinin sanayicinin karşılaştığı önemli sorunlar arasında yer aldığıdır. 
İşletmeler para piyasalarından, özellikle ticari bankalardan uygun koşullarda kredi temi-
ninde zorlandıklarından, faaliyetlerini genellikle öz kaynaklarından finanse etmektedir-
ler. Bunun bir sonucu olarak, sürekli işletme sermayesi sıkıntısı yaşanmaktadır. 

2001 krizi ardından alınan yapısal önlemler sayesinde Türk bankacılık sektö-
rü, küresel krizden en az etkilenen sektörlerden biri olmuştur. 2011 yılında Banka-
cılık sektörü, sermaye, karlılık ve risk göstergeleri açısından olumlu bir performans gös-
termiş, ülkedeki toplam banka aktifleri 2011 yılı sonu itibarıyla geçen yıla kıyasla yüzde 
21 oranında artış göstererek 1,218 trilyon TL’ye ulaşmıştır96. Kredi hacmi, faizlerdeki 
gerilemenin de etkisiyle yüzde 29,9 oranında artış göstermiş ve mevduatın krediye dönüş 
oranı yüzde 100’e yaklaşmıştır. Ağustos 2012 itibariyle toplam kredi hacminin yüzde 
33,1’i tüketicilere, yüzde 66,9’u ise kurumlara ayrılmıştır97.

Geçtiğimiz yıllara göre finansmana erişimde faiz oranlarının düşmesi ve kredi 
hacminin artmasına dayalı bazı iyileşmeler yaşanırken kanuni çerçeve ve yatırımcı 
çeşitsizliğinden kaynaklanan eksiklikler devam etmektedir. Dünya Ekonomik Foru-
munun 2012 yılı Küresel Rekabetçilik Raporu kapsamındaki Finansal piyasaların geliş-
mişliği alt bileşeninde Türkiye, bir önceki seneye göre 12 basamak yükselerek 144 ülke 
arasında 43. sıraya yerleşmiştir. Bu seneki raporda, Türk bankaları, sağlamlık açısından 
22. olmuştur. Raporda finansal hizmetlerin çeşitliliği, esnekliği ve düşük maliyeti olumlu 

95 Ekonomi Bakanlığı tarafından “Nitekim bu çerçevede mevzuat altyapısı hazır Sağlık Serbest Bölgeleri modeli dev-
reye sokulabilir” ifade edilmiştir. 
96 Türkiye Yatırım Danışma Konsey  (2012),
97 BDDK Veritabanı (2012)
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yönler olarak gözükmektedir. Krediye erişim zorluğu, yasal çerçeve ve risk sermayesi 
fonlarının eksikliği ise zayıf yönler olarak öne çıkmıştır.

Tablo 10:  Dünya Ekonomik Forumu 2012 Küresel Rekabetçilik Endeksine göre 
Türkiye’nin Finansmana Erişim Sıralamaları

Gösterge Sıra (144 ülke içinde)
Bankaların sağlamlığı 22
Hisse senedi piyasasının düzenlenmesi 25
Finansal hizmetlerin maliyeti 27
Finansal hizmetlerin erişebilirliği 29
Yerel hisse senedi piyasası finansmanı 32
Rekabetçilik endeksi genel sıralaması 43
Finans kategorisi genel sıralaması 44
Krediye erişim kolaylığı 62
Risk sermayesinin varlığı 73
Yasal haklar endeksi 99

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu

Sağlam ve esnek bir bankacılık sektörü ve iyi düzenlenmiş bir sermaye piyasa-
sına karşılık özellikle finansmana erişim, KOBİ’ler için büyük bir sorundur. Küresel 
Ekonomi Forumunun Rekabetçilik Raporunda firmalarla yapılan ankete göre finansmana 
erişim, Türkiye’de iş yapma sırasında karşılaşılan sorunlar arasından en önemlisi olarak 
görülmektedir98. Avrupa Komisyonu’nun 2011 yılında yaptığı KOBİ’lerin Finansmana 
Erişimi Anketi’nde Türkiye’deki katılımcıların yüzde 28’i finansmana erişimi karşılaş-
tıkları en acil sorun olarak nitelerken bu oran Avrupa Birliği’nde ortalama yüzde 15, en 
yüksek cevabı veren Yunanistan’da ise yüzde 30 seviyesindedir.99

Türk KOBİ’leri yoğun olarak öz kaynak ve ticari kredi kullanmaktadır. Türk 
firmaları yoğun olarak öz kaynak kullanımına başvurmakta ve bütün AB ülkelerinden 
daha yüksek oranda ticari kredi kullanmaktadır. AB’de 2011 yılında son altı ay içerisinde 
öz sermaye kullanımı yüzde 7, ticari kredi yüzde 15 seviyesinde iken Türkiye için bu 
oranlar sırasıyla yüzde 29 ve yüzde 38 seviyesindedir.100 

2009 sonrasında gelen hızlı toparlanma döneminde KOBİ’lerin kredi ihtiya-
cı hızla artmış, düşen faizlerin de etkisiyle bankalara kredi başvuruları yükselmiş, 
fakat bankaların bu ihtiyacı karşılama oranı görece kısıtlı kalmıştır. KOBİ’lerin Fi-

98 Küresel Ekonomi Forumu (2012)
99 AB Komisyonu (2011) 
100 A.g.e. 
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nansmana Erişimi Anketine göre 2011 yılında Türkiye, bütün AB ülkeleri arasında KO-
Bİ’lerin en yüksek oranda banka kredisine başvurduğu ülkedir. Buna karşılık yaptığı kre-
di başvurusunun tamamını alabilen firmalar bazında Türkiye, AB ortalamasının oldukça 
gerisinde kalmaktadır. (Bkz. Şekil 38)

Şekil 38: KOBİ’lerce Bankalara Yapılan Kredi Başvurularının Sonuçları, 2011

                              Türkiye                                                  AB 27 Ortalaması 

Kaynak: Avrupa Komisyonu

KOBİ’lerin aldığı payın toplam banka kredileri içindeki oranı başka ülkele-
re kıyasla makul düzeyde olsa da, KOBİ’lere ayrılan banka kredisi hacminin GS-
MH’ye oranının düşük olması, bankacılık sektörünün toplam kredi arzının dü-
şüklüğünden kaynaklanmaktadır. 2011 yılında toplam  682 milyar TL’yi bulan banka 
kredisi arzının 162 milyarlık bir kısmı KOBİ’lere ayrılırken bu grup içinde orta ölçekli 
(50-250 çalışanlı) işletmeler 64 milyar TL ile toplam kredi arzının yüzde 23’üne denk 
gelen bir pay almıştır101. Bu miktar, GSMH’ye oranlandığında ise yüzde 13’e denk gel-
mektedir. Buna karşılık büyük küresel şirketlerin ekonomide önemli bir yer tuttuğu Gü-
ney Kore’de KOBİ kredilerinin GSMH’ye oranı yüzde 38,5 seviyesindedir. Ülkemizdeki 
düşük “KOBİ kredileri/GSMH” oranının kaynağı, Türkiye’de banka kredilerinin milli 
gelire oranının, tasarruf oranları sebebiyle düşük olmasıdır. 

101 Bakır,  N. (2012)
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Tablo 11: 2011’de Bankaların KOBİ’lere Verdiği Kredinin GSMH’ye Oranı

Banka Kredileri/ 
GSMH

Banka KOBİ 
Kredileri/ GSMH

KOBİ/Genel 
Krediler

Belçika 110% 19,8% 18%
Çin 74,8% 15% 20,1%
Hindistan 51,7% 6% 11,6%
İrlanda 124% 39,4% 31,8%
Kolombiya 36,4% 1% 2,7%
Kore 90% 38,5% 42,8%
Macaristan 51,8% 12,7% 24,5%
Malezya 104,5% 17% 16,3%
Rusya 63,8% 8,5% 13,3%
Şili 81% 8,6% 10,6%
Türkiye 56,2% 13% 23,1%
Yunanistan 113,7% 15,4% 13,5%

Kaynak: IMF Financial Access

Bankaların yüksek teminat şartı ve teminat gösterilebilecek varlıkların kısıt-
lılığı, KOBİ’lerin finansmana erişimini zorlaştırmaktadır. Teminat şartlarının kolay-
lığı, kredi bilgisi derinliği ve alacaklı ve borçluların yasal haklarının genişliği ile özel 
kredi hacminin genişliği arasında doğrudan bir ilişki vardır.102 Kredi almak için istenen 
teminat yüksekliği, teminat gösterilebilecek varlıkların esnekliğini ve alacaklı haklarının 
genişliğini gösteren Dünya Bankası İş Yapma Endeksi’nin Yasal Haklar Alt Endeksi’nde 
Türkiye, 10 ölçütten sadece 4’ünde olumlu bir konumdadır. Türkiye’nin Dünya genelinde 
99. sırada bulunduğu bu ölçütte ortalama OECD skoru 7’dir. 

Tablo 12: Dünya Bankası 2013 İş Yapma Endeksi Kredi Alma Alt Endeksinde Türkiye

Türkiye OECD
Krediye Erişim (sıra) 83 -
Yasal Haklar Endeksi (0-10) 4 7
Kredi Bilgi Derinliği (0-5) 5 5
Kamu Kredi Kayıt Bürosu Kapsamı (%) 23,5 10,2
Özel Kredi Kayıt Bürosu Kapsamı (%) 63 67,4

Kaynak: Dünya Bankası

102 Djankov S.; McLiesh C.; Shleifer A. (2006)
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KOBİ’lerin Türkiye’de ve dünya genelinde finansmanını zorlaştıran bir diğer 
sorun da kısa vadelerdir. Vadelerin kısa olması, makine ve ekipman yatırımında 10-15 
yıla varan hesaplamaların yapıldığı imalat sektöründe rekabet gücünü artıracak yatırımları 
olumsuz etkilemektedir. Bu duruma karşılık konut kredilerinin vadelerinin yatırım kredile-
rine nazaran çok daha uzun olması, imalat gibi üretken yatırımların aleyhine bir teşvik or-
tamı oluşturmaktadır.  KOBİ’lerin kredi vadesi sorunlarını çözmek amacıyla Kefalet Koo-
peratifleri kurulmuş ve Türkiye Kalkınma Bankası kredileri tahsis edilmişse de bu krediler 
uluslararası benzerlerine kıyasla daha düşük oranda ve hacimlerde kullanılmaktadır.103

İhracat ağırlıklı çalışan firmaların başvurabildiği bir kredi türü olan Exim-
bank kredileri ve sigortaları, toplam kredi hacmi içerisinde görece küçük bir yere 
sahip olmakla beraber hızla artmaktadır. Türkiye’nin ihraç ürünlerinin yaklaşık yüzde 
90’ının kısa vadeli finansman gerektiriyor olması ve ihracatımızın ülke kompozisyonu, 
kısa vadeli ihracata hazırlık kredilerini gerekli hale getirmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu 
finansman bankalar aracılığıyla sağlanırken ülkemizdeki KOBİ’ler için bu durum mev-
zubahis değildir. Bu sebeple KOBİ’lerin ihracata hazırlık aşamasında işletme sermayesi 
ihtiyacını karşılamaya yönelik kısa vadeli ihracat kredileri kullanmasını Eximbank sağ-
lamaktadır. Aşağıdaki Tablo’da görüldüğü gibi, Türk Eximbank’ın sağladığı desteklerin 
toplam ihracata oranı seçilmiş gelişmiş ülkelerin altında kalmakla beraber bu açık hızla 
kapanmaktadır. Nitekim Eximbank destekleri 2010 ile 2011 arasında yüzde 40’lık bir 
artış göstererek 12,4 milyar dolara çıkmıştır. Bu rakamın 2012 yılında 20 milyar dolara 
ulaşması, 2023 yılında ise yarısı kredi yarısı garanti ve sigorta olmak üzere 80 milyar 
dolara ulaşması hedeflenmektedir.104

Tablo 13:  Ülkelere göre Milli Kredi ve Garanti Kurumunun Sağladığı Kredi, 
Garanti ve Sigortaların Toplam İhracata Oranı, 2011

Kredi ve 
Garanti Kurumu

Türk 
Eximbank

SACE 
(İtalya) Ksure (Kore) Nexi 

(Japonya)
Desteğin İhracata Oranı %8,8 %16,7 %26,5 %13,7

Kaynaklar: eximbank.gov.tr, sace.it, ksure.or.kr, nexi.go.jp

Sonuç olarak, Türkiye’deki KOBİ’ler, düşük genel kredi hacmi ve bankala-
rın koyduğu yüksek teminat benzeri koşullar ve önerdikleri düşük miktar ve kısa 
vadeler nedeniyle finansman için öz sermayeyi artırma yoluna ve ticaret kredilerine 
başvurmaktadır. Bu durumda, hisse kaynaklı finansmanı artıracak önlemler kısa vadede 
kredi bulma sorununa çözüm olabilecektir. Özel sermaye şirketleri (Private Equity), bü-
yüme zorluğu çeken KOBİ’ler ile yatırımcıları hisse alımı aracılığıyla buluşturarak hem 

103 Yüksel, A. (2011) 
104 “İhracatın Finansmanında Türk Eximbank”, ÖİK Koordinatörlüğüne sunulan Eximbank Bilgi Notu 
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şirketlere finansman sağlamakta, hem de firmalara sağladıkları stratejik yönlendirme ve 
verimlilik artışı yoluyla büyümelerinin önünü açmaktadır.

Buraya kadar yapılan tartışmalardan görüldüğü üzere finansal sistemde ban-
kacılık sisteminin büyük bir ağırlığı bulunmaktadır. Buna mukabil farklı gelişme 
aşamalarındaki firmaların finansman ihtiyaçlarını karşılayacak sermaye yatırımı 
imkanları kısıtlıdır. Yerli ve yabancı girişim sermayesi (private equity) şirketleri, ülke-
mizde son yıllarda artan oranla aktif hale gelmişse de, anlaşmaların ekonominin genel 
büyüklüğüne oranı düşüktür. 2003 yılında toplam 4 adet özel sermaye işlemi gerçekle-
şirken 2011 yılında bu sayı 40’a yaklaşmıştır. Buna karşılık, özel sermaye yatırımlarının 
GSMH’ye oranı 2010 yılında yüzde 0,05 ile Avrupa ortalamasının gerisinde kalmıştır. 
Bu konuda lider konumunda olan İngiltere’de özel sermaye büyüklüğü GSMH’nin yüz-
de 0,56’sına ulaşmıştır. Türkiye’de henüz başlangıç aşamasında olan bu sektör için hızlı 
büyüyen KOBİ’lerin sağladığı önemli fırsatlar bulunmaktadır. Ülkemizde özel sermaye 
firmaları için çok sayıda başarılı işleyen fakat gerçek potansiyelini gerçekleştirmek için 
öz sermaye finansmanına ihtiyaç duyan firma bulunmaktadır. Buna ilaveten ikinci veya 
üçüncü kuşaklara devredilmesi mümkün olmayan ve bu yüzden satılmaya ihtiyacı olan 
aile şirketleri de özel sermaye potansiyelini artırmaktadır.

Şekil 39: Özel Sermaye (Private Equity) Yatırım Büyüklüğünün GSMH’ye Oranları, 
2010

Kaynak: EVCA, TEPAV Hesaplamaları

Sermaye piyasaları, iyi düzenlenmiş olmalarına karşın KOBİ’ler tarafından 
kurumsallaşamama veya bilgi eksikliği gibi nedenlerden dolayı yeterince değerlen-
dirilememektedir. İkinci Ulusal Pazar ve 2009 yılında İMKB bünyesinde açılan KOBİ 
Borsası adıyla da tanınan Gelişen İşletmeler Piyasası, KOBİ’lere sermaye piyasası ara-
cılığıyla finansman edinme olanağı sunmaktadır. Firmaların kurumsallaşma eksiklikleri 
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nedeniyle az rağbet gören İkinci Ulusal Pazardan daha esnek koşullarla açılan Gelişen İş-
letmeler Piyasası daha fazla rağbet görmekte, fakat bu piyasada da sadece 10 firma işlem 
görmektedir. Gelişme evresinde olan firmaların faydalandığı risk/girişim sermayesinin 
hacmi ve bu tip sermayeye sağlanan destekler düşük kalmıştır.

Bu Alanda Kullanılabilecek Araçlar ve Politika Önerileri

KOBİ’lerin uzun vadeli ve uygun koşullu kredilere erişimini kolaylaştıracak 
önlemler artırılmalı, kamunun bu alandaki desteklerinin sanayide dönüşüm perspek-
tifiyle uyumlu hale gelmesi sağlanmalıdır. Ülkemizde KOSGEB ve TKB tarafından sağ-
lanan uzun vadeli ve uygun koşullarda KOBİ kredileri, hacim olarak gelişmiş ülkelerdeki 
desteklerin gerisinde kalmaktadır.105 ABD Kredi Garanti Programı, sabit yatırımlarda 25 
yıla kadar vadeli kredi sağlarken, Japonya ve Güney Kore de KOBİ’lere kamu finans ku-
ruluşları aracılığıyla kredi desteği sağlarken sanayi politikası önceliklerini gözetmektedir. 

Türkiye’deki krediler ve devlet desteği uygulamaları da imalat sanayiinde dö-
nüşüm perspektifiyle gözden geçirilmelidir. Maddi teminat gösterme şartlarının esne-
tilmesi, şahıslar ve firmalar hakkındaki teminat bilgilerinin bir veri tabanında toplanması 
ve tasfiye durumundaki risklerin azaltılması gibi hususlarda gerekli yasa değişikliklerinin 
yapılması, bankaların kredi arzı ile KOBİ’lerin banka kredisi taleplerini artıracaktır. Bu 
kapsamda (a) Kredi Garanti Fonunun tek başına garanti sağladığı krediler sermaye yeter-
lilik rasyosunun hesaplanmasında risksiz kredi kapsamına alınmalı, (b) Kredi Garanti Fo-
nunun belirli büyüklüğe kadar olan kredilerdeki değerlendirme süreci Hazine garantileri 
de artırılarak kolaylaştırılmalı, (c) Hazine desteği ile alacak sigortası devreye sokularak 
kredi zincirinde oluşan kredi risklerinin sigortalanması mümkün hale getirilmelidir. 

Şirketlerin yönetim altyapısının iyileştirilmesi ve hızlı büyüme kapasitesi olan 
yeni firmaların finansmana erişimi için girişim sermayesi sağlayacak fonları des-
tekleyecek bir kamu fonunun (Fonların Fonu) kurulması faydalı olacaktır. Birçok 
ülkede özel sektörün gelişmesinde önemli yer sahibi olan girişim sermayesi (private 
equity) yatırımları106, işletmelerde verimlilik, krizlere karşı dayanıklılık, üretkenlik ve 
sermayenin etkili kullanımında önemli kazanımlar sağlamaktadır. Risk sermayesi (ven-
ture capital) yatırımlarının107 ise patent alımlarını ve yeni işletme oluşumunu artırdığı 
gözlenmektedir. Bu alanlardaki fonları çekmede yaşanan  sorunlar, kurulacak 10 yıllık 
bir kamu fonların fonunun risk sermayesi endüstrisine yeni girenlere yapacağı teşviklerle 
giderilebilecektir. Bu çerçevede fonların fonu, 10 alt fondan oluşacak, yüzde 50 veya 
daha az hisse karşılığında risk sermayesi yatırımı yapacak, kamudan gelecek desteğin 
iki katı kadar özel yatırım alacaktır. Kamu destekli fonların fonu, Türkiye’de kendi ken-
dini idame ettirebilen bir risk sermayesi endüstrisinin gelişmesi amacını taşıyacaktır. Bu 
amaçla 5 yıl içerisinde özel yatırımcıya önceden belirlenen bir fiyatta (yatırılan sermaye 
+ önceden belirlenen sabit faiz) fonların fonu hisselerini satın alma seçeneği sunacaktır. 

105  A. Yüksel (2011) 
106  Girişim sermayesi, akademik yazında kabul gören en genel tanımına göre, borsada işlem gören halka açık şirketler 
dışındaki tüm özel firma yatırımlarını kapsamaktadır.
107  Girişim sermayesinin bir türü olan risk sermayesi, kurulma, erken gelişme veya erken genişleme dönemindeki 
firmalara yatırımları kapsamaktadır.
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Böylece yatırımın en riskli olduğu ilk 5 yılın özel yatırımcıya maliyetini düşürecek ve 
sabit faizin de üstünde değerlenen, üstün performans gösteren firmaların hisselerini satın 
almada teşvik sağlayacaktır. Kamu destekli fonların fonu, yatırım kararlarını piyasa me-
kanizmasına bırakacak, belirli sektörlerle sınırlı kalmayan, uzun dönemde özel fonlarla 
devamı getirilebilecek şekilde tasarlanmalıdır. 

İşletmelerin yeni sermaye edinimleri için sermaye piyasalarına açılmaları teş-
vik edilmelidir. Bu durum kurumsallaşma ve yönetim konularındaki sıkıntıların gideril-
mesine katkı sağlayabileceği gibi haksız rekabet, sosyal güvenlik sistemi, vergilendirme, 
marka güvenilirliği, kalifiye personel istihdamı, kalite ve ürün bilincinde gelişme, müşte-
ri memnuniyeti sağlama gibi konularda sektöre öncülük edebilecektir. İMKB bünyesinde 
yer alan firmalar gelen sermaye yatırımı ile uzun vadeli büyümeyi kolaylıkla yakalaya-
bilecektir.

KOBİ’lerin sermaye piyasalarına açılmalarını kolaylaştırmak amacıyla, tanı-
tım, danışmanlık ve mali destekler verilmesi gerekmektedir. Sermaye piyasalarına 
girmek isteyen fakat yeterli koşulları sağlayamayan KOBİ’lerin kurumsallaşma düzey-
lerini artırma ve borsaya açılma yükümlülüklerini yerine getirmeleri için danışmanlık 
destekleri verilmelidir.

Özel sermayeyi artırıp yatırımcıların KOBİ’lere erişimini kolaylaştırmak için 
kayıt dışılık, yabancı dil ve kurumsallaşma eksiklikleri gibi sorunların giderilmesi, 
sanayicilerin finansmana erişim şartlarını önemli ölçüde iyileştirecektir. Yatırımcı-
ların girişinin hızlandırılıp sayısının artması, finansman ihtiyacını artırıp bankalara baş-
vurmaktan çekinen küçük ve orta ölçekli firmalara önemli ölçüde kaynak yaratacaktır. 
Yurtdışından ülkemize özel sermaye girişinin önünde kayıt dışı işletme yöntemleri ve üst 
düzey yöneticilerin İngilizce eksikliği önemli engel teşkil etmektedir. Buna ilaveten ge-
nel yatırım ortamına dair bürokratik engeller, KOBİ’lerin kurumsallaşma eksiklikleri ve 
dolaylı kaynaklara dayalı vergi sistemi de bu fonların ülkemizdeki şirketlere finansman 
sağlama konusunda çekinceli davranmalarına sebep olmaktadır.

Eximbank benzeri ihracat kredilerinin yaygınlaştırılması, finansman konu-
sundaki sorunların çözülmesine önemli katkı sağlayabilecektir. Önümüzdeki yıllar-
da ihracatın gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere yöneleceği hususu da dikkate 
alınarak, bankacılık sistemi ile ödeme güvence mekanizmaları yeterince gelişmemiş ül-
kelere yönelik ihracatta Eximbank tarafından sağlanan ihracat kredi sigortası ve diğer 
finansman desteklerinin yaygınlaşması ve koşullarının iyileştirilmesi sağlanmalıdır. 

Endüstriler için Farklı Yaklaşımlar

Tasarım ve Moda Endüstrisi (Tekstil-Hazır giyim-Mobilya):Tasarım endüstri-
leri, kurumsallaşmasını tamamlamış firmalarla hızlı büyüyen genç firmaların bir arada 
bulunduğu heterojen bir grup olsa da, ortak özellik olarak ezici çoğunluğu KOBİ’ler-
den oluşan bir alandır. İhracata yönelik çalışan sektör için ihracat kredi ve sigortaları-
na yönelik iyileştirici düzenlemeler bu alanda özellikle yararlı olacaktır. Eximbank’ın 
dış kaynaklı kredilerinde vadelerin uzun tutulması ve faiz oranlarının AB ülkeleri sevi-
yelerine çekilmesi sektörün üretim-satış döngüsüne uyum sağlaması bakımından önem 
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taşımaktadır. Ayrıca hızlı büyüyen mobilya gibi sektörler için kurumsallaşmayı artırıcı 
sermaye piyasası düzenlemeleri önem taşımaktadır. Sektör firmalarının genelinde finans-
man yönetiminin uzman kişilerce yapılmaması kaynakların etkin ve verimli kullanılması 
noktasında zafiyet yaşanmasına neden olmaktadır. Şirketlerin borsalar aracılığıyla halka 
açılması, kurumsallaşmayı artırıp finansman kaynağı sağlayacağından desteklenmelidir. 
Ayrıca markalaşmanın zayıf olduğu bu sektörde marka yaratmak için girişim sermayesi 
ve melek yatırımcılar çok önemli bir rol oynayacaklardır.

Makine ve Sistem Endüstrisi: Mühendislik endüstrileri büyümede Ar-Ge’nin ol-
dukça önem taşıdığı, aynı zamanda ihracat odaklı çalışan endüstrilerdir. Yoğun Ar-Ge fa-
aliyetleri bu endüstride önemli finansman ihtiyacı doğurmaktadır. Endüstrinin finansman 
sorunlarının çözümü için ihtiyaç olan politika yelpazesi oldukça geniş olup, KOSGEB ve 
benzeri kurumların vereceği krediler, Ar-Ge destekleri, ihracat kredileri ve finans kurum-
larından borç almayı kolaylaştıran düzenlemeleri içermektedir. Ayrıca sektör dernekleri-
nin finansman yapısı yetersizdir. 

Temel ve Ara Mallar Endüstrisi: Büyük firmaların daha yaygın olduğu, sermaye 
yoğun çalışan bu endüstride finansman ihtiyacının en önemli sebebi büyük çaplı yatırım-
lar ve ihracattır.  Özellikle yatırımlar için büyük sanayi arsalarına ihtiyaç duyan kimya 
sektörü için arsa maliyetleri önemli finansman ihtiyacı doğurmaktadır. Genel olarak ge-
lişmekte olan veya siyasi ve ekonomik olarak istikrarsız olan ülkelere ihracat yapan bu 
sektör için ihracat sigortasının yaygınlaştırılıp ülke gruplarına göre değişik koşullarda 
geliştirilmesi finansmana erişimde olumlu bir etki yaratacaktır.

Seramik: Sektörün büyümesine olanak sağlayacak yatırım ortamının desteklenme-
si amacıyla, devletin banka kredi faizleri ve “yenileme kredisi” yoluyla destek sağlaması 
gerekmektedir. Ayrıca, seramik üreticisi firmalara inşaat sektöründeki firmalar ile ortak 
hareket ederek iç pazardaki talebi hareketlendirecek kredi imkânları sunulmalıdır.

Yaşam Bilimleri Endüstrileri: Sağlıkla yakından ilgili bu alanda son yıllarda yü-
rürlüğe giren ve gelecekte girmesi beklenen standart yükseltici yasal düzenlemeler ne-
deniyle firmaların önemli yatırımlar yapma gereksinimi bulunmaktadır. Bu sebeple bu 
endüstrideki finansman ihtiyacının ana kaynağı sermaye malı yatırımlarıdır. Firmaların 
bu yatırımlar için gereken kaynağa daha kolay erişebilmesi için yapılması gerekenler 
KOSGEB benzeri kredi yardımlarını artırmak; borç ve kredi alımını yasal düzenlemeler 
yoluyla kolaylaştırmak; sektöre zaten ilgi gösteren özel sermaye fonları gibi yabancı ya-
tırımcıların girişini teşvik etmek için iş ortamı ve vergi sistemini iyileştirmek; ve Türk 
firmalarının yabancı lisan becerilerini geliştirmektir.

Tıbbi cihaz sektöründe yerli üreticilerin büyüyebilmesi tüketici davranışlarından 
ziyade yönetmeliklere ve geri ödeme koşullarına bağlıdır. Bu nedenle finans ve sermaye 
ihtiyacının klasik yöntemlerle elde edilmesi güç hale gelmektedir. Pazardaki dinamikler 
önceden tahmin edilebilir müşteri davranışına ve rasyonel öngörülere dayanmadığından 
büyük sermaye grupları sektöre ilgi göstermemektedir. Bu nedenle sektör uzmanlarının 
yönetiminde bulunduğu özel fonlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu fonlar sayesinde hem 
yeni türeyen teknolojilerin yükselebilmesi için “girişim” veya “risk” sermayesi adı al-
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tında destek verilebilecek, hem de sektörde belli bir noktaya gelmiş şirketlerin gelişimini 
devam ettirebilmesi için “büyüme sermayesi” kaynağı sağlanabilmelidir.

Hızla büyüyen ilaç sektöründe yatırım ihtiyacı artacaktır. Özellikle Ar-Ge harca-
malarında sermaye kaynaklarının artışı sağlanmadığı takdirde yerli sanayinin gelişimi 
sürdürülebilir olmayacaktır. Bu nedenle endüstriye yatırım çekmek amacıyla bir stratejik 
eylem planına ihtiyaç duyulmaktadır. Devlet öncülüğünde hazırlanacak bu eylem planı 
çerçevesinde küresel ilaç yatırımları ülkemize çekilmelidir.

2.3.6. Ar-Ge

Ülkelerin ve firmaların rekabet güçlerini artırabilmeleri, yenilikçilik kapasi-
teleri ve teknolojik gelişimleriyle yakından ilgilidir. Bilginin ve teknolojinin sürekli 
yenilendiği dünyada, ancak yenilikçiliğin tetiklediği verimlilik artışı sürdürülebilir büyü-
meyi mümkün kılacaktır. Ar-Ge faaliyetleri, firmaların teknolojik gelişimi için en önemli 
girdilerin başında gelmektedir. Her ne kadar 2000’li yılların başından itibaren Ar-Ge ül-
kemizin ekonomi politikaları tartışmaları içine girmiş olsa da, Ar-Ge faaliyetlerinin bo-
yutu ve etkinliği henüz istenilen düzeye ulaşmamıştır.  Ancak, gayri maddi varlıkların 
(intangible assests) hem büyüme hem de istihdam yaratmada önemi son yıllarda daha da 
artmıştır. Bu artışın sebebi, Ar-Ge, tasarım, organizasyonel sermaye ile beceri ve insan 
kaynaklarını geliştirme gibi alanlarda yapılan yatırımların yönlendirdiği yenilikçiliğin re-
kabet gücündeki öneminin gittikçe artmış olmasıdır.108

Mevcut Durum

İmalat Sanayiinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu’nda, 2023 ihracat hedef-
lerimize ulaşmak için Ar-Ge yatırımlarının ve yenilikçiliğin önemi birçok kez vur-
gulanmıştır. Ar-Ge yatırımlarının teşviki ve yenilikçilik ekosisteminin geliştirilmesi en 
önemli tartışma alanlarından bir tanesi olmuştur: Araştırma fonlarının kullanımıyla ilgili 
mekanizmaların, yatırımların etkin bir şekilde kullanılabilmesi için iyileştirilmesi gereği-
nin altı çizilmiş, tematik alanlardaki destekleme çalışmalarından en fazla fayda sağlana-
bilmesi için stratejik önem taşıyan alanların belirlenmesi önerilmiştir.

a. Geçmişte yürütülmüş olan destekleme çalışmalarının ne derece etkili olduğunun 
belirlenmesinin, ileride tasarlanacak politikalara yol gösterici nitelikte olabileceğinin altı 
çizilmiştir.  

b. Kamu ve özel sektörün, üniversiteler ve akademisyenlerle daha fazla işbirliği 
yapabilmesi için oluşturulabilecek sistem alternatifleri tartışılmıştır.   

c.  Araştırmaya destek düzenlemelerinin, hızla değişen teknolojik ve ekonomik yapı 
da göz önünde bulundurularak esnek olması gerektiğinin altı çizilmiştir. 

d. Ar-Ge’nin kurumsallaşmasının önemli bir gelişme olduğu, ancak bu konudaki 
eksikliklerin hala var olduğu kaydedilmiştir.

108 OECD (2012)
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Komisyonda Ar-Ge ile ilgili sıkça dile getirilen bir konu, firmaların insan kay-
nakları ile ilgili sıkıntılardır.  Eğitim sisteminin yenilikçilik faaliyetlerinde görev ala-
bilecek kaliteli işgücü arzı yaratacak şekilde tasarlanması gerekliliğinin altı çizilmiştir.  

Yenilikçilik kapasitesinin geliştirilebilmesi için, birden fazla unsurun bir ara-
ya gelerek, elverişli bir “yenilikçilik ekosistemi” sağlanması önem arz etmektedir. 
Kamu ve özel sektörün Ar-Ge harcamaları, sanayi ve üniversite iletişiminin geliştirilmesi, 
yenilik merkezleri ve teknoloji parklarının geliştirilmesi, fikri ve sınai mülkiyet hakları-
nın korunması ve iyileştirilmesi bu unsurların başında gelmektedir.  Başka bir deyişle, 
Ar-Ge’ye ayrılan kaynaklar yenilikçilik faaliyetleri için gereklidir ama tek başına yeterli 
değildir. Bahsi geçen unsurların bir arada ve doğru kullanılmaması, kaynakların israf 
edilmesi anlamına gelebilecektir.  

Türkiye’deki mevcut Ar-Ge harcamalarının miktarı, 2023 Hedefleri kapsa-
mında gerçekleştirilmesi planlanan ‘Ulusal Yenilik Sistemi 2023’te firmaların ye-
nilikçilik kapasitesini geliştirmek amacıyla konulmuş Ar-Ge hedeflerinin oldukça 
uzağındadır.  Bu hedeflerden bazıları, Ar-Ge harcamasının milli gelire oranının yüzde 
3, özel sektörün Ar-Ge harcamasının toplam yüzde 2, özel sektör TZE (Tam Zaman Eş-
değer) araştırmacı sayısının ise 180 bin’e ulaşmasıdır. 2011 yılı itibariyle, Türkiye eko-
nomisinde Ar-Ge’nin milli gelire oranı halen yüzde 0,97 düzeyindedir. Bu rakam hem 
yukarıda bahsi geçen hedefin, hem de AB ortalamasının oldukça altındadır. Avrupa Bir-
liği, Lizbon Stratejisi ile bilgi ekonomisine geçişi ekonomi politikalarının odak noktası 
haline getirmişken, firmaların teknolojik altyapısının AB’ye kıyasla çok daha geride ol-
duğu Türkiye’deki teknolojik dönüşümün hızı ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için 
gereken hızın oldukça gerisindedir.   

Şekil 40: Ar-Ge Harcamalarının Milli 
Gelire Oranı, 2004-2011, AB ve Türkiye

Şekil 41: Milyon Kişi Başına Düşen 
Ar-Ge Faaliyetlerinde Çalışan 
Araştırmacı Sayısı

Kaynak: Eurostat 
Not: 2004, 2008,2009, 2010 ve 2011 değerleri AB için 
Eurostat tahmini olarak geçmektedir.

Kaynak: Eurostat
Not: Tablo Ar-Ge faaliyetlerinde çalışan toplam kişi 
sayısının tam zaman eşdeğerini göstermektedir.
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Yenilikçilik için yapılan yatırımlar, bu yatırımları en iyi şekilde kullanarak 
ticarileştirecek, altyapısı yeterli bir işgücü ve kaliteli araştırma çıktısı sağlayabilen 
kurumlar ile mümkün olabilecektir. Firmaların yenilikçilik kapasitelerini geliştirebil-
meleri için, Ar-Ge harcamalarının içinde araştırmacılara ayrılan pay da önemlidir. Tür-
kiye’de Ar-Ge faaliyetlerinde çalışan araştırmacı sayısı, AB ortalamasının 3’te birinden 
daha azdır. Buna ek olarak, Türkiye’deki bilimsel araştırma kurumlarının yeterli kalitede 
olmayışı da rekabet gücünü etkileyen başka bir unsurdur. Dünya Ekonomik Forumu’nun 
her yıl hazırladığı Küresel Rekabet Gücü Raporunun alt kalemlerinden Bilimsel Araş-
tırma Kuruluşlarının Kalitesi sıralamasında, Türkiye 2008 yılında 52. sırada iken, 2012 
yılında 88. sıraya gerilemiştir. 

Türkiye’de yapılan Ar-Ge harcamalarının kaynaklarının dağılımına bakıldı-
ğında ise, son yıllarda kamunun payı azalırken, üniversitelerin ayırdığı kaynakların 
arttığı gözlenmektedir.  Özel sektörün gerek firmalar, gerekse kar amacı gütmeyen ku-
ruluşlar vasıtasıyla yaptığı yatırımların payının 2006 yılından bu yana çok fazla değiş-
memiş olması ise, imalat sektörünün teknolojik dönüşümü açısından bakıldığında kaygı 
vericidir. İmalat sektörünün toplam özel sektör Ar-Ge harcamaları içindeki payı 2000 
yılında yüzde 83’ten, 2008 yılında yüzde 64’e gerilemiştir.109 Bu durum, son dönemde 
Türkiye imalat sanayiinin niteliksel dönüşümünde ciddi bir sorun olduğu tezini de kuv-
vetlendirmektedir. Ar-Ge’de öne çıkan alt sektörler ise, saat ve benzeri ürünlerin imalatı, 
elektrik araç gereçleri, makine dışında kalan metal ürünleridir.

Şekil 42:  Türkiye’de Yapılan Ar-Ge Harcamalarının Kaynakları

Kaynak: OECD

109 OECD (2012)
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İhracat sepetinde katma değeri yüksek ürünlerin olması, bir ülkenin ekonomi-
sinin ne kadar sofistike olduğunun göstergesidir.110  İhracat sepetindeki ileri teknoloji 
ürünlerinin payı ile Ar-Ge harcamaları arasında doğrusal bir ilişki vardır.  Türkiye her 
iki göstergede de hem gelişmiş ülkelerin, hem de rekabet içinde olduğu gelişmekte olan 
ülkelerin gerisindedir.  İmalat sektörünün katma değeri yüksek, teknolojik olarak daha 
sofistike ürünleri daha fazla ihraç edebilmesinin yolu, yenilikçilik kapasitesini güçlendi-
rebilmesinden geçmektedir. Mevcut Ar-Ge ve patent performansı göz önüne alındığında, 
ülkemizdeki firmaların kaliteli ihracat performansının düşük olması beklenebilir bir so-
nuçtur.

Şekil 43: Ar-Ge Harcamaları ve İhracatta Yüksek Teknoloji Ürünlerinin Payı, 2009

Kaynak: Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri

Bu Alanda Kullanılabilecek Araçlar ve Politika Önerileri

Ar-Ge yatırımlarındaki artışın ivme kazanması gerekmektedir.  Bu hususta 
hem kamuya, hem de özel sektöre görev düşmektedir.  Özellikle riskli ve ancak uzun 
vadede kazanç sağlayabilecek projelerde ve temel araştırmada kamunun rolü hala kritik 
önem taşımaktadır.  Değer zincirinin farklı noktaları için üretim yapan firmaların ortak 
yenilikçilik faaliyetlerinde işbirliği yapması ve bu işbirliklerinin kamu tarafından destek-
lenmesi hem bilginin, hem de araştırma yatırımlarının daha etkin bir şekilde kullanılabil-
mesine olanak sağlayacaktır. 

Ar-Ge yatırımlarından en etkin şekilde faydalanmak için, yenilikçilik ekosis-
temlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.  Bunun yapılabilmesi için, bilimsel araştır-
manın başlangıcından yenilikçiliğin son ürününün pazarlanmasına kadarki süreçte çok 
çeşitli tedbirlerin alınması önem taşımaktadır.  Yenilikçiliğin hem arz hem de talep ta-
rafında önemli oyuncular olan girişimciler desteklenmelidir.  Hem yerli hem de yabancı 
yatırımcıları yenilikçiliğe teşvik edecek finansman mekanizmalarının geliştirilmesi bir 

110 Rodrik, D. (2007)

3
2,5

2
1,5

1
0,5

0

0                   5                  10                 15                 20                 25                 30

Yüksek Teknoloji Ürünlerinin İmalat Sanayi İhracatındaki Payı, %

A
R

-G
E 

H
ar

ca
m

al
ar

ın
ın

 
M

ill
i G

el
ire

 O
ra

nı
, %

Almanya

MacaristanRusya
Türkiye

Belçika

Endonezya

Avusturya

İtalya



105

başka önemli husustur. Bu raporda ayrı bir bölümde incelenen fikri ve sınai mülkiyet hak-
larının korunması, yenilikçiliğin cazip kılınması için elzemdir.  Yenilikçilik ekosistemi-
nin önemli bir parçası olan kaliteli insan kaynağının geliştirilebilmesi için, gerek eğitim 
sisteminde, gerekse işgücü piyasası düzenlemelerinde gerekli değişikliklerin yapılması, 
teşvik politikalarının daha etkin bir şekilde uygulanması da bir başka önemli noktadır. 

Türk Amerikan şirketleri arasındaki Ar-Ge işbirliğine dayalı ortaklıkların 
artırılarak ABD pazarına erişimin güçlendirilmesi ve Türkiye ekonomisinin ileri 
teknolojili ihracat kapasitesinin güçlendirilmesi için yeni bir mekanizma tasarlan-
malıdır. Bu amaca yönelik olarak Türk ve Amerikan firmalarının işbirliğini sağlamak ve 
“ortak teknoloji geliştirme projeleri”nin koordinasyonu için bir “Türk-Amerikan Araştır-
ma ve Geliştirme Teşkilatı” kurulması önerilmektedir. Türkiye’nin geleneksel gelişmiş 
ihracat pazarı olan Avrupa’nın uzun vadeli bir krize girmesiyle, Amerikan pazarlarına 
erişim Türk firmalarının ileri teknolojiye sıçrama yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları 
destek açısından şimdiye kadar olduğundan çok daha önemli hale gelmiştir. Yenilikçi ileri 
teknoloji ürünleri için pazar erişimi, hem Türk, hem de Amerikan firmalarının işbirliğini 
gerektirmektedir. Yeni ve uzak bir pazar için bir ürünün geliştirilmesi, bir müşteri tabanı 
sağlanması, patent işlemlerinin tamamlanması ve yasal sorunların halledilmesinin mali-
yetinin oldukça yüksek olması nedeniyle pazar girişlerinin yerel bir ortakla yapılmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, yerel dahi olsa uygun bir ortak bulmak, bir şirket için yük-
sek maliyetli bir süreçtir. Amerikan pazarı için ürün ve teknoloji geliştirmede karşılaşılan 
bu koordinasyon aksaklığını gidermek için iki uluslu bir eşleştirme mekanizmasına ihti-
yaç vardır. Bu modelin, başarılı olması durumunda, başta Asya ve Latin Amerika pazarla-
rı olmak üzere, diğer ülkeler için de kurgulanması değerlendirilebilecektir. 

Yenilikçilikle ilgili politikalar tartışılırken, kamunun hem kendi içinde, hem 
de özel sektör, üniversiteler ve aracı kuruluşlarla diyalog içinde olması önem arz 
etmektedir.  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlıklarının koordinasyon içinde çalışması, hazırladıkları yenilikçilik faali-
yetleriyle ilgili oluşturulan politikaların işlemesini kolaylaştıracaktır. Bu anlamda Başba-
kanın başkanlığında altı ayda bir toplanan ve tüm kurumların koordinasyonunda çalışma-
lar gerçekleştiren Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu koordinasyon adına çok kritik bir işlev 
üstlenmektedir. Bu önemli mekanizmanın, gerek kurumlar arası iletişimi kolaylaştıracak, 
gerekse hızla değişen pazar ve teknoloji dinamiklerine adapte olabilecek, bir yandan açık 
ve esnek, diğer yandan da sistemli olması ve diğer tamamlayıcı mekanizmalarla destek-
lenmesi önem arz etmektedir.

Üniversitelerimizde teknoloji transfer ofislerinin sayısını ve kapasitesini ar-
tırmak, yenilikçilik ekosistemi açısından son derece önemlidir. Üniversite sanayi iş-
birliğinde katalizör rolü olan fikri ve sınai mülkiyet haklarından üniversitelerin etkin bir 
şekilde yararlanması ve üniversitelerden sanayiye bilgi ve teknoloji transferinin gerçek-
leştirilmesine yönelik konularda çalışmalar artarak devam etmelidir. TÜBİTAK’ın ya-
kın dönemde başlatmış olduğu “1513-Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı” 
kapsamında elde edilecek sonuçlar yakından izlenmeli ve başarılı örnekler yaygınlaştı-
rılmalıdır.   
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KOBİ’lerin ağırlıkta olduğu sektörlerde işletmelerin Ar-Ge desteklerinden et-
kin faydalanmasının sağlanması önemli bir unsurdur. Ar-Ge merkezleri ve bu mer-
kezlerde sağlanan desteklerin sektör yapısı dikkate alınarak tasarlanması gerekmekte-
dir. KOBİ’lerin ağırlıkta olduğu sektörlerde bu desteklerin bilinirliğinin, kullanımının 
ve etkinliğinin artırılması için yeni stratejiler geliştirilmesi, Ar-Ge desteklerinden alınan 
verimi artıracaktır.

Endüstriler için Farklı Yaklaşımlar

Tasarım Endüstrileri:

Tekstil-Deri-Hazır Giyim: Geleneksel olarak işgücü ağırlıklı çalışan sektörde Ar-
Ge ve sürdürülebilirliğin önemi artmıştır. Nanoteknolojik elyaflar ve 3 boyutlu kumaşlar 
öne çıkan teknolojilerdir. Ülkemizde ticarileşme safhasında olan bu teknolojilerde bazı 
üniversiteler ve büyük özel firmalar tarafından araştırma yapılsa da, diğer Ar-Ge faali-
yetlerinin gerisinde kalınmaktadır. Sektörün genelini oluşturan küçük ölçekli firmalar ise 
Ar-Ge faaliyetine girebilecek olanağa ve altyapıya sahip değildir.

Mobilya: Ar-Ge, tasarım ile birlikte sektörün potansiyelini daha iyi kullanması ve 
dış dünya ile ihracat ilişkilerinin gelişmesi adına önem teşkil etmektedir. (Örneğin, gerek-
li araştırma ve geliştirme yapılmak suretiyle ürünlerin hafifletilmesi ve nakliye masrafla-
rının etkisinin azaltılması gibi.)

Makine ve Sistem Endüstrileri:

Otomotiv: Üniversitelerde bulunan test ve araştırma merkezlerinin, Ar-Ge ve ino-
vasyonla ilgili birtakım sorunları bulunmaktadır. Ayrıca yeni araç projelerinde ortak tasa-
rım yetkinliğine sahip firma azlığı da Ar-Ge platformlarının gelişmesini zorlaştırmaktadır.

Makine: Sektörde müşteri taleplerine dayalı olarak ürün geliştirme amaçlı Ar-Ge 
yapılmaktadır. Firmalar geliştirdikleri ürün ve teknolojilerin patentini almak konusunda 
yeterince bilinçli davranmamaktadır.

Elektronik: Çift amaçlı (savunma/sivil) teknolojilerin her iki taraftaki uygulama 
olanaklarını da dikkate alarak konunun derinliğine ele alınması gereklidir. Yarı iletken 
bileşenler, sensörler, 4G ve fiber optik teknolojileri Türkiye’nin önündeki fırsatlardır. Bu 
alanların özellikle Ar-Ge desteğine ve koordinasyonuna ihtiyacı vardır.

Temel ve Ara Malları Endüstrisi: 

İnovasyon kapasitesinin artırılması konusunda olası çözümler çevre, iklim değişik-
liği ve enerji verimliliği kaynaklı değişimlere ve artan müşteri ve tüketici beklentilerine 
cevap verilebilmesi ve Türkiye’nin inşaat malzemeleri sektöründe “üretim odaklılıktan” 
“teknoloji odaklılığa” geçebilmesi için inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi önem taşı-
maktadır.111

111 Bu kısım Onuncu Kalkınma Planı Seramik Sektörü Çalışma Grubu Raporundan alınmıştır.
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Yaşam Bilimleri Endüstrileri:

İlaç: Dünya ilaç sektörü, diğer sektörleri geride bırakarak Ar-Ge’ye en çok yatırım 
yapan endüstri olmuştur. İlaç ve biyoteknoloji firmaları her yıl cirolarının ortalama yüzde 
19’unu yeni ilaç ve tedaviler geliştirmeye ayırmaktadır.112 Türkiye’de ilaç sektöründeki 
Ar-Ge faaliyetlerinin, analizler sonucu belirlenmesi gereken sektör odaklarına yönelik te-
mel araştırma ve klinik araştırmalarını şekillendirmesi, yenilikçilik ve araştırmanın yük-
sek katma değerle ticarileşmesini sağlamak üzere atılacak önemli bir adımdır. Sektördeki 
patentlerin yabancı firma ağırlıklı olması da dikkat çekici bir durumdur.  2008 yılında 
Türkiye’de alınan ilaç sektörü patentlerinin yüzde 94’ü yabancı başvuru kaynaklıdır.113

Tıbbi cihaz ve malzeme: Yeni ürünlerin klinik başarıyı ispat edebilecek sayıda de-
nemeye ulaşmasının yüksek maliyetli olması ve yeni ürünlerin geri ödeme sistemine girip 
girmeyeceğine dair risklerin yerli üretici için üstlenilmesi zor riskler olması sektörde Ar-
Ge’yi zorlaştırmaktadır.114

2.3.7. Tasarım

Firmalarımız Ar-Ge’ye verecekleri önem ile bir yandan teknolojik altyapıları-
nı güçlendirip yeni kabiliyetler kazanırken, diğer yandan da tamamen yeni fikirler 
sunan tasarımlar ile kendilerine yeni pazarlar yaratabilecek veya mevcut pazarlarda 
daha rekabetçi ya da kalıcı hale gelebileceklerdir. Firmalarımızda tasarım kabiliyetle-
rinin gelişmesi, onların bölgesel ve küresel değer zincirlerinde daha iyi konumlanmaları-
na dolayısıyla da daha fazla değer yaratmalarına olanak tanıyabilecektir. Firmalarımızda 
tasarım kabiliyetlerinin gelişmesi içinse kamunun 10. Kalkınma Planı döneminde öncelik 
verebileceği bir dizi tedbir seti bulunmaktadır. 

Mevcut Durum

Türk tasarımcılarının ve tasarımlarının dünya pazarında tercih edilir konuma 
getirilmesi ve dünya kamuoyunda “Türk Tasarımı” imajının oluşturulması hede-
fiyle 2009 yılında kurulan Türk Tasarım Danışma Konseyi, 2011 yılında ‘Tasarım 
Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı tamamlamıştır. Bu doğrultuda 2011 yılında tasa-
rım başvurularında yüzde 20 oranında artış sağlanmış ve Türkiye tasarım başvurularında 
Fransa ve Almanya ile birlikte Avrupa’daki ilk üç ülke arasına yerleşmiştir. 2011 yılında 
Türkiye’de gerçekleştirilen patent ve faydalı model başvuru sayısı, bir önceki yıla kıyas-
la yüzde 18,5 oranında artış göstererek 7.262’si yerli ve 6.223’ü yabancı olmak üzere 
toplam 13.485’e ulaşmıştır. Uluslararası Patent İşbirliği Anlaşması kapsamında gerçek-
leştirilen uluslararası patent başvuruları çerçevesinde Türkiye 2011 yılında, AB’ye 2004 
yılından sonra üye olan son 12 ülke ile karşılaştırıldığında 1. sırada, AB-27 sıralamasında 
ise 11. sırada yer almıştır. Avrupa Patent başvurusu sıralamasında ise Türkiye 2011 yılın-

112 Bu kısım Onuncu Kalkınma Planı İlaç Sektörü Çalışma Grubu Raporundan alınmıştır.
113 TPE, PWC Analizi
114  Bu kısım Onuncu Kalkınma Planı Tıbbi Cihaz Sektörü Çalışma Grubu Raporundan alınmıştır.
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da, başvuruda bulunan 114 ülke arasında 24. sırada, AB ülkeleri arasında 12. ve AB’ye 
2004 yılından sonra üye olan 12 ülke arasında 1. sırada yer almıştır115. 

Endüstriyel tasarım başvurularında, yerli firmaların yaptığı faaliyetler ağır-
lıktadır. Toplam endüstriyel tasarım başvurusu sayısı 1995’ten bu yana yıllık ortala-
ma yüzde 17 oranında büyümüştür. Bunların içinde yabancı tasarımlar yüzde 26, yerli 
tasarımlar ise sayıca yüzde 17 oranında büyümüştür. 2011 yılında yabancı tasarımların 
toplam tasarım başvurusu içerisindeki payı yüzde 3, yerli tasarımların payı ise yüzde 
97’dir.

Şekil 44: Endüstriyel Tasarım Başvurularının Yıllara Göre Dağılımı

Kaynak: Türk Patent Enstitüsü

Endüstriyel tasarım tescil sayılarına bakıldığında, başvuru sayısına paralel bir 
şekilde, yerli firmaların önemli bir ağırlığı olduğu gözlenmektedir. Toplam endüstri-
yel tasarım tescil sayısı 1996’dan bu yana yıllık ortalama yüzde 20  büyümüştür. Bunların 
içinde yabancı tasarımlar yüzde 14, yerli tasarımlar ise sayıca yüzde 20 oranında büyü-
müştür. 2011 yılında yabancı tasarım tescillerinin toplam tasarım tescilleri içerisindeki 
payı yüzde 3, yerli tasarımların payı ise yüzde 97’dir (Şekil 45). 

115 Türkiye Yatırım Danışma Konseyi (2012)
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Şekil 45: Endüstriyel Tasarım tescillerinin yıllara göre dağılımı

Kaynak: Türk Patent Enstitüsü

2011 yılında Endüstriyel tasarım tescillerinin illere dağılımına bakıldığında ise 
ilk 5 sırada sırasıyla İstanbul, Bursa, Gaziantep, Ankara ve İzmir’in bulunduğu 
görülmektedir. İstanbul açık ara farkla öndedir. İçinde daha çok Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu illerinin bulunduğu 14 ilden yapılan herhangi bir tasarım tescili bulunmamakta-
dır. 21 ilde yapılan tasarım tescillerinin sayısı ise 10’un altındadır.

Bu Alanda Kullanılabilecek Araçlar ve Politika Önerileri

İmalat sanayii firmalarında tasarım kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik des-
tek mekanizmalarının oluşturulması durumunda birçok sektörde sıçrama yapma 
potansiyeli artacaktır. Özellikle tekstil hazır giyim ve mobilya sektörlerinde tasarıma 
yatırım yapılmasının bu sektörler açısından bir sıçrama yaratacağı öngörüsü dile getiril-
miştir. Demir-çelik sektöründe ise ürün çeşitliliğini gerçekleştirebilecek bir potansiyelin 
bulunduğu ancak yatırım maliyetlerinin yüksek olması ve devlet desteği alınamaması 
nedeniyle potansiyelin kullanılamama sorunu olduğu ifade edilmiştir. Komisyon üyeleri 
tarafından siber güvenlik konusuna hazırlanma ve yeni güvenlik sistemleri tasarlanması 
gerekliliğine de değinilmiştir.

Teşvik sistemi bir ürünün üretim zincirinde katma değeri en yüksek aşama-
lardan biri olan tasarım aşamasını da kapsamalıdır. Tasarımın Ar-Ge faaliyetlerine 
benzer bir kapsamda değerlendirilmesi ve başta devlet yardımları olmak üzere sanayi 
politikası araçlarıyla desteklenmesi önemlidir. Bu konuya dair muğlak kalan noktaların 
giderilmesi için endüstriyel tasarım tanımının yeniden yapılması gerekmektedir.116 

Ülkemizde tasarım bilincinin ve kabiliyetinin artmasına yönelik adımlar des-
teklenmelidir. Seyahat, fuar ve değişim programları yaygınlaştırılarak Türkiye’deki ima-
latçıların ve üniversite öğrencilerinin yurtdışındaki gelişmeleri yakından takip etmele-

116 Güneş, Serkan (2008) 
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rinin önü açılmalıdır. Ağırlık sadece pazarlama ve markalaşmaya verilmemeli, aradaki 
bağlantının iyi kurulması sağlanarak bilhassa KOBİ’lerin risk alma iştahlarını artırıcı ve 
büyük ölçekli ve marka değerine sahip şirketler haline gelmelerinin önünü açan teşvik-
ler sağlanmalıdır. Bunlara ek olarak, teknoloji geliştirme bölgeleri bünyesinde yer alan 
yazılım evleri gibi, sanayicilerin de tasarım ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla küçük 
tasarım evlerinin ihtisas OSB’leri gibi yerlerde kurulması özendirilmelidir.

Endüstriler için Farklı Yaklaşımlar

Moda ve Tasarım Endüstrisi: 

Tasarım endüstrileri belki de tasarımın diğer birçok sanayi dalında olduğundan 
daha etkili ve önemli olduğu bir endüstri dalıdır. 

Tekstil-hazır giyim-deri: Hazır giyim sektörünün yapmış olduğu tasarım faaliyetle-
ri Ür-Ge kapsamında ele alınmadığından Ar-Ge desteklerinden yararlanamamaktadır. Ta-
sarım için yeni bir destek mekanizmasının geliştirilmesi bu bağlamda önem taşımaktadır

Mobilya: Türkiye’de her ne kadar son yıllarda tasarıma verilen önem artsa da bu 
alanda faaliyet gösteren firmaların kapasitesi hala küresel pazarlarda rekabet etmek için 
yeterli değildir. Bu eksiklik, AB’ye ihracat yapamayışımızın önündeki en büyük engeldir. 
Türk mobilya sanayinin en büyük sorunlarından biri uluslararası piyasalarda yalnızca ma-
liyetler açısından rekabet ediyor olması, tasarımda ise önde gelen ülkelerle rekabet edemi-
yor olmasıdır. Mobilya sektöründe katma değeri en çok artıran unsur özgün tasarımlardır. 
Maliyetleri bizden çok daha aşağı seviyelerde olan ülkelerle rekabet etmek imkânsız hale 
gelirken, gerekli bilinç yerleşip finansman sağlandığında ortaya çıkarılabilecek özgün 
tasarımlarla mobilya sektörü dış ticaretinde pazar payımızı artırmak daha kolay olacaktır. 
Bunun için sektördeki aktörlerin kısa vadeli planlardan ziyade uzun vadeli yatırımlara 
giderek özgün tasarımlar üretmelerini sağlayacak kredi imkânları sunulmalıdır. Haliha-
zırda düzenlenmekte olan tasarım yarışmaları sektör örgütleri ve büyük markalarca yay-
gınlaştırılmalı, bu yarışmalar ucuz işgücü sağlama yönteminden çok özgün tasarımlar 
ortaya çıkarma ve bu alanda yetenekli işgücünü belirleyip geliştirme odaklı olmalıdır. 
Tasarım konusunda gelişmiş ülke modelleri incelenmelidir. Bu bakımdan Avrupa ve özel-
likle Uzak Doğu ülkelerine model teşkil etmiş olan İngiltere’deki devlet destekli Tasa-
rım Konseyi’nin (Design Council) yapısı, işlevselliği ve görevleri örnek alınabilecektir. 
2009/15355 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Türk Tasarım Danışma Konseyinin 
bu konuda hem mobilya sektörüne hem de genel imalat sektörüne öncü olması sağlanma-
lıdır.  Son olarak, “Mobilya tasarımı” gibi uzmanlık alanları belirlenip üniversiteler ya da 
yüksek okullarda bu alanda çalışacak işgücü yetiştirilmelidir.117 

Makine ve Sistem Endüstrileri: İleri teknoloji ve yoğun sermaye gerektiren sek-
törlerde tasarıma duyulan ihtiyaç artmaktadır. Makine ve elektronik sanayiinin çıktıları 
hem direkt olarak tüketiciler tarafından hem de diğer sanayii dallarında girdi olarak kulla-
nılmaktadır. Kullanıcı dostu tasarımlara sahip cihazların yapılması insanların hayatlarını 

117 Bu kısım Onuncu Kalkınma Planı Mobilya Sektörü Çalışma Grubu Raporundan alınmıştır.
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kolaylaştıracağı gibi üretimde verimliliği artırıcı, bilimsel araştırmalarda kolaylaştırıcı 
bir etkiye sahiptir. Söz konusu sektörlerde yapılacak katma değeri yüksek tasarım faali-
yetleri Ar-Ge kapsamında değerlendirilip teşvik kapsamına alınmalıdır. Mühendislik fa-
kültelerinde verilen tasarım derslerine ağırlık verilmeli, yetişen her mühendisin asgari bir 
tasarım bilgisine sahip olması sağlanmalıdır. Diğer sanayii dalları için de tavsiye edildiği 
gibi mühendislik endüstrisi sektörlerine yönelik tasarımları konu alan yarışmalar yay-
gınlaştırılmalıdır. Tasarım ve mühendisliğin birleştirildiği yenilikçi ürünlerin üretimine 
önem verilmelidir. Otomotiv sektöründe Tüketici eğilimi ve pazar araştırması ile konsept 
yaratma eksikliği, yeni araç projelerinde ortak tasarım yetkinliğine sahip firma azlığı ta-
sarımın önündeki engellerdir. 

Temel ve Ara Malları Endüstrisi:

Seramik: Sektör oyuncularının işbirlikleri geliştirecek sinerji noktaları oluşturma-
sı gerekmektedir. Yurtdışı tasarım merkezleri ve tasarımcıları ile iletişime geçilmelidir. 
Başka bir açılım da ülkemizin yetiştirdiği tasarımcılara ulaşmak ve yeni değer zincirleri 
oluşturmaktır. Bu anlamda Türk seramik üreticileri ile Türk tasarımcılar ve üniversiteler 
işbirliği yapmalıdır.118 

Yaşam Bilimleri Endüstrileri: Gıda ve ilaç sanayiinde endüstriyel tasarımın bas-
kın olduğu alanlar ürün biçimlendirmesi, ambalajlama ve sergileme aşamalarıdır. Her 
ne kadar ürün biçimlendirmesini kısıtlayan kurallar olsa da özellikle katı gıdalarda ürün 
tasarımı, sıvı gıdalarda ise ambalaj sanayii endüstriyel tasarıma fazlaca ihtiyaç duyulan 
alanlardır. Yaşam tarzlarının değişmesi ve kadınların işgücüne katılma oranının artmasıy-
la birlikte hazır ve kullanımı kolay aynı zamanda tüketici sağlığını da gözeten gıdalara 
talebin artmasında belirleyici faktörlerden en önemlisi olan ambalajlama ve ürün tasarı-
mı aynı zamanda firmalarımızın uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırabilecek bir 
faktördür. Örneğin dünyanın en büyük zeytinyağı üreticilerinden biri olan Türkiye’nin 
yine en büyük üreticilerden biri olan İtalya’ya ham zeytinyağı sattığı ve katma değeri 
yüksek olan şişeleme aşamasının İtalya’da yapılıp dünyaya ihraç edildiği bilinen bir ger-
çektir. Bu konudaki yetkinliğin artırılabilmesi için ambalaj sanayicileri ve ambalaj sanayi 
ile yakından ilgili olan sanayicilerin ve derneklerin üniversiteler ile işbirliği içerisinde 
çalışması ve tasarım bölümlerinde okumakta olan öğrencilerin ulusal ve uluslararası ya-
rışmalara katılımlarını teşvik etmek amacıyla katılmaya gönüllü öğrencilere ayrıcalıklar 
sağlaması gerekmektedir. Gıda sanayicileri ile endüstriyel tasarımcıların işbirliğinin önü 
açılmalıdır. Aynı zamanda Türk Zeytinyağının imajını yükseltmek için tüm üreticilerin ve 
meslek kuruluşlarının ortak çalışmalar yapması da gerekecektir.

2.3.8. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının (FSMH) ne derece iyi korunduğu, bir ülke-
de yapılan yatırımın niteliğini belirleyen önemli faktörlerden bir tanesidir. Yenilik-
çilik odaklı, katma değeri yüksek alanlarda yapılacak yatırım kararını, bu haklarla ilgili 

118  Bu kısım Onuncu Kalkınma Planı Seramik Sektörü Çalışma Grubu Raporundan alınmıştır.
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yasal çerçevenin varlığı ve ilgili yasaların ne kadar iyi uygulandığı büyük ölçüde etkiler. 
Fikri mülkiyet hakkı ihlallerinin firmalar açısından yenilikçilik, marka değeri ve firma 
saygınlığı üzerinde olumsuz etkisi olduğu gibi, tüketicilerin refahı da bu tür ihlallerden 
etkilenmektedir.119 Türkiye’nin stratejik anlamda fikri ürünlere bakış açısının geliştiril-
mesi gerekmektedir. Türkiye bugün fikri mülkiyet hakları ithal eder durumdadır ancak 
sanayideki dönüşümün başarılı olabilmesi için bir an önce fikri mülkiyet hakları ihraç 
eder duruma geçmelidir.

Düşük teknolojili, düşük gelirli ekonomilerde taklitçilik kaçınılmaz bir olgu-
dur. Ancak ülkelerin bir üst seviyeye sıçrayabilmeleri ve yenilikçiliği teşvik edebil-
meleri için taklitçililiği önleyen bir çerçeve geliştirmeleri ve bunu etkin bir şekilde 
uygulayabilmeleri gerekmektedir. Taklit ürünlerin ekonomiye diğer olumsuz etkileri 
vergi kayıpları, sosyal güvenlik ve sağlık ödemeleri, yatırım ortamı ve ihracatta neden 
olduğu kayıplar olarak sıralanabilecektir.120 Yenilikçilik ve diğer Ar-Ge faaliyetleri için 
yapılan yatırım, FSMH’nin korunmadığı bir ekonomide beklenen ekonomik faydayı sağ-
lamayacaktır. Fikri mülkiyetin ticarileşip ekonomik fayda sağlayabilmesi, kurumsal ve 
hukuki altyapının sağlam olduğu bir ortamda mümkündür.  Türk ekonomisinin yenilik-
çilik odaklı bir seviyeye sıçrayabilmesi için fikri mülkiyet haklarının daha iyi korunması 
gerekmektedir. Türk firmaları ancak bu şekilde küresel değer zincirlerinin katma değeri 
yüksek bölümlerinde yerlerini alabileceklerdir. 

Mevcut Durum

Sanayi Politikası Özel İhtisas Komisyonu’nda fikri mülkiyet haklarının kulla-
nımının geliştirilmesi gereği öne çıkan yatay alanlar arasındadır. Türkiye’nin henüz 
bu konuda yeterli ilerleme kaydedemediği, fikri mülkiyeti daha çok ithal eden bir yapı-
nın varlığının altı çizilmiştir. Bu konunun, sadece büyük sanayicileri değil, ekonominin 
bütününü yakından ilgilendirdiği Komisyonda kaydedilmiştir. Hak sahiplerinin büyük 
sanayi şirketlerinin yanında KOBİ’ler, start-up’lar, üniversiteler, kamu ve kamu dışındaki 
araştırma kurum ve kuruluşları ve devletin de olduğunun altı çizilmiştir.  Özellikle küçük 
firmalar olmak üzere, ekonomi genelinde hak sahiplerinin konuyla ilgili yeterli bilgi ve 
birikime sahip olmadığı da belirtilmiştir.

Komisyon’da ayrıca, Türkiye’de fikri mülkiyetle ilgili önemli sorunlardan bir 
tanesinin, fikri mülkiyetle ilgili bilincin bütün firmalara dağılmaması ve yenilikçi-
liğin özellikle küçük firmalarda kurumsal hale gelememiş olduğu vurgulanmıştır.  
Küçük çaplı yenilikçilik yapan firmalar yaptıkları yenilikleri patent alarak tescil etme-
mekte, ya da patentlerini ekonomik fayda sağlayacak şekilde kullanmamaktadır. Bu soru-
nun üzerine gidilebilmesi için FSMH’nin daha iyi kullanılması gerektiği kaydedilmiştir. 
Patent başvuru maliyetlerinin düşürülmesinin de firmaların patent faaliyetlerini artıracağı 
belirtilmiştir.

119 OECD (2007) 
120 Frontier Economics (2011),
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Patent başvuruları sayısına bakıldığında, Türkiye’de son yıllarda hızla artan 
bir hareketlilik olduğu gözlenmektedir. Toplam patent başvuruları arasında, Türki-
ye’deki firmaların payının artmış olması önemli bir gelişmedir.  (Şekil 46)  Ancak bu 
artışa rağmen, milyon kişi başına düşen PCT patent başvurularında Türkiye’nin gerek 
AB ülkelerine, gerekse önemli bir küresel oyuncu olan Çin’e kıyasla oldukça geride oldu-
ğu gözlenmektedir. (Şekil 47)  Patent başvuruları sayısında kazanılan bu ivmenin, diğer 
ülkelerin kaydettiği ilerlemeye kıyasla oldukça zayıf olduğunu söylemek mümkündür. 
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü kayıtlarına göre, en çok patent başvurusu yapan 100 şirket 
arasında, halen Türkiye’den bir firmanın bulunmaması da, fikri haklar konusunda Tür-
kiye’nin mesafe kat etmesi gerektiğine işaret eden bir başka noktadır. Patent başvuruları 
yerine ‘tescil edilen patent’ sayısına bakıldığında ise daha olumsuz bir tablo ortaya çık-
maktadır. (Şekil 48)  Ülkemizde Ar-Ge harcamalarından çıkan patent başvurusu sayısının 
Japonya ve Kore gibi ülkelere göre az olması da bu tezi kuvvetlendirmektedir.121 Ar-Ge 
yatırımlarının ticarileşebilmesi için iyi işleyen bir patent sistemi ve etkin bir şekilde ko-
runan fikri mülkiyet haklarının varlığı elzemdir.

Şekil 46: Türkiye’de Yerli ve Yabancı 
Patent Başvurularının Yıllara Göre 
Dağılımı

Şekil 47: Seçilmiş Ülkelerde PCT Patent 
Başvuruları (Milyon Kişi, 2012)

Kaynak: TPE Kaynak: WEF Global IT Report, 2012

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için son yıllarda bazı önemli 
adımlar atılmıştır. Bu gelişmeler arasında ilgili yürütme kurumlarının arasında artan ko-
ordinasyon;  kamu ve özel sektör arasındaki diyalog; fikri mülkiyet yetkililerinin eğitim 
seviyesin iyileştirilmesi; üç büyük şehirde fikri ve sınai haklar mahkemelerinin kurulma-
sı; fikri mülkiyet ile ilgili tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması dik-
kat çekmektedir.  Türkiye,  fikri mülkiyet hakları alanında bir dizi uluslararası anlaşmaya 

121 TUSIAD (2012) 
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taraf olmuştur. Fikri mülkiyet ile ilgili mevzuatın, Türkiye’nin imzaladığı uluslararası 
anlaşmalara göre yeniden düzenlenerek güncelleştirilmesi için çalışmalar devam etmek-
tedir. Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE) 2007’de başlattığı Hezarfen Teknoloji ve Tasarım 
Projesi, KOBİ’lerin fikri mülkiyet kültürü ve yenilikçilik kapasitelerini, eğitim ve danış-
manlık hizmetleri sağlayarak geliştirmeyi amaçlamıştır. 

Şekil 48: Tescil Edilen Patent Sayısı

 

Kaynak: WIPO

Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarının korunmasında son yıllarda ilerleme 
kaydedilse de, uygulamadan kaynaklanan bazı aksaklıklar firmaların teknolojik 
dönüşümünü ve rekabet gücünü halen önemli ölçüde etkilemektedir. Türkiye, Dünya 
Ekonomik Forumu’nun her yıl hazırladığı Küresel Rekabetçilik Raporu’nda fikri mül-
kiyet hakları kategorisinde 134 ülke arasında 2008 yılında 93. sırada iken 2012 yılında 
144 ülke arasında 86. sıraya ilerleyebilmiştir. Türkiye ayrıca, Office of the United States 
Trade Representative (USTR) tarafından yatırımcılar için her yıl hazırlanan US Special 
301 Priority Watch List raporunda, 2009 yılında öncelikli olarak izlenmesi gereken ülke-
ler listesinden, “ciddi fikri mülkiyet hakları eksiklikleri olan ülkeler” olarak tanımlanan 
izlenmesi gereken ülkeler listesine geçmiştir.122 Ancak bu kısmi ilerlemelerin, yenilikçi 
odaklı bir sanayiye geçiş için yeterli olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Yine Dünya 
Ekonomik Forumu’nun hazırlamış olduğu 2012 tarihli Küresel Bilgi Teknolojisi Rapo-
ru’na göre, Türkiye’de kurulu yazılımların yüzde 62’si korsandır. AB-27 ülkelerinde bu 
göstergenin ortalaması yüzde 40, AB-15’te ise yüzde 33’tür. 

Fikri mülkiyet haklarının korunmasında yasal çerçeve kadar, kanunların ne 
derece etkin bir şekilde uygulandığı da önemlidir. Türkiye’de genel olarak adalet siste-
minin yavaş işlemesi, fikri ve sınai mülkiyetin korunması için açılan davaları da olumsuz 
etkilemektedir. Şekil 49’da bu iki unsurun korelasyonuna ek olarak, ülkelerin ileri tekno-
loji gerektiren ürün ihracatlarının toplam ihracatları içindeki payı da balon büyüklükleri 
ile sunulmuştur.  Hem İdari Davalar Gecikme Endeksi (IDGE), hem de Fikri Mülkiyet 

122 Office of the United States Trade Representative (2012) 
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Hakları Endeksi’nde birçok ülkeye kıyasla geride olan Türkiye’nin, imalat sanayii ihracat 
sepetindeki ürünlerin teknoloji içeriğinin bu endekslerde daha iyi performans gösteren 
ülkelerin sepetlerine kıyasla daha zayıf olması dikkat çekicidir. İmalat sanayiinin yenilik-
çilik kapasitesini geliştirebilmesi için, fikri mülkiyet haklarının etkin ve hızlı işleyen bir 
yargı sistemi tarafından korunması gerekmektedir. 

Şekil 49: Fikri Mülkiyet Hakları ve Adalet Sistemi İlişkisi

Kaynak: World Justice Project Rule of Law Index, World Economic Forum Competitiveness Report, WDI

Fikri mülkiyet haklarının iyileştirilmesinin, doğrudan ve dolaylı olarak Tür-
kiye ekonomisine önemli katkıları olacağını söylemek mümkündür. Frontier Econo-
mics’in 2011 yılında BASCAP (The Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy) 
için hazırladığı rapora göre, korsan ve taklit ürünlerin Türkiye ekonomisindeki payı 6,5 
ila 10,4 milyar dolar arasında değişmektedir. FSMH’de hatırı sayılır bir iyileştirilmeye gi-
dildiğinde, doğrudan yabancı yatırıma (DYY) katkının 1,9 milyar dolar, ihracata katkının 
1 milyar dolar, istihdama katkının ise 15.000 kişi olacağı tahmin edilmektedir.123

Bu Alanda Kullanılabilecek Araçlar ve Politika Önerileri 

Birçok ülkede 1980’lerden itibaren değişim geçiren ve Bayh-Dole benzeri bir 
uygulama ile düzenlenen patent sistemi, Türkiye’deki temel araştırma çıktılarının 
teknolojiye aktarılması ve ürüne dönüşümü için bir gerekliliktir. Yenilikçilik te-
melli bir ekonomi için ülkemizde de diğer ülkelerdeki patent sistemine benzer bir 

123  Frontier Economics (2011) 
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sistem tasarlanmalıdır. Temel araştırma çıktılarının teknolojiye aktarılması ve ürüne 
dönüşmesinde kritik olan patent sistemine ilişkin reformlar birçok ülkede 1980’lerde 
hayata geçmiştir. ABD’de 1980 yılında yürürlüğe giren Bayh-Dole yasası ile patent ka-
nununun temelinde değişiklik yapılmış ve küçük işletmeler, üniversiteler ve kar amacı 
gütmeyen kuruluşların devlet destekli araştırmalar sonucu ürettikleri buluşların hak sa-
hipliği ve haklardan doğan getirilerin paylaşımı ile ilgili yetki araştırmanın yapıldığı 
kuruluşlara verilmiştir. Kanun, tüm kamu kurumlarının aynı fikri mülkiyet politikala-
rına sahip olması felsefesini yaratmış ve üniversitelerin, fikri mülkiyeti elinde tutmak 
ve geliştirip ticarileştirmek için ortaklıklar aramaya teşvik eden bir yapı oluşturmuştur. 
Yasa ile birlikte ABD’de patent, ticarileştirilen yeni ürün ve üniversiteler çevresinde 
konumlanmış şirket sayıları hızla artmıştır. Bayh-Dole benzeri patent yasaları Kanada, 
Japonya, İngiltere, Almanya, Kore ve Çin gibi ülkelerde de uygulamaya girmiştir. Ge-
lişmiş ülkelerde izlenen bu değişim sonuçları Türkiye’nin de yenilikçilik temelli yeni 
bir ekonomi için benzer mevzuat uygulaması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Nitekim 
sınai haklar mevzuatında değişiklik öngören son mevzuat çalışması bu yönde bir deği-
şikliği kapsamaktadır. 

Gerek kamuda, gerekse özel sektörde FSMH ile ilgili düzenlemelere dair ye-
terli bilgiye sahip insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi, mevzuatın 
doğru ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için önem arz etmektedir.  Hâkimler 
için FSMH kanunları ve prensipleri ile ilgili düzenli olarak verilen eğitimlerin sürdü-
rebilirliğinin sağlanması yargı sürecinin daha etkin işlemesine katkıda bulunacaktır.  
Özel sektörün de FSMH ile ilgili çalışacak donanımlı personel istihdam etmesi teşvik 
edilmelidir.

Sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi sonucunda elde edilen gelirler 
üzerindeki vergilerin kaldırılması veya büyük ölçüde azaltılması önem arz etmek-
tedir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında olan şirketler haricindeki 
tüm gerçek ve tüzel kişilerin sınai mülkiyet haklarını ticarileştirmesi sonucunda elde 
ettikleri gelirler direkt veya endirekt biçimde vergiye tabidir. Söz konusu gelirler üze-
rindeki vergilerin azaltılması sınai mülkiyet haklarının ticari hayatta daha aktif kulla-
nılması sağlayacaktır. 

Şirketlere sınai mülkiyet hakları personeli istihdamı için teşvik verilmesi, 
şirketlerin bu alanda yetişmiş eleman açığını kapatmaları açısından yararlı ola-
caktır. Ar-Ge merkezi belgesine sahip olan şirketlerde Ar-Ge personeli için verilen söz 
konusu desteğin, bağlı olduğu birime bakılmaksızın, sınai mülkiyet hakları personeli 
için de sağlanması sınai mülkiyet hakları alanında sağlanan destek unsurlarının artı-
rılması açısından yararlı olacaktır. Bu personel için yapılan makul eğitim giderlerinin 
(uzaktan eğitim, sertifika programı, konferans katılımı gibi) karşılanması da değerlen-
dirilebilecektir.

Fikri mülkiyet hakları ile ilgili mevzuatın iyi uygulanması için gerekli yasal 
düzenleme ve yaptırımların oluşturulması önem arz etmektedir.  Hali hazırdaki ku-
rallar yaptırım olmadıkça fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesini engelleyemeyecektir. 
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Endüstriler için Farklı Yaklaşımlar

Tasarım Endüstrisi:

Tekstil: Talebin hızla arttığı yeni pazarlarda yer edinmek ve katma değeri yüksek 
ürünleri pazarlayabilmek için markalaşmanın özendirilmesi, fikri mülkiyet haklarının 
daha iyi korunması ile olacaktır. 

Mobilya: Sektörde faaliyet gösteren işletmeler arasında taklitçiliğin yaygın olması, 
ürün geliştirme ve tasarım açısından olumsuzluk yaratmaktadır. Fikri mülkiyet hakları 
yeterince korunamadığından iç piyasada ürünler çok kolay kopya edilebilmekte ve taklit-
çilik yaygın olarak kullanılan bir üretim metodu haline gelebilmektedir.124

Yaşam Bilimleri Endüstrileri:

İlaç: Türkiye’de fikri mülkiyet hakları ile ilgili düzenlemeler ilaç sektörünün tek-
nolojik gelişimini yakından ilgilendirmektedir.  Patent ihlallerinin cezai yaptırımlarının 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olması bir sorun olarak gözükmektedir. Bu konuda, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun taslağında cezai hü-
kümler yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu taslak TBMM’de yasama sürecindedir. Ayrı-
ca, veri münhasıriyeti uygulamasının ruhsat sürecinde geçen zamanı telafi edecek şekilde 
yeniden düzenlenmesi, sektörde Ar-Ge’nin gelişmesi ve yatırımların çekilmesi açısından 
önemli görülmektedir.125

2.3.9. Ölçme, Standardizasyon, Test ve Kalite Altyapısı

Türk imalat sanayiinin dünya pazarlarına son yıllarda hızla eklemlenmesi, 
firmalar üzerinde rekabet açısından ek baskılar da getirmiş, uluslararası pazarda 
artan maliyet ve kalite rekabetinde, ölçme, standardizasyon, test ve kalite altyapı-
sının önemini artırmıştır. Daha fazla katma değer gerektiren, yüksek kaliteli ürünlerin 
ihracat sepetinde daha fazla yer almasını hedefleyen Türk imalat sektörünün, bu ürün-
leri zamanında ve beklenen standartlarda sunabilmesi gerekmektedir. Kalite sistemleri, 
pazara erişim, ihracat ve verimlilikte artış, yenilikçiliğin yayılması gibi rekabet gücünü 
artırmaya yarayacak temel unsurların gelişmesinde önemli ölçüde rol oynamaktadır.126 
Özellikle birden fazla kalite standardizasyon sisteminin olduğu günümüzde, rekabet gü-
cünü artıracak doğru teknolojilerin adapte edilebilmesine ortam sağlayacak sistemlerin 
geliştirilmesi kritik önem taşımaktadır. 

Mevcut Durum

Özel İhtisas Komisyonu’nda, kalite sertifikasyon ve ölçüm meselesi özellikle 
sektör temsilcilerinin tartışmalarda üzerinde durduğu bir konu olmuştur.  Türki-
ye’de üretilen ürünlerin uluslararası standartlara uygun olması koşuluyla küresel pazar-

124  Bu kısım Onuncu Kalkınma Planı Mobilya Sektörü Çalışma Grubu Raporundan alınmıştır.
125  Sanayide Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu’nda, Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili mevcut 
düzenleme ve uygulamaların ne derece yeterli olduğuna dair çeşitli görüşler ortaya konmuştur.
126  Dünya Bankası (2003) 
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larda rekabet edebileceğinin altı çizilmiştir.  Bunun için de standartların daha iyi denetlen-
mesi ve kontrol edilmesi, piyasa denetim ve gözetim mekanizmalarının rekabet gücünü 
artırmaya yönelik olarak geliştirilmesi gerektiği görüşü komisyonda hâkim olmuştur. Bu 
eksikliklerin, zaman zaman potansiyel pazarları kaybetmemize yol açtığı da ayrıca belir-
tilmiştir.  Kamunun Türkiye’deki sistemin iyileştirilmesinde kritik bir rolünün olduğu ve 
özellikle otomotiv sektörünün kalite ve standardizasyon uygulamalarında görece ileride 
olduğu kaydedilmiştir.  Elektromekanik ve tıbbi cihaz sektörlerinde standart dışı ürünler-
le mücadelenin önemli bir sorun olduğu belirtilmiştir. 

Kalite sertifikasına sahip olmak bir firmanın rekabet gücünün göstergesidir.  
Türk firmaları için 2005 yılında yapılan Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Anketi’ndeki 
veriler kullanılarak hazırlanan ekonometrik analizde de127 bu yönde bir bulgu ortaya çık-
mıştır: Kalite sertifikasyonunun istihdam ve ihracat üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi 
vardır. Kalite belgesi olan firmaların ihracat yapıyor olmaları ihtimali bu belgeye sahip 
olmayanlara göre daha yüksektir.

Sertifika kullanımı, diğer ülkelerle kıyaslandığında, Türkiye’deki imalat sa-
nayii firmalarının performansı oldukça geridedir.  2007 yılında işletme başına düşen 
yeni ISO 9001 belgesi sayısı, neredeyse bütün AB ülkelerinden oldukça düşüktür. (Şekil 
50)  Aradaki farkın bu denli açık olması, oldukça kritik bir probleme işaret etmektedir. 
Ancak 2004 yılında AB ülkelerinin aldığı toplam belge sayısında yüzde 1,5’lik payı olan 
Türkiye’nin, 2008 yılında yüzde 3’e ilerlemiş olması olumlu bir gelişmedir.

Sertifika kullanımının yaygınlığı, küçük, orta ve büyük ölçekteki firmalarda 
farklılık göstermektedir. Bir kalite göstergesi olarak sertifika kullanımı firmaların reka-
bet gücüne ve büyüme performansında olumlu etki yapmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, 
Şekil 51’de görüldüğü gibi Türkiye’deki büyük ölçekli firmaların daha fazla kalite ser-
tifikası kullanıyor oluşu sürpriz değildir. Türkiye imalat sanayiinin genelinde firmalar 
arasında uluslararası geçerli bir kalite sertifikası kullananların oranı yüzde 30 iken, büyük 
firmalarda bu oran yüzde 60’a çıkmaktadır.  Ülkemizdeki firmaların önemli bir çoğunlu-
ğunun küçük ve orta ölçekli olduğu düşünüldüğünde, bu firmaların kalite ve standardi-
zasyona gerekli önemi vermemesi daha da önemli bir soruna işaret etmektedir.

127  Escribano and Guasch (2008), 
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Şekil 50 : İmalat Sanayiinde İşletme 
Başına Düşen Yeni ISO 9001 Belgesi, 
2007

Şekil 51 : Uluslararası Geçerli Bir Kalite 
Sertifikası Olan Firmaların Yüzdesi, 
2008

Kaynak: ISO, OECD, SGK Kaynak: Dünya Bankası

TÜRKAK’ın uluslararası akreditasyon kuruluşları ile ilişkilerini güçlendir-
miş olması olumlu bir gelişmedir. Son dönemde Laboratuvar Akreditasyon Birliği, 
(ILAC) Uluslararası Akreditasyon Forumu’na (IAF) üye olunmuş, Çok Taraflı Tanıma 
Anlaşmaları (Mutual Recognition Arrangement - MRA) imzalanmıştır. Kurumun ger-
çekleştirdiği akreditasyon sayısının 2011’den 2012’ye yüzde 13’lük artış göstermesi de 
bir başka olumlu gelişmedir.  Ancak, kurumun laboratuar uygulamaları izleme programı 
oluşturmamış olması dikkat çekicidir. 

Bu Alanda Kullanılabilecek Araçlar ve Politika Önerileri

Ulusal kalite sisteminin, kurumların görev ve yetkileri yeniden belirlenerek 
iyileştirilmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlanmış olan Türk Akre-
ditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyondan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
bağlı olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE)  standardizasyondan, Türkiye Ulusal Metro-
loji Enstitüsü (UME) ise ölçmeden sorumludur. Ancak bu kurumların görev ve yetkileri 
yeterince iyi ve net tanımlanmadığından, kurumlar zaman zaman birbiriyle çakışan faali-
yetler göstermektedirler. Bu durumun yarattığı aksaklıkların giderilmesi için, söz konusu 
kurumların görev ve yetkilerinin netleştirilmesi gerekmektedir. Yeniden düzenlemede, 
kurumlar arası diyalogun geliştirilmesi da önem taşımaktadır.  

TÜRKAK’ın performansının iyileştirilmesi ve kurumun özerkleşmesi gerek-
mektedir.  Bakanlığa bağlı olan kurumun yönetim kurulunda hala çok sayıda kamu çalı-
şanı olması, bağımsızlık, tarafsızlık ve kredibilitenin oldukça önemli olduğu bir akredi-
tasyon kurumu için olumsuz bir durumdur. 

Meslek tanım ve standartlarının oluşturulması için Mesleki Yeterlilik Kuru-
lu’nun (MYK) kurulması olumlu bir gelişme olsa da, kurumun faaliyetlerinin hız-
lanması gerekmektedir. Eğitimde kalite güvencesinin sağlanması, insan kaynağının 
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rekabet gücünü artırmaya yönelik iyileştirilmesi için, mesleki standartların bir an önce 
hazırlanması elzemdir. Meslek standartlarının hazırlanmasını takiben, eğitim sisteminde 
de paralel değişiklikler yapılmalıdır. 

2.4. İmalat Sanayii Alt Sektörlerinde Dönüşüm 

Bu bölümde, önceki kısımlarda detaylı olarak ele alınan araç, tema ve yatay 
alanların farklı sektörler üzerine etkileri incelenmektedir. Her ne kadar değişik alan-
larda kullanılan politika araçları bütün sektörleri etkiliyor olsa da, her aracın etkisi her 
sektörde farklı olarak hissedilmektedir. Örnek vermek gerekirse, fikri mülkiyet alanında 
alınacak yasal tedbirler, tasarım yoğun çalışan mobilya sektörünün rekabet gücünü ya-
kından etkilerken, demir-çelik sektörünün rekabet gücü için lojistik ve enerji alanındaki 
politikalar daha fazla önem taşımaktadır. Bu bölümün amacı, hem sektörlerdeki dönüşüm 
gereğine ışık tutmak, hem de değişik sektörlerde hangi alan-araçların ön plana çıktığını 
kısaca göstermektir.  Daha önce de olduğu gibi sanayi politikasında çeşitli yatay alanlarla 
imalat sanayii ekosistemi güçlendirilmeye çalışılırken, bu bölümde yer alan sektörlere 
özel bazı politika önerileri de bu belgedeki diğer genel önerilere tamamlayıcı bir nitelik 
taşımaktadır.  Ek 1 Bölümünde bu sektörler ve politika önerileri, daha detaylı bir şekilde 
incelenecektir.

Sektörler, Özel İhtisas Komisyonu Çalışma Gruplarına göre ayrılmış ve ana 
endüstri dalları çatısı altında tekrar gruplandırılmıştır. Çalışma Grubu ve Özel İh-
tisas Komisyonu bulunan toplam 11 adet sektör (Demir-Çelik, Elektronik, Gıda, İlaç, 
Kimya, Makine, Mobilya, Otomotiv, Seramik, Tekstil-Deri-Konfeksiyon, Tıbbi Cihaz), 
Avrupa Komisyonu Girişimcilik Ağı’nın sektör gruplandırmasına göre ele alınmıştır.  Bu 
gruplandırmanın altında yatan rasyonel,  maliyet yapısı, rekabet koşulları, pazar eğilimle-
ri gibi unsurlarda benzer yapı teşkil eden sektörleri bir endüstri altında toplamak olmuş-
tur. 10. Kalkınma Planı döneminde bu endüstrilerdeki ortaklıkları analiz etmeye ve ortak 
hareket alanları oluşturmaya yönelik yaklaşımlar benimsenebilecektir.   

Her biri kendi içinde yüksek katma değer yaratan alt sektörler, Türkiye’deki 
imalat sanayiinin önemli bir kısmını temsil etmektedir.  Bu rapor kapsamında ele alı-
nan 10 imalat sanayii alt sektörü,  2011 yılında imalat sanayi istihdamının yüzde 50’sini, 
işyerlerinin ise yüzde 42’sini temsil etmektedir.  Deri ve Hazır Giyim ile Makine sek-
törleri, hem ihracat hem de istihdam açısından imalat sanayiinde başı çekmektedir. Oto-
motiv, elektronik, tekstil-deri ve hazır giyim ile seramik sektörlerinin 2005 yılından bu 
yana toplam ihracat içindeki payları azalmışken, diğer tüm sektörlerin paylarının arttığı 
gözlenmiştir.
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Tablo 14:  Alt Sektörler İstihdam ve İşyeri Sayısı Özet Tablo128

Toplam istihdamdan alınan 
pay (2011, %)

Toplam işyeri sayısından 
alınan pay (2011, %)

İmalat Sanayii 28.59 17.72
Tekstil, deri, hazır giyim 7.76 3.64
Mobilya 1.05 1.13
Otomotiv 0.92 0.21
Makine 2.38 1.49
Elektronik 0.38 0.16
Demir-Çelik 1.03 0.43
Kimya 0.72 0.35
Seramik 0.14 0.03
Tıbbi cihaz ve malzeme 0.10 0.07
İlaç 0.06 0.01

Kaynak: TÜİK

Tablo 15: Alt Sektörler Dış Ticaret Özet Tablo129

 Toplam ihracat 
içindeki pay (%)

Toplam ithalat 
içindeki pay (%)

İmalat sanayii 
içindeki pay (2011, %)

2005 2010 Değişim 2005 2010 Değişim İstihdam İşyeri sayısı
Tekstil, deri, hazır giyim 12.5 9.4 -3.1 4.1 3.7 -0.4 27.1 20.6
Makine 10.9 12.0 1.1 13.4 10.9 -2.5 8.3 8.4
Mobilya 0.6 0.8 0.2 0.1 0.1 0.0 3.7 6.4
Demir-Çelik 6.4 7.4 1.0 6.3 5.1 -1.2 3.6 2.4
Otomotiv 16.9 14.4 -2.4 9.9 7.7 -2.2 3.2 1.2
Kimya 3.7 4.8 1.1 11.1 10.6 -0.5 2.5 2.0
Elektronik 6.5 3.8 -2.7 7.3 5.8 -1.4 1.3 0.9
Seramik 1.1 0.7 -0.4 0.1 0.1 0.0 0.5 0.2
Tıbbi cihaz ve malzeme 0.2 0.2 0.0 0.7 0.6 -0.1 0.3 0.4
İlaç 0.6 0.7 0.1 3.2 2.9 -0.3 0.2 0.1
TOPLAM 59.4 54.2 56.2 47.5 50.7 42.6

Kaynak: BACI Veritabanı, TÜİK

128  Sektörler için yapılan istihdam sınıflandırması NACE Rev. 2 sınıflandırması temel alınarak TEPAV tarafından ge-
liştirilmiştir. Söz konusu sınıflandırma NACE’de geçen sektör tanımlamalarının ülkemizdeki en yakın olduğu görülen 
karşılıklarını sezgisel olarak tespit edilerek hazırlanmıştır.
129 Sektörler için yapılan SITC Rev. 2 dış ticaret sınıflaması, Lall (2000) ve Leamer (1984) sınıflamaları temel alınarak 
TEPAV tarafından geliştirilen eklektik bir sınıflamadır.  
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2.4.1. Tasarım Endüstrileri

TEKTSİL-DERİ-HAZIR GİYİM

Neden Dönüşüm?

Dünyada ve Türkiye’de sektörün karşılaştığı bazı temel eğilimler, dönüşümü 
gerekli kılmaktadır. Dünyada, yeni tüketici tercihleri ve tüketim kalıpları arasında mo-
danın artan önemi, çevresel duyarlılık, sosyal sorumluluk ve organik pamuklu kıyafet-
lerin sektörde öne çıkması, bu eğilimlerdendir. Orta Doğu ve Asya’da gelişmekte olan 
ülkelerde artan nüfus ve gelir seviyesi ile birlikte büyüyen pazarlar ortaya çıkmıştır. Buna 
karşılık artan küresel ekonomik ve politik belirsizlikler ve fiyat rekabeti, sektörde iş yap-
mayı zorlaştırmaktadır. Türkiye’de ise değer zincirinde tasarım ve markalaşmaya doğru 
ilerleme, sentetik malzemeler ve teknik tekstilin öne çıkması ile artan çevreye duyarlılık, 
sektörün geçirmekte olduğu değişimlerdir. Buna ilaveten ülkemizde artan gelir seviyesi, 
göçün azalması ve alternatif iş imkânlarının artması ile birlikte emek pahalılaşmış, çalı-
şanlar sektörü daha az tercih etmeye başlamıştır. 

Sektöre Özel Politika Önerileri

Kamu yatırımları, teşvikler, tasarım ve insan kaynağı ile ilgili politikalar, teks-
til-deri-hazır giyim sektörlerinin dönüşümünde önemli rol oynayacaktır. 10. Kalkın-
ma Planı döneminde bu sektörlere özgü uygulanabilecek politika önerileri aşağıda yer 
almaktadır:

a. Teşvikler: Nanotekstil ve üç boyutlu kumaş gibi sektörde önümüzdeki yıllarda 
öne çıkacak ürünler için ayrılan kamu kaynaklarının artırılması, TÜBİTAK destekli pro-
jeler geliştirilmesi ve Ar-Ge işbirliği için yeni bir model oluşturulması gerekmektedir.

b. Kamu Yatırımları: Kamu alımlarında kalite odaklı bir yaklaşımın benimsenip, 
girdisi dahil olmak üzere (kumaş, mamul deri gibi), yerli olarak üretilen ürünlerin kamu 
kurumlarında tercih edilmesi sağlanmalıdır. 

c. Tasarım ve İnsan Kaynağı: Türkiye’deki sektörü trend belirleyici olmaya gö-
türecek ortak bir tasarım kimliğinin oluşturulması için sektördeki önemli aktörlerin bir 
araya geleceği bir platform oluşturulmalıdır. Üniversitelerdeki moda tasarımla ilgili bö-
lümler geliştirilmeli ve sayıları artırılmalıdır.

MOBİLYA

Neden Dönüşüm?

Sektör, tüketici alışkanlıkları ve üretim tekniklerinde yaşanacak değişiklikler-
den etkilenecektir. Ambalaj, paketleme, taşımacılık alanındaki gelişmeler ve özellikle 
demonte tarzı mobilyaların ortaya çıkışı, uzak bölgelerdeki pazarlara ürünlerin sevkiya-
tında kolaylıklar sağlayacaktır. Tasarım sürecine tedarikçiler daha fazla katılacak, fark-
lı uzmanlık alanlarına sahip paydaşlar tarafından ortak tasarım yönetimi çalışmalarına 
ağırlık verilecektir. Tüketiciler tarafından yenilikçi ve fonksiyonel çözümler aranır hale 
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gelecektir. Akıllı konut, yeşil bina ve TOKİ ile hızlı konutlaşma gibi yeni oluşumlar, 
sektörün iç ve dış piyasada etkileneceği yeni talep alanları olarak gelişmektedir. Bunlara 
ek olarak, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili olumsuz gelişmeler sonucu çevre 
dostu üretim süreçleri de önem kazanmıştır. 

Sektöre Özel Politika Önerileri

Mobilya sektörünün mevcut sorunlarının çözümünde ve küresel ölçekte reka-
betçiliğinin güçlenmesinde, Ar-Ge ve tasarım, eğitim ve insan kaynağı ile yasal dü-
zenlemeler alanlarında atılacak adımlar önemli rol oynamaktadır.  Bu adımlar özetle 
şu şekilde sıralanabilecektir:

a. Ar-Ge:  Endüstriyel odun hammaddesinde yaşanan sıkıntılar doğrultusunda ah-
şap ve panel levha üretiminde katma değeri yüksek yeni kompozit malzeme arayışlarına 
hız verilmelidir. 

b. Yasal Düzenlemeler: Kyoto yükümlülükleri konusunda Türkiye’de yürürlükte 
olan mevzuatın, ülkemizin taraf olduğu ormancılıkla ilgili uluslararası sözleşmeler dikka-
te alınarak güncellenmesi ve söz konusu sözleşmelerin takibine yönelik bir yapılanmanın 
oluşturulması gerekmektedir. Bunlara ilaveten, uluslararası akredite olmuş laboratuarlar 
yaygınlaştırılmalıdır. 

c. Tasarım: Sektördeki firmaların tasarım kabiliyetlerinin insan kaynakları ve fikri 
mülkiyet boyutu ile ele alınarak iyileştirilmesi gerekmektedir.

d. Eğitim: Üniversitelerde mevcut durumda lisans düzeyinde mobilya tasarımı bö-
lümü bulunmamaktadır. Bu bölümlerin lisans ve lisansüstü seviyelerde açılması, sektörün 
dizayn ve tasarım kabiliyetini artıracaktır. Mevcut tasarım okullarının eğitim içeriğinin 
sektör beklentileri doğrultusunda güncellenmesi de benzer bir şekilde firmaların bu ko-
nudaki kabiliyetlerini geliştirmede faydalı olacaktır.

2.4.2. Makine ve Sistem Endüstrileri

OTOMOTİV

Neden Dönüşüm?

Önümüzdeki 10 yıl içinde, küresel otomotiv sanayinde önemli değişiklikler 
beklenmekte ve bunların tüm dünyadaki otomotiv sanayiini tekrar şekillendirmesi 
öngörülmektedir. Avrupa pazarı doyuma ulaşırken, üçüncü dünya pazarları hızla geliş-
mekte, bu da ticaretin akış yönünü ve otomotiv değer zincirinin yapısını değiştirmektedir. 
Üretimin hızla küreselleştiği (değer zinciri) bir yapıda Türkiye’nin otomotiv sanayiinde 
küresel oyuncu olabilmesi ancak değişmekte olan değer zincirinin tasarım, üretim ve da-
ğıtım ağının tamamına hâkim olması ile mümkün olabilecektir. Bu anlamda değer zinciri 
içinde etkin bir şekilde yer almak için katma değerin artırılması gerekmektedir. Bunlara 
ek olarak, çevresel etkilerden dolayı alternatif tahrik sistemleri, elektro-mobilite ve içten 
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yanmalı motorlarda yeni teknolojilerin geliştirilmesi otomotiv sanayiinin geleceğinin şe-
killenmesinde önemli faktörler olacaktır. 

Sektöre Özel Politika Önerileri

Otomotiv sektöründeki dönüşüm bir yandan yüksek teknolojiyi gerektirirken, 
diğer yandan kamunun tasarlayacağı birçok düzenlemeden de etkilenecektir.  Sek-
törün dönüşümünü gerçekleştirebilmesi için öne çıkan politika önerileri, beceriler ve in-
san kaynağı, kamu alımları, kamu yatırımları ve teşvikler ile ilgilidir:  

a. Beceriler ve İnsan Kaynağı: Üniversitelerde otomotiv ile ilgili lisans ve yüksek 
lisans bölümlerinin kapasitelerinin artırılması, sektör için kalifiye mühendis ve araştır-
macı sağlayacaktır. Bu itibarla sanayinin yoğunlaştığı bölgelerde bulunan gerek meslek 
liseleri gerekse meslek yüksek okulları ile yapılacak protokoller çerçevesinde haftalık 
eğitimin bir bölümünün firmalarımızda yapılacak şekilde organize edilmesi önem arz 
etmektedir. 

b. Kamu alımları: Kamu alımlarında kalite-fiyat değerlendirmesi yapılması yerli 
imalat sanayiini inovasyona yöneltebilecek ve şirketlere geleceğe yönelik ürün geliştir-
me şansını verebilecektir. Buna ilaveten belediyelerin toplu taşıma araçlarında yerli malı 
ürünleri tercih etmelerine yönelik çalışmalar önemlidir. 

c. Kamu Yatırımları: Sınai kümelenmeler dikkate alınarak eksik ulaştırma hatları-
nın tamamlanması ve ülke içi ulaştırma maliyetlerinin optimizasyonu için belli bölgeler-
de ortak lojistik merkezlerinin kurulması sektör için yararlı olacaktır. 

d. Teşvikler: Güçlü bir iç pazar olmadan sürdürülebilir bir ihracatın mümkün ol-
mayacağı görüşünden yola çıkarak iç pazardaki yüksek vergiler ve ikinci el taşıta tanınan 
ayrıcalıklar yeniden değerlendirilmelidir. Tekstilde teknik tekstilin, elektronikte kompo-
nent üretiminin, demir-çelikte katma değeri yüksek yassı metal ve vasıflı çelik ürünlerinin 
uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak otomotiv sanayisini destekle-
me stratejisi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

MAKİNE

Neden Dönüşüm?

Birçok makine türünde pazar, gelişen ülkelere, özellikle de Asya ülkelerine 
doğru kaymaktadır. 2008 yılında başlayan ekonomik kriz bu süreci hızlandırmıştır. Öl-
çek ekonomisinden yararlanamayan firmalar, seri üretime dönük alanlarda ucuz işgücü 
ve büyük ölçek avantajına sahip Asya ülkelerinden rekabet baskısı görmektedir. Yeni pa-
zarlar olarak Afrika ve Ortadoğu önem kazanmaktadır. Sektörde ticari rekabet gümrükler 
üzerinden değil standardizasyon üzerinden yapılmaktadır, bu sebeple her pazarın kendi 
standartları bulunmakta, bu standartlara göre üretim yapma gereği ihracatı çeşitlendirme-
yi zorlaştırmaktadır. Bunlara ek olarak, yazılım ve elektronik parçalarının makine imala-
tındaki önemi giderek artmaktadır. 
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Sektöre Özel Politika Önerileri

Makine sektörünün dönüşümü, imalat sanayiinin hemen her sektörünü yakından 
ilgilendiren bir süreç olacaktır.  Özellikle Ar-Ge, tasarım, ve yasal düzenlemelerle ilgili 
atılacak adımlar bu nedenle önem taşımaktadır.

a. Ar-Ge ve Tasarım: Sektörde müşteri taleplerine dayalı olarak ürün geliştirme ve 
tasarlama amaçlı faaliyetlere ağırlık verilmelidir. Ayrıca, Ar-Ge yatırım ve desteklerinin 
sektörün dönüşümünde etkili olacak alanlarda (akıllı ve iletim yeteneği olan makineler, 
mekatronik uygulamalar gibi) yoğunlaşması da faydalı olacaktır.

b. Yasal düzenlemeler: Enerji verimliliği olan, çevre dostu makine ve teçhizat kul-
lanımını teşvik edecek yasal düzenlemeler, makine sektöründe bu tür ürünlerin talebinin 
artmasına neden olarak, sektördeki dönüşümü tetikleyecektir. Benzer bir şekilde, iş kaza-
larına neden olacak veya teknik standartları yeterli olmayan makinelerin kullanılmasını 
caydırıcı tedbirler alınması, kaliteli, güvenli ve katma değeri yüksek ürünlere olan talebi 
artıracaktır.

c. Kamu alımları: Büyük ölçekli ve özellikle dış kredili yatırım projelerinde off-
set şartı getirilmelidir.130 

ELEKTRONİK

Neden Dönüşüm?

Sektörün birçok alt dalında rekabet gücünü son dönemde önemli ölçüde artır-
mış olan Çin’in önümüzdeki 10 sene içerisinde elektronik ürünlerin tasarımında da 
önemli bir oyuncu haline gelmesi beklenmektedir.  Türkiye’nin elektronik sektörünün 
de, kendi teknolojisini üreterek ve rekabet gücünü artırarak dönüşmesi gerekmektedir. 
Yazılım ve işletim sistemi, donanımın ayrılmaz bir parçası olmaya başlamıştır. Endüstri-
yel kontrol alt grubunun üretim ortamlarını otomatize etmenin dışına taştığı gözlenmek-
tedir. Önümüzdeki on yılda, büyük olasılıkla diğer alt sektörler içerisinde en çok yayılma 
bu alanda yaşanacaktır. Konut ve işyerleri, özellikle alış veriş ve yaşam merkezleri, başta 
otomotiv olmak üzere makine, dayanıklı tüketim malları, hatta ulaştırma, enerji ve su 
dağıtım ağları bu kapsamda değerlendirilmelidir.131

Sektöre Özel Politika Önerileri

Elektronik sektörünün rekabet gücünün artması için 10. Kalkınma Planı dö-
neminde uygulanabilecek politika önerileri arasında, teşvikler, işbirliği ve diyalog 
oluşturma ve yasal düzenlemelerle ilgili olanlar öne çıkmaktadır.

a. İşbirliği ve Diyalog oluşturma: Çift amaçlı (savunma ve sivil) teknolojilerin 
her iki taraftaki uygulama olanaklarını da dikkate alarak konunun derinliğine ele alınması 

130  Makine Sektörü Çalışma Grubu Raporu (2012)
131 Bu kısım Onuncu Kalkınma Planı Elektronik Sektörü Çalışma Grubu Raporundan alınmıştır.
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gereklidir. Bu kapsamda “sivil-savunma ortak değerlendirme mercii”nin ya da bu işlevi 
yerine getirmek üzere bir mekanizmanın kurulması yararlı olacaktır.132 

b. Teşvikler: Önümüzdeki on yılın temel teknolojileri olarak ortaya çıkan telli alan-
da fiber (FTTx),  tesiz alanda LTE (4G) stratejik alanlar olarak belirlenmelidir. Yeni nesil 
(4G) telsiz teknolojisine (LTE) geçiş bir zorunluluk olduğundan, şimdiden buna ilişkin 
baz istasyonu (BTS) ve kontrol birimleri (RNC) ürünlerinin geliştirme ve üretimi teşvik 
edilmeli, bu ürünleri geliştirme yetkinliğine sahip yerli firmalar arasında rekabet öncesi 
işbirlikleri ile buna ilişkin yerli endüstriyi oluşturacak eko-sistem oluşturulmalıdır. Ay-
rıca, uzun vadeli gelişme perspektifinde aydınlatma ve görüntü teknolojilerinde karbon 
nano tüp teknolojisi desteklenmelidir.133

c. Yasal Düzenlemeler:  Türkiye’ye has üstün özellikleri olan telemetre ve kont-
rol standartları oluşturulması, inşaatlarda bu standarda uygun ürünlerin kullanılmasının 
mecbur tutulması, yerli tasarım enerji tutumlu / akıllı bina uygulamalarında talep yarata-
caktır.134

2.4.3. Temel ve Ara Mallar Endüstrisi

DEMİR-ÇELİK

Neden Dönüşüm?

Çin, son yıllarda yaptığı yatırımlar ile dünya çelik sektöründeki payını önemli 
ölçüde artırmış ve ülkemizin sektördeki rekabet gücünü tehlikeye atmıştır. Çin’in 
çelik üretiminde, kendine yetebilir konuma gelmesinin ardından elindeki arz fazlasını 
ihraç etmeye başlaması, piyasadaki rekabetin artmasına neden olmuştur. Bu sebeple ül-
kemizin demir-çelik sektöründeki konumunu koruyabilmesi için özel tedbirler alması 
gerekmektedir.  İmalat sanayiinin diğer sektörlerine de temel ve ara mal tedarik eden 
demir-çelik sektörünün katma değeri yükseltme yönündeki dönüşümü, imalat sanayinin 
rekabet gücünü artırması açısından da önem taşımaktadır.

Sektöre Özel Politika Önerileri

Demir-çelik gibi büyük ölçekli firmaların ağırlıkta olduğu bir sektörde, kamu 
politikaları kritik bir öneme sahiptir.  10. Kalkınma Planı döneminde sektörün dönüşü-
münü kolaylaştırmak adına atılabilecek adımlardan başlıcaları; kamu alımları, teşvikler, 
yasal düzenlemeler ve insan kaynağı ile ilgili düzenlemeler olacaktır.

a. Kamu Alımları: Can ve mal güvenliğinin sağlanması için demir-çelik ürünle-
rinin piyasada gözetimi ve denetimi artırılmalıdır. Kamu alımlarında belirli standartla-
ra uygunluğu kanıtlanmış ürünlerin tercih edilmesi, sektörün standartlarını koruması ve 
yükseltmesi açısından faydalı olacaktır. 

132 A.g.e.
133 A.g.e.
134 A.g.e.
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b. Teşvikler: Sektöre yapılan yatırımların hızlandırılması için çevre mevzuatı, ara-
zi tahsisi ve izin süreçlerinde kolaylık sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

c. Yasal Düzenlemeler: Vasıflı demir-çelik ürünleri başta olmak üzere, yerli ma-
mullerin tüketimini teşvik edecek mekanizmalar geliştirilmelidir. 

d. Beceriler ve İnsan Kaynağı: Üniversitelerin metalürji mühendisliği bölümün-
de okuyan öğrencilere demir-çelik alanında uzmanlaşma imkanları sunulmalıdır. Ayrıca 
ilgili bölümlerin yüksek lisans ve doktora programlarında demir-çelik endüstrisinde uz-
manlaşma imkanı sağlayan programlar kurulmalıdır.

KİMYA

Neden Dönüşüm?

Kimya sektöründe küresel gelişmelerin gerisinde kalınması mevcut ihracat 
pazarlarımızdaki rekabet gücümüzü kaybetmemize neden olacaktır. Endüstrideki 
üretim teknikleri ithalat yapan ülkelere hızla yayılmaktadır. Buna bağlı olarak en büyük 
ithalatçı konumundaki ülkeler aynı zamanda en büyük üreticiler haline gelmektedir. Buna 
ek olarak, daha az kimyasal kullanan, dolayısıyla çevreye daha az zarar veren ürünlerin 
öneminin artması beklenmektedir.

Sektöre Özel Politika Önerileri

Kimya sektörü, birçok yatay alandan etkilenen, sanayi politikası araçlarının 
hemen hepsinin, dönüşümü için kullanılabileceği bir sektördür.  Arsaya erişim ve Ar-
Ge ile ilgili atılacak adımlar, sektörün mevcut durumu ve sektörde beklenen gelişmeler 
göz önünde alındığında dönüşüm açısından kritik olacak uygulamalardır.

a. Arsaya Erişim: Kimya tesislerinin deniz kıyısına, enerji kaynaklarına ve ulaş-
tırma sistemlerine yakın olması sağlanmalıdır. Ayrıca, tahsis edilecek alanlarda ihtisas 
OSB’lerin kurulması kümelenme faaliyetlerine destek olacaktır. Bu OSB’lerde lojistik ve 
enerji konularının bir arada ele alınması ortak sorunların çözümü için gereklidir. 

b. Ar-Ge: Sektörde önümüzdeki yıllarda önemi hızla artacak yeşil kimyasallar ve 
kompozit ürünlerin geliştirilmesi için gerekli teknolojik kapasitenin artırılmasını amaçla-
yan çalışmalar desteklenmelidir.

SERAMİK

Neden Dönüşüm?

Yakın gelecekte yaşanan ekonomik krizlerin etkisiyle, dünya seramik pazarı, 
BRIC ve Asya ülkeleri başta olmak üzere, Türkiye’ye rakip olan alternatif bölgelere 
kaymaktadır. Bu potansiyel pazarlar, enerji ve lojistik maliyetlerinin daha uygun olması 
nedeniyle tercih edilmektedir Çin gibi, son yıllarda dünya seramik üretimindeki payını 
olağanüstü ölçüde artıran yeni oyuncular, sektördeki yeni yatırımları çekmektedir. Dola-
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yısıyla Türkiye’nin seramik sektöründeki yerini koruyabilmesi için kendi teknolojisini 
geliştirerek pazarlayabileceği bir dönüşüme ihtiyacı vardır.

Sektöre Özel Politika Önerileri

Türkiye’de kullanım ve üretim alanları sınırlı olsa da, doğru politikalar uygu-
landığında seramik sektörü, imalat sanayiinin hemen her sektörüne yüksek katma 
değerli girdi teşkil edebilecektir.  Beceriler ve insan kaynağı, tasarım, Ar-Ge ve teşvik-
ler ile ilgili öne çıkan politika önerileri şu şekilde sıralanabilecektir:

a. Beceriler ve İnsan Kaynağı: Seramik uygulamalarının eğitim gerektiren ve us-
talık isteyen bir meslek olması sebebiyle, ustalar tarafından ilgili eğitim kurumlarında 
verilecek sertifika programları faydalı olacaktır. Ayrıca, üniversitelerimizin seramik, mal-
zeme ve metalürji programlarının, seramiğin malzeme ve tasarım alanlarında uzmanlaş-
mayı sağlayacak şekilde planlanması gerekmektedir.

b. Tasarım: “Yeşil” seramik ürünlerinin üretilebilmesi amacıyla doğal kaynak tü-
ketimini (su, enerji, hammadde) gerek üretim gerekse kullanım sırasında minimize eden 
Ar-Ge ve ürün geliştirme faaliyetleri özendirilmeli ve teşvik edilmelidir. Özellikle çevre 
yatırımları kapsamında, katma değeri yüksek seramik ürünleri kamu tarafından destek-
lenmelidir.

c. Teşvikler: Sektörün yaşadığı hammadde sıkıntısının en aza indirilebilmesi için, 
ithal edilen hammaddelerin alternatiflerinin reçetelerde kullanımı için Ar-Ge faaliyetleri 
teşvik edilmeli ve bu hammaddelerin üretiminde karşılaşılan yasal mevzuat sorunlarının 
giderilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Sektörün enerji yoğun bir sektör ol-
ması nedeni ile kuruluşların enerji verimliliği konusunda geliştirdikleri projelere sağlana-
cak teşvikler ihtiyacı karşılayacak seviyelere çekilmelidir.

d. Ar-Ge:  Sektörün mevcut alt sektörlerinin (Seramik Kaplama, Seramik Sağlık 
Gereçleri, Refrakter, Sofra ve Süs Eşyası, Tuğla-Kiremit) rekabet gücünü arttıracak ma-
liyet düşürücü ve müşteri değeri yaratacak inovatif Ar-Ge projelerinin desteklenmesi ge-
reklidir. Bunun yanında mevcut durumda ülkemizdeki büyüklüğü yok denecek kadar kü-
çük olan Teknik Seramiklerin üretim hacmini artıracak ve seramik sektörünün inorganik 
büyümesine katkı sağlayacak Ar-Ge projeleri desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.

2.4.4. Yaşam Bilimleri Endüstrisi

TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ MALZEME

Neden Dönüşüm?

Tıbbi cihaz sektöründe küresel oyuncuların varlığı yerel oyuncuların pazarda-
ki rekabet şansını azaltmaktadır. Büyük şirketler kendilerine rakip olabilecek yenilikçi 
yerel üreticileri satın alma yoluna gitmektedir. Bu durum tıbbi cihazların ithal edilmesini 
zorunlu kılmaktadır. Türkiye hızla değişen tıbbi cihaz teknolojilerindeki tüketici konu-
mundan üretici hale dönüşmelidir. Bu dönüşüm, tamamlayıcı ürün niteliğindeki bazı ilaç-
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lar ile tıbbi cihazların biyomedikal alanındaki entegrasyonun artıyor olduğu da dikkate 
alınarak, ilaç ve biyomedikal alanları ile beraber tasarlanmalıdır.

Sektöre Özel Politika Önerileri

Kamunun oldukça büyük bir paya sahip olduğu tıbbi cihaz ve malzeme sektö-
ründe, kamu politika ve düzenlemeleri oldukça kritik bir öneme sahiptir.  10. Kal-
kınma Planı döneminde sektörün dönüşümünü tetiklemeye yardımcı olacak politika öne-
rileri, şu şekilde sıralanabilecektir:

a. İnsan kaynağı: Sağlık endüstrisi için ara eleman yetiştiren okulların sağlık fa-
külteleri ve hastaneler ile koordinasyon halinde olması gerekmektedir. Tıp fakülteleri ve 
hastanelerde açılacak klinik mühendislik merkezleri, sektör için nitelikli insan kaynağı 
yetiştirmede önemli rol oynayacaktır.  

b. Finansmana Erişim: Tıbbi cihaz üretim ve tasarımı, oldukça maliyetli ve riskli 
bir yatırımdır.  Yerli üreticileri bu alanda yatırım yapmaya teşvik edecek finansman me-
kanizmalarının oluşturulması bu nedenle önem arz etmektedir. Geri ödeme koşulları ve 
yönetmelikler de aynı şekilde yerli yatırımcıları desteklemelidir.

c. Kamu Alımları: Kamu Hastanelerinde yerli malı kullanımının teşvik edilme-
si gerekmektedir. Bu çerçevede, kamu ihalelerinde yerli malına yüzde 15 fiyat avantajı 
sağlamak yerine, yerli malı kullanan hastanelerin hazineye ödeyeceği miktarda kesintiye 
gidilmesi yerli malı kullanımını teşvik edecektir. Ayrıca yerli malların geri ödeme süreç-
lerinin dâhil edilmesinin ithal ürünlere kıyasla kolaylaştırılması gerekmektedir. 

d. Teşvikler: Emek ve makineden ziyade bilgi yoğunluğu olan sağlık alanında ya-
tırım teşviklerinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda klinik çalışmaları 
başta olmak üzere, tüm Ar-Ge projelerinde uzman istihdamına yönelik teşvikler uygulan-
malıdır.

İLAÇ SEKTÖRÜ

Neden Dönüşüm?

Türkiye’nin ilaç sektöründeki net ithalatçı konumu önemli oranda dış ticaret 
açığına neden olmaktadır.  Hacmi ülkemizde giderek artan sektörün dış ticaret rakam-
larında da, son dönemde hızlı büyüme gözlenmiştir. Bu durumun temel nedenlerinden 
birisi yurtiçi ilaç talebini karşılamak için ilaç sanayinin hammaddeyi ithal etmesidir. Ye-
nilikçi ilaçların ülkemizde üretilememesi ise ithalatın daha da artmasına neden olmakta-
dır. İthalatın özellikle yüksek fiyatlı tedavi gruplarında yapılması ve bu ürün grubunun 
ithalatında artış gözlenmesi, dönem küresel hastalık trendlerine bakıldığında ve yüksek 
tedavi maliyetine sahip hastalıklardaki hızlı artış ile birlikte düşünüldüğünde kritiktir. 
Türkiye’de refah seviyesinin artması, yaşam beklentilerinin yükselmesi ve doğurganlık 
oranının azalması da, iç pazarın talep koşullarını değiştirecek önemli eğilimlerdendir. 
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Sektöre Özel Politika Önerileri

En önemli satın alıcının kamu olduğu ilaç sektöründe, yasal düzenlemeler ve 
kamu alımlarıyla ilgili yapılacak değişiklikler hayati öneme sahiptir.  10. Kalkınma 
Planı döneminde ilaç sektörünün dönüşümüne yardımcı olacak politikalardan öne çıkan-
lar, kamu alımları, teşvikler ve yasal düzenlemeler ile ilgilidir.

a. Kamu Alımları: Uygulanan politikalar yerli üretimde eşdeğer ilaç üretimine 
olan eğilimi artırırken, yenilikçi ilaç geliştirme ve üretim yatırımlarını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Kamu alım politikalarının ilaç sanayiinde niteliği artırıcı yönde tasarlan-
ması önemlidir.

b. Teşvikler: Endüstrinin gelişimini hızlandırmak için mevcut teşvik sistemi revize 
edilmelidir. Teşvikler alt sektör detayında yapılacak analizler sonucu kısa ve orta vadede 
sektöre özgü bir tasarım ile yapılandırılmalıdır. Teşvikler, sektörün sofistikasyonunu ve 
alt sektörler detayında küresel düzeyde rekabet gücünü artırıcı şekilde planlanmalıdır. 
Tedavide fark yaratan, katma değeri yüksek ilaçların üretilebilmesi için yenilikçilik çalış-
malarının fiyat ve geri ödeme uygulamalarıyla desteklenmesi önemlidir. 

c. Yasal Düzenlemeler: Kamu ve üniversitelerin ilaç endüstrisi ile işbirliği içinde 
çalışabilmesi için gereken bilimsel ve yasal altyapı oluşturulmalıdır. Bu bakımdan Ar-Ge 
çalışmalarında yüksek katma değerli üretimi amaçlayan kümelerin oluşumuna  yönelik 
düzenlemelerin tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca, temel bilimlere hizmet verecek, 
teknokentler için de bir çekim merkezi olabilecek ilaç Ar-Ge ekosistemini tetikleyecek 
ulusal bir araştırma laboratuvarı niteliğinde devletin mali desteği ve yönlendirilmesi ile 
oluşturulan bir enstitü kurulmalı, yeni bir ilaç molekülü geliştirilmesi ve bunun tüm Ar-
Ge aşamalarının (klinik öncesi ve klinik çalışmalar) yapılması sağlanmalıdır.   

2.5. İmalat Sanayiinde Dönüşümün Bölgesel Boyutu 

Kamunun imalat sanayiinde dönüşümü hızlandırmaya yönelik müdahalele-
rini doğru tasarlayabilmesi için sanayiinin mekânsal dağılımının dikkate alınması 
gerekmektedir. Ekonomik gelişmişlik ve üretim yapısı bakımından oldukça heterojen 
bir yapı sergileyen Türkiye’de, firmaların ihtiyaç, potansiyel ve kısıtları da bölgeden böl-
geye farklılık göstermektedir.  Bu belgede önerilen politikaların doğru ve etkin bir şekil-
de uygulanması, ancak bölgesel faktörleri dikkate alan bir sanayi politikası çerçevesiyle 
mümkün olacaktır.

İmalat sanayiinin ve şehirlerin gelişimi ancak birbirinden beslenen süreçlerle 
mümkün kılınabilecektir. Rekabet gücü bakımından ele alındığında, şehirleşmeyle fir-
maların ölçek ekonomisi arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. 10 milyon nüfuslu 
bir şehirde faaliyet gösteren bir firmanın birim maliyeti, 100 bin nüfuslu bir şehirdekine 
göre yüzde 40 daha azdır.135 Bölgesel kalkınma politikaları, kentsel planlama ve sanayi 
politikasının kesiştiği geniş bir politika alanı bulunmaktadır. Birbirinden farklı bu üç po-

135 United Nations Industrial Development Organization (2009), Industrial Development Report 2009: Breaking In and 
Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries
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litika alanındaki araçlar, ülkenin genel hedeflerine yönelik olarak ne düzeyde eşgüdüm 
içinde kullanılırsa, dönüşüm o oranda etkin yönetilebilecektir. Bu bağlamda, imalat sana-
yiinde dönüşüm önceliklerinin bölgesel farklılıkları ve sanayinin yayılım dinamiklerinin 
dikkate alınması, bölgesel kalkınma gündemlerinin ulusal dönüşüm perspektifiyle uyum-
lu olması önemlidir.  

Türkiye’de imalat sanayiinin mekânsal dağılımına bakıldığında, firmaların ol-
dukça heterojen bir yerleşimde olduğu ilk bakışta ortaya çıkmaktadır. Şekil 52’de gö-
rüldüğü gibi, 2011 yılında Türkiye kuzey-güney ve doğu-batı eksenlerinde basitçe dört böl-
geye ayrıldığında, imalat sanayii istihdamının yüzde 63’ünün, içinde Ankara ve İstanbul’un 
da yer aldığı, kuzey-batı bölgesinde bulunduğu gözlenmektedir.  Kuzey-doğu ve güney-doğu 
bölgelerinin paylarının toplamı ise sadece yüzde 12’dir. Bu durum, doğudaki illerimizin ima-
lat sanayiinde faaliyet gösteren firmalarımız tarafından tercih edilmediğini göstermektedir.

Türkiye’de ihracat yapan imalatçı firmaların ürünlerini sattıkları pazarların, 
firmaların mekânsal dağılımı ile benzer bir desen içinde olduğu da gözlenmektedir.  
Batı illerinde ve kuzey-doğu bölgesinde AB-27’ye satılan ürünlerin toplam ihracattaki 
payının benzer bir şekilde yüzde 50’ye yaklaştığı, Yakın ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika 
(YODKA) Bölgesi’ne olan ihracatın ise yüzde 20 dolaylarında seyrettiği gözlenmektedir.  
Güney-doğu illerinde ise,  diğer bölgelerle karşılaştırıldığında ihracat pazarı bakımından 
simetrik bir zıtlık durumu söz konusudur: YODKA Bölgesi’ne yapılan ihracatın toplam 
ihracattan aldığı pay yüzde 60’ı bulurken, AB-27’ye yapılan ihracatın payı yüzde 21’dir.  
Bu farklılığın tamamının coğrafi yakınlıkla açıklanması yanıltıcı olacaktır.  Bir yanda ürün 
çeşitliliği ve kalitesi, ihracat pazarlarının dağılımında etkili olabilirken, diğer yanda iç taşı-
macılık maliyetlerinin yüksekliği firmaların uzak pazarlara erişimini kısıtlayabilmektedir.

Şekil 52: Türkiye’de İstihdam, İhracat ve İmalat Sanayii Üretiminin Bölgelere Göre 
Dağılımı, 2011

Kaynak: TÜİK, SGK, TEPAV hesaplamaları



132

 Türkiye’deki firmaların üretim yapılarının teknoloji seviyesinin incelenmesi, 
imalat sanayiinin bölgelerdeki gelişmişlik düzeyindeki farklılıklara ışık tutacaktır.  
Yeldan, Taşçı, Voyvoda ve Özsan’ın 2012 tarihli çalışmasında,136 Ankara, İstanbul, Bi-
lecik gibi illerin olduğu bölgelerin üretiminin teknoloji düzeyi, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ar-
dahan’ın bulunduğu TR A2 bölgesinin düzeyinin neredeyse iki katıdır.  Bu durum, hem 
yukarıda bahsedilen ihracat pazarlarıyla ürün kalitesi ve katma değeri arasındaki ilişki te-
zini desteklemekte hem de Türkiye’deki imalat sanayiinin gelişmişlik düzeyi bakımından 
bölgeler arası asimetrik dağılımının varlığına bir kez daha işaret etmektedir.

Bugüne kadar uygulanan ve aralarında kalkınmada öncelikli bölgeler, bölge-
sel teşvikler ile il ve bölge planları gibi çeşitli yaklaşımlarla denenen bölgesel den-
gesizlikleri azaltmaya yönelik politikaların başarısı kısıtlı olmuştur.  Bu belgedeki 
çeşitli bölümlerde de vurgulandığı gibi, Türkiye’de imalat sanayii hem mekânsal bakım-
dan, hem de sofistikasyon bakımından oldukça heterojen bir yapı sergilemektedir. Bu ba-
şarısızlığın arkasında öncelikle, tarımsal kalkınma, lojistik ve ulaştırma, para politikası, 
sanayinin mekânsal dağılımı ve ihracat gibi farklı unsurların bölgesel kalkınma strateji-
siyle bir arada ele alınmaması yatmaktadır.137 Bir başka önemli neden ise, yerel aktörlerin, 
hem bölgesel stratejilerin oluşturulma ve uygulama sürecindeki rollerinin kısıtlı hem de 
kapasitelerinin yetersiz olmasıdır.

İmalat sanayiinde dönüşümün bölgesel boyutuyla ele alındığı bir çerçeve, 
Türkiye’deki bölgesel gelişmişlik farklılıkların azaltılmasına katkı sunabilecektir. 
Sanayi politikası ve bölgesel kalkınma planlarının birbirini tamamlayıcı ve destekleyici 
nitelikte tasarlanması strateji ve planların hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracaktır.  İma-
lat sanayiinin bölgesel dönüşümü ele alınırken, rekabet gücü ekosisteminde unsur teşkil 
eden bir dizi faktörün de gündeme alınması faydalı olacaktır. Bu faktörler, yatırım ortamı 
değerlendirmesi, kümelenme, ihracat performansı, bölgesel yenilikçilik, yerel girişimci-
lik ekosistemi, yaşam kalitesi, bağlanabilirlik (connectivity), illerin bağlantı düzeyi, dış 
ekonomik çevre, işgücü piyasası arz ve talebine ilişkin analizlerden oluşturulan durum 
değerlendirmeleri olarak sıralanabilecektir. Tamamlayıcı niteliği olan bu faktörlerle ilgili 
atılacak adımlar, imalat sanayiinin bölgeden bölgeye değişen ihtiyaçları için özel olarak 
tasarlanmış sanayi politikası uygulamaları için zemin oluşturacaktır.

Yukarıda bahsi geçen faktörlerin bazıları ilk bakışta imalat sanayii ile doğru-
dan ilintili olarak görülmese de, bu faktörler bölgesel sanayi politikasının başarıya 
ulaşabilmesi için gerekli alt koşulları teşkil etmektedir. Örneğin, bağlanabilirlik ko-
şullarının iyileştirilmesine yönelik tedbirler bu belgede de ele alınan lojistik-ulaştırma 
yatay alanının kapsadığı politikalarla örtüşmektedir. Yaşam kalitesinin yeterli olmadığı il 
ve bölgelerde, firmaların teknolojik dönüşümü için elzem olan nitelikli insan kaynağını 
sağlamak diğer bölgelere kıyasla çok daha zor olacaktır.

136 Taşçı K.; Yeldan E. ; Voyvoda;  Özsan, E. (2012) 
137 A.g.e
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Sanayi stratejisinin bölgesel boyutunun oluşturulması, her bölgenin sanayi ya-
pısı ve söz konusu faktörlerdeki durumuna göre öncelik sırası ve önem derecesi, 
bölgeye özgü çerçeve geliştirilmesi anlamına gelmektedir. Bölgelerin üretim yapısının 
sofistikasyonu ve sektörel dağılıma (çeşitlilik düzeyine) göre belirlenecek sıçrama kabili-
yeti, bu çerçevenin şekillenmesinde temel gösterge olarak kullanılabilecektir.  Şekil 53‘te, 
Türkiye’deki illerin yeni sektörlerde ihracat yapabilme becerileri (sıçrama kabiliyeti) ve 
ihracatlarının niteliğine göre konumlandırıldığı iki eksenli bir matris oluşturulmuştur. Bu 
matristeki iki eksene göre bölgesel sanayi politikası modellerini dört ana gruba ayırmak 
mümkündür:

a. Yüksek sıçrama kabiliyeti ve yüksek sofistikasyonu olan bölgelerdeki ima-
lat sanayii, yeni ürün gruplarını başarılı bir şekilde üretme becerisine sahiptir. Bu 
bölgedeki firmalar, Türkiye’deki benzer özellikteki firmalar ve küresel firmalarla rekabet 
içindedir.  Bu nedenle bu tür bölgelerde risk sermayesi, üniversite-özel sektör işbirliği, 
özel sermaye ve fikri mülkiyet hakları gibi alanlara odaklanarak inovasyon ekosistemini 
geliştirmeyi amaçlayan esnek bir sanayi politikası uygulaması uygun olacaktır. 

b. Sıçrama kabiliyeti imalat sanayiindeki ürün çeşitliliğinin az olmasından 
dolayı düşük olan, ancak hali hazırda üretilen ürünlerin sofistikasyon düzeyinin 
yüksek olduğu bölgelerde, mevcut sektörlerin geliştirilmesine odaklanan bir sanayi 
politikası modeli uygulanmalıdır.  Bu bölgelerdeki rekabet gündemi, piyasa çeşitlen-
dirme, yabancı yatırımı cazip hale getirme ile yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve kalite 
altyapısı gibi ikincil altyapı çalışmalarının etrafında şekillenmelidir.  Devlet yardımları, 
mevcut sektörlerin rekabet gücünü artırmaya yönelik tasarlanmalıdır.

c. İmalat sanayiinin ürün çeşitliliğinin fazla ve dolayısıyla sıçrama kabiliyeti-
nin yüksek, ancak ürün sofistikasyonun düşük olduğu bölgelerde,  sektörleri yön-
lendirecek, akıllı sanayi politikası modeline ihtiyaç vardır.  Bu modeldeki rekabetçilik 
gündemi, insan kaynağının becerilerinin iyileştirilmesi, kalite altyapısının geliştirilmesi 
ve firmaların finansmana erişimlerinin özel sermaye gibi daha gelişmiş sistemlere kay-
ması üzerine kurulmalıdır. Devlet yardımlarının firmaların yeni sektörlere yönelmesini 
sağlayacak şekilde dağıtılması, böyle bir model için tamamlayıcı niteliktedir. Türkiye’de 
gelişmekte olan endüstriyel bölgelerin birçoğu, özellikle de YODKA (MENA) ülkeleriy-
le ticari bakımdan entegre olan bölgeler, bu kategoridedir.

d. Sofistikasyon düzeyi düşük, ürün çeşitliliği az bir imalat sanayii yapısı olan 
bölgeler Türkiye’de, coğrafi konumun elverişsizliği, güvenlik, kurumların yetersiz-
liği gibi bir dizi yapısal sorundan dolayı dezavantajlı ve az gelişmiş bölgelerdir. Sa-
nayi politikası tasarlanırken, rekabet ve kalkınma gündeminin birlikte oluşturulması ve 
ilk etapta altyapı ve bağlanabilirlik gibi temel faktörlere odaklanılması gerekmektedir. 
Devlet yardımlarının çok yönlü ve kalkınma odaklı kullanılması, bu bölgeler için faydalı 
olacaktır. 
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Şekil 53: Sofistikasyon ve Çeşitliliğe Göre Bölge Bazlı Modeller

Kaynak: TÜİK, Birleşmiş Milletler COMTRADE veritabanı, Dünya Kalkınma Göstergeleri, TEPAV hesaplamaları

Bölgesel kalkınma ve bölgesel sanayi politikalarının başarıya ulaşabilmesi için, 
bölgesel aktörlerin hem politika tasarımı, hem de uygulama sürecinde öne çıkması 
gerekmektedir.  Türkiye’de bu güne kadar uygulanan bölgesel stratejilerde yerel aktör-
lerin yeterince rol almamış olması, bu stratejilerin başarıya ulaşamamasının en önemli 
nedenleri arasındadır. Kalkınma Ajansları, merkezi yönetim ve yerel aktörlerin beraber 
çalışmasında köprü görevi gören kurumlar olarak, aktörler arasındaki sorumluluk ve ini-
siyatif dağılımı sorununun çözülmesine katkıda bulunmaktadırlar.  Ajanslarda kapasite 
artırımı, ellerindeki araçları daha etkin bir şekilde kullanmaları açısından önemlidir.

Sanayi politikası tasarlanırken izlenen kamu-özel sektör diyaloğu odaklı yak-
laşım, bölgesel politika ve uygulamalar için de kullanılmalıdır.  Yukarıda bahsedildiği 
gibi firmaların faaliyetlerine engel ve kısıt teşkil eden özellikler bölgeden bölgeye fark-
lılık göstermektedir. Bu nedenle, bölgesel stratejiler belirlenirken o bölgenin özel sektör 
temsilcileri ile yerel ve ulusal kamu aktörlerinin beraber kuracakları bir platform, etkili 
bir yerel yönetişim yapısı için faydalı olacaktır.

Kümelenme de, bölgesel kalkınma ve rekabet gücü oluşturulurken faydalanı-
labilecek önemli yaklaşımlardan bir tanesidir.  Kümelenme,  son yıllarda Türkiye’de 
de bir bölgenin ya da bütün bir ekonominin rekabet gücü durumunu analiz etmede ve yeni 
stratejiler geliştirmede sıkça kullanılmıştır.  Bölgesel sanayi politikası açısından ele alın-
dığında da, hem bölgede yoğunlaşmış bir takım ekonomik faaliyet ve ürünlerin rekabet 
gücünün artırılmasında, hem de rekabet öncesi işbirliği yoluyla yeni ürün ve süreçlerin 
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firmaların işbirliği ile geliştirilmesinde faydalı olacak bir yaklaşımdır. Kümelenme yo-
luyla işbirliği ve rekabet halinde olan firmaların etkileşimi, yerel girişimcilik ve yenilik 
ekosistemlerinin oluşturulması bakımından da önem arz etmektedir.

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan Bölgesel Gelişme Ulusal 
Stratejisi (BGUS), ülke ve sektör düzeyinde hazırlanmış kalkınma programlarının 
bölgesel düzeyde gelişmişlik farkları dikkate alınarak farklı uygulamalarla ger-
çekleştirilmesini hedeflemektedir. Belgede, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, 
ekonomik yakınsama, kırsal alan kalkınması, küresel rekabet gücünün artırılması gibi 
eksenler, bölgelerin gelişmişlik farkları dikkate alınarak çeşitlenen politika önerileri ile 
birlikte ele alınmaktadır.  10. Kalkınma Planı Döneminde imalat sanayiinde dönüşümü 
destekleyecek strateji ve politikalar, yukarıda anılan eksenler etrafında, BGUS gibi anah-
tar strateji belgelerine paralel olarak tasarlanmalıdır. 
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Sonuç: “Dönüştürücülük” için Gereken İşlevler

2023’e kadar olan süreçte, Türkiye’nin orta gelir sınıfından çıkıp üst gelir sı-
nıfına atlaması için sanayi politikasının her şeyden önce dönüştürücü olması gerek-
mektedir. Bir ülkenin ihracatının ne kadar gelişmiş olduğu, o ülkenin gelecekte ulaşaca-
ğı gelir seviyesini belirlemektedir138. Bu bağlamda, devletin gelişmiş sanayi ürünlerinin 
imalatını teşvik ederek kalkınmada etkin rol oynama mecburiyeti bulunmaktadır. Bu ne-
denle bulunduğumuz konumda tüm ekonomik eylemleri kayıtsız olarak destekleyen ve 
enerjisini onları yatay olarak kesen alanların düzeltilmesine yoğunlaştıran bir kamunun 
yanında, gelişmiş ülkeleri yakalamak için en büyük katkıyı sağlayacak aktiviteleri “seç-
me mecburiyeti” bulunan, sanayiye yeni kanallar ve alanlar açan fakat şeffaf ve ilkeli bir 
kamuya da ihtiyaç vardır.

Gelişmiş ülkelerin sanayi yapısını yakalamak için hâlihazırda ürettiğimiz 
ürünlerimizi geliştirmek veya benzer alanlara girmek gerekli stratejiler olsa da bun-
lar tek başlarına yetersiz kalmaktadır. Bu amaçla, sanayi politikası hem elde olan sek-
törlerin niteliğini güçlendirmeli, hem de henüz var olmayan veya emekleme aşamasında 
olan sektör ve üretim alanlarını hızlı bir şekilde rekabetçi seviyeye çıkarmalıdır. Sanayi 
politikasının bu ikinci niteliği, ileri teknoloji üretimine geçerek gelişmiş ülkelerin gelir 
seviyesini yakalayan Asya ülkelerinde gördüğümüz, “Kuantum sıçraması” olarak adlan-
dırabileceğimiz yakınsama için gereklidir. Türk sanayiinin ürettiği mevcut ürün yelpaze-
si, ağırlıklı olarak düşük ve orta teknolojide ürünler içermektedir. Her ne kadar bu ürün 
yelpazesinde katma değeri artırmak, önemli bir üretkenlik ve gelir artışını beraberinde 
getirecek olsa da, gelişmiş ülkeleri yakalayabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz Kuantum 
sıçraması için yetersiz kalacaktır. Bu amaçla ürünlerimizin katma değerini artıracak poli-
tikalar üretirken bir yandan da sahip olduğumuz ürün gamını yüksek teknolojili ürünlere 
doğru genişletmemiz gerekmektedir. 

Yüksek teknolojili ürün ihracatçısı konumuna gelmek için en etkin politika, 
yükselen ve yeni teknolojik alanlardaki imalatı desteklemektir. Çeşitli ülkelerin sana-
yi gelişimi incelendiğinde, yeni teknolojilerde üretime başlamanın, mevcut üretimin bu-
lunduğu alanlarda katma değer yükseltmekten daha zor olduğu görülmektedir139. Bunun 
önemli bir sebebi, firmaların yeni alanlara girerken aldıkları riskin yüksek, fakat başarılı 
olmaları halinde sektöre hızla girecek takipçiler nedeniyle sahip olacakları kazancın dü-
şük olmasıdır140. Özellikle sanayide KOBİ’lerin ağırlıkta olduğu Türkiye gibi ülkelerde, 
gerek firmalar, gerek finans kuruluşları risk almaya karşı oldukça temkinli bir tutum ser-
gilemektedirler. Bu sebeple, kamunun öncelikli teknolojik alanlarda başarılı olma kabili-
yetine sahip firmaların risklerini hafifletmesi ve paylaşması gerekmektedir. Bu yaklaşım, 
var olan tüm Ar-Ge ve diğer teşvik mekanizmalarında esas ilke olarak benimsenmelidir.

138 Hausmann; Hwang ; Rodrik (2006)
139 Hausmann; Rodrik (2006) 
140 Hausmann; Rodrik (2003)
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Dönüştürücü sanayi politikasının özellikleri: Sanayi politikasının sıçramaya im-
kân tanıyacak bir karakter kazanması için mevcut durumda sağlanan destekler daha etkin 
ve hedeflenmiş bir şekilde uygulanmalı, kamu yatırımları, kalite standartları ve katma 
değeri yüksek özel yatırımları cezbedecek büyük çaplı kamu alımları projeleri yolu ile 
sanayinin “sınıf atlaması” teşvik edilmelidir. 

Başarılı ve sürdürülebilir bir sanayi politikasının bir diğer gereksinimi, kamu-
nun özel sektör ile yakın, sürekli ve tarafsız bir diyalog içinde bulunmasıdır. Kamu-
daki koordinasyon ve bilgi eksiklikleri, sanayicilerin karşısına bürokratik engeller olarak 
çıkmakta, uygulanan politikaların etkinliğini azaltabilmektedir. Devlet, diyalog platform-
ları aracılığıyla sanayici ile sürekli olarak yakın bir diyalog içinde bulunmalı ve hatalı 
uygulamalara anında müdahale edebilmelidir. Uygulanacak politikaların ve tedbirlerin 
genel ekonomik etkilerini analiz edecek kapasitenin geliştirilmesi, diyalog mekanizması-
nın tamamlayıcısı olmalıdır. 

Şeffaflık, seçmek ve dönüştürmek zorunda olan bir sanayi politikasının tabi 
olduğu en önemli koşuldur. Sanayi politikası, ayrıcalıklı sektörlere kaynak yaratmak 
olarak değil, ekonominin bir bütün olarak dönüşüm geçirmesini sağlayan bir araç ola-
rak görülmelidir. Planlanan politikaların ve yapılan destek amaçlı harcamaların şeffaf ve 
kapsamlı bir şekilde halkla paylaşılmasını sağlayan mekanizmalar olmalıdır. Bir politika 
kapsamında belli sektördeki belli türde firmaların desteklenmesi gerekiyorsa ve bunun 
ekonominin bir bütün olarak yararına olacağı konusunda görüş birliği oluşmamışsa, fırsat 
eşitliğine gölge düşebilecektir.  Bu sebeple, fırsat eşitliğini sağlamak için uygulanacak 
politikaların etki analizinin yapılması, özel sektör ile etkin iletişim kurulması ve diyalog 
mekanizmasının tutanaklarının kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. Bütün süreçler-
de genel prensip olarak, kapsayıcılık ve katılımcılığa önem verilmelidir.

Dönüştürücü sanayi politikalarının üretilmesi ve uygulamaların sürekli ola-
rak izlenebilmesi için kurumsal yapının da yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
Kamu kurumlarının bütünleştirici bir çerçeve içerisinde kapasitelerinin güçlendirilmesi, 
sanayide dönüşüm için anahtar rol oynayacaktır. Kamunun bu raporda sunulan sanayi 
politikası çerçevesini uygulayabilmesi için, dört temel işlevini güçlendirmesinde fayda 
görülmektedir:

a. İzleme ve değerlendirme: Bu görevle yükümlü kurum, devletin bütün kurumla-
rına strateji geliştirme ve uygulama konusunda danışmanlık vererek performans izlemesi 
yapmalı, mevcut politikaların stratejik planla uyumunu incelemeli ve etki değerlendirme-
lerini yapmalıdır. Buna ilaveten politika yapıcılarla işbirliği içinde çalışarak geliştirilen 
politikaların etki analizini yapmalıdır.

b. Tedavi ve öneri geliştirme: Yukarıda yapılan değerlendirmelerle ortaya çıkan 
sonuçlar doğrultusunda kurum, mevcut politikaların tasarım ve uygulamasında ortaya çı-
kan sorunları çözecek tedaviler geliştirmelidir. Buna ilaveten kurum, sanayi politikası ile 
ilgili tartışmalara yön verici nitelikte kamuya açık raporlar hazırlayıp politika yapıcılara 
sanayi stratejisi konusunda danışmanlık vermelidir.
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c. Koordinasyon: Sanayi politikasının kullanabileceği uygulama araçlarının (eği-
tim, vergi, teşvik, vs.) çeşitliliği sebebiyle çok sayıda farklı kurum, sanayi politikasının 
uygulayıcısı konumundadır. Bu kurumların kimi zaman farklı önceliklere sahip olabilme-
si ve çok çeşitli politikaları yürütmekle sorumlu olması nedeniyle sanayi politikalarının 
uygulanmasında çelişkiler ve koordinasyon sorunları ortaya çıkabilmektedir. Uygulama-
daki çelişkileri çözmek ve koordinasyonu güçlendirmek, yeni kurumsal yapının önemli 
bir işlevi olmalıdır.

d. Sanayi ile diyalog:  Başarılı sanayi politikası uygulayan ülkelerin hemen hepsin-
de olduğu gibi, sektör temsilcileriyle sanayi politikası uygulayıcılarını sürekli olarak bir 
araya getiren ve sanayinin yaşadığı sorunları çözme amaçlı çalışan bir platform, diyalo-
ğun önemli bir parçası olmalıdır. 

İmalat sanayiinde ileri teknolojili ve yüksek katma değerli bir yapıya doğru 
dönüşme hızımız 2023 hedeflerine ulaşmamızda belirleyici olacaktır. Bu raporda 
tartışılmış olan sanayi politikası araçları, temaları ve sanayiyi etkileyen yatay alan-
lar 30’dan fazla kamu idaresinin görev alanına girmektedir. Dönüşüm meselesinin 
içerdiği bu karmaşık yapıdan dolayı kamu idareleri arasında eşgüdüm hayati önem-
dedir. Başka bir ifadeyle, Türkiye’nin yüksek gelirli bir ekonomi haline gelmesi için 
gereken sıçramayı yapması, ekonomik büyüme sürecinin yönetişimi ile doğrudan 
ilgili olacaktır. 

10. Kalkınma Planı döneminde bu yönetişimin nasıl sağlanacağına dair bir 
çerçevenin netleştirilmesi önemlidir. Tek bir sektör stratejisinin ve onun yönetişim 
yapısının oldukça ötesinde, bugün faaliyet alanları birbirinden çok farklı olan onlar-
ca kurumun imalat sanayiini dönüştürmek adına bir orkestra şefi tarafından yön-
lendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu orkestra şefliği işlevi ise imalat sanayiinde 
dönüşümün siyasi açıdan en üst düzeyde sahiplenilmesi yoluyla yürütülebilecektir. 
Sanayilerini dönüştürme konusunda başarılı olmuş ülkelerin ortak özelliği siyasi 
sahipliğin en üst düzeyde sağlanmış olmasıdır. 11. Kalkınma Planı Döneminde, ileri 
teknolojili ve yüksek gelirli bir ekonominin meselelerinin tartışılmaya başlanabil-
mesi için, bu plan döneminde imalat sanayiinde dönüşüm meselesi mevcut uygula-
malar geliştirilerek ve siyasi sahipliği üst düzeyde sağlanarak ele alınmalıdır.   
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EKLER: Sektörel Çalışma Grupları Özetleri 
EK 1. Tasarım Endüstrileri

TEKTSİL-DERİ-HAZIR GİYİM SEKTÖRLERİ

Neden Dönüşüm?

Dönüşümü gerektiren başlıca olumsuz faktörler, küresel rekabetin artması, 
emeğin pahalılaşması ve kar marjlarının azalmasıdır. Üretimin hızla küreselleşmesi 
ve ucuz emek gücüne sahip Çin, Bangladeş, Vietnam gibi ülkelerin dünya ticaretinde 
artan etkinliği; tekstil, hazır giyim ve deri sektörlerini olumsuz etkilemektedir. Buna ila-
veten ülkemizde artan gelir seviyesi, göçün azalması ve alternatif iş imkânlarının artması 
ile birlikte emek pahalılaşmış, çalışanlar sektörü daha az tercih etmeye başlamıştır. Ayrıca 
uzun süredir dünyada önemli üretici konumunda olmamıza rağmen, ülkemizden piyasayı 
yönlendirebilen, marka değeri yüksek firmaların (Inditex, Nike, Adidas gibi) çıkamamış 
olması, sektörü düşük kar marjlarıyla yetinmek durumunda bırakmıştır. 

Sektörde dönüşümü zorlaştıran olumsuz faktörler olduğu kadar, dönüşüm için 
itici etki yapabilecek olumlu faktörler de bulunmaktadır. Öncelikle, sektörde oluşan 
önemli bilgi birikimi ve üretim kapasitesi, dönüşüm için kullanılabilecek bir araçtır. Buna 
ilaveten bölgesel gelir dağılımı farkının oldukça büyük olduğu ülkemizde sektörün özel-
likle emek yoğun olan hazır giyim, ayakkabı ve saraciye gibi alt dalları, bölgesel geliş-
meye katkı sağlayabilecektir. 

Sektörel Gelişme Perspektifi

Sektörün 2023 vizyonunda nitel ve nicel hedefleri bulunmaktadır. Niteliksel 
hedefler arasında, müşteri odaklılık, insana ve doğaya saygı, hız ve esnekliği ile üretici 
özelliğinin geliştirilmesi, bilim ve teknoloji üreterek Ar-Ge yapılması bulunmaktadır. Pa-
zarlama ve üretim kanallarını yönlendirebilen, tasarım, koleksiyon ve markaları ile daha 
yüksek katma değer yaratan bir yapıya doğru dönüşerek piyasa yapıcı ülke olmak ve 
dünyada ilk üç ülke arasına girmek de öne çıkan diğer niteliksel hedeflerdir. Söz konusu 
hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinas-
yonunda, “Türkiye Tekstil, Hazırgiyim, Deri ve Deri Ürünleri Sektörleri Strateji Belgesi 
ve Eylem Planı”  hazırlanmaktadır. Bu çalışmanın sektörün rekabet gücünü artırmayı 
hedefleyen bir yol haritası niteliğinde olacağı değerlendirilmektedir. 

Niceliksel olarak Türkiye İhracatçılar Meclisinin 2023 vizyonu kapsamında 
sektör için büyük ihracat hedefleri bulunmaktadır. TİM’in hazırladığı 2023 Hedefleri 
Raporu doğrultusunda 2023 yılında tekstil sektörünün, özellikle teknik tekstil ve örme 
kumaştaki artışlar aracılığıyla 20 milyar dolar ihracata ulaşması hedeflenmektedir141. Bu 
hedef doğrultusunda Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımları artırılacak, yeni teknolojilere ağırlık ve-
rilecek ve tasarımda trend belirleyici konuma geçilecektir. Hazır giyimde ise tasarıma yö-
nelim, moda yapıcılığa ve “organizatör ülke” konumuna geçişle birlikte 52 milyar dolar 

141 2023 Hedefleri Raporu (2012),  Türkiye İhracatçılar Meclisi
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ihracat hedeflenmektedir. 4,5 milyar dolar ihracat hedefli deri sektöründe ise deri ve kürk 
giyim ile ayakkabıda önemli artışlar öngörülmektedir.

Yatay Alanlar ve Araçlarla İlişki

Ar-Ge: Geleneksel olarak işgücü ağırlıklı çalışan sektörde Ar-Ge ve sürdürülebi-
lirliğin önemi artmıştır. Nanoteknolojik elyaflar ve 3 boyutlu kumaşlar öne çıkan tekno-
lojilerdir. Ülkemizde ticarileşme safhasında olan bu teknolojilerde bazı üniversiteler ve 
büyük özel firmalar tarafından araştırmalar yapılsa da, bunlar diğer Ar-Ge faaliyetlerinin 
gerisinde kalmaktadır. Sektörün genelini oluşturan küçük ölçekli firmalar ise Ar-Ge faa-
liyetine girebilecek yeterli kaynak ve altyapıya sahip değildir.

Beceriler ve İnsan Kaynağı: Gelir seviyesinin artması ile yükselen maaşlar ve 
kalifiye eleman bulma zorluğu, sektördeki firmalar için olumsuz gelişmelerdir. Yükse-
len işgücü maliyeti, sektörde yüksek katma değerli ve marka değeri olan üretime geçişi 
mecburi kılmaktadır. Fakat hem firmaların genelde küçük ölçekli ve kurumsallaşmamış 
olması, hem de mesleki eğitim kurumlarının gerekli güncel becerileri yeterince sağla-
yamaması ve iş arayanların sektördeki maaşları yetersiz bulması sebebiyle, sektördeki 
firmalar dönüşümü sağlayacak ara eleman ihtiyacını karşılayamamaktadır.

Vergi Sistemi: Sektördeki firmalar, genel olarak hızlı teslimat sağlayan karayolunu 
kullandığı ve ihracata yönelik çalıştığı için, akaryakıt üzerine konulan yüksek dolaylı ver-
gilerden olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca brüt maaşlardaki işveren payı, işgücü yoğun bu 
sektördeki firmaların maliyetlerini artırmakta, kimi üreticileri kayıt dışı istihdam ve üre-
time yöneltmektedir. Dericilik sektöründeki firmalar ise kürk ürünlerinden alınan yüksek 
ÖTV sebebiyle bu ürünleri rekabetçi bir fiyata tedarik etmekte zorlanmaktadır. 

Araçlar/Politika Önerileri

Teşvikler: Nanotekstil ve 3 boyutlu kumaş gibi konular için ayrılan kamu kaynak-
larının artırılması, TÜBİTAK destekli projeler geliştirilmesi ve Ar-Ge işbirliği için yeni 
bir model oluşturulması gerekmektedir.

Maliye ve Vergi Sistemi: Vergi sistemi, ihracat odaklı ve işgücü yoğun üretimi 
teşvik edecek şekilde, özellikle taşımacılık maliyetini artıran vergiler başta olmak üzere 
gözden geçirilmelidir.

Eğitim: Mesleki ve yüksek öğretimin kapasitesi artırılarak müfredat güncellenme-
li, okulların fiziki altyapısı iyileştirilmelidir. 

Kamu Yatırımları: Kümelenmeler dikkate alınarak yetersiz taşımacılık hatlarının 
tamamlanması ve ülke içi ulaştırma maliyetlerinin optimizasyonu için belli bölgelerde or-
tak lojistik merkezlerinin kurulması gerekmektedir. Ayrıca lojistikle ilgili iyileştirilmeler 
de göz önünde bulundurularak ihtisas OSB’leri kurulması faydalı olacaktır.  Son olarak, 
kamu alımlarında kalite odaklı bir yaklaşımın benimsenip, girdisi dahil olmak üzere (ku-
maş, mamul deri gibi) yerli olarak üretilen ürünlerin başta TSK ve Emniyet Genel Mü-
dürlüğü olmak üzere diğer kamu kurumlarında tercih edilmesi sağlanmalıdır. 
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MOBİLYA SEKTÖRÜ

Neden Dönüşüm?

Sektörde verimlilik ve markalaşma konusunda sıkıntılar, uzun vadeli hedef-
lere ulaşmaya engel olmaktadır. Küçük ölçekli firmaların fazlalığı, kayıt dışı oranın-
daki yükseklik, büyük ölçekli firma sayısının azlığı, kapasite kullanım oranlarının yüzde 
70’lerin altında olması gibi faktörler sektörde verimsizlik yaratmaktadır. 2023 yılında 
sektörün 25 milyar dolarlık üretim ve 10 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalaması için 
firmaların kapasite kullanımlarını artırmaları, küçük işletmelerin kapasite artırması, mev-
cut orta ve büyük ölçekteki firmaların daha etkin yapıya kavuşmaları gerekmektedir.142

Hızlı büyüyen sektör, yerli hammaddeye ulaşmada sıkıntı çekmektedir. En-
düstriyel odun hammaddesinde yaşanan sıkıntılar doğrultusunda, ahşap ve panel levha 
üretiminde katma değeri yüksek yeni kompozit malzeme arayışlarına hız verilmelidir. 

Sektör, tüketici alışkanlıkları ve üretim tekniklerinde yaşanacak değişiklik-
lerden etkilenecektir. Ambalaj, paketleme, taşımacılık gibi alanlardaki gelişmeler ve 
özellikle demonte tarzı mobilyaların ortaya çıkışı uzak bölgelerdeki pazarlara ürünlerin 
sevkiyatında kolaylıklar sağlayacaktır. Tasarım sürecine tedarikçiler daha fazla katılacak, 
farklı uzmanlık alanlarına sahip paydaşlar tarafından ortak tasarım yönetimi çalışmala-
rına ağırlık verilecektir. Tüketiciler tarafından yenilikçi ve fonksiyonel çözümler aranır 
hale gelecektir. Akıllı konut, yeşil bina ve TOKİ ile hızlı konutlaşma gibi yeni oluşumlar, 
sektörün iç ve dış piyasada etkileneceği yeni talep alanları olarak gelişmektedir. 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili olumsuz gelişmeler sonucu çevre 
dostu üretim süreçleri önem kazanmıştır.143 Önümüzdeki dönemde yaşam kalitesini 
artıran ve kullanım kolaylığı sağlayan, insan ve çevreye duyarlı, hafif, fonksiyonel, kolay 
taşınabilir, modüler mobilyaların dünya pazarında etkin rol edineceği öngörülmektedir. 
Kyoto protokolüne imza atmamız neticesinde 2018 yılından itibaren bu alanda düzenle-
nen yasal zorunlulukların uygulanması ve takip edilmesi gerekeceğinden, sektör bu du-
ruma hazırlanmalıdır. 

Sektörel Gelişme Perspektifi

Mobilyacılık sektörü, ülkemizde emek yoğun bir sektörden sermaye ve bilgi 
yoğun bir sektöre doğru hızlı bir dönüşüm sürecindedir. Bilgiye dayalı yönetim anla-
yışının gelişmesi ve yerleşmesi, süreçlerin bilgi temelli yönetilmesi ve kontrol edilmesi, 
tasarım ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, tecrübeye dayalı iş yapma anlayışının 
terk edilerek bilgi ve tecrübenin bir arada kullanıldığı bir iş yönetim modelinin benimsen-
mesi, sektördeki firmaların küresel rekabette hayatta kalması için önemli hale gelmiştir.

Rekabetçilik gücünün artması için güçlü bir tedarik zinciri yapısının kurul-
ması zorunlu hale gelmiştir. Sektörün en önemli tedarikçilerinden olan tekstil ve keres-

142 Bu kısım Onuncu Kalkınma Planı Mobilya Sektörü Çalışma Grubu Raporundan alınmıştır.
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tecilik endüstrilerinin çıktı kalitesi sektörü doğrudan etkilemektedir. Buna ilaveten satış 
mağazalarının “showroom” olarak düzenlenmesi ve müşterilere sunulan satın alma, taşı-
ma ve montaj tecrübesinin bir bütün halinde olması, sektördeki başarılı firmaların uygu-
ladığı yaklaşımlar arasında öne çıkmaktadır.

Sektörün 2023 Vizyonu kapsamındaki ihracat hedefi 10 milyar dolardır. Sek-
tör, 2023 yılında 25 milyar dolar iç pazar, 10 milyar dolar ihracat olmak üzere toplam 35 
milyar dolarlık ciroya ulaşmayı planlamaktadır. 2023 yılında dünyanın ilk 10 ihracatçısı 
arasına girmeyi planlayan sektörde markalaşma ve yeni ihracat pazarları yoluyla büyüme 
hedeflenmektedir.

Yatay Alanlarla İlişki

Lojistik: Navlun sektör için önemli bir problemdir. Çalışma Grubu toplantılarında 
bu konu ABD’ye ihracat yapılamayışının önündeki en büyük engel olarak ifade edilmiş-
tir. Rekabetçi lojistik ağı, sektörün rekabet gücünün artması için bir gerekliliktir. Yüklerin 
ağırlığı nedeniyle demiryolu ulaşımının geliştirilmesine de ihtiyaç duyulmaktadır.

Finansmana Erişim: Çalışma Grubu çalışmaları kapsamında, belirlenmiş firmala-
ra yapılan ankette, sermaye en önemli sorun olarak belirlenmiştir. Bu büyük ölçüde sektör 
firmalarının genelinde finans yönetiminin yetkin kişilerce yapılmamasına bağlanmıştır. 
Sermaye yeterliliği, öne çıkan firmaların en büyük avantajlarından biridir.

Ar-Ge: Ar-Ge, tasarım ile birlikte, sektörün potansiyelini daha iyi kullanması ve 
dış dünya ile ihracat ilişkilerinin gelişmesi için önem teşkil etmektedir. (Örneğin, gerekli 
araştırma ve geliştirmenin yapılıp ürünlerin hafifletilmesi ve nakliye masraflarının etkisi-
nin azaltılması gibi.)

Tasarım: Tasarım, mobilya sektörünü etkileyen alanlardan en önemlisidir. Sektör-
de özgün markaları diğerlerinden ayırt etmeyi sağlayacak en önemli faktördür. Ancak 
Türkiye’de her ne kadar son yıllarda tasarıma verilen önem artsa da bu alanda faaliyet 
gösteren firmaların kapasitesi hala küresel pazarlarda rekabet etmek için yeterli değildir. 
Bu eksiklik, gelişmiş pazarlara ihracat yapabilmemizin önündeki en büyük engeldir.

Beceriler ve İnsan Kaynağı: Kalifiye işgücü yetersizliği sorunlardan biri olarak 
öne çıkmaktadır. Yetersiz ve niteliksiz insan kaynakları yönetimi nedeniyle, sektör nite-
likli işgücü çekmekte sorunlar yaşamaktadır. Sektörde eleman yetiştirilmesinde usta-çı-
rak ilişkisinin şekillendirdiği atölye kültürünün yaygın oluşu, gelişen bilgi ve teknoloji 
altyapılarının sektöre uyarlanmasını güçleştirmektedir. Özellikle dış ticaret bölümlerinde 
daha deneyimli ve lisan bilen insan kaynağı ihtiyacı bulunmaktadır.

Araçlar/Politika Önerileri:

Yasal Düzenlemeler: Sektördeki firmaların tasarım kabiliyetlerinin insan kaynak-
ları ve fikri mülkiyet boyutu ile ele alınarak iyileştirilmesi gerekmektedir. Buna ilaveten,  
Kyoto yükümlülükleri konusunda Türkiye’de yürürlükte olan mevzuatın, ülkemizin taraf 
olduğu ormancılıkla ilgili uluslararası sözleşmeler dikkate alınarak güncellenmesi ve söz 
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konusu sözleşmelerin takibine yönelik bir yapılanmanın oluşturulması gerekmektedir. 
Bunlara ilaveten, uluslararası akredite olmuş laboratuarlar yaygınlaştırılmalıdır. 

Eğitim: Üniversitelerde mevcut durumda lisans düzeyinde mobilya tasarımı bö-
lümü bulunmamaktadır. Bu bölümlerin lisans ve lisansüstü seviyelerde açılması, sektö-
rün dizayn ve tasarım kabiliyetini artıracaktır. Mevcut tasarım okulları eğitiminin sektör 
beklentileri doğrultusunda güncellenmesi de benzer bir şekilde firmaların bu konudaki 
kabiliyetlerini geliştirmede faydalı olacaktır.

Kamu yatırımları: Kamu yatırımlarının mobilyacılık sektöründeki firmaların kı-
sıtlarını ortadan kaldıracak, dönüşüme öncülük edecek bir şekilde gerçekleşmesi gerek-
mektedir.

Altyapı: Liman altyapılarının geliştirilerek kıta aşırı pazarlara erişimin kolaylaştı-
rılması gerekmektedir. Ayrıca demiryolu altyapısının ve kargo işletmeciliğinin iyileştiril-
mesi de maliyetlerin azalmasını sağlayacaktır. 

Tasarım: Gelişmiş ülke modelleri örnek alınarak yeni, orijinal kimlikli ürünlerin 
oluşumuna yönelik öncülük edecek tasarım enstitülerinin yaygınlaştırılması gerekmek-
tedir. Söz konusu konseyler devletin desteğiyle, hem mobilya sektörüne, hem de genel 
imalat sektörüne ivme katabilecektir. Tasarım enstitülerinin faaliyetlerini sektörün dönü-
şümünü sağlayacak nitelikte geliştirmesi büyük önem taşımaktadır.
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EK 2. Makine ve Sistem Endüstrileri

OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Neden Dönüşüm?

Önümüzdeki 10 yıl içinde, küresel otomotiv sanayiinde önemli değişiklikler bek-
lenmekte ve bunların tüm dünyadaki otomotiv sanayiini tekrar şekillendireceği öngörül-
mektedir. Avrupa pazarı doymuş hale gelirken, üçüncü dünya ülkelerinin pazarları hızla 
gelişmekte, bu da ticaretin akış yönünü ve otomotiv değer zincirinin yapısını değiştir-
mektedir. Üretimin hızla küreselleştiği bir yapıda, Türkiye’nin otomotiv sanayiinde küre-
sel oyuncu olabilmesi ancak değişmekte olan değer zincirinin tasarım, üretim ve dağıtım 
ağına hâkim olması ile mümkün olabilecektir. Bu anlamda değer zinciri içinde etkin bir 
şekilde yer alınması sektörde katma değerin de artmasını sağlayacaktır.

Yaşanan küresel değişimi analiz etmek için gelişmiş ülkeler yeni sanayi po-
litikaları ile rekabet güçlerini artırma arayışına girmişlerdir. Bu kapsamda, CARS 
21 Grubu öngörüleri doğrultusunda, 2020 yılında Avrupa otomotiv sanayiinin güçlü ve 
rekabetçi olarak devam etmesi için gereken temel özellikler ve önlemler belirlenmiştir. 
Otomotiv sanayiinin AB sanayii ile doğrudan yüksek entegrasyon düzeyi nedeniyle AB 
politikaları sektör için önem taşımaktadır.

Türkiye’nin karşısında “Alternatif Ülkeler / Merkezler” giderek artmaktadır. 
Fabrikalar yer değiştirerek daha uygun üretim koşullarının ve pazar potansiyelinin bu-
lunduğu yeni merkezlere kaymaktadır. Bu açıdan alternatif pazar konumunda olan BRIC 
ülkeleri başta olmak üzere Afrika, Güney Amerika ve Asya pazarlarındaki gelişmeler yo-
ğun bir şekilde takip edilmelidir. 

Çevresel etkilerden dolayı alternatif tahrik sistemleri, elektro mobilite ve içten 
yanmalı motorlarda yeni teknolojilerin geliştirilmesi, otomotiv sanayii geleceğinin 
şekillenmesinde önemli faktörler olacaktır. Gelişmiş ülkelerin ‘yeşil ekonomi’ kurgu-
sunda önemli adımlar attıkları gözlenmektedir. İklim değişikliği ve düşük karbon ekono-
misini amaçlayan mevzuatın yaratacağı yükümlülükler Türkiye’de de otomotiv sanayiini 
doğrudan ilgilendirmektedir.144

Dünya otomotiv sanayiinde tüketici beklentileri hızla değişim göstermekte-
dir. Bireysel mobiliteden uzaklaşma, hizmet odaklılık ve daha fazla iletişim hizmetleri 
beklentileri önümüzdeki dönemde otomotiv sektörünün şekillenmesinde önemli faktörler 
olarak ortaya çıkmaktadır. Türk otomotiv sanayiinde de küresel tüketicinin ihtiyaçlarına 
yönelik yeni konsept ürünlerin geliştirilmesi gerekmektedir.145

Gelecekte geleneksel tedarik zinciri yapısında önemli değişiklikler beklenmek-
tedir. Ortaya çıkacak yeni ürün ve yönelimler tedarik zincirindeki dengeleri de değiştire-
cektir. Elektro mobilitenin batarya ve hafif araca yönelik yeni malzemeleri, üreticilerinin 

144 Bu kısım Onuncu Kalkınma Planı Otomotiv Sektörü Çalışma Grubu Raporundan alınmıştır.
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kendi değer zinciri içinde oluşacaktır. Tedarikçiler artık daha fazla özgün teknoloji ile 
özgün ürün yaratan güçlü bir yapıda olacaktır. Bunun sonucunda yeni işbirlikleri ve yeni 
iş modellerinin gelişmesi beklenmektedir.

Sektörel Gelişme Perspektifi

Sektörde yakın vadede tasarım, üretim ve hizmet alanlarında yeni uygulama-
ların geliştirilmesi beklenmektedir. Tasarımda özgün teknoloji ve ürün tasarım şirketle-
rinin daha fazla yer alması beklenmektedir. Üretimde hafif malzeme, elektronik ve elekt-
rikli aksam ve bilgi teknolojileri tedarikçileri, yeni oyuncular olarak yer alacaktır. Hizmet 
alanında ise toplu taşıma ve kiralama şirketlerinin, alt yapı şirketleri ile birlikte yer alması 
beklenmektedir.146

Üretim kapasitenin artırılması için yeni küresel ortaklıklar geliştirilmeli, yeni 
küresel markaların gelişimini özendiren politikalar benimsenmelidir. Mevcut kurulu 
tesisler (joint venture) ise küresel rekabette sürdürülebilirlik için etkin Ar-Ge destekleri 
ile geliştirilmeye devam edilmelidir. 

Sektör için hazırlanan belgelerin öngördüğü çerçevelerin, birbirini tamamla-
yıcı nitelikte uygulanması gerekmektedir. Sektör için ikisi YPK kararı olmak üzere üç 
farklı strateji belgesi bulunmaktadır: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyo-
nunda hazırlanan “Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” 2011 yılın-
da uygulamaya girmiş olup, bu Belge’nin sektörün hedeflerine ulaşması amacıyla kamu 
ve özel sektör işbirliğinde yol gösterici nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.  TİM’in 
2023 vizyonu kapsamında, 75 milyar dolar ve yüzde 2,4 küresel pazar payı hedefleyen 
sektörde büyümenin ana ayağının kişisel otomobiller olması hedeflenmektedir. İç pazara 
yönelik üretimden ziyade ihracata ağırlık veren bu planın, iç pazardaki talebi karşılamaya 
yönelik önlemlerle desteklenmesi önemlidir. Son olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Girdi Tedarik Stratejisi ise sektörlerin üretimde tedarik sorunlarını çözmeyi 
hedefleyen bir çerçeve niteliğindedir. Bu üç belgenin birbirleriyle uyum içerisinde olma-
sı, amaçların gerçekleştirilmesi bakımından önem arz etmektedir. 

Yatay Alanlarla İlişki

Ar-Ge, İnovasyon: Üniversitelerde bulunan test ve araştırma merkezlerinin, Ar-Ge 
ve inovasyonla ilgili birtakım sorunları bulunmaktadır. Kamu bünyesinde kurulacak araş-
tırma merkezlerinin sektör ile işbirliği içinde ve sektörün ihtiyaçlarını küresel standartlara 
göre karşılayacak doğrultuda kurgulanmasının hem bu merkezlerin devamlılığı hem de 
önemli miktarda kaynağın yurt içinde kalması açısında önemi büyüktür. Bu merkezin 
aynı zamanda kalite yönetimine sahip bağımsız bir kurum olarak idari yapılanması küre-
sel tanınırlık açısından önemlidir. Küresel pazarlar için rekabetçi ürün tasarımını destek-
leyen Ar-Ge altyapısının eksikliği sektörün karşılaştığı önemli bir sorundur. Ayrıca yeni 
araç projelerinde ortak tasarım yetkinliğine sahip firma azlığı da ürün platformlarının 
geliştirilmesini zorlaştırmaktadır.

146 A.g.e.
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İnsan Kaynakları ve Beceriler: Otomotiv sektöründe kalifiye işgücü önemli olmak-
la birlikte ülkemizde erişimde sıkıntı çekilen alanlardan biridir. Nitelikli eleman temininde 
arz-talep dengesizliği çeken sektörde mesleki okullar, hızlı değişen teknolojiye ayak uydu-
ramamakta ve eskimiş ve kimi zaman kullanılamayan parçalar üzerinden eğitim sunmak-
tadır. Buna ilaveten üniversitelerde otomotiv ile ilgili lisans ve yüksek lisans bölümlerinin 
kapasite yetersizliği, sektöre mühendis ve araştırmacı bulmakta sorun teşkil etmektedir.

Kamu alımları: Kamu alımları kalite-fiyat değerlendirmesi yapmamakta, yerli 
imalat sanayiini inovasyona yöneltmemekte, şirketlere geleceğe yönelik ürün geliştirme 
şansını vermemektedir. Buna ilaveten yerel yönetimlerin toplu taşıma araçlarında yerli 
malı avantajına rağmen ithal ürünleri tercih etmesi sektör için bir sorundur. Bu itibarla 
otomotiv sanayinin gelmiş olduğu nokta, dünyadaki yeri gibi hususlarda kamu kesiminin 
bilgilendirilmesi bu sorunların aşılmasına katkı sağlayacaktır.

Araçlar/Politika Önerileri:

Kamu Yatırımları: Sınai kümelenmeler dikkate alınarak eksik hatların tamamlan-
ması ve ülke içi ulaştırma maliyetlerinin optimizasyonu için belli bölgelerde ortak lojistik 
merkezlerinin kurulması sektör için yararlı olacaktır. Buna ilaveten ihtisas OSB’leri ku-
rulmalı, bu süreçte lojistik olanaklar da ele alınmalıdır.

Teşvikler: İç pazarın, ihracatın destekleyicisi olarak teşvik edilmesi ve tüketiciler 
üstündeki vergi yükünün hafifletilmesi önemlidir. Güçlü bir iç pazar olmadan sürdürüle-
bilir bir ihracatın mümkün olmayacağı görüşünden yola çıkarak iç pazardaki yüksek po-
tansiyel yeniden değerlendirilmelidir. Taşıtlar ve akaryakıt üzerindeki yüksek vergilerin 
talep odaklı olarak yeniden düzenlenmesi önemli bir teşvik unsuru olacaktır. Demir-çelik-
te katma değeri yüksek yassı metal ve vasıflı çelik ürünlerinin, tekstilde teknik tekstilin, 
elektronikte komponent üretiminin otomotiv sanayiini destekleme stratejisi kapsamında 
değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yasal düzenlemeler: Test ve standartlara dair teknik, yasal ve idari altyapı ge-
liştirilmelidir. Test altyapısına ayrılan kaynaklar artırılırken bu tesislerin bağımsız ku-
rumlarca uluslararası standartlara uygun ve verimli olarak işletilmesi gerekmektedir. Test 
altyapısı konusunda kaynak israfının önlenmesini teminen öncelikle bu tür merkezlerin 
envanterinin çıkarılması önemlidir.

Eğitim: Üniversitelerdeki tasarım bölümlerinde ve mesleki ve teknik öğretimde oto-
motiv bölümlerinin kontenjanlarının yükseltilip öğrencilerin daha güncel becerilerle donatıl-
ması gerekmektedir. Sık güncellenen teknik eğitim aletleri gereksinimi olan meslek liselerin-
de müfredat ve eğitim ekipmanının özel sektörle işbirliği içinde tedarik edilip düzenlenmesi, 
mezunların işe girdiklerinde güncel becerilerle donatılmış olmalarını sağlayacaktır.

MAKİNE SEKTÖRÜ

Neden Dönüşüm?

Yapısal sebeplerden dolayı sektördeki firmaların rekabet gücü kısıtlı kalmak-
tadır. Sektördeki firmaların boyutunun küçük, istihdam edilen mühendis sayısının az 



147

olması, rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Ölçek ekonomisinden yararlanamayan 
firmalar, seri üretime dönük alanlarda ucuz işgücü ve büyük ölçek avantajına sahip Asya 
ülkelerinden rekabet baskısı görmektedir. Bu sebeple küçük boyutlu ve esnek firmalara 
uygun olan tasarıma dayalı üretime geçişe ihtiyaç vardır. 

Birçok makine türünde Pazar; gelişen ülkelere, özellikle de Asya ülkelerine 
doğru kaymaktadır. 2008 yılında başlayan ekonomik kriz bu süreci hızlandırmıştır. Yeni 
pazarlar olarak Asya, Afrika ve Ortadoğu önem kazanmaktadır. Sektörde ticari rekabet 
gümrükler üzerinden değil standardizasyon üzerinden yapılmaktadır, bu sebeple her pa-
zarın kendi standartları bulunmakta, bu standartlara göre üretim yapma gereği ihracatı 
çeşitlendirmeyi zorlaştırmaktadır.

Yazılım ve elektronik parçalarının makine imalatındaki önemi giderek art-
maktadır. Bugün makinelerin içindeki gömülü yazılım, toplam maliyetin yüzde 15-20’si 
civarındadır. Otomasyon ve akıllı sistemlerde yakın gelecekte bu oranın yüzde 60-70’lere 
çıkabileceği düşünülmektedir. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Türkiye 
Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” 2011 yılında uygulamaya girmiştir. 
Belgede belirlenen strateji kapsamındaki hedeflere ulaşılması amacıyla, kamu ve özel 
sektör işbirliğinde hareket edilmektedir.

Sektörel Gelişme Perspektifi

Türkiye’nin makine sektöründe rekabet gücünü artırma fırsatı olduğu alan 
siparişe ve tasarıma dayalı özel sanayi makineleridir. Çin’in sektörde yükselmesi ile 
seri üretime dayalı ve tasarım yönü zayıf ürünlerde rekabet alanı kapanmaktadır. Buna 
karşılık katma değerin yüksek olduğu düşük ölçekte fakat müşteri taleplerine göre tasar-
lanan makineler, Türkiye’deki üreticilerin önündeki fırsat alanlarıdır. 

Tasarım ve müşteri odaklı dönüşmeyi hedefleyen sektörde servis ve bakım hiz-
metlerinin ülke dışında hızlı verilebilmesi sektör ihracatı açısından önem kazan-
maktadır. Özel tezgâhlara da hizmet verebilecek nitelikteki personel ile kaliteli, hızlı 
ve çözüm odaklı servis hizmeti verilmesi çok önemlidir. Bu sebeple teknik personelin 
hareketliliğini sağlayacak önlemler alınmalıdır.

Yatay Alanlarla İlişki

İnsan Kaynağı ve Beceriler: Eğitimli ara eleman ve mühendislerin istihdam edil-
mesi, sektörün rekabet gücünü geliştirebilmesi için en önemli faktördür. Fakat sektördeki 
çoğu firmada mühendis çalıştırılmamaktadır. 

Tasarım: Tasarım, makine üretiminde git gide önem kazanmaktadır. 

Ar-Ge: Sektörde müşteri taleplerine dayalı olarak ürün geliştirme amaçlı Ar-Ge 
yapılmaktadır. Firmalar geliştirdikleri ürün ve teknolojilerin patentini almak konusunda 
yeterince bilinçli davranmamaktadır.
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Araçlar/Politika Önerileri:

Teşvikler: Eximbank, yatırım malları ihracatını ülke kredileri ve ucuz ve uzun va-
deli müşteri kredileriyle desteklemelidir.

Yasal düzenlemeler: Kamu alımları ile yerli üretim ve yeniliği destekleyici bir 
ortam yaratılması gerekmektedir. Kamu alımlarında en düşük fiyat yerine ömür devri 
yaklaşımı ile maliyet hesaplanmalıdır. Kamu alımlarında daha nitelikli şartnameler hazır-
lanması suretiyle yerli üreticilerin dışlanması engellenmelidir.

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ

Neden Dönüşüm?

Çin, sektörün bir çok alt dalında rekabeti imkansız kılmıştır ve gelecek 10 yıl 
içerisinde tasarımda da önemli bir oyuncu haline gelecektir. Elektronik üretimi ve 
tüketimi ağırlıklı olarak Uzak Doğuya, göstergeler dışında da Çin’e kaymış durumdadır. 
Cep telefonu gibi çok sayıda model üretilen ürünlerin yer aldığı belli alt sektörlerde tasa-
rım faaliyetleri de giderek Çin’de yürütülmektedir. Avrupa ve Amerika’daki firmalar ise 
daha çok fikri mülkiyet alanında rekabetçiliklerini ortaya koymaktadır.147

Türkiye’nin elektronik sektöründe, “dünyada ilk” olarak pazara yansıyan bir 
ürün gözlenmemektedir. Dolayısıyla, sektör, başkalarının da yaptığını, daha değişik 
ve münferit pazarların isteklerine daha iyi yanıt verebilir olarak yapmak ve daha dü-
şük toplam maliyetle ürün sağlamak gibi ikincil avantajlar ile rekabet gücü aramaktadır. 
Bu durumun, sektörün kendi teknolojisini üreterek öne geçme yöntemi ile değiştirilmesi 
gerekmektedir. 2023 vizyonunda yer alan toplam 500 milyar dolar tutarında ihracattan 
elektronik sektörüne düşen pay 45 milyar dolardır. Bu hedefin, sektörün mevcut rekabet 
gücü ile gerçekleştirilmesi mümkün değildir.148

Elektronik sektörünün diğer sektörlerle ilişkisi hızla artmakta, sektör akıl-
lı sistemler yoluyla farklı ürünlere entegre olmaktadır. Sektördeki firmalar, ayrıca 
sektör olarak ele alınmayan yazılım çalışmalarının bir kısmını da içinde barındırmaya 
başlamıştır. Bu eğilimin artarak sürmesi beklenmektedir. Yazılım, hattâ işletim sistemi, 
donanımın ayrılmaz bir parçası olmaya başlamıştır. Elektronik sektörü hem güvenlik sek-
törünün içindeki alanını genişletmekte (siber güvenlik), hem de kendi alanı içerisinde gü-
venlik ve yasa katmanlarına ihtiyaç duymaktadır. Endüstriyel kontrol alt grubunun üretim 
ortamlarını otomatize etmek dışına taştığı gözlenmektedir. Önümüzdeki on yılda, büyük 
olasılıkla diğer alt sektörler içerisinde en çok yayılma bu alanda yaşanacaktır. İnşaatta 
konut ve işyerleri, özellikle alış veriş ve yaşam merkezleri, başta otomotiv olmak üzere 
makine, dayanıklı tüketim malları, hatta ulaştırma, enerji ve su dağıtım ağları bu kapsam-
da değerlendirilmelidir

147 Bu kısım Onuncu Kalkınma Planı Elektronik Sektörü Çalışma Grubu Raporundan alınmştır
148 A.g.e.
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“Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” 2012 
yılında Yüksek Planlama Kurulu’nca onaylanarak uygulamaya konulmuştur. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ilgili sektör temsilcileri ve kamu işbir-
liğiyle hazırlanan ve 2012-2016 yıllarını kapsayan belgenin, Bölgede Ar-Ge ve Üretim 
Üssü Haline Gelerek Elektrik ve Elektronik Alanında Dünya Pazarında Söz Sahibi Olmak 
vizyonu çerçevesinde sektörün gelişimine önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.

Sektörel Gelişme Perspektifi

Yerli fikri mülkiyete dayalı ürünler üretilmesi, ürünlerdeki yabancı fikri mül-
kiyet oranlarının düşürülmesi hedefleri konulmalı ve bunlara özel teşvikler veril-
melidir. Sanayide dönüşüm, katma değeri düşük olan işlerin terk edilmesi, ya da yabancı 
ülkelerde kurulacak ortak girişimler tarafından oralarda üretilerek sürdürülmesi, yerlerine 
nitelikli katma değerli ürünlerin konulması ile elde edilecektir. Terk etmek zorunda kaldı-
ğımız teknolojileri yeni pazarlarda değerlendirmek için bir yol da gelir düzeyi daha düşük 
yabancı ülkelerde ortak girişimler kurulmasıdır.149 

Sektörde yeni iş alanlarının belirlenmesi önem kazanmaktadır. Uzun vadeli 
gelişme perspektifinde aydınlatma ve görüntü teknolojilerinde karbon nano tüp teknolo-
jisi desteklenmelidir. Elektronik sektörünün sağladığı ürün ve hizmetler yurtdışına ihraç 
edilebilir nitelikte olduğundan, sektör mühendislik/müşavirlik hizmetleri gibi desteklen-
melidir.150 

Yatay Alanlarla İlişki

Beceriler ve İnsan Kaynağı: Elektronik sektörünün her yeni alanında o alana özel 
yeteneklerle donatılmış mühendis, araştırmacı ve teknisyen düzeyinde elemana ihtiyaç 
vardır. Eğitim politikaları tasarlanırken, uzun vadede sektörün dönüşümünün gerektirdiği 
istihdam yapısı hedeflenmelidir. Kısa vadede de mevcut işgücünün dönüşüm ihtiyaçlarına 
adapte edilebilmesi gerekmektedir. 

Finansmana Erişim: Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerle kredi anlaşma-
ları olması nedeniyle alıcılar, o kredi ile yalnızca krediyi veren ülkenin mallarını alabil-
mekte, bu durum Türk mallarının ihracatını engellemektedir.  Benzer olanakları devleti-
miz de sağlamalıdır.

Ar-Ge: Sektör için hayati önem taşıyan Ar-Ge’nin kamu tarafından sağlanan des-
teklerinin daha hedef odaklı ve etkin olarak tasarlanması gerekmektedir. 

Araçlar/Politika Önerileri

İşbirliği ve Diyalog oluşturma: Çift amaçlı (savunma ve sivil) teknolojilerin her 
iki taraftaki uygulama olanakları da dikkate alınarak ele alınması gereklidir. Bu kapsam-

149 A.g.e.
150 A.g.e.
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da “sivil-savunma ortak değerlendirme mercii”nin ya da bu işlevi yerine getirmek üzere 
bir mekanizmanın kurulması yararlı olacaktır. 

Teşvikler: Önümüzdeki on yılın temel teknolojileri olarak ortaya çıkan telli alanda 
fiber (FTTx),  tesiz alanda LTE (4G) stratejik alanlar olarak belirlenmelidir. Yeni nesil 
(4G) telsiz teknolojisine (LTE) geçiş bir zorunluluk olduğundan, şimdiden buna ilişkin 
baz istasyonu (BTS) ve kontrol birimlerinin (RNC) ürünlerinin geliştirme ve üretimi teş-
vik edilmeli, bu ürünleri geliştirme yetkinliğine sahip yerli firmalar arasında rekabet ön-
cesi işbirlikleri ile buna ilişkin yerli endüstriyi oluşturacak eko-sistem oluşturulmalıdır.151

Yasal Düzenlemeler:  Otomotivde, Türkiye’ye has üstün özellikleri olan standart-
lar oluşturulması, bu standartlara uygun ürünler hazırlanması ve bunların belli araç tipleri 
veya belli yollarda trafiğe çıkacak tüm araçlarda bulundurulmasının mecbur tutulması, 
yerli tasarım otomotiv elektroniğinin finansman sorununu ortadan kaldıracaktır. Dayanık-
lı tüketim mallarının kendi aralarında ve merkezleri ile haberleşen duruma getirilmesinin 
(M2M), başta enerji verimliliği olmak üzere bir dizi yararı vardır. Devletin, bu yeteneği, 
bedelini kısmen bu yeteneği olmayan cihazlardan alacağı kesintilerle karşılayarak des-
teklemesi, dayanıklı tüketim mallarına daha fazla elektronik aksam kullandıracak, diğer 
taraftan gelecek yıllarda yaygınlaşacak “nesnelerin interneti” kavramına üreticilerimizi 
erken dönemde kavuşturup, onların yurt dışı pazarlarda öne geçmelerini sağlayacaktır. 
Ayrıca Türkiye’ye has üstün özellikleri olan telemetre ve kontrol standartları oluşturul-
ması, inşaatlarda bu standarda uygun ürünlerin kullanılmasının mecbur tutulması, yerli 
tasarım “enerji tutumlu / akıllı bina” uygulamalarının pazarını oluşturacaktır.152

151 A.g.e.
152 A.g.e.
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EK 3. Temel ve Ara Mallar Endüstrisi

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

Neden Dönüşüm?

Çin, son yıllarda yaptığı yatırımlar ile dünya çelik sektöründeki payını önemli 
ölçüde artırmış ve ülkemizin sektördeki rekabet gücünü tehlikeye sokmuştur. Çin’in 
çelik üretiminde, kendine yetebilir konuma gelmesinin ardından elindeki arz fazlasını 
ihraç etmeye başlaması, piyasadaki rekabetin artmasına neden olmuştur. Bu sebeple ül-
kemizin demir-çelik sektöründeki konumunu koruyabilmesi için özel tedbirler alması ge-
rekmektedir.

Çelik, otomotiv, beyaz eşya ve makine gibi katma değeri yüksek tüketici sek-
törlerinin ana girdilerinden olması nedeniyle, ihracat hedeflerinin başarıya ulaşa-
bilmesi için önemli bir rol oynamaktadır. Ülkemizin 2023 yılında 500 milyar dolarlık 
ihracat hacmine ulaşması hedeflenirken, Makine ve Aksamları sektörünün ihracat içeri-
sindeki payının 100 milyar dolar seviyesinde olması beklenmektedir. Makine sektörünün 
bu hedefe ulaşabilmesi için piyasadan ihtiyaç duyduğu oranda ve çeşitlilikte çeliği temin 
edebilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan çelik sektöründe ürün çeşitliliğinin sağlanması 
ve ihracat pazarlarının farklı kesimlerinde yer alması için gereken önemler alınmalıdır. 
Zira son dönemlerde yaşanan ekonomik krizlerin etkisiyle demir-çelik sektöründe sınır 
ötesi ticaret zayıflamış, endüstriler çelik ihtiyacını yerel piyasalardan karşılama eğilimine 
yönelmiştir.

Sektörün gelecek hedeflerine ulaşması hususunda bir yol haritası niteliği ta-
şıyan, Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Ey-
lem Planı; Yüksek Planlama Kurulu’nda kabul edilmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı koordinasyonunda ilgili sektör temsilcileri ve kamu işbirliğiyle hazırlanan ve 
2012-2016 yıllarını kapsayan belgenin, Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörün-
de Yüksek Katma Değerli Ürünlerin Üretim Üssü Olmak vizyonu çerçevesinde sektörün 
rekabet gücünün artırılmasına yönelik belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda 
bulunacağı beklenmektedir.

Sektörel Gelişme Perspektifi

Önümüzdeki yıllarda demir-çelik sektörünün mevcut kullanım alanların-
da verimlilik artışının sağlanması için önemli gelişmeler yaşanacaktır. Demir-çelik 
ürünlerinin yoğun olarak kullanıldığı sektörlerde verimliliği ve kaliteyi artırmaya yönelik 
çalışmalar önem kazanacaktır. Özellikle yapısal çelik ürünlerinin kullanıldığı inşaat sek-
töründe demir-çelik ürünleri kritik öneme sahiptir. Bununla beraber ülkemizin deprem 
kuşağında yer alması, önümüzdeki yıllarda yapılacak inşaatlarda yapısal çelik kullanımı-
nın artacağına işaret etmektedir.

Otomotiv endüstrisi çeliğin de içinde bulunduğu üretim girdilerini seçerken 
verimlilik, performans ve güvenlik unsurlarını dikkate almaktadır. Artan petrol 
fiyatları ve yeşil dönüşüm sayesinde, üretilen araçların daha az yakıt tüketmesi amaç-
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lanmaktadır. Bu bakımdan daha hafif ve dayanıklı çelik kullanılarak araç ağırlıklarının 
azaltılmasına çalışılmaktadır. Ülkemiz otomotiv sektöründeki yerli girdi kullanımını ar-
tırmaya yönelik gelişmeler dikkate alındığında, ihtiyaç duyulan hafif ve dayanıklı çeliğin, 
vasıflı olarak ve maliyeti düşük yollarla üretilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yatay Alanlarla İlişki

İnsan Kaynağı: Sektörün nitelikli çalışan, teknik eleman ve mühendis ihtiyacı var-
dır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için sektör üniversite ve mesleki eğitim kurslarından 
faydalanabilecektir. Ancak vasıflı işgücü yaratılırken sanayideki dönüşüm göz ardı edil-
memeli; eğitim programları ihtiyaç duyulacak istihdam yapısına uygun planlanmalıdır.

Tasarım: Teknolojinin gelişmesiyle talep edilen ürünler farklılık göstermekte; çe-
lik endüstrisinde Ar-Ge faaliyetlerinin ve ürün çeşitliliğinin önemi artmaktadır. Bu ne-
denle yüksek katma değere sahip ürünlerde girdi olarak kullanılan çeliğin dönüşüme ayak 
uydurması gerekmektedir.

Lojistik: Demir-çelik ürünlerinin üretimdeki öneminden dolayı hızlı ve etkin bi-
çimde temin edilmesi önemlidir. Bu nedenle yerel pazar ve komşu ülkelerdeki hedef pa-
zarlarına üretilen çelik ürünlerinin iletilmesi için lojistik altyapının geliştirilmesine ihti-
yaç duyulmaktadır. 

Finansmana Erişim: Büyük ölçüde ithalat yoluyla karşılanmakta olan işlenmiş 
çelik ürünlerinin finansmanı için yatırım sürecini yavaşlatan faktörlerin ortadan kaldırıl-
ması gerekmektedir.

Araçlar/Politika Önerileri

Kamu Alımları: Can ve mal güvenliğinin sağlanması için demir-çelik ürünleri-
nin piyasada gözetimi ve denetimi artırılmalıdır. Kamu alımlarında belirli standartlara 
uygunluğu kanıtlanmış ürünler tercih edilmelidir. Ayrıca kentsel dönüşüm sürecini hız-
landırmak için, ilgili projelerde kullanılan demir-çelik ürünleri üzerindeki KDV oranının 
düşürülmesi önerilmektedir. 

Teşvikler: Katma değeri yüksek demir-çelik üretimine geçiş imkanı sağlamayı he-
defleyen ürün geliştirme çalışmalarının desteklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Ar-
Ge ve Ür-Ge teşvikleri istihdamı destekleyici nitelikte olmalıdır. Ayrıca ilgili endüstriye 
yapılan yatırımların hızlandırılması için çevre mevzuatı, arazi tahsisi ve izin süreçlerinde 
kolaylık sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yasal Düzenlemeler: Vasıflı demir-çelik ürünleri başta olmak üzere, yerli ma-
mullerin tüketimini teşvik edecek mekanizmalar geliştirilmelidir. Dahilde İşleme Rejimi 
(DİR) uygulamalarının da, yerli üretimi destekleyecek ve azami katma değer yaratılması-
na imkan sağlayacak şekilde, günümüzün değişen koşullarına göre revize edilmesi büyük 
önem taşımaktadır.
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Eğitim ve İstihdam: Dönüşümün etkisiyle artacak mühendis, teknik eleman ve 
nitelikli çalışan ihtiyaçlarına cevap verebilecek eğitim programları düzenlenmelidir. Bu 
bakımdan üniversitelerin Metalürji Mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilere de-
mir-çelik alanında uzmanlaşma imkanları sunulmalıdır. Ayrıca ilgili bölümlerin yüksek 
lisans ve doktora programlarında demir-çelik endüstrisinde uzmanlaşma imkanı sağlayan 
programlar kurulmalıdır.

Enerji: Sektörün en büyük maliyet unsurlarından enerji maliyetlerinin kısılmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda enerji maliyetleri arasında sektörle ilgili olmayan 
yüklerin kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik ça-
lışmalar desteklenmelidir. 

KİMYA SEKTÖRÜ

Neden Dönüşüm?

Kimya sektöründe küresel gelişmelerin gerisinde kalınması mevcut ihracat pa-
zarlarındaki rekabet gücünün kaybedilmesine neden olacaktır. Endüstrideki üretim 
teknikleri ithalat yapan ülkelere hızla yayılmaktadır. Buna bağlı olarak en büyük ithalatçı 
konumundaki ülkeler aynı zamanda en büyük üreticiler haline gelmektedir. Bu yüzden 
kimya sanayii mevcut teknoloji ve kapasitesini ileriye taşıyacak dönüşümü gerçekleştire-
mez ise, sektör ihracatı hızla düşecek ve sektörün dış ticaret açığına olumsuz etkisi arta-
caktır. Kimya sanayi gerek bölge ülkelerine ihracatını gerçekleştirdiği ürünlerde rekabet 
ve üretim kabiliyetini artırmalı gerekse de yeni yüksek katma değerli ürünlerle AB başta 
olmak üzere gelişmiş ülkeler ile gerçekleştirdiği ihracatı artırmayı hedeflemelidir.

Kimya endüstrisi, imalat sanayiinin bütün sektör zincirlerinde yer alması se-
bebiyle, üretim için stratejik öneme sahiptir. Sektörün bünyesinde barındırdığı ürünle-
rin yüzde 30’u nihai tüketiciye ulaşırken, yüzde 70 gibi büyük bir kısmı diğer imalat alt 
sektörlerinde ara girdi olarak kullanılmaktadır.153 

Türkiye Kimya  Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Yüksek Planlama Ku-
rulu’nda kabul edilmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ilgi-
li sektör temsilcileri ve kamu işbirliğiyle hazırlanan ve 2012-2016 yıllarını kapsayan bel-
genin, Katma Değeri Yüksek Ürünler Üreterek, Türkiye’yi Yatırım Üssü Haline Getirmek 
vizyonu çerçevesinde sektörün belirlenen alanlardaki hedeflerine ulaşmasında önemli rol 
üstlenmesi beklenmektedir.

Sektörel Gelişme Perspektifi

Günümüzde “yeşil dönüşüm” perspektifiyle kimyasal maddelerin çevreyle 
uyumlu olması büyük önem kazanmıştır. Endüstride çevre dostu ürünlerin tasarlan-
ması ve atık ürünlerin bertaraf edilmesi sürecindeki risk yönetiminin idare edilmesi ge-
rekmektedir. Bu bakımdan daha az kimyasal kullanan, dolayısıyla çevreye daha az zarar 
veren ürünlerin gelecekteki önemi artıracaktır.

153 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, (2012)
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Sektörün en önemli ihtiyaçlarından hammadde ve enerjiye erişimin ekonomik 
olmasının yanı sıra sürdürülebilir olması gerekmektedir. Gelecekte enerji fiyatları-
nın artması beklenmektedir. Bununla beraber bazı hammaddelerin kısıtlı rezervlerinden 
ötürü tedarik edilmesi güç hale gelecektir. Bu yüzden ürün çeşitliliğinin sağlanması ve 
farklı amaçlara uygun kimyasalların geliştirilmesi için polimer kimyasının geliştirilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, kömür rezervlerimizin hammadde kaynağı olarak kullanılmasını 
sağlayacak teknolojilere ağırlık verildiği takdirde kömür rezervlerimiz de sektörün ener-
jiye erişimini kolaylaştıracaktır.

Yatay Alanlarla İlişki

Enerji: Yüksek teknolojili üretim yapan kimya sektöründe enerjinin sürekliliği 
oldukça önemlidir. Ancak doğalgaz ile üretilen elektriğin pahalı olması sektörde enerji 
maliyetlerini artırmaktadır. Bu bakımdan yerli kaynakların kullanımı ve enerji tüketimini 
azaltacak önlemlerin alınması gerekmektedir.

Lojistik: Sektörde üretilen nihai ürünlerde ulaşım maliyetlerinin payı büyüktür. 
Üretim sahalarının dağınık olması nedeniyle bu maliyetler artmaktadır. Bu nedenle kimya 
sektörü için lojistik avantaj sağlayabilecek liman gibi özel üretim bölgeleri tespit edilmeli 
ve buralarda ortak yatırım alanları oluşturulmalıdır.

Yatırım Yeri: Sektörün öngörülen hedeflerine ulaşabilmesi için yatırım ihtiyacı bü-
yüktür. Bu yatırımların enerji, ulaştırma ve ilgili diğer sanayilere yakınlık gibi faktörlerin 
dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Kimya tesislerinin deniz kıyısına, enerji kaynak-
larına ve ulaştırma sistemlerine yakın olması sağlanmalıdır. Ayrıca, tahsis edilecek alanlar-
da ihtisas OSB’lerin kurulması kümelenme faaliyetlerine destek olacaktır. Bu OSB’lerde 
lojistik ve enerji konularının bir arada ele alınması ortak sorunların çözümü için gereklidir. 

Araçlar/Politika Önerileri

Ar-Ge: Sektörün rekabet gücünü artıracak ve gelişimini hızlandıracak Ar-Ge fa-
aliyetleri desteklenmelidir. Bu bakımdan girişimci firmaların desteklenmesine yönelik 
politikalar uygulanmalı ve girişim sermayesinin önü açılmalıdır.

Yasal Düzenlemeler ve Teşvikler: Bürokratik süreçlerin uzunluğu nedeniyle, sek-
tör tarafından “zaman vergisi”154 olarak adlandırılan durumun azaltılması sektördeki bir-
çok firma için en önemli teşvik niteliğindedir. Bir yatırımın öngörülenden bir yıl evvel 
tamamlanması sektördeki firmalara bölgesel teşviklerden daha fazla gelir sağlamaktadır.

SERAMİK SEKTÖRÜ

Neden Dönüşüm?

2023 Vizyonu’nda yer alan toplam 500 milyar dolar ihracat hedefinde seramik sek-
törüne düşen pay 3,5 milyar dolar  kadardır. Ancak bu hedefe mevcut üretim stratejile-

154 Zaman vergisi kavramı işletmelerin mevzuat nedeniyle yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülükler için harca-
dıkları zamanı ifade etmek için kullanılmaktadır.
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riyle ulaşmak mümkün değildir. Mevcut alt sektörlerin rekabet gücünü artırarak organik 
büyümesini maksimize edecek (enerji, hammadde, inovasyon ve kamu politikaları baş-
lıklarında karşılaşılan) sorunların giderilmesi gerekir. Ayrıca ülkemizde varlığı çok kısıtlı 
olan yarı mamul ve yatırım malları üreten kuruluşlar ülkeye çekilerek sektörde yeni bir 
inorganik büyüme alanı yaratılmalıdır. Bu alan dolaylı olarak mevcut sektörlerin rekabet 
gücünün artmasına da katkı sağlayacaktır. Seramik sektörü maliyetlerini en aza indirge-
yecek, pazarda rekabet gücünü artıracak bir dönüşüme ihtiyaç duymaktadır. Zira ticari 
bariyerlerinin ortadan kalkmasıyla, pazara hakim küresel oyuncular ortaya çıkmakta ve 
rekabet artmaktadır. 

Yakın gelecekte yaşanan ekonomik krizlerin etkisiyle, dünya seramik pazarı, 
BRIC ve Asya ülkeleri başta olmak üzere, Türkiye’ye rakip olan alternatif bölgelere 
kaymaktadır. Seramik sektöründe üretim faaliyetleri daha ucuz üretim koşullarının bu-
lunduğu merkezlerde gelişmektedir. Bu potansiyel pazarlar, enerji ve lojistik maliyetle-
rinin daha az olması nedeniyle tercih edilmektedir. Çin gibi, son yıllarda dünya seramik 
üretimindeki payını olağanüstü ölçüde artıran yeni oyuncular, sektördeki yeni yatırımla-
rı çekmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin seramik sektöründeki yerini koruyabilmesi için 
kendi teknolojisini geliştirerek pazarlayabileceği bir dönüşüme ihtiyacı vardır.

Günümüzde “yeşil dönüşümün” etkisiyle, çevre dostu ve sürdürülebilir inşaat 
kavramı önem kazanmaktadır. Yapılarda enerji sarfiyatını ve çevre kirliliğini azaltacak 
önlemler alınmaktadır. Seramik ürünleri de “yeşil” konseptine uygun olarak dizayn edil-
melidir. Zira ülkemizde artan kentleşme süreci dikkate alındığında; seramik ürünleri des-
teklenerek sektörün yeşil konseptine adapte edilmesi ekonomik bir fırsat niteliğindedir. 

Türkiye Seramik  Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı; Yüksek Planlama 
Kurulu’nda kabul edilmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 
ilgili sektör temsilcileri ve kamu işbirliğiyle hazırlanan ve 2012-2016 yıllarını kapsayan 
belgenin, Türk Seramik Sektörünün İmajını Yükseltmek ve Küresel Pazar Payını Artırmak 
vizyonu çerçevesinde seramik sektörüne önemli katkılar yapması beklenmektedir.

Sektörel Gelişme Perspektifi

Seramik endüstrisinde kaynakların etkin kullanımı ve ürünlerin marka değe-
rinin güçlendirilmesi için firmalar, üniversiteler, kamu ve federasyon temsilcilerinin 
katılımı ile stratejik eylem planı oluşturulmalıdır. Dünya rekabetinde var olabilmek 
için sektörün yaşanan gelişmelerden geri kalmaması gerekmektedir. Son teknolojilerin 
sanayide kullanılması, tasarım yetkinliklerinin geliştirilmesi ve imalatta alternatif ham-
maddelerin kullanılması hem imalatta katma değeri yüksek üretim yapılmasına, hem de 
pazardaki Türk markası değerinin artmasına olanak sağlayacaktır. Bu nedenle sektöre 
yeni yatırımlar yapılmalı ve ürün çeşitliliği artırılmalıdır.

Kolaylaştırıcı teknolojiler olan (enabling technology) ileri seramik malzeme-
lerinin ülkemizde üretilebilmesi için hedef odaklı yaklaşımlar geliştirilmelidir. Bu 
kapsamda, üniversitelerdeki birikimlerin teknolojiye ve ürüne dönüştürülmesi için yo-
ğun çabalar sarf edilmelidir. Refrakter malzeme, ileri seramik ürünler ve benzeri ithal 
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edilen malzemelerin yurt içinde üretimi ve yeni teknolojilerin imalata uygulanabilmesi 
için yatırım yapılmasına ihtiyaç vardır. Seramik endüstrisinin güçlenmesi için yerli ham-
maddelerin çeşitli zenginleştirme yöntemleri ile kullanılır hale getirilmesi gerekmektedir. 
Tüvenan olarak kullanılabilir kalitede olanların ise düşük miktarda olması, sektörün ithal 
ürünlere yönelmesini zorunlu kılmaktadır. Zenginleştirme tesislerinin oluşumunu sağla-
yacak projeler geliştirilmeli ve bunlar teşvik edilmelidir. 

Yatay Alanlarla İlişki

Beceriler ve İnsan Kaynağı: Sektördeki bilgi birikimi sayesinde, seramik alanında 
henüz gelişmekte olan ülkelere karşı kaliteli insan kaynağı avantajı bulunmaktadır. Ancak 
bu kaynağın sayıca az olması nedeniyle, nitelikli çalışan, mühendis ve teknik eleman ih-
tiyacını karşılayacak mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir. Seramik uygulama-
larının eğitim gerektiren ve ustalık isteyen bir meslek olması sebebiyle, ustalar tarafından 
ilgili eğitim kurumlarında verilecek sertifika programları faydalı olacaktır. Bu eğitim ku-
rumlarından başarıyla mezun olan kişilerin kayıt altına alınması ve sektörde kullanılma-
sıyla nitelikli insan kaynağı sorununa çözüm bulunabilecektir.

Ar-Ge: “Yeşil” seramik ürünlerinin üretilebilmesi amacıyla doğal kaynak tüketimi-
ni (su, enerji, hammadde) gerek üretim gerekse kullanım sırasında minimize eden Ar-Ge 
ve ürün geliştirme faaliyetleri özendirilmeli ve teşvik edilmelidir. Özellikle çevre yatırım-
ları kapsamında, katma değeri yüksek seramik ürünleri kamu tarafından desteklenmelidir.

Lojistik: İç piyasa ve komşu ülkelere yönelik ulaştırma altyapısı eksiklikleri bulun-
maktadır. Seramik ürünlerinin daha hızlı ve ekonomik şekilde pazarlanabilmesi için mev-
cut karayolu, demiryolu ve liman altyapısındaki yetersizlikler giderilmelidir. Özellikle 
demiryolu altyapısının güçlendirilmesi, sektörün ağır hammadde ve ürünlerinin taşınma-
sında maliyet avantajı sağlayacağından önemlidir. Zira ülkemizde söz konusu ürünlerin 
taşınmasında ağırlıklı olarak karayolunun kullanılması maliyetleri artırdığı gibi çevresel 
sorunlar da yaratmaktadır. Ayrıca demiryolu ile taşımacılık imkanlarının olduğu lojistik 
köy yatırımları ile hem lojistik maliyetleri, hem de depolama/antrepo gibi hizmet mali-
yetleri azaltılabilecektir.

Finansmana Erişim: Sektörün büyümesine imkan sağlayacak yatırım ortamının 
desteklenmesi amacıyla, devletin banka kredi faizleri ve “yenileme kredisi” yoluyla des-
tek sağlaması gerekmektedir. Ayrıca, seramik üreticisi firmaların inşaat sektöründeki fir-
malar ile ortak hareket etmesiyle iç pazardaki talebi hareketlendirecek kredi imkanları 
sunulmalıdır.

Araçlar/Politika Önerileri

Kamu Alımları: Başta kentsel dönüşüm projeleri olmak üzere kamu alımlarında 
yerli seramik malzemelerin kullanımı teşvik edilmelidir. Bu çerçevede, kamu ihalelerin-
deki satın alma kararlarında belirleyici olan düşük fiyat tercihleri, mal ve hizmet maliye-
tini belirleyen kalite unsurları dikkate alınarak yapılmalıdır. Zira hizmetin ömrü, yapıla-
bilirliği ve teslim süresi gibi kalite unsurlarının yer aldığı “toplam sahip olma maliyeti” 
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belirlenmediği takdirde kamu zararı ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple teknik şartname-
lerde ürün sınıfının fiyat/performans değerlerini belirleyen kriterler gösterilmelidir.

Teşvikler: Sektörün ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için katma değeri yüksek üre-
tim yapabilmesi şarttır. Bu ürünlere geçiş imkanı sağlayacak dönüşüm Ar-Ge, inovasyon 
ve ürün geliştirme çalışmaları desteklenmelidir. Ayrıca sektörün en önemli girdi maliyet-
lerinden olan enerji ve yakıt için teşvik uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sayede 
rekabet gücü artacak Türk firmaları, pazardaki marka değerini yükseltme imkanına sahip 
olacaktır. Bu süreçte zorluk yaşayan firmalara ise yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinde insan 
kaynağı ve finansal destek sağlanması gerekmektedir.

Ar-Ge:  Sektörün mevcut alt sektörlerinin (Seramik Kaplama, Seramik Sağlık Ge-
reçleri, Refrakter, Sofra ve Süs Eşyası, Tuğla Kiremit) rekabet gücünü artıracak maliyet 
düşürmeye ve müşteri değeri yaratmaya yönelik inovatif Ar-Ge projelerinin desteklenme-
si gereklidir. Bunun yanında mevcut durumda ülkemizdeki büyüklüğü yok denecek kadar 
küçük olan Teknik Seramiklerin üretim hacmini artıracak ve seramik sektörünün inor-
ganik büyümesine katkı sağlayacak Ar-Ge projeleri desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.

Yasal Düzenlemeler: AB, Çin menşeli ithal seramik ürünlerine damping vergisi 
uyguladığından, bu ürünlerin alternatif pazar arayışı ile birlikte Türkiye’ye gelmesi söz 
konusudur. Çin menşeli seramik karolardaki Gözetim Uygulaması sektör için olumlu bir 
gelişme olduğu halde, devamlılığı sağlanmadığı takdirde düşük fiyatlı ithal ürünlerin pa-
zardaki payı artacaktır. Piyasa gözetimi ve denetimi ile gerekli standartları karşılamayan 
ürünlerin pazara girişi ve kullanımının önüne geçilmelidir. Ayrıca gümrüklerdeki denetle-
me işlemlerinde seramik ürün gruplarının öncelik sahibi olması faydalı olacaktır.

Uluslararası Anlaşmalar: Sektörde yüksek katma değere sahip ileri teknoloji üre-
time geçiş imkânı sağlayacak devlet desteği mekanizmaları, Gümrük Birliği ve DTÖ kap-
samındaki yükümlülüklerimiz dikkate alınarak geliştirilmelidir. 

Beceriler ve İnsan Kaynağı: TÜBİTAK üniversitelerde seramik sektörünün ge-
liştirilmesine yönelik eğitim projelerine destek olmalıdır. Ayrıca, üniversitelerimizin se-
ramik, malzeme ve metalürji programlarının, seramiğin malzeme ve tasarım alanlarında 
uzmanlaşmayı sağlayacak şekilde planlanması gerekmektedir.
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EK 4. Yaşam Bilimleri Endüstrisi

TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ MALZEME SEKTÖRÜ

Neden Dönüşüm?

Sağlık endüstrisinin yüzde 85 dışa bağımlı olması kamu harcamalarını artır-
makta ve katma değeri yüksek teknolojilerden ülke ekonomisinin faydalanmasını 
zorlaştırmaktadır. Ülkemizde sağlık giderlerinin artmasıyla, tıbbi cihaz ve tıbbi mal-
zemelerin yerel endüstride gelişmesinin önemi artmıştır. Biyoteknoloji, nanoteknoloji, 
bilişim ve mikroelektromekanik gibi katma değeri yüksek alanlarda yerli üretim imkan-
ları geliştirilmelidir. Söz konusu ürünlerin ihraç edilmesi ekonomiye büyük fayda sağla-
yacaktır.

Tıbbi cihaz sektöründe küresel oyuncuların varlığı yerel oyuncuların pazarda-
ki rekabet şansını azaltmaktadır. Büyük şirketler kendilerine rakip olabilecek yenilikçi 
yerel üreticileri satın alma yoluna gitmektedir. Bu durum tıbbi cihazların ithal edilmesini 
zorunlu kılmaktadır. Türkiye hızla değişen tıbbi cihaz teknolojilerindeki tüketici konu-
mundan üretici hale dönüşmelidir. Bu dönüşümün sağlanması için bir sektörel dönüşüm 
stratejisine ihtiyaç duyulmaktadır. Strateji kapsamında çağımızın en yaygın hastalıkları 
(kanser, obezite, yapay organlar, görüntüleme teknikleri vb. gibi) dikkate alınarak üretim 
yapılmalıdır. Ayrıca, tamamlayıcı ürün niteliğindeki bazı ilaçlar ile tıbbi cihazların biyo-
medikal alanındaki entegrasyonunun artıyor olması, söz konusu sektörlerin yakınsayaca-
ğına işaret etmektedir.

Sektörel Gelişme Perspektifi

Hızla gelişmekte olan tıbbi cihaz endüstrisindeki gelişmeler, Türkiye’de yük-
selen sağlık turizmi sektörü için bir fırsat niteliğindedir. Ülkemizde gelişmiş tıbbi 
cihazların kullanılması ile halka sunulan sağlık hizmetinin kalitesi artırılacağı gibi, sağlık 
turizmine olan talep de artacaktır. Bu nedenle sağlık endüstrisindeki dönüşümü önemli 
bir ekonomik fırsat olarak değerlendirmek gerekmektedir. Bu bakımdan savunma sana-
yisine yapılan yatırımlar sayesinde sektörde ileri teknoloji üretim yapabilen firmaların, 
sağlık endüstrisine yayılması önerilmektedir. 

Tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme endüstrilerinde önümüzdeki on yılda beklenen 
teknolojiler şöyledir: (i) Elektronik teknolojileri, (ii) Minimal İnvazif Teknolojiler,  (iii) 
Yapay Organ/Doku Kombinasyonu, (iv)  Dağıtılmış Sağlık Hizmetleri, (v) Tanı, Teşhis 
ve İzleme Teknolojileri. 

Yatay Alanlarla İlişki

İnsan kaynağı: Sağlık endüstrisinde nitelikli eleman eksikliği sorunu göze çarp-
maktadır. Bu durumun başlıca nedeni sağlık alanındaki eğitim kurum ve programlarının 
sınırlı ve verimsiz olmasıdır. Sağlık endüstrisi için ara eleman yetiştiren okulların sağlık 
fakülteleri ve hastaneler ile koordinasyon halinde olması gerekmektedir.
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Ar-Ge: Tıbbi cihazlarda yenilikçi çözümler üretebilecek doktor – mühendis işbir-
liği yeterli değildir. Ayrıca klinik çalışmalarının başarıyı ispat edebilecek sayıda denen-
mesinin maliyeti yüksektir. Söz konusu çalışmaların geri ödeme sistemine dahil edilip 
edilmeyeceği hususu yerli üretici tarafından riskli bir alan olarak değerlendirilmektedir. 
Bu çalışmalar için yeterli öz kaynaklar yaratılamamaktadır.

Finansmana Erişim: Tıbbi cihaz sektöründe yerli üreticilerin büyüyebilmesi tü-
ketici davranışlarından ziyade regülasyon ve geri ödeme koşullarına bağlıdır. Bu nedenle 
finansman ve sermaye ihtiyacının klasik yöntemlerle elde edilmesi güç hale gelmektedir. 
Pazardaki dinamikler önceden tahmin edilebilir müşteri davranışına ve rasyonel öngörü-
lere dayanmadığından büyük sermaye grupları sektöre ilgi göstermemektedir. Bu nedenle 
sektör uzmanlarının yönetiminde bulunduğu özel fonlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu fonlar 
sayesinde hem yeni türeyen teknolojilerin yükselebilmesi için “girişim” veya “risk” ser-
mayesi adı altında destek verilebilecek, hem de sektörde belli bir noktaya gelmiş şirket-
lerin gelişimini devam ettirebilmesi için “büyüme sermayesi” kaynağı sağlanabilecektir.

Yatırım Yeri: Sağlık özel ihtisas bölgeleri kurulmalı ve Sağlık Hizmet Sunumu ile 
sağlık endüstrisinin iletişimi artırılmalıdır. Bu bölgelerde lojistik ve depolama planları 
yapılmalıdır. Ayrıca, OSB’lerde yer alan üreticilerin sağlık sektörü inşaatlarında mali-
yetleri düşürecek ve sanayiciye kolaylık sağlayacak çözümler getirmesi önerilmektedir.

Beceriler ve İnsan Kaynağı: Bazı KOBİ ve aile şirketlerin finans, satış, pazarlama 
ve teknik servis gibi alanlarda kurumsallaşma eksikliği yaşamaktadır. Bu durum yerli 
üreticinin dışa açılması sürecini zorlaştırmaktadır. Ayrıca yerli pazarın ölçek bazında ve-
rimli olmaması sebebiyle bazı ürünlerde ithalat tercih edilmektedir.

Araçlar/Politika Önerileri

Kamu Alımları: Kamu Hastanelerinde yerli malı kullanımının teşvik edilmesi ge-
rekmektedir. Bu çerçevede, kamu ihalelerinde yerli malına yüzde 15 fiyat avantajı sağla-
mak yerine, yerli malı kullanan hastanelerin hazineye ödeyeceği miktarda kesintiye gi-
dilmesi yerli malı kullanımı teşvik edecektir. Ayrıca yerli malların geri ödeme süreçlerine 
dahil edilmesinin ithal ürünlere kıyasla kolaylaştırılması gerekmektedir. 

Teşvikler: Emek ve makineden ziyade bilgi yoğunluğu olan sağlık alanında yatırım 
teşviklerinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda klinik çalışmaları başta 
olmak üzere, tüm Ar-Ge projelerinde uzman istihdamına yönelik teşvikler uygulanmalıdır.

Yasal Düzenlemeler: Sağlık sektörünün aktif ve şeffaf biçimde izlenmesi için sek-
tör temsilcilerinin ilgili kurumlarla olan iletişiminin geliştirilmesi gerekmektedir. Sağlık 
endüstrisinde yerli üretimi destekleyecek, rekabete engel olan unsurları ortadan kaldıra-
cak düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca SGK geri ödemeleri kapsamında yerli 
ürünlerin alınmasını kolaylaştıracak düzenlemeler gerekmektedir.
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İLAÇ SEKTÖRÜ 

Neden Dönüşüm?

Türkiye’nin ilaç sektöründeki net ithalatçı konumu önemli oranda dış ticaret 
açığına neden olmaktadır.  2012 yılında toplam ithalat 4,3 milyar ABD doları, ihracat 
714,8 milyon ABD doları olmuştur. İhracat hacmimiz dünya eczacılık ürünleri pazarında 
%0,1 gibi oldukça küçük bir paya sahiptir. Toplam dünya eczacılık ürünleri ithalatından 
alınan pay ise %1 gibi daha yüksek bir düzeydedir. Dünyada fikri mülkiyet hakları ile ko-
runmakta olan yüksek fiyatlı ilaçların ülkemizde üretilememesi ithalatın artmasına neden 
olmaktadır. 2012 yılına bakıldığında Türkiye ilaç endüstrisinin küresel bir oyuncu haline 
gelmek için çabalarını artırmasıyla ihracatın yükseldiği, hem kutu bazında artışın yavaş-
laması hem de fiyatlardaki gerileme nedeniyle ithalatın azaldığı görülmektedir.  

İlaç sektörü ayrıca gerek teknolojik gelişmeler, gerekse değişen demografik ve 
sosyoekonomik yapıdan etkilenen, Ar-Ge faaliyetlerinin yoğun olduğu bir sektör-
dür. Yüksek katma değere sahip ilaç üretim kapasitesini oluşturacak ve ithal bağımlılığı-
mızı azaltacak nitelikte bir dönüşüme ihtiyaç duyulmaktadır. İlaç sanayinde Ar-Ge yatı-
rımlarının yetersiz olması iç ve dış pazardaki rekabet gücümüzü azaltmaktadır. Dünyada 
ilaç sektörü, 2010 yılı itibariyle en çok Ar-Ge harcaması yapan imalat sanayi sektörleri 
arasındadır. 2000-2010 yılları arasında TÜBİTAK’ın teşvik programlarında desteklediği 
bütün projelerin sadece %1,7’si ilaç sanayine ait projelerdir. (Biyoteknoloji, üniversite-a-
raştırma merkezi projeleri ayrı tutularak hesaplanmıştır.) Sektörde kısa ve orta vadede 
katma değer yaratmak üzere temel bilimlere ek olarak ilaç sanayi projelerine de odaklan-
mak önemlidir.

Ülkemizde ilaç pazarının büyüklüğü yabancı firmaların faaliyetlerini artır-
mıştır. Türkiye ilaç sektörü, son yıllarda hem tüketimde, hem üretimde önemli bir ivme 
kazanmıştır. Bu ivmenin devam edeceği tahmin edilmektedir. Türkiye ilaç sektörü, hem 
dünyadaki büyük ihracatçılardan Almanya, hem de Türkiye imalat sektörünün geneline 
kıyasla, daha fazla büyümüştür. Bu trend sadece Türkiye’de değil, “pharmerging” olarak 
adlandırılan, Çin, Hindistan gibi ülkeler için de geçerli olacaktır. Dünyadaki büyük ilaç 
üreticileri de, yatırımlarını bu ülkelere yoğunlaşarak şekillendirmeye başlamışlardır. 

Sektörel Gelişme Perspektifi

Biyoteknolojik ürünlerin sektörde önemi giderek artacaktır. Küresel hastalık 
trendleri ve bunların tedavi yöntemleri incelendiğinde ilaç sanayinde biyoteknolojinin 
öneminin giderek arttığı görülmekte olup, Türkiye için de orta ve uzun vadede hedef bu 
anlamda teknoloji transferini ve geçiş sürecini tamamlamak olmalıdır. Mevcut durumda, 
Türkiye’nin bu konudaki donanımı ve yapmış olduğu yatırımlar yetersizdir. 

Gelişmekte olan ekonomilerin pazar potansiyelinin de artmasıyla ilaç üreti-
cileri için daha çekici hale gelmeleri, sektörde yaşanan önemli bir gelişmedir. Bu 
bağlamda, yabancı yatırımları çekmek kadar yatırımın niteliğinin de tartışılması gerek-
mektedir: Türkiye’nin, yatırımcıların hali hazırda var olan şirketleri satın alıp mevcut 
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üretimlerini devam ettirdikleri bir ülke konumundan çıkıp, daha yüksek katma değerli 
ürünler üretmek amacıyla yeni tesis/fabrika kurdukları bir ülke haline gelmelidir. 

Yatay Alanlarla İlişki

Ar-Ge:  İlaç sektöründe Ar-Ge, yeni bir molekülün keşfini içeren temel Ar-Ge ça-
lışmalarını, keşfedilen molekülün laboratuvar ortamında belli aşamaları geçtikten sonra 
insanların yararına kullanılabilecek güvenli ve etkin bir ilaç olabilmesini sağlayan klinik 
araştırmalarını ve mevcut ürünler üzerinden geliştirilen yeni formülasyonlar ve kombi-
nasyonlara dayalı olarak tedaviye farklı seçenekler sunan katma değerli eşdeğer ürünlere 
yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Sektörün rekabet gücünün artması, Ar-Ge harcamala-
rının artması ve bu konudaki devlet desteklerinin geliştirilmesiyle mümkündür. Sektör-
deki patent sayısı yabancı firma ağırlıklı olmasına rağmen yerli firmaların son yıllardaki 
atılımı da dikkat çekici bir durumdur. 2012 yılında Türkiye’de alınan ilaç sektörü patent-
lerinin %83’ü yabancı başvuru kaynaklıdır,  ancak 2009-2012 dönemini kapsayan son 
dört senede toplam patent başvuruları %83 büyürken yerli firmaların başvuruları %288 
oranında artış göstermiştir

Finansmana Erişim: Hedefini küreselleşmek ve dünya ilaç pazarından daha fazla 
pay almak olarak belirleyen ülkemizin ilaç sektöründe yatırım ihtiyacı artacaktır. Özel-
likle Ar-Ge harcamalarında sermaye kaynaklarının artışı sağlanmadığı takdirde yerli 
sanayinin gelişimi sürdürülebilir olmayacaktır. Bu nedenle endüstriye Ar-Ge ve üretim 
yatırımlarını çekmek amacıyla bir stratejik eylem planına ihtiyaç duyulmaktadır. Devlet 
öncülüğünde hazırlanacak bu eylem planı çerçevesinde küresel ilaç yatırımları ülkemize 
çekilmelidir.

Arsaya Erişim: İlaç endüstrisinin en önemli ihtiyacı olan Ar-Ge faaliyetlerinin 
gerçekleştirileceği Ar-Ge ekosistemi için en uygun mekanlar seçilmelidir. Bu çerçevede 
ilaç endüstrisinde ihtisaslaşmış kümelenme imkanı sağlayacak organize sanayi bölgeleri 
kurulmalıdır. Bu sayede küresel yatırımcıların ülkemize çekilmesi sağlanabilecektir. 

Araçlar/Politika Önerileri

Kamu Alımları: %70’in üzerinde bir oranla en büyük ilaç alıcısı konumunda kamu 
bulunmaktadır. (Söz konusu hesaplama yapılırken katkı payı ödemeleri özel harcamalar 
tarafında değerlendirilmiştir.) Kamu alımları kapsamında uygulanan politikaların, sana-
yide yurtiçi üretimi tam anlamıyla desteklediğini söylemek mümkün görünmemektedir. 
Kamu alım politikalarının yurtiçi üretimi teşvik edici yönde tasarlanması önemlidir.

Teşvikler: Endüstrinin gelişimini hızlandırmak için mevcut teşvik sistemi revize 
edilmelidir. Teşvikler alt sektör detayında yapılacak analizler sonucu kısa ve orta vadede 
sektöre özgü bir tasarım ile sektörün sofistikasyonunu ve alt sektörler detayında küresel 
düzeyde rekabet gücünü arttırıcı şekilde yapılandırılmalıdır. Ayrıca, insan gücü başta ol-
mak üzere, Ar-Ge odaklı altyapı çalışmaları desteklenmeli ve özendirilmelidir. Tedavide 
fark yaratan, katma değeri yüksek ilaçların üretilebilmesi için inovasyon çalışmalarının 
fiyat ve geri ödeme uygulamalarıyla desteklenmesi önemlidir.
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Yasal Düzenlemeler: Kamu ve üniversitelerin ilaç endüstrisi ile işbirliği içinde 
çalışabilmesi için gereken bilimsel ve yasal altyapı oluşturulmalıdır. Bu bakımdan Ar-Ge 
çalışmalarında yüksek katma değerli üretimi amaçlayan kümelerin oluşumunu tetiklemek 
için yetkinleşmeye yönelik düzenlemelerin tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca, ilaç 
sektöründe Ar-Ge ekosisteminin oluşumunu tetikleyecek, alanında uzman kişiler tarafın-
dan hizmet veren özerk ulusal araştırma laboratuvar niteliğinde ilaç Ar-Ge’sinde özelleş-
miş, uzmanlaşmış, multi disipliner ileri araştırmalar yapmak üzere kurulmuş bağımsız ve 
özerk bir enstitü kurulmalıdır.

Beceriler ve İnsan Kaynağı: Endüstrinin yerel üretimini güçlendirecek dönüşüm 
için, Ar-Ge faaliyetlerine destek olacak eğitim programları düzenlenmelidir. Bu uygula-
malar kısa, orta ve uzun vadede planlanmalıdır. Kısa vadede yurtdışında yerleşik Türk 
akademisyenlerin birikiminden yararlanmak ve ülkemize geri kazandırmak için gerekli 
ortam oluşturulmalıdır. Orta vadede belirli kriterlere göre “araştırma üniversiteleri” se-
çilmeli, bu üniversitelerin eğitim müfredatları düzenlenerek, ilaç sektörünün ihtiyaçları 
doğrultusunda araştırmalar gerçekleştirmeleri sağlanmalıdır. Bu üniversitelerde uzman-
laşmış lisans, yüksek lisans ve doktora programları kurulmalıdır. Uzun vadede ise, ilköğ-
retimden itibaren fen bilimlerinin özendirilmesi ve öğrencileri araştırmaya sevk edecek 
nitelikte geliştirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan temel araştırmaların geliştirilebilme-
si için yabancı bilim adamlarının ülkemizde çalıştırılabilme imkanları geliştirilmelidir.
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