
 

 

  DPT: 2529 � ÖİK: 545  
 
 
 
 
 

 

SANAYİ POLİTİKALARI  
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANKARA   2000 
 

 

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK 
    KALKINMA PLANI 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 975 � 19 � 2559-2.  (basõlõ nüsha) 
                   975 � 19 ��. - .    (elektronik nüsha) 

Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz. Sorumluluğu yazarõna aittir. Yayõn ve referans olarak 
kullanõlmasõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn iznini gerektirmez; İnternet adresi belirtilerek yayõn ve referans olarak 
kullanõlabilir.  Bu e-kitap,   http://ekutup.dpt.gov.tr/   adresindedir. 

 
Bu yayõn 2500 adet basõlmõştõr.  Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyasõ üretilmiştir. 



 

Ö N S Ö Z 
 
 Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, �İktisadi ve sosyal sektörlerde 
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, 
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama 
Teşkilatõ�na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan 
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin 
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek� üzere sürekli ve geçici 
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir. 
 
 Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi 
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. 
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun 
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan�a yansõtacaktõr. Özel İhtisas 
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi, 
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe 
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri 
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr. 
 
 Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam 
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam 
yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin 
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah 
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin 
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile 
bütünleşme amaçlanmaktadõr. 
 
 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm 
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu  
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla, 
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve 
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder, 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ 
dilerim.
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SUNUŞ 

Son yõllarda dünya sanayiinde hõzlõ yapõsal değişme yaşanõrken, gelişmiş ülkelerde de imalat 
sanayi teknolojisinde hõzlõ bir gelişme görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde imalat 
sanayinin yapõsõ hammadde ve emeğe dayalõ üretimden, teknoloji yoğun üretime 
dönüşmekte; bu çerçevede üretim teknolojileri ön plana çõkarken ekonomilerin mukayeseli 
üstünlüğü teknoloji düzeyini belirlemektedir. 
 
Hõzlõ teknolojik gelişmenin yanõnda, dünya ticaretinin giderek serbestleşmesi ile beraber 
rekabet hõzla artmaktadõr. Gelişmiş ülkeler çeşitli araçlarla kendi sanayilerini destekleyerek 
yapõsal uyum ve rekabet gücünün sürdürülmesi yönünde politikalar uygulamaktadõrlar. Bu 
gelişmeler, bilim ve teknoloji politikalarõnõ ön plana çõkarmakta ve AR-GE çalõşmalarõna 
daha fazla kaynak ayrõlmasõ gerekmektedir. Ayrõca sanayileşmede çevre boyutuna özel önem 
verilmektedir. Çevrenin korunmasõ ekonomik kalkõnmanõn kalitesi, sürekliliği ve istikrarõ 
açõsõndan gerekli görülmektedir. Kalkõnmanõn ana unsurlarõndan biri olan sanayileşmede dõş 
rekabete açõk bir yapõnõn oluşturulmasõ önem arz etmektedir. İhracatta süreklilik ve 
artmasõnõn sağlanmasõ için de girdilerin dünya fiyatlarõndan temini, düşük fiyat ve düşük 
kaliteli ürünlerin meydana getirdiği haksõz rekabete karşõ sanayinin korunmasõ 
gerekmektedir. Sanayileşmenin özel kesim eliyle sürdürülmesi de temel politikadõr. 
 
Son 20 yõldõr dünyada ekonomik, sosyal ve siyasi planda büyük gelişmeler olmakta ve bu 
devam etmektedir. Mikroelektronik, ileri malzeme teknolojileri, esnek üretim teknolojileri, 
moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanõnda yapõlan araştõrmalar, ortaya çõkan yenilikler ve 
bunlarõn sanayie  aktarõlmasõ, dolayõsõyla da ekonomik kalkõnma ve sanayileşmede yeni 
teknolojilerin bir girdi olarak üretim faktörleri arasõnda yer almasõ, esnek üretim 
teknolojilerinin kullanõlmasõ ile KOBİ� lerin gelişmesi ve ekonomide etkinlik sağlamasõ, 
jenerik olarak birçok değişim ve gelişimi peşinden sürüklemektedir. 
 
Ülkelerin vazgeçilmez politikalarõ haline gelen bilim ve teknoloji politikalarõ, sanayi 
toplumlarõnõn enformasyon toplumuna ve giderek bilgi toplumuna dönüşmesinde kilit rol 
oynamaya başlamõştõr. Bu politikalar, aynõ zamanda, dünya pazarlarõnda rekabet üstünlüğü 
kazanmanõn ve sağlõk başta olmak üzere, toplumsal hizmet alanlarõnda kaydedilen 
ilerlemelerin başlõca aracõ olmuştur. Ülkelerin AR-GE yeteneklerinin yükseltilmesi; bunun 
için de AR-GE harcamalarõna ayrõlacak kaynaklarõn geliştirilmesi bu politikalarõn ana 
eksenini oluşturmuştur. 1970 li ve 1980 li yõllardaki büyüme ve durgunluğun atlatõlmasõnda, 
prodüktivitenin yükseltilmesi büyük rol oynamõş; prodüktivitenin yükseltilmesinde ise, bilim 
ve teknoloji politikalarõna verilen önem ve bu konudaki uygulamalar etkili olmuştur.  
 
Dünyada özellikle imalat sanayilerinin yapõsõnda hammaddeye dayalõ sanayilerden yüksek 
teknolojiye dayalõ sektörler ile mühendislik sanayilerine doğru bir değişim yaşanmaktadõr. Bu 
değişimle birlikte; 
 
! Dünya ekonomisi, teknolojisi gelişmiş büyük  ülkeler etrafõnda bloklaşmaktadõr. 
 
! Büyük firmalar kanalõyla üretimde küreselleşme ve rekabet gücü kazanõlmasõ öne 

çõkmaktadõr. 
 
! Sanayileşmede ve biyoteknoloji uygulamalarõnda çevre boyutu öne çõkmõştõr ve bu durum 

genelde gelişmekte olan ülkeleri baskõsõ altõna almõştõr. 
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! Sanayie verilen yatõrõm ve ihracatla ilgili kamu destekleri gittikçe azaltõlmakta; ancak, 
AR-GE, çevreyi koruma, teknoloji geliştirme, bölgesel gelişme, istihdamõ arttõrma 
konularõna yöneltilmiş bulunmaktadõr. AB ülkelerde en önemli AR-GE kaynaklarõ sağlõk 
ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinde kullanõlmaktadõr. 

 
! Devletin sõnai üretim ve belli hizmetleri üretmedeki ağõrlõğõ giderek azalmakta, her alanda 

yeni teknoloji tabanlõ özel girişimcilik ve yaratõcõlõk teşvik edilmektedir. 
  
Bilim ve teknoloji politikalarõnõn gelişmesi sonucunda ülkelerde enformasyon toplumuna ve 
giderek bilgi toplumuna yönelme olgusu yerleşmiş ve son 10 yõllõk dönemde en çok 
konuşulan konularõn başõnda enformasyon/bilgi toplumu yer almõştõr. Teknolojinin 
küreselleşmesi ile birlikte, rekabet gücünü belirleyen en önemli ve etkili araç bilgi olmuştur. 
Üretim ve hizmetlerde kullanõlan bilgi üretim maliyetlerinde ucuzlama ve hõz sağlamõş, bu 
konudaki uygulamalar ise süratle tüm dünyaya yayõlmõştõr. Böylece her türlü bilginin kolayca 
üretildiği, erişilebildiği, yayõldõğõ, kolaylõkla kullanõldõğõ bir bilgi toplumu olma yolunda 
önemli adõmlar atõlmõştõr. 
 
Kalkõnma ve gelişme, daha iyi kalitede ve daha çok miktarda mal ve hizmet üretimine 
dayanmaktadõr. Üretimi daha nitelikli kõlmak ise teknoloji ile mümkündür. Teknolojinin etkin 
üretimi ve kullanõmõ da bilgi ve/veya enformasyon ile sağlanmaktadõr. Bu bağlamda 
teknolojik gelişme kalkõnmanõn önemli göstergelerinden birisidir.  
 
Teknolojinin yakõtõ bir başka deyişle girdisi bilgi/enformasyon olduğu gibi çõktõsõ da yine 
bilgidir. Kõsacasõ teknolojinin özünde de bilgi/enformasyon bulunmaktadõr. O halde özetle 
kalkõnmak üretebilmeye, üretebilmek ise üretmesini bilmeye bağlõdõr. 
 
Teknolojik gelişmeler ülkelerin ekonomik ve sanayi yapõsõnõ etkilediği gibi, siyasi ve sosyal 
yapõsõnõ da değişikliklere uğratmaktadõr. Bu sebeple bütün ülkeler bilim ve teknoloji 
politikalarõnõ sistemsel bir bütünlük içinde ele almakta, küreselleşen teknolojiye sahip olmak 
için AR-GE faaliyetlerine önem vermektedirler. 
 
Raporun özetinde ve içeriğinde de yer aldõğõ üzere Türkiye�nin bilim, teknoloji ve inovasyon 
göstergeleri itibariyle durumu yetersiz bulunmaktadõr. VI. ve VII. Beş Yõllõk Kalkõnma 
Planlarõna ülkenin bilim, teknoloji ve inovasyon yeteneğinin artõrõlmasõ amacõyla  konulan 
hedeflere, ülkenin bu sektöre ayõrdõğõ kaynaklarõn yetersizliği ve konunun öneminin tam 
manasõyla anlaşõlmamasõ nedeniyle erişilememiştir. Bunun sonucu olarak sanayide ve 
toplumsal hizmet üretiminde rekabet gücü elde edilememektedir.  
 
Zaman ilerledikçe enformasyon teknolojisi, biyoteknoloji ve ileri malzeme teknolojilerinin 
sanayi sektörünün hizmetine sunulmasõnõn, bu teknolojileri kolay ve rahat kullanmak için 
yazõlõm mühendisliğinin hõzla gelişmesinin ve bu teknolojilerin entegrasyonunun daha da 
yaygõnlaşacağõ tahmin edilmektedir. Özellikle enformasyon teknolojisinin tüm sanayi 
alanlarõnda daha yaygõn bir şekilde yer alacağõ ve bilgisayar tümleşik imalat süreçlerinin bu 
sanayilere girişindeki artõşla esnek imalat sistemlerinin dünya genelinde yaygõnlaşacağõ 
beklenmektedir. Böylece ölçek ekonomisine dayalõ kitlesel üretim sistemleri yanõnda 
farklõlaşan özel ihtiyaçlarõ karşõlayacak pek çok farklõ ürünü üretebilme yeteneğine sahip 
esnek üretim sistemleri de yer almõş olacaktõr.  
 
Küçük fakat önemli bir grup olan yenilikçi teknoloji bazlõ KOBİ�ler, yeni sanayilerin ve 
teknolojilerin gelişmesinin ön sõrasõnda bulunmaktadõrlar ve uluslararasõlaşmaya 
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çalõşmaktadõrlar. KOBİ�lerin dünyasõnõn karmaşõk olmasõ ve bu işletmelerin faaliyet 
gösterdikleri pazarlarõn büyük ölçüde farklõlõk arz etmesinden dolayõ, çeşitli stratejiler 
izlemektedirler. Bunlarõn bazõlarõ, iç pazardaki yerlerini geliştirmekte ve sonrasõnda küresel 
pazarlara erişmektedirler. 
 
Ülkelerin kalkõnmalarõnda ve işletmelerin verimliliklerinin artõrõlmasõnda teknolojideki 
gelişmelere uyum sağlamak çok önemli bir rol oynamaktadõr. Hõzla gelişen ve değişen 
teknolojilerin sunduğu kolaylõklardan faydalanabilmek ancak söz konusu yeni teknolojilere 
uyum sağlayabilecek üretim sistemlerinin geliştirilebilmesi ile mümkün olmaktadõr.  
 
Bütünsel bir yaklaşõmla; ülkenin bilim-teknoloji-inovasyon-sõnai üretim alanlarõndaki 
yeteneğini yükseltmeyi sistematik bir bütünlük içinde ele alan ulusal bir politika, ulusal bir 
strateji ortaya konulmak durumundadõr. 
 
Sanayileşme ve teknoloji ilişkisi dikkate alõndõğõnda sanayileşmenin temelinde ulusal 
teknoloji birikiminin ve teknoloji yaratma çabalarõnõn olduğu görülür. Son birkaç on yõlda 
gelişmekte olan bazõ ülkelerin teknolojik kapasitelerini artõrmadaki başarõlarõna bakõlacak 
olursa, teknoloji üretiminin sadece gelişmiş ülkelerin üstesinden gelebilecekleri bir başarõ 
olmadõğõ görülebilir. Bunlar aynõ zamanda, gelişmekte olan ülkelerin yalnõzca teknoloji 
transferi yoluyla üretim yapabilecekleri savõnõ da ortadan kaldõran örneklerdir. Hatta gerekli 
parametrelerin bulunmasõ durumunda belirli alanlarda başarõlõ birer teknoloji ihracatçõsõ 
olabileceklerinin örnekleri vardõr. Çağõmõzda bir ülke bilim ve teknoloji alanõnda gösterdiği 
yetkinliği inovasyonda da gösterebiliyorsa, ancak o zaman dünya pazarlarõnda rekabet 
üstünlüğü sağlayabilmekte; küresel süreçlerde söz ve karar sahibi olabilmektedir. 
 
Teknolojide yetkinlik ve bu yetkinliği doğrudan besleyen bilimde yetkinlik, ulusal 
ekonomiler açõsõndan, sistemin canlõlõğõnõ sürdürebilme, büyüme, giderek daha yüksek bir 
yaşam kalitesini sağlayabilmenin en etkin aracõ olarak görülmektedir. Bunun için 
devletler/hükümetler, öngörülen hedeflere erişebilmeyi sağlayabilmek amacõyla teknolojik 
kapasitenin artõrõlmasõ için doğrudan veya dolaylõ alanlarda düzenleyici önlemler alõrlar.  
 
! Daha yetkin ve daha büyük bir beyingücü potansiyeli yaratõlmasõ için gerekli eğitim ve 

öğretim altyapõsõnõn kurulmasõ; gençlerin bilim ve teknolojiye, AR-GE'ye yönelmelerini 
özendirici mekanizma ve  destek/burs programlarõnõn yürürlüğe konmasõ, 

 
! Uluslararasõ bilimsel ve teknolojik işbirliğinde ve ortak araştõrma programlarõnda ülkenin 

rolünün güçlendirilmesi ve kazanõmlarõnõn artõrõlmasõ; 
 
! Bilim ve teknoloji alanlarõnda kazanõlmõş olan yetkinliğin, ulusal ekonomi açõsõndan 

öncelikli alanlara, sonuçta, bütün ekonomik faaliyet alanlarõna nüfuzunu 
sağlayacak:özellikle de, ülkenin bilim ve teknoloji sistemiyle üretim sistemi arasõndaki 
etkileşimi artõracak kurumsal mekanizmalarõn geliştirilmesi ve desteklenmesi, 

 
! Bütün ekonomik ve toplumsal faaliyet alanlarõnda, inovasyon yeteneğinin artmasõnõ 

sağlayacak özendirici düzenlemelere gidilmesi, 
! Ülkenin teknoloji yeteneğini yükseltecek ama aynõ zamanda yeni istihdam alanlarõ ve 

ekonomide canlõlõk yaratacak, teknoloji yoğun projelerin yürürlüğe konmasõ ve bu 
projeler için finansman desteği sağlanmasõ, 
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! Bilgiye erişim olanaklarõnõn çok yaygõnlaştõğõ ve çeşitlendiği dünyamõzda, bilgiye 
erişimin bir vatandaşlõk hakkõ olarak tanõmlanmasõ ve erişim olanaklarõnõn ülkemizde de 
yaratõlmasõ ve yaygõnlaştõrõlmasõ, erişim araçlarõnõn edinilmesi ve kullanõlmasõnda 
özendirici maddi olanaklarõn yaratõlmasõ gerekmektedir.  

 
Ülkemizin teknoloji kapasitesinin artõrõlmasõ için geliştirilmesi zorunlu görülen bilim ve 
teknoloji yönetim sistemleri için uluslararasõ uygulamalara bakõldõğõnda üç noktanõn öne 
çõktõğõ görülmektedir. 
 
! Bilim ve teknolojinin uluslararasõ rekabet açõsõndan önemi, 
 
! Yönetimde paydaşlarõn bulunmasõ, 
 
! Kamu AR-GE kuruluşlarõnõn ülkenin AR-GE potansiyelini, dolayõsõyla da inovasyon 

yeteneğini artõrmadaki önemli yeri. 
 
Türkiye�nin sanayileşme eşiğini bir an önce aşmasõ ve geleceğin bilgi toplumuna 
erişilmesinin bir ön hazõrlõğõ olmak üzere çağdaş bir teknik olarak görülen teknoloji öngörü 
çalõşmasõ uygulanmõş örneklerinden de yararlanõlarak bir an önce başlatõlmalõdõr. 
 
Savunma sanayii projelerinde yer alan Off-Set kaynaklarõnõn teknoloji kapasitesini 
yükseltecek teknoloji transferi ve AR-GE projelerinin desteklenmesinde kullanõlmasõ, bu 
alanda önemli bir kaynak yaratacak ve ülkemizin Off-Set kaynaklarõnõ kullanma 
performansõnõ da yükseltecektir. Bu konuda savunma sanayiinin önceliklerini dikkate alan, 
ancak sivil teknoloji kapasitesini de artõrõcõ bir politika izlenmelidir. 
 
ABD'den Avrupa Birliği Ülkeleri'ne, oradan Uzak Doğu Ülkeleri'ne kadar, hemen hemen her 
ülkede, temel araştõrmalar, genellikle üniversitelerde yer alõrken; belli bir misyona yönelik 
temel araştõrmalar ile büyük harcamalarõ ve geniş laboratuar olanaklarõnõ gerektiren ya da 
sonuçlarõ ancak orta ve uzun vadede alõnabilecek türden uygulamalõ araştõrmalar, büyük 
ölçüde, kamunun AR-GE birimlerinde gerçekleştirilmektedir. Kamu araştõrma kuruluşlarõ, 
AR-GE faaliyetleriyle, ülkenin bilim ve teknolojideki toplam yetenek ve potansiyelini 
artõrmaya yarar ve önemli bir bilgi ve deneyim birikimi yaratõrlar. Böylece genel olarak, 
ülkeyi bilim ve teknolojide ileriye taşõmanõn bir aracõ olarak iş görürler. Kamu araştõrma 
kurumlarõndaki bu yetenek, bilgi ve deneyim birikimi, geliştirilen transfer mekanizmalarõ 
aracõlõğõyla ekonomik faaliyet alanlarõna aktarõlabilmektedir. Kamuya ait AR-GE 
birimlerince sanayi kuruluşlarõ için yapõlan sözleşmeli araştõrmalar, kamu AR-GE birimleri 
ile sanayi şirketleri arasõnda kurulan rekabet öncesi araştõrma ortaklõklarõ, araştõrmacõlarõn 
araştõrma kurumlarõyla üretici kuruluşlar arasõnda serbestçe dolaşõmõ, know-how ve patent 
aktarõmõ, söz konusu transfer mekanizmalarõnõn başõnda gelir. Kamunun AR-GE birimleri, 
ülkenin bilim ve teknoloji alanõndaki yetenek düzeyini belirleyici ve teknolojik inovasyonun 
önünü açõcõ, destekleyici nitelikteki AR-GE faaliyetleriyle, yalnõzca, o ülkenin bilim ve 
teknoloji sistemini değil bütün bir üretim sistemini de yönlendirmenin ve toplumun ortak 
çõkarlarõnõn bir ifadesi olan ulusal politikalarõn hayata geçirilmesini sağlayabilmenin 
kurumsal altyapõsõnõ oluşturmaktadõrlar. Ülkemizde de kamunun AR-GE birimleri ve 
faaliyetleri aynõ perspektifle ele alõnmalõdõr. 
 
Ülke sanayiinin teknoloji kapasitesinin artõrõlmasõ veya daha geniş anlamõ ile teknoloji 
yeteneğinin yükseltilmesi, Türkiye�nin Bilim Teknoloji Politikalarõ ve onun bel kemiğini 
oluşturan Ulusal İnovasyon Sistemini kurma girişimi içinde ele alõnmalõdõr. Özellikle 76 
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yõllõk Cumhuriyet döneminde oluşturulan üretim altyapõsõna dayanõlarak elde edilen üretme 
yeteneğine bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi yeteneğinin 
de eklenmesi günümüz dünyasõnda yer edinme gayreti içinde olan ülkemiz için zorunludur. 
 
Teknoloji yeteneğinin yükseltilmesi bir anlamda sanayi kültürünün, bilim ve teknolojiden güç 
alan bir yapõda yeniden oluşturulmasõ anlamõna  gelmektedir. Bu dönüşümde, gelişmiş ülke 
örneklerinde de görüldüğü gibi hiçbir yanlõş anlamaya ve saptõrmaya meydan vermeksizin 
kamunun bu alandaki  yeni rolü kabul edilmeli ve Bilim Teknoloji Politikalarõnõn yaşam 
bulmasõnõ sağlayacak Ulusal İnovasyon Sistemi�nin oluşturulmasõ için gerekenler yerine 
getirilmelidir.  
 
Gelişmiş ülkelerde özel sektör sanayi kuruluşlarõ teknolojik inovasyona büyük bir önem 
vermektedir. Özel sektörün teknolojik inovasyon projelerini teşvik için devlet de mali kaynak 
ayõrmaktadõr. Oysa Türkiye�de özel sektörün araştõrma ve teknoloji geliştirmeye ayõrdõğõ 
kaynak, yõllar itibariyle artõş gösterse de henüz yetersiz düzeydedir. 
 
Son yõllarda dünya rekabetinde esnek üretim yaklaşõmlarõ öne geçmektedir. Çünkü bu 
teknolojiler, bir yandan üretim maliyetlerinin düşürülmesini diğer yandan da kalitenin 
artõrõlmasõnõ olanaklõ kõlmaktadõr. Bu üretim sisteminde, bir yandan verimlilikleri artan 
işçilere daha yüksek ücretler ödenebilmekte, diğer yandan da stoklamadaki düşüşe bağlõ 
olarak maliyetler azalmaktadõr. Sonuç olarak maliyeti düşük, verimliliği yüksek bir üretim 
tarzõ karşõmõza çõkmaktadõr. Buradan hareketle uluslararasõ rekabette en önemli sorun yüksek 
verimlilik sağlamak ve bunu sürekli korumaktõr.  
 
Teknoloji alt yapõsõnõ öncelikle yenilemek zorunda olan Türkiye�nin, doğru ve uygun 
teknolojilerin seçilmesi konusunda ilke ve hedefleri içeren yeni bir teknoloji politikasõnõ 
oluşturmasõ gerekmektedir. Bu yeni teknoloji politikasõ, ulusal teknoloji yeteneğimizi 
yükseltmek ve özellikle ileri teknoloji alanlarõnda yetenek kazanmak başta olmak üzere 
ayrõntõlõ bir biçimde kaleme alõnmalõdõr. 
 
Devlet-Üniversite-Sanayii üçgeninde olumlu bir işbirliği yaratabilmek için dört temel girdiye 
gereksinim duyulmaktadõr. Bu temel girdiler şöyle sõralanabilir: 
 
! Ülkenin bilim ve teknoloji yeteneğini yükseltecek nitelikte bir ulusal bilim ve teknoloji 

politikasõ, 
 
! Bilim ve Teknoloji üretme yeteneği olan üniversiteler, 
 
! Rekabete açõk bir sanayi, 
 
! Üniversite sanayi işbirliği için uygun ortamõ sağlayan arabirimler. 
 
Mevcut teknolojileri ve tasarõmlarõ sorgulayarak yeni ürünler ve hizmetler ortaya koymak 
için her kademedeki okulda, fabrikalarda, iş yerlerinde, hatta görsel ve yazõlõ yayõm 
organlarõnda insanlarõn dikkati çekilmeli ve eğitilmeli ve bireylerden gelecek başarõlõ 
örnekler sistematik olarak ödüllendirilmelidir. Buluşlarõnõn ve tasarõmlarõnõn korunmasõ için 
her türlü yardõm yapõlmalõdõr. Dünya üzerinde ortaya çõkan yeni bilgilerin, buluşlarõn, 
teknolojilerin çok yakõndan izlenmesi ve bunlarõ kullanõlabilir teknolojilere dönüştürüp 
yenilikçi, rekabet edebilir, müşterinin potansiyel ihtiyaçlarõnõ karşõlayan ve böylece yeni, el 
değmemiş pazarlar yaratmak için ortaya çõkan girişimler desteklenmelidir.  
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Verimliliğin ve ekonomik etkenliğin artõrõlmasõ ancak yetişmiş insan gücü, bilgi birikimi ve 
ileri teknoloji kullanõmõ ile mümkün olmaktadõr. Bugün sanayi sektörüne bakõldõğõnda gerek 
teknolojik düzey gerekse nitelikli insangücü açõsõndan sorunlar yaşanmaktadõr. Mühendislik 
eğitimi genelde temel bilim, mühendislik kavramlarõ ve analiz metotlarõnõ iyi öğretmekle 
beraber, yaratõcõ sentez ve tasarõm alanlarõnda daha çok geliştirilmesi gerekmektedir. Yüksek 
katma değerli üretimi hedefleyen, teknoloji üretecek sanayide çalõşacaklar için acil önlemler 
alõnmasõ gerekmektedir. Yenilikçi ders programlarõnõn yanõ sõra, sanayinin katõlõmõ ve 
eğitimde sanayi üniversite ortak çalõşma zemini geliştirilmelidir.  
 
Sanayi Politikalarõ ile ilgili olarak hazõrlanan bu raporun, ülkemiz sanayisinin arzu edilen 
rekabet gücüne kavuşabilmesi amacõyla yapõlacak çalõşmalara büyük katkõlar sağlayacağõna 
inanmaktayõm. 
 
 
Saygõlarõmla, 
 
 
Akõn Çakmakcõ 
Komisyon Başkanõ 
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ÖZET VE GENEL DEĞERLENDİRME 
2000 yõllara geldiğimiz bu günlerde Türkiye genel olarak bir sanayi ülkesi görünümündedir. 
Sanayinin %50�si Marmara, %18.9�u Ege Bölgesinde yoğunlaşmõştõr. Bu durum ülkede iç 
göçlerin doğmasõna, iller ve bölgeler  arasõnda gelir dağõlõmõnda bozulmalar meydana 
gelmesine ve ayrõca son depremde olduğu gibi tabii afetler sõrasõnda büyük ölçüde etkilenme 
gibi sorunlarõn yaşanmasõna sebep olmaktadõr.  Bu sorunlarõn giderilmesi için sanayinin 
yeniden yapõlanmasõ, sanayi yatõrõmlarõnõn coğrafi dağõlõmõnõn yeniden değerlendirilerek 
sanayi planlarõnõn yapõlmasõ, sanayi bakõmõndan geri kalan illerde yeni oluşumlara fõrsat 
verilerek bu bölgelerde alt yapõlarõn kamu tarafõndan karşõlanmasõnõn yararlõ olacağõ 
düşünülmektedir. 
 
Bilgi toplumuna giden yolun temel taşlarõndan birisi de sanayidir. Ekonomik  istikrarsõzlõk 
ülkemizin giderek sanayileşme sürecinden ve üretimden uzaklaşarak, rant ekonomisine 
yönelmesine neden olmasõ rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemiştir. Bireysel çõkar ve 
rantlarõn sosyal yararlarõn yüksek olduğu sektörlerde yoğunlaşmasõ sonucu,  reel ekonomi 
önemli darboğazlarla karşõ karşõya kalmõş,  kaynaklar üretken, verimli ve istihdam yaratan 
sektörler yerine kamu açõklarõnõn kapatõlmasõnda kullanõlmõştõr. Bu nedenleri göz önüne 
aldõğõmõzda sanayileşme stratejilerinin ivedilikle gözden geçirilmesi ve yeni bir atõlõmla 
sanayileşme sürecine hõz kazandõrõlmasõ gerekmektedir. 
 
1999 yõlõ son çeyreği itibariyle Türkiye ekonomisi ve sanayinin durumuna bazõ rakamlar 
õşõğõnda baktõğõmõz zaman, Türkiye�nin en büyük eksiğinin üretimini artõramamak olduğu 
görülmektedir. Yõllardõr gelişmekte olan veya gelişmiş sanayi ülkeleri her yõl GSMH 
bakõmõndan veya kişi başõna GSMH bakõmõndan gelirlerini artõrõrken Türkiye�de Fert Başõna 
Milli Gelir 3000 dolar civarõnda seyretmektedir. 
 
1999 yõlõnda Türkiye�nin  GSMH�sõnõn yüzde olarak 2 oranõnda küçülmesi beklenmektedir. 
Üretimde uç ürünler üretimine yönelik ileri teknolojiye geçilemediği görülmektedir. 
Geleneksel sanayii dallarõnda yapõlan ve çoğunlukla tarõma dayalõ sanayilerden elde edilen 
üretim ise katma değer yaratamamaktadõr. Gelişmekte olan ülkelerde imalat sanayinin yapõsõ 
hammadde ve emeğe dayalõ üretimden, teknoloji yoğun  üretime geçmekte ve ekonomilerin 
mukayeseli üstünlüğünü teknoloji düzeyi belirlemektedir. 
 
Geçtiğimiz yõl ihracat ve ithalat önemli ölçüde hedefinden sapmõş, sanayi üretim endeksi % 
80�e, sanayide kapasite kullanõm oranlarõ ise % 70�e kadar gerilemiştir. 1998 yõlõnda 
meydana gelen krizle birlikte tekstil ve otomotiv sektöründe meydana gelen daralmadan  tam 
olarak çõkõldõğõnõ söylemek mümkün değilse de, Kasõm 1999 ayõ itibariyle otomotiv 
sektöründe bir toparlanma meydana gelmeye başlamõştõr. 
 
Milli gelirde deprem dolayõsõyla 8-10 Milyar Dolarlõk bir gerileme meydana gelmiş ve bu 
durum diğer mevsimsel şartlarla birleşerek turizm gelirlerinin de gerilemesine ve bu alandaki 
sanayi yatõrõmlarõnõn askõda kalmasõna sebep olmuştur. 
 
Türkiye bir yandan insan gücü kaynaklarõnõ artõrõrken bir yandan da ileri teknoloji alanlarõna 
yatõrõm yapmak suretiyle uç ürünler üretimini desteklemek  ve böylece katma değeri yüksek 
ürünler üretimine doğru sanayi tabanõnõ değiştirmek mecburiyeti ile karşõ karşõya olup bu 
duruma yabancõ sermayenin de büyük katkõsõ olabilir.  
 
Dünya ekonomisi önümüzdeki 10 yõllõk dönem içerisinde (2010), uluslar arasõ ekonomik 
ilişkileri, mal ve hizmet ticaretini engelleyici tüm vergi, fon ve tarifeleri kaldõrmayõ 
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hedeflemektedir. 2010 yõlõnõn Türkiye�si bu anlamda, kendisini yoğun bir dünya rekabetinin 
içerisinde bulacaktõr. Gerek haberleşme teknolojisinde ulaşõlan nokta, gerekse de demokrasi 
ile yönetilen ülke sayõsõndaki artõşa bağlõ olarak, ekonomik özgürlük ortamõ, tam rekabet 
piyasasõnõ anõmsatõr şekilde, geçtiğimiz döneme göre tüketicinin çok daha fazla  piyasayla 
ilgili bilgiye ulaşmasõnõ ve kendisi için en doğru kararõ verebileceği bir yeteneğe kavuşmasõnõ 
sağlamaktadõr. 
 
Dünya ekonomisi son  25 yõllõk dönemde üretici odaklõ bir sistemden tüketici odaklõ bir 
sisteme hõzla ilerlemektedir. Tüketici odaklõ bu yeni oluşum, dünyanõn her noktasõnda 
üretilen malõn, dünyanõn her noktasõnda tüketilebileceği yeni bir rekabet ortamõnõ 
tanõmlamaktadõr. Bu yeni rekabet ortamõ uluslar arasõ şirketler açõsõndan dahi kimi zaman 
ürkütücü olmaktadõr. Bu yüzden uluslar arasõ şirketler dahi, uluslar üstü şirket olabilmek için 
son 5 yõl içerisinde önemli birleşmelere ve devralmalara, şirket evliliklerine imza atmaya 
başlamõşlardõr. Bu trendin en yoğun olduğu sektörler ise; Petrol Ürünleri, Otomotiv 
Sanayi,Telekomünikasyon , Kağõt Ürünleri Sanayi Sektörleridir.  
 
Sanayi sektörleri dõşõnda, hizmet sektöründe ise; Bankacõlõk, Sigortacõlõk ve 
Perakendecilik,Sektörlerinde benzer bir yapõlanma kendini göstermektedir. Bu birleşme ve 
devralmalarõn toplam değeri, 1998 yõlõnda 2.5 Trilyon ABD Dolarõ, 1999 yõlõnda ise 3.1 
Trilyon ABD Dolarõna ulaşmõştõr. Unutulmamasõ gerekir ki, 1999 yõlõ rakamõ dünyada bir 
yõlda gerçekleşen toplam mal ve hizmet ticaret hacminin yaklaşõk üçte birini oluşturmaktadõr. 
Bu gelişmelerin õşõğõnda bazõ uluslar üstü  hale gelmiş olan şirketlerin aktif büyüklükleri, iş 
hacimleri, cirolarõ ve hatta kimi zaman karlarõ, birçok ülkenin ekonomilerinden daha büyük 
hale gelmiştir. Bu gelişmeler, önümüzdeki 10 yõllõk dönemde globalleşen dünyada, sanayi 
alanõnda ayakta kalabilecek ülkelerin ancak, ileri teknoloji üretmeleri halinde bu yoğun 
rekabete dayanabileceklerini göstermektedir. Dünya hõzla tek pazara yönelirken Türkiye, Çin 
gibi hõzla gelişen ekonomilerin tehdidi altõndadõr. Bu nedenle, Türkiye, sanayileşme modelini 
teknoloji geliştirmeye yönelik olarak yeniden yapõlandõrmak zorundadõr. Türkiye, ithal 
ikamesi ile başladõğõ sanayileşe yolculuğuna, teknoloji transferi gerçekleştirerek devam 
etmiştir. Ancak; bugün gelinen noktada, yabancõ teknolojileri ithal etmenin ötesine geçerek, 
teknoloji geliştiren bir sürece girmemiz gerekmektedir. 
 
Küçük ve Orta Boy İşletmeler 1980�li yõllardan beri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
tümünde gittikçe yaygõnlaşarak varlõğõnõ duyuran bir akõmdõr. Önümüzdeki yüzyõlda 
toplumlarõn refah yarõşõnda kulvarõn ön sõralarõnda koşabilmeleri küçük ve orta boy 
işletmeciliğe ve girişimciliğe gereken önemi vermelerine ve toplumlarõnõn bu konudaki 
potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmelerine bağlõdõr. Çünkü KOBİ olgusu yarõnõn bilgi 
toplumunun ürünüdür. Sanayi toplumundaki mono ekonomilerin yerini çeşit ekonomileri, 
entegre tesislerin yerlerini ise sanayi-yan sanayi bütünleşmesine yönelik daha esnek ve daha 
hõzlõ modeller alacaktõr. 

 
Evrenselleşen piyasa ekonomisinin temeli olan rekabetin yerleşmesi ve sürdürülmesi küçük 
ve orta boy işletmelerin varlõğõna bağlõdõr. KOBİ�ler teknolojik gelişmenin ana kaynağõdõrlar. 
Farklõlaşan özel ihtiyaçlarõ karşõlayacak pek çok farklõ ürünü üretilme yeteneğine sahip 
�esnek üretim sistemleri�nin gerektirdiği işletme tipi küçük ve orta boy işletmelerdir. Bu tür 
işletmelerin dünya ekonomilerinde ilgi odağõ olmalarõnõn en önemli nedenlerinden birisi de 
istihdam sağlama ve yeni iş yaratmadaki büyük güçleridir. 
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Sanayinin teknoloji kapasitesinin yükseltilmesi sorunu; �ülkenin bilim-teknoloji-inovasyon-
sõnai üretim� alanlarõndaki yeteneğini top yekûn yükseltmeyi amaçlayan sistematik bir 
bütünlük içinde değerlendirilmeli ve ulusal bir politika ile ulusal bir strateji ortaya 
konulmalõdõr. 
 
Teknoloji kapasitesi ise; teknoloji transfer edebilme; edinilen teknolojiyi anlayabilme ve 
kullanabilme, giderek bir üst düzeyde üretebilme, teknoloji geliştirebilmek için gerekli 
altyapõyõ oluşturabilme, geliştirilen teknolojiyi satabilme, sahip olunan teknoloji ile üretim 
yapabilme, ilgili süreçleri organize edebilme ve yönetebilme ve dağõtõm kanallarõ 
oluşturabilme becerilerinin toplamõdõr. 
 
Türkiye İmalat Sanayiinin geldiği noktada önünde duran teknoloji eşiğini aşmasõ 
gerekmektedir. Teknoloji sanayileşme ilişkisi bağlamõnda, sanayileşmeye dönük teknolojik 
yeteneğin artõrõlmasõ için gerekli teknoloji üretimi ile teknoloji politikalarõ saptanarak,  Ulusal 
İnovasyon Sisteminin kurulmasõnõn önemi dikkate alõnmalõdõr. 

 
Tüm bu gayretlerin nihai hedefi ise; ülkemizin bilim-teknoloji politikalarõ ve bu bağlamda 
teknoloji yeteneğinin artõrõlmasõ, sosyo-ekonomik sorunlarõmõzõn çözümü ve yaşam 
kalitesinin yükseltilmesi olarak ortaya çõkmaktadõr. 
 
Türkiye�nin sanayileşme eşiğini bir an önce aşmasõ ve geleceğin bilgi toplumuna erişilmesi 
için AR-GE yardõmlarõnõn artõrõlmasõ, AR-GE Teşvik Araçlarõnõn ve Kurumlarõnõn 
Çeşitlendirilmesi, Sanayinin AR-GE ve İnovasyon Yeteneğinin Artõrõlmasõ hususlarõnda 
mevcut yapõlarõn birbirlerini tamamlayacak biçimde gelişmelerini sağlayacak,  uygun bir 
ortam ve iklimin yaratõlmasõ ve ayrõca �Off-Set� Kaynaklarõnõn Teknoloji Kapasitesinin 
Yükseltilmesinde   Kullanõlmasõ için savunma sanayiinin önceliklerini dikkate alan, ancak 
sivil teknoloji kapasitesini de artõrõcõ bir politika izlenmesi gerekmektedir. 
 
Teknoloji kapasitemizin artmasõ en genel anlamõyla bir teknoloji yönetimi sorunu olarak 
ortaya çõkmakta, ülkemizde bu alanda son yõllarda sõnõrlõda olsa oluşan uygun iklimin 
yaygõnlaştõrõlmasõ, bu konu ile ilgili organlarõn birbirini tamamlayõcõ işlevler görecek biçimde 
yeniden yapõlandõrõlmasõ ve ülke hedeflerini karşõlayacak yeni yapõlanmalarõn düşünülmesi 
gerekmektedir. 
 
DİE�nin �1997 Yõlõ AR-GE Faaliyetleri Anket Sonuçlarõ�na göre Türkiye�nin AR-GE 
harcamasõ, GSYİH�nõn binde 4,9�u kadardõr ve bu ileri sanayi ülkeleri ve yeni sanayileşen 
ülke standartlarõna göre son derece düşük bir orandõr.  

Ticari kesim tarafõndan gerçekleştirilen AR-GE harcamalarõnõn toplam içindeki payõ ise % 
32,3�tür (bu oran, 1990�da %20,4�� 1995�te %23,6, 1996�da %26 idi). 

Ticari kesim tarafõndan finansmanõ sağlanan AR-GE harcamalarõnõn toplam içindeki payõ da 
% 41,8�dir (bu oran, 1990�da %27,5�� 1995�te %30,8, 1996�da %36,8 idi). 

İşaret edilen standartlara göre, ticari kesimin AR-GE faaliyetlerindeki payõnõn oransal olarak 
da düşük olduğu söylenebilir. Mutlak değer olarak yapõlacak bir kõyaslamada farkõn çok daha 
yüksek olduğu görülecektir. 

DİE tarafõndan ilk kez gerçekleştirilen �İmalat Sanayii Teknolojik Yenilik Anketi� sonuç-
larõna göre, 1995-1997 yõllarõnda imalat sanayiinde faaliyet gösteren, 10 ve daha fazla çalõ-
şanõ olan tüm kamu ve özel sektör işyerlerinin % 24,6�sõnõn teknolojik yenilik faaliyetle-rinde 
bulunduğu tespit edilmiştir. Teknolojik yenilik faaliyetinde bulunan işyerlerinin %18,9�u 
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ürün yeniliği, % 33,6�sõ üretim süreci (proses) yeniliği, % 41,4�ü hem ürün hem de üretim 
süreci yeniliği yapmõştõr.  

Firma büyüklüğü göz önüne alõndõğõnda yenilik faaliyetinde bulunma oranõnõn işyeri 
büyüklüğü ile birlikte arttõğõ görülmektedir. 10 ile 49 kişi arasõnda çalõşanõ olan işyerlerinde 
teknolojik yenilik faaliyetinde bulunma oranõ % 20 civarõnda iken 250 ile 999 kişi arasõnda 
çalõşanõ olan işyerlerinde bu oran % 40�a çõkmaktadõr. 1000 ve daha fazla çalõşanõ olan 
işyerlerinde ise bu oran % 60 civarõndadõr.  

İktisadi faaliyet koluna göre teknolojik yenilik yapma oranõ en yüksek  ilk altõ sektör tõbbi 
aletler, hassas ve optik aletler ve saat imalatõ; büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri 
imalatõ; kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakõt imalatõ; kimyasal madde 
ve ürünleri imalatõ; radyo, televizyon, haberleşme teçhizatõ ve cihazlarõ imalatõ; ve motorlu 
kara taşõtõ imalatõ sektörleri olup, bu sektörlerde yenilik yapan işyerlerinin oranõ % 45�in 
üzerindedir.  
 
Yenilik yapma oranõ en düşük son altõ sektör olan, kağõt ve kağõt ürünleri imalatõ; tekstil 
ürünleri imalatõ; gõda ürünleri imalatõ; tütün ürünleri imalatõ; ağaç ve mantar ürünleri imalatõ; 
ve giyim eşyasõ imalatõ sektörlerindeki işyerleri toplam imalat sanayii işyerlerinin % 51�ini 
oluşturmakla beraber, bu sektörlerde yenilik yapma oranõ, % 24,6 olan imalat sanayii 
ortalamasõnõn altõndadõr.       
 
Sanayimizin teknolojik kapasitesini yükseltecek araçlar; Üniversite-Sanayi İşbirliği, Kamu 
Tedarik Politikasõ,  İleri İmalat Tekniklerinin Yaygõnlaştõrõlmasõ, Makine İmalat Sanayinin 
Güçlendirilmesi, Kamu AR-GE Birimleridir 
 

Diğer taraftan ülkemizde üniversite-sanayi işbirliğinin bazõ örnekleri görülmekle beraber 
yetersizdir. Sanayi ile akademik yaşamõ birleştiren bilimsel ve teknolojik buluşlarõn üretime 
kazandõrõlmasõnda önemli rol oynayan teknoloji  geliştirme bölgelerinin henüz kurulmamõş 
olmasõ da işbirliğinin gelişmesini önlemiştir. AR-GE harcamalarõna ayrõlan pay ile 
Türkiye�nin kendi teknolojisini yaratmasõ mümkün değildir. AR-GE harcamalarõnõn GSYİH 
içindeki payõ arttõrõlmalõ ve üniversite-sanayi işbirliği geliştirilmelidir. AR-GE harcamalarõ 
içindeki özel sektör payõnõn artmasõ teşvik edilmelidir. 

Tüm bu önerileri yerine getirecek yasal düzenlemeler ve özellikle Ulusal AR-GE bütçesinin 
oluşturulmasõ ve bu bütçeyi yönetecek bir yapõyõ tanõmlayacak yasal düzenlemelerin 
yapõlmasõ  zorunludur. 

Gayrisafi yurtiçi hasõlanõn ve kişi başõna düşen milli gelirin artmasõ ulusal ekonominin 
verimliliğinin artmasõ ile mümkündür. Birim emek, sermaye ve doğal kaynak ile üretilen mal 
ve hizmetlerin değeri olarak tanõmlanan ulusal ekonominin verimliliği ise mikro ölçekte, 
birbiriyle karşõlõklõ olarak ilişkili olan iki değişken tarafõndan belirlenir: 1) firmalarõn bireysel 
rekabet stratejilerinin ve işlemlerinin düzeyi ve 2) ulusal iş ortamõnõn gelişkinliği. Bu iki 
kavramõ birlikte rekabet gücü olarak ele almak mümkündür.   

Türkiye, eğer geçmiş sekiz yõlda gösterdiği performansõ tekrarlarsa, Dünya Ekonomik 
Forumu (WEF)�nun verilerine göre 2000-2008 yõllarõ arasõnda yõllõk ortalama % 2.36 
oranõnda bir büyüme kaydedecektir. Bu büyüme oranõ ile diğer ülkeler arasõnda 44 üncü 
sõrada yer alacaktõr. Dünya Ekonomik Forumu tarafõndan yapõlan bir araştõrmaya göre 
Türkiye rekabet edebilirlik endeksi sõralamasõnda 1997 yõlõnda 35 inci sõrada yer alõrken, 
1999 yõlõnda 44 üncü olmuştur. Görüldüğü gibi rakamlar da rekabet gücünün milli gelir, 
dolayõsõyla bir ülkenin yaşam standardõyla doğrudan ilgili olduğunu göstermektedir. Yine 
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aynõ rakamlar Türkiye�nin rekabet gücündeki düşüş devam ederse �büyük devlet� olma 
hedefini gerçekleştiremeyeceğini de göstermektedir. 

Türkiye�nin firma bazõndaki rekabet avantajlarõ, üretim süreçlerinin kalitesi, uluslararasõ 
piyasalarda yer alma ve pazarlamada yetkinlik; dezavantajlarõ ise, ürün tasarõmõ, inovasyon 
kapasitesi, komşu ülkelere yapõlan satõşlarõn miktarõnõn yetersizliği olarak ortaya çõkmaktadõr. 
Ulusal yapõ itibariyle rekabet avantajlarõ, gümrük tarifelerinin serbestleştirilmesi, yerli üretici 
kalitesi, telefon ve faks altyapõsõnõn gelişmişliği; aynõ konudaki dezavantajlar ise girişimci 
sermayenin kõtlõğõ, borçlanmanõn kolay olmamasõ ve bürokratik kõrtasiye işlemleri olarak 
sayõlmõştõr. 

Bir ülkenin rekabet gücünü etkileyen ana faktörler OECD tarafõndan ise yerli ekonomik güç, 
insan gücü, finans, yönetim, (devlet) hükümet politikalarõ, bilim ve ekonomi, alt yapõ, 
uluslararasõlaşma olarak kabul edilmektedir. 
 

Rekabet gücünü belirleyen en önemli faktörlerden biri maliyetlerin düzeyidir. Maliyetin 
içindeki en önemli unsur olan işgücü maliyetini incelediğimiz zaman; ücretlerin toplam 
işgücü maliyeti içinde % 37,3�lük bir pay aldõğõnõ, ikramiye, prim vb. ödemelerin oranõnõn % 
17,7 olduğu, sosyal ödemelerin % 33,1, diğer ödemelerin ise % 11,9 oranõnda olduğu 
görülmektedir. İşverenin işçiyi çalõştõrmak için ödediği paranõn üçte ikisi üretim ve verimlilik 
artõşõyla hiçbir bağlantõsõ olmayan giderlere aittir. Maliyetin en önemli kalemi olan işgücü 
maliyetinin azalmasõ için öncelikle emekten alõnan vergilerin azaltõlmasõ gerekmektedir. 

Avrupa ülkelerinde tek haneli olarak seyreden enflasyon rakamõnõn ülkemizde on yõllardõr iki 
ve hatta  üç haneli olarak gerçekleşiyor olmasõ nedeniyle ürünlerin maliyeti ve dolayõsõyla 
fiyatõ yükselmektedir. Bu durum iç piyasada talep darlõğõ yaratõrken, dõş piyasada da, döviz 
kurlarõnõn gerçek oranlarda ayarlanmamasõ nedeniyle ihracatõmõz olumsuz etkilenmektedir. 
Enflasyonun düşürülmesi, kaynaklarõn kamu açõklarõnõ kapamak için harcanmasõ yerine 
üretime yönelmesini sağlayacaktõr. 

Diğer taraftan üretimden alõnan yüksek vergilerle kredi faizlerinin yüksek seyretmesi, 
sermaye maliyetini de çok yüksek tutmaktadõr. Bu yüksek sermaye maliyeti yatõrõmcõlarõn 
şevkini kõrmakta ve girişimcilerin  başarõlõ olma şansõnõ azaltmaktadõr. Üretken yatõrõmlarõn 
engelleyicileri olan yüksek enflasyon ve faiz oranlarõ konusunda gereken yasal düzenlemeler 
yapõlmalõ ve sürekliliği sağlanmalõdõr. 

Piyasalarõn rekabete açõlmasõ suretiyle maliyetlerin orta ve uzun dönemde düşmesini 
sağlamak rekabet hukukunun etkin bir biçimde işletilmesiyle mümkün olacaktõr. Bu noktada 
Rekabet Kurumu�na büyük iş düşmekle birlikte altyapõ hizmetlerinin özelleştirilmesi 
sõrasõnda hükümetin de ortaya çõkacak yeni piyasa koşullarõnõn rekabetçi olmasõna özen 
göstermesi gerekmektedir. 

 
Türkiye�de uygulamanõn yapõldõğõndan bugüne kadar devlet yardõmlarõ arzu edilen büyümeyi 
gerçekleştirememiştir. Bu yardõmlardan ne devlet memnundur, ne de yardõm alan işletmeler 
memnundur. 
 
Ayrõca, Türk teşvik sisteminin uygun bir tarihi geçmişi olmasõna rağmen, sistemde oturmuş 
bir kurumsal ve yasal yapõ da bulunmamaktadõr. Sistemin istikrardan yoksun olmasõ, 
uygulama sonuçlarõnõ değerlendirememesi ve zamanõnda gerekli önlemleri alamamasõ, zaman 
zaman uygulamada reel ekonominin gerçekleri yerine politik ve popülist yaklaşõmlarõn hakim 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                               Sanayi Politikalarõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/sanayi/oik545.pdf    19

olmasõ ve bazõ dönemlerde sisteme önemli miktarlarda kaynak kullandõrõlmasõ, bazen  de 
kaynaklarõn çok yetersiz olmasõ uzun dönemde sistemin etkinliğini zayõflatmõştõr. 
 
Sistemin sürekli değişiklik göstermesi yatõrõmcõlarõn en az normal bir yatõrõm döneminde 
önlerini görebilecek kadar sürede sistemde değişiklikler yapõlmasõ bir sorun olarak ortaya 
çõkmaktadõr. 
 
 
Türkiye, uzun yõllar devlet yardõmlarõnõ arz yönlü uygulamaya koyarak sürdürmüş 
bulunmaktadõr. Bunun nedeni, Türkiye�nin henüz sanayileşmesini tamamlayamamõş 
olmasõdõr. Türkiye, gelişmiş ülkeleri belirli bir zaman periyodu içinde geriden izlemektedir. 
 
 
Türkiye eğer dünyada sanayileşme alanõnda rakiplerinin önüne geçecek ise, böyle bir 
başarõnõn ancak �Eğitim� ile elde edilebileceği unutulmamalõdõr. Eğitim, sanayileşme başta 
olmak üzere ekonominin tüm alanlarõnda başarõnõn anahtarõdõr. Türkiye, rakiplerinin önüne 
ancak, insan gücünü eğiterek geçebilir. Rekabetin esas kaynağõnõn insanõn yaratõcõ zekasõ ve 
becerisi olduğu unutulmamalõdõr. 
 
Türkiye sanayisinin gelişme perspektifi oluşturulurken eğitimin yanõ sõra, dünya 
ekonomisindeki gelişmelerde dikkate alõnarak, artõk moda ve marka üretimine ağõrlõk 
verilmesi de gerekmektedir. Türkiye son 25 yõllõk sanayileşme politikalarõnda bu konulara 
yeterince eğilmemiştir. Bu nedenle, marka üreten ürünlere, kuruluşlara ve sektörlere destek 
verilmesi gerekmektedir. Ancak, Türkiye�nin dünya standartlarõnda ve uluslar arasõ boyutta 
marka üreten bir ülke olabilmesi, öncelikle Türkiye�nin imajõnõn güçlenmesi ile olabilecektir. 
Türk malõ, ancak güçlü bir Türkiye imajõ ile mümkün olabilecektir. 
 
Bir diğer önemli husus, dünyada pazarlama kanallarõnda ortaya çõkan değişimlerdir. 
Günümüzde, pazarlama ve dağõtõm fonksiyonu artõk üreticilerin kontrolünden tamamen 
çõkmaktadõr. Elektronik ortamda ticaret giderek yerleşmektedir. ABD�de elektronik ticaret 
hacmi önemli seviyelere yükselmiştir. AB bu trendin bir miktar gerisinde kalmõş gibi 
gözükmektedir. Bunun en önemli sebebi telekomünikasyon ve bilgisayar olanaklarõndan 
yararlanmanõn, temin maliyetlerinin AB� de ABD�ye nazaran daha yüksek olmasõdõr. 
    
Dağõtõm sistemleri giderek münhasõrlõktan çõkmakta ve rekabete açõlmaktadõr. Türkiye, 
dağõtõm kanallarõndaki bu yeni değişiklikleri iyi özümsemeli, ayrõca dünyadaki pazarlama 
kanallarõndaki değişiklikleri yakõndan takip etmeli, yeni ihracat bölgelerini ve pazarlarõnõn 
oluşturulmasõ çabalarõna ağõrlõk vermesi gerekmektedir.  
 
Türk sanayinin gelişme perspektifi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken diğer konular; 
üretim kapasitelerinde yapõlmasõ gereken değişiklikler, esnek üretim modellerinin 
oluşturulmasõ, uygulanan teşvik sistemlerinin ve KOBI�lere yönelik politikalarõn gözden 
geçirilmesi olarak ifade edilebilir. Her şeyden önce, dünyadaki şirket birleşmeleri dikkate 
alõnarak, Türkiye�de de yerli sanayide gerekli olabilecek şirket birleşmeleri gündeme 
gelmelidir.  
 
Bugün dünyadaki tüm hükümetler, KOBİ�lerin öneminin ve bu işletmelerin ekonomiye, 
sosyal bağlõlõğa, istihdama, bölgesel ve yerel kalkõnmaya katkõlarõnõn farkõna varmõş 
durumdadõrlar. Bu nedenle; KOBİ�ler açõsõndan, küreselleşme baskõlarõndan oluşan yeni bir 
duruma adaptasyon sağlamak için teknik ilerleme ve sosyal ve çevresel değişim ile politik 
çerçevenin de değişme zorunluluğu vardõr. Çünkü çok sayõda politika büyük ölçekli, daha 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                               Sanayi Politikalarõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/sanayi/oik545.pdf    20

önceden kurulmuş firmalarõn ihtiyaçlarõ çerçevesinde geliştirilmiştir. Bu yüzden geleceğe 
dönük oluşturulacak KOBİ�lere ait politika ve stratejilerde, bilgi toplumunun dinamikleri göz 
önünde tutulmalõ, bu dinamikler küçük ve orta boy işletmelere ve girişimciliğin 
geliştirilmesine yönelik politika ve stratejilerin iskeletini oluşturmalõdõr. 

Her sektörde verimlilik düzeyinin artõrõlmasõna yönelik olarak, gerek duyulan nitelik ve 
nicelikte teknik personelin yetiştirilmesi ve istihdamõna yönelik yasal ve kurumsal 
düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

Her sektörde verimlilik çalõşmalarõnõn yapõlmasõnõ olanaklõ kõlacak alt yapõnõn hazõr 
bulundurulmasõ ve bu çalõşmalarõn gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik politika, önlem ve 
hedefler hazõrlanmalõdõr. 

Sanayinin kalifiye işgücü ihtiyacõnõn ülke çapõnda rasyonel insan gücü planlamasõ 
çerçevesinde, her kademede, özellikle ara insan gücü kademesinde eğitimi, verimlilik 
açõsõndan hayati önem taşõmaktadõr. Bu nedenle mesleki ve teknik eğitim çalõşmalarõ 
rekabette öncelikli sektörler başta olmak üzere yoğunlaştõrõlmalõdõr. Buna paralel olarak insan 
gücünden verimli bir şekilde yararlanacak yöneticilerin eğitimi sağlanmalõdõr.  

Uzun dönemli politika tasarõmlarõ  teknoloji alt yapõsõnõn yenilenmesi ve insan gücü 
potansiyelinin geliştirilmesine odaklanmalõdõr. 

Sanayi yapõsõnõn sağlam bir temele oturtulmasõ bakõmõndan önemli ve önceliği olan imalat 
sanayii alt sektörleri belirlenmeli ve bunun örneğin 2020 yõlõna kadar dönemsel bir dökümü 
yapõlmalõdõr. 

Gelişmiş ülkelerde sanayi çağõnõn başlamasõ ile birlikte arza dayalõ teşvikler yavaş yavaş 
yerini talebe dayalõ teşviklere bõrakmõştõr. Maalesef, Türkiye talebe dayalõ teşvikleri tartõşma 
aşamasõndadõr. Avrupa Birliği�ne geçiş sürecimizin bu ilk aşamasõnda da Avrupa ile uyum 
sağlamak için teşvik sistemimizin AB modeline uydurulmasõ bir zorunluluk olarak ortaya 
çõkmaktadõr. Bu nedenle, talebe dayalõ destek sistemlerinin uygulamaya sokulmasõnda büyük 
yarar görülmektedir. 
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1-GENEL EKONOMİK DURUM VE SORUNLAR 
1.1- Genel Bakõş 
1999 yõlõ son çeyreği itibariyle  Türkiye ekonomisi ve sanayinin durumuna bazõ rakamlar 
õşõğõnda baktõğõmõz zaman, Türkiye�nin en büyük eksiğinin üretimini artõramamak olduğu 
görülmektedir. Yõllardõr gelişmekte olan veya gelişmiş sanayi ülkeleri her yõl GSMH 
bakõmõndan veya kişi başõna GSMH bakõmõndan gelirlerini artõrõrken Türkiye�de Fert Başõna 
Milli Gelir 3000 dolar civarõnda seyretmektedir. 
 
1999 yõlõnda Türkiye�nin  % 2 oranõnda küçülmesi beklenmektedir. Yani Türkiye 1999 
yõlõnda , 1998 yõlõna göre % 5 oranõnda küçülmüş olmaktadõr. Üretimde uç ürünler üretimine 
yönelik ileri teknolojiye geçilemediği görülmektedir. Konvansiyonel sanayii dallarõnda 
yapõlan ve çoğunlukla tarõma dayalõ sanayilerden elde edilen üretim ise katma değer 
yaratamamaktadõr. 
 
Kamu maliyesi açõk vermekte, Konsolide Bütçe içersinde yer alan gelirlerin çok büyük bir 
kõsmõ iç ve dõş borç faizlerinin ödenmesine ancak yetmektedir. 1999 yõlõnda Konsolide Bütçe 
açõğõnõn başlangõç öngörülerine göre %100 artarak 10 Katrilyon TL� ye ulaşmasõ 
beklenmektedir. 2000 yõlõ Konsolide Bütçede açõk 14.1 Katrilyon TL olarak öngörülmüştür. 
 
Kamu kesiminin bu şekilde açõk vermesi enflasyonu hõzlandõrmakta ve ödemeler dengesine 
ve üretim ile birlikte özel kesim yatõrõmlarõnõ da menfi olarak etkilemektedir. 
 
1999 yõlõ içerisinde özelleştirme yapõlamamõştõr.  İç Borçlar 42 Milyar Dolar, Dõş Borçlar ise 
104 Milyar Dolarõ geçmiştir.  
 
2000 yõlõ Ocak ayõ başõ  itibariyle enflasyon oranlarõ yõllõk TÜFE 68.8, TEFE 62.9 olarak 
gerçekleşmiştir. 2000 yõlõ enflasyon hedefi IMF �ye verilen iyi niyet mektubu kapsamõnda % 
25 olarak sõnõrlandõrõlmõş, bu hedefi yakalamak üzere, çalõşanlara % 25 zam yapõlacağõ, 
emlak kira bedellerinin % 25 olarak artõrõlmasõ konusunda tedbirler getirilmiştir. Bu tedbirler 
narh ekonomisi olup, ekonominin yer altõna geçme olasõlõğõnõ gündeme getirmiştir. 
 
1999 yõlõnda ihracat ve ithalat önemli ölçüde hedefinden sapmõş ve gerilemiştir. Ocak-Eylül 
dönemi itibariyle ihracat 18.663 Milyon Dolar olarak % 6.6 oranõnda; ithalat ise 28.602 
Milyon Dolar olarak  % 18.1 oranõnda daralma göstermiştir. Sanayi üretim endeksi % 80�e, 
sanayide kapasite kullanõm oranlarõ ise % 70�e kadar gerilemiştir. 
 
Bu gelişmelerin arkasõnda son iki yõl içersinde  ülke içinde  ve dõşõnda gelişen bazõ  ekonomik 
ve parasal faktörlerin bulunduğu gözlenmiştir. Bunlardan bir tanesi 1998 yõlõnda çõkarõlan ve 
mali milat öngören Vergi Yasasõndaki bazõ konularõn sanayici ve işadamlarõnõ ürkütmesi ve 
bu sebepten dolayõ yerli ve yabancõ yatõrõmcõlarõn çekinceleri olduğu yaygõn bir kanaat 
olmuştur. Diğer taraftan 1998 yõlõ Eylül ayõ ile birlikte önce Güney Asya ve daha sonra 
Rusya�da meydana gelen ekonomik kriz Türkiye�yi de etkilemiş ve bilhassa Tekstil ve 
Otomotiv sanayiinde büyük krizlere ve durgunluğa sebep olmuştur.   
 
1998 yõlõnda meydana gelen krizle birlikte tekstil ve otomotiv sektöründe meydana gelen bu 
daralmadan  tam olarak çõkõldõğõnõ söylemek mümkün değilse de, Kasõm 1999 ayõ itibariyle 
otomotiv sektöründe bir toparlanma meydana gelmeye başlamõştõr. 
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Kamu yatõrõm stoklarõ gittikçe artmaktadõr. 5321 adet olan kamu yatõrõm stoklarõnõn proje 
tutarõ 150 Milyar Dolar olup, bunun ancak 46 Milyar Dolar kõsmõ bugüne kadar harcanmõştõr.  
Geriye kalan 104 Milyar Dolarlõk ödenek ihtiyacõ Türkiye�de bu konuda yerli para ile 
karşõlanmasõ mümkün olmadõğõndan yabancõ sermaye gelmesini beklemektedir.  Konsolide 
Bütçe içersindeki kamu yatõrõmlarõ % 5.2 lere kadar gerilemiş ve yatõrõm yapõlamaz hale 
gelinmiştir. Bu nedenle Yabancõ Sermaye Yatõrõmlarõnõn desteklenmesi ve tamamlanmasõ ve 
ülkemizin ihtiyacõ olan finansman sağlanmasõ önemli konularõn başõnda yer almaktadõr. Bu 
durumda yatõrõm ortamõnõn iyileştirilmesi,  özel kesimin yatõrõm yapma eğilimini de 
etkileyecek ve üretimin artmasõna ve istihdam gelişmesine imkan verecektir. 
 
Milli Gelirde Deprem dolayõsõyla yaklaşõk 8-10 Milyar Dolarlõk bir gerileme meydana gelmiş 
ve bu durum diğer mevsimsel şartlarla birleşerek Turizm gelirlerinin de gerilemesine ve bu 
alandaki sanayi yatõrõmlarõnõn askõda kalmasõna sebep olmuştur. 
 
Türkiye bir yandan insan gücü kaynaklarõnõ artõrõrken bir yandan da ileri teknoloji alanlarõna 
yatõrõm yapmak suretiyle uç ürünler üretimini desteklemek  ve böylece katma değeri yüksek 
ürünler üretimine doğru sanayi tabanõnõ değiştirmek mecburiyeti ile karşõ karşõya olup bu 
durum da yabancõ sermaye kanalõ ile gerçekleştirilebilir.  
 
AB üyeliğine giriş sürecinde bu durum daha da önemli hale gelmiş, ve Türkiye�nin AB�ne 
aday ülke statüsüne kabul edilmesi iyi bir motivasyon oluşmasõna sebep olmuştur. Açõklanan 
kur politikalarõ ve faizlerin inişi ile birlikte, 2000 yõlõ enflasyon oranõnõn % 25 olarak 
belirlenmesi ve bunun takibinin yapõlmasõndaki kararlõlõk sanayi çevrelerinde olumlu 
karşõlanmõş bulunmaktadõr. Bu durumda önemli olan konu uygulamanõn planlandõğõ şekilde 
yapõlmasõ olup, bu ortam yabancõ sermayenin de çekilmesini sağlayabilirse,  sanayileşme 
bakõmõndan ülkenin önünü açabilecek bir durum yaratabilir. 
 
Bu aşamada KOBİ�lerin rekabet gücünün artõrõlmasõ önemli gündem maddelerini 
oluşturmaktadõr.  
 
1996 yõlõnda başlayan VII. Beş Yõllõk Plan döneminin ilk iki yõlõnda % 7-8 oranõnda büyüme 
sağlanmõştõr. Ancak 1998 yõlõnda başlayan gerileme yukarda da açõklandõğõ gibi birçok krizle 
birlikte Türkiye�nin milli gelirde gerilemesine sebep olmuştur.  1999 yõlõna durgunluk 
içerisinde giren Türkiye sanayisi ve ekonomisi, bu yõl üretimin büyük ölçüde düşmesi ve 
deprem etkisinin buna eklenmesi ile birlikte, iç ve dõş pazarlarda daralmalar meydana 
getirmiştir. 
 
Ayrõca söz konusu dönemde özel tüketim harcamalarõ ve özel sektör sabit sermaye 
yatõrõmlarõnda önemli bir daralma kaydedilmiştir. Reel gelir ve istihdamdaki azalmanõn 
harcanabilir gelir üzerindeki daraltõcõ etkisi, yüksek seviyelerde seyreden reel faizler ve 
ekonomideki belirsizlik ortamõ toplam yurtiçi talebin en büyük unsuru konumunda olan özel 
tüketim harcamalarõnõn yõlõn ilk dokuz aylõk döneminde yüzde 3,7 oranõnda daralmasõnda 
önemli bir rol oynamõştõr. 

Özel sektör sabit sermaye yatõrõmlarõ reel faizlerin ve finansman maliyetinin yüksekliği, iç ve 
dõş talep koşullarõndaki olumsuz gelişmeler, belli sektörlerdeki halihazõrdaki kapasite 
fazlalarõ gibi nedenlerle yõlõn aynõ döneminde yüzde 17,9 oranõnda daralma göstermiştir. 
Bununla birlikte, kamu kesimi sabit sermaye yatõrõm harcamalarõ yüzde 4,2 oranõnda artõş 
göstermiştir. 
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Bu açõklamalar õşõğõnda genel bir değerlendirme yapõldõğõ zaman , Sanayicinin önündeki en 
önemli meselelerin, yatõrõm ve ihracatõn   finansmanõ  ve  işletmelerinin desteklenmesi  için  
ucuz kredi temini güncelliğini korumaktadõr. 
 
1.2 Sanayinin Yapõsõ 
 Sanayi kuruluşlarõmõzõn belirli bölgelerde yoğunlaşmasõ sorun yaratmaktadõr. Sanayi 
kuruluşlarõmõzõn  %50�si Marmara, %18.9�u Ege Bölgesinde, yoğunlaşmõş olmasõndan 
kaynaklanmaktadõr. Bu durum ülkede iç göçlerin oluşmasõnõ doğurmuş, iller ve bölgeler  
arasõnda gelir dağõlõmõnda bozulmalar meydana getirmiş ve ayrõca son depremde olduğu gibi 
tabii afetler sõrasõnda etkilenme ülke ölçeğinde meydana gelmiştir. Bu çerçevede, sanayinin 
yeniden yapõlanmasõ ve yatõrõmlarõnõn coğrafi dağõlõmõnõn yeniden değerlendirilerek sanayi 
planlarõnõn yapõlmasõnõ ve iç göçlerin önlenmesi bakõmõndan   sanayi bakõmõndan geri kalan 
illerin gündeme getirilerek, yeni oluşumlara fõrsat verilmesi ve bu bölgelerde alt yapõlarõn 
kamu tarafõndan karşõlanmasõnõn yararlõ olacağõ düşünülmektedir.   
 
1.3 Sanayi Tabanõndaki Değişmeler 
 
Yakõn yõllarda dünya sanayiinde hõzlõ yapõsal değişme yaşanõrken, gelişmiş ülkelerde de 
imalat sanayi teknolojisinde hõzlõ bir gelişme görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde 
imalat sanayinin yapõsõ hammadde ve emeğe dayalõ üretimden, teknoloji yoğun  üretim 
teknolojileri ön plana çõkmakta ve ekonomilerin mukayeseli üstünlüğünü teknoloji düzeyi 
belirlemektedir. 
 
Son yõllarda hõzlõ teknolojik gelişmenin yanõnda, dünya ticaretinin giderek serbestleşmesi ile 
beraber rekabet hõzla artmaktadõr. Gelişmiş ülkeler çeşitli araçlarla kendi sanayilerini 
destekleyerek yapõsal uyum ve rekabet gücünün sürdürülmesi yönünde politikalar 
uygulamaktadõrlar. Bu gelişmeler, bilim ve teknoloji  politikalarõnõ ön plana çõkarmakta ve 
AR-GE çalõşmalarõna daha fazla kaynak ayrõlmasõnõ gerekmektedir. Ayrõca sanayileşmede 
çevre boyutuna özel önem verilmektedir. Çevrenin korunmasõ ekonomik kalkõnmanõn 
kalitesi, sürekliliği ve istikrarõ açõsõndan gerekli görülmektedir.  Kalkõnmanõn ana 
unsurlarõndan biri olan sanayileşmede dõş rekabete açõk bir yapõnõn oluşturulmasõ önem arz 
etmektedir. İhracatta süreklilik ve ihracatõn sağlanmasõ içinde girdilerin dünya fiyatlarõndan 
temini, düşük fiyat ve düşük kaliteli ürünlerin meydana getirdiği haksõz rekabete karşõ 
sanayinin korunmasõ gerekmektedir. Sanayileşmenin özel kesim eliyle sürdürülmesi de temel 
politikadõr. 
 
Sanayileşme, ekonomik kalkõnmanõn temelini oluşturan vazgeçilmez bir süreçtir. Bilgi 
toplumuna giden yolun temel taşlarõndan birisidir. Ekonomik  istikrarsõzlõk ülkemizin giderek 
sanayileşme sürecinden ve üretimden uzaklaşarak, rant ekonomisine yönelmesine neden 
olmuştur. Bu gelişme Türkiye�nin dünya ülkeleri arasõnda rekabet gücünü olumsuz yönde 
etkilemiştir. Bireysel çõkar ve rantlarõn sosyal yararlardan yüksek olduğu sektörlerde 
yoğunlaşma sonucu,  reel ekonomi önemli darboğazlarla karşõ karşõya kalmõştõr.  Kaynaklar 
üretken, verimli ve istihdam yaratan sektörler yerine kamu açõklarõnõn kapatõlmasõnda 
kullanõlmõştõr. Söz konusu gelişmeler Türkiye�nin dünya ülkeleri arasõndaki rekabet gücünü 
olumsuz yönde etkileyecek niteliktedir. Bu nedenle sanayileşme stratejilerinin ivedilikle 
gözden geçirilmesi ve yeni bir atõlõmla sanayileşme sürecine hõz kazandõrõlmasõ 
gerekmektedir. 
 
1.4 Sanayi Sektöründe Üretim Gelişme Hõzlarõ ve Kapasite Kullanõm Oranlarõ 
 
Sanayi sektörü üretimi, 1999 yõlõnda ilk altõ aylõk periyotta bir önceki yõlõn aynõ 
dönemine göre % 5.8' lik bir daralma gösterirken, üçüncü döneminden itibaren 
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hareketlenmeye başlayacağõ  ve 1999 yõlõnõ sõfõr veya yüzde 1-2' ler seviyesinde 
kapatacağõ beklenmekte idi. Fakat 17 Ağustos tarihindeki deprem felaketi tüm beklenti 
ve tahminleri alt üst etmiştir. Bu şart lar altõnda 1999 yõlõ III. dönem gelişme hõzõ % 6.7 
lik bir gerileme göstermiştir. 9 aylõk sonuçlara göre ise % 4.8 lik bir gerileme 
gerçekleşmiştir) 
 
Sanayi sektörü 1998 yõlõnõ % 1.3 lük gelişme ile kapatmõştõr. Bunun yanõnda madencilik 
sanayinde % 11.2, imalat sanayinde % 0.1 ve enerji sektörü ise % 7.6 lõk bir gelişme 
göstermiştir.  
 
Sanayi sektöründe 1999 yõlõ 9 aylõk verilerine göre madencilik sanayi % 9.9, imalat sanayi % 
5.4 lük gerileme ve enerji sektörü ise % 4.3 lük bir gelişme göstermiştir. İmalat sanayindeki 
azalmanõn en belirgin olduğu sektörler ise % 37.6 ile diğer ulaşõm araçlarõ imalatõ, % 25.8 ile 
taşõt araçlarõ ve karoseri imalatõ, % 12 ile tekstil ürünleri imalatõ, % 12 ile b.y.s. makine ve 
teçhizat imalatõ gelmektedir. 1999 yõlõ III. döneminde azalmanõn en belirgin olduğu sektör 
Kamu sektörüdür. Kamu sektörünün 17 Ağustos depreminden daha fazla etkilendiğini 
göstermektedir. Fakat 9 aylõk verilere göre ise azalmanõn en yoğun olduğu özel sektördür. 
 
Türkiye Ekonomisi bu yõlõn ilk altõ aylõk döneminde  % 5.8 oranõnda ve ilk dokuz ayõ 
sonuçlarõna göre ise % 4.8 oranõnda küçülme göstermiştir. Büyüme de % 60' õn üzerinde paya 
sahip olan Sanayi Üretimindeki gerileme, dördüncü çeyrekte de etkisinin olacağõ düşünülürse 
ekonominin 1999 yõlõnõ  daralmayla kapatõlacağõnõ belirtmek mümkün görülmektedir. 
 
İmalat sanayinde kapasite kullanõm oranlarõ da 1999 yõlõnda üretimde olduğu gibi daralma 
göstermektedir. 1998 yõlõnõ %76.5 lik bir kapasite kullanõm oranõ ile kapatan imalat sanayi 
1999 yõlõnda gerileme göstermiştir. 1999 yõlõ I. dönemde % 70.2, II. dönemde % 75.7 ye 
yükselirken depremin etkisi ile III. dönemde tekrar % 72.2 ler seviyesine gerilemiştir. İmalat 
sanayi kapasite kullanõm oranlarõnda düşüşün en belirgin olduğu sektörler, %36.0 ile diğer 
ulaşõm araçlarõ sanayi, %68.3 ile tütün imalatõ sanayi, %76.3 ile petrol ürünleri sanayi, % 
71.2 ile kağõt ve kağõt ürünleri sanayinde vb. olduğu görülmektedir. İmalat sanayi kapasite 
kullanõm oranõ 1999 yõlõ III. döneminde bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre %5.1 lik bir 
azalma göstermiştir.  
 
Aylõk Kapasite kullanõm oranlarõ bir önceki yõlõn aynõ aylarõ itibariyle mukayeseli olarak 
aşağõda gösterilmiştir. 
 

 1998 1999 
Temmuz 81.1 75.9 
Ağustos 79.4 70.7 
Eylül 81.8 68.4 
Ekim 80.0 71.0 

 
 
 
olduğu görülmektedir. Bu oran 1998' in Aralõk ayõnda % 74.4, Mart 1999' da % 74.1, Haziran 
1999' da ise % 76.4' ler seviyesindeydi. 1999 yõlõ altõ aylõk kapasite kullanõm oranõ % 75.5 
gerçekleşmiştir. 
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 2. İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 
2.1 İmalat Sanayiinde İşyeri Sayõsõ, İstihdam, Gayri safi Yatõrõm ve Katma 
Değeri  
 
1980-1997 yõllarõ itibariyle imalat sanayiinde gayri safi yatõrõm ve katma değer toplam olarak 
ve katma değer paylarõ  yüzde olarak aşağõda Tablo: 1 A ve B de verilmiştir.  
 

       
TABLO-1 A: YILLARA GÖRE İMALAT SANAYİNİN DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR AYIRIMINDA İŞYERİ 

SAYISI, 
 

                 İSTİHDAM, GAYRİ SAFİ YATIRIM VE KATMA DEĞERİ    
       
  YILLAR     

VERİLER VE 
SEKTÖR 

  1980 1985 1992 1996 1997 

İŞYERİ SAYISI DEVLET 408 392 433 331 316 
 ÖZEL 8.299 10.255 10.768 10.259 11.057 

  TOPLAM 8.707 10.647 11.201 10.590 11.373 
İSTİHDAM DEVLET 287.189 276.019 227.560 156.512 146.945 

 ÖZEL 508.461 660.721 757.376 883.401 993.901 
  TOPLAM 795.650 936.740 984.936 1.039.913 1.140.846 
GAYRİSAFİ DEVLET 22.037 338.185 4.308.655 88.720.153 45.757.208 

 ÖZEL 51.509 777.186 25.305.211 429.933.551 874.300.761 
  TOPLAM 73.546 1.115.371 29.613.866 518.653.704 920.057.969 
KATMADEĞER DEVLET 332.360 2.151.140 72.461.886 688.409.989 1.428.155.607 

 ÖZEL 487.548 3.505.694 175.470.276 2.230.911.387 4.837.156.830 
  TOPLAM 819.908 5.656.834 247.932.162 2.919.321.376 6.265.312.437 

       
 
 
 
TABLO-1  B: YILLARA GÖRE İMALAT SANAYİNİN DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR AYIRIMINDA İŞYERİ   

SAYISI, 

 

                  İSTİHDAM, GAYRİ SAFİ YATIRIM VE KATMA DEĞER PAYLARI (%)   
       
  YILLAR     

VERİLER VE 
SEKTÖR 

  1980 1985 1992 1996 1997 

İŞYERİ SAYISI DEVLET 4,69 3,68 3,87 3,13 2,78 
 ÖZEL 95,31 96,32 96,13 96,87 97,22 

  TOPLAM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
İSTİHDAM DEVLET 36,09 29,47 23,10 15,05 12,88 

 ÖZEL 63,91 70,53 76,90 84,95 87,12 
  TOPLAM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
GAYRİSAFİ DEVLET 29,96 30,32 14,55 17,11 4,97 

 ÖZEL 70,04 69,68 85,45 82,89 95,03 
  TOPLAM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
KATMADEĞER DEVLET 40,54 38,03 29,23 23,58 22,79 

 ÖZEL 59,46 61,97 70,77 76,42 77,21 
  TOPLAM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

       
       
       
       

 
Son yõllarda imalat sanayinde kamu kesiminin payõ 1980�li yõllara göre düşmüştür. İşyeri 
sayõsõna göre 1980 yõlõnda devlet sektörünün payõ %4,69 iken 1997 yõlõnda %2,78�e 
düşmüştür. Benzer şekilde bu durum istihdam, sabit sermayeye yõl içinde yapõlan gayri safi 
ilaveler ve katma değer için de geçerlidir (Tablo: 1-B). 
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2.2 İmalat Sanayiinde Girdi/Çõktõ Oranlarõ 
İmalat sanayinin yõllar itibarõyla Girdi/Çõktõ oranõ %60�lar civarõndadõr. 1980 yõlõnda %63,27 
olan bu oran 1997 yõlõnda %61,37 olarak gerçekleşmiştir. Yõllar itibarõyla ücretin katma 
değer içindeki payõ düşmüş, ortalama ölçek büyüklüğü (CALORT/İŞSAYISI) artmõştõr. Cari 
fiyatlara göre imalat sanayinin gayri safi milli hasõla içindeki payõ 1980-1997 döneminde 
artmõştõr. 1980 yõlõnda imalatõn payõ %16,9�dan 1997 yõlõnda %21,2�ye yükselmiştir 
(Tablo:2). 
 
 
TABLO-2: İMALAT SANAYİNİN YILLARA GÖRE GİRDİ/ÇIKTI, ÜCRET/KATMADEĞER, ORTALAMA ÖLÇEK BÜYÜKLÜĞÜ, 
GAYRISAFIHAILA VE/KATMADEĞER VE İMALAT/GSMH ORANLARI (%)   

 YILLAR     
DEĞİŞKEN 1980 1985 1992 1996 1997 
GIRDI/CIKTI 63,27 68,24 57,93 61,99 61,37 
ÜCRET/KDEGER 31,07 21,23 22,48 17,14 16,86 
CALORT/İŞSAYISI 91,38 87,98 87,93 98,2 100,31 
GAYRISAFI/KDEGER 8,97 19,72 11,94 17,77 14,68 
İMALAT/GSMH 16.9 18,1 21,4 20,9 21,2 
 
İmalat sanayinin sektörel dağõlõmõna bakõldõğõnda yõllar itibarõyla işyeri sayõsõna göre en fazla 
gelişen sektör Tekstil sektörüdür. 1997 yõlõ verilerine göre en büyük paya sahip ilk 3 sektör 
sõrasõyla, Tekstil (32), Makine (38) ve Gõda (31) sektörleridir. İstihdam paylarõna göre de 
aynõ sõra geçerlidir. Katma değere göre ise ilk 3 sõra Kimya (35), Makine (38) ve Tekstil (32) 
sektörleri şeklindedir(Tablo:3). 
 
2.3 İmalat Sanayinin Yõllara ve Sektörlere Göre Dağõlõmõ ve Üretimde Çalõşanlar 
İndeksi 
 
İmalat Sanayinin yõllara ve sektörlere göre dağõlõmõ Tablo:3 ve Tablo : 4 de verilmiştir. 
 
TABLO-3 : İMALAT SANAYİNİN YILLARA VE SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (%) 

  YIL    
VERİLER VE FAALİYET KOLU 1980 1985 1992 1996 1997 

İŞYERİ SAYISI GIDA   (31) 21,26 21,39 19,31 17,21 16,35 
 TEKSTİL  (32) 19,39 23,95 29,60 31,48 31,74 
 MOBİLYA  (33) 4,04 4,67 4,26 3,96 4,16 
 KAĞIT  (34) 4,21 4,26 3,53 3,50 3,33 
 KİMYA  (35) 11,59 9,58 8,45 8,80 8,84 
 TAŞ-TOPRAK  (36) 6,85 6,40 7,68 7,94 7,71 
 METAL  (37) 5,65 4,61 3,76 3,53 3,42 
 MAKİNE  (38) 26,08 24,00 22,46 22,57 23,40 
 DİĞER  (39) 0,93 1,15 0,95 1,00 1,05 
  YIL    

VERİLER VE FAALİYET KOLU 1980 1985 1992 1996 1997 
TEKNIK GIDA   (31) 18,91 16,11 13,39 13,11 13,40 

 TEKSTİL  (32) 18,94 16,61 19,67 24,18 20,98 
 MOBİLYA  (33) 2,93 2,31 2,28 1,91 1,95 
 KAĞIT  (34) 5,97 6,81 4,31 4,00 2,95 
 KİMYA  (35) 13,93 12,97 14,47 14,07 14,15 
 TAŞ-TOPRAK  (36) 7,36 4,69 6,03 5,57 5,37 
 METAL  (37) 8,90 4,27 7,71 6,49 6,86 
 MAKİNE  (38) 22,56 35,53 31,61 30,12 33,78 
 DİĞER  (39) 0,50 0,71 0,53 0,55 0,55 

İSTİHDAM GIDA   (31) 23,65 20,65 18,76 16,60 15,56 
 TEKSTİL  (32) 23,35 25,15 29,32 34,42 34,96 
 MOBİLYA  (33) 2,16 2,31 2,30 2,26 2,22 
 KAĞIT  (34) 3,58 3,88 3,56 3,48 2,89 
 KİMYA  (35) 9,50 9,48 9,63 9,47 9,36 
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 TAŞ-TOPRAK  (36) 7,45 7,61 7,14 6,54 6,49 
 METAL  (37) 9,38 8,64 7,21 5,59 5,64 

 MAKİNE  (38) 20,54 21,68 21,56 21,00 22,19 
 DİĞER  (39) 0,39 0,60 0,53 0,65 0,69 

GAYRISAFI GIDA   (31) 10,83 8,49 8,75 9,49 9,65 
 TEKSTİL  (32) 17,62 29,26 23,64 27,31 27,26 
 MOBİLYA  (33) 1,20 0,46 1,25 1,35 1,19 
 KAĞIT  (34) 4,41 2,81 2,58 3,00 3,46 
 KİMYA  (35) 24,33 20,18 15,24 15,88 16,49 
 TAŞ-TOPRAK  (36) 7,37 11,67 9,70 9,70 10,98 
 METAL  (37) 17,35 6,33 9,21 15,03 8,19 
 MAKİNE  (38) 16,79 20,16 29,45 17,79 22,03 
 DİĞER  (39) 0,10 0,65 0,18 0,44 0,75 

GIRDI GIDA   (31) 20,94 17,80 20,14 20,12 20,12 
 TEKSTİL  (32) 11,66 13,65 18,26 20,41 21,07 
 MOBİLYA  (33) 1,13 1,13 1,44 1,45 1,19 
 KAĞIT  (34) 2,81 2,85 3,20 3,58 3,49 
 KİMYA  (35) 33,41 32,32 21,07 20,92 18,98 
 TAŞ-TOPRAK  (36) 4,30 3,82 3,86 3,86 3,87 
 METAL  (37) 10,17 12,26 10,25 9,29 10,07 
 MAKİNE  (38) 15,42 15,94 21,59 20,15 20,89 
 DİĞER  (39) 0,16 0,24 0,19 0,22 0,32 

CIKTI GIDA   (31) 20,01 18,78 19,01 18,67 16,97 
 TEKSTİL  (32) 12,96 13,99 17,13 19,17 19,56 
 MOBİLYA  (33) 1,17 1,17 1,33 1,35 1,18 
 KAĞIT  (34) 2,78 3,11 3,11 3,55 3,30 
 KİMYA  (35) 31,36 30,24 23,94 23,66 22,69 
 TAŞ-TOPRAK  (36) 5,24 4,69 5,26 4,99 4,99 
 METAL  (37) 10,08 11,08 8,57 8,06 9,57 
 MAKİNE  (38) 16,20 16,63 21,43 20,28 21,39 
 DİĞER  (39) 0,20 0,32 0,22 0,26 0,36 
  YIL    

VERİLER VE FAALİYET KOLU 1980 1985 1992 1996 1997 
KATMADEGER GIDA   (31) 18,42 20,89 17,46 16,30 11,97 

 TEKSTİL  (32) 15,20 14,71 15,56 17,14 17,16 
 MOBİLYA  (33) 1,24 1,27 1,17 1,20 1,16 
 KAĞIT  (34) 2,71 3,65 2,98 3,52 3,01 
 KİMYA  (35) 27,83 25,78 27,90 28,14 28,58 
 TAŞ-TOPRAK  (36) 6,84 6,56 7,19 6,84 6,77 
 METAL  (37) 9,94 8,56 6,26 6,05 8,76 
 MAKİNE  (38) 17,55 18,10 21,20 20,48 22,18 
 DİĞER  (39) 0,26 0,49 0,27 0,33 0,42 

 
  
İmalat sanayinde üretimde çalõşanlar indeksinin bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre değişim 
oranlarõna bakõldõğõnda, devlet sektöründeki işyerlerinin düşüş içinde olduğu, buna karşõlõk 
özel sektör işyerlerinde 1994 sonrasõ dönemde bir artõş olduğu gözlenmektedir. Özel sektörde 
en büyük artõş 1995 yõlõnda, bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre %9,8�lik bir oranda 
gerçekleşmiştir. 1998 yõlõnda yaşanan ekonomik kriz, imalat sanayi sektörünü de etkilemiş 
1998 ve 1999 yõlõnõn ilk 9 aylõk değişimleri hem devlet sektöründe hem de özel sektörde 
düşmüştür. Değişimin azalmasõ veya nötr olmasõ imalat sanayinde istihdamõn azalmasõ 
anlamõna gelmektedir. İstihdamõn azalmasõ da işyerinin kapanmasõ veya küçülmesi anlamõna 
gelmektedir. Bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre 1999 yõlõ III. Döneminde devlet 
sektöründeki değişim %7, özel sektördeki değişim ise %11,7 oranlarõnda azalmõştõr(Tablo:4).  
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TABLO-4 : İMALAT SANAYİ ÜRETİMDE ÇALIŞANLAR İNDEKSİNİN BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE DEĞİŞİM 
ORANLARI (%) 

  I. DONEM   II. DONEM   III. DONEM   IV. DONEM  YILLIK ORT. 
YIL DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP. 
1989 -2,3 -6,8 -5,3  -4,0 -5,6 -5,0  1,3 -2,8 -1,5  -1,7 -1,3 -1,4  -1,8 -4,1 -3,3 
1990 -5,5 3,0 0,2  -1,2 1,1 0,3  -1,8 -1,7 -1,7  0,1 -3,5 -2,4  -2,0 -0,3 -0,9 
1991 -0,6 -10,3 -7,5  -6,3 -14,9 -12,3  -7,4 -16,5 -13,6  -5,2 -16,2 -12,8  -4,9 -14,5 -11,6 
1992 -7,1 -12,6 -10,9  -5,5 -8,4 -7,5  -2,9 -8,2 -6,5  -5,9 -1,6 -3,0  -5,4 -7,8 -7,1 
1993 -10,7 0,2 -3,2  -8,1 -0,7 -3,1  3,5 1,7 2,2  -9,3 1,1 -2,3  -6,2 0,6 -1,6 
1994 -3,9 3,8 1,6  -7,6 -2,5 -4,0  -8,6 -6,4 -7,1  -8,9 -3,3 -4,9  -7,4 -2,2 -3,7 
1995 -16,3 -0,1 -4,6  -11,2 8,6 3,1  -15,5 15,7 6,3  -12,1 15,1 7,5  -13,8 9,8 3,1 
1996 -7,8 9,2 5,1  -11,8 7,0 2,4  -7,0 5,2 2,3  -7,5 7,7 4,3  -8,5 7,2 3,5 
1997 -9,6 8,9 5,2  -5,5 8,3 5,5  -5,0 10,6 7,3  -7,7 5,8 3,2  -6,9 8,3 5,3 
1998 -6,3 4,6 2,7  -6,2 4,4 2,4  -6,2 0,5 -0,8  -6,6 -2,7 -3,3  -6,3 1,6 0,2 
1999 -4,5 -8,3 -7,7  -2,7 -10,0 -8,8  -7,0 -11,7 -10,9         

 
İmalat sanayinde üretimde çalõşõlan saat indeksinin bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre 
değişim oranlarõna bakõldõğõnda, 1989-1997 döneminde devlet sektöründeki işyerlerinin 
düşüş içinde olduğu, buna karşõlõk özel sektör işyerlerinde bu dönemde bir artõş olduğu 
gözlenmektedir. Bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre 1995 yõlõnda özel sektörde en büyük 
artõş %12,5 olurken, devlet sektörü %15,5�lik azalmayla en büyük düşüşü gerçekleştirmiştir. 
Üretimde çalõşanlar indeksindeki azalma istihdam kaybõ anlamõna geldiğinden, istihdamdaki 
azalma doğal olarak çalõşõlan saat indeksinde de azalma yaratmaktadõr. Buradan da 1998 ve 
sonrasõ imalat sanayinin, diğer yõllara göre bir durgunluk yaşadõğõnõ söyleyebiliriz. Çünkü 
istihdam ve çalõşõlan saatteki azalma doğrudan imalat sanayinin üretiminin azalmasõ anlamõna 
gelmektedir(Tablo:5).   
 
    
 
TABLO-5 : İMALAT SANAYİ ÜRETİMDE ÇALIŞILAN SAAT İNDEKSİNİN BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 
DEĞİŞİM ORANLARI (%) 
 

  I. DONEM   II. DONEM   III. DONEM   IV. DONEM  YILLIK ORT. 
YIL DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP. 
1989 -5,1 -6,7 -6,2  -11,0 -3,4 -5,9  -2,2 -2,0 -2,1  -3,2 -4,1 -3,7  -5,4 -4,1 -4,5 
1990 -6,3 2,3 -0,4  3,3 -0,9 0,4  1,1 -2,7 -1,4  2,3 -3,7 -1,9  0,0 -1,3 -0,8 

                    
1991 -3,8 -14,0 -11,0  -5,9 -17,0 -13,6  -6,3 -14,5 -11,9  -8,3 -16,3 -13,7  -6,2 -15,4 -12,6 
1992 -4,7 -7,8 -6,9  0,2 -6,9 -4,7  -5,6 -7,7 -7,0  -5,9 -1,6 -3,1  -4,0 -6,1 -5,5 
1993 -14,9 -3,5 -7,0  -9,5 -1,0 -3,7  8,6 1,5 3,5  -8,8 1,1 -2,1  -6,3 -0,5 -2,3 
1994 -0,1 3,9 2,8  -5,7 -5,7 -5,6  -10,3 -7,2 -8,1  -8,1 -2,8 -4,4  -6,3 -3,0 -4,0 
1995 -18,1 1,5 -3,9  -9,8 14,5 7,4  -19,2 17,9 6,7  -14,7 16,8 7,9  -15,5 12,5 4,6 
1996 -8,5 10,3 5,9  -12,0 8,4 3,5  -2,9 4,8 3,0  -6,5 6,7 3,8  -7,5 7,5 4,0 
1997 -9,1 8,6 4,9  -7,7 8,3 5,1  -9,1 11,5 7,2  -7,4 6,3 3,7  -8,3 8,6 5,2 
1998 -7,8 4,2 2,2  -4,8 2,9 1,5  -3,5 -0,1 -0,7  -7,6 -4,3 -4,9  -5,9 0,6 -0,5 
1999 -4,8 -12,1 -11,1  -4,1 -9,4 -8,5  -10,0 -13,6 -13,0         

 
 
2.4 İşyeri Sayõlarõnõn Deprem Öncesi ve Sonrasõ Durumu  
İmalat sanayinde yõllar itibarõyla işyeri sayõsõna göre tüketim mallarõ sanayi grubunun 
yoğunluğu artarken, ara ve yatõrõm mallarõ sanayi gruplarõnda azalma söz konusudur. Ancak 
gruplarõn yõllar itibarõyla katma değerden aldõklarõ paylar, tüketim mallarõ için hemen hemen 
aynõ kalõrken, ara mallar sanayinde düşüş, yatõrõm mallarõ sanayinde artõş söz konusudur. 
1997 yõlõna göre işyerlerinin en yoğun olduğu grup tüketim mallarõ grubu iken, istihdam ve 
sabit sermayeye yapõlan gayri safi ilaveler ve katma değer bakõmõndan en önemli grup ara 
mallarõ sanayidir(Tablo:6). 
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TABLO-6 : YILLARA GÖRE İMALAT SANAYİNİN TÜKETİM, ARA VE YATIRIM MAL GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI (%) 
  YIL     

VERİLER VE MAL GRUPLARI 1980 1985 1992 1996 1997 
İŞYERİ SAYISI TÜKETİM 31,46 37,39 42,01 41,09 39,46 

 ARA 41,53 37,47 34,58 35,34 36,09 
 YATIRIM 27,01 25,14 23,41 23,57 24,44 

İSTİHDAM TÜKETİM 28,86 29,50 33,91 36,35 36,55 
 ARA 50,20 48,22 44,00 42,00 40,58 
 YATIRIM 20,94 22,28 22,09 21,65 22,87 

GAYRISAFI TÜKETİM 14,04 17,30 23,37 19,69 21,11 
 ARA 69,07 61,89 47,00 62,09 56,11 
 YATIRIM 16,89 20,81 29,63 18,22 22,78 

KATMADEGER TÜKETİM 21,17 25,62 24,59 25,23 21,47 
 ARA 61,02 55,79 53,94 53,96 55,93 
 YATIRIM 17,81 18,59 21,47 20,82 22,60 

 
 
Anket çalõşmasõ yapõlan 1 186 işyerinin sonuçlarõna göre deprem nedeniyle, imalat sanayinde 
295.9 Trilyon TL. fiziki hasar, 355.4 Trilyon TL. üretim kaybõ gerçekleşmiştir. Anket 
kapsamõnda 1 - 9 kişi çalõşan işyerleri hariçtir. Bu işyerlerine ait üretim kaybõ 6.5 Trilyon TL. 
olarak tahmin edilmiştir. Bu durumda imalat sanayinde toplam zarar 657.9 Trilyon TL. olup, 
toplam üretim kaybõ da 361.9 Trilyon TL. dir. Bu durumda toplam üretim kaybõ, Türkiye 
imalat sanayi içinde  %0.95, deprem bölgesi imalat sanayi  içinde ise % 5.81 dir. (Tablo:7). 
 
 
TABLO-7 : 10 ve DAHA FAZLA KİŞİ ÇALIŞAN İMALAT SANAYİ İŞYERLERİNİN DEPREM SONRASI DURUMU 
 
 
 
İLLER 

 
TOPLAM 
İŞYERİ 
SAYISI 

ÜRETİMİ 
ETKİLENEN 

İŞYERİ SAYISI 

HASAR 
GÖREN 
İŞYERİ 
SAYISI 

 
TAHMİNİ   FİZİKİ 

HASAR TUTARI 
(MİLYAR TL.) 

 
TOPLAM 
ÜRETİM 

KAYBI 
(MİLYAR TL.) 

 
TOPLAM 

ZARAR 
(MİLYAR TL.) 

ZARAR 
GÖREN 

PERSONEL 
SAYISI 

 
NİTELİKLİ 

PERSONEL 
KAYBI 

TOPLAM 1 186 1 025 749 295 952.6 355 446.2 651 398.8 3 491 1 314 
BOLU 233 185 109 18 754.6 18 372.5 37 127.1 308 85 
KOCAELİ 690 590 420 167 453.5 234 959.8 402 413.3 1 398 496 
SAKARYA 218 208 185 97 031.7 84 586.9 181 618.6 1 134 271 
YALOVA 45 42 35 12 712.8 17 527.0 30 239.8 651 462 
 
 
 
 
Deprem öncesi üretim kapasitesi % 87 iken deprem sonrasõ % 51 seviyesine gerilemiştir. 
Üretim kapasitesi etkilenen 889 işyerinden 364' ü (% 41) normal üretim kapasitesine 
ortalama 16 gün içerisinde, 525 (% 59) işyeri ise bu kapasiteye ortalama 18 haftalõk süre 
içinde ulaşabileceklerini belirtmişlerdir(Tablo:8). 
 
 
TABLO-8 : 10 ve DAHA FAZLA KİŞİ ÇALIŞAN İMALAT SANAYİ İŞYERLERİNİN DEPREM SONRASI DURUMU 
 
 
 
 
 
 
İLLER 

 
 
 

DEPREM 
ÖNCESİ 

KAPASİTE 
KULLANIM

I 

 
 
 

DEPREM 
SONRASI 

KAPASİTE 
KULLANIM

I 

 
 
 

BİR AY İÇİNDE 
NORMAL ÜRET. 
KAPASİTESİNE 

ULAŞILAN SAYI 

 
 
 

BİR AYDAN FAZLA 
SÜREDE NORMAL 

ÜRET. KAPASİTESİNE 
ULAŞILACAK  SAYI 

 
 
 

İHRACAT-
TAKİ 

AZALMA 
(MİLYON $) 

 
 
 

İTHALAT-
TAKİ 

AZALMA 
(MİLYON $) 

BAŞKA 
YERLEŞİM 

YERİNE 
TAŞINMAYI 

DÜŞÜNEN 
İŞYERİ 
SAYISI 

   İŞYERİ GÜN İŞYERİ HAFTA    
TOPLAM 87 51 364 16 525 18 103.9 77.9 17 
BOLU 90 55 81 18 87 14 14.8 0.6 1 
KOCAELİ 87 50 238 14 249 19 61.9 59.5 13 
SAKARYA 77 44 39 20 153 20 16.1 12.8 2 
YALOVA 98 68 6 15 36 19 11.0 5.0 1 
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2.5. İmalat Sanayiinin İstihdam Yapõsõ ve Verimlilik  
İmalat sanayiinde İstihdamõn yapõsõ ve verimlilik ile ilgili olarak  hazõrlanan tablolar aşağõya 
çõkarõlmõştõr. 
 
Bir ekonominin performansõnõ ölçmede kullanõlan en temel göstergelerden biri verimliliktir. 
Verimlilik makro düzeyde üretim hacmi ile üretimde kullanõlan faktörler arasõndaki oranõ 
ifade etmektedir. Kõsmi verimlilik kapsamõnda hesaplanan, üretimde çalõşan kişi başõna 
verimlilik ile üretimde çalõşõlan saat başõna verimlilik indekslerinin yõllar itibarõyla eğilimleri  
paralellik göstermektedir. Her iki indeks sonucuna göre de imalat sanayinde bir düşüş  
söz konusudur. Üretimde çalõşanlar indeksinin ve üretimde çalõşõlan saat indeksindeki düşme 
oranõ, üretimdeki düşmeden çok fazla olduğundan, bu yõlda kõsmi verimlilik indeksleri artmõş 
gözükmektedir(Tablo:9-10). 
 
TABLO-9 : İMALAT SANAYİ ÜRETİMDE ÇALIŞAN KİŞİ BAŞINA KISMİ VERİMLİLİK İNDEKSİ, ÖNCEKİ YILIN AYNI 
DÖNEMİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI (%)  
 I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM YILLIK ORT. 
YIL DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP. 
1989 -1,8 1,0 0,2  -10,1 13,4 4,7  -3,5 16,5 9,0  -1,0 13,8 8,1  -4,0 10,9 5,6 
1992 6,1 31,4 22,8  9,7 13,5 12,3  4,8 11,7 9,6  6,5 4,3 5,1  6,8 14,1 11,7 
1996 15,0 1,6 4,5  12,9 2,3 4,4  3,0 1,4 1,7  19,8 0,8 4,7  12,7 1,5 3,8 
1997 13,5 3,9 5,2  9,8 5,2 5,9  10,2 5,6 6,1  8,2 10,6 9,2  10,4 6,4 6,6 
1998 4,1 5,3 4,6  5,9 -2,0 -0,8  13,0 -2,5 0,5  7,1 -6,5 -3,9  7,5 -1,6 0,0 
1999 8,5 -4,8 -2,0  10,5 9,8 10,2  -8,2 7,4 4,1         
 
 
TABLO-10 : İMALAT SANAYİ ÜRETİMDE ÇALIŞILAN SAAT BAŞINA KISMİ VERİMLİLİK İNDEKSİ, ÖNCEKİ YILIN AYNI 
DÖNEMİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI (%)  
 I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM YILLIK ORT. 
YIL DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP. 
1989 1,1 0,8 1,2  -3,1 10,8 5,5  -0,2 15,7 9,6  0,6 16,9 10,9  -0,4 10,8 6,7 
1992 3,6 24,7 17,5  3,6 11,7 8,9  8,0 11,0 10,0  6,4 4,3 5,1  5,5 12,2 9,9 
1996 15,7 0,8 3,7  13,2 1,1 3,4  -1,4 1,9 1,1  18,7 1,8 5,1  11,5 1,4 3,3 
1997 13,0 4,0 5,5  12,6 5,4 6,3  15,4 4,9 6,3  7,9 10,2 8,6  12,0 6,2 6,7 
1998 5,7 5,8 5,1  4,3 -0,7 0,1  9,6 -2,0 0,4  8,2 -5,0 -2,4  7,0 -0,6 0,7 
1999 8,9 -0,7 1,6  12,3 9,1 9,8  -5,0 9,7 6,6         
 
 
Türkiye imalat sanayiinde 1986-1994 yõllarõ arasõnda ortalama yõllõk istihdam akõşõ 
%20,55�dir. Yaklaşõk olarak her yõl istihdamõn %20�si hareket etmektedir. İstihdam akõşõnõn 
%10,3�ü oranõnda istihdam kazanõmõndan ve %10,26�sõ istihdam kaybõndan oluşmaktadõr. 
İstihdam kazanõmõnõn %3,92�si işyeri açõlõmlarõndan, %6,8�i işyeri büyümelerinden, istihdam 
kaybõnõn ise %3,48�i işyeri kapanmalarõndan, %6,77�si ise işyeri küçülmelerinden 
kaynaklanmõştõr(Tablo:11). 
 
 
TABLO-11: TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNDE İSTİHDAM AKIŞI BİLEŞENLERİ (%)  

 YIL          
İSTİHDAM AKIŞ 
BİLEŞENLERİ 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1985-1994 

Brüt İstihdam Kazanõmõ 12,01 10,61 11,53 7,84 12,08 6,37 15,16 9,52 7,55 10,30 
Açõlmalar 4,38 3,38 3,77 1,60 4,86 2,12 10,03 2,64 2,48 3,92 

Büyümeler 7,63 7,23 7,75 6,24 7,22 4,25 5,13 6,87 5,07 6,38 
Brüt İstihdam Kaybõ 8,89 7,06 7,93 8,81 9,52 13,53 12,11 11,1 13,35 10,26 

Kapanmalar 3,92 2,56 3,22 2,70 3,46 3,15 3,22 4,35 4,76 3,48 
Küçülmeler 4,97 4,50 4,71 6,12 6,06 10,38 8,88 6,74 8,59 6,77 

Net İstihdam Değişimi 3,12 3,55 3,59 -0,98 2,56 -7,16 3,05 -1,68 -5,80 0,03 
Net giriş 0,45 0,82 0,56 -1,10 1,40 -1,03 6,81 -1,71 -2,28 0,44 
Net Büyüme 2,66 2,73 3,04 0,12 1,16 -6,13 -3,76 0,13 -3,53 -0,40 
İstihdam Akõşõ 20,90 17,66 19,46 16,65 21,60 19,90 27,27 20,61 20,91 20,55 
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2.6.  İmalat Sanayiinde Yoğunlaşma  
İmalat Sanayiinde Yoğunlaşma oranõnõn düşüklüğü, rekabetin yoğun olduğunu ifade 
etmektedir. 1997 yõlõnda sektörlerin %58�inde yüksek derecede yoğunlaşma, başka bir 
deyişle tekelleşme vardõr. Yõllar itibarõyla yoğunlaşma oranlarõ incelendiğinde, yoğunlaşma 
oranõ en düşük olan sektör olduğu için kürk hariç giyim eşyasõ imalatõnda rekabetin en yoğun 
yaşandõğõnõ söyleyebiliriz. Piyasaya girişler ve çõkõşlar sebebiyle rekabetin yaşandõğõ 
sektörler yõllara göre değişkenlik gösterebilmektedir(Tablo:12-13). 
 
TABLO-12 : YOĞUNLAŞMANIN EN DÜŞÜK OLDUĞU SEKTÖRLER 

YIL ORAN  FAALİYET KOLU 

    

1985 8,41 3116 Un ve unlu mamuller  

1985 9,50 3211 Elyafõn hazõrlanmasõ, iplik haline getirilmesi, dokunmasõ, boyanmasõ vb. bitirme işlemleri 

1985 13,93 3311 Kereste ve parke  

1985 16,33 3231 Deri işleme  

1985 18,10 3122 Yem  

1992 5,80 3222 Deri ve  kürk  dõşõnda  kalan  hazõr  giyim eşyasõ sanayi,konfeksiyon, yapay süet kürk ve plastik 
giyim eşyasõ 

1992 9,65 3211 Elyafõn hazõrlanmasõ, iplik haline getirilmesi, dokunmasõ, boyanmasõ vb. bitirme işlemleri 

1992 11,65 3116 Un ve unlu mamuller  

1992 12,30 3213 Örme  

1992 17,82 3122 Yem  

1996 7,26 3222 Deri ve  kürk  dõşõnda  kalan  hazõr  giyim eşyasõ sanayi,konfeksiyon, yapay süet kürk ve plastik 
giyim eşyasõ 

1996 10,32 3211 Elyafõn hazõrlanmasõ, iplik haline getirilmesi, dokunmasõ, boyanmasõ vb. bitirme işlemleri 

1996 13,37 3213 Örme  

1996 17,28 3116 Un ve unlu mamuller  

1996 18,94 3113 Sebze ve meyve işletme  

1997 6,37 1810 Kürk hariç, giyim eşyasõ imalatõ 

1997 11,39 1711 Tekstil elyafõnõn hazõrlanmasõ ve iplik haline getirilmesi; Tekstil dokumacõlõğõ 

1997 16,27 1531 Öğütülmüş tahõl ürünleri imalatõ 

1997 17,60 1513 Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanmasõ 

1997 18,40 2520 Plastik ürünleri imalatõ 

  
2.7. İmalat Sanayinin Büyüklük Gruplarõna Göre Yapõsõ 
TABLO-13 : BÜYÜKLÜK GRUPLARINA GÖRE İMALAT SANAYİNİN İŞYERİ SAYISI, İSTİHDAM, GAYRİ SAFİ YATIRIM VE 
KATMA DEĞER PAYLARI (%) 
BÜYÜKLÜK İŞYERİ SAYISI        
GRUBU 1980 1985 1992 1996 1997 
1-9 95,32 94,50 94,35 94,74 94,41 
10+ 4,68 5,50 5,65 5,26 5,59 
TOPLAM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

BÜYÜKLÜK İSTİHDAM         
GRUBU 1980 1985 1992 1996 1997 
1-9 38,29 35,98 34,69 33,69 32,39 
10+ 61,71 64,02 65,31 66,31 67,61 
TOPLAM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 

BÜYÜKLÜK GAYRİ SAFİ İLAVE        
GRUBU 1980 1985 1992 1996 1997 
1-9 12,23 2,66 2,19 2,47 3,11 
10+ 87,77 97,34 97,81 97,53 96,89 
TOPLAM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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BÜYÜKLÜK KATMA DEĞER        
GRUBU 1980 1985 1992 1996 1997 
1-9 11,56 12,96 7,37 6,47 6,48 
10+ 88,44 87,04 92,63 93,53 93,52 
TOPLAM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
Çok küçük imalat sanayinin (1-9) yõllar itibarõyla toplam imalat sanayi içindeki payõ; işyeri 
sayõsõna göre yaklaşõk %95 iken katma değer bakõmõndan yaklaşõk %7�dir. Bu oranlar 1980 
ve 1985 yõllarõnda %12�dir. Sabit sermayeye yõl içinde yapõlan gayri safi ilavelerin payõ çok 
küçük imalat sanayi işyerlerinde çok küçüktür(Tablo:14).  
 
TABLO-14 : İMALAT SANAYİNİN YILLARA VE BÜYÜKLÜK GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI (%) 
VERİLER VE  YIL     
BÜYÜKLÜK GRUBU 1980 1985 1992 1996 1997 

İŞYERİ SAYISI 10-49 75,64 75,48 71,17 64,77 63,00 
 50-150 14,29 14,41 17,60 21,43 22,67 
 151-200 2,26 2,07 2,49 3,40 3,61 
 201-250 1,19 1,17 1,66 2,26 2,22 
 251+ 6,62 6,88 7,08 8,15 8,50 

İSTİHDAM 10-49 16,94 18,11 17,83 16,20 15,45 
 50-150 12,87 13,67 16,83 18,74 19,39 
 151-200 4,26 4,11 4,92 6,04 6,23 
 201-250 2,90 3,00 4,26 5,18 4,94 
 251+ 63,02 61,11 56,16 53,84 53,99 

GAYRISAFI 10-49 8,30 4,04 17,18 7,69 6,87 
 50-150 22,53 14,17 10,66 14,32 12,60 
 151-200 3,91 2,78 3,41 5,30 6,56 
 201-250 2,17 4,92 2,98 4,99 3,54 
 251+ 63,09 74,09 65,77 67,70 70,43 

KATMADEGER 10-49 9,39 8,34 6,93 7,11 6,89 
 50-150 11,24 10,36 10,73 13,21 12,10 
 151-200 4,79 3,28 3,73 4,78 4,78 
 201-250 2,80 2,77 4,10 4,08 3,85 
 251+ 71,78 75,25 74,51 70,82 72,38 

   
 
İmalat sanayinde faaliyet gösteren işyerlerinin %95�i 1-9 büyüklük grubundadõr. Bu tabloda 
10 ve daha fazla kişi çalõşan işyerleri için dağõlõm alõnmõştõr. Bu dağõlõma göre 1-250 
büyüklük grubunu KOBİ olarak tanõmlarsak, 1997 yõlõnda KOBİ�ler işyerlerinin %91,5�ini, 
istihdamõn %46,01�ini, sabit sermayeye yõl içinde yapõlan gayri safi ilavelerin %29,57�sini ve 
yaratõlan katma değerin %27,62�sini oluşturmuşlardõr.  
 
2.8. İmalat Sanayinin Firma Yapõsõ 
İmalat sanayinin yõllar itibarõyla hukuki yapõlarõ incelendiğinde, imalat sanayinde 
şirketleşmenin olduğu ortaya çõkmaktadõr. 1980 yõlõnda işyerlerinin %17,42�si ferdi mülkiyet 
statüsünde iken 1997 yõlõnda bu oran %7,33�e düşmüştür. Limited şirket ve anonim şirket 
oranõ 1980�de %37,71 iken 1997 yõlõnda %83,78�e çõkmõştõr(Tablo:15). 
 
TABLO-15 : İMALAT SANAYİNİN YILLARA VE HUKUKİ DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI (%) 
VERİLER VE  YIL     
HUKUKİ DURUMU 1980 1985 1992 1996 1997 

İŞYERİ SAYISI FERDİ MÜLK. 17,42 18,01 15,62 8,04 7,32 
 ADİ ORTAKLIK 14,65 13,76 9,53 4,45 3,54 
 KOLLEKTİF ŞTİ. 21,56 10,85 5,52 3,29 2,75 
 KOMANDİT ŞTİ. 3,00 1,61 0,84 0,51 0,47 
 LİMİTED ŞTİ. 6,32 9,93 19,38 30,37 33,83 
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 ANONİM ŞTİ. 31,39 41,81 46,15 50,93 49,95 
 KOOPERATİF 0,96 0,96 0,90 0,70 0,69 

       
 DİĞER 4,70 3,08 2,06 1,72 1,44 

İSTİHDAM FERDİ MÜLK. 4,33 3,93 3,29 1,82 2,38 
 ADİ ORTAKLIK 3,32 2,99 1,90 0,95 0,81 
 KOLLEKTİF ŞTİ. 6,14 3,29 1,55 1,21 0,76 
 KOMANDİT ŞTİ. 1,00 0,56 0,24 0,14 0,12 
 LİMİTED ŞTİ. 2,87 4,00 8,45 13,04 14,12 
 ANONİM ŞTİ. 44,08 61,75 71,51 76,10 76,05 
 KOOPERATİF 2,16 1,64 1,74 1,10 1,02 
 DİĞER 36,10 21,84 11,32 5,63 4,74 

GAYRISAFI FERDİ MÜLK. 1,20 0,45 0,84 0,90 1,14 
 ADİ ORTAKLIK 0,67 0,30 0,18 0,07 0,06 
 KOLLEKTİF ŞTİ. 2,14 0,41 0,53 0,18 0,14 
 KOMANDİT ŞTİ. 0,32 0,10 0,03 0,00 0,02 
 LİMİTED ŞTİ. 1,37 0,97 12,78 5,50 6,42 
 ANONİM ŞTİ. 62,78 89,02 79,45 93,02 91,67 
 KOOPERATİF 1,56 0,12 0,69 0,08 0,07 
 DİĞER 29,96 8,63 5,48 0,24 0,49 

KATMADEGER FERDİ MÜLK. 1,85 1,27 0,74 0,43 0,82 
 ADİ ORTAKLIK 1,02 0,66 0,36 0,16 0,29 
 KOLLEKTİF ŞTİ. 2,87 1,19 0,41 0,49 0,19 
 KOMANDİT ŞTİ. 0,44 0,19 0,05 0,03 0,02 
 LİMİTED ŞTİ. 3,03 3,69 3,76 6,16 6,78 
 ANONİM ŞTİ. 48,16 71,62 85,96 88,49 89,02 
 KOOPERATİF 2,09 1,24 1,19 0,60 0,51 
 DİĞER 40,54 20,12 7,52 3,63 2,37 

 
 
2.9. İmalat Sanayinin Coğrafi Bölgelere ve İllere Göre Yapõsõ     
 
1997 yõlõ katma değer verilerine göre tespit edilen ilk 10 ilin dönemler itibarõyla toplam 
içinden aldõklarõ katma değer paylarõ incelendiğinde, bu 10 ilin payõ %75�in üzerindedir. 
Katma değer payõ en yüksek ilimiz İstanbul�dur. İstanbul�u Kocaeli ve İzmir illeri 
izlemektedir(Tablo:16-17).  
 
 
TABLO-16 : İLLERE VE YILLARA GÖRE KATMA DEĞERLERİNİN TOPLAM İMALAT SANAYİ KATMA DEĞERİ İÇİNDEKİ 
PAYLARI (%) 
SIRA   YIL     
NO IL 1980 1985 1992 1996 1997 

1 İSTANBUL 27,60 29,62 28,03 25,46 24,80 
2 KOCAELİ 14,44 15,48 14,70 12,67 15,27 
3 İZMİR 10,94 11,29 12,16 13,91 12,07 
4 BURSA 3,50 5,66 7,03 6,39 6,40 
5 ANKARA 3,78 4,51 3,45 3,74 4,07 
6 TEKİRDAĞ 1,42 1,32 2,39 3,17 3,32 
7 İÇEL 6,51 4,83 3,30 3,85 3,26 
8 ADANA 5,39 4,38 4,00 2,77 2,93 
9 ZONGULDAK 4,28 2,91 1,62 1,55 2,38 
10 KIRIKKALE 0,00 0,00 1,63 2,47 2,31 

  DİĞER İLLER 22,15 20,00 21,69 24,00 23,20 
 TÜRKİYE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 
İmalat sanayi işyerlerinin illere göre işyeri sayõsõnõn dağõlõmõnõn en yüksek olduğu il 
İstanbul�dur. İstanbul�u İzmir izlemektedir. İstanbul ilinde işyeri sayõsõ oranõ 1980 yõlõnda 
%45,01 iken 1997 yõlõnda %33,54�e düşmüştür(Tablo:17). 
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TABLO-17 : İLLERE VE YILLARA GÖRE İŞYERİ SAYILARININ TOPLAM İMALAT SANAYİ İŞYERİ SAYISI İÇİNDEKİ 
PAYLARI (%) 
SIRA   YIL     
NO IL 1980 1985 1992 1996 1997 

1 İSTANBUL 45,01 42,83 40,69 35,56 33,54 
2 İZMİR 9,89 10,04 10,36 10,42 9,74 
3 BURSA 4,54 5,25 4,98 5,14 6,52 
4 ANKARA 6,43 7,17 6,09 5,85 5,35 
5 KOCAELİ 2,61 2,30 2,77 3,23 3,82 
6 DENİZLİ 1,34 1,08 1,50 3,96 3,75 
7 G.ANTEP 1,61 1,86 1,74 3,06 2,73 
8 KONYA 1,70 2,10 1,73 2,05 2,18 
9 TEKİRDAĞ 0,71 0,79 1,23 1,49 2,18 
10 ADANA 2,38 2,79 2,17 1,85 1,97 

 DİĞER 23,79 23,79 26,74 27,40 28,22 
 TÜRKİYE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
 
İmalat sanayinin bölgelere göre dağõlõmõna bakarsak, işyeri sayõsõna göre dağõlõmõn en yüksek 
olduğu bölge MARMARA BÖLGESİ, en düşük olduğu bölge ise DOĞU ANADOLU 
BÖLGESİ olarak görülmektedir. MARMARA BÖLGESİ�ni EGE ve İÇ ANADOLU 
BÖLGESİ takip etmektedir. Doğal olarak bu bölgelerimiz yaratõlan istihdamdan, sabit 
sermayeye yõl içinde yapõlan gayri safi ilavelerden ve katma değerden en fazla payõ 
almaktadõr. Sadece 1997 yõlõ verilerine göre MARMARA BÖLGESİ, mevcut işyerlerinin 
%50,25�ini, sabit sermayeye yõl içinde yapõlan gayri safi ilavelerin %59,42�sini ve katma 
değerin %55,71�ini almaktadõr. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ�nin aldõğõ paylar en düşük 
olmakla birlikte zaman içerisinde alõnan paylarda da düşmeler gerçekleşmiştir(Tablo:18). 
 
 
TABLO-18 : İMALAT SANAYİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (%) 
  YIL     
VERİLER VE BÖLGELER 1980 1985 1992 1996 1997 
İŞYERİ SAYISI AKDENIZ 5,60 6,00 5,72 5,66 6,96 

 DOGU ANADOLU 1,49 1,50 1,31 1,36 1,35 
 EGE 16,07 16,25 17,50 19,92 18,93 
 G.DOGU ANADOLU 1,98 2,28 2,37 3,62 3,28 
 IC ANADOLU 11,69 13,12 12,29 12,63 12,07 
 KARADENIZ 6,91 6,35 7,36 7,12 7,17 
 MARMARA 56,25 54,49 53,44 49,70 50,25 

İSTİHDAM AKDENIZ 10,70 9,54 8,59 7,71 7,59 
 DOGU ANADOLU 2,45 2,39 2,25 1,98 1,88 
 EGE 14,41 14,92 15,57 17,35 16,88 
 G.DOGU ANADOLU 1,95 1,88 2,28 2,77 2,58 
 IC ANADOLU 12,77 13,16 12,31 12,05 11,94 
 KARADENIZ 11,93 10,20 9,07 7,33 7,18 
 MARMARA 45,79 47,91 49,94 50,81 51,95 

GAYRISAFI AKDENIZ 6,86 10,70 4,91 7,27 11,02 
 DOGU ANADOLU 1,13 0,44 0,50 1,22 0,32 
 EGE 10,07 19,37 11,80 13,98 11,79 
 G.DOGU ANADOLU 2,38 1,68 1,52 3,88 2,95 
 IC ANADOLU 9,89 9,94 8,85 9,82 9,90 
 KARADENIZ 9,72 6,95 5,94 13,65 4,61 
 MARMARA 59,95 50,91 66,48 50,18 59,42 

KATMADEGER AKDENIZ 14,31 10,83 8,79 8,80 7,91 
 DOGU ANADOLU 1,46 2,34 1,15 0,84 0,69 
 EGE 14,22 15,01 15,94 18,18 16,10 
 G.DOGU ANADOLU 1,11 1,53 1,57 1,43 1,35 
 IC ANADOLU 9,28 8,56 9,60 11,11 11,27 
 KARADENIZ 9,10 6,04 5,59 5,13 6,98 
 MARMARA 50,52 55,69 57,36 54,50 55,71 
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3-İMALAT  SANAYİ  ÜRETİM  İSTATİSTİKLERİ 
3.1 İmalat Sanayi Üretim İstatistikleri 
İmalat sanayi üretim istatistikleri birçok tablodan oluşmaktadõr. DİE tarafõndan 1999 yõlõ 
Aralõk ayõ itibariye hazõrlanan tablolar,  raporun boğulmasõnõ önlemek açõsõndan metinler 
arasõna alõnmamõştõr. Tablolar ekli bir liste halinde DPT�ye teslim edilmiştir. 
 
3.2 İmalat Sanayi Üretim Endeksleri 
   İmalat sanayi ile ilgili üretim endeksleri ve kapasite kullanõm oranlarõ aşağõdaki tablolarda 
verilmiştir.   
 
Dönemler itibarõyla hesaplanan imalat sanayii üretim indekslerinin bir ay öncesine göre 
değişim oranlarõ incelendiğinde, 1997 yõlõnda %12,1�lik artõş ile en fazla büyüdüğü yõl, 1998 
yõlõnda ise %0,1�lik bir artõşla en az büyüdüğü yõl olarak tespit edilmiştir. İmalat sanayiinin 
dönemler itibarõyla büyümelerine bakõldõğõnda en fazla büyümenin üçüncü ve dördüncü 
dönemlerde olduğu söylenebilir. Özel sektör imalat sanayindeki değişimler, devlet 
sektöründeki değişimlere göre daha fazla ve daha olumludur(Tablo:19).   
 
 
TABLO-19 : İMALAT SANAYİ ÜRETİM İNDEKSİ, BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI (%)  
 I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM YILLIK ORT. 
YIL DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP. 
1981 25,4 9,6 15,8  -8,6 14,2 5,6  0,4 29,1 17,0  -5,1 7,6 2,9  1,7 14,5 9,8 
1985 -9,8 1,3 -2,9  3,2 4,0 3,9  -1,1 18,3 9,4  -0,4 11,7 6,1  -2,1 8,8 4,2 
1992 -1,3 14,9 9,4  3,6 4,0 3,9  1,8 2,6 2,4  0,2 2,7 1,8  1,1 5,7 4,3 
1996 5,9 11,1 9,8  -0,4 9,5 7,0  -4,2 6,7 4,1  10,9 8,5 9,2  3,0 8,8 7,5 
1997 2,7 12,9 10,5  4,0 13,9 11,6  4,9 16,6 13,7  0,0 16,9 12,5  2,8 15,2 12,1 
1998 -2,6 10,3 7,5  -0,7 2,3 1,7  5,8 -1,8 -0,2  -0,1 -8,9 -7,1  0,7 0,0 0,1 
 
İmalat sanayiinde üretim ağõrlõklõ kapasite kullanõm oranlarõ yõllar itibarõyla incelendiğinde, 
devlet sektörünün yõllõk ortalama kapasite kullanõm oranlarõ özel sektöre göre genellikle 
yüksek görülmüştür. 1998 yõlõ verilerine göre yõllõk ortalama kapasite kullanõm oranõ 
%76,6�dõr. Hem devlet hem de özel sektör için 90�lõ yõllarõn kapasite kullanõm oranlarõ 80�li 
yõllarõn kapasite kullanõm oranlarõndan yüksektir(Tablo:20). 
 
 
 
TABLO-20 : İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANLARI (ÜRETİM DEĞERİ AĞIRLIKLI) (%) 
 I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM YILLIK ORT. 
YIL DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP.  DEV. ÖZ. TOP. 
1984 75,0 68,0 71,0  76,0 81,0 72,0  81,0 71,0 76,0  85,0 73,0 78,0  79,3 73,3 74,3 
1985 78,0 72,0 74,0  71,0 68,0 68,0  73,0 68,0 69,0  73,1 69,1 70,1  73,8 69,3 70,3 
1992 72,9 74,6 74,0  76,5 73,9 74,8  78,7 72,2 74,5  74,4 76,1 75,5  75,6 74,2 74,7 
1996 80,1 75,5 76,7  80,9 78,8 79,4  81,4 79,2 79,8  80,7 79,4 79,8  80,8 78,2 78,9 
1997 78,9 76,3 77,0  82,0 78,5 79,4  81,9 80,5 80,9  82,3 79,4 80,2  81,3 78,7 79,4 
1998 77,4 77,5 77,5  76,9 75,8 76,1  84,5 74,5 77,6  84,9 71,2 75,2  80,9 74,8 76,6 

 
 
4-MAKRO EKONOMİK ORTAM 
4.1 Genel 
Özellikle 1960�tan sonra 5 yõllõk kalkõnma planlarõnõn hazõrlanõp uygulamaya konulmasõ ile 
uzun vadede ekonominin itici sektörü olan imalat sanayine ilk beş yõlda yõllõk toplam 
yatõrõmlarõn %19.6�sõ ayrõlõrken, dördüncü beş yõllõk planda bu oran %30.7�ye yükselmiştir. 
Sonralarõ ise bu oran giderek azalmõş ve % 15�ler civarõna inmiştir. Ülkemizde 1962�den 
1980�lere kadar imalat sanayiinde yapõsal değişimin, gelişmekte olan ülkelerden beklenen 
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şekilde geliştiği görülmektedir. 1980�li yõllarla birlikte imalat sanayiinde yapõsal değişimde 
duraklama görülmektedir. Yapõsal değişmedeki bu yavaşlama ihraç ürünlerimizin 
kompozisyonunu da etkilediğinden ihracatõmõzda sürekliliğin ve çeşitliliğin sağlanamamasõna 
neden olmuştur. 
 
Sanayileşmenin bu kadar önem kazandõğõ bir ortamda Türkiye�nin ekonomik kalkõnma ve 
büyüme yönünden eksiklikleri ve handikaplarõ şöyle özetlenebilir: 
 

• Ülkenin iç tasarruflarõnõn GSMH�ya oranõ düşüktür. 
• İç tasarruflarõ yatõrõma dönüştürecek mekanizmalar (sermaye piyasasõ, bankacõlõk sistemi, 

diğer mali kurumlar) yeterince gelişmemiş yada bu işlevi yerine getirecek bir yapõya 
kavuşmamõştõr. 

• İç borç yükü kamunun altyapõ yatõrõm olanaklarõnõ sõnõrlamakta, hatta yok etmektedir. 
 
Finansman kaynaklarõnõn elverişsizliği, yatõrõm finansmanõ yapacak kuruluşlarõn yetersizliği, 
yatõrõm maliyetini artõrdõğõ gibi, finansmanõn zamanõnda sağlanamamasõ, yatõrõmlarõn 
zamanõnda tamamlanamamasõna yol açmakta ve projenin  gerçekleştirilmesinde kõsõr döngü 
yaratmaktadõr. Her gecikme maliyeti artõrmakta, maliyet artõşõ yeni finansman güçlüklerine 
yol açmaktadõr. 
 
Sanayi kesiminin ülkemizin gelişme sürecinde stratejik konumunu muhafaza edeceği açõktõr. 
Ancak günümüzün ekonomik ilişkileri bu kesimin kapsamlõ bir şekilde planlanmasõ ve 
yönlendirilmesini engelleyici niteliktedir. Bu nedenle, kesin hatlara sahip uzun vadeli bir 
strateji oluşturulmasõ gerekmektedir. Bu çerçevede sanayi kesiminin genel ve dolaylõ bir 
şekilde uyarõlmasõnõ mümkün kõlacak düzenlemeler üzerinde durmak daha isabetli olacaktõr. 
 
Cumhuriyetin kuruluşundan 1950�li yõllarõn sonlarõna kadar olan dönemde, Türkiye 
ekonomisi daha ziyade tarõma dayalõ bir yapõya sahipti. Türkiye�de sanayileşme süreci temel 
olarak 1960�lõ yõllarda başlamõştõr. Bu dönemde özel sektörün gelişmesi yönünde uygun 
ortamõn sağlanabilmesine yönelik geniş bir altyapõ programõ başlatõlmõştõr. Ancak 1970�li 
yõllarda ekonomi politikalarõ ithal ikameci stratejilerin hakimiyeti altõndaydõ. İthal ikameci 
politikalara dayalõ sanayileşme, 1960-1973 döneminde ekonominin istikrarlõ bir hõzla 
büyümesini sağlamõştõr. 

Bir yandan sermaye yoğun yatõrõm ihtiyacõnõn artmasõ, öte yandan iç ve dõş talebin durgun 
seyretmesi büyümenin sürdürülebilirliğini güçleştirmiştir. Düzenleyici politikalarõn mevcut 
olmamasõ, 1974-1980 döneminde ekonominin dõşsal şoklarõ atlatmasõnõ güçleştirerek, 
ekonomik, mali ve sosyal hayatta ciddi krizlere yol açmõştõr. 
 
 
4.2 Makro Ekonomik İstikrar ve Faiz Politikalarõ  
Makro ekonomik  istikrarsõzlõk sanayileşmeyi çeşitli yönleriyle olumsuz etkilemektedir. 
Sanayi yatõrõmlarõ uzun vadeli yatõrõmlardõr, ekonomik istikrarsõzlõk ise kurumlarõn uzun 
vadeli düşünmesini ve planlama yapabilmesini engellemektedir. Ekonomik istikrarsõzlõk aynõ 
zamanda yol açtõğõ yüksek faiz nedeniyle sanayileşmeyi olumsuz etkilemektedir. 
 
Türkiye�de kamunun borçlanma gereği olarak ihtiyaç duyduğu finansman genel olarak 1990 
yõllarõnõn başõndan bu yana artan ölçüde iç borçlanma yolu ile giderilmeye çalõşõlmõştõr. 
Bunun sonucu olarak, iç borç faizler yükselmiş ve 2000 yõlõ konsolide bütçesinde bütçenin en 
önemli gider kalemini oluşturmuştur. 2000 yõlõ itibariye merkez bankasõnõn açõkladõğõ para ve 
kur politikasõ sonucu olarak faizler aşağõya çekilmeye başlamõştõr. Bu sebeple faiz 
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politikalarõnda ekonomik istikrarõn sağlanmasõ  arz-talep şartlarõna göre belirlenme esas 
alõnmalõdõr. Merkez Bankasõ elindeki araçlarla (Açõk piyasa işlemleri, reeskont politikasõ 
gibi) faiz politikasõnõ yürütmesi yararlõ görülmektedir. Faiz hadlerinin doğrudan 
müdahalelerle  yapay olarak düşürülmesinden  de kaçõnõlmasõ gerekmektedir. 
 
4.3. Para Politikasõ 
Hükümetin, Hazinenin ve Maliyenin Merkez Bankasõ ile ilişkileri, bugün yaşanan ekonomik  
istikrarsõzlõğõn, temel nedeni olup çözümün de buna dayandõğõ kabul edip, kararlõ ve kesin 
önlemler alõnmasõ gerekmektedir. 
 
IMF ile yapõlan Yakõn İzleme Anlaşmasõ çerçevesinde oluşturulan 1999 yõlõ para programõ ile 
parasal büyüklüklerin, enflasyonun düşürülmesi ve döviz rezervlerinin korunmasõna yönelik 
belirlenmesi amaçlanmõştõr. Bu bağlamda, merkez bankasõ bilançosunda net iç varlõklar 
kaleminin kontrollü artõşõ hedeflenmiştir. Haziran ayõ itibariyle net iç varlõklar kalemi, açõk 
piyasa işlemlerinden alacaklarõn azalmasõ ve değerleme kalemindeki düşüşün etkisi ile 
azalmõş ve belirlenen hedefin altõnda gerçekleşmiştir. Net dõş varlõklar kalemi ise döviz 
rezervlerinin artmasõ ve kredi mektuplu döviz tevdiat hesabõnõn azalmasõ nedeniyle artmõştõr. 
Net dõş varlõklarõn artmasõ yõl içerisinde yaratõlan likiditenin kaynağõnõ oluşturmuştur. 

Merkez bankasõ, Haziran ayõ sonunda Uluslararasõ Para Fonu ile yapõlan Yakõn İzleme 
Anlaşmasõ çerçevesinde, 1999 yõlõnõn ikinci yarõsõnda da, yõlõn ilk yarõsõnda olduğu gibi döviz 
rezervlerini koruyacak ve enflasyonun düşürülmesine yönelik  para ve kur politikalarõ 
izlemeye özen göstermiştir. 

1999 yõlõnõn ilk yarõsõnda 1998 yõl sonuna göre artõş hõzlarõ TEFE artõşõnõn gerisinde kalan 
emisyon ve rezerv paranõn, yõlõn üçüncü çeyreği sonundaki artõş oranlarõ, geçen yõl sonuna 
göre sõrasõyla yüzde 42,3 ve yüzde 50,3 şeklinde gerçekleşerek aynõ dönemde yüzde 40 artõş 
gösteren TEFE� deki artõşlarõn üzerine çõkmõştõr. Ancak, Kasõm ayõnda emisyonun bir önceki 
aya göre nominal olarak yüzde 8,5 gerilemesi sonucu söz konusu büyüklükteki 1998 yõl 
sonuna göre artõş oranõ yüzde 37,4 ile sõnõrlõ kalmõştõr.  
 
T.C. Merkez Bankasõnõn özerkliği temel sorundur, ancak  kanun maddesinde yazõlõ bir 
özerkliğin pratikte tek başõna fazla bir anlamõ olmayacaktõr, olmamõştõr da. Bu nedenle 
Hazine ve dolayõsõyla Hükümet, banka kaynaklarõna müdahale etmemelidir. Esas özerklik 
budur. Esasen Avrupa Birliği ile tam üyeliğin gerçekleşmesinin bir şartõ da Merkez 
Bankasõnõn özerk hale getirilmesidir. 
 
Bilindiği gibi, 1994 yõlõnda T.C. Merkez Bankasõ Kanunu�nda özellikle, Hazineye açõlan kõsa 
vadeli avans (K.V.H.A.) ve kamu kesimine verilen, Merkez Bankasõ kaynaklõ kredilerle ilgili 
50. Ve 51. maddelerde yapõlan değişikliklerle bu kaynaklarõn kullanõmõna sõnõrlamalar 
getirilmiştir.  Ancak bu yeterli olmamõştõr. 
 
Para politikasõnõn ve dolayõsõyla Merkez Bankasõnõn TL� nin  değerini koruyabilme temel 
amacõna ulaşabilmesi ve enflasyonist baskõ  yaratmamasõ için yapõlmasõ gerekenleri aşağõdaki 
gibi özetlemek mümkündür: 
 
Hazine avansõna ilişkin 1994 yõlõnda yapõlan düzenlemeyle konulan limitlere ilave olarak iki 
hususa daha özen gösterilmeli ve kõsõtlama yada zorlayõcõ yasal düzenleme getirilmelidir; 

a. Öncelikle Hükümetin bütçe revizyonlarõ ve hazõrlanan ek bütçelerin Kõsa Vadeli 
Hazine Avansõ kullanõmõ kapsamõ dõşõnda bõrakõlmalõdõr. Aksi takdirde, hükümetler 
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sõkõştõkça ek bütçe hazõrlayõp, Kõsa Vadeli Hazine Avansõnõn limitlerini otomatik 
olarak artõrabilmektedirler. 

b. Öte yandan yõl sonuna kadar kapanmamõş olsa bile yõl  sonunda mutlaka (K.V.H.A.) 
avansõn geri dönmesi �kapanmasõ- sağlanmalõdõr. Aksi takdirde  şimdi olduğu gibi 
avans olmaktan çõkmaktadõr. Parasal genişlemenin kaynağõ olmaktadõr. 

Merkez Bankasõnõn kamuya açtõğõ  kredilerin tamamen kaldõrõlmasõna ilişkin kararlõ önlemler 
alõnmasõ ve yasal düzenlemeler yapõlmasõ gerekmektedir. 
 
Merkez Bankasõnõn portföyüne hazine bonosu kabul edilmemelidir. Zira bu yolla emisyon ve 
dolayõsõyla para arzõ artõşlarõna yol açõlmaktadõr. 
 
Nihayet, bankalarõn denetimine ilişkin Hazinenin yetkileri Merkez Bankasõna devredilmeli ve 
etkili bağõmsõz denetim yapõlabilmesi için yasal düzenlemeler yapõlmalõdõr.  
 
Merkez Bankasõ gerçekçi kur politikasõ uygulamasõna öncelik vermelidir. 
 
4.4  Vergi Politikalarõ 
Piyasa ekonomisinin  etkinliğinin ve buna bağlõ olarak refah düzeyinin artmasõ sonunda 
vergilemenin ağõrlõğõ tüketim üzerinden alõnan vergilere kaymõştõr. Dolayõsõyla vergi 
gelirlerinde artõş sağlayabilmek için gelir üzerinden alõnan ve piyasa ekonomisinin yapõsõnõ 
oluşturan firmalarõ tedirgin eden dolaysõz vergileri fazla zorlamamak gerekir. 
 
Batõ ülkelerinde KDV ve özel tüketim vergilerinin oranlarõ giderek  düşürülmektedir.  Hatta 
bazõ zorunlu tüketim maddelerinin oranlarõ İngiltere�de olduğu gibi sõfõrlanmaktadõr. Türkiye 
de bu tür uygulamalarõn dõşõnda kalmamalõdõr. 
 
Servet vergileri sosyal amaçlõ vergilerdir. OECD ülkelerinde tüm servet vergilerinin fiskal 
hasõla içindeki payõ % 4-6 arasõnda değişmektedir. Bu nedenle Türkiye�nin bugün içinde 
bulunduğu koşullarda servet vergileri üzerinde durmanõn hiçbir anlamõ yoktur. 
 
Vergi kaçakçõlõğõnõ önlemek devletin görevidir. Bundan değil kaçõnõlmasõ ihmali dahi elbette 
ki mümkün değildir. Ancak, çağdaş vergilemede vergi hasõlasõnõn  artõrõlmasõ için üzerinde 
durulan asõl husus vergiden kaçõnmanõn önlenmesidir. Bunun için de hem mevzuatõn tedvin 
tekniğinin icaplarõna göre oluşturulmasõ, hem de ikili veya çok taraflõ uluslararasõ 
anlaşmalara ağõrlõk verilmesi gerekmektedir. 
 
Tecrübeler göstermiştir ki sadece gelir vergilerini artõrmak amacõna yönelik düzenlemeler 
bekleneni vermemekte, hatta beklenenin aksine sonuçlar yaratmaktadõr. Bu nedenle, özellikle 
piyasa ekonomisi düzeninde vergilemenin amacõ mutlak surette tasarrufun yatõrõma 
yöneltilmesi ve dolayõsõyla üretimin artõrõlmasõ yönünde olmalõdõr. Mevcut vergilerin 
oranlarõnõ artõrmak veya yeni vergiler ihdas etmekle sonuca ulaşmak mümkün değildir. 
 
4.5  1980 Sonrasõ Gelişmeler 
1980 yõlõnda uygulamaya konulan istikrar ve yeniden yapõlanma programõ çerçevesinde dõş 
ticaretin ve mali piyasalarõn serbestleştirilmesi yoluyla rekabetçi bir piyasa düzeni 
yerleştirmek, ithal ikameci politikalardan uzaklaşmak ve sanayinin mevcut yapõsõnõ gözden 
geçirerek dõşa açõk bir ekonomik yapõlanmanõn gerçekleştirmesi amaçlanmõştõr. 

1980 sonrasõndaki yeni ekonomik yapõlanma çerçevesinde Türkiye, 1994 yõlõ hariç son 10 
yõllõk dönemi ciddi şoklara maruz kalmaksõzõn geçirmiş, ortalama yüzde 5 büyüme 
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performansõ yakalamõştõr. İç ve dõş talep tarafõndan desteklenen bu büyümenin 
sürdürülebilirliği, ürün ve ülke bazõnda çeşitlilik arz eden dõş ticaret yapõsõyla da 
desteklenmiştir. 

Ancak, Türkiye ekonomisinin uzun dönemli iki problemini teşkil eden yüksek kamu açõklarõ 
ve enflasyon, üzerinde ciddiyetle durulmasõ gereken temel konulardõr.  

Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz iki yõl içerisinde dünyada patlak veren küresel ekonomik 
krizin sonucunda ortaya çõkan dõşsal etkenlerden kaçõnõlmaz olarak olumsuz etkilenmiştir. Bu 
dönemde kronik enflasyon ve yüksek kamu açõklarõnõ bertaraf etmeye yönelik olarak 
Türkiye, 26 Haziran 1998 tarihinde bir makro ekonomik istikrar programõ yürürlüğe 
koyduğunu ilan etmiştir. Bu program temel olarak fiyat istikrarõnõn sağlanmasõ, kamu kesimi 
borçlanma gereksiniminin azaltõlmasõ, vergi tahsilat performansõnõn artõrõlmasõ, sosyal 
güvenlik sisteminin iyileştirilmesi ve özelleştirmenin hõzlandõrõlmasõna yönelik politika 
araçlarõndan oluşmaktadõr. 1998 programõnõn uygulamasõ birçok yönden tatmin edici olup 
başta enflasyon olmak üzere belirlenen hedeflerin çoğuna ulaşõlmõştõr. 

Özellikle 1998 yõlõnda enflasyonla mücadele programõ çerçevesinde sõkõ bir maliye ve para 
politikasõ izlenmiştir. Gerek Asya ülkelerinde gerek Rusya�da patlak veren ekonomik ve mali 
krizler ile ekonominin iç dinamiklerinden kaynaklanan iç talep daralmasõ üretim ve yatõrõm 
kararlarõ üzerinde geciktirici bir etki yaratarak ekonominin büyüme performansõnõn 
azalmasõna yol açmõştõr. 

5-DIŞ TİCARET VE SANAYİNİN SORUNLARI 
5.1- Dõş Ticaret  
Dünyanõn iki kutuplu yapõsõnõn 1990�da S.S.C.B.� nin dağõlmasõ sonucu uğradõğõ değişim ve 
eski Doğu Bloku ülkelerinin piyasa ekonomisini yerleştirme yönünde adõmlar atmasõyla  
birlikte Türkiye bu yeni pazarlara yönelmeye başlamõş ve başta Rusya Federasyonu ve Orta 
Asya Türk Cumhuriyetleri olmak üzere bu ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkilerini süratle 
geliştirmeye başlamõştõr.  
 
Dünya ekonomisi ve ticaretinin liberalleşmesi ve hõzlanan küreselleşme eğilimine paralel 
olarak Türkiye�de dünya ile daha fazla entegrasyonunu sağlayacak çok önemli adõmlar  
atmõştõr. Bu çerçevede, 1980 sonrasõ başlatõlan liberalleşme süreci, ülkemizin 1.1.1995 
tarihinde uluslararasõ ticarete yeni normlar getiren Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş 
Anlaşmasõ�na taraf olmasõ ve  1.1.1996 tarihinde Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği�nin 
gerçekleşmesiyle büyük ölçüde tamamlanmõştõr.  
 
Diğer taraftan, Gümrük Birliği Anlaşmasõnõn bir gereği olarak Türkiye� nin 1996 yõlõndan 
itibaren 5 yõllõk bir süreç içerisinde AB�nin otonom veya imzaladõğõ ikili anlaşmalar 
çerçevesinde uyguladõğõ tercihli rejimini üstlenmesi öngörülmüş olup, bu doğrultuda EFTA, 
İsrail, Macaristan, Romanya, Litvanya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti ve 
Bulgaristan ile Serbest Ticaret Anlaşmalarõ (STA) imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrõca, 
Letonya, Slovenya ve Polonya ile imzalanan STA�larõn  onay prosedürünün tamamlanmasõnõ 
takiben  yürürlüğe girmesi beklenmekte olup, Fas, Filistin, Tunus ve Mõsõr Arap Cumhuriyeti 
ile müzakereler sürdürülmektedir.   
 
Gerek Dünya Ticaret Örgütü�ne taraf olunmasõ gerek AB ile gerçekleşen Gümrük Birliği, dõş 
ticaret rejimimizde köklü değişikliklerin yapõlmasõ sonucunu doğurmuştur. Bu kapsamda, 
uluslararasõ normlar  doğrultusunda dõş ticarete yönelik gerekli uyum çalõşmalarõ yapõlmõştõr. 
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1995 yõlõndan itibaren dõş ticaret değerlerine ilişkin veriler aşağõdaki tabloda  
gösterilmektedir(Tablo:21). 
 
    
DIŞ TİCARET DEĞERLERİ 
 
Tablo:21- Son Beş Yõllõk Dõş Ticaret Değerleri                                                  (1000 Dolar)           
       

      İTHALAT 
       
     İHRACAT  

     
        HACİM  

     
       DENGE   

1995   35.707.516   21.636.474   57.343.990 -  14.071.042 
1996   43.626.690    23.224.465   66.851.156 -  20.402.225 
1997   48.558.721   26.261.072   74.819.793 -  22.297.649 
1998   45.921.392   26.973.978   72.895.371 -  18.947.414 
1998(Ocak-Eylül)   34.901.913   19.986.896   54.888.809  -  14.915.017    
1999(Ocak-Eylül)   28.602.079   18.662.505  47.264.584 -    9.939.574 
       
 
 
5.2 İhracatõn Gelişimi 
Özellikle 1980 yõlõndan sonra ihracatõn artmasõnda çok önemli bir role sahip olan İhracat 
Teşvik Mevzuatõ�nda da radikal değişiklikler yapõlmõştõr. Bu çerçevede, uluslararasõ normlara 
uygun Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi ile 1.6.1995 tarihinden itibaren yeni Devlet 
Yardõmlarõ uygulanmaya başlamõştõr.  
     
1997 yõlõnda  % 13,1 oranõnda artõşla  hõzlõ bir gelişme gösteren ihracatõn, dõş talepte bölgesel 
olarak yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle 1998 yõlõnda artõş hõzõ yavaşlamõş ve  bir önceki 
yõla göre % 2,7 düzeyinde artarak 26.974 Milyon Dolara  yükselmiştir. Türkiye, kriz 
içerisinde bulunan dünya ekonomisi dikkate alõndõğõnda başarõlõ bir performans göstermiş, 
değer bazõnda gerileyen dünya ihracatõ ile karşõlaştõrõldõğõnda,  zor küresel koşullar altõnda bir 
ihracat artõşõ göstermiş olmaktadõr. 1999 Ocak-Eylül döneminde ise ihracat bir önceki yõlõn 
aynõ dönemine göre % 6,1 oranõnda azalma göstermiş ve 18.663 Milyon Dolar olmuştur. 
 
İhracatõn sektörel dağõlõmõ 1995-1998 yõllõk ve 1998-1999 Ocak-Eylül  mukayeseli olarak 
aşağõda tablolarda gösterilmiştir(Tablo:22).  Mal gruplarõ itibariyle   imalat sanayi ihracatõnõn 
1998 yõlõnda 23.675 Milyon Dolar, 1999 Ocak-Eylül döneminde 16.627 Milyon Dolar olarak 
gerçekleştiği görülmektedir.  
 
Ülke ve ülke gruplarõna göre ayõrõmõna bakõldõğõnda ise; en önemli ihraç pazarõmõz olan 
OECD ülkelerine yönelik 1998 yõlõ ihracatõnõn 16.979 Milyon Dolar olarak gerçekleştiği, 
aynõ şekilde Avrupa Birliği'ne yönelik ihracatõmõzõn 13.498 Milyon Dolara arttõğõ, anõlan 
ülkelerin toplam ihracatõmõz içindeki payõnõn %50 olduğu görülmektedir. Söz konusu 
dönemde OECD üyesi olmayan ülkelere yönelik ihracatõmõz ise, bir önceki yõla göre   
değerde % 6,4 oranõnda azalarak 9.995 Milyon Dolar olmuş ve genel ihracatõmõz içerisindeki 
payõ da %37,1 düzeyinde gerçekleşmiştir.  
 
1998 yõlõnda İslam Konferansõ  Teşkilatõ�na dahil olan ülkelere yönelik ihracatõmõz 4.378 
Milyon Dolar, Bağõmsõz Devletler Topluluğu Ülkelerine yönelik ihracatõmõz 2.667 Milyon 
Dolar ve Karadeniz Ekonomik  İşbirliği Teşkilatõ ülkelerine yapõlan ihracatõmõz  3.238 
Milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.  
 
Ülke sõralamasõnda, 1998 yõlõnda ilk sõrada 5.460 Milyon Dolar ile yer alan Almanya�yõ 
sõrasõyla    ABD, İngiltere, İtalya ve Rusya Federasyonu izlemiştir. 
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5.2.1  İhracatõn Sektörel Dağõlõmõ         
  
İhracatõn Sektörel Dağõlõmõ aşağõdaki tablolarda verilmiştir(Tablo:22). 
 
Tablo:22-İhracatõn Sektörel Dağõlõmõ                                          1000 DOLAR 
 
SEKTÖR 

  1995 
  Yõllõk 

Top. İhr 
İçi payõ %   

   1996  
 Yõllõk 

Top. İhr 
İçi payõ % 

   1997  
 Yõllõk 

Top. İhr 
İçi payõ % 

 
Tarõm 

 
2.306.769 

 
10,7 

 
2.659.276 

 
11,5 

 
2.893.162 

 
11,0 

 
Maden 

 
405.720 

 
1,9 

 
389.101 

 
1,7 

 
423.639 

 
1,6 

 
Sanayi 

 
18.923.985 

 
87,4 

 
20.176.088 

 
86,8 

 
22.944.271 

 
87,4 

 
TOPLAM 

 
21.636.474 

 
100,0 

 
23.224.465 

 
100,0 

 
26.261.072 

 
100,0 

 
Kaynak:DTM 
        1000 DOLAR 
 
 
SEKTÖR 

  1998 
  Yõllõk 

Top. İhr 
İçi payõ %   

   1998  
(Oc-Eyl) 

Top. İhr 
İçi payõ %   

   1999  
(Oc-Eyl) 

Top. İhr 
İçi payõ %   

 
Tarõm 

 
2.913.384 

 
10,8 

 
2.009.960 

 
10,1 

 
1.759.757 

 
9,4 

 
Maden 

 
385.215 

 
1,4 

 
307.136 

 
1,5 

 
275.483 

 
1,5 

 
Sanayi 

 
23.675.380 

 
87,8 

 
17.669.896 

 
88,4 

 
16.627.265 

 
89,1 

 
 
TOPLAM 

 
26.973.979 

 
100,00 

 
19.986.896 

 
100,00 

 
18.662.505 

 
100,00 

 
Kaynak:DTM 
 
5.2.2 İmalat Sanayiinde İhracatõn Gelişimi 
 
Sektörlerin yõllar itibariyle ihracat içindeki paylarõ (Tablo:23) ve bu sektörlerin bir önceki 
yõla göre değişimleri aşağõda gösterilmiştir. (Tablo:24)  
 
TABLO-23 : İKTİSADİ FAALİYET KOLUNA GÖRE SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI (%) 
  İHRACAT ORANLARI       
FAALİYET KOLU 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

31 GIDA 17,64 19,96 17,03 17,84 18,03 16,87 16,74 16,82 14,40 
32 TEKSTİL 42,11 41,75 43,74 43,26 40,96 42,77 41,42 41,56 42,80 
33 MOBİLYA 0,44 0,34 0,46 0,48 0,64 0,64 0,59 0,56 0,60 
34 KAĞIT 0,57 0,56 0,53 0,46 0,72 0,70 0,69 0,75 0,70 
35 KİMYA 11,72 10,91 10,20 8,71 9,44 9,67 9,24 8,75 8,68 
36 TAŞ-TOPRAK 3,43 3,87 4,02 3,35 3,44 3,40 3,56 3,74 3,69 
37 METAL 14,89 12,24 11,56 14,06 13,86 11,27 10,37 10,58 8,72 
38 MAKİNE 9,00 10,14 12,18 11,46 12,41 14,12 16,54 16,26 19,28 
39 DİĞER 0,21 0,24 0,30 0,39 0,50 0,56 0,84 0,97 1,13 

TOPLAM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Kaynak DİE 
 
İmalat sanayinde ihracat payõ en büyük olan sektör tekstil  sektörü (32)� dür. Tekstil 
sektörünün (32) dõşõnda Makine sanayi (38), Gõda sanayi (31) ve Metal ana sanayi (37) 
ihracatta en fazla paya sahip olan sektörler olarak sõralanmaktadõrlar. Zaman içerisinde 
sektörlerin ihracat artõşlarõna bakõldõğõnda ise Makine Sanayiinin (38) ihracatõnõn artan bir 
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eğilimde olduğunu söyleyebiliriz. Makine Sanayii (38) 1990 yõlõnda %9 olan ihracat payõnõ 
1998 yõlõnda %19,28�e çõkartmõştõr(Tablo:24).  
 
 
TABLO-24 : İKTİSADİ FAALİYET KOLUNA GÖRE SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATININ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİMİ  
  ÖNCEKİ YILA GÖRE DEGISIM (%)     
FAALİYET KOLU 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

31 GIDA --- 16,87 -6,27 11,06 20,43 13,21 6,71 13,93 -12,06 
32 TEKSTİL --- 2,43 15,10 4,84 12,81 26,36 4,13 13,79 5,79 
33 MOBİLYA --- -19,35 45,57 10,88 59,79 21,27 -1,20 8,03 9,38 
34 KAĞIT --- 1,25 3,86 -7,88 87,72 18,01 5,26 23,10 -3,62 
35 KİMYA --- -3,77 2,67 -9,46 29,12 23,95 2,79 7,40 1,79 
36 TAŞ-TOPRAK --- 16,50 14,10 -11,53 22,11 19,55 12,87 19,09 1,28 
37 METAL --- -15,03 3,75 28,91 17,47 -1,64 -0,98 15,65 -15,37 
38 MAKİNE --- 16,46 31,96 -0,29 29,06 37,68 26,00 11,46 21,80 
39 DİĞER --- 18,45 41,33 36,38 53,63 34,45 61,14 31,53 19,08 

TOPLAM  3,33 9,87 6,00 19,14 21,00 7,53 13,40 2,71 
 
Kaynak:DİE 
 
 
5.3 İthalatõn Gelişimi   

Halen yürürlükte bulunan İthalat Rejimi Kararõ ve Yönetmeliği ülkemizin de taraf olduğu 
Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasõnõn getirdiği yükümlülükler ve Avrupa Birliği ile 
gerçekleşen Gümrük Birliği   yükümlülükleri dikkate alõnarak hazõrlanmaktadõr.   
 
Bu çerçevede, ülkemiz sanayi ürünlerinin ithalatõnda Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerine 
gümrük vergisi ve eş etkili vergileri sõfõrlamõştõr. Üçüncü ülkelere karşõ Gümrük Birliği 
kapsamõ içinde hassas ürün olarak nitelendirilen ürünler ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu 
ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasõ kapsamõna giren demir-çelik ürünleri hariç, AB�nin 
Ortak Gümrük Tarifesini (OGT) uygulamaya başlamõştõr. 1 Ocak 1999 tarihi itibariyle sanayi 
ürünlerinin üçüncü ülkelerden ithalatõnda uygulanan koruma oranõ ortalamasõ % 5,2 dir. Bu 
oran önümüzdeki dönemde daha da düşecektir. Hassas maddelerin OGT uyumu kademeli 
olarak 2001 yõlõna kadar gerçekleştirilecektir.  
 
Ayrõca, Singapur Bakanlar Deklarasyonu ile yürürlüğe giren ve ülkemizin de taraf olduğu 
bazõ elektronik ürünlerin serbest ticaretini sağlayan Bilgi Teknolojisi Anlaşmasõ (ITA) 
hükümleri doğrultusunda anõlan ürünlerin 2000 yõlõna kadar gümrük vergileri kademeli 
olarak sõfõrlanacaktõr. 
 
Diğer taraftan, Gümrük Birliği gereğince imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmalarõnõn içerdiği 
tavizler İthalat Rejimi Kararõna yansõtõlmaktadõr.  Bosna-Hersek Cumhuriyeti menşeli bazõ 
sanayi ürünlerinin tarife kontenjanõ kapsamõnda ithalatõnda gümrük vergileri sõfõrlanmõştõr.   
öylece gümrük vergilerinin ithalatta  bir koruma aracõ olmaktan  çõktõğõ görülmektedir.  
Ancak, ithalatta haksõz rekabetin önlenmesi ile gözetim ve korunma önlemlerine  ilişkin 
mevzuatlar  çerçevesinde, damping fiyatlõ veya sübvansiyonlu ithalatõn yerli sanayi üzerinde 
oluşturduğu zararõn bertaraf edilmesi amacõyla re'sen veya başvuru üzerine damping ve 
sübvansiyon soruşturmasõ başlatmak ve önlem almak veya kõsa zamanda hõzla artan ithalatõn 
yerli sanayi üzerinde oluşturduğu zararõn önlenebilmesi için korunma önlemine başvurmak 
mümkün bulunmaktadõr. Böylece, söz konusu ticaret politikasõ önlemleri, günümüzde 
giderek önemini kaybeden gümrük vergileri dõşõnda ithalatta etkin bir koruma aracõ olarak da  
kullanõlabilmektedir. 
 
1997 yõlõnda % 11,3 oranõnda artõş gösteren ithalatõmõz gerek iç talepteki daralma gerek 
petrol fiyatlarõndaki gerileme nedeniyle 1998 yõlõnda bir önceki yõla göre % 5,4 oranõnda 
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azalarak 48.559 Milyon Dolardan 45.935 Milyon Dolara düşmüştür. İthalatõn sektörel 
dağõlõmõ 1995-1998 yõllõk ve 1998-1999 Ocak-Eylül  mukayeseli olarak aşağõda tablolarda 
gösterilmiştir(Tablo:25).  Verilen tablodan da görüleceği üzere, sanayi ürünleri toplam 
ithalatõmõz  içinde en büyük paya sahip mal grubunu oluşturmaktadõr. 1997 yõlõnda 41,3 
Milyar Dolar olan sanayi ürünleri ithalatõ, 1998 yõlõnda %2,3 oranõnda azalarak   40,4 Milyar 
Dolar olmuş, 1999 yõlõ Ocak-Eylül döneminde ise  bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre, 
%18,7 oranõnda azalarak 24,9 Milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.  
 
Üretimde kullanõlan girdilerin bir bölümünün yurt dõşõndan sağlanmasõ nedeniyle üretim ile 
ithalatõn seyri  arasõnda paralel bir ilişki bulunmaktadõr. 1998 yõlõ ikinci çeyreğinden itibaren 
düşmeye başlayan sanayi üretimine paralel olarak ithalatta da aynõ yõlõn Ağustos döneminden 
itibaren düşme eğilimi başlamõştõr.1999 yõlõnda da   sanayi üretimindeki  azalmayla birlikte 
ithalattaki düşme eğilimi devam etmektedir. 
  
5.3.1 İthalatõn Sektörel Dağõlõmõ  
       
Tablo:25-İthalatõn sektörel Dağõlõmõ                                      1000 DOLAR 
 
 
SEKTÖR 

  1995 
  Yõllõk 

Top. ith 
İçi payõ %   

   1996  
 Yõllõk 

Top. ith 
İçi payõ % 

   1997  
 Yõllõk 

Top. İth 
İçi payõ % 

 
Tarõm 

 
2.443.528 

 
6,8 

 
2.884.503 

 
6,6 

 
3.093.243 

 
6,4 

 
Maden 

 
3.477.265 

 
9,7 

 
4.297.495 

 
9,9 

 
4.137.141 

 
8,5 

 
Sanayi 

 
29.786.723 

 
83,4 

 
36.444.692 

 
83,5 

 
41.328.337 

 
85,1 

 
TOPLAM 

 
35.707.516 

 
100,0 

 
43.626.690 

 
100,0 

 
48.558.721 

 
100,0 

Kaynak DTM 
 
        1000 DOLAR 
 
 
SEKTÖR 

  1998 
  Yõllõk 

Top. ith 
İçi payõ %   

   1998  
(Oc-Eyl) 

Top. ith 
İçi payõ %   

   1999  
(Oc-Eyl) 

Top. İth 
İçi payõ %   

 
Tarõm 

 
2.596.941 

 
5,7 

 
2.048.448 

 
5,9 

 
1.387.332 

 
4,9 

 
Maden 

 
2.941.612 

 
6,4 

 
2.259.897 

 
6,5 

 
2.342.139 

 
8,2 

 
Sanayi 

 
40.382.840 

 
87,9 

 
30.593.568 

 
87,7 

 
24.872.608 

 
87,0 

 
TOPLAM 

 
45.921.392 

 
100,00 

 
34.901.913 

 
100,00 

 
28.602.079 

 
100,00 

Kaynak DTM 
 
 
 
5.3.2 İmalat Sanayiinde İthalatõn Gelişimi 

 
Sektörlerin yõllar itibariyle İmalat sanayinde ithalat içindeki paylarõ (Tablo:26) ile bu 
sektörlerin bir önceki yõla göre değişimleri aşağõda gösterilmiştir (27). İmalat sanayinde 
ithalat payõ en büyük olan sektör makine sanayii (38) sektörüdür. Kimya sanayii de (35) 
önemli bir yer tutmaktadõr. İthalat payõnõn en az olduğu sektör ise Mobilya sanayii (33-
Orman ürünleri) olmaktadõr (Tablo:26).  
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TABLO-26 : İKTİSADİ FAALİYET KOLUNA GÖRE SANAYİ ÜRÜNLERİ İTHALATI (%) 
  İTHALAT ORANLARI       
FAALİYET KOLU 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

31 GIDA 7,75 6,82 6,74 5,56 6,25 6,65 6,36 5,29 4,45 
32 TEKSTİL 4,39 4,00 5,05 5,56 7,82 7,85 7,59 8,07 7,93 
33 MOBİLYA 0,36 0,37 0,49 0,68 0,51 0,53 0,63 0,65 0,76 
34 KAĞIT 1,94 2,20 2,10 2,68 2,53 3,38 2,52 2,23 2,34 
35 KİMYA 25,52 25,72 24,85 21,96 24,79 25,43 23,47 22,72 23,04 
36 TAŞ-TOPRAK 1,52 1,34 1,29 1,03 1,12 1,13 1,21 1,00 1,17 
37 METAL 10,45 9,30 8,76 9,79 9,00 9,74 7,65 7,92 7,68 
38 MAKİNE 47,37 49,53 49,96 52,02 47,28 44,42 49,58 51,08 51,52 
39 DİĞER 0,69 0,74 0,77 0,73 0,69 0,87 0,98 1,03 1,10 

TOPLAM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Kaynak:DIE 
 
İthalatõn yõllara göre artõş oranlarõna bakõldõğõnda 1995 yõlõnda diğer yõllara göre oldukça 
yüksek bir artõş gözlenmiştir(Tablo:27).   
 
 
TABLO-27 : İKTİSADİ FAALİYET KOLUNA GÖRE SANAYİ ÜRÜNLERİ İTHALATININ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİMİ  
  ÖNCEKİ YILA GÖRE DEGISIM (%)     
FAALİYET KOLU 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

31 GIDA --- -11,82 9,33 8,80 -14,17 67,71 17,50 -5,31 -17,72 
32 TEKSTİL --- -8,81 39,63 45,32 7,45 58,03 18,85 21,18 -4,02 
33 MOBİLYA --- 1,87 46,70 81,89 -42,54 63,46 45,66 17,94 14,20 
34 KAĞIT --- 13,90 5,48 68,56 -27,78 109,94 -8,43 1,13 2,42 
35 KİMYA --- 1,09 6,80 16,66 -13,83 61,54 13,41 10,27 -0,82 
36 TAŞ-TOPRAK --- -12,08 6,85 5,03 -16,87 59,45 31,57 -6,01 14,36 
37 METAL --- -10,79 4,19 47,56 -29,82 70,32 -3,42 17,96 -5,21 
38 MAKİNE --- 4,85 11,51 37,44 -30,64 47,98 37,13 17,39 -1,38 
39 DİĞER --- 7,29 15,05 25,52 -27,62 97,38 38,78 20,15 4,38 

TOPLAM  0,29 10,56 31,99 -23,67 57,49 22,87 13,94 -2,23 
Kaynak:DIE 
 
 
5.4-Serbest Bölgelerde Sanayi Faaliyetleri  
Türkiye�de ihracat için yatõrõm ve üretimi artõrmak, yabancõ sermaye ve teknoloji girişini 
hõzlandõrmak, ekonominin girdi ihtiyacõnõ ucuz ve düzenli bir biçimde temin etmek, dõş 
finansman ve ticaret imkanlarõndan daha fazla yararlanmak üzere çõkartõlan 3218 sayõlõ Serbest 
Bölgeler Kanunu�nun 1985 yõlõnda yürürlüğe girmesinden sonra ilk kez 1987 yõlõnda Mersin ve 
Antalya Serbest Bölgeleri açõlmõş olup, 1998 yõlõ sonunda açõlan serbest bölge sayõsõ 16�ya 
ulaşmõştõr. Ülkemizde serbest bölge uygulamalarõnõn başlatõldõğõ  1988 yõlõnda serbest 
bölgelerin ticaret hacmi 153 Milyon Dolar iken, bu bölgelerde 1998 yõlõnda gerçekleştirilen 
ticaret hacmi 7,7 Milyar Dolara ulaşmõştõr. Serbest bölgelerin ticaret hacminde ağõrlõk, esas 
itibariyle yurt dõşõndan bölgelere ve bölgelerden Türkiye�ye olan ihracat faaliyetleridir. 
Türkiye�den bölgelere ve bölgelerden yurt dõşõna ihracat, toplam ticaret faaliyetlerinin kabaca 
% 25�ini oluşturmaktadõr. 
 
1988 �1998 yõllarõ arasõndaki dönemde Serbest Bölgelerde ticaret hacmi ile 1998 yõllõk- 1999 
Ocak-Kasõm döneminde ticaret hacminin sektörlere göre dağõlõmõ aşağõdaki tablolarda da 
gösterilmiştir. 

 
Türkiye�de kurulan her bir serbest bölgede yürütülebilecek faaliyet konularõ Yüksek Planlama 
Kurulunca belirlenmektedir. Genel olarak serbest bölgeler her sektöre ve faaliyet türüne açõk 
bulunmakla beraber, bölgelerin fiziksel özelliklerine göre kimi faaliyetlere izin verilme-
mektedir. Örneğin İstanbul AHL ve Trabzon Serbest Bölgelerinde kiralanacak açõk arazi 
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bulunmamasõ büyük ölçekli üretim yatõrõmlarõna olanak vermemekte, ancak küçük ofislerde 
yürütülebilecek nihai işlerin veya yazõlõm benzeri üretim mümkün olabilmektedir.  
 
Diğer taraftan, son yõllarda ihtisas serbest bölgelerine doğru bir yönelim gözlenmektedir. 
İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi ile Menemen Deri Serbest Bölgesi, yoğun olarak 
dericilik sektörüne hizmet veren iki bölge iken, Avrupa Serbest Bölgesi bir moda ve tekstil 
merkezi olma hedefiyle kurulmuştur. Diğer bölgelerden Mersin Serbest Bölgesi�nde tekstil ve 
hafif sanayi, Ege Serbest Bölgesi�nde elektronik, optik ve high-tech, İstanbul AHL Serbest 
Bölgesi�nde yazõlõm sektörlerinin ağõrlõkta olduğu gözlenmektedir. 
 
Yine son yõllarda dünyada da gözlenen trende uygun olarak Marmara Araştõrma Merkezi ile bir 
teknopark kurulmasõ amacõyla protokol imzalanmõştõr.  
 
Halihazõrda serbest bölgelerde faaliyet gösteren 2457 firmanõn 303�ü üretim alanõnda faaliyet 
göstermektedir.  
 
Yõllar itibariyle serbest bölgelerde yapõlan ticaretin içinde sanayi ürünlerinin payõnõn giderek 
arttõğõ gözlenmektedir. 1996 yõlõnda serbest bölgelerde yapõlan ticaretin %78�i sanayi ürünlerini 
kapsamaktayken, bu oran 1997 yõlõnda %80�e, 1998 yõlõnda %86�ya ve 1999 yõlõnõn ilk 11 
ayõnda %89�a yükselmiştir.     
 
Serbest Bölgelerde ticareti yapõlan sanayi ürünlerine alt sektörler itibariyle bakõldõğõnda % 22 
ile makine sanayi ürünlerinin, % 16 ile otomotiv ve tekstil sektörlerinin ve % 8 ile kimya sanayi 
ürünlerinin ilk sõralarda yer aldõklarõ görülmektedir (Tablo:28-29-30). 

 
TABLO:28- SERBEST  BÖLGELERDE  TICARET HACMI 

(MILYON DOLAR) 
 1988-1995 1996 1997 1998 
TÜRKIYE�DEN 
 BÖLGELERE 

 
1.629 

 
584 

 
684 

 
875 

BÖLGELERDEN  
TÜRKIYE�YE  

 
2.607 

 
1.244 

 
2.089 

 
3.005 

YURT DIŞINDAN  
BÖLGELERE 

 
2.141 

 
1.230 

 
1.974 

 
2.816 

BÖLGELERDEN 
YURT DIŞINA 

 
1.269 

 
576 

 
761 

 
1.022 

 
TOPLAM 

 
7.646 

 
3.634 

 
5.508 

 
7.718 

 
KAYNAK DTM 

 
TABLO:29-TİCARET HACMİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (1.000 DOLAR) 
 
              1998 

SEKTÖRLER TÜRKIYE�DEN 
BÖLGELERE 

BÖLGELERDEN 
TÜRKIYE�YE  

YURT DIŞINDAN 
BÖLGELERE 

BÖLGELERDEN 
YURT DIŞINA 

TOPLAM ORAN % 

 
I- TARIM 

 
94.481 

 
373.276 

 
457.720 

 
162.612 

 
1.088.090

 
14,10 

II- MADEN VE  
TAŞOCAKÇILIĞ

 
5.559 

 
13.949 

 
1.161 

 
5.478 

 
26.188 

 
0,34 
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III- SANAYI 775.563 2.617.547 2.356.690 853.687 6.603.487 85,56 
A- İŞLENMIŞ  

TARIM ÜR. 
 

12.045 
 

17.335 
 

63.428 
 

60.902 
 

153.711 
 

1,99 
B- İŞLENMIŞ  

PETROL ÜR
 

1.706 
 

18.652 
 

21.631 
 
152 

 
42.141 

 
0,55 

C- SANAYI ÜR. 761.812 2.581.560 2.271.630 792.633 6.407.634 83,02 

TOPLAM 875.643 3.004.772 2.815.572 1.021.777 7.717.764 100,0 
 

KAYNAK DTM 
 
TABLO:30- TİCARET HACMİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (1.000 DOLAR) 
     

1999 (OCAK-KASIM) 
 

SEKTÖRLER TÜRKIYE�DEN 
BÖLGELERE 

BÖLGELERDEN 
TÜRKIYE�YE  

YURT DIŞINDAN
BÖLGELERE 

BÖLGELERDEN 
YURT DIŞINA 

TOPLAM ORAN % 

 
I- TARIM 

 
94.787 

 
203.337 

 
229.138 

 
195.545 

 
722.808 

 
    10,3 

II- MADEN VE  
TAŞOCAKÇILIĞI 

 
3.631 

 
7.623 

 
2.795 

 
3.335 

 
17.385 

 
0,2 

 
III- SANAYI 

 
665.726 

 
2.604.890 

 
2.226.404 

 
755.104 

 
6.252.125

 
89,4 

C- İŞLENMIŞ  
TARIM ÜR. 

 
4.563 

 
19.944 

 
42.632 

 
29.359 

 
96.499 

 
1,4 

D- İŞLENMIŞ  
PETROL ÜR

 
3.137 

 
47.906 

 
50.919 

 
2.995 

 
104.957 

 
1,5 

 C- SANAYI ÜR. 658.027 2.537.039 2.132.853 722.750 6.050.669 86,5 
TOPLAM 764.144 2.815.850 2.458.338 953.984 6.992.316 100,0 

 
KAYNAK DTM 

 
5.5 Dõş Ticaret Sorunlarõ  
 

- EENERJİ MALİYETLERİNİN YÜKSEKLİĞİ 
 
- ENERJİNİN YETERSİZLİĞİ 
 
- REEL KUR POLİTİKASININ UYGULANMAMASI 
 
- FİNANSMAN MALİYETLERİNİN YÜKSEKLİĞİ 
 
- LİMANLARDA ALT VE ÜST YAPI EKSİKLİKLERİNİN BULUNMASI 
 
- İŞÇİLİK MALİYETLERİNİN YÜKSEKLİĞİ 
 
- KALİFİYE ELEMAN YETERSİZLİĞİ 
 
- NAKLİYE  MALİYETLERİNİN YÜKSEKLİĞİ 
 
- DIŞ PAZARLARDA YERLİ FİRMALAR ARASINDA YAŞANAN YOĞUN REKABET SONRASINDA 

KALİTELİ TÜRK MALLARININ ÇOK DÜŞÜK FİYATLA SATILMASI 
 
- DIŞ PAZARLARDA TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞMEMİŞ OLMASI 
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- İHRACAT KREDİLERİNİN  YETERSİZLİĞİ 
 
- DIŞ ÜLKELERCE ÜLKEMİZ MENŞELİ İHRAÇ ÜRÜNLERİMİZE AÇILAN ANTİ-DAMPİNG 

SORUŞTURMALARI 
 

 
5.6 Yurt Dõşõ Yatõrõmlar ve Yabancõ Yatõrõmlar 
 
5.6. 1  Yurt Dõşõ Yatõrõmlar 
 
Türkiye�nin şu anda yürütmekte olduğu yurt dõşõ yatõrõmlarõn tutarõ 2.038.614.109 Dolar 
mertebesinde bulunmaktadõr. Türk müteşebbislerinin yapmakta olduğu en büyük yatõrõmlar 
406.615.366 Dolar ile İngiltere, 369.973.026 Dolar ile Almanya ve  144.688.076 Dolar ile 
Lüksembourg, 137.996.163 Dolar ile Rusya Federasyonunda bulunmaktadõr. 
 
Türk müteşebbisleri Avrupa, Amerika, Afrika, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerinde  ve hemen 
hemen dünyanõn her yerinde yatõrõm yapmaktadõrlar. 
 
5.6.2  Yabancõ Yatõrõmlar  
 
Küreselleşme sürecinde yabancõ sermaye akõmõnda önemli gelişme meydana gelmiştir: 

1. Uzun yõllar 150 Milyar ABD Dolarõ/yõl civarõnda durağan bir seyir izleyen 
dünyadaki toplam yabancõ yatõrõmlar 1991�den sonra sürekli olarak artarak 
1996�da 350 Milyar Dolara ulaşmõş, 1997�de ise 420 Milyar Dolarõ aşmõştõr. 

 
2. Önceleri büyük ölçüde gelişmiş ülkeler  arasõnda meydana gelen yabancõ sermaye 

akõmõ giderek gelişmekte olan  ülkelere kaymaya başlamõştõr; 1991�de tüm  
gelişmekte olan ülkelere 44 Milyar Dolar (%26.5) yabancõ yatõrõm yapõlmõş iken 
1996�da  bu rakam 141  Milyar Dolara (% 40) çõkmõştõr. Tüm dünyadaki yaklaşõk 
4 Trilyon Dolarlõk yabancõ sermaye stokunun yaklaşõk yarõsõ  ABD, İngiltere, 
Almanya, Fransa ve Kanada�da bulunmaktadõr. Gelişmekte olan ülkelerden yalnõz 
Çin ve Brezilya 100 Milyar ABD Dolarõndan fazla, yatõrõm olan ülkeler arasõna 
girebilmişlerdir.  

 
3. 1980�lerin ikinci  yarõsõna kadar küçük artõşlarla gelişen toplam Gayri Safi  Üretim 

ve Dünya Ticaretinde 1990�larda önemli bir değişiklik olmazken bu yõllara kadar 
onlara paralel şekilde gelişen yabancõ yatõrõmlar 10 yõl içinde 3 katõndan fazla artõş  
göstermiştir. 

 
Yabancõ yatõrõmlardaki bu olumlu gelişmelerin ülkemizi aynõ şekilde etkilediği söylenemez. 
Yõlda 1 Milyar Dolardan daha az yabancõ sermaye girişi ile  ülkemiz potansiyelinin sadece 
küçük bir bölümü gerçekleşmektedir. GAP Bölgesi�ne ise, gösterilen büyük ilgiye rağmen, 
hiç yabancõ yatõrõm gelmemektedir. Terör ve enflasyon bu durumun en önemli nedenleridir. 
Terörün  tamamen bitmiş olmasõ, enflasyonun ise hõzlõ bir düşüş trendine girmiş olmasõ  
önümüzdeki yõllarda yabancõ sermaye girişlerinde büyük bir patlama olmasõna neden  
olabilecektir. 
 
5.7 İmalat Sanayinin Yabancõ Sermaye Yapõsõ  
İmalat sanayinde yabancõ sermaye payõ %50�den büyük olan işyerleri sayõsõnda zaman 
içerisinde bir artõş olmakla birlikte, 1997 yõlõnda bu tür işyerlerinin toplam imalat sanayi 
içerisindeki işyeri sayõsõ payõ %1,52, istihdamõn payõ %5,34, sabit sermayeye yõl içinde 
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yapõlan gayri safi ilavelerin payõ %10,08 ve yaratõlan katma değerin payõ %13,98 
olmuştur(Tablo:33). 
 
Tablo-31 : İmalat Sanayinin Yabancõ Sermaye Payõ%50� Den Fazla Olan İşyeri Sayõsõna Göre Dağõlõmõ  
 
VERİLER VE  YIL    
YABANCI SERMAYE 1985 1992 1996 1997 
İŞYERİ SAYISI YOK 99,60 98,92 98,37 98,48 

 VAR 0,40 1,08 1,63 1,52 
İSTİHDAM YOK 98,24 95,50 94,31 94,66 

 VAR 1,76 4,50 5,69 5,34 
GAYRISAFI YOK 97,71 94,59 89,51 89,92 

 VAR 2,29 5,41 10,49 10,08 
KATMADEGER YOK 92,95 89,56 84,53 86,02 

 VAR 7,05 10,44 15,47 13,98 
 
Diğer bazõ az gelişmiş bölgelerimizde  olduğu gibi GAP Bölgesi�nde de altyapõ eksiklikleri 
yatõrõmlarõn  önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam  etmektedir. Öyle ki 
Türkiye�nin en çok elektrik enerjisi üretilen bu bölgesinde  iletim hatlarõnõn  yetersizliği 
nedeniyle (genelde köy hatlarõyla  nakil yapõlmaktadõr) büyük enerji kayõplarõ olmakta ve 
yeterli  miktarda enerji yatõrõmcõlara verilememektedir. Verilen enerjinin kalitesine (voltaj) 
ise güvenmek mümkün olmamaktadõr. 
 
Büyük kõsmõ baraj ve hidroelektrik santrallerden oluşan ve toplam 32 Milyar Dolar 
harcanacak GAP�a  bugüne kadar 13.9 Milyar Dolar harcanmõş bulunmaktadõr. Bu büyük 
değerin yanõnda Diyarbakõr-Mardin çevresindeki tüm iletim hatlarõnõn standartlara  uygun 
hale getirilmesi için sadece 30 Milyon Dolara ihtiyaç bulunduğu düşünülürse, problemin 
büyüklüğüne  karşõn çözümünün ne kadar kolay olduğu anlaşõlmaktadõr. Ayrõca, iletim hatlarõ 
tamamen yerli tasarõm malzeme ve işçilikle yapõlabilmektedir. İnşaat süresince Bölge�deki 
istihdam sorunu, geçici de olsa bir ölçüde çözümlenmiş olacaktõr. 
 
5.8 Yabancõ Sermaye Yatõrõmlarõnõn Değerlendirilmesi 
5.8.1  1999 Yõlõnõn Dördüncü Üç Ayõnõn Yabancõ Sermaye Açõsõndan Değerlendirilmesi 
 
1999 yõlõnõn dördüncü çeyreğinde 446 Milyon $ olarak gerçekleşen izin verilen yabancõ 
sermaye tutarõ 1998 ve 1997 yõllarõnõn  aynõ dönemlerinde sõrasõyla 425 ve 601 Milyon $ 
olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde gerçekleşen yabancõ sermaye izinleri 1998 ve 1997 
yõllarõnõn aynõ dönemlerine göre sõrasõyla % 4.9�luk bir artõş ve % 25.8�lik bir azalõş 
göstermiştir. 
 
Aşağõdaki tablo� dan görüleceği üzere, 1999 yõlõ ekim ayõnda verilen yabancõ sermaye izinleri 
1998 ve 1997 yõllarõ aynõ aylarõna göre artarken, aynõ yõllarõn Aralõk aylarõna nispeten ise 
ciddi bir azalma göstermiştir. 
 

Son üç yõl itibariyle  
dördüncü çeyrek 
içinde izin verilen 
yabancõ sermaye 
(Milyon $) Aylar 

1997 1998 1999 

Ekim 82 98 122 
Kasõm 179 21 138 
Aralõk 340 306 186 
Toplam 601 425 446 
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Aşağõdaki verilerden de görüleceği üzere son üç yõlõn dördüncü çeyreği itibariyle izin verilen 
yabancõ sermayenin sektörel dağõlõmõ içinde hizmetler ve imalat sektörlerinin ağõrlõklõ bir 
yere sahip olduğu görülmektedir. 1999 yõlõnõn dördüncü çeyreğinde, hizmetler verilen izinler 
içinde % 50.4 ile en fazla izin verilen sektör iken bunu % 46.3 ile imalat sanayi takip 
etmektedir. 
 
Son üç yõl itibariyle dördüncü çeyrekte izin verilen yabancõ sermayenin sektörel dağõlõmõ 
(Milyon $) 
Yõllar 1997 1998 1999 
Tarõm 10.22 1.44 12.07 
Madencilik 3.03 0.47 2.60 
İmalat 228.69 255.11 206.71 
Hizmetler 359.75 168.46 225.10 
Toplam 601.69 425.48 446.48 
 
İzin verilen yabancõ sermayenin ülke gruplarõna göre dağõlõmõ incelendiğinde ise aşağõdaki 
tablodan görüleceği üzere OECD üyesi ülkeler geleneksel ağõrlõklarõnõ devam 
ettirmektedirler. Türkiye�ye gelmesine izin verilen yabancõ sermayenin % 90� lar oranõndaki 
kõsmõ OECD ülkelerinden ve bunlarõn içinden de büyük bölümü AB ülkelerinden 
gelmektedir. 
 
Yabancõ Sermaye izinlerinin dördüncü çeyrek itibariyle dağõlõmõ  
Yõllar 1997 1998 1999 
(OECD)AB Ülkeleri 330.59 350.73 329.79 
(OECD)diğer ülkeler 83.23 49.28 41.26 
Diğer ülkeler 184.87 25.47 75.43 
Toplam 601.69 425.48 446.48 
 
Türkiye�de 1999 yõlõ Aralõk ayõ itibariyle 4.950 adet yabancõ sermayeli firma faaliyet 
göstermekte olup, bunlarõn toplam sermayeleri 1.446 Trilyon TL. ve bunun içindeki yabancõ 
sermaye miktarõ da 823 Trilyon TL�dir. Bu miktar toplam sermayenin % 56.9 una tekabül 
etmektedir. 
 
1997, 1998 ve 1999 yõllarõnõn dördüncü çeyreğinde, ülkemizde sõrasõyla 141,162 ve 111 adet 
yabancõ sermayeli firmanõn kuruluşuna izin verilmiştir. 
 
İzin verilen yabancõ sermayenin yatõrõm türlerine göre dağõlõmõnda 1998 yõlõnõn dördüncü 
çeyreğinde iştirak ve yeni yatõrõm türleri sõrasõ ile en yüksek paya sahip iken, 1999 yõlõnõn 
aynõ döneminde iştirak ve tevsii yatõrõmlarõnõn öne geçtiği görülmektedir. Ancak, 1999 
yõlõnda yeni yatõrõmlar önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. 
 
1998 ve 1999 yõllarõnda dördüncü çeyrekte verilen izinlerin yatõrõm türlerine göre dağõlõmõ 
(Milyon $) 

Yõllar 1998 1999 
Yatõrõm Türü 4.Çeyrek 6. Çeyrek 
Yeni 153 101 
Tevsii 59 141 
Sermaye artõşõ 28 30 
İştirak 185 174 
Toplam 425 446 
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1999 yõlõnõn dördüncü çeyreğinde verilen başlõca izinler (Milyon $) 
 

Firmanõn Adõ Miktar Yatõrõm türü 
Bayõndõr Antalya Hava-
limanõ Ulusl.Term.İş. 

78 İştirak 

Superonline Ulusl. Elekt. 
Bilg. ve Haberl.Hiz. 

70 İştirak 

Oyak Renault Otomobil 
Fabr.T.A.Ş. 

68 Modernizasyon 

Tofaş Türk Otomobil 
Fabrika T.A.Ş. 

31 Modernizasyon 

Roche Müstehzarlarõ 
San.A.Ş. 

16 Yeni 

BSH Profilo elektrikli 
Gereçler San.A.Ş. 

15 Modernizasyon 

 
1999 yõlõnõn dördüncü çeyreğinde verilen yabancõ sermaye izinleri hizmetler sektöründe 
haberleşme, yatõrõm finansmanõ, sağlõk hizmetleri, ticaret alt sektörlerinde imalat sanayiinde 
ise; özellikle taşõt araçlarõ imalat sanayii, taşõt araçlar yan sanayii ve diğer kimyasal ürünler 
sanayii alt sektörlerinde yoğunlaşmõştõr. Bu dönemde tarõm ve madencilik sektörlerinde ise 
kayda değer bir gelişme olmamõştõr. 
 
5.8.2  1999 Yõlõnõn Yabancõ Sermaye Açõsõndan Değerlendirilmesi 
 
1999 yõlõ Aralõk ayõ itibariyle izin verilen yabancõ sermaye tutarõ kümülatif olarak 25.550 
Milyon $ tutarõnda gerçekleşmiştir. 1999 yõlõnda izin verilen yabacõ sermaye tutarõ ise 1.700 
Milyon $ olmuştur. 1998 yõlõnda izin verilen yabancõ sermaye tutarõ 1.647 Milyon $ olarak 
gerçekleşirken, 1997 yõlõnda bu miktar 1.678 Milyon $ olarak gerçekleşmiştir. 1999 yõlõnda 
gerçekleşen yabancõ sermaye izinleri, 1997 ve 1998 yõllarõna göre sõrasõ ile yaklaşõk olarak 
%13 ve % 3.2� lik bir artõş göstermiştir. 
1999 yõlõ Aralõk ayõnda izin verilen yabancõ sermaye miktarõ ise 1997 ve 1999 yõllarõnõn aynõ 
ayõna göre %45.3 ve %39.2�lik bir azalõş göstermiştir. 
 
Son üç yõl itibariyle izin verilen yabancõ sermaye (Milyon $) 
 

Yõllar 1997 1998 1999 
Ocak 196 84 37 
Şubat 57 218 109 
Mart 126 137 284 
Nisan 133 185 308 
Mayõs 100 72 62 
Haziran 174 243 133 
Temmuz 138 99 232 
Ağustos 79 22 24 
Eylül 74 162 67 
Ekim 82 98 120 
Kasõm 179 21 138 
Aralõk 340 306 186 

Toplam                        1.678                             1.647                             1.700 
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1999 yõlõ Eylül ayõ itibari ile fiili giriş miktarõ kümülatif olarak 12.245 Milyon $ olarak 
gerçekleşmiştir. Bu oran , izin verilen yabancõ sermaye miktarõnõn yaklaşõk olarak yüzde 
48�ine tekabül etmektedir. İzin verilen yabancõ sermayenin yaklaşõk 1.631 Milyon Dolarlõk 
bir kõsmõnõ yeniden değer artõş fonu ve bunun dõşõnda kalan yabancõ sermayeli firmalarõn 
sermaye artõşlarõnda kaynak olarak kullandõklarõ miktarlar oluşturmaktadõr. Bu miktarlar 
verilen yabancõ sermaye izinleri içinden çõkarõldõğõnda fiili girişin yabancõ sermaye iznine 
oranõ yaklaşõk olarak %51�e çõkmaktadõr. Yukarõdaki grafikten  görüleceği gibi  fiili 
gerçekleşmenin verilen izine oranõ yõllar itibariyle %50�ler civarõndadõr. 
 
1999 yõlõnda imalat sanayi, verilen izinler içinde % 66 ile en fazla izin verilen sektör iken 
bunu %32.5 ile hizmetler sektörü takip etmektedir. Tarõm ve madencilik sektörleri ise verilen 
izinler itibariyle önemli bir gelişme kaydetmemiştir. 
 
Aşağõdaki verilerden de görüleceği üzere, son üç yõlda izin verilen yabancõ sermayenin 
sektörel dağõlõmõ içinde imalat ve hizmetler sektörleri ağõrlõklõ bir yere sahiptir .Bu dönemde, 
verilen izinler içinde, imalat sektörünün payõnda bir artõş olurken, hizmetler sektörünün 
payõnda ise bir azalõş olmuştur. Tarõm sektöründe, miktar olarak büyük olmamakla birlikte, 
oransal büyük artõşlar olurken madencilik sektöründe ise büyük oranda bir azalõş olmuştur. 
 
 
Son üç yõl itibariyle izin verilen yabancõ sermayenin sektörel dağõlõmõ (Milyon $) 
 
  Yõllar 1997 1998 1999 
Tarõm 12.22 5.75 17.19 
Madencilik 26.70 13.73 6.76 
İmalat 871.81 1.018.29 1.123.22 
Hizmetler 767.48 609.67 553.40 
Toplam 1.678.21 1.647.44 1.700.57 
 
 
1999 yõlõnda verilen izinlerin, sektörel açõdan, izin adedi ve tutarõna göre dağõlõmõ (Bin $) 
 
 İzin adedi Toplam Tutar Birim izin tutarõ 
Tarõm 31 17.189 555 
Madencilik 14 6.757 483 
İmalat 413 1.123.216 2.720 
Hizmetler 561 553.404 986 
Toplam 1.019 1.700.566 1.669 
 
 
1999 yõlõnda toplam 1.019 adet izin belgesi düzenlenmiş olup, belge başõna düşen ortalama 
izin tutarõ 1.7 Milyon $�dõr. Sektörel olarak imalat sektörünün bu ortalamanõn üzerinde bir 
miktara sahip olduğu diğer sektörlerin ise ortalamanõn oldukça altõnda seyrettiği 
görülmektedir. 
 
 
İzin verilen yabancõ sermayenin ülke gruplarõna göre dağõlõmõ incelendiğinde ise aşağõdaki 
tablodan görüleceği üzere OECD üyesi ülkeler geleneksel ağõrlõklarõnõ devam 
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ettirmektedirler. Türkiye�ye gelmesine izin verilen yabancõ sermayenin %90�lar oranõndaki 
kõsmõ OECD ülkelerinden ve bunlarõn içinden de büyük bölümü AB ülkelerinden 
gelmektedir. 
 
Yabancõ sermaye izinlerinin son üç yõl itibariyle dağõlõmõ (milyon $) 
 
Yõllar 1997 1998 1999 
(OECD)AB Ülkeleri 1.029.993 1.085.177 1.166.287 
(OECD)Diğer 
Ülkeler 

379.938 477.178 374.853 

Diğer Ülkeler 268.281 85.085 159.418 
Toplam 1.678.212 1.647.440 1.700.558 
1997 , 1998 ve 1999 yõllarõnda, ülkemizde sõrasõyla 486,465 ve 417 adet yabancõ sermayeli 
firmanõn kuruluşuna izin verilmiştir. 
 
İzin verilen yabancõ sermayenin yatõrõm türlerine göre dağõlõmõnda, 1998 ve 1999 yõllarõnda, 
aşağõdaki tablodan da görüleceği üzere, iştirak ve yeni yatõrõm türleri en yüksek paya sahip 
olmuşlardõr. Ancak, bu yõllarda tevsii yatõrõmlar da önemli bir tutar oluşturmaya devam 
etmektedir. 
 
1998 ve 1999 yõllarõnda verilen izinlerin yatõrõm türlerine göre dağõlõmõ (Milyon $) 
Yatõrõm Türü 1998 1999 
Yeni 438 521 
Tevsii 435 474 
Sermaye Artõşõ 218 201 
İştirak 556 504 
Toplam 1.647 1.700 
 
1999 yõlõnda verilen başlõca izinler (Milyon $) 
Firmanõn Adõ Miktar Yatõrõm Türü 
Ford Otomotiv San.A.Ş. 162 Yeni  
Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. 111 Tevsii 
Türkcell İletişim 
Hizmetleri A.Ş. 

82 Sermaye Artõşõ 

 
Bayõndõr Antalya 
Havalimanõ Ulusl.Term.İş. 

78 İştirak  

Oyak Renault Otomobil 
Fabr.A.Ş. 

68 Modernizasyon 

Pfizer İlaçlarõ A.Ş. 53 Yeni 
İlsan İlaç ve 
Hammaddeleri San.A.Ş. 

50 İştirak 

Bosch Sanayii ve Ticaret 
A.Ş. 

45 Tevsii 

Mercedes Benz Türk A.Ş. 39 İştirak 
Tusaş Havacõlõk ve Uzay 
San.A.Ş. 

21 Yeni 

Termo Teknik Tic. Ve 
San.A.Ş. 

20 İştirak 
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Superonline Ulusl.Elektr. 
Bilgi. ev Hab.Hzm. 

70 İştirak 

Tofaş 31 Modernizasyon 
Tekfen San Yat. A.Ş. 20 Sermaye Artõşõ 
Total Oil 20 İştirak 
Vestel Elektronik 19 Modernizasyon 
Denizli Çimento 17 İştirak 
Ünimetal San ve Tic. 16 Yeni 
Roche Müs. 16 Yeni 
Tepe Knauf İnş. Ve Yapõ 16 İştirak 
BSH Profilo Elekt. Gereç. 15 Modernizasyon 

 
1999 yõlõnda verilen yabancõ sermaye izinleri imalat sanayiinde, özellikle taşõt araçlarõ imalat 
sanayii , lastik sanayii, taşõt araçlar yan sanayii, elektrikli makine teçhizat sanayii, ilaç 
sanayii, gõda sanayii, çimento sanayii, elektronik sanayii, uçak sanayii, hazõr giyim sanayii, 
hizmetler sektöründe ise, haberleşme, yatõrõm finansmanõ, inşaat taahhüt hizmetleri, ticaret, 
otel pansiyon ve kamping işletmeciliği ve hipermarket hizmetleri alt sektörlerinde 
yoğunlaşmõştõr. Bu dönemde tarõm ve madencilik sektörlerinde ise kayda değer bir gelişme 
olmamõştõr. 
 
5.8.3 Değerlendirmeler ve Yorumlar 
 
Yukarõdaki tablo ve açõklamalar õşõğõnda durum değerlendirildiği zaman Yabancõ Sermayenin 
Türkiye �ye  istekli olmadõğõ,  ancak yõllardan bu yana Türkiye�de faaliyet gösteren AB ve 
OECD ülkelerinin konvansiyonel alanõnda yatõrõm yapmõş olan ve bu yatõrõmlarõnõ devam 
ettiren firmalar tarafõndan  gerçekleştirildiği ve yatõrõm miktarõnõn  yõllõk olarak 1.7 Milyar 
Dolar düzeyini aşamadõğõ  görülmektedir. 
 
Ülkemizin engin potansiyeli ve konumu itibariyle yabancõ sermayeye cazip olduğu  ancak 
beklenen yabancõ sermaye yatõrõmõnõn bir patlama yapamadõğõ görülmektedir. Bunun 
sebebinin Türkiye'de uygun bir mali , ekonomik ve demokratik ortamõn siyasi ve ekonomik 
olarak istikrarsõzlõk içerisinde olduğu görünümünün  bulunduğundan kaynaklandõğõ 
söylenebilir. 
 
Son olarak Hükümetin aldõğõ kararlar ve tahkim yasalarõnõn geçmekte olduğu ve AB giriş 
sürecine gelmemiz  düşünülecek olursa iyi bir iklimin yaratõlmasõ halinde 2005 ve 2010  
yõllarõna doğru en az 10 Milyar Dolar ve 20 Milyar Dolar mertebelerinde bir yabancõ sermaye 
yatõrõmõn hedeflenmesi ve bunun gerçekleşmesi halinde  ülkenin önünün açõlmasõna yardõmcõ 
olabileceği düşünülmelidir. 
 
6 �  İMALAT SANAYİİNDE KİT�LERİN ROLÜ VE ÖZELLEŞTİRME  
6.1  KİT�ler  ve Özelleştirme 
Cumhuriyetin ilk yõllarõnda sanayi yatõrõmõna imkan verecek sermaye birikimi olmamasõ 
nedeniyle devletçe kurulan KİT�ler, Türkiye�de sanayinin gelişmesinde, doğal kaynaklarõn 
değerlendirilmesinde ve alt yapõnõn kurulmasõnda önemli rol oynamõşlardõr. 
 
Ekonominin ara  malõ ihtiyacõnõ sağlamõşlar,  belirli üretim teknolojilerini getirmişler, özel 
kesim dahil sanayi sektörüne, sermaye, bilgi, yönetici ve eğitilmiş işgücü transferi 
sağlayarak,  Türk sanayinin alt yapõsõnõ oluşturmuşlardõr. 
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Ancak 1970� li  yõllarda yaşanan ekonomik krizinde etkisiyle KİT� lerin  yapõsal sorunlarõ 
ortaya çõkmõş ve performanslarõ hõzla düşmüştür.  Kamu finansmanõ açõsõndan devlete yük 
olmaya başlamõşlar ve serbest piyasa ve rekabet şartlarõnõ da bozmuşlardõr. Enflasyonun 
yükselmesinde de dolaylõ olarak etken olmuşlardõr. 
 
1984 yõlõndan itibaren, ekonominin dõşa açõlmasõnõn da etkisiyle, KİT�lerin serbest  rekabet 
koşullarõnda verimlilik ve etkinlik esasõna  dayalõ olarak  çalõşmalarõnõn  sağlanmasõ amacõyla 
özelleştirilmeleri  çalõşmalarõ  başlatõlmõştõr. 
 
1988  yõlõnda  GSMH  içindeki payõ  % 3 olan bütçe transferleri hariç  KİT   borçlanma 
gereği  1991 yõlõnda % 5.9� a kadar yükselmiştir. 
 
1996 yõlõnda dõş borç stoku içindeki KİT  payõ % 3.9 iken 1997� de % 3.87,  1998� de % 3.34 
olmuştur. 
 
Genel olarak 1999 yõlõ net kamu borcu GSMH nõn % 5 civarõndadõr. 
 
Devlet işletmeleri ekonominin dõşa açõlma sürecinde  rekabet yeteneklerini hõzla 
kaybetmektedirler. 
 
Özelleştirme uygulamalarõnõn başladõğõ 1984  yõlõndan beri ortaya çõkan  sorunlarõn 
aşõlabilmesi için  27.11.1994 tarih ve 4046  Sayõlõ Kanun ile özelleştirme uygulamalarõna 
ilişkin hukuki alt yapõ detaylõ olarak oluşturulmuştur. 
 
Ekonomi politikasõnda yapõsal değişiklik olarak uygulamaya konan özelleştirmenin temel 
amacõ, dünya piyasalarõna açõlma ve AB�ye tam üyelik hedefi doğrultusunda  ekonomide 
verimliliğin ve maliyet yapõsõnõn rekabet edebilir seviyelere getirilmesi ve serbest piyasa 
şartlarõnõn sağlanmasõ olmuştur. 
 
KİT�ler süratle özelleştirilirken, sermayenin tabana yayõlmasõ ve teknolojik yenilenme 
sağlanmasõ kamu açõklarõnõn azaltõlmasõ hedeflenmiştir. 
 
Özelleştirme çalõşmalarõnõn başlangõcõndan itibaren geçen 15 yõllõk dönemde beklenen 
hedeflere ulaşõlamamõştõr 
 
6.2-İmalat Sanayi  İçinde KİT�lerin  Payõ : 
1985 yõlõndan itibaren 213 kuruluştaki kamu hisseleri özelleştirme kapsamõna alõnmõştõr. Bu 
kuruluşlardan  115�i sermayelerindeki kamu payõnõn  tamamõ satõlarak özelleştirilmiş, 22� si 
özelleştirme kapsamõndan çõkarõlarak eski statülerine iade edilmiştir. 

 
Halen özelleştirme programõnda bulunan 76 kuruluştan paylarõ % 50� nin üzerinde olan 32 
kuruluşun 21�i  imalat sektöründe yer almaktadõr. 
 
1990 yõlõnda GSYH içindeki  KİT payõ  % 9,60  iken,  1996 yõlõnda,  GSYH içindeki KİT 
payõ % 10.8 olmuştur. 
 
Toplam  imalat sanayi istihdamõ içinde kamu payõ  1980 de  %36.09, 1985 de %29.47, 1992 
de %23.10, 1996� da  %15.05  iken,  1997� de %12.88 olmuştur. 
  
Toplam imalat sanayi istihdamõ içinde özelleştirme kapsamõndaki kuruluşlardan 17 sinin payõ 
1996� da % 3 , 1997 �de %2,73 olmuştur. 
 
Toplam  imalat sanayi katma değeri içinde devlet sektörü  katma değerinin payõ 1996 yõlõnda 
% 23.58 iken 1997� de %  22.79�a düşmüştür. (1) 
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Aynõ tarihlerde,  özelleştirme kapsamõndaki kuruluşlardan 17 sinin yarattõğõ katma değerin   
toplam imalat sanayi içindeki payõ  1996� da %12,98 iken, 1997� de % 16,68� e yükselmiştir. 

 
Dolayõsõyla, kamu imalat sanayi katma değeri içinde  o tarihteki özelleştirme kapsamõndaki 
17 kuruluşun payõ   1996 �da %58,85 , 1997�de %94,20 değerine ulaşmõştõr. 

 
İmalat sanayi  içerisinde üretim değerlerine göre Kamu sektörünün oranõ 1996� da % 23.48,   
1997� de  22.83 iken  1998� de % 21.72� ye düşmüştür. (2) 
 
1998 yõlõ itibariyle üretim değerlerine  göre özelleştirme kapsamõndaki bu sektöre giren 
kuruluşlarõn kamu imalat sanayi içindeki payõ % 83.41 olmuştur. 
 
Bu kuruluşlarõn aynõ yõl içinde, toplam imalat sanayiindeki payõ %18.09� dur. 
 
T.C. Merkez Bankasõ, tarafõndan hazõrlanan �Sektör Bilançolarõ (1996-1998) 1-İmalat 
Sektörü  99� çalõşmasõnda 12 ana sektör  ve 18 alt sektörde yer alan 7.445 firmanõn 1996-
1998 yõllarõna ilişkin mali tablo verileri değerlendirilmesi neticesi elde edilen bilgilere göre; 
 

 -Katõlõmcõ özel firmalarõn incelenen yõllarda dönen varlõk ağõrlõklõ bir yapõya sahip 
olduğu; kamu kuruluşlarõnõn ise 1996 yõlõnda duran varlõk ağõrlõklõ bir yapõya sahip 
iken, izleyen yõllarda bu yapõnõn dönen varlõk yönünden değiştiği, kamu 
kuruluşlarõnõn, varlõklarõ  içinde dönen varlõklarõnõn payõ 1996 yõlõnda yüzde  46 
olmuşken incelenen dönemde sürekli artarak, 1998 yõlõnda yüzde 56 ya yükseldiği, 

 
-1997 yõlõna kadar özel firmalar ile kamu kuruluşlarõnõn varlõk yapõlarõ arasõnda 

görülen  bu temel farklõlõğõn özelleştirme kapsamõnda kamu kuruluşlarõnõn komple 
yeni yatõrõm, tevsi ve modernizasyon yatõrõmlarõnõn sõnõrlandõrõlmasõ, mevcut 
tesislerinin ayrõştõrõlarak satõlmasõ, mali sorunlarõnõn özelleştirme öncesi giderilmesi 
çalõşmalarõ  sonucu ortadan kalktõğõ, 

 
             -Kamu kuruluşlarõnõn  mali sorunlarõnõn çözülmesi  çabalarõna  bağlõ olarak, hazõr 

değerlerini  ve diğer likitlerini getirisi yüksek olan menkul  kõymetlere yöneltmeleri  
sonucu 1997 yõlõnda menkul kõymetlerin dönen varlõklar içindeki payõnõn yükseldiği, 
son yõlda ise bir miktar azaldõğõ, 

 
             -Özel firmalarõn aksine net satõşlarõnõn kõsa vadeli alacağa bağlanan bölümü az da 

olsa artmasõna rağmen kamu kuruluşlarõnõn toplam net satõşlarõnõn reel  artõş hõzõnõn 
yavaşlamõş olmasõnõn, talepteki daralma  karşõsõnda vadeli satõşlarõn yeterli 
olmayõşõndan kaynaklandõğõ, 

 
             -Kamusal görevinden dolayõ dönen varlõklarõ içinde özel firmalara göre daha yüksek 

seviyeli stok payõna sahip  olan kamu kuruluşlarõnda stoklarõn reel artõş  hõzõnõn 1998 
yõlõnda yükseldiği, ancak dönen varlõklar içindeki payõnõn incelenen dönemde 
azaldõğõ,  

 
  -Stoklarõn mamul ve ticari mal maliyeti toplamõna oranõnõn yõllar içinde sürekli 

arttõğõ, 
 
             -Kamu kuruluşlarõn stoklarõnõn işletme sermayesinden ve onun finansmanõndan en 

yüksek payõ aldõğõ, bu durumun faiz yükü  getirmesi dolayõsõyla maliyetleri 
etkilediği, 
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             -Kamu kuruluşlarõnõn stoklarõ ve kõsa vadeli alacaklarõ ile net satõşlarõ arasõnda özel 
firmalarda olduğu gibi sõkõ bir ilişki görülmediği, bu nedenle finansal uyumun 
sağlanarak mali sorunlarõn ortadan  kaldõrõlmasõ, satõş stratejilerini müstakil olarak 
oluşturabilmeleri  amacõyla kamu kuruluşlarõnõn bir bölümünün ürünlerinin 
fiyatlarõnõn serbestçe belirlenmesine 1 Temmuz 1998 tarih  ve 98/10745 sayõlõ 
Bakanlar  Kurulu Kararõ ile  imkan sağlandõğõ, 

 
             -Gerek özel firmalar gerekse kamu kuruluşlarõnõn yabancõ kaynak ağõrlõklõ bir 

finansman yapõsõna sahip olduklarõ,  ancak kamu kuruluşlarõnõn 1998 yõlõnda kaynak 
toplamlarõ içinde yabancõ kaynaklarõnõn payõnõn azalõş gösterdiği, öz kaynaklarõn 
payõnõn  ise arttõğõ, 

 
             -Özelleştirme öncesi kamu kuruluşlarõnõn mali sorunlarõnõn çözümüne  yönelik 

yapõlan düzenlemelerden sonra dönem  karlarõnõn oluştuğu, oto finansmanlarõnõn 
geliştiği, ödenmiş sermayelerinin  reel artõş hõzõnõn yükselmiş olduğu, bu gelişmeler 
sonucunda borç öz kaynak ilişkisinin öz kaynaklar yönünden değişim gösterdiği, 

 
             -Kamu kuruluşlarõnõn net satõşlarõ içinde  satõşlarõnõn maliyet  payõnõn 1996-1998  

döneminde  gerilediği, 
 
             -Kamu kuruluşlarõnõn incelenen  yõllarda  satõşlarõnõn maliyeti içinde en önemli payõ 

satõlan  mamul maliyetinin aldõğõ net satõşlar içindeki payõnõn incelenen yõllarda 
azaldõğõ, 

 
             -Kamu kuruluşlarõnõn  satõşlarõnõn maliyetinin  inceleme dönemi itibariyle özel 

firmalara göre daha  düşük, faaliyet giderlerinin ise yüksek gerçekleştiği, 
 
             -Kamu kuruluşlarõnõn,  atõl fonlarõnõ kamu tahvillerine ve diğer yatõrõm araçlarõna kan 

alize ederek önemli ölçüde faiz geliri elde ettikleri, 
 
             -Kamu kuruluşlarõnõn finansman giderlerinin net satõşlarõ içindeki payõnõn ise özel 

firmalardan daha yüksek gerçekleşmekle birlikte, azalan  bir seyir  izlediği, 
 
             -Özel firmalarõn brüt kar marjõ, ve faaliyet kar marjõnõn kamu kuruluşlarõn,  nispetle 

düşük gerçekleştiği, buna bağlõ olarak net satõşlar içinde vergi öncesi dönem karõnõn 
da düşük kaldõğõ,  

 
 -Kamu kuruluşlarõnõn 1996-1998 yõllarõnda vergi öncesi dönem  karõnõn net satõşlara 

oranõnõn sürekli yükseldiği, tespit edilmiştir. 
 
6.3-Özelleştirmede Mevcut Durum  ve 2000 Yõlõ Programõ: 
13/08/1999 tarihinde kabul edilen 4046 sayõlõ kanun ile Anayasanõn 47� nci maddesi başlõğõ 
�Devletleştirme ve Özelleştirme� olarak düzenlenmiş ve  �Hangi hizmet ve yatõrõmlarõn özel 
hukuk  kurallarõna göre yapõlacağõ kanunla düzenlenir� ifadesi bu maddeye eklenmiştir.   

 
Hangi hizmet ve yatõrõmlarõn özel sektör eliyle yapõlacağõnõn, yasayla belirlenmesi Anayasa 
hükmü haline getirilmiştir. Bu değişiklikle özelleştirme uygulamasõ Anayasal temele 
oturtulmuş olup, bundan sonra yapõlacak özelleştirmelerin de Anayasada özelleştirme 
hükmünün olmamasõ gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi ve Danõştay engeline takõlmasõnõn  
önüne geçilmiştir.  
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Özelleştirme İdaresinin portföyünde 2000 yõlõ 1 Ocak tarihi itibariyle ekte listesi verilen 
sermayelerindeki idare payõ  % 50 nin üzerinde olan 32 kuruluş ve kamu payõ % 50 nin 
altõnda olan 44 iştirak  mevcuttur. (Ek.1) 

 
Özelleştirme İdaresinin programõnda yer alan TESTAŞ, KBİ, SİDAŞ ve TAKSAN  A.Ş.� 
deki kamuya ait diğer azõnlõk hisseleri 30.01.1999 tarihinde  Asil Çelik Sanayii T.A.Ş. ve 
Mannesmann Boru Endüstrisi  T..A.Ş.�deki kamuya ait azõnlõk hisseleri de 12.10.1999 
tarihinde GERKONSAN A.Ş. �deki kamu hisseleri  özelleştirilmek amacõyla 12.10.1999 
tarihinde  özelleştirme kapsam ve programõna alõnmõştõr. 

 
Üretim birimleri daha önceki yõllarda özelleştirilen ÇİTOSAN ve TESTAŞ  A.Ş.� lerin  tüzel 
kişiliklerine 07/07/1999 tarihinde  son verilmiştir.  

 
4046 Sayõlõ Kanuna tabi Başbakanlõk Özelleştirme İdaresince, yapõlan Mülkiyet devrini ve 
işletme hakkõ verilmesini  içeren özelleştirme uygulamalarõ yanõsõra diğer kuruluşlarca da  
telekomünikasyon hizmetlerinin özelleştirilmesi elektrik üretim ve dağõtõm tesislerinin 
işletme hakkõ devri ile   yap-işlet ve yap-işlet-devret yöntemleriyle haberleşme ve enerji  
sektörünün,  özel sektöre açõlmasõnõ sağlayõcõ uygulamalar devam etmektedir. 

 
İhale ve sözleşme süreçleri tamamlanan yap-işlet modeli ile inşa edilecek santrallerin 
yatõrõmlarõna 2000 yõlõ içinde başlanmasõ beklenmektedir. Mevcut elektrik üretim ve dağõtõm 
tesislerinin işletme haklarõnõn devri  kapsamõnda ihale süreci  tamamlanarak sözleşmeleri 
Danõştay tarafõndan onaylanan 10 adet termik santral ile 15 adet dağõtõm  müessesesinin  
devir işlemlerinin de 2000 yõlõnda neticelendirilmesi beklenmektedir. 

 
2000 yõlõnda genel olarak özelleştirmenin hõzlandõrõlarak, özelleştirme gelirlerinin GSMH�nõn 
en az % 3.5�ine  (7.6 milyar ABD Dolarõ)  yükseltilmesi hedeflenmektedir. 

 
Telekomünikasyon  ve enerji sektörlerinden, elde  edilecek özelleştirme gelirleri  (4.5 � 5.5 
milyar ABD Dolarõ) doğrudan Hazine�ye aktarõlacaktõr .Özelleştirme İdaresi�nin elde 
edeceği; nakit gelirlerin (3.1 milyar ABD Dolarõ)  0.9 milyar ABD Dolarõ faiz ödemelerinde, 
işletme maliyetleri için, ve KİT�lere transfer edilmek üzere  kullanõlacaktõr. Geri kalan 2.2 
milyar ABD Dolarõ bütçe dõşõ Fonlarõn yatõrõmlarõnõ finanse etmek üzere ve geriye kalan 
kõsõmda Kamu Ortaklõğõ Fonu�nun Hazineye olan borçlarõnõn bir kõsmõnõ kapatmak üzere 
Kamu Ortaklõğõ Fonuna transfer edilecektir. 
 
2000 yõlõnda, Özelleştirme İdaresi portföyünde bulunan 76 kuruluştan büyük bir kõsmõnõn 
özelleştirilmesi hedeflenmiştir. 7� inci  Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda yer alan ilkeler ve 
politikalar çerçevesinde  TÜPRAŞ,  ERDEMİR ve PETKİM�deki kamu hisselerinin bir 
bölümünün  halka arzõ, POAŞ, KBİ, THY, PETKİM ve TÜPRAŞ�daki  kamu hisselerinin 
blok satõşõ, KBİ�de varlõk satõşõ ve Ankara Sigorta, Güven Sigorta,  Asil Çelik, Ataköy 
Marina, Ataköy Otelcilik, EBAŞ, Sümer Holding, TAKSAN, Trabzon Limanõ, TURBAN, 
TÜMOSAN, TZDK, Petkim  Yarõmca, İGSAŞ, İSDEMİR, SEKA, TÜGSAŞ, Ataköy 
Turizm, İş Bankasõ C ve iştiraklerin özelleştirilmesi programlanmõştõr. Bu program 
uygulamasõndan yaklaşõk 5.2 milyar ABD Dolarõ toplam hasõlat elde edilmesi 
beklenmektedir. Nakit tahsilatõ ise 3.100 milyon ABD Dolarõ olarak planlanmõştõr. 
 
Özelleştirme İdaresi, programõnda bulunan ve yeni kapsama alõnacak diğer kuruluşlarõn da 
VIII inci  Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ  süresinde özelleştirilmeleri  hedeflenmektedir. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                               Sanayi Politikalarõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/sanayi/oik545.pdf    60

 
VIII inci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ uygulama, sürecinde, Özelleştirme İdaresince öngörülen 
özelleştirme programõ gerçekleştirilebilirse, imalat sanayinde Kamu  payõnõn üretim açõsõndan 
% 3� ün  altõna, katma değer açõsõndan da % 1 civarõna düşeceği söylenebilir. 
 
2001 yõlõ özelleştirme gelirleri ise toplam 6 milyar ABD Dolarõ olarak hedeflenmektedir. 
(GSMH�nõn % 2.75�i) 
 
2002 yõlõ toplam özelleştirme gelirlerinin 4 milyar ABD Dolarõ civarõnda olmasõ 
beklenmektedir. 
 
6.4 Özelleştirmede Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler: 
Enerji, telekomünikasyon, petrol arõtma ve doğalgaz sektörlerinde özelleştirme sonrasõ, 
rekabetçi bir ortamõn oluşturularak  tüketici haklarõnõn korunmasõ ve gerekli yatõrõmlarõn 
yapõlmasõnõ temin etmekle görevli olacak kurumsal yapõlarõn  oluşturulmasõ için yasal 
düzenlemeler yapõlacaktõr. 
 
Elektrik ve gaz sektörlerinde düzenleyici çerçeveyi oluşturacak  kanunun 2000 yõlõ içinde  
Meclisten  çõkmasõ planlanmõştõr. 
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6.5 Özelleştirme Tablolarõ 
Özelleştirme kapsamõndaki KİT�ler ve bunlarõn ekonomik büyüklükleri ile ilgili tablolar aşağõda verilmiştir(Tablo32-33-34-35-36). 
 
Tablo:32-Firmalarõn Satõş Hasõlatõ, İthalat ve İhracatõ. 
ŞİRKETLER 1996 1997 1998 1999

 SAT.HAS 
Milyar TL 

İTHALAT 
Milyar TL. 

İHRACAT 
Milyar TL. 

SAT.HAS 
Milyar TL 

İTHALAT 
Milyar TL. 

İHRACAT 
Milyar TL. 

SAT.HAS 
Milyar TL 

İTHALAT 
Milyar TL. 

İHRACAT 
Milyar TL. 

SAT.HAS 
Milyar TL 

İTHALAT 
Milyar TL. 

İHRACAT 
Milyar TL. 

ET VE BALIK ÜR.. 10.514  0.6 19.559  2 46.462                  1,5 51.695   
ORÜS.A.Ş.           2.240  1.719 2.570  26.682 888   359   

SÜMER HOLDİNG  29.304 16.227.000 $ 1.274 47.920 17.245.000 $ 1.233 74.397 13.165.000 $ 569 46.025 1.704.000 $ 432 

T. GEMİ SANAYİ  3.403 507 564 5.289 278 886 11.314 1.970 4.259 17.588 4.052 8.632 

PETKİM A.Ş. 72.380 13.439 8.685 133.046 22.534 13.900 166.747 28.106 20.392 185.165 25.441 25.240 

TÜGSAŞ 17.292 45.382.000 $ 1.507.000 $ 28.040 54.382.000 $ 8.690.000 $ 38.446 69.579.000 $ 10.126.000 $ 49.582 37.519.000 $ 

T. ZİR. DONATIM            326.400 $ 

SEKA 22.783 23.300.000 $ 3.000.000 $ 40.434 18.900.000 $ 5.400.000 $ 73.101 26.700.000 $ 8.600.000 $ 63.975 10.900.000 $ 6.600.000 $ 

KBİ   A.Ş.           6.558 5.162.000 $ 13.450.000 $             11.666 24.645.000 $ 2.875.000 $           15.533 9.035.000 $ 1.058.000 $         13.526 5.175.000 $ 9.276.000 $ 

TÜPRAŞ  A.Ş. 343.512 871.000.000 $ 159.000.000 $ 609.043 761.000.000 $ 67.000.000 $ 828.982 495.000.000 $ 138.000.000 $ 1.014.943 280.000.000 $ 177.000.000 $ 

POAŞ A.Ş. 321.547 7.322 106 571.168 4.176 314 729.784 4.336 830 902.174 16.013 1.185 

İGSAŞ A.Ş. 13.429 253.119 t. 19.120 t. 19.538 186.075 t. 8.398 t. 26.134 197.799 t. 8.706 t. 19.505 244.571 t. 8.763 t. 

ETAĞ A.Ş. 963   2.026   4.586   709   

TAKSAN A.Ş. 4.276 267 24 1.799 569 41 2.310 817 415 1.464 770 745 

TÜMOSAN A.Ş.  3.741 1.472  5.568 1.388               8,5 8.388 1.968 187 8.200 2.369 1.031 

ASİL ÇELİK SAN.  9.329 22.595.764 $ 24.215.040 $ 16.529 28.856.175 $ 36.582.282 $ 24.441 24.541.312 $ 29.238.389 $ 18.208 6.230.059 $ 18.957.332 $ 

İSDEMİR A.Ş. 41.505 13.040 14.260 76.157 22.804 29.925 105.986 36.460 33.622 106.733 25.933 29.919 

MEYBUZ  A.Ş. 45,13   103   170   168   

TÜSTAŞ  A.Ş. 69   163   2.239   1.495   

ERDEMİR 909.000.000$ 502.000 t. 1.080.000.000$ 687.000 t. 915.000.000$ 451.000 t. 686.000.000$ 426.000 t. 
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Tablo:33-Firmalarõn Kapasite, Üretim ve Kapasite kullanõm Oranlarõ. 
ŞİRKETLER 1996 1997 1998 1999

 KAP. ÜRETİM K.K.O 
% 

KAP. ÜRETİM K.K.O 
% 

KAP. ÜRETİM K.K.O 
% 

KAP. ÜRETİM K.K.O 
% 

ET VE BALIK ÜRÜN. 199.250 ton 39.951 ton 20 199.250 ton 33.340 ton 17 174.750 ton 35.580 ton 20 131.063 ton 29.609 ton 22 
ORÜS.A.Ş. 400.000 68.229 17 250.000 71.070 28 180.000 9.552 5 170.000 3.422 2 
SÜMER HOLD.(Pamuk Mam. Dok.) 159.640.000 

mt 
80.405.000 mt 50,4 159.640.000 mt 75.943.000 mt 47,6 138.240.000 mt 43.210.000 mt 31,3 138.240.000 mt 23.981.000 mt 17,3 

SÜMER HOLD. (Yünlü Mam. Dok.) 4.968.000 mt 2.492.000 mt       50,2 4.968.000 mt 2.908.000 mt       58,5 3.500.000 mt 2.025.000 mt       57,9 3.500.000 mt 1.315.000 mt        37,6 
SÜMER HOLD. (Ayakkabõ) 6.930.000 çift 1.633.000 çift       23,6 6.930.000 çift 1.402.000 çift       20,2 6.930.000 çift 745.000 çift       10,8 6.930.000 çift 570.000 çift         8,2 
T. GEMİ SAN.A.Ş 42.077 6.386 15 42.077 11.446 27 42.077 8.847 21 31.558 3.985 13 
PETKİM A.Ş. 1.789.000 t. 1) 2.874.000t. 

2) 1.421.000t. 
97 1.785.000 t. 1) 2.812.000t. 

2) 1.362.000t. 
94 1.785.000 1) 2.917.000t. 

2) 1.386.000t. 
97 1.785.000t. 1) 2.124.000t. 

2) 1.014.000t. 
95 

TÜGSAŞ 1.699.700 t. 1.197.708 t. 70.5 1.699.700 t. 1.019.583 t. 60 1.699.700 t. 1.141.150 t. 67.1 1.699.700 t. 771.634 t. 45.4 
T.  ZİRAİ DONATIM (TRAKTÖR) 5.500 adet 1.005 adet 18 5.500 adet 817 adet 15 5.500 adet 2.846 adet 52 5.500 adet 3.000 adet 55 
SEKA 614.000 t. 376.352 t. 61 614.000 t. 408.819 t. 67 617.700 t. 418.588 t. 68 617.700 t. 273.749 t. 53 
KBİ   A.Ş. (BLİSTER BAKIR)  37.500 t. 

 
31.254 t  84  37.500 t.  32.664 t.  87  37.500 t. 

 
 34.905 t. 

 
 92 

 
 37.500 t. 

 
 33.160 t. 

 
88 

KBİ   A.Ş. (SÜLFİRİK ASİT)  212.000 t. 90.530 t. 44 212.000 t. 103.300 t. 49 212.000 t.  102.300 t. 48  212.000 t. 106.600 t. 50 

TÜPRAŞ  A.Ş.  27.600.000 t. 21.628.000 t. 86 27.600.000 t. 21.873.000 t. 84 27.600.000 t. 22.521.000 t. 86 27.600.000 t. 16.232.000 t. 82 
POAŞ A.Ş. 170.000 t. 116.000 t. 68 170.000 t. 122.000 t. 71 170.000 t. 116.000 t. 68 170.000 t. 66.000 t. 39 
İGSAŞ A.Ş. 661.000 t 634.000 t. 96 661.000 t. 674.000 t. 99 661.000 t. 569.000 t. 84 661.000 t. 316.685 t. 70* 
ETAĞ A.Ş.(YONCA LEVHA) 35.000m3 22.590m3 65 35.000m3 19.368m3 55 35.000m3 21.225m3 61 35.000m3 4.271m3 16 
ETAĞ A.Ş.(KONTRABLA) 3.000m3 531m3 18 3.000m3 366m3 12 3.000m3 162m3 5 3.000m3 65m3 3 
ETAĞ A.Ş.(KONTRPLAK) 4.000m3 791m3 20 4.000m3 981m3 25 4.000m3 584m3 15 4.000m3 33m3 1 
ETAĞ A.Ş.(KERESTE) 25.000m3 10.969m3 44 25.000m3 6.687m3 27 25.000m3 4.200m3 17 25.000m3 28m3 0 
ETAĞ A.Ş.(M.SANDIĞI) 250.000m3 105.953m3 42 250.000m3 139.612m3 56 250.000m3 113.637m3 45 250.000m3 129.031m3 69 
TAKSAN A.Ş. 360 360 100 355 282 79,4 295 202 68,5 378 306 81 
TÜMOSAN A.Ş. (MOTOR) 25.000adet ** 11.450 adet 46 25.000adet** 4.238 adet 17 25.000adet ** 2.811 adet 11 25.000adet ** 1.175 adet 10 
TÜMOSAN A.Ş. (TRAKTÖR) 15.000adet ** 2.086 adet 14 15.000adet ** 2.435 adet 16 15.000adet ** 1.750 adet 12 15.000adet ** 823 adet 36 
ASİL ÇELİK . 250.000 t. 200.439 t. 80 250.000 t. 240.978 t. 96 250.000 t. 228.731 t. 91 250.000 t. 119.512 t. 48 
İSDEMİR A.Ş. 2.200.000 t. 1.848.000 t. 84 2.200.000 t. 1.921.000 t. 87 2.200.000 t. 1.951.000 t. 89 2.200.000 t. 1.393.000 t. 85 
MEYBUZ  A.Ş. 4.224 1.021.000 24 4.224 1.371.000 32 4.224 853.000 20 4.224 222.000 5 
TÜSTAŞ  A.Ş.  69   163   2.239   1.495  
ERDEMİR 2.800.000 t. 2.621.000 t. 93 2.800.000 t. 2.925.000 t. 100 2.800.000 t. 2.734.000 t. 100 2.800.000 t. 2.800.000 t. 100 
AKSARAY AZMİ MİLLİ T.A.Ş. 29.300 t. 18.700 t. 64 29.300 t. 19.900 t. 68 29.300 t. 20.500 t. 70 29.300 t. 22.000 t. 75 
*KKO sadece kompoze gübre üretimi için olan değerdir.    Deprem nedeniyle amonyak ve üre üretimi    yapõlamamaktadõr. 
**Kapasiteler tek vardiya olarak verilmiştir. 
1) Brüt üretim         2) Satõlabilir üretim 
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KİTLERİN KAMU PAYLARI 
 
Tablo:34-KİT�lerin Kamu Paylarõ 

ŞİRKETLER  (%) 
ORANI 

 1996 1997 1998 
ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş. 1,13 0,86 1,20 
ORÜS.A.Ş. 0,08 0,07 0,12 
SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2,44 1,64 1,75 
T. GEMİ SANAYİ SAN.A.Ş 0,23 0,22 0,28 
PETKİM A.Ş. 8,55 7,08 7,28 
TÜGSAŞ * * 2,04 
TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM A.Ş. * * 0,19 
SEKA * * 0,02 
KBİ   A.Ş. 0,44 0,41 0,36 
TÜPRAŞ  A.Ş. 45,86 46,87 44,60 
POAŞ A.Ş. 0,21 0,20 0,18 
İGSAŞ A.Ş. * * 0,94 
TAKSAN A.Ş. * * 0,05 
ASİL ÇELİK SAN. VE TİCARET * * 0,69 
İSDEMİR A.Ş. * * 10,21 
ERDEMİR 14,78 16,62 13,38 
ÇİTOSAN 0,45 0,35 0 
KONYA KROM MAGNEZİT 0,15 0,14 0,12 
YARIMCA PORSELEN 0,06 0,04 0 
PETLAS 0,27 0,24 * 
BOZÜYÜK SERAMİK 0,09 0,05 * 
ERGANİ ÇİMENTO 0 0 * 
SİİRT KURTALAN 0 0,02 * 

TOPLAM 74,74 74,81 83,41 
DIE Verilerine göre hazõrlanmõştõr. 
(*) Bu Kuruluşlar belirtilen tarihlerde özelleştirme kapsamõnda bulunmamaktadõr. 
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KİTLERİN GENEL İMALAT SANAYİ PAYI 
 
Tablo:35-KİT�lerin Genel İmalatta sanayi Paylarõ 

ŞİRKETLER  (%) 
ORANI 

 1996 1997 1998 
ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş. 1,52 0,20 0,26 
ORÜS.A.Ş. 0,02 0,02 0,03 
SÜMER HOLDİNG A.Ş. 0,57 0,37 0,38 
T. GEMİ SANAYİ SAN.A.Ş 0,05 0,05 0,06 
PETKİM A.Ş. 2,01 1,62 1,58 
TÜGSAŞ * * 0,44 
TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM A.Ş. * * 0,04 
SEKA * * 0 
KBİ   A.Ş. 0,10 0,09 0,08 
TÜPRAŞ  A.Ş. 10,77 10,7 9,69 
POAŞ A.Ş. 0,05 0,05 0,04 
İGSAŞ A.Ş. * * 0,20 
TAKSAN A.Ş. * * 0,01 
ASİL ÇELİK SAN. VE TİCARET * * 0,15 
İSDEMİR A.Ş. * * 2,22 
ERDEMİR 3,47 3,79 2,91 
ÇİTOSAN 0,11 0,08 0 
KONYA KROM MAGNEZİT 0,04 0,03 0,03 
YARIMCA PORSELEN 0,01 0,01 0 
PETLAS 0,06 0,05 * 
BOZÜYÜK SERAMİK 0,02 0,01 * 
ERGANİ ÇİMENTO 0 0 * 
SİİRT KURTALAN 0 0,01 * 

TOPLAM 18,56 16,89 18,09 
DIE Verilerine göre hazõrlanmõştõr. 
(*) Bu Kuruluşlar belirtilen tarihlerde özelleştirme kapsamõnda bulunmamaktadõr. 
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KİTLERİN SERMAYE YAPILARI 
 
Tablo:36-KİT�lerin Sermaye Paylarõ. 
 

Milyar TL 
 

KURULUŞLAR KAMU 
PAYI(%) 

KAYITLI 
SERMAYE 

ÖDENMİŞ 
SERMAYE 

KAPSAM ve PROĞRAMA ALINMA 
TARİHİ ve SAYISI 

ET VE  BALIK ÜRÜN.   100,00 125.900 110.827 20/05/1992-92/3088 BKK 23.07.1999 

ORÜS/ ORMAN ÜRÜN.   100,00 23.000 23.000 20/05/1992-92/3088 BKK 20.08.1999 

SÜMER HOLDİNG  100,00 150.000 117.700 11/09/1987-87/12184BKK 2/12/99-1073 

TÜRKİYE GEMİ SAN.    100,00 28.000 26.535 10/08/1993-93/4693 16.09.1999OLUR 

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞL.   100,00 5.000 5.000 10/08/1993-93/4694  

TÜRK HAVA  YOLLARI  98,17 175.000 50.000 22/08/1990-90/822 BKK  

PETKİM-PETROKİMYA HOLD.  95,86 300.000 117.000 11/09/1987-87/12184 BKK  

SEKA 100,00 100.000 54.551 15/07/1998-98/51 27/10/99 - 10001 n.olur 

TÜGSAŞ 100,00 22.500 21.317 18/08/1998-98/58  

ZİRAİ DONATIM KURUMU  100,00 50.000 43.050 11/03/1998-98/25 02.09.1999 

TURBAN TURİZİM A. Ş.    100,00 10.500 8.924 30/04/1987-K54  

KBİ/KARADENİZ BAKIR İŞL. 99,97 14.250 12.500 25/11/1993-93/35 15/09/99 OLUR 

TÜPRAŞ / T. PETROL RAFİNERİ 96,42 100.000 74.752 10/07/1990-90/3  

POAŞ / PETROL OFİSİ   A. Ş.   93,30 20.000 20.000 05/09/1990-90/7  

DİTAŞ / DENİZ  İŞLETMECİLİĞİ VE 
TANKERCİLİĞİ  A. Ş. 

50,96 600 600 25/11/1993-93/35  

DENİZ  NAKLİYATI  T. A. Ş. 99,99 11.000 11.000 25/11/1993-93/35  

İGSAŞ/İSTANBUL GÜBRE SANAYİ A.Ş. 99,98 9.000 4.499 18/08/1998-98/58  

ETAĞ/ETİMESGUT AĞAÇ SANAYİ 
T.A.Ş. 

100,00 2.500 1.981 18/08/1998-98/58  

TAKSAN/TAKIM TEZGAHLARI SANAYİ 
T.A.Ş. 

100,00 8.000 8.000 18/08/1998-98/60  

TÜMOSAN/TÜRK MOTOR SANAYİ 
T.A.Ş. 

100,00 5.000 4.511 18/08/1998-98/61  

ASİL ÇELİK SAN.TİCARET A.Ş. 93,27 1.793 1.793 18/08/1998-98/58  

İSKENDERUN DEMİR ÇELİK  
İŞLETMELERİ  A. Ş.  

100,00 120 120 02/03/1998-98/20  

MEYBUZ MEYVE VE BUZLU 
MUHAFAZA ENTERNASYONEL 
NAKLİYAT  A. Ş. 

99,57 100 100 20/03/1990-90/6 YPK  

TÜSTAŞ  SINAİ  TESİSLERİ  A. Ş. 63,87 95 95 03/06/1994-94/21 YPK  

EREĞLİ DEMİR  VE ÇELİK  
FABRİKALARI  T. A. Ş.  

20,57 44.352 44.352 30/04/0987-87/K54  

ANKARA  ANONİM  TÜRK  SİGORTA  
ŞİRKETİ 

84,50 2.500 2.108 18/09/1997-97/44  

GÜVEN  SİGORTA  T. A. Ş. 99,65 3.000 2.941 18/09/1997-97/44  

ATAKÖY TURİZM TES.VE TİC.A.Ş. 58,59 685 685 11/03/1998-98/26  

AKSARAY AZMİ MİLLİ T.A.Ş. 99,54 100 100 12/10/1998-98/79 22/09/99-941/A 

YASATAŞ A.Ş. 99,99 5 5 12/10/1998-98/80  

ATAKÖY OTELCİLİK A.Ş. 56,49 1.285 1.285 11/03/1998-98/26  

Tabloda Kamu Payõ %50 nin üzerinde bulunan 31 kuruluş  
yer almaktadõr. 

    

GERKONSAN  A.Ş. 12/10/1999 tarihinde özelleştirme kapsam ve programõna alõndõğõ için tabloda 
yer almamõştõr. 
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7-TÜRKİYEDE  AR-GE , DEVLET YARDIMLARI VE ÜNİVERSİTE SANAYİ 
İŞBİRLİĞİ 
7.1  Genel Olarak Dünyada ve Türkiye�de Gelişmeler ve Mevcut Durum   
Son 20 yõlda dünyada; ekonomik, sosyal ve siyasi olaylarda fevkalade büyük gelişmeler 
olmakta ve bu değişiklikler devam etmektedir. Sanki 100 yõlda düşünülmesi dahi tahayyül 
edilemeyen bu  gelişmeler, birkaç yõla sõğacak şekilde büyük atõlõmlar meydana getirmektedir. 
Mikroelektronik, yeni malzeme teknolojileri, esnek üretim teknolojileri, Moleküler biyoloji ve 
Bioteknoloji alanõnda yapõlan araştõrmalar ve yenilikler  ve bunlarõn sanayideki etkileşmeleri 
sonucunda  son 20 yõlda ekonomik kalkõnma ve sanayileşmede yeni teknolojilerin bir girdi 
olarak üretim elemanlarõ arasõnda yer almasõ, esnek üretim teknolojilerinin kullanõlmasõ ile 
KOBİ� lerin gelişmesi ve ekonomide etkinlik sağlamasõ, jenerik olarak birçok değişim ve 
gelişimi peşinden sürüklemektedir. 
 
 Dünyada siyasi veya ekonomik olarak meydana gelen küresel olaylar ve günlük politikalar 
bilim ve teknoloji politikalarõ sayesinde anõnda izlenmekte ve buda müspet veya menfi olarak 
milyarlarca insanõ etkisi altõna almaktadõr.  Bütün bunlarõn  geliştirilmesinde bilim ve 
teknoloji politikalarõ ve araştõrma-geliştirme faaliyetlerine ayrõlan büyük kaynaklar ve 
devamlõ yenilikler önemli rol oynamaktadõr. 
 
Bilim ve teknoloji politikalarõ, ülkelerin vazgeçilmez politikalarõ olup, tüm sektörlerde  
toplumun bilim toplumu haline gelmesine ve sanayileşmede ve hizmet üretiminde  kilit girdi 
haline dönüşmesine sebep olmaktadõr. Böylece, AR-GE harcamalarõ sanayi sektöründe 
yoğunlaştõrõlmõş, ileri teknoloji alanõ olarak birçok sanayi üretimi sağlõkta  kullanõlmaya 
başlanmõştõr. Böylece  rekabet gücünün artõrõlmasõnda , küreselleşme ile birlikte  en önemli 
etken teknoloji  ve sağlõk hizmetlerinde başarõlõ gelişmeler olmuştur. 1970 li ve 1980 li 
yõllardaki büyüme ve durgunluğun atlatõlmasõnda, prodüktivite� nin artõrõlmasõnda, bilim ve 
teknoloji politikalarõna  verilen önem ve bu konudaki uygulamalar etkili olmuştur.  
 
Dünyada bilhassa imalat sanayilerinin yapõsõnda  hammaddeye dayalõ sanayilerden yüksek 
teknolojiye dayalõ sektörler ile makine sanayilerine doğru  bir değişim yaşanmaktadõr.  
Bununla birlikte,  diğer gelişmeler ve yaklaşõmlar şu şekilde olmaktadõr. 
 
1- Dünya ekonomisi aynen teknolojik gelişmelerde olduğu gibi büyük ülkeler etrafõnda   

bloklaşmaktadõr. 
 
2- Büyük firmalar kanalõyla üretimde küreselleşme ve rekabet gücü öne çõkmaktadõr. 
 
3- Sanayileşmiş tüm ülkelerde ileri teknolojiye dayalõ sektörlerle  geleneksel sanayiler yan 

yana gitmekte ve henüz geçiş süreci tamamlanmamõş bulunmaktadõr. 
 
4- Sanayileşmede ve tõbbõ teknolojilerin uygulamalarõnda  çevre boyutu öne çõkmõştõr ve bu 

durum        genelde gelişmekte  olan ülkeleri baskõsõ altõna almõştõr. 
 
5- Sanayie verilen kamu destekleri rekabet durumu nedeniyle  gittikçe azalmakta ve ancak, 

AR-GE, Çevre, teknoloji ve istihdam geliştirme konularõna yönelmiş bulunmaktadõr. AB 
ülkelerde en önemli  AR-GE kaynaklarõ sağlõk ve   yaşam kalitesinin yükseltilmesinde 
kullanõlmaktadõr. 
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6- Devletin ekonomik kuruluşlardan elini çekmesi doğrultusunda, özelleştirme uygulamalarõ  
başlatõlmõş ve bu uygulama birçok ülkede tamamlanmõştõr. 

 
Yukarda açõklanan hususlarda, sanayileşme ve kalkõnmada  kilit rolü bilim ve teknoloji 
politikalarõ  ve AR-GE destekleri önemli rol oynamõştõr.  
 
Bilim ve teknoloji politikalarõnõn gelişmesi sonucunda ülkelerde bilgi toplumu olgusu 
yerleşmiş ve son 10 yõllõk dönemde en çok konuşulan konularõn başõnda Bilgi Toplumu  yer 
almõştõr. Gerçekten teknolojinin küreselleşmesi ile birlikte, rekabet gücünü belirleyen en 
önemli ve etkili araç bilgi olmuştur.  
 
Üretim ve hizmetlerde kullanõlan bilgi üretim maliyetlerinde ucuzlama ve hõz sağlamõş , bu 
konudaki uygulamalar ise süratle tüm dünyaya yayõlmõştõr. Böylece bilgi toplumu   her türlü 
bilginin kolayca üretildiği, erişebildiği, yayõldõğõ, kolaylõkla kullanõldõğõ bir toplum olmuştur. 
 
21.Yüzyõlõn eşiğinde ülkelerin bilgi toplumu niteliklerine sahip olmalarõ  hususu önceliğini 
korumaktadõr. Teknolojik gelişmeler ülkelerin ekonomik ve sanayi yapõsõnõ etkilediği gibi, 
siyasi ve sosyal yapõsõnõ da değişikliklere uğratmaktadõr. Bu sebeple bütün ülkeler bilim ve 
teknoloji politikalarõnõ bir sistem olarak ele almakta, küreselleşen teknolojiye sahip olmak için 
araştõrma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine önem vermektedirler(Tablo:39 ). GSMH 
içersindeki AR-GE harcamasõ, ABD� inde  %2.3-3, Fransa ve Almanya�da %2-2.5, İtalya, 
Avusturya ve Kanada �da % 1-1.5, İspanya ve Portekiz�de %0.6-09 civarõnda iken ülkemizde 
bu oran 1997 yõlõ itibariyle % 0.49  olarak gerçekleşmiştir. Bilgi toplumunun oluşmasõ 
toplumda demokratikleşmeyi ve özgürleşmeyi beraberinde getirmektedir. Bu sayede bilgiye 
ulaşma kolaylaşmõş ve her türlü yasaklardan haberdar olmak mümkün olmuş ve  her türlü 
yasakçõlõk yerine özgürlük, bilimde ilerleme ve katõlõmcõlõk öne çõkarõlmõştõr. 
 
Tablo: 37- Bazõ Ülkelerde AR-GE Göstergeleri* 

 Ülkelere Göre On Bin İktisaden Faal 
İşgücüne Düşen Araştõrmacõ Personel 

Sayõsõ 

Yõllara Göre Ülkelerde GSYİH� den 
Araştõrma Geliştirmeye Ayrõlan Yüzde Pay 

ÜLKELER 1991 1992 1993 1994 1997 1991 1992 1993 1994 1995 1997 
ABD 75 - 74   2.8 2.7 2.6 2.5 2.6 2.5 
Japonya 75 78 80 81 83 2.8 2.7 2.7 2.6 2.8  
Kore     48     2.7  
Fransa 52 56 58 59 60 2.4 2.4 2.5 2.4 2.3 2.3 
Almanya 61 59 58   2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 
Yunanistan 16  20     0.5    
İtalya 31 30 32 33  1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 

Portekiz   20  24  0.7  0.8 0.7  
İspanya 26 27 28 30 30 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 

Türkiye 6 6 6 7 8 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 

*Kaynak: OECD, Science Technolgy and Industry Outlook 1998. ve DİE 1999. 
 
7.2  İmalat Sanayiinde AR-GE Harcamasõ 
Sanayii kolunda AR-GE harcamalarõnõn büyük kõsmõ cari harcama olarak belirtilmiştir. İmalat 
sanayinde de AR-GE harcamasõ toplamõnõn büyük bir kõsmõ 1996 yõlõnda %64,39 ve 1997 
yõlõnda %62,33�lük bir payla cari harcama olarak gözükmektedir. İmalat sanayinde cari 
harcamanõn %46,16�sõ personel harcamasõdõr(Tablo:38-39).  
 
AR-GE harcamalarõ toplamõ ise imalat sanayii toplam katma değerinde yaklaşõk olarak 
%0,58�lik bir paya sahiptir. 
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AR-GE harcamasõ kapsamõndaki insan gücüne bakacak olursak, imalat sanayindeki insan 
gücünün toplam sanayideki insan gücüne oranõ 1996 yõlõnda %84,49 ve 1997 yõlõnda 
%76,08�dir. AR-GE kapsamõndaki imalata sanayiindeki insan gücünün toplam imalat sanayi 
istihdamõ içindeki payõ ise 1996 yõlõnda %0,50 ve 1997 yõlõnda ise %0,61 olarak tespit 
edilmiştir (Tablo:38).  
 
TABLO-38 : İKTİSADİ FAALİYET KOLUNA VE HARCAMA GRUPLARINA GÖRE TİCARİ AR-GE HARCAMASI  (%)  

    HARCAMA GRUBU 
    CARİ HARCAMA YATIRIM HARCAMASI 

  HARCAMA   PERSONEL    SABİT MAKİMA 
FAALİYET KOLU YIL TOPLAMI  TOPLAM HARCAMASI DİĞER  TOPLAM TESİS TEÇHİZAT 
            
Sanayii Toplam 1996 100,00  64,80 47,21 52,79  35,20 43,98 56,02 
  1997 100,00  64,16 55,22 44,78  35,84 17,01 82,99 

           
İmalat Sanayii 1996 100,00  64,39 46,16 53,84  35,61 43,58 56,42 
  1997 100,00  62,33 51,60 48,40  37,67 17,83 82,17 

           
İmalat/Sanayii 1996 94,06  93,48 91,39 95,34  95,15 94,28 95,83 
 1997 79,84  77,56 72,48 83,84  83,91 87,93 83,08 

           
İmalat Sanayii/Kdeger 1996 0,56         

 1997 0,58         
KAYNAK:DİE 
 
7.3 İmalat Sanayinin Teknolojik Yapõsõ 
OECD�nin yapmõş olduğu sõnõflamaya göre işyerlerini faaliyet gösterdikleri sanayi 
faaliyetlerine göre dört farklõ grupta toplamak mümkündür. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 
işyerlerinin yaklaşõk olarak sadece %1,64�ü yüksek teknoloji grubunda, %56�sõ ise düşük 
teknoloji grubunda görülmektedir. Yüksek teknolojide çalõşan işyerlerinin dağõlõmlarõ 
dönemler itibarõyla hemen hemen aynõ kalõrken katma değerden almõş olduğu paylarda zaman 
içinde artõş gözlenmiştir. Orta-düşük teknoloji grubundaki işyerlerinin toplam imalat 
sanayinden aldõğõ pay düşük teknoloji grubundaki işyerlerinin payõndan sonraki en önemli 
gruptur(Tablo:39). 
TABLO-39 : YILLARA GÖRE İMALAT SANAYİNİN TEKNOLOJİK YAPISI (%) 

  YIL     
VERİLER VE TEKNOLOJİ 1980 1985 1992 1996 1997 

İŞYERİ SAYISI YÜKSEK 1,65 1,43 1,70 1,61 1,64 
 ORTA-YÜKSEK 20,01 17,86 16,23 16,81 16,74 
 ORTA-DÜŞÜK 29,44 26,44 25,37 25,43 26,04 
 DÜŞÜK 48,90 54,27 56,70 56,16 55,59 

İSTİHDAM YÜKSEK 1,98 2,39 3,61 3,04 2,96 
 ORTA-YÜKSEK 18,29 19,73 18,66 18,09 18,44 
 ORTA-DÜŞÜK 26,99 25,89 23,80 22,12 22,96 
 DÜŞÜK 52,74 51,99 53,93 56,75 55,63 
  YIL     

VERİLER VE TEKNOLOJİ 1980 1985 1992 1996 1997 
GAYRISAFI YÜKSEK 1,35 1,72 3,22 3,25 2,59 

 ORTA-YÜKSEK 31,47 32,01 20,16 16,39 23,87 
 ORTA-DÜŞÜK 33,13 25,26 40,40 39,20 31,99 
 DÜŞÜK 34,05 41,02 36,23 41,16 41,56 

KATMADEĞER YÜKSEK 2,60 4,02 5,92 5,52 4,62 
 ORTA-YÜKSEK 20,64 18,44 21,24 21,66 23,32 
 ORTA-DÜŞÜK 39,19 37,02 35,66 34,66 38,77 
 DÜŞÜK 37,58 40,51 37,18 38,15 33,29 

KAYNAK:DİE 
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- Tablodan da görüleceği üzere, Türkiye�nin bilim ve teknoloji göstergeleri itibariyle 
durumu yetersiz bulunmaktadõr.  VI. ve VII. Beş Yõllõk Planlarõna bu konuda konulan 
hedefler, ülkenin bu sektöre  ayõrdõğõ kaynaklarõn yetersizliği ve konunun öneminin tam 
manasõyla anlaşõlmasõ mümkün olmadõğõ için sanayide, sağlõkta  ve eğitimde rekabet gücü 
elde edilememektedir.  

 
-  Özel sektörün yatõrõm ihtiyaçlarõnõn ve bölgeler arasõ yatõrõm yapabilme kapasitesinin 

artõrõlmasõna ve özel kesim yatõrõmlarõnõn yönlendirilmesi ve teşvikine ilişkin faaliyetler 
tamamlanamamõştõr.  

 
-  AR-GE  teşvik projelerinde sanayicinin taleplerinin en kõsa zamanda sonuçlandõrõlmasõnda 

yararla bulunmaktadõr. Bu konudaki bürokrasinin azaltõlmasõ faydalõ olacaktõr. 
 
7.4 VII Plan Dönemindeki  Gelişmeler 
Yukarda sõralanan bu eksikliklere rağmen VII. Plan Döneminde Türkiye�de teknoloji 
geliştirme alanõnda önemli projeler başlatõlmõştõr. Bunlar: 
 
1-İTÜ�de bir Uydu Yer İstasyonu kurulmasõ  için 1994 yõlõnda başlatõlan proje sonuçlanmõş 

ve İstasyonun 2000 yõlõnda açõlmasõ planlanmõştõr. Bu projenin açõlmasõ ile Üniversite-
Sanayi işbirliği alanõnda önemli gelişmeler olacak ve ülkemiz uydulardan doğrudan 
bilgileri almak  suretiyle uzaktan algõlama teknolojilerinde hõzlanma yapacaktõr. 

 
2-TÜBİTAK-BİLTEN�e verilen Araştõrma Uydusu Projesi ile yapõlan ihale son aşamaya 

gelmiştir. Bu proje ile Türkiye uzaya bir adet Araştõrma Uydusu atacak ve uzay 
bilimlerinde AR-GE faaliyetlerine başlayacaktõr. 

 
3-Bu dönemde internet uygulamalarõ hõzlanmõştõr. Ancak ileri teknolojik uygulamalarõ 

yakalamak ve bunlarõn kullanõmõnõ artõrmak üzere,  gerek internet ve gerekse cep 
telefonlarõ üzerindeki ilave vergiler ve yüklerin kalkmasõ gerekmektedir. 

 
4-Üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek üzere birçok üniversite bünyesinde ve 

KOSGEB merkezlerinde Teknopark, yenilik merkezleri, KOS�lar ve AR-GE Merkezleri 
adõ altõnda projeler başlatõlmõştõr.  Bu merkezlerin tamamlanmasõ ve bu merkezlerde 
çalõşacak araştõrmacõ personelin ve buraya gelecek olan yatõrõmcõlarõn teşvik edilmesi için 
gerekli yasal, parasal ve mevzuat açõsõndan gerekli olan yaptõrõmlarõn acilen 
sonuçlandõrõlmasõ önemli görülmektedir. 

 
5-Bu arada biyoteknoloji ve yeni malzeme alanlarõnda yapõlan çalõşmalar da da kayda değer 

gelişmeler bulunmaktadõr. Bunlarla ilgili olarak diğer komisyonlarõn çalõşma sonuçlarõndan 
yararlanõlmasõ gerekmektedir. 

 
7.5 Üniversite Sanayi İşbirliği 
Üniversite � sanayi işbirliğinin geliştirilmesi bilhassa bilime dayalõ ekonomilerin 
geliştirilmesi açõsõndan önem arz etmektedir. Son 20 yõl içersinde sanayi sektöründe, emek, 
sermaye ve hammadde yanõnda en önemli girdi bilgi ve teknoloji olmuştur. Bu durum 
sanayinin yapõsõnda yeni değişiklikler meydana getirmiştir. İşte bu kapsamda üniversitelerde 
ve araştõrma birimlerinde üretilen yeni bilgiler ticarileştirilerek piyasaya sürülmüştür. Bu yeni 
durum bilim ve teknoloji alt yapõsõ güçlü olan üniversitelerin sanayi ile işbirliği yapmalarõnõ 
doğurmuş ve haberleşme teknolojileri, biyoteknoloji ve yeni malzeme teknolojileri ile 
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dünyadaki sanayinin durgunluğu atlatõlarak yeni ucuz ve kaliteli mallarõn piyasaya çõkmasõ 
sağlanmõştõr. 
 
Üniversite-sanayi işbirliğinin yapõldõğõ mekanlara araştõrma merkezleri, bilim merkezleri, 
yenilik merkezleri ve teknopark gibi isimler verilmektedir. Ülkemizde bu konuda 1990�lõ 
yõllarda önemli adõmlar atõlmõştõr. Ancak bunlar henüz birkaç istisna dõşõnda hayata geçirilmiş 
değildir.  
 
Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için 2547 sayõlõ yasada bazõ düzenlemelere 
yapõlmasõ gerekmektedir. VII plan döneminde Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ tarafõndan 
hazõrlanan bu konudaki yasa henüz  TBMM �ne intikal ettirilememiştir. Keza bu konuda 
önemli destekler sağlayacak olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Tasarõsõ Taslağõ da 
TBMM�ine intikal ettirilememiştir.     
 
2547 sayõlõ yasada yapõlacak değişikliklerin yapõlmasõ için Anayasanõn 130 ve 131�inci 
maddelerinin günün değişen teknolojik gelişmeleri õşõğõnda yeniden gündeme getirilerek 
güncelleştirilmesi de gerekmektedir. Aksi takdirde 2547 sayõlõ YÖK yasasõnda değişiklik 
yapõlmasõ mümkün değildir. Çünkü Anayasanõn bu ilgili maddeleri aynen yasa gibi teferruatlõ 
olarak yazõlmõştõr. 
 
7.6 -Sorunlar  
• Sanayicinin üniversite ve araştõrma kurumlarõna başvurmasõ genellikle AR-GE amacõndan 

sapmõş durumdadõr. Sanayicinin üniversitelerle AR-GE işbirliğine gitmesinin başlõca 
nedenleri aşağõda sõralanmõştõr: 

 
- Üniversitenin teçhizat ve iş gücü deneyiminden ücretsiz (veya çok düşük ücretle) 

yararlanmak, 
 
- Özkaynaklara başvurmaksõzõn teşvik ve düşük faizli kredi olanaklarõyla AR-GE�den 

çok yatõrõma dönük harcama yapmak. 
 
- Üniversite ile ortak proje yürütmenin iç dõş piyasada getireceği prestijden 

faydalanmak, 
 
- Kalõcõ sorunlardan ve teknoloji geliştirmeden çok güncel sorunlara çözüm bulmak. 

 

• Sanayicinin AR-GE anlamõnda yukarõda bahsedilen olumsuz görüntüsünde gözlenebilen 
nedenler ise şöyledir: 

 
- Daha önce üniversite ile AR-GE deneyimine girmiş sanayiciler önceki kötü tecrübeleri 

nedeni ile teknoloji geliştirme amacõndan sapmõş görünümdedir. Bu durumun ortaya 
çõkmasõnda üniversitelerin AR-GE desteği sağlamaktaki rolünün iyi tanõmlanmamõş 
olmasõ ve geçmişteki olumsuz üniversite politikalarõ nedeniyle üniversitelerdeki 
ortalama bilimsel ve teknolojik altyapõ ve insan kalitesinin düşüklüğü etkili olmuştur. 

 
- Üniversitelerin başarõyla sonuçlandõrdõğõ AR-GE projelerinin azlõğõ ve olanlarõn da 

yeterince tanõtõlamamasõ. 
 
- Sanayicinin geçmiş AR-GE projelerinde bürokrasi engeline takõlmasõ ve sadece 

bürokratik işlemler için ayrõ işgücü kullanõmõ ihtiyacõnõn ortaya çõkmasõ ve bürokratik 
engellerinin aşõrõ zaman almasõ. 
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- Türkiye�de yaygõn sanayi kesiminin küçük ve orta ölçekli kuruluşlar ve kurumsallaşma 
sürecini tamamlayamamõş aile şirketleri niteliğinde olmasõ. Bu nedenle sanayici, 
geleneklerine dayalõ üretim teknolojilerini benimsemiştir. Sanayicilerin ortalama 
eğitim seviyelerindeki düşüklük nedeniyle teknoloji geliştirme geleneği oluşmamõştõr. 
Genel yapõ itibarõyla sanayinin karar mekanizmasõnda iyi eğitimli eleman eksikliği 
gözlenmektedir. 

 
7.7-Öneriler 
 Üniversiteler tarafõndan sanayie yönelik tanõtõm toplantõlarõ, seminer ve workshoplar gibi 
aktivitelerle hem kendi altyapõ olanaklarõnõ sanayiciye tanõtmalarõ hem de sanayide doğru 
AR-GE bilincinin oluşmasõ sağlanmalõ. 
• Sanayicinin AR-GE projelerinde karşõlaştõğõ bürokratik engelleri azaltmak amacõyla 

doğrudan (teşvikler vs) ve dolaylõ (vergi indirimi vs) AR-GE desteğinde işlemlerin tek 
kanaldan yürütülmesi sağlanmalõ. Bu amaçla araştõrma kurumlarõ içinde proje destek 
masalarõnõn kurulmasõ veya proje yetkili kişileri atanmasõnõn sağlanmasõ ve bu birim veya 
kişilerin sanayicinin bürokratik yükünü üstlenmesi sağlanmalõ. Aynõ zamanda AR-GE 
desteği konusunda bürokrasi mümkün olduğunca azaltõlmalõ ve hõzlandõrõlmalõ. 

• Üniversite personelinin sanayi AR-GE projelerinde aktif görev almasõnõ sağlayacak yasal 
düzenlemeler yapõlmasõ. Ve  bu düzenlemeler üniversite personeline maddi destek de 
verecek nitelikte olmalõdõr. Böylece üniversiteye insan kaynaklarõ sağlanmasõ yolunda da 
özendirici bir adõm atõlmõş olacaktõr.  

• Yüksek lisans ve doktora tezlerinin yürütülmesi ve desteklenmesi için sanayi 
kuruluşlarõnõn sponsorluğu sağlanmalõ. 

• Sanayi ile ortak yürüttüğü projesi bulunmayan öğretim üyelerine doktora tezi yürütme 
yeterliliği verilmemeli. Her öğretim elemanõna yürüttüğü projelerin sayõsõ ve parasal 
hacmi ile orantõlõ sayõda yüksek lisans ve doktora öğrencisi tahsis edilmelidir.  

• Teknopark kavramõ yerleştirilerek bu merkezler vasõtasõyla hem sanayiye hem de 
üniversitelere ekipman, yetişmiş teknik eleman ve bürokratik hizmet desteği verilmeli. 
Teknoparklar bilim ve teknoloji politikalarõnda belirtilen teknoloji ana alanlarõnda 
ayrõlmalõ ve bunlarõn karar mekanizmalarõ mümkün olan en yüksek hõzla çalõşmalarõnõ 
sağlayacak şekilde yapõlandõrõlmalõdõr.  

• AR-GE projesi kapsamõnda gerek sanayi, gerekse üniversiteler tarafõndan yurtdõşõndan 
temin edilen tüm ekipman, sarf malzeme ve yedek parça vergi kapsamõndan 
çõkartõlmalõdõr ve gümrük işlemlerinde azami hõzõ sağlayacak düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

• Sanayi ve teknoloji geliştirme bölgeleri belirlenmeli ve bölgelere uygun AR-GE teşvik 
politikalarõ ortaya konmalõdõr. 

• Teknoloji geliştirme bölgelerinde yatõrõm yapacak firmalara AR-GE departmanõ kurma ve 
bu departmanlarda firma büyüklüğüyle orantõlõ AR-GE personeli istihdam etme 
zorunluluğu getirilmelidir. 

• Ekipman ve personel yeterliliği bilinen üniversitelerin uygun görülen departmanlarõna 
ürün ve proses sertifikalandõrma yetkisi verilmeli ve bu yolla üniversitelerin bu 
birimlerine işletme giderlerinin karşõlanabilmesi için maddi kaynak olanağõ yaratõlmalõ 

 
7.7.1-Ürün Üretim Politikalarõ 
 
-Kamu Araştõrma Kurumlarõ�nõn ve Üniversitelerimizin bir bütünlük içersinde bilgi ve 
teknoloji üretimi yapmalarõnõ temin amacõyla  alt yapõlarõ geliştirilecek ve üniversite - sanayi 
işbirliği çerçevesinde , savunma sanayi dahil sanayide ileri teknolojiye dayalõ ve katma değeri 
yüksek ürün üretimine geçilmesine çalõşõlacaktõr.  
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Bu amaçla; 
 
-Üniversitelerimizin  modern çağõn teknolojik gelişmeleri õşõğõnda eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinde bulunmalarõ yanõnda,   insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi konusunda 
da öncülük etmeleri gerekmektedir. 
 
-İleri teknolojiye dayalõ makine teçhizatõn araştõrõlmasõ , üretimi ve  sanayide Rekabet 
Gücünün yükseltilmesi için  Sanayicinin AR-GE ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõnda uygulanan 
Devlet Yardõmlarõ  konusunda  bürokrasinin  azaltõlarak,  bilgi ve teknoloji üretimi yapõlmasõ 
önemli hale gelmiştir. 
 
7.7.2-Bilgi Teknolojileri 
 
Endüstriyel isletmelerin /firmalarõn hedeflerine erişimde temel üretim unsurlarõ olan 
sermaye/finansman, insangücü, hammadde ve enerjinin etkin kullanõmõ gerekmektedir. Söz 
konusu gereksinim ise yerinde,yeterli, doğru ve zamanlõ enformasyon ve enformasyonun 
yaşama kanalize edilmesini sağlayan yine doğru, yerinde ve zamanlõ alõnan karar verme 
sürecinin yaşanmasõ ile giderilebilir. Bu gerçekle enformasyon, yakõn zamana dek yukarõda 
sayõlan üretim unsurlarõnõ destekleyen katalizör olarak nitelenirken günümüzde artõk temel 
üretim unsuru olarak değerlendirilmektedir. 
 
Endüstriyel isletme ve/veya firmalarda, çalõşma yerinin seçiminden, hammaddenin seçimi ve 
kullanõmõna, standartlardan teknoloji seçimi, aktarõmõ, kullanõmõ ve üretimine, çevre 
korumadan finansman kaynaklarõnõn yönetimine, mevzuattan pazarlamaya, fiziki ve insan 
kaynaklarõnõn yönetiminden üretim sürecine, kõsacasõ günlük işlemlerin yürütülmesi ve 
denetiminden stratejik düzeyde alõnan kararlar, geleceğe yönelik projeler ve planlamaya dek 
her aşamada enformasyon, ekonomik değer taşõyan girdi niteliğindedir ve göz ardõ 
edilemeyecek değerde gereksinimdir. 
 
Ülkemizde ilk planlõ kalkõnma döneminden (1963) bugüne dek "sanayi kalkõnmadõr" parolasõ 
kullanõlmaktadõr. Kalkõnmada endüstriyel gelişmişlik düzeyi bir ölçütse bu kesimin aldõğõ 
kararlarõn doğruluğu, zamanlõlõğõ, yeterliliği, kullanõlabilirliği, ve ekonomik olmasõ hem 
firmalar için hem de ulusal anlamda endüstriyel gelişmişlik için çok önemlidir. Bundan ötürü 
kamu ve özel sektör sanayiinin karar alma sürecini en üst düzeyde yaşatacak yapõnõn oluşumu 
ulusal boyutta ele alõnmalõdõr. Enformasyon, hem üretim hem de karar verme aşamasõnda 
kalkõnma sürecini harekete geçiren ve yaşatan unsur niteliğini taşõmaktadõr. Bugün gelişmiş 
toplumlar enformasyonu, ekonomik gelişmenin temel gücü, bilimsel, siyasi, sosyal ve askeri 
üstünlüğün simgesi olarak tanõmlamaktadõr. 
 
Kalkõnma ve gelişme , daha iyi kalitede ve daha çok miktarda mal ve hizmet üretimine 
dayanmaktadõr. Üretimi daha nitelikli kõlmak ise teknoloji ile mümkündür. Teknolojinin etkin 
üretimi ve kullanõmõ da bilgi ve/veya enformasyon ile sağlanmaktadõr. Bu bağlamda 
teknolojik gelişme kalkõnmanõn önemli göstergelerinden birisidir. Teknolojinin yakõtõ bir 
başka deyişle girdisi bilgi/enformasyon olduğu gibi çõktõsõ da yine bilgidir. Kõsacasõ 
teknolojinin özünde de bilgi/enformasyon bulunmaktadõr. O halde özetle kalkõnmak 
üretebilmeye,üretebilmek ise üretmesini bilmeye bağlõdõr. 
 
Endüstri, gereksinimlerin ürünüdür. İnsan, emeği ve yaratõcõlõğõnõn ürünleri ile her an yeni 
gereksinimlerini karşõlayacak bir buluşun peşini kovalamaktadõr. Tarihin ilk zamanlarõnda 
insanoğlunun gereksinimleri hayatta kalmaya yönelikken giderek daha rahat yaşam yollarõnõ 
aramaya dönüşmüştür. Bu dönüşümün ürünleri bugünkü ileri teknoloji düzeyini getirmiştir; 
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ancak çevre ile uyumluluğu göz ardõ eden bilinçsiz değişim giderek doğal kaynaklarõ yok 
etme sürecine bürünmüştür. Bundan ötürü bugün yeniden hayatta kalma gereksinimi ile 
mücadele eden insan, hem bu gereksinimlerini karşõlamak hem de ilerleme yolunda yaşanan 
değişime uyum sağlamak için kendisine hiç tükenmeyecek, kullanõldõkça artacak ve 
paylaşõldõkça güzelleşecek bilgiyi anahtar seçmiştir. Bugünün insanõ bilgiyi izleme, edinme, 
işleme, özümseme ve kullanma yollarõnõ aramakta, bu süreci daha nitelikli kõlacak yöntemleri 
geliştirmeye çalõşmaktadõr. Bilgi ve/veya enformasyon, sistem yaklaşõmõ ile ele alõnmakta ve 
her konuda önemliliği vurgulanmaktadõr. Bugünün dünyasõnda halen kalkõnma ve ilerlemenin 
göstergesi olan endüstriyel gelişim için de aynõ yaklaşõm biçimi belirlenmektedir. 
 
Enformasyon, firmalarda, endüstriyel işlemlerin ve karar verme sürecinin en üst düzeyde 
yaşanmasõnõ sağlama yönünde ekonomik girdi ve üretim unsuru değerini taşõmakta ve 
belirsizlikleri ortadan kaldõrmaktadõr. Bundan ötürü sistem yaklaşõmõ ve devlet-sanayi-
üniversite işbirliği ile ele alõnacak ulusal sanayi politikasõnõn alt unsuru olarak "endüstriyel 
enformasyon politikasõ"nõn da oluşumu ve yaşama kanalize edilmesi gerekmektedir. Bu 
oluşum gerçekleştirilebilirse, özelde endüstriyel gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesi genelde 
de kalkõnmanõn ivme kazanmasõ yönünde çok önemli bir adõm atõlmõş olacaktõr. 
 
 7.7.3-Risk Sermayesi Yatõrõm Ortaklõklarõ  
 
-Ülkede Risk Sermayesi Mevzuatõ geliştirilerek ileri teknoloji alanlarõnda yapõlacak olan 
araştõrmalarõn desteklenmesi ve bunlardan üretime intikali uygun görülenlerin riskinin 
paylaşõlmasõ konusunda  desteklemeler tam olarak anlaşõlamamõştõr. Bu kapsamda ileri 
teknoloji yatõrõmlarõn ve tõbbõ alanlarda üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde geliştirilen 
projelerin yatõrõm dönemi itibariyle desteklenmesi için yeni bir risk sermayesi kavramõnõn 
oluşturulmasõ önemli görülmektedir. 
 
-Böylece, ülkede Risk Sermayesi Mevzuatõ geliştirilerek, gerekli destekler sağlanmalõdõr.  
 
-Riskli yatõrõmlarõn borsaya  verilmesi ve elde edilecek nemanõn yeni yatõrõmlara kaydõrõlmasõ 
ile müteşebbislik  geliştirilecek ve böylece katma değeri ve rekabet gücü yüksek ürün 
üretiminde Türkiye� nin hamle yapmasõ sağlanacaktõr.    
 
7.7.4 KOBİ�lerle İlgili Durum 
 
Türkiye�nin sanayileşmesine ve katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artõrõlarak Milli 
Gelirimizin yükselmesine büyük önem vermek gerekmektedir. Bu kapsamda; 
 
-Tabii ve beşeri kaynaklarõmõz süratle değerlendirilerek ve yerli doğal kaynaklarõmõza dayalõ 
ve ileri teknoloji ile elde edilebilecek olan sektörlerde hõzlõ bir sanayileşmeyi ve bu konuda 
yapõlacak olan yatõrõmlarõ desteklemek, 
 
-sanayileşmenin önündeki engellerin ortadan kaldõrõlmasõ doğrultusunda her türlü bürokrasi 
ve finansman zorluklarõ yenilerek ve özel kesimin sanayileşmede sürdürdüğü motor görevi 
desteklemek, 
 
-KOBİ�lere özel önem verilerek ve Anadolu�nun kalkõndõrõlmasõ ve zenginleştirilmesi 
doğrultusunda yapõlacak yatõrõmlarõ desteklemek, 
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-AR-GE ihtiyaçlarõ ve rekabet gücünün yükseltilmesi noktasõnda sanayicinin  ihtiyaç duyduğu 
her türlü eğitim ve danõşmanlõk  hizmetlerinin  temini için KOSGEB�in öncelikle devreye 
sokulmasõ, 
-Sanayicinin AR-GE ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõnda uygulanan devlet yardõmlarõ yeni esaslara 
bağlanarak bu konudaki bürokrasinin azaltõlmasõ ve üretimde yeni bilgilerin ortaya 
çõkarõlmasõ, b,ilgi ve teknolojinin  üretiminin yapõlmasõ, 
 
-Sanayi kuruluşlarõnõn ve KOBİ�lerin dõş pazar imkanlarõnõn genişletilmesi için vergi 
mevzuatõ başta olmak üzere, her türlü yeni tedbir ve desteklerin geliştirilmesi, 
 
-Sanayinin ihtiyaç duyduğu veri tabanlarõnõn geliştirilmesi, 
 
-Maden kaynaklarõmõzõn ve madencilik faaliyetlerinin  işleri teknoloji malzemeleri olarak , 
katma değeri yüksek ürün üretiminde kullanõlmasõ için yapõsal ve finansal tedbirlerin 
oluşturulmasõ, 
 
-Madencilikte söz sahibi olduğumuz potansiyel madenler ve enerji üretiminde  kullanõlacak 
olan kömürlerin her türlü zenginleştirme ve araştõrmalarõnõn yapõlmasõnõ araştõrmak üzere yeni 
bir yapõlanmaya gidilmesi ve bu konuda  birçok araştõrma merkezlerinin kurulmasõ ile 
madencilikte atõlõm  yapõlmasõ ve yeni finansman imkanlarõnõn bu kesime aktarõlmasõ 
gerekmektedir. 
 
-Madencilik faaliyetlerinde  ülkenin doğal kaynaklarõnõn  etkin ve verimli olarak 
kullanõlmasõnõ temin amacõyla, birçok bakanlõklara verilmiş olan madencilik işlerinin tek çatõ 
altõnda toplanmasõ, Madencilik Müsteşarlõnõn kurulmasõ gibi yararlõ görülmektedir. 
 
-Sanayide sermaye birikimi  sağlanmasõ ve makro ekonomik  politikalardaki olumsuzluklarõn  
ortadan kaldõrõlmasõ, ihracat ve ithalat kalemlerinde  ülkemiz aleyhine olan olumsuzluklarõn 
bertaraf edilmesi, 
 
-Savunma sanayinin geliştirilmesi ve araştõrma kurumlarõmõzda üniversite-sanayi işbirliğini 
sağlayacak olan mekatronik merkezlerin öncelikle kurulmasõnõn temini, özel sektör elinde 
esnek savunma sanayi oluşturulmasõ, 
 
-Dõş ekonomik ilişkilerde çeşitlemelere gidilmesi, 
 
-AB�ne adaylõk aşamasõnda, Türkiye�nin önünün açõlmasõ için önemli olan ekonomik, siyasi 
ve sosyal yasalarda demokratikleşme doğrultusunda gerekli yasal düzenlemelerin yerine 
getirilmesi gerekmektedir. 
 
Bu maksatla KOBİ Kapsamõnda Çalõşan  
 
1-Esnafõn vergi yükü ve bürokrasisinin azaltõlmasõ, 
2-Ara eleman yetiştirilmesinin önemli olduğu, 
3-Ucuz kredi temini 
4-Eğitim ve araştõrma altyapõsõnõn güçlendirilmesi 
5-Dõş pazar için destekler verilmesi, 
6-Sağlõklõ ve gerekli işyerleri oluşturulmasõ için yerel yönetimlerle işbirliğinin geliştirilmesi, 
7-Esnaflarda girişimciliğin teşvik edilmesi 
8-Firmalar arasõnda bilgi alõşverişinin kolaylaştõrõlmasõ, 
önemli görülmektedir. 
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7.7.5 Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler  
 
Kamu araştõrma kurumlarõnõ ve üniversitelerimizin bir bütünlük içersinde teknoloji üretimine 
ve tõbbõ teknolojilerin geliştirilmesine yönelik olarak çalõşmalarõn desteklenmesi önemini 
korumaktadõr. Bu kapsamda: 
 
1-Üniversitelerimizin  modern çağõn teknolojik gelişmeleri õşõğõnda eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinde bulunmasõ, 
 
2-Üniversitelerin idari, mali ve bilimsel yönden özerk hale getirilmesi,  
 
3-Üniversitelerimizin bilim ve teknoloji alt yapõlarõnõn  ileri teknolojilerle modernize 
edilmesi, 
 
4-Üniversitelerimizin sanayi kuruluşlarõ ile müştereken çalõşmalarõ konusunda her türlü 
tedbirlerin alõnmasõ, bölge kalkõnmasõnda ve illerin yatõrõm ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõnda 
üniversitelerimizden yararlanõlmasõ, 
 
5-Kamu Araştõrma Kurumlarõnõn ve Bakanlõklara bağlõ Araştõrma Birimlerinin amaçlarõ 
doğrultusunda çalõşmalarõ için yasal düzenlemelere gidilmesi, 
 
6-Böylece Türkiye�nin bilim ve teknolojide atõlõm yapmasõ ve bilgi toplumu niteliklerini 
yakalayõcõ doğrultuda gelişmesi için üstün bir gayret sarf edilmesi önemli politikalar olarak 
görülmektedir.   
 
8- GAP BÖLGESİNDE İMALAT SANAYİ  

Komisyon raporunda GAP bölgesi ayrõca değerlendirmeye alõnmõştõr. Bu değerlendirme 
içersinde Irak Ambargosu ve Sorunlar aşağõdaki şekilde işlenmiştir. 
 
8.1  GAP Bölgesi İmalat Sanayi  
Alanõ ve nüfusu ülkemizin % 10�una tekabül eden GAP Bölgesi�nin gayri safi milli hasõla 
içindeki payõnõn sadece % 4 olduğu bilinmektedir. İmalat sanayiine bakõldõğõnda durumun 
daha da kötü olduğu görülmektedir(Tablo:40). 
 
Tablo:40-İmalat Sanayi -Tüm İşletmeler                       (DİE 1992) 
 Gaziantep GAP (G. Antep hariç) Türkiye 
İşyeri sayõsõ      6047          5251    197.775 
           %      3.1           2.7     100.0 
İstihdam   32.088       20.980 1.530.745 
           %      2.1           1.4     100.0 
Katma Değer 
(Milyar TL.) 

    1.906         1.974    247.808 

          %     0.8           0.8     100.0 
 
1992 yõlõ DIE verilerine  göre Türkiye�de imalata yönelik mevcut işletme sayõsõ 197.775, bu 
işletmelerde çalõşan sayõsõ ise 1.530.745�dir. GAP Bölgesi�nin payõ ise 11.298 işyeri ve 
53.068 istihdam ile sadece % 5.7 ve % 3.5�tõr. Ancak, Bölge illerinden Gaziantep 
çõkarõldõğõnda  rakamlar 5251 işyeri ve 20980 istihdam ile toplamõn sadece % 2.7 ve % 
1.4�ünü oluşturmaktadõr. Katma değerde ise GAP Bölgesi imalat sanayinin Gaziantep�le 
birlikte payõ % 1.6, Gaziantep çõkarõldõğõnda ise % 0.8 civarõndadõr. Katma değere Bölge�deki 
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petrol tesisleri dahildir. !985 ve 1997 yõllarõna ait aşağõdaki tablolarda durum 
değişmemiştir(Tablo:41). 
 
TABLO :41- 1985 VE 1997 YILLARINDA GAZİANTEP, GAP İLLERİ VE TÜRKİYENİN 
İŞYERİ SAYISI, 
              İSTİHDAM, KATMA DEĞER             

  BÖLGELER     
YIL   G.ANTEP GAP TÜRKİYE   
1985 İŞYERİ SAYISI 198 45 10.647   

 % 1,86 0,42 100,00   
 İSTİHDAM 10.606 6.993 936.740   
 % 1,13 0,75 100,00   
 KATMA DEĞER 32.294 54.231 5.656.834   
 % 0,57 0,96 100,00   
       
       

1997 İŞYERİ SAYISI 310 63 11.373   
 % 2,73 0,55 100,00   
 İSTİHDAM 22.977 6.439 1.140.846   
 % 2,01 0,56 100,00   
 KATMA DEĞER 54.368.490 30.170.648 6.265.312.437   
 % 0,87 0,48 100,00   
       
       

NOT : ÖZEL SEKTÖRDE 10 VE DAHA FAZLA KİŞİ ÇALIŞAN İŞYERLERİ İLE 
DEVLET SEKTÖRÜNÜN TAMAMINI KAPSAR. 
 

 

8.2-GAP Bölgesi Yatõrõm Sorunlar 
Güneydoğu Anadolu Projesinin etkileri imalat sanayiinde ancak son birkaç yõldõr kendini 
göstermiştir. İmalat sanayiinde yatõrõm sürecinin uzunluğu göz alõndõğõnda olumlu sonuçlarõn 
görülmeye  başlamasõ için birkaç yõl daha gereklidir.   
 
Bilindiği gibi tüm çabalara rağmen GAP Bölgesi�nde  yeterli özel sektör yatõrõmõ henüz 
yapõlmamaktadõr. Gerçekleşen  yatõrõmlar ise genelde Bölge insanõ tarafõndan yapõlmakta, 
Bölge dõşõndan  çok az, yurt dõşõndan ise, yoğun ilgiye rağmen hiç yatõrõm  gelmemektedir. 
Türkiye�nin genel konjonkturel problemleri ve Bölge�deki (giderek yok olmakta olan) terör 
problemi dõşõnda aşağõdaki başlõklar altõnda toplanan problemlerin kolayca çözümlenebileceği 
ve yatõrõm ortamõnõn daha uygun hale geleceği düşünülmektedir.  
 

1. Elektrik iletim hatlarõ 
 Türkiye�de üretilen elektrik enerjisinin önemli bir bölümü GAP Bölgesi�nde üretilmesine 
rağmen iletim hatlarõnõn eski ve düşük kapasiteli olmalarõndan dolayõ sağlanan enerji sõk 
sõk kesintiye uğramakta  ve voltaj problemleri  yaşanmaktadõr. Sadece 50 Milyon ABD 
Dolarõ tutarõnda bir yatõrõmla  problem  çözülebilecektir. GAP'a harcanmasõ planlanan 32 
Milyar ABD$'õ ve bugüne kadar harcanan 13.9 Milyar ABD$'nõn yanõnda bu miktar çok 
küçüktür. Ayrõca, bu yatõrõm tamamen yerli malzeme, teknoloji ve işçilik ile 
gerçekleştirileceğinden Bölge istihdamõnõ ve ekonomisini de olumlu yönde etkileyecektir. 
Elektrik enerjisiz sanayi düşünülemeyeceğinden   bu küçük sorunun öneminin çok büyük 
olduğu açõktõr. 
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2. Teşvikler 
a) Nakit Teşvikler 
Nakit teşvikleri hemen hemen tamamen kalkmõş durumdadõr. Uygulananlarda                        
aşağõdaki düzeltmeler yapõlabilir. 

• KOBİ Kredileri üst limitleri ve Bölge�ye yapõlan tahsisler arttõrõlabilir. 
• 8 Milyon ABD $�nõn üzerindeki yatõrõmlara sağlanan teşvik kapsamõna, Bölge 

için büyük önem taşõyan hayvancõlõk dahil edilebilir. Mevcut teşvikte; tekstil 
ve ulaştõrma sektörlerinin yanõnda hayvancõlõk da kapsam dõşõ bõrakõlmõştõr. 

 
b) Arazi Tahsisi 
Yeni yatõrõmlara �devlet bedelsiz arazi tahsis eder� hükmü Toprak Reformu Kanunu 
ile çeliştiğinden bu kapsama giren yerlerde uygulanamamaktadõr. Söz konusu yasada 
gerekli değişiklik kolayca yapõlabilir.    

 
3. Vergiler 

Bölge�den elde edilen gelir ve kurumlar vergileri çok düşüktür. Öyle ki bu vergilerin  
bir süre için hiç alõnmamasõ kamu maliyesi için önemli bir kayõp olmayabilir ama 
yatõrõmlarõn gelişmesi için çok önemli bir itici güç olacaktõr. 

 
4. GAP Fonu 

 Finansman kaynaklarõnõn yetersizliği bilinmektedir. Devletin katkõda bulunacağõ bir 
"GAP Bölgesi Yatõrõm Fonu" yatõrõmlarõ olumlu yönde etkileyecektir. Bu fona 
vatandaşõn yatõracağõ para kadar devlet de yatõrabilir ve bir döner fon oluşturulabilir. 
Bu fondan "Risk Sermayesi" olarak yeni yatõrõmlara finansman sağlanabilir.  
Başlangõç  için kamulaştõrma bedellerinin vatandaşa verilmeden önce bu fona 
aktarõlmasõ ve hak sahiplerinin bir kõsmõnõn fona ortak olmaya ikna edilmeleri fonun 
çekirdeğinin oluşturulmasõnõ kolaylaştõrabilir. Ayrõca, Güneydoğu'da özel sektör 
yatõrõmlarõna yönelik bu tür özel bir finansman sistemine yabancõ kaynak bulmada 
zorluk çekilmeyeceği anlaşõlmaktadõr. 

 
9-HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEMELER  

 
1-Üniversitelerimizin  modern çağõn teknolojik gelişmeleri õşõğõnda eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinde bulunmasõ,  
 
2-İleri teknolojiye dayalõ makine teçhizatõn araştõrõlmasõ , üretimi ve  sanayide Rekabet 
Gücünün yükseltilmesi için -Sanayicinin AR-GE ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõnda uygulanan 
Devlet Yardõmlarõnda finansman yetersizlikleri konusunda  süreklilik sağlanmasõ yararlõ 
olacaktõr. 
 
3-Madencilik sanayi ve faaliyetlerinden asgari olarak yararlanmak ve Milli Geliri artõrmak 
üzere birçok bakanlõğa verilen görevler bulunmaktadõr. Orman, Çevre vb gibi. Bu dağõnõk 
bakanlõklardan alõnmasõ gerekli izinler Bu konuda  Kaliteli mal  ve rekabet gücü yüksek ürün 
üretimi  için  gerekli olan  uyum yasalarõnõn çõkarõlmasõ gündemde  önemini korumaktadõr.  
 
4-Ülkede Risk Sermayesi Mevzuatõ geliştirilerek ileri teknoloji alanlarõnda yapõlacak olan 
araştõrmalarõn desteklenmesi ve bunlardan üretime intikali uygun görülenlerin Riskinin 
paylaşõlmasõ konusunda  destekler sağlanmasõ da yararlõ olabilir. Bir Risk Sermayesi 
Yasasõnõn hazõrlanmasõ ve AR-GE faaliyetleri sonunda elde edilen bilgilerin yatõrõma 
dönüştürülmesi için  ihtiyaç olan yatõrõm paralarõnõn Risk Ortaklõklarõndan sağlanmasõ, elde 
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edilen nemanõn Borsa�da değerlendirilmesi konusu gündeme gelirse yararlõ sonuçlar elde 
edilebilir. 
 
5-Sanayide üretimin artõrõlmasõ, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi konusunda 
Üniversitelerin idari, mali ve bilimsel yönden özerk hale getirilmeleri önemli görülmektedir. 
Bu kapsamda  üniversite yönetimlerinin , üniversite elemanlarõ tarafõndan seçilmesi ilkesi 
getirilerek, 2547 sayõlõ YÖK Yasasõnda   gerekli düzenlemelere gidilmesi  üniversite-sanayi 
işbirliğinin artõrõlmasõnda yaralõ görülmektedir. 
 
6-Üniversitelerimizin bilim ve teknoloji alt yapõlarõ ileri teknolojilerle modernize edilmesi, 
 
7-Üniversitelerimizin sanayi kuruluşlarõ ile müştereken çalõşmalarõ konusunda her türlü 
tedbirlerin alõnmasõ, bölge kalkõnmasõnda ve illerin yatõrõm ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõnda 
üniversitelerimizden yararlanõlmasõ , 
 
8-Kamu Araştõrma Kurumlarõnõn ve Bakanlõklara bağlõ Araştõrma Birimlerinin amaçlarõ 
doğrultusunda çalõşmalarõ için yasal düzenlemelere gidilmesi, 
 
9-Böylece Türkiye�nin bilim ve teknolojide atõlõm yapmasõ ve bilgi toplumu niteliklerini 
yakalayõcõ doğrultuda gelişmesi için üstün bir gayret sarf edilmesi,   
 
10-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yasasõnõn çõkarõlmasõ, 
 
11-Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri  ile ilgili uygulamalarda mahalli 
yönetimlere yetki ve sorumluluk verilmesi, 
 
12-Madencilik Fonu�nun kaldõrõlmasõ  ve bu sektörde sermaye terakümünün güçlendirilmesi 
ve özelleştirme faaliyetlerine hõz verecek politikalarõnõn oluşturulmasõ, 
bu alanda beklenen politikalar olarak ülkemizi 2000�li yõllara taşõyacaktõr. 
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DTM. İhracat Gn. Md. 
İst. Org. Deri San. Blg. 
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Cumhuriyet Üni. İİBF 
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KOBİ�LERİN EKONOMİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

 
KOBİ�ler konusunda yapõlan çalõşmalar bu işletmelerin istihdama katkõ, bölgeler arasõ dengeli 
büyüme, esnek üretim yapõsõna sahip olma ve ekonomiye dinamizm kazandõrma gibi çok 
önemli özellikleri taşõdõklarõnõ ortaya koymuştur. Bu nedenle başta gelişmiş ülkeler olmak 
üzere tüm ülkeler KOBİ�lerin doğmasõ, büyümesi, gelişmesi ve korunabilmesi için gerekli 
şartlarõ hazõrlayacak politikalarõ geliştirmekte ve yürürlüğe koymaktadõr. 
 
Uygulamaya konulacak politikalarõn hedef kitlesinin belirlenmesi amacõyla, kendi 
ekonomisinin gereklerine göre bir veya bizim ülkemizde de olduğu gibi birden fazla KOBİ 
tanõmõ ortaya koymaktadõr. 
 
KOBİ Tanõmõ 

KOBİ tanõmõ, genel olarak iki ana kriter çerçevesinde yapõlmaktadõr. Nitel kriterler ve nicel 
kriterler. 
 
Nitel Kriterler; başta İşletmede istihdam edilen personel sayõsõ, toplam yatõrõlan sermaye, 
makine teçhizat tutarõ, satõş miktarõ olmak üzere onlarca öğeyi kapsamaktadõr. 
 
Nicel Kriterler ise, işletme yöneticisinin genelde işletmenin sahibi oluşu (bağõmsõzlõk unsuru), 
işletmenin faaliyet gösterdiği iş kolunda küçük bir yere sahip olmasõ gibi kriterlerdir. 
 

Dünyada KOBİ Tanõmõ:  Bazõ ülkelerin KOBİ tanõmlarõ Tablo l�de verilmiştir. 
 

Tablo l: Ülkelere ve Temel Alõnan Ölçütlere Göre Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Tanõmõ * 

 

Tanõm İçin Temel Alõnan Ölçüt 

 

Ülkeler 

 

İşçi Sayõsõ 

 

Yatõrõlan Sermaye 

 

Satõş Miktarõ 

ABD 

Küçük  

Orta 

 

x<100 

100<x<500 

 

x<1 milyon USD 

 

Japonya 

Küçük  

Orta 

 

x<300 

 

x<100 Milyon YEN 

x<1 Milyar YEN 

 

Almanya 

Küçük  

Orta 

 

x<50 

50<x<500 

  

x<2 Milyon DM 

x<25 Milyon DM 

İtalya 

Küçük  

Orta 

 

 

x<500 

 

x<3 Milyar LİRET 

 

Hindistan 

Küçük  

 

x<50 

 

x<3,5 Milyon RUPİ 
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Orta 

İngiltere 

Küçük  

Orta 

 

x<200 

  

Kolombiya 

Küçük  

Orta 

 

x<50 

x<100 

  

Güney Kore (b) 

Çok Küçük 

Küçük  

Orta 

 

1-4 

5-19 

20-300 

  

 

* Kaynak : (a) Sarõaslan Halil, Türkiye Ekonomisinde Küçük ve Orta Boy İşletmeler (Ankara, TOBB, 1996) S.5 

                (b) Linsu Kim, Jeffrey B.Mycant; The Republic of Korea�s SME and Their Support Systems. Dünya    

                     Bankasõ Yayõnõ, 1994                                
 Türkiye�de KOBİ Tanõmõ: 

 

Ülkemizde genel olarak üç kurumun yapmõş olduğu KOBİ tanõmlarõ ön plana çõkmaktadõr. 
Bunlar KOBİ�lere verdiği çok sayõda destekle KOSGEB, yatõrõm destekleri kapsamõnda 
Hazine Müsteşarlõğõ ve Türkiye Halk Bankasõ ile ihracat destekleri kapsamõnda Dõş Ticaret 
Müsteşarlõğõ ve Eximbank�õn tanõmlarõdõr. 
 

Tablo 2 : KOSGEB,  Hazine Müsteşarlõğõ ve Türkiye Halk Bankasõ ile Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ ve Eximbank�õn 

KOBİ  tanõmlarõ 

Kurum Adõ İşçi Sayõsõ Makine  Teçhizat 

Tutarõ 

KOSGEB 

             Küçük Sanayi 

             Orta Ölçekli Sanayi 

 

1-50 

51-150 

 

- 

- 

Hazine Müsteşarlõğõ 

             KOBİ 

 

 1-150 

 

 

 

T.C. Halk Bankasõ  

             KOBİ 

 

1-150 

 

           x<150 Milyar TL         

Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ ve Eximbank              

             Küçük  

             Orta 

 

1-50 

51-200 

 

 

x<2 milyon ABD $ 
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Ayrõca Avrupa Komisyonu 7 Şubat 1996 tarihinde aldõğõ bir kararla üye ülkeler için topluluk 
düzeyinde bir tanõm tavsiye etmiştir 
 

Tablo 3 : Avrupa Komisyonu KOBİ Tanõmõ      

Avrupa Komisyonu İşçi Sayõsõ Ciro Yõllõk Bilanço Bağõmsõzlõk* 

Çok Küçük ( Mikro ) x<10 - - 

Küçük x<50 x<7 Milyon Euro x<5 Milyon Euro 

Orta 50-250 x<40 Milyon Euro x<27 Milyon Euro 

Büyük işletme veya 

diğer işletmelerin 

KOBİ�lerdeki hissesi 

%25 den az olmalõ 

 

* Bağõmsõz işletmeler, sermayesinin ya da hisse senetlerinin %25 veya daha fazlasõ bir işletme tarafõndan 
üstlenilmemiş olan, veya sermayesi �küçük ve orta büyüklükteki işletme� tanõmõ dõşõndaki işletmelerden 
meydana gelmemiş olan işletmelerdir.  

- İşletmenin sermaye sahipleri, kamu yatõrõm ortaklõklarõ, risk sermayesi şirketleri, veya kurumsal 
yatõrõmcõlar ise,         

- İşletme sermayesi hisselerinin kime ait olduğunun belirlenemeyeceği kadar çok sayõda hisselere 
bölünmüş, sermayesinin %25 veya daha fazlasõ tek bir işletme tarafõndan üstlenilmemiş olduğu yada 
sermayesinin �küçük ve orta büyüklükteki işletme� tanõmõ dõşõndaki işletmelerden meydana gelmemiş 
olduğu yasal olarak belirtilirse bağõmsõz işletme koşulu aşõlabilecektir. 

     
Komisyonumuz kurumlarõn hedef kitleleri ve ülkenin ekonomik koşullarõna göre birer KOBİ 
tanõmõ yapmasõnõn doğal olduğunun, ancak bağõmsõzlõk kriterinin çok önemli bir unsur olarak 
kurumlarõn tanõmlarõnda yer almasõ gerektiğini düşünmektedir. Ayrõca en azõndan başlangõçta, 
karşõlaştõrmalõ istatistiklerin ortaya konabilmesi için Avrupa Komisyonu tanõmõnõn 
benimsenmesi gerektiği görüşündeyiz. 
 
KOBİ�lerin Ekonomideki Yeri ve Önemi :  
 
KOBİ�lerin ülke ekonomisindeki yerine ilişkin olarak bazõ ülkelere ait veriler Tablo 3 �de, 
Türkiye�deki İmalat Sanayi KOBİ�lere ait veriler ise Tablo 4 �de verilmiştir. 
 
Tablo 4 : Bazõ Ülkelerde KOBİ�lerin Ekonomideki Yeri  

 

 

 

Ülkeler 

Tüm işletmeler 

içindeki 

Oranõ(%) 

Toplam 

İstihdam 

İçindeki 

Payõ(%) 

Toplam 

Yatõrõm 

İçindeki 

Payõ(%) 

Katma Değer 

İçindeki 

Payõ(%) 

Toplam İhracat 

İçindeki 

Payõ(%) 

Toplam 

Kredilerden 

Aldõğõ Pay(%) 

A.B.D. 
Almanya 
Japonya 
Fransa 
Hollanda 
Hindistan 
G.Kore 
Tayland 
İngiltere 
TÜRKİYE 

99.7 
99 
99.4 
99 
98 
98.6 
98.8 
98 
98.8 
99.8  

56.6 
64 
81.4 
67 
57 
63 
59 
64 
36 
76.7               

38 
44 
40 
45 
45 
27.8 
35 
* 
29.5 
26.5               

43 
49 
52 
54 
32 
50 
35 
47 
25.1 
38                

32 
31 
38 
26 
38 
40 
20 
50 
22.2 
(8*)               

42.7 
* 
50 
29 
* 
15.3 
47 
* 
27.2 
(4*)                

# Kaynak: Sarõaslan Halil; Türkiye Ekonomisinde KOBİ�ler (Ankara, TOBB, 1996) s.9 

* Bilgi yok veya güvenilir değil 
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Tablo 5 :  Türkiye�de İmalat Sanayi İşletmelerine İlişkin Bazõ Veriler * 

İşyeri Sayõsõ Çalõşanlar Ortalamasõ Katma Değer Büyüklük 

Gruplarõ   Adet            %      Adet     %     Tutarõ   % 

  1 � 9 192.173  94.4  546.452    32.4 434.260.819 6.5 

  1-49 199.338 97.9   722.763   42.8  865.807.872 12.9 

  1-150 201.916 99.2   943.989   55.9 1.623.815.938 24.2 

  1-200 202.327 99.4 1.015.083   60.2 1.923.453.440 28.7 

  1-250 202.579 99.5 1.071.406   63.5 2.164.972.566 32.3 

Toplam                       203.546                        1.687.298                                     6.699.573.256 

* Kaynak  :DİE, Genel Sanayi ve İşyeri Sayõmõ 1997 

 

Tablolar incelendiğinde ülkemizdeki KOBİ�lerin durumu ile ilgili olarak kredilerden almõş 
olduğu payõn ve ihracat içerisindeki paylarõn gelişmiş ülkelerle kõyaslanmayacak ölçüde 
olduğudur.  
 

1980�li yõllardan beri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tümünde gittikçe yaygõnlaşarak 
varlõğõnõ duyuran bir akõm vardõr; bu akõmõn adõ �küçük ve orta boy işletmeler� ve 
girişimciliktir. Tüm toplumlarõn ekonomik, sosyal ve hatta politik gündemlerinin ön sõralarõna 
yerleşen bu akõm, kõsa bir süre devam edip varlõğõ ortadan kalkan bir akõm değildir. Bu olgu, 
içinde bulunulan ve insanlõğõn 21. yüzyõlda yazgõsõ olacağõ kesinleşen, çizgileri ve renkleri 
giderek belirginleşmeye başlayan, sanayi sonrasõ toplumun veya bilgi toplumunun 
gereklerinden birisi olarak kabul edilmelidir.  
 
Kõsaca, �küçük güzeldir�sloganõyla tüm toplumlarõn gündemlerinde ön sõralara yerleşen 
küçük ve orta boy işletmecilik ve girişimcilik akõmõ, ekonomik ve teknolojik değişim 
dinamiklerinin ortaya çõkardõğõ bir olgudur. Bu nedenle, önümüzdeki yüzyõlda toplumlarõn, 
refah yarõşõnda kulvarõn ön sõralarõnda koşabilmeleri küçük ve orta boy işletmeciliğe ve 
girişimciliğe gereken önemi vermelerine ve toplumlarõnõn bu konudaki potansiyelini en iyi 
şekilde değerlendirebilmelerine bağlõdõr. Yirmi-yirmi beş yõl öncesine kadar ekonominin 
kamburu olarak kabul edilen ve varlõğõ sadece sosyal gerekçelere dayandõrõlan küçük ve orta 
boy işletmeler olgusu, günümüzde ekonomik gelişmenin en güçlü dinamiklerinden biri olarak 
ortay konmakta ve genel kabul görmektedir.  
 
Artõk çağõmõzda, Balkanlarõn ve Ortadoğu�nun en büyük entegre tesislerini kurmaktan değil, 
küçük ve orta boy işletmecilik esprisi içinde, girişimcilik potansiyelinin harekete 
geçirilebileceği, esnek ve yalõn üretim niteliklerine sahip, ana sanayi-yan sanayi 
bütünleşmesini esas alan sanayileşme ve ekonomik gelişme modellerinden söz edilmekte ve 
uygulanmaya çalõşõlmaktadõr. Küçük ve orta boy işletmecilik olgusu, dünün sanayi 
toplumunun değil, yarõnõn bilgi toplumunun ürünüdür. Sanayi toplumu, büyük ölçekli 
işletmeciliğin egemen olduğu bir dünyadõr. Bilgi toplumunun elektronik dünyasõ ise, sanayi 
toplumunun mekanik dünyasõndan hem çok daha hõzlõ hem de çok daha esnek bir dünyadõr. 
Burada, sanayi toplumundaki mono ekonomilerin yerini çeşit ekonomileri, entegre tesislerin 
yerlerini ise ana sanayi-yan sanayi bütünleşmesine yönelik, daha esnek ve daha hõzlõ modeller 
alacaktõr.    
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Bir ülkedeki teknolojik yeniliklerin önemli bir kaynağõ ve büyük işletmelerin çekirdekleri 
olan, pek çok ülke ekonomisi için hayati öneme sahip ve ekonomiye kazandõrdõğõ dinamizm 
ile o ekonominin ölçütü olan küçük ve orta boy işletmeler, yalnõzca büyük işletmelerin 
ürettiği aynõ mal ve hizmetleri üretip, onlarõ rekabet ortamõna sokmazlar. Aynõ zamanda 
büyük işletmelerin kullandõklarõ mamul ve yarõ mamul girdilerini üretirler ve böylece onlarõn 
girişimini de tamamlarlar. Çünkü büyük işletmelerin her parçayõ, her ara malõ kendilerinin 
üretmeleri ekonomik olmayabilir. Böylece küçük ve orta boy işletmeler ekonomide bir yan 
sanayi oluşturarak, büyük işletmelerle bir iş bölümü hatta iş birliği yaparak ortak bir hayat 
kurarlar. 
 
Küçük ve orta boy işletmeler ülke ekonomisi içerisinde başka fonksiyonlarõ da yerine 
getirirler; 
 

♦ Büyüyen ekonomilerde gelir ve nüfus artõşõ gibi faktörler küçük işletmeler için 
yeni imkanlar hazõrlar. Milli gelirden kişi başõna düşen payõn artmasõ, mal ve hizmetlere olan 
talebi de artõrmaktadõr. Geliri artan tüketiciler daha çeşitli ve yüksek kaliteli mal ve hizmetleri 
talep etmektedirler. Talepte az miktardaki bu değişikliklerin karşõlanmasõ için mal ve hizmet 
üretimi büyük işletmeler için ekonomik olmayabilir. Bu tür değişik ihtiyaçlarõ ancak küçük 
işletmeler karşõlama imkanõna sahiptir. 
 

♦ Ayrõca, büyük işletmeler girdi olarak kullandõklarõ mal ve hizmetlerin bazõlarõnõ 
imkansõz olduğu veya akõlcõ bulmadõklarõ için üretmezler. Bu tür mal ve hizmetleri de küçük 
işletmeler üretirler.  
 

♦ Küçük işletmeler, pazardaki talep değişikliklerine çabuk uyum sağlama imkanõna 
sahip olduklarõndan, sipariş üzerine çalõşma ve özel mal üretiminde üstünlüklere sahiptirler. 
Dolayõsõyla özel mal ve hizmete olan taleplerin karşõlanmasõ küçük işletmeler aracõlõğõ ile 
gerçekleştirilmektedir.  
 

♦ Küçük işletmeler, büyük yatõrõm ve teknoloji gerektirmeden üretim alanlarõnõ ve 
sistemlerini tüketici eğilimlerine göre değiştirebilirler. Bu nedenle ekonomiye dinamizm 
getiren yeni fikirlere uygulanma imkanõ sağlamaktadõrlar.  
 

♦ Bazõ işler vardõr ki, bunlarõ büyük işletmeler yapamazlar ve de yapmamaktadõrlar. 
Ancak bu işlerde bir takõm atõl veya atõk değerleri ekonomiye kazandõrdõklarõ için kaynak 
kullanõmõnda verimlilik ve ülke ekonomisi açõsõndan önemlidirler. Genellikle sermayeden çok 
emeğe dayanan bu tür işler yine küçük işletmeler tarafõndan yapõlmaktadõr.  
 
Ekonominin dinamizminde büyük yeri ve önemi olan küçük ve orta boy işletmelerin bir kõsmõ 
geleneksel işletmelerdir. Bunlar mevcut durumlarõnõ devam ettirmeyi amaçlayan, yenilikler 
peşinde olmayan ve atak olmayan işletmelerdir. Bu grubun dõşõnda kalan küçük ve orta boy 
işletmeler ise; daha fazla kar ve hõzlõ büyümek isteyen atõlgan ve yenilikler arayan girişimci 
işletmelerdir. Gerek bu davranõşlarõyla gerekse ekonomide darboğaz dönemlerinde talep 
azlõğõnda büyük işletmeler sõkõntõ çekerken, bu işletmeler küçük kapasite ile ekonomik 
şartlara uyum sağlayabildiklerinden büyük işletmelere rakiptirler. Kapasitelerini zamanla 
artõrarak büyük işletmelere dönüşebilirler.  
 
Küçük ve orta boy işletmeler değişen çağõn gereğidir. Bu gerekliliği zorunlu kõlan nedenler şu 
şekilde sõralanabilir; 
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♦ Evrenselleşen piyasa ekonomisinin temeli olan rekabetin yerleşmesi ve 

sürdürülmesi küçük ve orta boy işletmelerin varlõğõna bağlõdõr. Ekonomik hayatta ayakta 
kalmak ve başarmak güdüsüyle yönlendirilen ve yönetilen bu işletmeler, bir ekonomide 
canlõlõğõn barometresi görevini görmekte ve ekonomiyi kemikleşmekten ve çökmekten 
korumaktadõrlar. Bir ekonominin sağlõklõ olmasõ için çok sayõda yeni işletmelerin doğuşunu 
ve bazõlarõnõn mevcut endüstri liderlerine meydan okuyarak ve yerini alabilecek kadar 
büyüyerek bir rekabet ortamõnõn oluşturulmasõ gerekmektedir.  
 

♦ Küçük ve orta boy işletmeler teknolojik gelişmenin ana kaynağõdõrlar. Çünkü 
küçük ve orta boy işletmeler değişme ve yenilikleri hemen uygulamaya koyma esnekliğine 
sahiptirler. Yerleşik büyük işletmelerin bu tür kõsa süreli uyum esnekliği oldukça sõnõrlõdõr. 
Günümüzde pek çok bilim adamõ ve araştõrmacõnõn kabul ettiği önemli bir teknolojik trend, 
buharlõ motorun icadõ ile başlayan �Sanayi Devrimi� döneminin yerini, bilgisayara dayalõ 
�Bilişim (Enformatik) Devrimi� dönemine bõraktõğõdõr. Bilişim devriminde küçük ve orta boy 
işletmeler büyük rol oynamakta, teknolojik gelişmelerin dinamik küçük ve orta boy işletmeler 
tarafõndan gerçekleştirileceği beklenmektedir.  
 

♦ Bilişim Devriminden sonra, zaman ilerledikçe mikro � elektronik, biyoteknoloji 
ve yeni teknolojik malzemelere ilişkin ileri teknolojiler sanayi sektörünün hizmetine 
sunulacağõ, bu teknolojileri kolay ve rahat kullanmak için yazõlõm mühendisliğinin hõzla 
gelişeceği ve bu teknolojilerin entegrasyonunun mümkün olabileceği tahmin edilmektedir. 
Özellikle mikro � elektroniğin tüm sanayi alanlarõnda daha yaygõn bir şekilde yer alacağõ ve 
bilgisayar entegreli imalat süreçlerinin de bu sanayilere girişleriyle �esnek imalat 
sistemlerinin� dünya genelinde yaygõnlaşacağõ beklenmektedir. Böylece ölçek ekonomisine 
dayalõ yõğõn üretim sistemleri çağõnõ doldurmuş olurken, yerini farklõlaşan özel ihtiyaçlarõ 
karşõlayacak pek çok farklõ ürünü üretebilme yeteneğine sahip �esnek üretim sistemleri� almõş 
olacaktõr. Esnek üretim sistemlerinin gerektirdiği işletme tipi ise küçük ve orta boy 
işletmelerdir.  
 

♦ Bir ülkedeki ekonomik gelişmeyi hõzlandõrmak için toplumun yaratõcõ 
potansiyelinin ortaya çõkarõlmasõ gerekir. Yeni ve yaratõcõ fikirlerin gelişimini tüm toplum 
kesimlerini kapsayacak biçimde yaygõnlaştõrmanõn en etkili yolu, fõrsat eşitliğinin tüm 
ekonomik birimlere yayõlmasõdõr. Toplumun bütün kesimlerini kapsayan, her yerleşim 
birimine yayõlmõş ve tüm ekonomik üretim birimlerinin genelde %98�den fazlasõnõ oluşturan 
ekonomik birimler, küçük ve orta boy işletmelerdir.  
 

♦ Küçük ve orta boy işletmelerin dünya ekonomilerinde ilgi odağõ olmalarõnõn en 
önemli nedenlerinden birisi de yukarõda da bahsedildiği gibi bu tür işletmelerin istihdam 
sağlama ve yeni iş yaratmadaki büyük gücüdür. Çünkü bu tür işletmelerde kişi başõna daha az 
sermaye yatõrõmõ ile iş yaratõlmaktadõr. Ayrõca ekonomik durgunluk dönemlerinde istihdam 
imkanlarõnõ daraltmadõklarõ gibi, ekonomik koşullara kendilerini kolaylõkla uyarlayarak ve 
büyük işletmelerin boş bõraktõklarõ pazar bölümlerini doldurarak istihdam imkanlarõnõ 
artõrmaktadõrlar. Bu özelliklerinden dolayõ bugün tüm ülkelerde istihdamõn ana kaynağõ 
olmuşlardõr.  
 
Her ekonominin vazgeçilmez bir unsuru olan küçük ve orta boy işletmelerin ekonomik 
kalkõnmadaki etkileri kõsaca şu şekilde özetlenebilir; 
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Tüketici Tercihlerine Daha Esnek Bir Yaklaşõm; Ekonomik ve sosyal gelişmelere paralel 
olarak tüketici tercihleri de sürekli değişmekte, tüketici talepleri devamlõ artmakta ve tercih ve 
talepler bölgeler itibariyle de çeşitlenmektedir. Küçük ve orta boy işletmeler müşteriye yani 
tüketiciye daha yakõn olduklarõndan, bu tercihleri hemen algõlayõp, üretim sürecinde gerekli 
değişiklikleri hõzla yaparak, karşõlamaya çalõşõrlar.  
 
Yeniliklere Daha Yatkõn Olunmasõ; Büyük işletmelere göre, küçük ve orta boy işletmelerin 
daha yoğun olarak müşteriye yönelik çalõşmalarõ, her düzeyde müşteriye daha yakõn olmalarõ, 
onlarõn müşteri sorunlarõnõ daha kolay anlamalarõna ve buna bağlõ olarak hemen pazarlanabilir 
teknik yeniliklerde bulunabilmelerine yol açar. Oysa çoğunlukla da, merkezi yönetimi 
benimseyen büyük işletmelerin piyasada meydana gelen değişikliklere anõnda uymalarõ 
oldukça güçtür.  
 
Teknik Yeniliklerde Daha Fazla Verimlilik; Küçük ve orta boy işletmeler aynõ maliyet ile 
büyük işletmelere oranla daha fazla teknik yenilikte bulunabilmektedir. Çünkü, küçük ve orta 
boy işletmeler, büyük işletmeler gibi yõllarca süren ve sonucu önceden kestirilemeyen 
araştõrma projelerini birçok teknik personelle sürdürme yerine, az personelle kõsa sürede 
pazarda değerlendirebilir nitelikte yenilik ve değişiklikler yaparak, müşteriye 
sunabilmektedirler. Buradaki temel yaklaşõm, biraz dene, biraz sat, biraz daha dene, biraz 
daha sat biçimindedir. 
 
Çalõşanlarla Daha Yakõn İlişki; Küçük ve orta boy işletmelerin çoğunda sahipleri veya 
yöneticileri işyerinde işçilerle birlikte çalõştõklarõndan; iş veren � işçi arasõnda çift yönlü 
iletişim sağlanmakta, birbirlerine karşõ güven gelişmekte, kararlarõn genelde birlikte alõnõp, 
ortak hareket edilmesi, çalõşanlarõn işletme ile özdeşleşmeleri sonucunu getirmektedir. Ayrõca 
yine bu yakõnlõ sonucu, üretim seviyesini verimliliği düşürücü etkileri olan grev, toplu 
sözleşme, işi yavaşlatma gibi toplu işçi eylemlerinin büyük işletmelere göre daha az olmasõ da 
verimliliği artõrõcõ bir faktördür.  
 
Üretimdeki Boşluklarõn Hõzla Doldurulmasõ; Küçük ve orta boy işletmelerde çalõşanlar 
genellikle işletmenin temel işlevlerini yaparak öğrenmektedirler. Uzmanlaşma olsa bile 
işletmenin temel işlevlerini yine de herkes bilir. Böyle olmasõ, herhangi bir elemanõn eksikliği 
halinde, diğer elemanlar hõzla bu eksikliğin giderilmesini sağlayabildiklerinden üretimde 
kesinti olmasõnõ önler. Ayrõca, küçük ve orta boy işletmelerde çalõşanlarda öyle bir 
sorumluluk duygusu oluşturulmaktadõr ki, sorunlara hep beraber sahip çõkõlõrken, başarõ 
olduğunda ise sorun çözmenin ve yaratõcõlõğõn teşvik edilmesi için başarõ ilgili bireye mal 
edilmektedir.  
 
Daha Az Kurmay ve Bürokrasi; zamanlama iş hayatõndaki başarõyõ etkileyen önemli 
faktörlerden birisidir. İş hayatõnda kurmay ya da kurmay grubu faaliyetlerde hõzõ azaltmakta, 
bürokratik süreci uzatmakta ve bunun sonucunda verilen karar doğru olsa bile gecikmeden 
dolayõ iş işten geçebilmektedir. Bu durum verimliliği düşürür. Küçük ve orta boy işletmelerde 
kararlarõ genellikle üretim sürecinde işveren � işçi birlikte verip, uygulamaya koyduğundan, 
sonuç olarak başarõ oranõ da yükselebilmektedir. Çünkü, piyasa şartlarõnõn devamlõ değişme 
göstermesi karşõsõnda zamanlama yani hõzlõ karar alõp, anõnda uygulamaya koymak 
işletmelerin başarõlarõnõn devamõ için şarttõr. Küçük ve orta boy işletmelerde ya hiç ya da 
optimal ölçüde kurmay bulunmasõ ve bürokrasinin en aza indirilmesi, bir yandan işletme 
verimliliğini ve piyasa başarõsõnõ yükseltirken diğer yandan büyük işletmelere göre yönetim 
giderleri daha az olacağõndan maliyetlerde aşağõ çekilmektedir.  
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Bireysel Tasarruflarõn Teşvik Edilmesi; Küçük ve orta boy işletmeler sermayelerini 
genellikle öz kaynaklarõndan karşõlamaktadõrlar. Zaten büyük işletmeler gibi yabancõ kaynak 
kullanma gibi şanslarõ da pek yoktur. Yabancõ kaynaklardan faydalanamamalarõ, dolayõsõyla 
işlerini büyütmeleri için veya başka ihtiyaçlarõ için öz kaynaklarõnõ artõrma durumunda 
kalmalarõ, küçük ve orta boy işletmeleri faaliyetleri sonucu elde ettikleri karlarõn tüketim 
yerine tasarrufa ve yatõrõm harcamalarõna gitmelerini sağlamaktadõr. Böylece küçük ve orta 
boy işletmeler milli ekonomi içinde tasarruflarõ ve dolayõsõyla yatõrõ oranlarõnõ 
yükselttiklerinden, üretim ve istihdam seviyesinin iyileşmesine katkõda bulunmaktadõrlar. 
 
İstihdama Katkõ; Küçük ve orta boy işletmeler daha çok emek yoğun işletmeler 
olduklarõndan ve de küçük ve orta boy işletmelerde bir kişi istihdam etmek için gerekli olan 
yatõrõm harcamasõ büyük işletmelere oranla daha az olduğundan, ülkede istihdama katkõda 
bulunmaktadõrlar. Ayrõca küçük ve orta boy işletmeler, teknik ve mesleki eğitimin verildiği 
yerler olmalarõ nedeniyle, özellikle büyük işletmelere kalifiye eleman yetiştirerek de 
ekonomiye katkõ sağlamaktadõrlar. 
 
Büyük İşletmelere Yönelik Olumlu Etkiler; Ekonomik hayatta tüm işletmeler arasõnda 
karşõlõklõ bağõmlõlõk söz konusudur. Küçük ve orta boy işletmeler daha öncede bahsedildiği 
gibi büyük işletmelerin yan sanayisi ya da taşeronu durumundadõr. Ayrõca büyük işletmelerin, 
tüm kuruluşlarõn ve nihai tüketicilerin servis, bakõm, tamir gibi hizmetleri de genellikle küçük 
ve orta boy işletmeler tarafõndan karşõlanmaktadõr.  
 
Rekabetin Teşvik Edilmesi; Mal ve hizmet piyasalarõnda monopol ve oligopol piyasa 
şartlarõnõn egemen olmasõ halinde; rekabetin nimetleri olan düşük fiyat, yüksek kalite, teknik 
yenilikler gibi imkanlara rastlanmamaktadõr. Ayrõca monopol ve oligopol piyasalara 
rakiplerin girmesi de engellendiğinden iş hayatõndaki canlõlõk ve motivasyon da yok 
edilmektedir. Bu durumda küçük ve orta boy işletmelerin ekonomideki ağõrlõklarõnõn artmasõ; 
piyasalarda monopolleşmeyi engellerken, piyasa ekonomisinin işlemesine de yardõmcõ 
olmaktadõr.  
 
Bölgeler Arasõ Dengeli Büyümeye Katkõsõ; Küçük ve orta boy işletmelerin yatõrõmlarõ 
büyük işletme yatõrõmlarõna göre daha az sermaye ve daha düşük düzeyde teknoloji ile 
gerçekleştirilebildiğinden; küçük ve orta boy işletmelerin ülke içinde birçok bölgeye 
yayõlmalarõ mümkün olabilmektedir. Ayrõca küçük ve orta boy işletmeler bölgesel 
yatõrõmlarõnõ bölgenin ihtiyacõnõ ve girdilerini dikkate alarak belirlediklerinden bölgenin 
kalkõnmasõna da yardõmcõ olmaktadõrlar. 
 
KÜRESELLEŞME VE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER 
 
Küreselleşme Nedir ? 
 
Küreselleşmenin tanõmõ konusunda tam olarak tüm çevrelerce bir fikir birliği 
sağlanamamõştõr. Bazõ yazarlar, küreselleşmenin sadece ekonomik boyutuna ağõrlõk 
verirlerken; diğerleri küreselleşmenin ekonomik boyutu yanõnda siyasal ve sosyo-kültürel 
boyutlarõna da dikkat çekerek konuyu daha geniş bir bakõş açõsõndan ele almaktadõr. 
 
Quattara (1997), küreselleşmeyi ekonomik açõdan ele almakta ve küreselleşmeyi ticaret, 
finansal akõmlar, teknoloji değişimi ile bilgi ve işgücünün mobilitesi yoluyla dünya 
ekonomilerinin birbirleriyle entegrasyonu olarak tanõmlamaktadõr.  
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OECD analizlerinde küreselleşme,işletmelerin daha fazla pazarlarda mal ve hizmetlerini 
üretme ve satmalarõna yönelik faaliyetlerinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi şeklinde 
tanõmlanmõştõr .1  
  
Küreselleşme ya da küresel bütünleşme, ülkeler arasõndaki iktisadi, siyasi, sosyal ilişkilerin 
yaygõnlaşmasõ ve gelişmesi, ideolojik ayrõcalõklara dayalõ kutuplaşmalarõn çözülmesi, farklõ 
toplumsal kültürlerin inanç ve beklentilerin daha iyi tanõnmasõ, ülkeler arasõndaki ilişkilerin 
yoğunlaşmasõ gibi farklõ görünen ancak birbirleriyle bağlantõlõ olgularõ içerir. Küreselleşme 
bir anlamda maddi ve manevi değerlerin ve bu değerler çerçevesinde oluşmuş birikimlerin 
ulusal sõnõrlarõ aşarak dünya çapõnda yayõlmasõ anlamõna gelir. Bu değerler iktisadi nitelikli 
olabildiği gibi siyasi, sosyal, kültürel özellikte de olabilir. Ülkelerdeki çeşitli piyasalarõn 
işleyiş biçimleri ve bu piyasalarõn birbirleriyle olabilecek bağlantõlarõ hakkõndaki ortak 
düşünceler,  benimsenecek siyasi sistem, demokrasi, insan haklarõ, çevre bilinci gibi 
düşüncelerin evrenselleşmesi fikri hep bu kapsam içinde ele alõnabilir. Bu değerlerin 
benimsenmesi, bunlara yakõnlõk duyulmasõ söz konusu olabildiği gibi, kültürler arasõndaki 
farklarõn daha belirgin hale gelmesiyle, bu değerlere tepkilerin oluşmasõ, bunlara tepkilerin 
artmasõ da mümkündür.  
 
Küresel bilgi toplumunun ortaya çõkõşõ da, OECD�nin yayõnõnda3 aşağõdaki şekilde 
açõklanmõştõr; telekomünikasyon hizmetlerindeki uluslararasõ pazarda son yõllarda dramatik 
değişimler yaşanmõştõr. Telekomünikasyon şekilleri daha büyük çeşitlilikte (basit telefondan 
çoklu kullanõcõlõ bilgisayar bağlantõlarõ yoluyla karmaşõk bilgi-yoğun alõşverişe kadar) 
hizmetlerin sağlanmasõ için genişletilmiştir. Hõzlõ teknolojik gelişmelerin 
telekomünikasyonun maliyetini azaltmaya devam etmesi nedeniyle, bilgi akõşõyla ilgili olarak 
ulusal sõnõrlar ve mesafe anlamõnõ kaybetmiş, küresel bilgi toplumu ortaya çõkmõştõr.  
 
Bu gelişmenin önemli özellikleri; isteğe bağlõ olmasõ, geniş kapsamlõ olmasõ ve bireysel 
girişimlerle güdülenmesidir. 

 
KOBİ�ler ve Küreselleşme4 
 
Bugün dünyadaki tüm hükümetler, KOBİ�lerin öneminin ve bu işletmelerin ekonomiye, 
sosyal bağlõlõğa (kohezyon), istihdama, bölgesel ve yerel kalkõnmaya katkõlarõnõn farkõna 
varmõş durumdadõrlar. 
 
Küreselleşme ve teknolojik değişim KOBİ�lere yabancõ pazarlara girmek ve işletme 
maliyetlerini düşürmek konusunda yeni fõrsatlar getirmektedir. Ancak, aynõ zamanda ulus 
ötesi maliyetleri, yeni rekabet mücadeleleri ve riskleri de vardõr. Bu bağlamda, işletme 
gruplarõ; kümeler veya sõnai bölgeler şeklinde organize olmuşlardõr (Örneğin; İtalyan Sanayi 
Bölgesi gibi). Bu bölgeler; KOBİ�lerin yerel düzeydeki güçlerini işletmelerini devam 
ettirirken uluslararasõ düzeyde de küreselleşmeleri ve başarõlõ bir şekilde rekabet 
edebilmelerine yardõmcõ olmak konusunda önemli bir rol oynayabileceklerdir. 
 
Küresel ekonomide KOBİ�lerin rekabetliliğine ilişkin konularõn ve politikalarõn anlaşõlmasõnõ 
sağlamak ve kolaylaştõrmak gereklidir. 
 

                                                 
1 OECD 1998 
3 The OECD Report on Regulatory Reform 1997 
4 Acar Ufuk, �Küreselleşme ve KOBİ�ler� 
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KOBİ�lerin rekabetliliklerini artõrmak ve küreselleşmelerini teşvik etmek için; mücadele 
alanlarõnõ ve fõrsatlarõ analiz etmek �en iyi uygulamalarõ� belirlemek ve önemli olarak 
belirlenen alanlarda politika tavsiyeleri geliştirmek zorunludur. 
 
Bu çalõşmada, KOBİ�lerin küresel pazarlara girişinde önemli olabileceği düşünülen aşağõdaki 
temel alanlar incelenmeye değer görülmüştür; 
 
1. Ortaklõklar ve bölgesel/yerel kümeleşmeler ve sanayi bölgeleri 
2. Elektronik ticaret 
3. Yenileşme ve stratejik işletme hizmetleri 
 
Bu çerçevede, KOBİ�lerin finansmanõ da önemli bir konu olarak görülmektedir. 
 
KOBİ�lerin küreselleşmelerinin kolaylaştõrõlmasõ için politika girişimleri üzerinde ilgili 
çevrelerce mutabakata varõlmalõdõr. 
 
 Tüm ülkelerin daha dinamik küçük işletmeler sektöründen kazanma potansiyelleri vardõr. 
KOBİ�ler açõsõndan, küreselleşme baskõlarõndan oluşan yeni bir duruma adaptasyon sağlamak 
için; teknik ilerleme ve sosyal ve çevresel değişim ile politik çerçevenin de değişme 
zorunluluğu vardõr. 
 

Zira, çok sayõda politika; büyük ölçekli, daha önceden kurulmuş firmalarõn ihtiyaçlarõ 
çerçevesinde geliştirilmiştir. 
 
 
KOBİ�lerin Küreselleşmesinde İncelenecek Alanlar 
 
a. Ortaklõklar, Kümeler ve KOBİ�lerin Küreselleşmesi 
 
Çok çeşitli ortaklõklar yoluyla aynõ zamanda yerel ve uluslararasõ düzeylerde sanayi 
rekabetliliğini artõrmak için fõrsatlarõn kullanõmõ vasõtasõyla KOBİ�ler giderek yerel ve 
bölgesel düzeydeki güçlere katõlõm sağlamaktadõr. 

 
Bunlar da kümeler (clusters)  ve sõnai bölgeler kanalõyla sağlanabilir. Aslõnda; son yõllarda, 
aynõ iş koluyla ilgili alanlarda coğrafi olarak konsantre olmuş iş kollarõna işletmelerin gözle 
görülür  ilgisi artmõştõr. 
 
Küme; bir ürünün üretilmesinden satõlmasõna kadar geniş bir süreçte yer alan sektör ve 
şirketlerin varlõğõdõr. Eğer bir ülkede üretimden müşteriye giden zincirde yer alan ilgili 
kesimlerin sayõsõ çoksa bir kümeden söz edebiliriz.  
 
Örneğin bir tişört üretiyorsanõz ve bu alanda başarõlõysanõz, bu başarõ sadece tişört 
imalatçõsõna mal edilmemelidir. Tarlasõnda pamuk üreten çiftçiden, diğer malzeme 
tedarikçilerine; tekstil boya üreticilerinden tasarõmcõlara; nakliye şirketlerinden 
perakendecilere, hatta ilgili üniversitelere kadar geniş bir kesimin başarõda rolü vardõr 5.  
 
Bir başka deyişle rekabet avantajõnõn oluşturulmasõ bu kümelerin varlõğõna ve etkin 
çalõşmasõna bağlõdõr. Eğer bunlar arasõndaki ilişki güçlü ise bu sektörlerin uluslararasõ arenada 

                                                 
5  Capital (Ekim 1999) 
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rekabet avantajõ yakalama imkanlarõ daha yüksektir. Türkiye�de belli derecelere kadar bazõ 
kümelerin varlõğõndan söz edilebilir. Bazõ ürün ve sektör kümelerinin örnek alõnarak, bunlarõn 
rekabet avantajlarõnõn nasõl artõrõlabileceği üzerinde çalõşõlmasõ gerekmektedir. Bu kümeleri 
belirlerken de Türkiye�nin ihracatõnda önemli payõ olan ürünler üzerinde odaklanõlmasõ 
gerekmektedir.   
 
Küme perspektifinden sanayinin yapõsõna baktõğõmõzda, sanayideki ihtisaslaşmaya geleneksel 
sektörel yaklaşõma baş kaldõrõcõ bir nitelik taşõmaktadõr.       
 
Kaliforniya�daki Silikon Vadisi, İngiltere�deki Silikon Fen, Cambridge ve İtalya�daki sõnai 
bölgeleri gibi ileri teknolojili �kümeler�in başarõsõ bu ilgiyi daha da artõrmõştõr. 
 
Kümeler; ilgili firmalar arasõnda değişen derecelerde etkileşimi içermektedir. Gevşek 
birliklerden, işbirliği ve rekabetin her ikisini birden içeren çoklu ilişkileri kapsamaktadõr. 
 
Uluslararasõ rekabete açõk, yan sanayi ve ilgili sanayilerin bir arada bulunmasõ ve bu sanayi 
yapõsõna destek oluşturacak sanayiler, bilgi birikimi ve altyapõ, sanayi kümelerinin oluşumunu 
sağlamakta, böyle bir sanayi yapõsõ da belirli bir ürün grubunda rekabet avantajõ 
oluşturmaktadõr. 
 
Bu çerçevede; 
 
! Ana sanayi-yan sanayi işletmelerinin ortak sorunlarõnõ beraberce belirleyebilme ve bu 

sorunlarõn çözümüne müşterek çözüm arayõşlarõ geliştirebilme gücü, 
! İşletmelerin karşõlõklõ işbirliği içinde, teknoloji, üretim yöntemleri veya imalatõn değişik 

parçalarõnõ karşõlõklõ olarak kullanabilme, ihtiyaçlarõ karşõlõklõ olarak sağlayabilme, 
geliştirilecek yeni ürünleri imalat hatlarõnda daha kolay deneyebilme imkanlarõ, 

! Bilgi, teknolojik yeniliklerden daha hõzlõ bilgilenebilme, analiz, test imkanlarõndan 
karşõlõklõ olarak faydalanabilme olasõlõğõ, 

! Benzer veya ilgili sanayi sektörlerinin bir arada bulunabilmesi sonucunda üretim 
zincirinde birbirini tamamlayarak yeni ürün, yöntem veya hizmetleri geliştirebilme 
özelliği, 

! Benzer veya destekleyici imalatlarõ gerçekleştiren firmalarõn aynõ dağõtõm kanallarõnõ 
kullanabilme veya ortak dağõtõm kanallarõ oluşturabilme imkanlarõ rekabet avantajõ elde 
edilmesinde en önemli faktörler olarak görülmektedir. 

 
Ülkemiz açõsõndan tekstil sektöründe sanayi kümelerinin oluşmaya başladõğõnõ, aynõ şekilde 
otomotiv yan sanayi konusunda benzer yapõlarõn oluşturulabilmesi için birikimin bulunduğu 
ve Gebze�de gerçekleştirilen Taşõt Araçlarõ Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi�nin önemli 
bir başlangõç oluşturabileceği düşünülmektedir 6 
 
Özel sektör kaynaklõ ortaklõklar kurulmasõnda KOBİ�lerin küresel pazarlara erişimlerini 
sağlamak amacõyla kamu sektörü nasõl ve hangi koşullar altõnda katalitik bir rol üstlenecektir? 
Bu konu oldukça önemlidir. 
 
Politika yapõcõlarõ mevcut ya da kurulma aşamasõnda olan kümelere uygun kurumsal şartlar 
sağlanmasõndan ortaya çõkacak faydalarla nasõl uyuşabilir? (Örneğin; tedarikçi birliklerinin 
kurulmasõnõn geliştirilmesi, kümedeki katõlõmcõlar arasõndaki iletişimin artõrõlmasõ ve etkili 
yayõm hizmetlerinin sağlanmasõ gibi). 
                                                 
6 Söğüt Atilla ,"Rekabet Üstünlüğünde Küresel Stratejik Analizler" 
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Çok geniş kapsamlõ gözlenen bir olay şudur ki; ekonomik faaliyetin küreselleşmesine rağmen, 
aynõ iş alanõnda çalõşan firmalar için yakõn olarak yerleşmek ve fiziksel olarak yakõn bir 
şekilde faaliyet göstermek güçlü bir rekabet eğilimidir. Bu durum hatta �mekansõz� olarak 
faaliyet gösteren firmalar açõsõndan da çok önemlidir (bilgi işlem ve veri girişi gibi). Fiziksel 
olarak yakõn bir şekilde faaliyet gösteren firmalarõn rekabet avantajlarõ vardõr. Aslõnda, çok 
sayõda bilinen kümeler de (Kaliforniya�daki Silikon Vadisi, İngiltere�deki Silikon Fen ve 
Cambridge ve İtalya�daki çok sayõdaki sanayi bölgelerindekiler vb.) yüksek düzeylerde 
yatõrõm yapõlmakta, işsizlik düşük ve ortalama ücretler yüksek seyretmektedir. 
 
Sonuç olarak; çok sayõdaki OECD ülkesinde merkezi ve ulusal alt otoriteler; tecrübelerinden 
yola çõkarak, işletmelerin bu şekilde kümeler oluşturmadaki başarõlarõnõ sürekli olarak dile 
getirmektedirler. 
 
Bu bağlantõda; yerel ve bölgesel otoritelerin faaliyet göstereceği bir dizi konu bulunmaktadõr. 
Ancak; ekonomik açõdan konuya yaklaştõğõmõzda; yeni firma devleri yaratma politikalarõ 
bazen bu alanda kamu politikalarõ için uygun bir yaklaşõm gözetilmeden yanlõş ekonomik 
tedbirlere dayanmaktadõr. 
 
Kamu politikasõnõn kümelerin birleştirilmesi ve geliştirilmesinde ve küreselleşme 
çerçevesinde küçük işletmelerde oluşan gruplara yeni fõrsatlar ve mücadele alanlarõnõn 
yaratõlmasõnda optimal rolü nedir? Bu konu açõklõğa kavuşturulmalõdõr. 
 
Aşağõdaki konulara özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir; 
 
! Politikalardan kaynaklanan pazardaki başarõsõzlõklarõn bildirilmesi, 
! Muhtemel benzer küme stratejilerini takip eden çok sayõda yere sahip olmanõn ekonomik 

belirtilerinin dikkate alõnmasõ, 
! Yakõn yerleşmiş firma gruplarõyla çalõşõrken, işbirliğinden kaynaklanan başarõsõzlõklarõ 

giderme ve işbirliği davranõşlarõnõn daha iyi nasõl destekleneceğinin bilinmesi, 
! Özel sektör sahipli ortaklõklarõn kurulmasõnda KOBİ�lerin küresel pazarlara erişimlerini 

teşvik bakõş açõsõyla, kamu sektörünün nasõl ve hangi koşullar altõnda, katalitik bir rol 
oynayacağõnõn tespit edilmesi, 

! Politika yapõcõlarõnõn, mevcut veya kurulma aşamasõnda olan kümelere uygun kurumsal 
şartlar sağlayarak olumlu yönlerini artõrmaya çalõşmalarõ gerekmektedir. 

 
Firma kümelerinin başarõsõnõ alttan destekleyen bir sosyal kuruluş var mõdõr ? Eğer varsa, 
bununla ilgili sosyal değişkenler politikalarla uyumlu mudur? Bu konular da oldukça 
önemlidir. 
 
KOBİ�lerde bir rekabeti artõrma aracõ olarak bölgesel ortaklõklar için işbirliğini teşvik eden bir 
aracõn bulunmasõ gereklidir. 
 
Sanayi bölgelerinin uluslararasõlaşmasõna doğru ortaya çõkan önemli bir eğilimin olup 
olmadõğõ araştõrõlmalõ ve bunun  kamu politikalarõ açõsõndan belirtileri tespit edilmelidir.    
 
İdari ve mevzuatla ilgili gerekliliklerin basitleştirilmesinin en uygun firma yerleşimi 
konusundaki rolü de araştõrõlmalõdõr.  
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b. Küresel Ekonomide KOBİ�ler İçin Elektronik Ticaret Potansiyelinin Anlaşõlmasõ        
 
Elektronik ticaretin KOBİ�lere potansiyel faydalarõ çok önemli olduğundan, KOBİ�lerin 
küreselleşmesi yönünde güçlü bir vektör olabilir. Elektronik ticaret rekabetlilik için yeni bir 
çõğõr açmaktadõr. Ancak, işletmeler bu potansiyelin farkõnda değillerdir. Bu nedenle; yeni bir 
işletme aracõ ve yeni bir tedarik şekli olan elektronik ticaretin KOBİ�ler açõsõndan faydalarõ 
analiz edilmelidir. 
 
KOBİ�lerin yerel ve küresel pazarlarda rekabet güçlerini artõrmak için elektronik ticaret 
uygulamalarõnõn bu işletmeler tarafõndan kullanõlabilme boyutunun çok iyi araştõrõlmasõ 
gerekmektedir. KOBİ�lerin elektronik ticaretin faydalarõndan niçin tam anlamõyla 
yararlanamadõklarõ konusuna açõklõk getirilmelidir. 
 
KOBİ�lerin gelişimlerini sağlayacak elektronik ticaretin hem işletmeden-işletmeye hem de 
işletmeden-müşteriye kullanõmõnda önemli hususlarõn tanõmlanmasõ ve analiz edilmesi 
gereklidir (örneğin; elektronik pazarlara erişim, teknolojilerin benimsenmesi ve belirli beceri 
ve bilgilerin kazanõlmasõ, ilgili konularõn finansmanõ, firmalarõn elektronik pazara giriş ve 
elektronik pazardan çõkõş şartlarõnõ kontrol edebilme yeteneklerindeki asimetrik problemler). 
KOBİ�lerin elektronik ticaret kullanõmõndan sağlayacaklarõ fõrsatlar işletmeden-işletmeye ya 
da işletmeden-tüketiciye olunca farklõlõk arz etmekte midir? Bu konu araştõrõlmalõdõr. 
 
c. KOBİ�lerin Küresel Ekonomide Yenileştirme ve Stratejik İşletme Hizmetleri Yoluyla 
Rekabetliliklerinin Artõrõlmasõ 
            
Yenileşme; hem hõzlõ büyüyen yüksek teknolojileri haiz sektörlerde hem de daha geleneksel 
sektörlerde rekabetliliğin temel bir faktörüdür. 
 
Yenileştirme; hem yerel hem de küresel düzeylerde yeni ve hala gelişen rekabetlilik şekilleri 
ile ilgili olarak tespit edilen faktörlerin en önemlilerinden birisi olarak görülmektedir. 
İşletmeler, önceliklerini durağanlõktan yenileşmeye doğru değiştirmektedirler. �Bilgiden 
bilgiye uygulama� da yaşanan evrim; işletmelerin sürekli gelişim için kendilerini yeniden 
keşfetmeleri gerektiğini göstermektedir. Fakat bu  kurumsal yenileşme yaratma yeteneği 
bazen ürün teknolojisi ve pazar yenileşmeleri yaratma yeteneğinden daha önemli olabilir. 
 
Küçük fakat önemli bir grup olan yenilikçi teknoloji-bazlõ KOBİ�ler, yeni sanayilerin ve 
teknolojilerin gelişmesinin ön sõrasõnda bulunmaktadõrlar ve hõzlõ bir şekilde 
uluslararasõlaşmaktadõrlar. KOBİ�lerin dünyasõnõn karmaşõk olmasõ ve bu işletmelerin faaliyet 
gösterdikleri pazarlarõn büyük ölçüde farklõlõk arz etmesinden dolayõ, çeşitli yollarla 
yenileşme yapmaktadõrlar. Bunlarõn bazõlarõ, pazar yerlerini geliştirmekte ve sonrasõnda 
küresel pazarlara erişmektedirler. 
 
Ancak, uzun vadede, çoğu KOBİ�ler için, yeni ürün ve süreç çeşitlerini tahmin etme ve 
bunlara adapte olma olasõlõklarõ; küresel ekonomi çerçevesinde rekabet stratejilerinde 
teknolojik değişimleri ve yenilikleri geliştirme yetenekleri ile daha etkin bir şekilde 
özümseme yeteneklerine bağlõdõr. 
 
AR-GE�nin küreselleşmesi KOBİ�leri nasõl etkiliyor gibi sorularõn cevaplandõrõlmasõ 
gerekmektedir. Bu nedenle,  KOBİ�lerin küreselleşme sürecine katõlõmlarõ üzerine daha fazla 
veri toplamak gereklidir. 
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İhtiyaç duyulan miktarlarda ve uygun koşullar altõnda öz sermaye ve kredinin güvenceye 
alõnmasõ gereklidir. 
 
Sõnai mülkiyet haklarõ ve mülkiyet teknolojisi konularõnõn korunmasõ gereklidir. 
 
Küreselleşme sürecinde yenileşme KOBİ�ler için ne getirir ? (stratejik �zeka�ya erişim, 
teknolojiye erişim, stratejilerini geliştirme yeteneği. Örneğin; faaliyetlerini ve fonksiyonlarõnõ 
yeniden organize ederek, farklõ işgücü yetenekleri vb.ni geliştirmeleri ve birleştirmeleri vb.) 
Fakat aynõ zamanda küreselleşme KOBİ�lerin yenileşme stratejileri için ne getirir? Bu nedenle 
ayrõca küreselleşmenin KOBİ�lerin yenileşme stratejilerine etkisinin ne olacağõnõn 
araştõrõlmasõ gerekmektedir. 
 
Kümeler veya işletme ağlarõ yenileştirmeye daha mõ yatkõndõr ? Mükemmellik havuzlarõ 
yaratõyorlar mõ? Bu konudaki stratejik işletme hizmetleri aşağõdaki şekildedir; 
 
! Bilgisayar yazõlõmõ ve bilgi işlem hizmetleri 
! AR-GE 
! Pazarlama 
! İşletme organizasyonu 
! İnsan kaynaklarõ gelişimi vb. 
 
KOBİ�ler yukarõdaki hizmetlerin hem tedarikçisi, hem de tüketicisidirler. Bu hizmetler; 
firmalarõn maddi olmayan duran varlõklarõnõ oluşturmalarõna ve rekabetliliklerini artõrmalarõna 
yardõmcõ olmaktadõr. 
 
KOBİ�lerin ihtiyaç duyduklarõ belirli hizmetlerin tanõmlanmasõ ve bunlarõn KOBİ�lerin 
küreselleşmelerindeki rolleri ve etkinliklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin; 
uluslararasõ ticareti gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan hizmetler, ortak yatõrõmlar vb.). 
 
Eğer yenileşmenin KOBİ�lerin küreselleşme sürecindeki rekabetlilikleri açõsõndan stratejik 
önemi varsa, bu konuda KOBİ�ler üzerinde en büyük etkisi olduğu düşünülen politikalarõn 
neler olduğu netleştirilmelidir. Küreselleşen yenilikçi KOBİ�lere kaynaklarõ ulaştõracak uygun 
ekonomik, kurumsal ve hukuki çerçevenin oluşturulmasõ gerekmektedir. 
 
KOBİ� lerde yenileşme ve AR-GE çalõşmalarõnõ artõrmaya ve uluslararasõlaşmalarõnõ 
sağlamaya dönük tedbirler (Örneğin; AR-GE personeli için maaş sübvansiyonlarõ, risk 
sermayesi garantileri, kamu araştõrma merkezlerinin oluşturulmasõ, ağlarõn etkin hale 
getirilmesi, araştõrma merkezleri firmalar arasõndaki işbirliğinin artõrõlmasõ, yurtdõşõndaki 
yatõrõmlar için sübvanse krediler, ihracatla ilgili konularda eğitim vb.) geliştirilmelidir. 
 
KOBİ�lerin küreselleşme süreçlerinde ihtiyaç duyduklarõ hizmetleri etkin ve etkili bir şekilde 
işletme hizmetleri tedarik endüstrisinden nasõl alabilecekleri hususundaki en etkili 
yöntemlerin neler olabileceği konusu da önemlidir. KOBİ�lerin bu hizmetlerin farkõnda 
olduklarõ ve bu hizmetlere ulaşabilmelerini garanti eden en etkili yollar nelerdir ? 
 
Teknolojiye dayalõ KOBİ�lerin küçük fakat önemli bir grubu; yeni sanayilerin ve 
teknolojilerin hõzlõ gelişiminin önünde yer almaktadõr. Bunlarõn uluslararasõlaşmõş ağlar içinde 
yenilik yapmalarõ; başarõ için zorunluluktan daha öte bir durumdur fakat var olma nedenidir. 
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Daha iyi kurulmuş pazarlarda faaliyet gösteren KOBİ�lerin çoğu için yenileşme; ürün kalitesi, 
pazarlama, yönetim ve teknolojik yenileme (güncelleştirmek, düzeltme ve eklemeler yapmak) 
ve buna bağlõ organizasyonel değişimler yoluyla lojistikte sürekli bir iyileşme aracõdõr. 
 
Gerçekte, küçük işletmelerin önemli bir oranõ, özellikle hala parçalara ayrõlmõş ve korumalõ 
pazarlarda faaliyet gösterenler henüz bir yenileşme kültürü geliştirememişlerdir ve rekabetle 
ilgili mücadelelerde daha yaratõcõ yeteneklerden ve teşviklerden yoksundurlar. Pazarlarõn ve 
büyük işletme stratejilerinin küreselleşmesinin ekonomik faaliyetlerin artan çeşitliliğinde; 
rekabet şekillerinin dönüştürülmesinde teknik gelişmelerin etkisini artõrmaktadõr. 
 
Uzun vadede, çoğu KOBİ�lerin hayatta kalabilme  ve iş yaratabilme olasõlõklarõ; işletme 
stratejilerinin temeline yenileşmeyi oturtabilme yeteneklerine bağlõdõr. Bu; KOBİ�lerdeki 
teknolojik gelişme ve yenileşmenin desteklenmesi konusunda mevcut hükümet politikalarõyla 
bir  mücadele alanõ yaratmaktadõr. 
 
Farklõ türdeki KOBİ�ler için yenileşmenin önüne engel şeklinde çõkan pazar ve tüm sisteme 
tesir eden aksaklõklarõ tanõmlamak gereklidir. Hükümet politikalarõnda bunlarõ düzeltmek için 
belirtiler çerçevesinde düzenlemeler yapõlmalõdõr. 
 
Bu çerçevede aşağõdaki sorularõn cevaplarõ araştõrõlmalõdõr; 
 
KOBİ teşviklerini ve yenileşme kapasitelerini etkileyen en önemli çerçeve şartlarõ nelerdir? 
Farklõ çeşitteki KOBİ�lerin yenileşmeleri için mali engeller nelerdir? Hükümet desteklerinde 
risk sermayesi, kurumsal yatõrõmcõlarõn finansmanõ (Örneğin; business angels) ve çekirdek 
sermayesinin geliştirilmesi ile ilgili en iyi uygulamalar nelerdir?    
 
AR-GE ve yenileşmeye (vergi teşvikleri ve hibeleri yoluyla) yapõlan mali destek mikro 
işletmeleri de içerecek şekilde tüm KOBİ çeşitleri açõsõndan etkili midir? Eğer değilse; 
yenileşmede eğitim ve kurumsal değişimi de içeren yatõrõmlarõn finansmanõnõ etkileyen 
pazardaki başarõsõzlõklarõ düzeltmek için hangi tür tedbirler yürürlüğe konuluyor? 
 
KOBİ�lerin yenileşme yönetim becerilerini artõrmalarõnda onlara yardõmcõ olmada hükümet 
ne derece ve nasõl olayõn içine girmektedir? 
 
Teknoloji yayma programlarõnõn hedefleri ve araçlarõnõn yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç 
var mõdõr ? Böylece, KOBİ�lerin bu konudaki öğrenme ve özümseme kapasitelerini artõrmaya 
daha iyi katkõda bulunulabilecektir.  
 
En iyi yenileşme yönetim uygulamalarõnõn ve kõyaslama araçlarõnõn KOBİ�ler arasõnda daha 
geniş kapsamlõ yayõmõ için ne gibi geliştirici tedbirler alõnabilir? 
 
Küreselleşme ile başa çõkmada özel bir önemi olan bilgiye dayalõ yönetim araçlarõnõn daha iyi 
kullanõmõ açõsõndan KOBİ�lere yardõm için özel birtakõm faaliyetler gerekiyor mu? 
 
 KOBİ�ler ve kamu araştõrma sektörü arasõndaki bağlantõlar nasõl iyileştirilebilir? KOBİ�ler 
arasõnda teknik sõnõr ötesi işbirliğini bozan engeller nelerdir? 
 
Hükümet; ulusal veya bölgesel yenileşme ağlarõnõn uluslararasõlaşmasõnõ nasõl geliştirir? 

 
1990�lõ yõllarda uluslarõn literatürüne giren küreselleşme kavramõ önümüzdeki yüzyõlda da 
giderek artan bir önem kazanacaktõr. Küreselleşme ve ekonomideki serbestleşmeden ülkelerin 
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ne ölçüde yarar sağladõklarõ ve ne şekilde bir maliyet yüklenmek zorunda kaldõklarõ 
konusunda genel bir anlaşma bulunmamaktadõr. Tüm kesimler, küreselleşmenin sağladõğõ 
avantajlarõn yanõ sõra yaratacağõ sorunlara da değinmekten geri kalmamaktadõrlar. 
 
KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN SORUNLARI-POLİTİKA VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

A. Küçük Ve Orta Boy İşletmelerin Altyapõ Sorunlarõ ve Mekan/Yerleşim 
Önerileri 7 
 
Küçük ve Orta Boy İşletmeler, tüm ekonomiler için vazgeçilmez temel bir bileşen olarak 
kabul edilmektedirler. Bu işletmeler istihdam ettikleri ve yarattõklarõ işgücü potansiyelinden, 
gerçekleştirdikleri yatõrõmlara, yarattõklarõ katma değere ve ödedikleri vergilere kadar pek çok 
yönleri ile her ekonomide önemli bir yere sahip olabilmektedirler. KOBİ�ler gelişmiş ülkeler 
için önemli olduklarõ kadar gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler içinde �hatta daha fazla- 
önem arz etmektedirler. Zira ekonomik ve endüstriyel yapõ içerisinde diğer sanayi 
işletmelerine kõyasla daha fazla yer aldõklarõ için gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde 
sanayinin ve toplam ekonominin gelişimini ve kalkõnmasõnõ hedefleyen politikalarõn odağõnõ 
da KOBİ�ler oluşturabilmektedir. Bir başka deyişle son anõlan ülkelerde ekonomik 
kalkõnmanõn sağlanmasõnda KOBİ�lere önemli roller düşmektedir. Bu işletmelerin 
geliştirilmesini ve desteklenmesini sağlayõcõ politikalar ekonomik kalkõnma hedeflerinin 
mütemmim cüzü olmuştur.  
 
 KOBİ�lerin ekonomik yapõ içindeki önemleri konusunda özet nitelikte bilgi vermek gerekir. 
İlk olarak KOBİ�lerin üretim teknikleri ve bu tekniklerini yenileyebilme kapasiteleri 
nedeniyle büyük işletmelerin tamamlayõcõsõ olduklarõ söylenebilir. KOBİ�ler sahip olduklarõ 
esnek yapõlarõndan dolayõ ekonomilerde meydana gelmesi olasõ konjonkturel dalgalanmalara 
kolay uyum sağlayabilmekte ve olasõ kriz durumlarõnda ayakta kalmayõ başarabilmektedirler. 
Bu üretim yapõsõnõn söz konusu işletmeler sağladõklarõ bir diğer önemli özellik de değişen 
pazar koşullarõna ve tüketici taleplerine kolay ve hõzlõ uyum sağlamalarõ ve değişen talepleri 
karşõlayabilmeleridir. KOBİ�lerin rekabet kapasitelerinin yüksek oluşlarõ da bir diğer önemli 
özellik olarak vurgulanmaktadõr. Ayrõca KOBİ�ler düşük bir öz sermaye ile kurulabilmekte ve 
az yatõrõm ile çok istihdam olanağõ yaratabilmektedirler.  
 
1985 yõlõ verilerine göre ülkemiz imalat sanayi işletmelerinin %98.6�sõnõ ve toplam istihdamõn 
da %45.6�sõnõ KOBİ�lerin oluşturduğu belirtilmektedir. Bu veriler söz konusu işletmelerin 
Türkiye için de önemli olduklarõ belirginleştirmektedir. 
 
 KOBİ�lerin geliştirilmesi ve desteklenmesini sağlayõcõ politikalardan önemli bir bölümünü de 
bu işletmelerin mekan/yerleşim sorunlarõnõn giderilmesi oluşturmaktadõr. Sanayi 
işletmelerinin düzenli ve planlõ yerleşimlerinin sağlanmasõ hem sanayi işletmelerini içsel 
gelişmeleri açõsõndan hem de oluşabilecek çevre sorunlarõnõn ve düzensiz kentleşmenin 
giderilmesi açõlarõndan önem arz etmektedir. Sanayinin planlõ yerleşimini sağlamak ve 
sanayicilerinin mekan sorunlarõnõ gidermek amacõyla yüz yõlõ aşkõn süredir dünya genelinde 
Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri uygulanmaktadõr. Anõlan bu mekan 
politikalarõ salt planlõ yerleşim anlamõna gelmemektedir. Sunduklarõ farklõ hizmet olanaklarõ 
ve maddi kolaylõklar nedeniyle teşvik unsuru, özendirici bir politika olarak da 
kullanõlmaktadõr.  

                                                 
7 Balaban Osman, �Küçük ve Orta Boy işletmeler İçin Mekan/Yerleşim Önerileri�  
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Türkiye�de Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS) de planlõ 
kalkõnma dönemi ile birlikte uygulanmaya başlanmõştõr. Önceki kalkõnma planlarõ 
incelendiğinde, 40 yõlõ aşkõn bir süredir devam etmekte olan bu uygulamalarõn, sanayi 
gelişiminin sağlanmasõ, bölgesel dengeli kalkõnmanõn sağlanmasõ ve sanayinin planlõ 
yerleşimi sağlanarak oluşabilecek çevre sorunlarõnõn giderilmesini hedeflediği görülmektedir.  
 
Organize Sanayi Bölgeleri Ve KOBİ�ler 
OSB�leri uygulamasõnõn başlangõcõ 19. yüzyõlõn sonlarõna rastlamaktadõr. İlk uygulama 
İngiltere�nin Manchester kentinde yapõlmõş ve daha sonra 20. yüzyõlõn başlarõnda başta 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere olmak üzere gelişmiş ülkelerce uygulanmaya 
başlanmõştõr. İlk uygulamalarõn amacõ sanayicilerin altyapõlõ arsa ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ 
yolu ile bu bölgeleri inşa eden özel firmalarõn kar elde etmeleri olmuştur. Bir başka deyişle ilk 
uygulamalar özel sektör tarafõndan kar elde etmek amacõyla gerçekleştirilmişlerdir.  
İkinci Dünya savaşõ ile birlikte başlayan dönem OSB�leri uygulamasõ açõsõndan bir milat 
kabul edilebilir. Zira bu dönem ile birlikte uygulama tüm dünya ölçeğinde yaygõnlaşmõş ve 
başlangõç amacõndan oldukça farklõ bir biçimde geliştirilmeye başlanmõştõr. Gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda farklõ amaçlarõn gerçekleştirilmesi için OSB�leri bir 
devlet yatõrõmõ olarak uygulanmaya başlanmõştõr. Az gelişmiş ülkelerde özellikle Hindistan�da 
OSB�leri uygulamasõ Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacõna hizmet eder 
bir biçimde düzenlenmiştir.  
 
Yapõlan çalõşma ve araştõrmalar OSB�lerin, KOBİ�ler ve bu işletmelerin geliştirilmesi için 
önemli olduklarõnõ vurgulamaktadõr. OSB�leri, her ölçekteki sanayi işletmesinin yerleşmesine 
olanak tanõmasõ ve her ölçekteki işletmenin bu yerleşmeden fayda sağlamasõna rağmen 
çoğunlukla KOBİ�ler açõsõndan daha önemli ve faydalõ olarak belirtilmektedirler.  

 
OSB�leri uygulamasõnõn önemi bu yerleşim biçiminin yerleşen firmalar açõsõndan yarattõğõ 
ekonomilerde yatmaktadõr. Her şeyden önce KOBİ�lerin büyük ölçekli sanayi işletmelerine 
kõyasla sahip olduklarõ sermaye birikiminin görece az olduğu bilinir. Bu nedenle KOBİ�lerin 
sahip olduklarõ bu küçük sermaye birikimini üretim artõşõndan, teknolojik yenilikleri 
gerçekleştirmeye, uygun koşullarda arsa ve fabrika elde etmekten, üretim maliyetini 
karşõlamaya kadar pek çok amaç için kullanmak kõsõtõ ve zorluğu ile karşõ karşõya 
kalmaktadõrlar. Bu nedenle devlet yardõmõ ve uzun vadeli düşük faizli krediler kullanarak 
OSB�lerine yerleşmek KOBİ�lerin mekan sorununu gidermek amacõyla sermayelerinin büyük 
bölümünü kullanmak zorunluluğunu ortadan kaldõrmaktadõr. Bir başka deyişle OSB�lerine 
yerleşmek KOBİ�ler açõsõndan sermaye tasarrufu getirmektedir. Ayrõca KOBİ�lerin yapõsõ ve 
sahip olduklarõ olanaklar itibariyle doğru ve rasyonel üretim mekanõnõ bulmak ve burayõ 
gerekli altyapõ ve üstyapõ hizmetleri ile donatmak konusunda yeterli bilgiye sahip olmadõklarõ 
açõktõr. Bu bilgiyi satõn almak durumda kalmalarõ ise yine maliyeti arttõrõcõ ve sermaye 
birikimlerini azaltõcõ bir durumdur. OSB�lerinde yerleşmeleri durumunda tüm bu hizmetlere 
düşük ve uzun vadeye yayõlmõş bir maliyette hazõr olarak sahip olabilmektedirler. 
 
Yine sanayi işletmelerinin OSB�lerinde toplanmalarõnõn sonucu oluşan dõşsal ekonomiler de 
KOBİ�ler açõsõndan pek çok yararõ beraberinde getirmektedir. Dõşsal ekonomiler üretim 
faaliyetinin içerisinde gerçekleştiği ortam, çevre ile ilgili ve üretim sürecinden dõşsal olarak 
gelişen ekonomik getiri ve yararlardan oluşmaktadõr. OSB bünyesinde sanayi işletmelerinin 
toplanmasõ ve bir araya gelişleri bu işletmeler açõsõndan önemli dõşsal ekonomiler 
yaratmaktadõr. Bu dõşsal ekonomiler çoğunlukla bilgi ve tecrübelerin karşõlõklõ olarak 
değişimini, alõş-verişini kapsamaktadõr.  
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OSB�lerde bulunan firmalar arasõnda yeni üretim teknikleri, pazar koşullarõ, teknolojik 
gelişmeler, personel eğitimi ve benzeri konularda karşõlõklõ bilgilendirme ve etkileşim söz 
konusu olmaktadõr. Kuşkusuz bu ekonomiler de KOBİ�ler için çok daha yararlõdõr. Büyük 
işletmelere kõyasla bu türden bilgilere kendi imkanlarõyla sahip olmakta sõkõntõ çeken ve 
bilgiye ulaşma maliyetini karşõlayamayacak durumdaki KOBİ�lerin OSB�lerinde yerleşmeleri 
bu dõşsal ekonomilerden oldukça önemli düzeyde faydalanmalarõ anlamõna gelmektedir.  
Ayrõca OSB�leri buralarda yerleşen sanayicilere pek çok hizmet ve olanaklar sunmaktadõr. 
Ortak altyapõ hizmetlerinden, arõtma tesislerine, personel eğitim merkezlerinden, banka, 
kantin ve benzeri hizmetlere kadar pek çok hizmet ve olanağa OSB�lerde ulaşmak mümkün 
olmaktadõr. Bu hizmetleri sanayi işletmelerinin tek başlarõna sağlamaya çalõşmalarõ hem bu 
hizmetlerim birim maliyetlerini arttõrmakta hem de sanayi işletmelerinin üretim maliyetlerini 
arttõrmaktadõr. Bu durum KOBİ�ler açõsõndan yine oldukça önemli bir sorun olarak 
belirmektedir. Bu nedenle KOBİ�ler OSB�lerde yerleşerek bu sorunu da çözebilmektedirler.  
 
Birbirleriyle ilişkili olarak faaliyet gösteren sanayi işletmeleri için ulaşõm maliyeti yine 
önemli bir unsurdur. Bu türden tesislerin bir arada üretim yapmalarõ anlamõna gelen OSB�leri 
hem bu ulaşõm maliyetlerinin azaltõlmasõnda hem de benzer işkollarõnda çalõşan sanayi 
işletmeleri için dõşsal ekonomilerden çok daha fazla yaralanmalarõ ile sonuçlanmaktadõr.      
 
OSB�leri salt buralara yerleşen sanayicilere faydalar sağlamamaktadõrlar. OSB�lerinin 
uygulanmasõnõn önemli bir amacõ da kentlerin sağlõklõ ve planlõ gelişmelerinin sağlanmasõdõr. 
Sanayi işletmelerinin kentte düzensiz ve dağõnõk olarak yerleşmelerinin pek sorunu 
beraberinde getirmektedir. Her şeyden önce bu türden düzensiz ve dağõnõk sanayi yerleşimi 
altyapõ sunma sorumluluğunu taşõyan yerel ve merkezi yönetimleri zora sokmakta ve söz 
konusu altyapõ sunumunun maliyetini oldukça yükseltmektedir. Ayrõca sanayinin düzensiz 
yerleşimi pek çok çevre sorununu da gündeme getirmektedir. Hava kirliği, su kaynaklarõnõn 
kirlenmesi, verimli tarõm topraklarõnõn ve orman alanlarõnõn kaybõ gibi pek çok olumsuz 
sonuç oluşmaktadõr. Sanayinin kentleşmeyi hõzlandõran önemli bir dinamik olduğu ve sanayi 
işletmelerinin yerleştikleri bölgeye konut ve yan sanayi gibi diğer kentsel faaliyetleri de 
çektiği düşünülürse, planlõ bir kentsel gelişmenin öncelikle sanayinin planlõ gelişim ve 
yerleşimini hedeflemesi gereği kaçõnõlmazdõr. Bu nedenle OSB�lerinin önemli bir hedef alanõ 
da sanayi işletmelerinin planlõ ve düzenli yerleşimlerinin sağlanmasõ yoluyla olasõ çevre 
sorunlarõnõn giderilmesi, altyapõ maliyetlerinin azaltõlmasõ ve planlõ kentsel gelişmenin 
sağlanmasõ olarak tanõmlanabilir. Zira OSB�lerinin dünya ölçeğindeki uygulamasõ ve farklõ 
ülke deneyimleri de göstermektedir ki OSB�leri sanayinin geliştirilmesi ve desteklenmesi, 
kentlerde sanayi gelişiminin kontrol edilmesi, sanayi yatõrõmlarõnõn istenen bölgelere 
yönlendirilmesi yoluyla bölgesel dengeli gelişmenin sağlanmasõ amaçlarõ için 
kullanõlmaktadõr.         
 
Organize Sanayi Bölgelerinin Mevcut Durumu 
 
Daha önce de belirtildiği gibi Türkiye�de OSB�leri uygulamasõ 1960 yõlõndan sonra planlõ 
kalkõnma dönemi ile başlamõştõr. Bu dönem ile birlikte ülkede sanayinin geliştirilmesi 
amacõyla pek çok teşvik tedbiri uygulamaya konmuştur. Düşük faizli ve uzun vadeli krediler, 
gümrük muafiyetleri, ithalat kolaylõklarõ ve benzeri pek çok teşvik ile sanayi gelişiminin 
hõzlandõrõlmasõ hedeflenmiştir. OSB�leri de girişimcilerin planlõ, altyapõsõ hazõr arsa 
ihtiyaçlarõnõn düşük maliyetle karşõlanmasõ, sanayinin düzenli ve planlõ gelişiminin 
sağlanmasõ ve bölgeler arasõ gelişmişlik farklarõnõn giderilmesi gibi amaçlar doğrultusunda 
uygulamaya konmuş bir teşvik politikasõdõr. 1962 yõlõnda Bursa OSB ile başlanan uygulama 
süreci bugün 40 yõl gibi bir süreye yaklaşmõştõr. 
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Anõlan 40 yõllõk süre içerisinde bitirilen OSB sayõsõ 43�tür. Tamamlanan 43 adet bölgenin 
doluluk oranlarõ incelendiğinde ise, üretime geçilmiş parsel esas alõndõğõnda ülke genelinde 
tamamlanmõş OSB�lerinin %62�sinin dolu olduğu sonucuna ulaşõlmaktadõr. İnşa halinde 
olanlar da sayõya dahil edildiğinde ise doluluk oranõ %74 olarak belirmektedir.  
 
Bu verilerden yola çõkarak OSB�leri için belirlenen hedeflere ulaşma da başarõ düzeyinin 
düşük olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle sanayinin gelişimini teşvik etmek amacõyla 
sanayicilere planlõ ve altyapõlõ arsa tahsisi hedefi tamamlanan 43 adet bölgede gerçekleştirilen 
6477 sanayi parsel sunumu ile oldukça yetersiz düzeyde kalmõştõr. Ayrõca tamamlanan 
bölgelerdeki doluluk oranlarõnõn düşük oluşu da sanayi işletmelerinin OSB�lerinde 
yerleşmeye rağbet etmedikleri sonucunu gösterebilir. Bu sonucun nedenleri ise talebin 
yetersiz olduğu yerlerde OSB kurulmasõ ya da kurulan bölgenin yerinin doğru tespit 
edilmeyişi olabilir. 
 
Tamamlanan OSB�lerin bölgesel dağõlõmlarõ incelendiğinde ise, Marmara�da 6, Ege�de 10, 
Akdeniz�de 5, İç Anadolu�da 9, Karadeniz�de 6, Doğu Anadolu�da 3 ve Güney Doğu 
Anadolu�da ise 4 adet OSB tamamlanmõştõr. Bu verilerden yola çõkarak OSB�leri için 
belirlenmiş olan bölgesel dengeli gelişmenin sağlanmasõ hedefine de pek ulaşõlamadõğõ 
açõktõr. Yatõrõmlarõn çoğu ülkenin gelişmiş olan batõ bölgelerinde yoğunlaştõrõlmõştõr.  
 
OSB�ler için ülkemizde belirlenen hedeflerden birisinin de planlõ kentsel gelişmenin 
sağlanmasõ ve kentsel alan düzenlemesi hedefine de ulaşõlamadõğõ pek çok kaynak tarafõndan 
ifade edilmektedir. Zira OSB yer seçim kararõ çevre düzeni ve nazõm imar planlarõndan 
bağõmsõz olarak verilebilmektedir. Anõlan planlar ile OSB kararõ arasõ bir bütünlük 
kurulamamakta ve son karar planlama sürecinin içsel bir kararõ olarak verilememektedir. 
          
Organize Sanayi Bölgeleri İle İlgili Sorunlar-Öneriler 
 
Ülkede düzenli bir sanayi yapõsõnõn oluşmasõnda, bölgeler arasõ gelişmişlik farklarõnõn 
azaltõlmasõnda ve kentlerin planlõ gelişimine katkõ sağlanmasõnda rol oynamasõ planlanan 
OSB�ler bugün ulaştõğõ nokta da gerek kuruluş aşamasõnda gerekse bölgenin faaliyete geçişi 
sonrasõnda çeşitli sorunlarla karşõlaşmaktadõrlar. Bu sorunlarõn kaynağõ kent planlama 
pratikleri ile OSB yer seçim ve planlama aşamalarõ arasõ kopukluk, hukuki düzenlemelerin 
yetersizliği, devlet desteğinin yetersizliği ve kaynaklarõn atõl kalmasõna ve israf edilmesine 
neden olan siyasi tercihlerdir.  
 
Hukuki Düzenlemeler 
 
1962 yõlõndan beri uygulanan OSB�lerin kuruluş, işleyiş kurallarõnõ ve işlemleri düzenleyen 
tam bir yasal dayanak henüz geliştirilmemiştir. Uygulama halen Fonlar Yönetmeliği 
kapsamõnda sürdürülmektedir. Uygulamada yaşanan güçlüklerin çözülmesi ve OSB�lerin 
etkin bir teşvik ve yatõrõm aracõ olarak düzenlemesi için OSB�leri yasa tasarõsõnõn çõkarõlmasõ 
ve uygulamaya konmasõ gerekmektedir.  
 
OSB�lerinin kurulmasõ, işletmeye açõlmasõ sürecinde önemli görevler üstlenen �Müteşebbis 
Heyet� oluşumunda sanayiyi temsil eden �sanayicilerin oluşturduklarõ derneklerin� ve ticaret 
odalarõnõn� yer almasõ, oluşturulacak bölgenin kamu kurum ve kuruluşlarõ nezdindeki 
bürokratik işlemlerin aşõlarak belirli bir yol kat etmesi ve yapõlan işlerin finansmanõ suretiyle 
mali sorumluluğu üstlenmesi bakõmõndan gerekli görülmektedir. Teşebbüsün gerçek 
muhatabõ, sahibi ve nihai hedefi olan sanayiciler uzun yõllar OSB içinde fiilen ve aktif olarak 
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yer almakta ve hatta müteşebbis heyetlere katõlõmda nisap açõsõndan çoğunluğu oluşturmakta, 
teşebbüsün mali sorumluluğunu bizzat üstlenerek, sahip olduklarõ tecrübe birikimleri ile OSB 
pratiğini zenginleştirmekte ve teşebbüsün her anlamda itici gücünü teşkil etmektedir. Sonuç 
olarak çõkarõlacak yasada OSB�nin mali ve hukuki sorumluluğunu yüklenme konusunda 
önemli görevler üstlenen sanayici derneklerinin yer almasõ, sanayinin geliştirilmesi ve 
sektörel konularda yaptõğõ araştõrmalarla sanayiyi yönlendirmesi bakõmõndan önem 
taşõmaktadõr.  
 
Yasa tasarõsõnõn hazõrlanmasõ sõrasõnda OSB kurulmasõ sürecinin kent ve bölge planlama 
pratikleri ile ilişkisinin bugün var olandan çok daha sõkõ bir biçimde kurulmasõ gereği göz 
önünde bulundurulmalõdõr. Bölge kurulmasõ planlanan yerler için sanayinin mevcut durumu, 
gelişme potansiyeli ve mevcut talebin niteliği gibi konularõ içeren bir ön aşama 
kurumsallaştõrõlmalõdõr. Yer seçimi aşamasõnõn ise kent ve bölge planlarõnõn dõşõnda ve 
onlardan bağõmsõz olarak verilmesini engelleyici önlemler ilkeleştirilmelidir. 
 
Uzun yõllardõr süren OSB pratiği içinde mevcut olan bir eksiklik OSB�nin hükmi şahsiyetinin 
bulunmamasõdõr. Çõkarõlacak yasa bu eksikliğin giderilmesini de hedeflemelidir.  
 
OSB�ler içinde ve dõşõnda faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarõ arasõnda haksõz rekabete neden 
olmayacak düzenlemelerin yasada yer almasõ bir diğer önemli husustur. OSB�ler içinde 
üretim yapan sanayi kuruluşlarõndan yasalarõn öngördüğü arõtma tesislerini inşa ettirerek 
çevre kirliğine yol açmadan üretim yapmalarõ istenmektedir. OSB�ler içinde veya dõşõnda 
üretim yapan sanayi işletmeleri aynõ zamanda belediyelere �atõk su bedeli� ödemektedirler. 
Atõk su arõtma tesisi işleten OSB�lerde yer alan işletmelerden �atõk su bedeli� alõnmamasõ ya 
da atõk su arõtmasõ yapmayan işletmelerden alõnandan daha az bir bedel alõnmasõ 
sağlanmalõdõr. Böylece hem işletmeler arasõ haksõz rekabet engellenecektir hem de 
işletmelerin atõk su arõtma tesisi yapmalarõ teşvik edilmiş olacaktõr.  
 
Planlama     
 
OSB kararlarõnõn bugün yeterince etkin olamamasõnõn önemli bir nedeni bölge kurulmasõ 
düşünülen yerler için efektif bir talep araştõrmasõ yapõlmamasõdõr. İller ve bölgelerin sanayi 
gelişim potansiyeli doğru tespit edilmeli, sektör analizleri yapõlmalõ ve yerel talebin doğru ve 
etkin olarak belirlenmesinin ardõndan OSB yer seçim kararõ verilmelidir. Ayrõca kurulmasõ 
düşünülen OSB�nin niteliği/özellikleri de belirlenecek bu potansiyel ve talep doğrultusunda 
yapõlmalõdõr. OSB�nin ihtisaslaşmõş ya da farklõlaşmõş mõ olacağõ, OSB alanõnõn yeri ve 
büyüklüğü, OSB�de yer alacak parsel büyüklükleri, OSB bünyesinde sunulacak hizmetlerin 
niteliği ve niceliği gibi özellikler sanayi yapõsõnõn mevcut durumu, gelişme potansiyeli, sektör 
analizleri ve yerel talep doğrultusunda belirlenmelidir. Bu tespitlerin doğru, hõzlõ ve etkin bir 
biçimde yapõlabilmesi için yerel yönetimler/belediyeler ile işbirliğine gidilmeli, yerel 
yönetimlerin/belediyelerin sürece tam katõlõmlarõ sağlanmalõdõr.              
 
OSB uygulamasõ kent ve bölge planlama süreçlerinden bağõmsõz ya da kopuk olarak 
gerçekleştirilebilmektedir. OSB kurulmasõ düşünülen yerin belediye ve mücavir alan sõnõrlarõ 
ile çevre düzeni planõ sõnõrlarõ dõşõnda kalmasõ durumunda, kent ve bölge planlarõnõ yapan 
kurumlardan başta belediyeler olmak üzere Bayõndõrlõk İskan Bakanlõğõ, GAP İdaresi 
Başkanlõğõ, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlõğõ gibi kurumlar sürecin dõşõnda 
kalmaktadõrlar. Anõlan kurumlarca yapõlan planlar doğrultusunda belirlenen sanayi gelişim 
hedefleri ve sanayi gelişim alanlarõ ile OSB kararõ arasõ uyumsuzluklar oluşmaktadõr. Bu 
uyumsuzluklarõn giderilmesi için OSB yatõrõm kararõndan yer seçim ve bölgenin planõn 
yapõlmasõ aşamalarõna kadar yukarõda anõlan kurumlarõn ve özellikle yerel 
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yönetimlerin/belediyelerin sürece etkin katõlõmlarõ sağlanmalõdõr. OSB kararõ Çevre Düzeni 
Planlarõnda, Nazõm Planlarda ve Bölge Planlarõnda sanayi gelişimi için belirlenen hedefler ve 
kararlar doğrultusunda verilmeli ve yer seçimi anõlan planlarda belirlenen alanlarda yapõlmalõ 
ve planlarõn öngördüğü alanlar dõşõnda OSB kararõ verilmemelidir. 
 
Ayrõca uygulamada, OSB�ler içinde faaliyet gösterecek firmalarõn kullanacaklarõ yol, enerji 
v.b. ihtiyaçlarõ tahminlere dayalõ olarak hazõrlanan altyapõ projeleri ile karşõlanmaktadõr.  
 
 
Devlet Destekleri  
 
Ülkemizde OSB�ler büyük bir çoğunlukla devlet desteği alarak kurulmakta ve işletilmektedir. 
Kredi kullanõmõ ile kurulan OSB�lerin temel sorunu devlet destek ve yardõmlarõnõn yetersiz 
oluşudur. Bir yandan kurulan OSB�lere ayrõlan ödeneklerin yetersizliği diğer yandan da 
inşaatõ devam eden OSB�ler tamamlanmadan yeni OSB kurulmasõ kararlarõnõn alõnmasõ 
kaynak yetersizliği sorununu daha da büyütmekte ve yapõmõ devam eden OSB�lerin 
tamamlanma ve üretime geçiş sürelerini geciktirmektedir. Bu nedenle yapõmõ başlamõş olan 
ve bitme aşamasõna gelen OSB�lerin bitirilmesi öncelikle hedeflenmeli ve kaynaklar bu 
yatõrõmlara kanalize edilmelidir. Ayrõca devlet yardõmõ talep etmeden kurulacak OSB�lerin 
kuruluş çalõşmalarõnda kolaylõk sağlanmalõdõr.  
 
Siyasi Tercihler   
 
Düzenli bir sanayi yapõsõ oluşturulmasõ, sanayici yatõrõm taleplerinin bu yapõ içine çekilmesi 
ve bu yapõ doğrultusunda yönlendirilmesi OSB�lerin yaygõnlaştõrõlmasõ ile doğru orantõlõdõr. 
Bu bağlamda kurulacak OSB�lerin yer seçimleri önemli ve belirleyici olmaktadõr. Ancak ülke 
pratiği de göstermiştir ki, OSB yatõrõm kararlarõ kimi zaman talebin ve ihtiyacõn olduğu 
yerlerden ziyade, siyasi tercihlerin sonucu verilmektedir. Yapõmõ tamamlanmõş olan ve halen 
boş durumda bulunan Kars OSB buna bir örnektir. Bu biçimde verilen yatõrõm kararlarõ ülke 
ekonomisine beklenen faydayõ sağlamadõğõ gibi, kaynaklarõn atõl kalmasõna ve israf 
edilmesine neden olmaktadõr. OSB yatõrõm kararõ ve yer seçimi siyasi baskõlardan 
arõndõrõlarak sanayi gelişimi öngörülen alanlarda yapõlmalõ ve yanõ sõra o bölgeye ilişkin 
sanayici yatõrõm taleplerinin varlõğõ da dikkate alõnmalõdõr.  
 
 Diğer 
 
OSB�lerinin endüstriyel üretim yapan bölgeler olmalarõnõn yanõ sõra üretilen ürünlerin sürekli 
olarak geliştirilmesi, ileri teknoloji kullanarak artõ değeri yüksek ürünler üretebilen ekonomik 
yerleşmeler olmasõ hususu da dikkate alõnmalõdõr. OSB�lerinin bu yönde gelişebilmelerinin 
sağlanmasõ için bu bölgeler bünyesinde teknoloji gelişim merkezleri ve teknoparklar 
kurulmasõ yönünde çalõşmalar yapõlmalõdõr. Yurtdõşõnda görülen biçimi itibariyle OSB�lerin 
sanayi parklarõna dönüştürülebilme imkanõn sağlanmasõ yönünde çalõşmalar ve hukuki 
düzenlemeler yapõlmalõ ve bu bölgeler ile çeşitli bilimsel kuruluşlarla işbirliği ve ortak 
çalõşmalar yapõlmasõna çalõşõlmalõdõr.  
 
Ayrõca OSB kurulmasõ çalõşmalarõnda görülen önemli bir sorun da bürokratik işlemlerin 
yavaş yürütülmesi neticesinde OSB kuruluş sürelerinin uzamasõ ve altyapõ çalõşmalarõna geç 
başlanmasõdõr. Yatõrõmõn etkin ve doğru bir biçimde zamanlanmasõ ve bitiş tarihinin bilinmesi 
sanayicilerin OSB�lerine yerleşmelerini teşvik edecek bir etkendir. OSB yatõrõmõnõn başarõsõ 
kuruluş süresinin kõsa ve yatõrõmõn hõzlõ gerçekleşmesi ile de ilgili olduğundan bürokratik 
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işlemler azaltõlmalõ ve hõzlandõrõlmalõdõr. Bu da, süreçte yer alan kurum ve kuruluşlar arasõ 
koordinasyonun etkin sağlanmasõ ile mümkün olacaktõr. 
 
Küçük Sanayi Siteleri İle İlgili Sorunlar-Öneriler 
 
Raporun önceki bölümlerinde OSB�lerinin KOBİ�ler açõsõndan getireceği ekonomik 
faydalarõn Küçük Sanayi Siteleri (KSS) için de geçerli olduğu düşünülebilir. Kõsõtlõ sermaye 
olanaklarõ nedeniyle sağlõksõz çalõşma ortam ve koşullarõnda üretim yapma durumunda kalan 
küçük girişimcilerin pek çok olanağõ beraberinde getiren KSS�ler bünyesine daha sağlõklõ 
koşullarda üretim yapmalarõnõn sağlanmasõ bu girişimcilerin verimliliklerinin artmasõnda 
önemli katkõlar sağlayacaktõr. Ayrõca küçük girişimciler için KSS�lerde bir arada bulunma 
imkanõ üretime ilişkin bilgi ve kapasitelerinin arttõrõlmasõ yolu ile söz konusu girişimcilerinin 
orta ölçeğe geçiş şanslarõnõ kuvvetlendirecektir.  
 
OSB�leri uygulamasõ gibi KSS�ler de planlõ kalkõnma dönemi ile birlikte geliştirilmeye 
başlanmõştõr. Önceki kalkõnma planlarõ incelendiğinde görülmektedir ki, KSS�lerin 
geliştirilmesinde, küçük girişimcilerin daha sağlõklõ koşullarda üretim yapmalarõnõn 
sağlanmasõnõn yanõ sõra OSB�lerdeki firmalarõn tamamlayõcõsõ konumunda çalõşan küçük 
işletmelerin OSB� lere yakõn yerlerde planlõ yerleşimleri sağlanarak sanayinin plansõz ve 
kontrolsüz gelişiminin engellenmesi hedeflenmiştir. 
 
B. Finansman Sorunlarõ ve Çözüm Önerileri 

Küçük ve orta boy işletmelerin finansal ihtiyaçlarõnõ öz kaynaklarõndan karşõladõklarõ ve dõş 
kaynaklõ finansman araçlarõndan yeterince yararlanamadõklarõ bilinmektedir. Yoğun bir 
rekabet ortamõnda faaliyetlerini sürdüren KOBİ�ler iş hacimlerini genişletmek ve yüksek 
enflasyonun varolduğu piyasa koşullarõnda sermayelerini korumak istediklerinde artan bir 
düzeyde işletme sermayesi ihtiyacõ duymaktadõrlar. Ancak KOBİ�lerin sõnõrlõ sermaye yapõsõ, 
genelde satõşlarõn vadeli olmasõ gibi nedenlerden dolayõ KOBİ�ler yetersiz işletme sermayesi 
ile çalõşmakta ve büyük ölçüde kõsa vadeli kaynak gereksinimi duymaktadõr.  
 
Bunun yanõ sõra KOBİ�lerin işlerini büyük ölçüde özkaynak sermayesi ile kurmalarõ, 
finansman imkanlarõnõn sõnõrlõ olmasõ ve imkanlarõ etkin kullanamamalarõ, özkaynak 
yetersizliğini de önemli bir sorun haline getirmektedir. Bu sorunlara, iş hacimlerinin sõnõrlõ 
oluşu da eklenince , KOBİ�lerin büyümek için gerekli, uzun vadeli fonlarõ oto finansman 
yoluyla sağlamasõ oldukça güçleşmektedir. 

 
Banka Kredileri: 

 
Ülkemizde, küçük ve orta boy işletmelerin, en yaygõn finansman aracõ olan banka 
kredilerinden yararlanma oranõnõn çok düşük olduğu görülmektedir. Esnaf-sanatkar ve 
KOBİ�lerimizi en büyük kredi desteğini sağlayan ve bu görev kendisine kuruluş yasasõ ile 
verilen  tek banka Türkiye Halk Bankasõdõr. Halk Bankasõnca kullandõrõlan krediler temelde 
ihtisas kredileri ve diğer krediler olmak üzere ikiye ayrõlmaktadõr. İhtisas kredileri 
kapsamõnda kooperatif, sanayi ve fon kredileri, diğer krediler kapsamõnda da ticari ve bireysel 
krediler yer almaktadõr. Halk bankasõ toplam kredileri içerisinde ihtisas kredileri %65,6 lõk bir 
paya sahipken, bu oran ülkemiz net kredi hacmi içinde %4,8  düzeyindedir. 

 
Türkiye Halk Bankasõnca esnaf-sanatkar ve KOBİ�lere kullandõrõlan ihtisas kredilerinin, 
ülkemizde işletmelere yönelik kullandõrõlan toplam kredi tutarõ içindeki payõ 1995 yõlõndan 
itibaren aşağõdaki tabloda gösterilmektedir.  
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Tablo 6: KOBİ�lerin Kredi Hacmindeki Payõ 

 
 

 9.12.1995  7.12.1996  6.12.1997  5.12.1998  6.11.1999 

İşletmelere Yönelik 
Kullandõrõlan                   
Toplam Kredi Tutarõ 

2.264.795 4.651.705 7.053.181 10.988.126 16.600.615 

       . Merkez Bankasõ     
         (Dolaysõz Kredi) 

1.374.114 2.949.147 338.789 983 1.978 

       . Mevduat  
         Bankalarõ 

813.571 1.528.914 6.384.251 10.389.202 15.576.042 

       . Kalkõnma ve  Yatõrõm      
         Bankalarõ 

77.110 173.644 330.141 597.941 1.022.595 

Halkbankasõ KOBİ Kredileri 
(Sanayi, Fon ve Kooperatif 
Kredileri Toplamõ) 

49.313 140.000 300.000 505.000 800.516 

KOBİ'lerin Kredilerden 
Yararlanma Oranõ (%) 

2,18 3,01 4,25 4,60 4,82 

 
Tablo 6� daki  veriler õşõğõnda, küçük ve orta boy işletmelere yönelik olarak 1995 yõlõnda Halk 
Bankasõ tarafõndan verilen toplam kredi oranõ %2 iken, bu oranõn 1999 yõlõ sonu itibariyle 
%4,8 olduğu görülmektedir. Halk Bankasõ kredileri içinde özel bir önem taşõyan ihtisas 
kredilerinde son yõllarda önemli gelişmeler kaydedildiği de bir gerçektir. Ancak ülke 
genelinde net kredi hacmi içinde söz konusu kredilerin aldõğõ pay çok sõnõrlõ düzeyde 
kalmaktadõr. Bu durum, bu kesime yönelik finansman politikalarõnõn gözden geçirilmesi, yeni 
mekanizmalarõn devreye girmesi ihtiyacõnõ ortaya koymaktadõr.   
 
ABD�de KOBİ�lerin toplam kredilerden aldõğõ pay %42,7, Japonya�da %50, İngiltere�de 
%27,2 iken bu oranõn Türkiye�de %4,8 gibi düşük olmasõnõn sebebi KOBİ�lere yönelik olarak 
sadece Halk Bankasõnõn kredi tahsis etmesi ayrõca bankanõn kaynaklarõnõn sõnõrlõ ve kaynak 
maliyetlerinin yüksek oluşu, ülkemizdeki kredi şartlarõnõn ağõr ve kredilerin kõsa vadeli 
olmasõdõr. KOBİ�lere yönelik tahsis edilen kredilerde en yüksek paya sahip olan Japonya�da 
bu sorunun çözümü için, ülke gene5linde tüm bankalarõn toplam kredi hacminin belirli bir 
oranõnõn KOBİ� lere kullandõrõlmasõ zorunluluğu mevcuttur. 8  

 
Kredi Teminatlarõ,Kredi Garanti Fonu9: 
 
Ülkemizde kredi karşõlõğõnda  istenen teminatlarõn, genellikle kredi tutarõnõn en az iki katõ ve 
gayrimenkul ipoteğine bağlõ olmasõ bu kesimin kredi temin etmedeki sorunlarõndan bir 
diğeridir. Bu sorunun çözümü için, KOBİ�lere banka kredilerinde teminat problemlerinin 
giderilmesi için halihazõrda faaliyet gösteren Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştõrma AŞ 
gibi kuruluşlarõn yaygõnlaştõrõlmasõ gerekmektedir.  
 
Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştõrma A.Ş. 1991 yõlõnda Halk Bankasõnõn verdiği ihtisas 
kredilerine teminat sağlamak amacõyla, TOBB, TESK, TOSYÖV, MEKSA KOSGEB, Halk 
Bankasõ tarafõndan kurulmuştur. 
                                                 
 
8 Aktaş Selma, �KOBİ�lerin Ekonomideki Yeri ve Önemi� 
9 Önder Namõk, �Kredi Garanti Sistemi Nedir?� 
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Kredi Garanti Fonunun verdiği garantilerin karşõlõğõnõ, Halk Bankasõ nezdindeki teminat 
sorumluluk fonu oluşturmaktadõr. Bugüne kadar bu fona 3.500.000.-DEM Alman Teknik 
İşbirliği Kurumu, 3.500.000.-DEM ve 1.170.000.-DEM Teknoloji Fonu  toplam 4.670.000 
DEM KOSGEB tarafõndan olmak üzere toplam 8.170.000.-DEM�lik katkõ sağlanmõştõr. 
Halkbankasõ, teminat sorumluluk fonunun beş katõ kadar KGF garantisini kabul etmektedir.  
 
Kamu yararõna hareket eden ve elde ettiği karõ ortaklarõna dağõtmayarak teminat sorumluluk 
fonuna ekleyen KGF, kurumlar vergisinden muaftõr. 
 
Garanti/kefalet şartlarõ 
 
KGF uygulamasõndan, küçük ve orta boy işletme sahibi tacir-sanayiciler ile esnaf-sanatkarlar 
ve genç girişimciler yararlanabilirler.200 işçiye kadar çalõşanõ olan işletmeler KOBİ olarak 
kabul edilmektedirler. KGF garanti/kefaletinin üst sõnõrõ, kullandõrõlan kredinin yüzde 
seksenini geçmemek koşuluyla en çok 400.000.- DM eşdeğeri TL�sõdõr. 
 
Türkiye�nin bütün bölgelerindeki KOBİ�ler KGF teminatõndan yararlanabilirler. KGF 
uygulamasõnda bütün Halk Bankasõ şubeleri KGF�ye başvuruya ücretsiz aracõlõk etmekte ve 
bu uygulama hakkõnda bilgi vermektedir. 
 
Kredi Garanti Fonu, değerlendirmesinde önceliği projenin yapõlabilirliğine, yönetim 
yeterliliğine, firmanõn ve ortaklarõn moralitesine, özkaynak katkõsõna ve kredinin geri 
ödenebilirliğine vermektedir. Teminat, bu değerlendirmede en son unsur olarak görülmekte ve 
gerekli görülen hallerde bankanõn ilkelerine uymadõğõ için kabul etmediği türdeki teminatlar 
KGF tarafõndan kabul edilmektedir. 
 
Ulaşõlan Rakamlar 
 
Kredi Garanti Fonu, 1994 yõlõndan bugüne kadar 754 kredi için toplam 51.631.395.-DEM 
tutarõnda garanti vermiş olup, bunlarõn 348�i tesis 332 adedi işletme  ve 74 tanesi de genç 
girişimci kredileri içindir. Bu garantilerden 52 adediyle ilgili olarak Halkbankasõ�na 
3.222.341.- DEM ödeme yapõlmõştõr. 
 
1999 yõlõnda da 80�i tesis 92�si işletme 1 tanesi de genç girişimci olmak üzere toplam 173 
garanti talebi karşõlanmõş olup, bu garantilerin toplam değeri 2.298.968.500.000.-TL�sõdõr. 
DM bazõnda bu yõl içinde verilen garantiler 9.470.951,-DM�dõr. 
 
Kredi garanti sisteminin geliştirilmesi için başta kamunun KGF�nin riskine kõsmi katõlõmõ 
olmak üzere bir çok yeni düzenleme gerekmektedir. 
 

1- Örnek alõnan Ülke Almanya�da devlet kredi garanti kuruluşlarõnõn riskine rücua 
kefalet yoluyla batõ eyaletlerinde % 65, doğu eyaletlerinde ise % 80 oranõnda katõlmaktadõr. 
Ülkemiz uygulamasõnda da devletin kredi garanti fonunun riskine belli bir oranda iştirak 
etmesi sistemi güçlendirecek, kredi garanti sisteminin gelişmesi için yapõlmasõ gereken diğer 
hususlarõn gerçekleştirilmesini kolaylaştõracaktõr. 
 

2- Halk Bankasõ dõşõndaki bankalarõn da KOBİ�lere kullandõrdõğõ kredilere garanti 
verilebilmesi, kredi garanti sistemini tek bankaya bağlõ olmaktan çõkaracaktõr. 
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3- KGF�nin firma istihbaratõnda ihtiyaç duyduğu bilgiler için kamusal bilgi 
kaynaklarõna doğrudan başvurabilmesi gerekmektedir. Şu andaki uygulamada, örneğin, T.C. 
Merkez Bankasõ nezdindeki bilgilere ancak Halk Bankasõ aracõlõğõyla ulaşõlabilmektedir.  
 

4- Mevcut uygulamada KGF�nin garanti verme sõnõrõnõ belirleyen teminat sorumluluk 
fonu mevcudu ve bankanõn bu fona uyguladõğõ çarpanõn büyüklüğüdür. KGF�nin garanti 
verme kapasitesini artõrmak için hem teminat sorumluluk fonunu güçlendirmek hem de bu 
fona bankanõn uyguladõğõ çarpanõn artõrõlmasõ gerekmektedir. 
 

5- Yerel düzeyde meslek odalarõnõn KGF�na ortaklõğõ sağlanmalõdõr. 
 

6- Bir KOBİ teşvik ve destek aracõ olan KGF�nin işlemlerinin, her türlü vergi, resim 
ve harçtan müstesna tutulmasõ sağlanmalõdõr. 
 

7- Yukarõda sözü edilen konularõ düzenleyen ve Kredi Garanti Fonu�na özel bir statü 
sağlayan yasal bir düzenleme yapõlmalõdõr. 
 
 
Finansal Devlet Destekleri:  
 
Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin yatõrõm yapmalarõnda önemli bir destek olan 
teşviklerden yeterince yararlanamamalarõ bir diğer  sorundur. KOBİ�lere verilen destek 
araçlarõ Şekil 1�de görülmektedir9  
 
Ülkemizde  Uygulanan Yatõrõmlara yönelik Devlet Destekleri  Kapsamõndaki Teşvik  
Araçlarõ 
 
İktisadi teşvikler, Bölgesel teşvikler ve ihracat teşvikleri olarak  gruplandõrõlabilir. 
 
Yatõrõm Teşvik Araçlarõ : - Yatõrõm İndirimi,   - Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti, -  KDV 
Muafiyeti,  - İhracata Vergi İadesi,  - İhracat Kredi sigortasõ, 
 
Mali Teşvik  Araçlarõ : - Orta ve Uzun Vadeli Krediler, - Düşük Faizli Krediler, - Faiz ve 
vergi iadeleri, - Makine Teçhizat  yatõrõmlarõna K.D.V. istisnalarõ, - Gümrük ve Fon istisnasõ . 
 
Dolaylõ  Teşvik Araçlarõ : -  AR-GE harcamalarõnõn  desteklenmesi, - İşgücü eğitim 
programlarõ, -  Pazarlama destekleri ve  Danõşmanlõk destekleri . 
 
Yatõrõm Teşvik Aracõ Olarak Uygulanmakta Olan Vergi  Politikalarõ : 
 
Yatõrõm döneminde ; KDV muafiyeti, Gümrük ve Fon İstisnasõ gibi yatõrõm mallarõnõn 
maliyetini düşüren, 
 
Yatõrõm sonrasõnda ; Yatõrõm indirimi , gelir ve Kurumlar vergisi  muafiyeti  gibi yatõrõmõn 
maliyetini  düşürerek yatõrõmõn karlõlõğõnõ arttõran  uygulamalarla yatõrõmlar teşvik 
edilmektedir. Hõzlandõrõlmõş amortisman gibi idari tasarruflarla yatõrõmlara vergi sonrasõ gelir 
arttõrõcõ bir yöntem olarak vergi teşviki sağlanmaktadõr. 

 
                                                 
9 SÖĞÜT  Atilla  , "Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Sorunlarõ , Çözüm Önerileri Ve Devlet 
Desteklerindeki Kurumsal Yapõ ", Genel Teşvik Politikalarõnõn Değerlendirilmesi Ve Yeni Stratejilerin Belirlenmesi 
Toplantõsõ , 22-24 Mart 1999 , Ankara 
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Şekil 1: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Için Destek Araçlari ve Kurumsal Örğütlenme  
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Yatõrõm  için  kullanõlan yatõrõm kredilerinde kredi tutarõ, vergi matrahõ üzerinden indirilerek 
vergi avantajõ sağlanmaktadõr. 
 
Yatõrõm İndirimi, yatõrõm kredisi, hõzlandõrõlmõş amortismanlar, vergi muafiyetleri şeklindeki 
uygulamalar  yatõrõm maliyetini düşürerek, girişimin karlõlõğõnõ arttõran  ve oto-finansman 
gücü yaratan unsurlardõr. Yatõrõm indirimi, teknolojilerini kõsa dönemde yenileyemeyen 
işletmelerin kõsa vadeli yatõrõmlarõ yönünden , vergi  ertelemesi  nedeniyle sağlanacak değer 
nispî olarak daha yüksek olacağõ için hõzlandõrõlmõş amortismanlar uzun vadeli yatõrõmlar 
açõsõndan daha uygun bir teşvik yöntemidir. 
 
İşletme döneminde kullanõlan enerji desteği teşviki yanõsõra, istihdama yönelik bir 
sübvansiyon KOS işletmeleri yönünden sağlanmasõ uygun bir destek olacaktõr. Düşük düzeyli 
gümrük tarifeleri ile ulusal sanayilerin korunmasõ, yerli üretime zarar veren ithalatõn belli 
koşullarda ithalatçõ ülke tarafõndan kõsõtlanabilmektedir. 
 
Spesifik olmayan ve genel nitelikli sübvansiyonlar ile AR-GE faaliyetleri ile bölgesel 
kalkõnma niteliği taşõyan geri kalmõş yörelere verilen sübvansiyonlar, uluslararasõ kabul gören 
sübvansiyonlardõr. 
 
AB�de Roma anlaşmasõnda yer alan teşvik kriterleri çerçevesinde; geri kalmõş yörelere ve 
işsizliğin yoğun olduğu bölgelere ekonomik kalkõnma amacõyla destek verilebileceği kabul 
edilmiştir. AB�de devlet yardõmlarõ topluluk içi rekabeti bozucu bir unsur olarak görülürken, 
uluslararasõ rekabet gücünün korunmasõ yönünden gerekli görülmektedir. 
 
AB 'de Devlet Yardõmlarõnda Kullanõlan Araçlar ve Yardõm Gruplarõ  
 

AB üyesi ülkelerde uygulanan devlet yardõmlarõ; bölgesel kalkõnma AR-GE 
faaliyetleri, sanayi alt yapõsõnõ güçlendirme, rekabet gücünü yitiren sektörleri ayakta tutma 
amacõ ile verilmektedir. 
Tablo 7: Yardõm Gruplarõ 10 

Gurup A ; Bu gurupta yardõmdan faydalananlara direk olarak aktarõlan yardõmlarõ gruplayabiliriz.  Diğer bir deyimle 
yardõmõn miktarõ, nakit değerine eşittir. Bu gurupta yer alan Yardõmlarõ da yardõmõn Bütçeden yapõlan Hibeler A1 veya 
Vergi , Sosyal Güvenlik giderlerinden yapõlan yardõmlar A2 . gibi bölebiliriz. 
A1 ve A2 gurubundaki Araçlar;  

- Hibeler ,  
- İşletmelere direk olarak uygulanan faiz indirimleri ,  
- Vergi Kredileri veya Vergi ile ilgili direk yardõmlar ( Verginin tahakkuk etmesinden önce verilen ve verilen 

yardõmõn oluşacak vergiden fazla olma durumunda kalan kõsmõ sonradan geri alõnan yardõmlar )  
-  Vergiler için avanslar, muafiyetler ve indirimler ,  
- Sosyal Güvenlik giderlerine yapõlan katkõlar ,  
- Kamuya ait bir arazinin piyasa fiyatlarõnõn altõnda bir işletmeye satõşõ veya tahsisi nin parasal değeri ,  

Gurup B ; Kamunun Ortaklõk yolu ile gerçekleştirdiği her türlü mali kaynaklar 
Gurup C ; Zaman içinde uygun şartlarda geri ödenecek ancak verildiği dönem için işletmelere finansal kaynak ve avantaj 
sağlayacak destekler. Kamunun Uygun koşullarda sağladõğõ Krediler C1 ( genelde , düşük faiz oranõ veya faizsiz krediler ) 
veya Vergilerin faizsiz olarak ertelenmesi C2 
C1 ve C2 gurubundaki Araçlar;  

- Kamu kaynaklarõ veya özel fonlardan sağlanan düşük faiz oranlõ krediler  
- Projelere katõlõm ve destek amaçlõ fonlar  
- Projenin başarõlõ olmasõ durumunda geri ödenecek krediler  
- Vergi ertelemeleri...  

Gurup D ; İşletmelerin kredi taleplerinin karşõlanmasõnda verilen garantiler . Kredi garanti fonlarõ eli ile gerçekleştirilen bu 
desteklerde temel amaç fon maliyetlerinin düşürülerek destek sağlanmasõdõr, uygulama sõrasõnda ortaya çõkacak kredi 
batõklarõ da D1A gibi ( batan kefaletin hibeye dönüşmesi ) değerlendirilebilir. 

                                                 
10 Söğüt Atilla, �AB�de Devlet Yardõmlarõ� 
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Tablo 8: Değişik Ülkelerde Yardõm Gruplarõnõn Uygulanma Oranlarõ 10 

YARDIM GURUPLARI  
Ülkeler Grup A Grup B Grup C Grup D  
 Hibeler 

A1 
Vergi 
Muaf. 
A2 

Hisse , 
Ortaklõk 

Uygun 
Krediler 

Vergi 
ertelemel
eri 

Kredi 
Garantileri 

Toplam 

Avusturya 79 0 0 15 0 7 100 
Belçika 57 33 1 4 0 4 100 
Danimarka 84 9 0 6 0 1 100 
Almanya 53 14 1 24 2 5 100 
Yunanistan 96 0 0 4 0 0 100 
İspanya 88 0 3 9 0 0 100 
Finlandiya  83 3 0 13 0 1 100 
Fransa 30 40 14 10 1 5 100 
İrlanda 93 0 0 1 0 5 100 
İtalya 50 41 5 4 0 0 100 
Lüksemburg 92 6 0 2 0 0 100 
Hollanda 70 23 0 4 0 2 100 
Portekiz 41 56 0 3 0 0 100 
İsveç 66 16 2 16 0 0 100 
İngiltere 89 5 0 1 1 4 100 
A.B. 15 üye 
ortalamasõ 

 
56 

 
24 

 
4 

 
13 

 
1 

 
3 

 
100 

 
Tablo 9: Yardõmlarõn Genel Anlamda Cinslerine Göre Bölgelerdeki Uygulamalarõ 10 

Devlet Yardõmõnõn Yöresi İlgili Yardõm Gurubu 
Yardõm Cinsi 
 

1.Grup 
Yöreler 

2.Grup 
Yöreler 

Diğer 
Yöreler  

İlk Yatõrõma Destek ( Büyük İşletmeler için ) Var Var Yok Bölgesel Geliştirme Yardõmlarõ 

İlk Yatõrõma Destek ( KOBİ ' ler için ) Var Var Var Bölgesel Geliştirme Yardõmlarõ + 
KOBİ Yardõmlarõ 

İlk Yatõrõm Sonunda İş Yaratma (Büyük İşletme için) Var Var Yok Bölgesel Geliştirme Yardõmlarõ 

İlk Yatõrõm Sonunda İş Yaratma (KOBİ'ler için) Var Var Var Bölgesel Geliştirme Yardõmlarõ + 
KOBİ Yardõmlarõ 

Yeni İstihdam Yaratma  Var Var Var ° İstihdam Yardõmlarõ 
İş kalitesini Geliştirme Var Var Yok İstihdam Yardõmlarõ 
Çevre Giderlerine Katkõ Var Var Var Çevre Yardõmlarõ 
AR-GE Giderleri Var Var Var AR-GE yardõmlarõ 
İşletme Giderlerine Yardõm Var Yok Yok Bölgesel Yardõmlar 
Nakliye � Taşõma Yardõmõ Var * Var * Yok Bölgesel Yardõmlar 
Uygun Şartlarda Krediler  Var Var Var KOBİ Yardõmlarõ 
Eğitim Yardõmõ  Var Var Var Eğitim Yardõmlarõ 

° Sadece KOBİ ler veya Özürlü İşçiler için, 

* Nüfusça az yoğunlukta veya ulaşõmõn pahalõ olduğu yörelerden yapõlan nakliyeler için  

                                                 
10 Söğüt Atilla, �AB�de Devlet Yardõmlarõ� 
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Tablo 10:  A.B 'de Devlet Yardõmlarõnõn Sektörel ve Fonksiyonel Dağõlõmõ10 (1995-1997 
Yõllarõ Arasõnda Ortalama % )  

 AU B DK D GR E FIN F IRL I L NL P S UK EUR
15 

Yatay 
Amaçlar 

68 47 85 24 0 22 71 57 26 24 27 75 20 29 24 31 
 

AR-GE 25 13 25 9 0 7 35 28 5 3 7 21 3 9 9 10 
Çevre 9 1 13 1 0 1 2 1 0 0 3 9 0 4 0 1 
KOBİ 15 18 4 6 0 9 19 7 14 7 17 3 1 14 9 7 
Ticaret 0 2 7 0 0 0 11 5 1 3 1 3 0 0 5 2 
Enerji Tasar. 1 0 37 2 0 1 3 1 0 1 0 34 1 3 0 3 
Diğerleri 19 14 0 5 0 3 2 15 5 11 0 4 15 0 0 8 
Sektörel 
Destek 

8 22 13 5 0 65 9 9 39 6 2 11 22 18 13 12 

Gemi İmalatõ 0 0 9 4 0 21 7 1 0 2 0 8 3 0 1 4 
Diğer Sekt. 8 22 4 2 0 44 2 8 39 4 2 3 19 18 12 8 
Bölgesel 
Destekler 

24 30 2 71 100 13 20 34 35 69 71 14 58 53 63 57 

2. Bölgeler 
87.1 (c) 

18 30 2 5 0 8 20 22 0 2 71 14 0 53 39 9 

1. Bölgeler 
87.1 (a) 

6 0 0 66 100 5 0 12 35 67 0 0 58 0 24 48 

TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
AU; Avusturya , B; Belçika , DK ; Danimarka , D ; Almanya , GR ; Yunanistan , E ; İspanya , FIN ; Finlandiya , F ; Fransa , 
IRL ; İrlanda I ; İtalya L ; Lüksemburg , NL ; Hollanda , P ; Portekiz , S; İsveç , UK ; İngiltere , 

 
Türkiye�de Yatõrõmlara Yönelik Mevcut Teşvik  Sistemi 11 

 
Halen yürürlükteki uygulama itibari ile ülkemizde yatõrõmlarõn ve girişimlerin desteklenmesi 
kapsamõndaki devlet yardõmlarõ 4 ana başlõk altõnda toplanmaktadõr. 
 

1 � Genel Teşvik Mevzuatõ  
Hazine Müsteşarlõğõ  ile bankalar işbirliği ile yürütülen bu uygulama kapsamõnda  asgari 
yatõrõm tutarõ 100 Milyar TL ve üzerindeki yatõrõmlarõ kapsar. 

 
2 � Olağanüstü Hal Bölgesi ve Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde uygulanan Teşvik 

Mevzuatõ (Maliye Bakanlõğõ tebliği ile ) 
 

3 � Yarõm kalmõş yatõrõmlarõn ekonomiye kazandõrõlmasõ  
Hazine Müsteşarlõğõ ile bankalar tarafõndan yürütülen bu program, yarõm kalmõş yatõrõmlarõn 
ekonomiye kazandõrõlmasõ kapsamõndaki  yatõrõmlarõ kapsar. 

 
4 � KOBİ  Teşvik Mevzuatõ  

Hazine Müsteşarlõğõ ile Halkbankasõ tarafõndan yürütülen bu uygulama çerçevesinde azami 
yatõrõm tutarõ 100 Milyar TL� yi aşmayan , imalat sanayinde en çok 150 işçi çalõştõran KOBİ 
yatõrõmlarõnõ kapsar. 
 

KOBİ Teşvik Mevzuatõ kapsamõnda yatõrõmlara sağlanan teşvik Unsurlarõ : 1-Fon Kredisi, 
 2 -Yatõrõm İndirimi, 3-K.D.V İstisnasõ, 4-Gümrük Vergisi  ve Toplu Konut Fonundan İstisna, 
 5-Vergi , Resim ve Harç istisnasõ 

                                                 
10 Söğüt Atilla, �AB�de Devlet Yardõmlarõ� 
11 Bilgiç Mete,  �Türkiye�deki Mevcut Teşvik Sistemi� 
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KOBİ Yatõrõmlarõnda Fon Kaynaklõ Kredi Kullanõmõ   
 

Makine- ekipman yatõrõmõ ve işletme kredisi kapsamõnda ; 
 

- Acil Destek Kapsamõnda ki  illerde : Kredinin limiti 75 milyar TL olup , faiz oranõ 
yõllõk % 20 , Öz kaynak oranõ % 10 �dur. 

- Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde ( K.Ö.Y ) :  Kredinin limiti 60 Milyar TL olup ,faiz 
oranõ yõllõk % 30 olup öz kaynak oranõ %20 �dir.     

- Normal ve Gelişmiş Yörelerde : Kredinin limiti 50  Milyar TL olup , faiz oranõ yõllõk 
% 30, Öz kaynak oranõ % 30  
 
KOBİ �lere kullandõrõlan fon kaynaklõ kredilerin geri ödemesi ; 
 
- Yatõrõm Kredilerinde 1 yõl ödemesiz 4 yõl vadelidir. 
- İşletme Kredilerinde 1 yõl ödemesiz  2 yõl vadelidir. 
 
Tablo 11: Türkiye�de  Teşvik  Sistemi  Çerçevesinde Yatõrõmlara Sağlanan Destek   
Unsurlarõ 
 Genel 

Teşvik 
Mevzuatõ 

KOBİ 
Teşvik 
Mevzuatõ 

Olağanüstü 
Hal ve K.Ö.Y Teşvik 
Mevzuatõ 

Yarõm Kalmõş  
Yatõrõmlar 
Teşvik Mevzuat 

Fon  Kredisi + +  + 
Yatõrõm İndirimi + +   
K.D.V. İstisnasõ + +   
Gümrük  V.  ve  
Fon  İstisnasõ 

+ +   

Vergi,Resim,Harç 
İstisnasõ 

+ + +  

Enerji Desteği +    
Arsa  Tahsisi +  +  
Gelir ve Kurumlar V 
İstisnasõ 

  +  

SSK Primi  İstisnasõ 
 

  +  

 
 

Mevzuatõnõn uygulanmasõna yönelik olarak iller kalkõnmõşlõk derecelerine ve sosyo-
ekonomik gelişmişlik derecelerine göre farklõ bölgelere ayrõlmõşlardõr.  
 

KOBİ mevzuatõ yönünden acil destek kapsamõnda yer alan iller, Genel Teşvik 
Mevzuatõ yönünden Kalkõnmada Öncelikli Yöre statüsü kapsamõnda bulunmaktadõr. 
 

Acil  Destek  Kapsamõndaki  İller ;  Hatay, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, 
Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlõurfa, Şõrnak, Tunceli, Van, Yozgat Kalkõnmada Öncelikli  
Yöreler; Aksaray, Amasya, Artvin, Bartõn, Çanakkale, Çankõrõ, Çorum, Karaman, 
Kastamonu, Kõrõkkale, Kõrşehir, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, samsun, Tokat, Trabzon, 
Zonguldak. Normal  Yöreler; Afyon, Aydõn, Balõkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Denizli, 
Edirne, Eskişehir, Isparta, İçel, Kayseri, Kõrklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, 
Tekirdağ. Gelişmiş  Yöreler; Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya . 
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1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999(1) 

Tarõm 1,0  0,8  0,7  1,0  0,4  1,7  0,8  2,1  1,5 

Madencilik 1,7  2,6  2,2  2,0  0,6  1,2  1,6  2,2  1,2 

İmalat Sanayi 63,3  71,6  76,7  60,1  87,6  73,3  62,5  48,9  41,1 

Enerji 2,6  2,9  4,4  4,9  2,3  3,4  7,0  5,0  4,0 

Hizmetler 31,4  22,1  16,0  32,0  9,1  20,2  27,9  41,8  52,2 

                  

Genel Toplam 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
                  

Toplam Yatõrõm Tutarõ  
(Milyar TL) 

79.525  101.590  415.566  214.032  2.232.828  1.942.263  3.252.545  4.012.568  3.286.917 

                  

İmalat  Sanayi  Yatõrõm  Tutarõ 50.339  727.738  318.739  128.633  1.955.957  1.410.485  2.114.154  1.962.146  1.350.923 
 
Kaynak: Hazine Müsteşarlõğõ Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü                
(1) Ağustos Sonu İtibariyle.   

Tablo 12 : YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI 
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 Tablo 13 : YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI (%) 
 
                  
 1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999(1) 

Komple Yeni Yatõrõm 72,9  57,1  65,8  75,1  82,2  80,0  79,7  75,2  68,7 

Tevsii 17,7  24,6  23,4  13,1  13,9  14,7  11,7  14,2  14,8 

Modernizasyon 4,2  8,7  6,7  2,8  1,7  1,4  1,7  2,5  4,6 

Darboğaz Giderme 

 

0,4  1,2  0,4  3,2  0,3  0,3  0,8  0,6  1,0 

Yenileme ve Restorasyon 0,6  3,5  1,2  0,8  0,5  0,9  2,0  1,4  4,3 

Finansal Kiralama 0,4  1,6  1,0  2,2  0,8  2,0  2,1  2,5  1,2 

Diğer 3,8  3,3  1,5  2,8  0,6  0,7  1,9  3,6  5,4 
                  
Toplam 
 
 

100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Kaynak: Hazine Müsteşarlõğõ Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü              
(1) Ağustos Sonu İtibariyle. 
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Tablo 14: 1997-1998 YILLARINDA KOBİ TEŞVİK BELGELERİNE TAHSİS EDİLEN YATIRIM VE İŞLETME KREDİLERİNİN BÖLGESEL 
DAĞILIMI 

 BELGE SAYISI (Adet) SABİT YATIRIM TUTARI 
 (1000 TL.) 

AKTARILAN KREDİ MİKTARI 
 (1000 TL.) 

 
BÖLGE 

 
1997 

 
1998 

 
1999 (*) 

 
1997 

 
1998 

 
1999 (*) 

 
1997 

 
1998 

 
1999 (*) 

MARMARA 375  174 142  10.148.438.297  7.426.289.144  5.197.569.275  5.051.764.000  2.475.145.250  3.105.720.000  

İÇ ANADOLU 342  153 278  8.044.687.238  5.655.534.898  9.075.056.208  4.162.188.000  2.572.610.000  6.236.865.500  

EGE 206  56 59  5.366.306.701  2.272.021.883  1.512.087.542  2.653.130.999  792.275.000  920.815.000  

KARADENİZ 207  213 283  4.090.125.718  7.114.159.462  9.381.570.308  2.313.564.000  3.707.817.500  6.971.039.000  

AKDENİZ 174  53 82  4.211.352.825  2.292.371.389  2.846.969.611  2.217.568.000  845.780.000  2.031.850.000  

DOĞU 
ANADOLU 153  113 

 
190 3.007.705.903  3.900.590.578  

 
6.893.792.151  1.855.323.000  

2.147.120.000  5.716.670.000  

GÜNEY DOĞU  93  142 226  2.507.262.830  4.527.591.692  7.754.496.088  1.383.940.100  2.690.803.810  6.001.400.000  

TOPLAM 1.550  904 1.260  37.375.879.512  33.188.559.046  42.661.541.183  19.637.478.099  15.231.551.560  30.984.359.500  

 
 
(*) 99 ilk on ay itibariyle  
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Tablo 15: 1997-1998 YILLARINDA KOBİ TEŞVİK BELGELERİNE TAHSİS EDİLEN YATIRIM VE İŞLETME KREDİLERİNİN SEKTÖREL 
DAĞILIMI 

 BELGE SAYISI (Adet) SABİT YATIRIM TUTARI 
 (1000 TL.) 

AKTARILAN KREDİ MİKTARI  
(1000 TL.) 

SEKTÖR 1997 1998 1999 (*) 1997 1998 1999 (*) 1997 1998 1999 (*) 

İMALAT 1.550  904 1.260 37.375.879.512  33.188.559.046  42.661.541.183 19.637.478.099  15.231.551.560  30.984.359.500  

TOPLAM 1.550  904  1.260 37.375.879.512  33.188.559.046  42.661.541.183  19.637.478.099  15.231.551.560  30.984.359.500  

 
(*) 99 ilk on ay itibariyle  
 
Tablo 16: 1996 � 1997 1998 � 1999  Yõllarõnda Verilen Teşvik Belgelerinin  Sektörel Dağõlõmõ 
                                              BELGE  SAYISI ( Adet ) SABİT YATIRIM TUTARI  ( Milyar TL) 
SEKTÖR 1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999 
Tarõm 98 107 145  33.328 26.276 85.299  
Madencilik 131 140 135  24.169 53.786 88.395  
Enerji 36 75 46  66.497 229.235 200.319  
Hizmetler 1454 1642 1496  393.901 968.836 1.678.097  
İMALAT - 1  3305 3180 2469  1.424.368 2.034.412 1.960.458  
GEN. TEŞVİK  TOPLAM 5024 5144 4291  1.942.263 3.252.545 4.012.568  
İMALAT - 2  ( KOBİ )  1550 904 1260  37.376 33.188 42.661 
       %  ( 2 / 1 )      0.018 0.016  
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Yeni Finansal Destek Araçları:  
 
KOBİ� lerin yeni gelişen finansman araçlarõndan haberdar olmamalarõ veya bu araçlara 
ulaşmadaki bilgi yetersizliği sorunun başka bir yönünü oluşturmaktadõr. 
 
Risk Sermayesi Yatõrõm Ortaklõğõ Şirketleri ve Küçük İşletme Yatõrõm Finans Şirketleri, iyi 
bir iş kurma fikrine ve gerekli girişimcilik yeteneği ve bilgisine sahip ancak iş kurmak için 
gerekli sermayesi olmayan girişimcilere veya gelişme potansiyeli yüksek KOBİ�lere,  
fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için gerekli finansmanõ ortaklõk yoluyla sağlayarak, 
KOBİ�lerin hem işletme hem de yatõrõm sermayesi ihtiyaçlarõnõ karşõlayan alternatif fonlama 
yöntemleridir. Ayrõca KOBİ�lerin sermaye piyasalarõna açõlmalarõ için birer araçtõrlar. 
 
Küçük İşletme Yatõrõm Finans Şirketleri, işletmelerin başlangõç ve geliştirme sermayesi 
ihtiyaçlarõna yönelik olarak yatõrõm yapmaktadõrlar. Ülkemizde halihazõrda TOBB, Halk 
Bankasõ, KOSGEB, TESK ve 16 Sanayi ve ticaret odasõnõn katõlõmõyla KOBİ Yatõrõmlarõna 
Ortaklõk A.Ş. 11 Ocak 1999 tarihinde kurulmuştur. Şirketin kuruluş sermayesi 317,8 Milyar 
TL olup, 17.03.1999 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü kurulda 1 Trilyon TL� ye 
çõkarõlmõştõr. 
 
Risk sermayesi yatõrõm ortaklõğõ şirketi, küçük işletme yatõrõm finans şirketi ile hemen hemen 
aynõ yapõda olup, aradaki tek fark risk sermayesi yatõrõm ortaklõğõ şirketinin ağõrlõklõ olarak 
teknoloji tabanlõ fikirlere yatõrõm yapmasõdõr. 

 
Günümüzde rekabet etmedeki en önemli strateji, işletmenin AR-GE çalõşmalarõna önem 
vermesidir. Ancak bu tür çalõşmalar riskli uzun vadede karlõ ve kalifiye insan gücü gerektiren 
yatõrõmlardõr. Bu sebeple bu tür yatõrõmlar özel finansman yöntemleri ile desteklenmelidir. 
AR-GE yatõrõmlarõna girişimcilerin kendi kaynaklarõ yetersiz kalmakta ve mevcut piyasadan 
kaynak bulmakta zorlanmaktadõrlar. Ayrõca mevcut piyasadaki sermayedarlar bu yatõrõmlarõn 
geri dönüşünün uzun vadeli ve riskinin yüksek olmasõ sebebiyle yatõrõm yapmaktan 
çekinmektedirler. Bu sebeple bu tür yatõrõmlar genellikle risk sermayesi yatõrõm ortaklõlarõ 
tarafõndan finanse edilmektedir. Ülkemizde Vakõf Bankasõ�nõn kurmuş olduğu Vakõf Risk AŞ 
bu alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.  
   
Bankacõlõk sektörünün KOBİ�lere kullandõrdõğõ kredi oranõnõn düşük olmasõ bunun yanõnda 
teminatlarõn ağõrlõğõ, kredilerin cazibesini azaltmaktadõr. Bu sebeple KOBİ�lerin sermaye 
piyasasõndan kaynak bulmalarõ zorunlu bir alternatif olarak karşõmõza çõkmaktadõr. Bunun tüm 
dünyada ki en iyi örneği NASDAQ borsasõdõr. Bu borsa, tamamen KOBİ�lere yönelik olarak 
elektronik ortamda işlem yapmaktadõr. Bunun yanõnda Avrupa�da ESDAQ, Japonya�da 
JASDAQ, İngiltere�de Alternative Inverstment Market (AIM), Almanya�da Neue Markt, 
Fransa�da Nouveau Marche, Kanada�da Vencuver Borsasõ da küçük ve orta boy işletmelerin 
işlem yapmalarõ amacõyla kurulmuş diğer borsalardõr. 

 
Ülkemizde de İMKB bünyesinde küçük ve orta boy işletmelerin işlem görebileceği Bölgesel 
Pazarlar ve Yeni Şirketler Pazarõ mevcuttur. Bu piyasalarda işlem görmenin şartlarõ;  

 
• Ulusal Pazar için 3 yõl, halka açõklõk oranõ %25 ise 2 yõl,  Bölgesel pazarlarda 2 yõl, 

halka açõklõk oranõ %25 ise 1 yõl olarak belirlenmiştir.  
• Yeni şirketler pazarõnda böyle bir şart aranmamaktadõr. 
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• Senetlerinin işlem görmesi için; mali tablolarõnõn bağõmsõz denetimden geçirilmesi,  
gerekli belgelerin borsaya teslimi, hisse senetlerinin devir ve tedavülünü 
kõsõtlayacak herhangi bir durumunun olmamasõ gibi asgari şartlar aranmaktadõr. 

 
İMKB�ce belirlenen şartlar NASDAQ ve ESDAQ borsasõnda ki şartlardan daha esnek yapõ 
gösterdiği bilinmektedir. Bunun yanõ sõra bu borsalar ne hukuki ne de teknik açõdan eksik 
borsalar olmamakla beraber, tek sorunlarõ likidite eksikliğidir yani yatõrõmcõ talebi 
olmamasõdõr. Bu nedenle bu pazarlar şirketler açõsõndan tercih konusu değildir. İMKB ana 
pazarõ bile henüz yeterli derinliğe ulaşmõş bir borsa olmadõğõ da belirtilmektedir.12  
 
İMKB bünyesindeki 253 şirketin 25�i istihdam kõstasõna göre KOBİ niteliğindedir. İMKB 
bölgesel pazarlarda 10, yeni şirketler pazarõnda da 1 şirket işlem görmektedir.  

 
Bu tür borsalarõn oluşmasõna rağmen neden küçük ve orta boy işletmeler tarafõndan yeterince 
rağbet edilmediği konusuna gelince, öncelikle bu borsalarõn yeni borsalar olduğu göz ardõ 
edilmemeli ancak asõl sorun, ülkemizdeki küçük ve orta boy işletmelerin birçoğu faaliyetlerini 
öz kaynaklarõ ile finanse etmekte yabancõ kaynak (banka kredileri) bulmada  zorlanmakta, bir 
diğer önemli eksik de bu şirketlerin yapõlarõndan kaynaklanmaktadõr. KOBİ�lerin çoğu küçük 
ölçekli aile şirketleri olup, şirketlerinin kontrolünü kaybetme endişesi kurumsallaşmalarõna ve 
yararlanmalarõna engel teşkil etmekte yada böyle bir davranõş içine girmekten 
kaçõnmaktadõrlar. İşletmelerin güçlenmesi için özkaynak ile yabancõ kaynak arasõnda bir 
denge kurulmalõdõr.  

 
KOBİ�lerin kredi almalarõnõ kolaylaştõrõcõ önlemlerin alõnmasõ ile sermaye yapõlarõnõn 
güçlendirilmesi, hisse senetlerinin alõnõp satõlacağõ güçlü bir pazar oluşturma ihtiyacõnõ 
doğuracaktõr. Ve bu durum mevcut borsalarõn da canlanmasõna sebep olacaktõr. Bu süreci 
hõzlandõrmak için gerekli tedbirlere yönelik anlayõş sadece mevzuat ve sistem yaratma 
anlayõşõ olmamalõ, gelişmiş ülkelerde bu darboğazõ aşmak amacõyla oluşturulan �Market 
Maker� lõ yani sorumlu aracõ kuruluşlar ile yatõrõmcõlarõn tespiti sonucu piyasa oluşturma 
işlemlerine ağõrlõk verilmelidir. 

 
Bir başka yeni finansal teknik, Barter Sistemi�dir. Barter sistemi, bir tür mal ve hizmet 
portföyü oluşturup, bu portföyü üyeler arasõnda ihtiyacõ olanlarõn öncelikle bu portföyden 
taleplerini karşõladõğõ bir tür ekonomik işbirliğidir. Bu sistemde ticaret, üye firmalar arasõnda 
mal mukabili yapõlmaktadõr. Ayrõca barter pazarõnda üye şirketler arasõnda iletişim 
sağlanarak, üretilen ürünler hakkõnda üye firmalar bilgilendirilmekte, reklam ve tanõtõm gibi 
hizmetler de verilmektedir. Bu sisteme finansal takas adõ da verilmektedir. Bu sistem 
KOBİ'lere, bir yandan kendi ürünleri ile gereksinimlerini karşõlama fõrsatõ verirken, diğer 
yandan ise alõm-satõmlarda harcanan süreden tasarruf sağlamakta ve bu arada eldeki nakdi 
daha farklõ ve daha verimli yerlerde kullanma fõrsatõ sunmaktadõr.  
 
C. Teknoloji Sorunları Ve Çözüm Önerileri 

Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin gelişen teknolojiye uyum sağlama konusunda 
yetenekli olmalarõna rağmen, teknolojinin hõzla değişmesiyle birlikte teknoloji yenileme 
maliyetleri işletmeye ayrõca bir yük getirmekte, bu da işletme için finansman sorunu 
yaratmaktadõr. Teknoloji değişikliklerinin takip edilmesi ve ihtiyaç duyduklarõ teknolojinin 
ithal edilmesinde de önemli sorunlar yaşanmaktadõr. Devlet İstatistik Enstitüsü tarafõndan 

                                                 
12 Birsen Osman, �6 Aralõk 1999, KOBİ Zirvesi Tebliği� 
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yapõlan 1997 yõlõ Araştõrma ve Geliştirme Faaliyetleri anketi sonuçlarõna göre, 1997 yõlõnda 
Araştõrma ve geliştirme harcamalarõnõn Gayri Safi Yurtiçi hasõla payõnõn binde 4,9 olduğu 
tespit edilmiştir. (1997 yõlõ Gayri Safi Yurtiçi AR-GE harcamalarõ 141.781 Milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir) Bu oran, OECD ülkelerinden ABD�de %2,5-3, Fransa ve Almanya�da %2-
2,5, İtalya, Avusturya ve Kanada�da %1-1,5, İspanya ve Portekiz�de %0,6-9 civarõndadõr. Bu 
anket sonucundan çõkan başka bir sonuçta, imalat sanayinde faaliyet gösteren 10 ve daha fazla 
çalõşanõ olan imalat sanayi işyerlerinin %24,6�sõ teknolojik yenilik faaliyetinde bulunmuştur. 
Teknolojik yenilik faaliyetinde bulunan işyerlerinin %18,9�u ürün yeniliği, %33,6�sõ üretim 
süreci(proses) yeniliği, %41,4�ü ürün ve proses yeniliği yapmõştõr. Çalõşan sayõsõ 10-49 kişi 
olana işyerlerinde teknolojik yenilik faaliyetinde bulunma oranõ%20 civarõnda iken 250-999 
kişi arasõnda çalõşanõ olan işyerlerinde bu oran %40, 1000 ve daha fazla çalõşanõ olan işyeri 
grubunda ise %60� tõr. 13 

 
Teknoloji üretimi ve modernizasyonunun maliyetleri çok yüksek bir iş olmasõ nedeniyle 
kõsõtlõ kaynaklara sahip olan KOBİ� lerin AR-GE desteklerinden etkin yararlandõrõlmalarõ 
gerekmektedir . Şekil    ve     da TÜBİTAK tarafõndan izlenen AR-GE desteklerinden KOBİ� 
lerin yararlanma payõ görülmektedir. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2:  TÜBİTAK tarafõndan izlenen AR-GE desteklerinden faydalanan KOBİ� lerin sayõsal payõ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ŞŞeekkiill  33::    ÖÖddeenneenn  DDeesstteekk  TTuuttaarrllaarrõõ  ((MMiillyyoonn  DDoollaarr))    ((11999955  --  KKaassõõmm  11999999  BBiirriikkiimmllii))  

                                                 
13 DİE, 1995-97 Araştõrma ve Geliştirme Faaliyetleri Anketi 
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Not: Geri çevrilen ve geri çekilen firma proje ve maliyetleri hariçtir.  
 
Şekil 4 : AR-GE Desteklerinde Firma Sayõsõ , Proje Sayõsõ ve Toplam Maliyet (M$) 
 
Teknolojik altyapõ problemlerinin yanõnda teknoloji üretimi yapan KOBİ� lerin konusunda 
yetkin insanlara ulaşmasõ, kalifiye eleman temini ve teknoloji yönetimi konusunda önemli  
sõkõntõlar yaşamaktadõrlar. Bu amaçla; Yenilikçi firmalarõn gelişimine öncelik tanõyan ve 
bilginin kaynağõ üniversiteler ile işbirliği içinde kurulacak yeni Teknoloji Geliştirme 
Merkezlerinin etkin bir şekilde hayata geçirilmeleri gerekmektedir. Bunun yanõnda AR-GE 
çalõşmalarõnõn yoğun bir şekilde yapõldõğõ teknoparklarõn kurulmasõ için etkin destek 
mekanizmalarõnõn bir an önce uygulamaya konmasõ gerekmektedir.  
 
AVRUPA BİRLİĞİNDE faaliyet gösteren ARAŞTIRMA ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 
KURULUŞLARININ (12 ülkede 379 kuruluş) finansal yapõlarõnõn analizi ve birbiriyle 
karşõlaştõrmalõ finansal büyüklükleri Şekil 5�de gösterilmiştir.14  

 
Ülkemizde araştõrma, geliştirme ve destekleme sektöründe yer alan kamu veya özel 

sektör kuruluşlarõnõn genel olarak finansal yapõlarõnõn mevcut durumuna bir göz atarsak, 
(Şekil 6) kamu sektöründe yer alan kuruluşlarõn ağõrlõkla Kamu Kaynaklarõnõ kullandõklarõ, 
hizmet gelirlerinin (yaklaşõk % 10�lar çerçevesinde ) genel bütçelerinde son derece sõnõrlõ yer 

                                                 
14 SÖĞÜT Atilla, �Kamu Yönetiminde Performans Değerlendirme Kriterleri� Kamu Yönetiminde Kalite 2. Ulusal 
Kongresi, TODAİ Yayõn-1999 
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aldõğõ görülmektedir. Özel Sektörde yer alan benzeri kurumlarda ,Son yõllarda Araştõrma-
Geliştirme faaliyetleri için devlet desteklerinin kullanõmõna özel önem verilmekte ise de 
Araştõrma-Geliştirme faaliyetleri için kullanõlan kaynaklarõn çoğunluğunu kendi 
kaynaklarõndan karşõladõklarõ görülmektedir. Özel Sektör kuruluşlarõnõn bir araya gelerek 
aidatlar veya ortak gider paylaşõmõ yolu ile gerçekleştirdikleri Araştõrma-Geliştirme 
faaliyetleri ise son derece azdõr. ( örneğin ,İTKİB in İTÜ ile Müştereken kurduğu, EKO-
Tekstil Laboratuarõ, TESİD in KOSGEB ile müştereken kurduğu Elektronik İhtisas merkezi..) 
Gerek uluslararasõ örneklerin incelenmesi , gerekse de ülkemizde devlet destekleri ve 
yardõmlarõnda son yõllarda görülen gelişmeler göz önüne alõnõrsa  araştõrma, geliştirme ve 
destekleme sektöründe yer alan kamu veya özel sektör kuruluşlarõnõn finansal yapõlarõ için 
önerilerimiz Şekil 6�da  verilmiştir. 
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Şekil 5 : Avrupa Birliğinde  Araştõrma ve 
Teknoloji Geliştirme Kuruluşlarõnõn Finansal 
Yapõlarõ ve Karşõlaştõrmalõ Büyüklükleri 

KAMU KAYNAKLARI ( DEVLET ,KAMU KURULUŞLARI, 
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ÜYELİK KATKILARI  
( Aidat, Bağõş ) 

Şekil 6  : Ülkemizde   Araştõrma ve Teknoloji 
Geliştirme Kuruluşlarõnõn Finansal Yapõlarõ 
ve İdeal  Yapõ İçin  Öneriler. 

KAMU KAYNAKLARI 
( Devlet Giderleri  ,Kamu Yardõmlarõ , Uluslar Arasõ 

Borçlanma Fonlarõ ...) 
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100 
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Üye .Aidat,          25-30 % 
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Kendi Kaynak.  50-60  % 
Kamu Kaynak.  50-40  % 
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D. Pazarlama Sorunlarõ ve Çözüm Önerileri:  

 
KOBİ� lerin ulusal ve uluslararasõ pazarlara girebilmeleri ve rekabet edebilmeleri için pazarda 
meydana gelen değişikliklerin izlenmesi ve pazar standartlarõnõ göz ardõ etmeleri ve yüksek 
pazarlama maliyetleri dezavantaj oluşturmaktadõr.  
 
Tablo 17: KOBİ� lerin ihracatta ki payõ  
 İşletme Sayõsõ İhracat Tutarõ Yüzde 
İhracat  
(Sektörel Dõş Ticaret 
Şirketleri ve KOBİ� ler) 

 
23.207 +SDŞ ler 

 
$ 8,701 Milyon 

 
% 36 

 
Bütün pazarlama zorluklarõna rağmen toplam ihracat içinde KOBİ� lerin %36� lara varan bu 
oranõ gerçekleştirmiş olmalarõ ekonomideki etkinlikleri açõsõndan önemli bir göstergedir. 
  
Tablo 18 : 1998 yõlõ içinde KOBİ� lerin Eximbank ihracat kredilerinden yararlanma payõ  
 İşletme  

Sayõsõ 
TUTAR 
(Milyar Dolar) 

Eximbank İhracat Kredisi 3319 3.300 
KOBİ� lere Kullandõrõlan Tutar 2124 1.188 
Oran %64 %36 
 
KOBİ� lerin Eximbank kredilerinden yararlanma payõ %36� lar düzeyinde bu oranõn en az % 
50 � lere yükseltilmesi gerekmektedir. 
  
Yedinci beş yõllõk kalkõnma planõnda dünya hasõlasõnõn yõllõk %3,3 ve OECD ekonomilerinin 
% 2,8 oranlarõnda büyüyeceği tahmini yapõlarak, aynõ dönemde dünya ticaretinde % 6�lõk 
büyüme beklendiği vurgulanmaktadõr. Ödemeler dengesine ilişkin hedefler çerçevesinde de 
ülkemiz ihracatõn 2000 yõlõnda 43,5-44,5 Milyar $ seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmüştür. 
 
Diğer taraftan, KOBİ�lerin faaliyet alanlarõna göre tek bir çatõ altõnda örgütlenerek, dõş 
ticarete ilişkin işlemleri tek elden yürütmeleri, bu konuda karşõlaşõlabilecek zorluklarõn 
aşõlmasõnda ortak hareket etmeleri en doğru yaklaşõm tarzõ olacaktõr.   
 
KOBİ�lerin ihracata entegrasyonunda izlenecek olan metot, İtalya örneğinde de olduğu gibi, 
ihracatçõ kuruluşlar şeklinde tek çatõ altõnda toplanan KOBİ�lerin desteklenmesi olmalõdõr. 
Zira, üretim yapõlarõ, tüketiciden gelecek talebe göre esnek olan KOBİ�lerin ihracat 
konusunda büyük potansiyelleri mevcuttur. 
 
KOBİ�ler Türkiye�de rekabeti sürdürecek diye yalnõzca Türkiye pazarlarõnda faaliyette 
bulunmamalõ, dõşa açõlma temel koşul olmalõ, sektörel dõş ticaret şirketlerinin kurulmasõna hõz 
verilmeli, dõşa açõlmanõn yollarõ aranmalõdõr. KOBİ�lerin bu çerçevede teknolojilerini ve 
kaliteyi yeniden gözden geçirmeleri gerekmektedir. Bütün bunlarõ yaparken işletmelerin 
finansmana gereksinimleri olacaktõr. Ancak, devlet de rasyonel makro politikalar ile 
KOBİ�leri dünya rekabetine hazõrlamalõ ve KOBİ�lere özel bir önem vermelidir. KOBİ�lerin 
küreselleşmesi için stratejik işbirliklerinin oluşturulmasõ şarttõr. Bu şirketler de ancak uygun 
teşvik uygulamalarõ ile rekabette belirli bir yere gelebileceklerdir. 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                    Sanayi Politikalarõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/sanayi/oik545.pdf . 124 

Bu konudaki düzenlemelerle, bölgeler arasõ farklõlõklardan kaynaklanan ekonomik ve sosyal 
dezavantajlarõn ortadan kaldõrõlmasõna, yeni eğitim olanaklarõ sağlanarak istihdamõn 
güçlendirilmesine, özellikle yeni ürün üretim sistemi ve teknoloji kullanan sektörlerde AR-GE 
programlarõnõn uygulanmasõna, aynõ üretim dalõnda faaliyet gösteren KOBİ�lerin 
örgütlenmeleri, çevre sorunlarõnõn önlenmesi için sanayinin yeniden yapõlanmasõna GATT 
taahhütlerimiz çerçevesinde tarõm ürünlerimizin uluslararasõ alanlarda tanõtõmõna ve 
pazarlanmasõna ilişkin devlet yardõmlarõnõ kapsamaktadõr. Bu kararda yer alan devlet 
yardõmlarõndan KOBİ�lerin öncelikle yararlandõrõlmalarõ hedeflenmelidir.  
 
Artõk ihracatçõlarõmõz bundan böyle, gerçekleştirilen ihracat performansõna bağlõ nakdi 
teşvikler yerine, üretim aşamasõndan başlamak üzere, malõn pazarlanmasõna kadar olacak 
süreç içerisinde daha spesifik ve tüm dünyada kabul görmüş bugün tüm gelişmiş ülkeler 
sanayilerinde uygulanan daha efektif devlet destekleri ile karşõ karşõyadõrlar. Kamunun 
bundan sonra üzerine düşen görev ise düzenli ve yeterli kaynak aktarõmõnõ temin ederek, söz 
konusu yardõmlara işlerlik kazandõrmak olmalõdõr. Zira devlet desteklerinin güven yaratacak 
şekilde karşõlõğõ bulunan yardõmlar olmasõ gerekmektedir. İhracata yönelik devlet yardõmlarõ, 
kalkõnma ve sanayileşme politikalarõnõn bir parçasõ olarak görülmelidirler. 
 
Bu itibarla, uluslararasõ piyasalardaki payõnõ arttõrmaya çalõşan ülkemiz firmalarõnõn aktif bir 
ihracat ve pazarlama stratejisi oluşturmalarõnõn ve yukarõda açõklanan Devlet Yardõmlarõ 
Kararõ ile de desteklenen model çerçevesinde, firmalarõmõzca aktif bir ihracat ve pazarlama 
stratejisi oluşturulmasõnõn önemi açõkça ortaya çõkmaktadõr.  
  
Yukarõda bahsedilen hedeflere ulaşõlarak dõş ticaretin ülke kalkõnmasõnda önemli bir araç 
işlevini görebilmesi için stratejiler belirlenirken ihracatõn makro ekonomik dengelerden 
soyutlanamayacağõ gerçeği göz ardõ edilmemelidir. Bu itibarla, makro ekonomik istikrarõn 
sağlanmasõ suretiyle, yatõrõm-üretim-ihracat zincirinin kurulmasõna elverişli bir ortam 
yaratõlmasõ ve gerçekçi kur politikasõna süreklilik kazandõrõlmadan ihracat artõşõnda 
devamlõlõğõn sağlanmasõ açõsõndan büyük önem taşõmaktadõr. 
 
Sonuç olarak, ihracatõmõzõn bahse konu tedbir ve hususlarõ içerecek şekilde orta ve uzun 
vadeli bir strateji çerçevesinde sağlam bir yapõya kavuşturulmasõ, ihracata dayalõ kalkõnma 
modelini izleyen ve dolayõsõyla ihracatõ sürdürülebilir büyümenin sağlanmasõnda, gelir düzeyi 
ve gelir dağõlõmõnõn iyileştirilmesi suretiyle toplumsal refahõn arttõrõlmasõnda bir araç olarak 
kabul eden ülkemizin, 2000�li yõllarõn ihracat hedefine ulaşõlmasõ açõsõndan büyük önem arz 
etmektedir. 
  
KOBİ�lerin ihracata yönlendirilmesi için öncelikli bilgilendirilmesi ile işe başlayarak bu 
konuda ihracatta örgütlenmeleri yaygõnlaştõrõlmalõdõr. 
 
Her ülkede uygulama bulan ve başarõlõ sonuçlarõ alõnan çok ortaklõ dõş ticaret şirketlerinin 
kurulmasõ burada kilit bir rol üstlenmektedir. Bununla birlikte işletmelerin ihracatõnõ  
gerçekleştirilmesinde etkili görülen teknoloji, finansman, personel ve yönetim politikalarõ 
konusunda bilgilendirme, yönlendirme, uygulama ve danõşmanlõk kadar gerekli desteklerin 
verilmesi gerekmektedir. 
 
Daha önce değinildiği gibi, Türkiye�nin uluslararasõ taahhütlerine uygun olarak ihracata 
dayalõ nakit teşviki 1994 yõlõ sonundan itibaren kaldõrõlmõş olup bu bağlamda, 11.01.1995 
tarihinde yayõmlanan 94/6401 sayõlõ Karar ile ihracata yönelik devlet yardõmlarõ olarak; 
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 - AR-GE yardõmlarõ, 
 - Çevre koruma yardõmlarõ, 
 - Yurtiçi ve uluslararasõ nitelikteki ihtisas fuarlarõna ilişkin yardõmlar, 
 - Pazar araştõrmasõna yönelik yardõmlar, 
 - Yurtdõşõ ofis-mağaza işletme ve tanõtõm faaliyetlerine ilişkin yardõmlar, 
 - Eğitim yardõmlarõ, 
 - Tarõmsal ürünlerde ihracat iadesi yardõmlarõ, 
 - Uluslararasõ taahhütlerimize aykõrõlõk teşkil etmeyecek diğer yardõmlar, 
 
gibi teşviklerin bundan böyle uygulanacağõ kamuoyuna açõklanmõştõr. 
 
Sektörel Dõş Ticaret Şirketleri Modelinin Ortaya Çõkõşõ 15 
 
Bilindiği gibi yakõn zamana kadar büyük ölçeklerde işletme kurulmasõ tartõşmasõz kabul 
görürken, son yõllarda bir değişim gerçekleşmiştir. Büyüklüğün sağladõğõ maliyet 
tasarruflarõnõn önemi azalmõştõr. Teknolojik değişmeler ve piyasa şartlarõ, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin de ayakta kalabilmelerine ve hatta büyüklere göre, esneklik, yenilikçilik 
gibi birtakõm avantajlarõnõn oluşmasõna neden olmuştur. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, 
ölçek ekonomileri kavramõ yerini sinerji kavramõna bõrakmaya başlamõştõr. Sinerji, �bir 
sistemi oluşturan unsurlarõn toplamõndan elde edilen toplam sonucun o parçalarõn tek tek 
sonuçlarõnõn toplamõndan daha büyük olmasõ�nõ ifade eder.  
 
Sinerjinin önceki dönemlerde anlamõndan daha çok, belli bir üründen daha fazla üretilmesi, 
buna bağlõ olarak birim başõna ortalama maliyetin düşmesiyle sağlanan maliyet tasarruflarõ 
önemliydi. Yani ağõrlõk üretim fonksiyonuna ilişkindi. Bunun yanõnda pazarlama, finansman 
ve yönetim fonksiyonlarõ sadece eksi ekonomilerin kaynağõydõ. Bugün müşteri için değer 
yaratma ve ürün farklõlaştõrõlmasõ fikri ortaya çõkmõş ve pazarlama, finansman ve yönetim 
fonksiyonlarõnõn da artõ ekonomilerin kaynağõ olabileceği düşüncesi oluşmuştur. Bu durumda 
ölçek ekonomileri düşüncesi artõk bir kez daha yetersiz görülmüştür. 
 
İşletme fonksiyonlarõna göre çeşitli sinerji türleri ortaya çõkabilmektedir. Tedarik sinerjisi, 
aynõ malzeme çeşitlerinin yeni ürünler içinde kullanõlmasõndan veya mevcut tedarik 
imkanlarõnõn (depo, taşõma kapasitesi vs.) yeni ürünler için kullanõlmasõndan oluşur. Yönetim 
sinerjisi toplam sinerjiye katkõda bulunmaktan başka, her türlü yönetsel ve personelle ilgili 
birikimin, yeni ürünlerin üretilmesinde kullanõlmasõdõr. Finansal sinerji ise, mevcut fonlarõn, 
finansal birikimin ve �kredi verilebilirliğin� yeni ürünlerin üretilmesinde kullanõlmasõdõr. 
 
Ülkemizde, özellikle üzerinde en çok durulan ve 1983 yõlõndan bu yana tam anlamõyla olmasa 
da uygulanõlmaya çalõşõlan Japon modeli DTSŞ�lerin yanõ sõra İtalyan Federexport 
Modelinden esinlenerek hayata geçirilen Sektörel Dõş Ticaret Şirketleri adõyla ihracat şirketi 
modeli uygulanmaktadõr. KOBİ� lerin uluslararasõ pazarlarda rekabet edebilmelerinin 
sağlanmasõ için örgütsel modellere ağõrlõk verilmeli bu amaçla bölgesel ve sektörel dõş 
ticaret şirketlerinin kurulmasõ desteklenmelidir.  

 
Bu Amaçla; Özellikle sektörler ve firmalara ilişkin genel bir değerlendirme yapõlarak, 
yatõrõm,üretim, ve tüketim bu sektörlerin dünya talebi dikkate alõnarak desteklenecek 
sektörlerin ve desteklenecek firmalarõn DTM-İGEME-DPT-KOSGEB-MPM v.d. kuruluşlarõn 
ortak çalõşmasõyla tespit edilmesi, 

                                                 
15 Baykal M. Cevdet, �KOBİ�lerin Dõşa Açõlmasõnda Sektörel Dõş Ticaret Şirketi Modeli uygulamasõ� 
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Böylece kõsõtlõ olan kaynaklarõn (verilecek teşviklerin) daha verimli değerlendirilmesini 
sağlamak amacõyla seçilen firmalara SDŞ� ler kurdurulmasõ sağlanabilecektir.  
 
 Kurulan SDŞ ortaklarõna Devlet tarafõndan yapõlacak desteklerle �Sürekli Eğitim 
Programlarõ� uygulanmasõnõn sağlanmasõ.  
 
Başta MPM, KOSGEB, İGEME ve diğer meslek kuruluşlarõ tarafõndan SDŞ� lerin ve 
ortaklarõnõn  ihtiyaç duyduklarõ konularda ortak eğitim programlarõ düzenlenmelidir. 
 
SDŞ� lerin firma-ürün tanõtõm broşürlerinin hazõrlanmasõ ve yurtdõşõna dağõtõmõnda MPM, 
KOSGEB ve İGEME tarafõndan destek sağlanmalõdõr.  
 
Yine bu kurumlar tarafõndan potansiyel sektörler tespit edilerek SDŞ kurmak için bir araya 
gelmiş firma gruplarõ için bilgilendirme toplantõlarõ düzenlenmelidir. 
 
SDŞ kurulduktan  sonra, bir araya gelen firmalara yönelik olarak aynõ kuruluşlarca periyodik 
yönlendirme toplantõlarõnõn düzenlenmelidir. 
 
SDŞ�nin, kurulmasõnõn ardõndan gelen zaman içerisinde aşağõda yer alan bazõ hususlarõn 
uygulamasõ ve uyulmasõ önem arz etmektedir. Eğer bunlara uyulmazsa kurulan SDŞ şirketi 
başarõsõz olabilecektir. 
 
Profesyonel bir yönetim kadrosunun iyi seçilmesi müdahalelerde bulunulmamasõ için ortaklar 
arasõnda bir centilmenlik anlaşmasõ yapõlmalõdõr.  
  
İhracata aktif girebilme bedelinin iyi hesaplanarak güçlük bir sermaye yapõsõnõn ne olacağõna 
hep birlikte karar vermelidir.  
 
 Şirketin örgütlenme yapõsõnõn ihracat için uygun olup olmadõğõ tartõşõlmalõdõr. 
 
Ortaklarõnõn şirket ile münasebetlerdeki tutum ve davranõşlarõ nasõl olmasõ gerektiği iyi 
anlatõlmalõdõr. 
 
Gerekirse eğitilen bu ortaklarõn gerek eleman gerekse yönetici bazõnda yurt dõşõ tecrübelerini 
artõrmak amacõyla yurt dõşõndaki eğitim programlarõna katõlõmlarõnõn sağlanmasõ. 
 
SDŞ�lerin ortaklarõ için eğitimin dõşõnda her bir ortağõn tek tek araştõrma yapmalarõndan 
ziyade, yõl içinde araştõrõlmasõnda fayda görülen ve firmalar tarafõndan talep olunan sektörler 
de aşağõda yer alan konularda araştõrma programlarõnõn uygulanmasõna gitmesi. 
   

1. Dõş Pazar Araştõrmalarõ 
2. Fuar Organizasyonlarõ 
3. Satõş Heyetlerinin Organizasyonu 
4. Alõm Heyetlerinin Organizasyonu 
5. Dõşarõda ofis mağaza açõlmasõ 
6. Ortak AR-GE çalõşmalarõ   
 

SDŞ�lerin ihracatlarõnõn koordinesinde ve yönlendirilmesinde konu ile ilgili devlet 
kuruluşlarõnõn (DTM, İGEME, MPM, KOSGEB gibi) (SDŞ) yönetim kurullarõnda belli bir 
süre görev almalarõnõn sağlanmasõ, 
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SDŞ ortaklarõnõn ürünlerinin gerek standart ve gerekse kalitelerinin uluslararasõ normlara 
uygun hale getirilmesi amacõyla destek vermeleri, (KOSGEB, TSE ve Sanayi Bakanlõğõ gibi 
ilgili kuruluşlar dahil) 
 
SDŞ ortağõ KOBİ�lerin ürettiği ürünleriyle ilgili uluslararasõ genel bir durum değerlendirmesi 
amacõyla diğer ülkelere yönelik teknik gezi mahiyetinde inceleme gezi programlarõnõn 
düzenlenmesi, 
 
SDŞ�lerin bünyelerindeki ortaklarõ için fuar, sergi gibi tanõtõm alanlarõnda yeterli hale 
getirilerek fuar organizasyon düzenleme yetkisi verilerek desteklenmeleri, 
 
Ayrõca sektörel dõş ticaret şirketlerinin kuruluş yõllarõnda belirli bir süre içinde olsa ilgili 
kuruluşlar (DTM-İGEME, KOSGEB) tarafõndan 
 
 - Ofis giderlerinde 
 - İhracat personelinin belli bir süre istihdam edilmesi 
 - Yurtdõşõ pazar araştõrmalarõnda 
 - Fuar organizasyonlarõnda, destek olunmasõ şart olarak görülmektedir. 
 
Kurulan SDŞ�ler için ihracat kredi işlemlerinde özel bir garanti sisteminin geliştirilmesi, 
 
Risk sermayesi sisteminin geliştirilmesi,  sağlanmalõdõr. 
  
Hedef pazar ve pazar hakkõnda araştõrma yapmamalarõ yalnõzca sipariş bekleyerek müşteri 
temini yoluna gitmelerinin yanõnda kalite kontrol, ambalajlama, ürün çeşitliliği ve ürün 
dizaynõ unsurlarõna yeterince önem vermemeleri KOBİ� lerin pazardaki rekabet şanslarõnõ 
azaltmaktadõr.  
 
Ayrõca Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ bünyesinde ki Ticari temsilciliklerin yeniden 
yapõlandõrõlmalarõ kapsamõnda, Türk ihraç ürünlerinin tanõtõldõğõ, aktif ve performansa dayalõ 
sektörel ve ürün bazõnda faaliyet gösterecek KOBİ üst örgütlerinin de yönetimlerine katõldõğõ 
bir yapõya kavuşturulmalõdõrlar. 
 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Uluslararasõ pazarlarda rekabet üstünlüğü oluşturabilmesi 
için hedef pazarlarda dağõtõm alt yapõlarõnõn geliştirilmesi, dağõtõm maliyetlerinin 
azaltõlabilmesi için toplu organizasyonlarõn gerçekleştirilmesi desteklenmelidir. Bu amaçla; 
Dünyanõn çeşitli merkezlerinde Türk ihraç ürünlerinin tanõtõlacağõ ve aktif ticari işlemlerin 
gerçekleştirileceği Ticaret Merkezleri kurulmalõ, Öncelikle Küçük ve Orta Ölçekli 
işletmelerin bu birimlerden yararlandõrõlmasõ sağlanmalõdõr.  
 
Ürünlerin katma değerini arttõracak çalõşmalara ağõrlõk verilmesi, ürün gelişimine yönelik, 
bilgi yoğun yöntemlerle, tüketicinin ihtiyaçlarõnõ karşõlayacak ve ürüne olan talebini arttõracak 
yaklaşõmlar içinde olunmalõ rekabet üstünlüğüne sahip ürünlerde Dünya markalarõnõn 
oluşumunun sağlanmasõ, Türk Malõ Damgasõna uluslararasõ pazarlarda Güven 
Oluşturulmasõ temel hedeflerimiz arasõnda yer almalõdõr.  
 
Kamu satõn alõmlarõnda Yerli sanayinin karşõlaştõğõ haksõz rekabet ve dezavantajlarõn 
giderilmesi ve önceliğin küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine tanõnmasõ için gerekli 
düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.  
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E. Üretim ve Eğitim 

Ülkelerin kalkõnmalarõnda ve işletmelerin verimliliklerinin artõrõlmasõnda teknolojideki 
gelişmelere uyum sağlamak çok önemli bir rol oynaktadõr. Hõzla gelişen ve değişen 
teknolojilerin sunduğu kolaylõklardan faydalanabilmek ancak söz konusu yeni teknolojilere 
uyum sağlayabilecek üretim sistemlerinin geliştirilebilmesi ile mümkün olmaktadõr. 
Günümüzde pazarlarõn genel görünümü ve yapõsõ tüketiciler tarafõndan belirlenmekte ve hõzla 
değişen tüketici talepleri karşõsõnda değişik ürün yaratmak günümüzde rekabetin temelini 
oluşturmaktadõr. Söz konusu durumun gerçekleşmesi ise, işletmede tasarõm ve üretim 
yönünden esnekliğin sağlanabilmesi ve yoğun otomasyon ve teknoloji ağõrlõklõ �Esnek Üretim 
Sistemleri� ne yönelmeyi gerekli kõlmaktadõr. Esnek üretim kõsaca; gelecekte olabilecek 
değişiklikleri önceden tahmin edip yeni duruma çabucak uyum sağlama stratejisi olarak 
tanõmlamak mümkündür. Bu tanõmdan hareketle bakõldõğõnda konunun önemi de 
kendiliğinden ortaya çõkmõş olmaktadõr. Özellikle teknoloji tabanlõ üretim sistemlerinde, 
sistemin teknolojik değişikliklere karşõn ayakta kalabilmesi için böyle kõvrak bir değişime 
hazõr olmasõ gerektiği tartõşma götürmeyecek kadar açõktõr. Eski değimiyle �pazardaki 
değişimlere uyum sağlama yeteneği� olarak nitelendirilebilecek bu yaklaşõmõn, yeni tanõmõ ise 
�stratejik saldõrganlõk�tõr. Anlatõlanlardan hareketle esnek üretim sisteminin küçük ve orta boy 
işletmelere uygun olduğu açõkça görülmektedir.  
  
Ekonomik, sosyal ve siyasal olaylarda fevkalade büyük değişmeler yaşanan dünyamõzda bu 
değişiklikler hala devam etmektedir. Sanki 100 yõlda düşünülmesi dahi tahayyül edilemeyen 
bu gelişmeler, birkaç yõla sõğacak şekilde büyük atõlõmlar meydana getirmektedir. Mikro-
elektronik, yeni malzeme teknolojileri (Her disiplini ilgilendiren, ileri teknoloji ürünü ve 
üstün niteliği olan malzemelerdir. Seramik, Polimer, Metal ve Kompozitler olarak yüksek 
safiyette, yüksek teknik performansa ve yüksek bilgi içeriğine sahip, artan entegre işlev ve 
çeşitliliği olan yüksek katma değerli malzemeler olarak tanõmlanabilirler.), esnek üretim 
teknolojileri, moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanõnda yapõlan araştõrma ve yenilikler ve 
bunlarõn sanayideki etkileşmeleri sonucunda son 20 yõlda ekonomik kalkõnma ve 
sanayileşmede yeni teknolojilerin bir girdi olarak üretim elemanlarõ arasõnda yer almasõ, esnek 
üretim teknolojilerinin kullanõlmasõ ile KOBİ� lerin gelişmesi ve ekonomide etkinlik 
sağlamalarõ, birçok değişim ve gelişimi peşinden sürüklemektedir.  

 
Son yõllarda gelişmiş sanayi ülkelerindeki firmalarõn ana stratejileri, yeni teknolojilerin etkin 
kullanõmõ, uygulanmasõ, AR-GE faaliyetlerinin harekete geçirilmesi üzerine tesis edilmiştir. 
Bu ülkelerdeki bilim ve teknoloji politikalarõ; emek, sermaye, ara mallar ve donanõmlardan 
ziyade, teknolojik altyapõnõn dinamiğini geliştirmek ve küresel pazarlarda rekabete 
dayandõrõlmaktadõr. Yani bilim ve teknolojiye dayalõ ekonomi politikalarõ geliştirilmiş 
bulunmaktadõr. Artõk yatõrõm kararõ alõnõrken yatõrõm,üretim ve pazarõ birlikte düşünen insan 
gücü kaynaklarõ, bilgi ve teknoloji birlikte üretimin bir girdisi olarak baştan planlanmak 
durumuna gelmiştir.  
 
Üretim ve ihracatõn artõrõlmasõ ve refahõn yakalanmasõ için bilim ve teknoloji politikalarõ etkin 
bir rol oynamaktadõr. Böylece ucuz işçilik ve tabi kaynaklara dayalõ geleneksel üretime talep 
giderek azalmakta, onun yerin bilgiye dayalõ yeni endüstriler almaktadõr. Böylece 
küreselleşen dünyada ekonominin rekabet gücü, yeni teknolojiler üretme ve bu yeni 
teknolojileri hõzla üretime dönüştürme yeteneğine dayandõrõlmaktadõr. Bunun sonucu 
geliştirilen yeni firma stratejileri ; 
 

- Ürün geliştirme ve farklõlaştõrma, 
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- Tasarõm geliştirme, 
- Teknoloji üretir hale gelme ve sanayileşme, 
- Esnek üretim teknolojilerine geçiş yapma, 
- Araştõrmacõ insan gücü kaynaklarõnõ geliştirme, 
- Kalite ve standart üretim kavramõnõ yakalama olarak gelişmektedir.  

 
KOBİ� lerin hammadde teminin de yaşadõklarõ  zorluklar ve yüksek maliyetler üretim 

maliyetlerine doğrudan yansõtõlmaktadõr. Maliyetleri en az seviyeye indirecek bilgisayar 
destekli üretim tekniklerinin uygulamasõnõn yaygõn olmamasõ önemli bir sorundur. 
 
Rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi için;  

 
• Maliyetlerin Düşürülmesine yönelik politikalar  uygulanmalõ, 

 
- Verimliliğin artõrõlmasõ, 

- İşçilik maliyetlerinin yeniden değerlendirilmesi ve çalõşanõn  net ücreti ile 
kesintiler,  

      vergi ve diğer fonlar arasõndaki ilişkinin değerlendirilerek yeni  düzenlemelere  
      gidilmesi, 

• Üretimdeki tüm girdilerin  (öncelikle enerji) uluslararasõ rekabeti  engelleyici etkileri 
giderilerek fiyatlandõrmada rekabet gücü yaratõlmasõ kriteri göz önünde tutulmalõdõr. 

• Kalitenin yükseltilmesi  temel hedef olarak belirlenmeli, TÜRK MALI ibaresinin  
uluslararasõ düzeyde kalite simgesi olarak algõlanabilmesi için çaba sarf edilmelidir. 

 
Kamu satõn alõmlarõnda yerli sanayinin karşõlaştõğõ haksõz rekabet ve dezavantajlarõn 
giderilmesi  ve  önceliğin küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine tanõnmasõ için gerekli 
düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. 

 
Üretimin ve istihdamõn arttõrõlmasõnda konut yardõmõ, tasarruflarõ destekleme fonu kesintileri 
ve diğer engelleyici yapõnõn yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

 
KOBİ�ler  ve  Savunma  Sanayii   
 
• 20.Haziran.1998 tarihli Resmi Gazete�de yayõnlanan �Türk Savunma Sanayii Politikasõ ve 

Strateji Esaslarõ� Bakanlar Kurulu Kararõ�nõn amacõ, Silahlõ Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu 
harp silah, araç gereç ve mühimmatõnõn mümkün olan azami ölçüde Türk Savunma 
Sanayiinin imkan ve kabiliyetleri içinde üretilmesi için faaliyetlerin başlatõlmasõdõr. 

 
• Savunma sanayii hassas üretim tekniklerini, özel kalite standartlarõnõ, yetişmiş insan 

gücünü, AR-GE faaliyetlerini, tek alõcõ ile sõnõrlõ miktarda üretim yapmayõ, süreklilik için 
dõş pazara açõlmayõ ve güvenlik-gizlilik koşullarõnõ gerektirmektedir.  

 
Savunma Sanayiine KOBİ�ler Nasõl Girebilir? 
 
• Savunma sanayiinde faaliyet göstermek isteyen firmalardan 3763 sayõlõ Kanun kapsamõna 

giren ve harp silah ve mühimmatõ üreten kuruluşlarõn kuruluş/üretim müsaadesi almak 
için Milli Savunma Bakanlõğõ�na müracaat etmesi gerekmektedir. 

• Tesis güvenlik belgesi ve AQAP belgesi almak isteyen firmalarõn Milli Savunma 
Bakanlõğõ�na müracaat etmesi gerekmektedir. 
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• Savunma Sanayiine girmek isteyen firmalarõn proseslerinin güvence altõnda olduğunu 
gösterebilmeleri için kalite güvence sisteminin kurulmuş olmasõ gerekmektedir. 
KOSGEB, ISO 9000 standartlarõna uygun Kalite Güvence Sistemini kurmak isteyen 
firmalara danõşmanlõk ve eğitim desteği sağlamaktadõr. Bu konuda Küçük İşletmeler 
Geliştirme Merkezlerimizden (KÜGEM) herhangi birine başvuran firma konu ile ilgili 
bilgiyi alõp, sistem kurma sürecinde yapõlan danõşmanlõk ve eğitim maliyetinin %50�sini 
KOSGEB�den alabilir. 

• Yetişmiş insan gücünün sağlanmasõ amacõna yönelik olarak, sanayicilerimiz devlet 
yardõmlarõ kapsamõndaki eğitim yardõmõndan yararlanabilirler. Sanayicilerimiz, alacaklarõ 
danõşmanlõk ve eğitim hizmetlerinin %50�si desteklenmektedir. 

• AR-GE faaliyetleri kapsamõnda, geliştirmiş olduklarõ projenin hayata geçirilme sürecinde 
çeşitli üniversitelerde işbirliği içinde kurulmuş olan Teknoloji Geliştirme Merkezlerimiz 
(TEKMER) ya da duvarsõz TEKMER olarak adlandõrdõğõmõz kendi bünyelerindeki AR-
GE çalõşmalarõna yönelik olarak, KOSGEB�den yurtdõşõ fuarlarõ ziyaret, yurtiçi ve 
yurtdõşõ fuara katõlõm, yazõlõm ve yayõn temini, tanõtõm, istihdam, eğitim, patent, faydalõ 
model, endüstriyel tasarõm ve web sayfasõ tasarõm konularõndaki desteklerden 
yararlanabilirler. 

• Dõş pazara açõlma konusunda KOSGEB�in fuar desteklerinden yararlanabilirler. Destek 
kapsamõndaki yurtiçi ve dõşõ fuarlara katõlõmda, firmadaki bir temsilcinin ulaşõm ücreti ile 
stand kirasõ %50 oranõnda KOSGEB tarafõndan desteklenmektedir. 

 
KOBİ�LERE İLİŞKİN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEMELER  

Geleceğe ilişkin olarak oluşturulacak küçük ve orta boy işletmelere ait politika ve 
stratejilerde, bilgi toplumunun dinamikleri göz önünde tutulmalõ, bu dinamikler, küçük ve orta 
boy işletmelere ve girişimciliğin geliştirilmesine yönelik politika ve stratejilerin iskeletini 
oluşturmalõdõr. Bu dinamiklerin bazõlarõ şu şekilde sõralanabilir. 
  

- Globalleşme, 
- Araştõrma ve Geliştirme faaliyetlerinin öneminin büyük ölçüde artmasõ ve bu 

çalõşmalarõn bağõmsõzlaşmasõ, 
- Buluş ve yenilik oranõndaki artõş ile buluşlarõn ticari hayata geçiş sürelerinin 

kõsalmasõ, 
- Üretimde otomasyon ve esneklik ihtiyacõnõn artmasõ, 
- İleri teknoloji, 
- Rekabet gücünde kalitenin öneminin çok artmasõ ve olmazsa olmaz şartõ 

kazanmasõ, 
- Çevre konusunun ve sürdürülebilir kalkõnmanõn, yatõrõmlarda yeni incelikler olarak 

devreye girmesi ve günümüzde büyük önem kazanmasõ, 
- Rekabetin temel felsefesinin ve etkinliğinin farklõlaşmasõ, 
- Üretim-para, üretim-istihdam, ve üretim-girdi ilişkilerinin tamamen 

        değişmesi, 
- 21. inci yy�da ki patron ve işçi tipinin değişiyor olmasõ, girişimciliğin bir köşe 

dönme esprisi içinde değil, ekonomik değerlerin yaratõlmasõndaki baş aktör 
anlayõşõnõn hakim olmasõ ve rekabetin yaygõnlaştõğõ ve yoğunlaştõğõ dünyada iş 
ahlakõ kavramõnõn ön plana çõkmasõdõr. 

 
Tüm bu dinamikler ve değişimler, küçük ve orta boy işletmeleri ve girişimciliği ön plana 
çõkarmaktadõr. Bu nedenle küçük ve orta boy işletmeler ve girişimcilikle ilgili dünün 
kavramlarõ yeniden yorumlanmak ve tanõmlanmak zorunluluğunu ortaya çõkarmaktadõr. 
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Yukarõda bahsi geçen konular göz önüne alõndõğõnda, küçük ve orta boy işletmelerin ve 
girişimciliğin geliştirilmesi için oluşturulacak politikalarda çok dikkatli davranmak ve geniş 
perspektif içerisinde sorunlara yaklaşõlmasõ gerektiği açõk bir şekilde ortaya çõkmaktadõr. Tüm 
bunlara bağlõ olarak uygulanabilecek politika önerileri şu şekilde sõralanabilir. 
 
Finansal Sorunlarõna Yönelik Çözüm Önerileri 
 
• KOBİ�lerin teminat sorunlarõnõ çözmek için Kredi Garanti fonu uygulamasõ desteklenmeli 

ve yaygõnlaştõrõlmalõdõr. 
 
• KOBİ�lerin ihracat yapmalarõnõ teşvik etmek amacõyla, kredi sigorta sistemi kurulmalõ ve 

kredi garanti fonu uygulamasõ bu sisteme uyarlanmalõdõr. 
 
• Yatõrõmlarda yatõrõm indirimi limiti sõnõrlamasõ kaldõrõlmalõdõr. 
 
• Halkbankasõ ve Eximbank kredilerinin KOBİ�lere yönelik destekleri arttõrõlmalõ ve bu 

bankalarõn kaynaklarõ güçlendirilmelidir. 
 
• KOBİ�lere ait bir sermaye piyasasõ oluşturulmalõ ya da halihazõrdaki İMKB�ye küçük ve 

orta boy işletmelerinde girebilmesini sağlayacak koşullarõn hazõrlanmasõ gerekmektedir. 
 
• Bankacõlõk sisteminin toplam kredi hacmi içerisinde belirlenecek bir oranõn, zorunlu 

olarak KOBİ�lere yönelik, orta ve uzun vadede kredi tahsisine imkan sağlayacak yasal 
düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

 
• KOBİ�lerin kredi almalarõnõ kolaylaştõrõcõ önlemlerin alõnmasõ ile sermaye yapõlarõnõn 

güçlendirilmesi, hisse senetlerinin alõnõp satõlacağõ güçlü bir pazar oluşturma ihtiyacõnõ 
doğuracak süreci hõzlandõrmak için gerekli tedbirlere yönelik anlayõş sadece mevzuat ve 
sistem yaratma anlayõşõ olmamalõ, gelişmiş ülkelerde bu darboğazõ aşmak amacõyla 
oluşturulan �Market Maker� lõ yani sorumlu aracõ kuruluşlar ile yatõrõmcõlarõn tespiti 
sonucu piyasa oluşturma işlemlerine yönelik olarak gerekli yasal düzenlemeler 
yapõlmalõdõr. 

 
Devlet Yardõmlarõna Yönelik Öneriler: 
 
• Her kurumun kendine göre bir KOBİ tanõmõ olmamalõdõr. Teşvik ve Destek Politikalarõ 

çerçevesinde en azõndan sektörel bazda KOBİ tanõmõnõn kapsamõ açõkça belirlenmelidir.  
 
• Devlet yardõmlarõnõn alõnmasõ kolay ve miktarõnõn da anlamlõ olmasõ gerekmektedir.  
 
KOBİ Yatõrõmlarõnda  Devlet Desteklerine İlişkin  Görüş  ve  Öneriler 
 
- Bir sanayi envanteri çõkarõlarak yatõrõm teşviklerinin ihtiyaca göre verilmek üzere yeniden  

düzenlenmesi. 
 
- Sanayi yapõmõzõn geliştirilmesi, yüksek rekabet gücü kazanmasõ için enerji başta  olmak 

üzere üretim girdi maliyetlerinin düşürülmesi. 
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- Sanayicilerin dõş pazarlarõ ve rakipleriyle mücadele edebilmeleri için  ucuz  hammadde, 
enerji, kredi vb. hizmetler almasõnõ sağlayacak tedbirler alõnmalõdõr. 

 
- Genel teşvik uygulamasõ kapsamõnda bölgesel teşvik yerine il bazõnda sektörel  teşviklere 

öncelik verilmelidir. 
- KOBİ tanõmõ kapsamõnõn  genişletilerek Hizmet sektöründe yer alan Turizm, Sağlõk vb. 

hizmet  yatõrõmlarõnõn da  KOBİ teşviklerinden yararlandõrõlmasõ  
 
- KOBİ�ler açõsõndan kefalet esnek hale getirilerek, verilecek kredi ve teşvikler için 

gayrimenkul kefaleti aranmaksõzõn yatõrõmõn kendisi kefalete konu edilmelidir. 
 
- Teşvik ve kredilendirmede ana sanayi�yan sanayi ilişkileri özendirilmelidir. Bu çerçevede 

üretim ilişkileri proje bazõnda desteklenmeli, sağlanacak teşviklerden  ana ve yan sanayi 
birlikte yararlandõrõlmalõdõr. 

 
- Otomotiv ,Savunma sanayii ve diğer yan sanayi kullanan ana sanayi  üretimlerinde asgari 

% 50 - 60 yerli parça katkõsõ sağlamayan talepler teşvik edilmemelidir. 
 
-    Teşvik Belgesiz olarak gerçekleştirilecek KOBİ yatõrõmlarõnda  % 40 olarak       
     uygulanan  yatõrõm İndirim Oranõ % 100 olarak uygulanmalõdõr. 
 
- KOBİ �lerle ilgili alanlarda koordinasyon KOSGEB, Halk Bankasõ vb. kuruluşlarca 

oluşturulacak bir üst kurul tarafõndan koordine  edilmelidir. 
 
- KOBİ yatõrõmlarõnõn özendirilmesi amacõyla KOBİ yatõrõmlarõna leasing  imkanõ 

tanõnmalõ, leasing için öngörülen limitler arttõrõlmalõdõr. 
 
- KOBİ�lerin yatõrõm ve işletme finansmanõ temininde kredi ve teşvik mekanizmasõ yanõnda  

Risk Sermayesi, KOBİ Yatõrõm Finansman Şirketi, KGF gibi yeni finansal araçlar teşvik 
edilmelidir. 

 
- Teknopark yatõrõmlarõ, özel önem taşõyan sektör  yatõrõmlarõ kapsamõnda değerlendirilerek,  
        
bölgesel kalkõnma yatõrõmlarõna uygulanan koşullarla  kredilendirilmelidir. 
 
Hukuki ve Kurumsal Düzenlemelere Yönelik Öneriler: 
 
• KOBİ tanõmõnõn çerçevesi (kapsamõ) net bir şekilde ortaya konmalõdõr. 
 
• KOBİ�lerin kuruluş aşamasõndaki işlemleri azaltõlmalõ ve basitleştirilmelidir. 
 
• KOBİ�lerin sermaye piyasalarõna açõlabilmelerini sağlayacak hukuki düzenlemeler 

yapõlmalõdõr. 
 
• KOBİ ortaklõklarõ teşvik edilmeli ve cazip hale getirilmelidir. 
 
• AB ülkeleri ile ilgi hukuki mevzuatlarõn yine ilgili kuruluşlar aracõlõğõ ile ülkemizdeki 

KOBİ�lerin bilgilendirilmesi ve mevcut mevzuatlar ile aralarõnda uyum sağlanmasõna 
yönelik çalõşmalarõn yapõlmasõ gerekmektedir. 

 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                    Sanayi Politikalarõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/sanayi/oik545.pdf . 133 

• Diğer ülkelerle vergi sisteminin uyumlaştõrõlmasõ için, şirketler kanununda, sõnai mülkiyet 
haklarõ konusunda, ticaret politikalarõ, rekabet kanunlarõ ve yabancõ sermaye alanõnda 
gerekli düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

 
Altyapõ Sorunlarõnõn Çözümüne Yönelik Öneriler 
 
• KOBİ�lerin bölgesel kalkõnmada iç dinamiklerinin oluşturulmasõnda oynadõğõ itici güçten 

yararlanõlabilmesi için bölgesel yatõrõm motivasyonunun ve girişimcilik ruhunun gelişmesi 
için örgütlenmenin gerekliliği açõktõr. Bu nedenle KOBİ�lerin bölgesel, sektörel, ölçeksel  
tüm örgütlenme girişimleri özendirilmeli ve desteklenmelidir. 

 
• Bölgesel gelişme projelerine yönelik mali desteklerin oluşturulmasõnda ve 

kullandõrõlmasõnda konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarõn katõlõmlarõ sağlanmalõ ve başta 
kalkõnmada öncelikli yörelerde olmak üzere KOBİ�lere yönelik destek ve yardõmlarda 
yerel sanayi temsilcilerinin rolü arttõrõlmalõdõr. 

 
• Geliştirilecek program ve araçlarda girişimciliğin geliştirilmesine özel önem verilmelidir. 

Girişimcilik ruhuna sahip bireylerin sağlõklõ işletmeler oluşturabilmesi amacõyla 
girişimcilik eğitimi verilmelidir. 

 
• Organize sanayi bölgelerinin sayõlarõ arttõrõlarak, büyümek isteyip arsa tahsisinde zorluk 

çeken KOBİ�lere destek amacõyla, OSB�lerinde bunlarõn yapõlarõna uygun sahiplerinin 
satõn alabileceği büyüklükte ve uygun fiyatta arsalar tahsis edilmelidir. 

 
• ISO 9000 Kalite Güvence Sisteminin kurulmasõ ve uygulamasõ aşamasõnda yaşanan 

sõkõntõlarõn azaltõlmasõ için Avustralya�da olduğu gibi KOBİ�lere yönelik olarak söz 
konusu standardõn revize edilmesi ve bu sistemin kurulmasõ aşamasõnda danõşmanlõk 
desteğinin arttõrõlmasõ gerekmektedir. 

 
Politika Önerileri 
 
Kentleşmenin yönlendirilmesi, çevresel sorunlara kolektif çözümler getirilebilmesi, Sanayide 
Entegrasyonun sağlanabilmesi amacõyla; 

 
• Orta ve büyük ölçekli sanayinin entegre edileceği İleri Teknolojik 

Organize Sanayi Bölgeleri ve bu bölgelerin çevresinde imalat ağõrlõklõ 
gelişmeye açõk teknoloji oryantasyonlu Organize Küçük Sanayi Bölgeleri 
oluşturulmasõ 

• Sanayide entegrasyonu güçlendirmek için oluşturulan bu bölgelerin  
öncelikle sanayi kuşaklarõ yaratacak şekilde gerçekleştirilmesi, 

• Devlet yardõmlarõnõn (kõsõtlõ kaynağõn verimli kullanõlabilmesi amacõyla) 
bu bölgelerin oluşumunda kullandõrõlmasõnda zorlamalardan kaçõnõlarak 
sadece verimlilik ilkesinin ön plana çõkarõlmasõ sağlanmalõdõr. 

 
Ticaret ve Hizmetler sektöründe faaliyet gösteren Küçük işletmelerin yerleşim 

sorunlarõnõn çözümünde,  
• Çok Ortaklõ İş Merkezlerinin oluşturulmasõ , 
• Yerel yönetimler ve Vakõflar ile işbirliği içinde Modernizasyon ve  

restorasyon çalõşmalarõnõ destekleyerek tarihi dokuyu bozmadan,        
Çağdaş ve Modern Çarşõlarõn kurulmasõ desteklenmelidir. 
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Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerimizin rekabet üstünlüğü elde edebilmesi için 
öncelikle temel alt yapõnõn sanayinin dinamizmini karşõlayacak hõz ve yaklaşõmda 
gerçekleştirilmesi  ilke olarak belirlenmiştir. 

 
Enerji Maliyeti, ülkemiz enerji fiyatlarõ ile AB ve OECD ülkeleri arasõnda mukayesede daha 
pahalõ elektrik enerjisi kullandõğõmõzõ gözlemlemekteyiz. Bazõ Avrupa ülkeleri ile 
karşõlaştõrma yaptõğõmõzda ülkemizin 0,170 dolar/kwh fiyatõna karşõlõk Avusturya�nõn 0,070, 
Fransa�nõn 0,044, Yunanistan�õn 0,063, İtalya�nõn 0,098, İspanya�nõn 0,075 ve İngiltere�nin 
0,058 dolar/kwh fiyatlar ile enerji tükettiği görülmektedir.  

 
Ayrõca, Türk enerji tüketicisinin rahatsõz olduğu yüksek elektrik faturalarõ yaklaşõk %30 ila 
%33 çeşitli tipte vergi ve fon içermektedir. 

 
Diğer taraftan programlõ programsõz yapõlan elektrik kesilmeleri ile KOBİ�lerin üretim 
programlarõnõ aksatarak, oldukça yüksek üretim kayõplarõna sebep olurken, sevkõyatlarõ 
geciktirmekte ve maliyetleri artõrmaktadõr. 

 
Yoğun rekabet ortamõnda, rakip ülkeler enerji altyapõsõ sağlam, fiyatlar uygun ve ekstra vergi 
fondan arõtõlmõştõr. Sanayici ve sanayici ihracatçõya özel devlet sübvansiyonlu fiyatlarla 
destek verilmektedir. Ülkemizde ise, yüksek fiyatõyla, kötü kalitesiyle, makinelere verdiği 
zararlarõyla, üretimi düşürmesi ve sevkõyatlarõ geciktirerek maliyetleri yükseltmesiyle, 
pazardaki rekabet gücünü kaybettirmesi ile elektrik KOBİ�lerimizi ciddi sõkõntõya 
sokmaktadõr. Önümüzdeki dönemde öncelikle, enerji ihtiyacõnõn karşõlanõlabilmesi için: 
 

• Enerji girdilerinin düzenli, kararlõ ve güvenle sağlanmasõ,  
• Enerjinin üretilmesi, temini ve arzõnda alternatif politikalar geliştirilmesi, 
• Enerji fiyatlarõnõn dünya fiyatlarõ ile ,rekabet koşullarõ  altõnda sunulabilmesi. 
• Sanayiye yönelik devlet yardõmlarõnda (diğer ülkelerinde uyguladõğõ 

modellerde göz önüne alõnõrsa) enerji fiyatlarõnõn önemli bir araç olarak 
kullanõlmasõ 

• Enerji fiyatlandõrmasõnda, enerjinin gerçek maliyeti dõşõnda fiyatõn üzerinde 
oluşturulan (sanayi ile ilgisiz konulara kaynak aktaran) fon veya vergi 
uygulamalarõnõn gözden geçirilmesi sağlanmalõdõr. 

 
Çevresel sorunlarõn çözümüne yönelik  alt yapõ hizmetlerinin geliştirilmesi için, 
 

• Sağlõklõ ,temiz ve güvenli bir çevre içinde yaşam hedeflenmeli, 
• Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin yer aldõğõ Sanayi  bölgelerinde 

oluşturulan Çevresel atõklarõn kazanõlmasõ ve zararlarõnõn giderilmesi için 
kurulacak tesislerin desteklenmeli 

• Çevre mevzuatõnõn sanayi açõsõndan yapõcõ ve gelişmeye yönlendirici şekilde 
düzenlenmeli 

• Çevre mevzuatõ kullanõlarak ek vergilendirmeler ve kõsõtlamalardan kaçõnõlmalõdõr. 
 

 Sanayi için kullanma ve içme su sistemlerinin geliştirilmesi gereklidir.  
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  İletişim Olanaklarõnõn Geliştirilmesi için,  
 
Ülkenin iletişim teknolojisinde vardõğõ nokta ile yetinilmeden mevcut imkanlarõn 
geliştirilmesi ve  yeni atõlõmlar içinde olunmasõ , çağõn dinamizmine ve teknolojik ihtiyaçlarõn 
karşõlanabilmesine imkan verecek iletişim altyapõsõnõn sağlanabilmesi, ülkemizin uluslararasõ 
bilgi  oto yollarõnõn bir parçasõ haline getirilmesi sağlanmalõdõr. 
 
 Ölçeksel  ve  Mekansal Boyut;  
 
Ülkemiz sanayinin ölçeksel boyutu  ve mekansal dağõlõmõ göz önüne alõnõrsa, Sanayimize 
Rekabet Üstünlüğü Kazandõrabilmek için ölçeksel boyutun gözden geçirilmesi ve  yeni 
yaklaşõmlar içerisinde olunmasõ kaçõnõlmazdõr. 

 
Bu gün için sanayi işletmelerinin büyüklüğe göre dağõlõmõnda  uygulanan Avrupa Birliği 
çerçevesinde geçerli kriterlerin, sanayi işletmelerimize uygulanabilmesi  durumunda, 
Ülkemizde büyük sanayi kuruluşu olarak bilinen bir çok işletme Avrupa Birliği kriterleri 
çerçevesinde ancak orta ölçekli işletme olarak sõnõflandõrõlabilir. Avrupa Birliğinde Devlet 
Yardõmlarõnõn sadece küçük sanayi işletmeleri ile sõnõrlõ oluşu göz önüne alõnõrsa Ülkemizde 
sanayi işletmelerinin haksõz rekabetle karşõlaşmamasõ için öncelikle büyüklük  tanõmlarõ yasal 
olarak yeniden düzenlenmelidir.  

 
Sanayide ölçeksel entegrasyonun sağlanmasõ, büyük ve orta ölçekli sanayi ile küçük sanayinin  
entegrasyonuna dayanan toplam ölçek boyutlandõrmasõna gidilmesi ve  sanayiye kamunun 
yaklaşõmda entegrasyonu teşvik eden, hatta zorunlu kõlan stratejiler ve politikalarõn 
oluşturulmasõ  gerekir. 

 
 Bürokrasinin azaltõlmasõ :  

 
Sanayi işletmelerinin kuruluşundan itibaren Kamu ile karşõlaştõğõ her aşamada yoğun 
bürokratik ilişkiler  içinde hareketi, sayõsõz engelleme ve sõnõrlamalar karşõsõnda yatõrõma 
yönelik morallerini sürdürebilmeleri gerçek bir özveridir. 

 
Bir işletmesinin  kuruluşu aşamasõnda, bu gün için girişimcinin onlarca kuruluşla ilişkiye 
geçmesi yüz den fazla işlemi yerine getirmesi gerektiği görülmektedir. Bürokrasinin 
azaltõlmasõ ve işlemlerin basitleştirilmesinin sağlanmasõ öncelikli hedeflerimiz arasõnda yer 
almalõdõr.  

 
Yerel Yönetimlerin Sanayi işletmelerine Bakõş Açõsõnõn Geliştirilmesi: 
 
Bölgelerin gelişmesi ve kalkõnmasõnda sanayinin öneminin kavratõlmasõ, yatõrõmcõnõn uygun 
şartlar oluşturularak bölgeye çekilebilmesi için yerel yönetimlerin teşvik edilmesi ve yerel 
yönetimlerin bütçelerine olan katkõlarõnõn  sağlanabilmesi için sanayi işetmelerinin  vergi 
mevzuatõnda düzenlemeler yapõlmasõ gereklidir.  
 
AB� ne Uyum Çalõşmalarõna Yönelik Öneriler  
 
Avrupa Birliği düzeyindeki KOBİ politikalarõ  
 
Avrupa Birliği düzeyinde küçük ve orta boy işletmelere yönelik politikalar, özellikle 1980�li 
yõllarõn ikinci yarõsõndan sonra, bu işletmelerin, ulaşõlmasõ amaçlanan ve bu amaçta hõzla 
ilerlenen tek ve büyük Avrupa ve bu Avrupa�nõn pazarõna kolay uyum sağlamalarõ amacõyla 
geliştirilmiş politikalardõr ve uygulanmasõna büyük önem verilmektedir. Politikalarõn ana 
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amacõ; KOBİ� ler için uygun ortamõn yaratõlmasõdõr. İşletme faaliyetlerine yönelik tüm 
faktörler (kurumsal, hukuki, sosyal, yönetimsel vb.) politikalar içerisinde yer almaktadõr. 
Dolayõsõyla Türkiye�nin AB� ye girmesi durumunda Türkiye�deki KOBİ� lerde bu 
politikalarõn uygulama sahasõna girecek ve de önemli faydalar sağlayacaklardõr. AB� nin 
KOBİ politikalarõ şu şekilde sõralanabilir; 
 
KOBİ� ler İçin Uygun Ortamõn Yaratõlmasõ 

 
- İşletmecilik ruhunun desteklenmesi 
Eğitim programlarõ ile girişimciliğin desteklemesi, orta öğretim ve yüksek okullarda 
girişimciliğe yönelik eğitim programlarõnõn uygulanmasõ özel bir önem arz etmektedir. 
Bu programdan amaç KOBİ kesiminde faaliyet gösterecek olan girişimcilerin 
bağõmsõz karar verebilmeleri ve içinde bulunduklarõ ortama kolay uyum 
sağlayabilmeleridir.  
 
- Yönetsel ortamõn geliştirilmesi 
İşletmelerin faaliyet gösterdiği iş ortamõnõn daha iyi tanõnabilmesi ve faaliyetlerin 
sağlõklõ yürütülebilmesi bu politikanõn amacõdõr. Bir program dahilinde işletmelere 
yapõlacak olan yardõmda, bunlarõn esnek yapõlarõnõ koruyarak, ilgili sendikalar, sanayi 
sektörleri ve Birlik içindeki KOBİ temsilcilerinin ortak görüşlerinin alõnmasõ esastõr.  
 
- İç pazarda KOBİ�ler  
Mallarõn, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin üye ülkeler arasõnda serbest dolaşõmõnõn 
sağlanmasõna yönelik olarak Birlik içinde yapõlan anlaşmalar, KOBİ�lerde maliyet 
düşüşüne neden olacağõ ve bu işletmelerin yeni pazarlara kolay girmesini sağlayacağõ 
öngörülmektedir. Bu bağlamda; Fiziksel engeller kaldõrõlmalõ ve Teknik standartlar 
uyumlaştõrõlmalõdõr. 
 
- Sosyal ortamõn geliştirilmesi 
KOBİ� lerin maliyetlerine bir artõş getirmemesi için Birlik genelinde KOBİ 
temsilcilerinin bir sosyal diyaloga girmesini benimsemektedir. Kooperatif kuruluşlar 
bu kapsamda KOBİ� lerin mevcut sorunlarõnõn çözümünde önemli bir faktör 
olmaktadõr. Sorunlarõn çözümünün yanõ sõra hammadde alõmõ, nihai ürünün 
pazarlanmasõ , reklam, piyasa araştõrmasõ gibi üretim sürecinin çeşitli aşamalarõnda 
kooperatifler yoluyla işbirliği yapõlmaktadõr. İşbirliği alanlarõ; Çalõşanlardan çok yönlü 
yararlanmayõ kapsayan yönetim sistemi, Yöneticilikle ilgili bilgi ve maliyet analizi, 
Ürün geliştirilmesi ve dizayn, Üretim sürecinin pazarlanmasõ ve kontrolü, Satõşlar 
satõn alma ve stok kontrolü ve Reklam faaliyetleridir.  
 
- Vergi alanõndaki düzenlemeler 
KOBİ� lerin rekabet gücünün artõrõlabilmesi için sermaye birikimine yol açacak, yeni 
yatõrõmlarõn yapõlmasõnõ sağlayacak vergi sisteminin düzenlenmesi amacõnõ 
taşõmaktadõr.  
 
- Şirketler hukukunun benimsenmesi 
Birlik genelinde Avrupa şirketler Hukuku çalõşmalarõnda, KOBİ� lere de yer 
verilmiştir. Avrupa Ortak Ekonomik Menfaatler Grubu söz konusu hukuk sisteminde 
bu kesimin yer alma çalõşmasõnõ sürdürmektedir.  
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- Rekabet politikalarõ 
AB� nin en karmaşõk ve teknik politikalarõndan biri olup, Roma Antlaşmasõnõn 85. ve 
94. maddelerinde konuya ilişkin kurallar belirlenmiştir. Antlaşmanõn 85 nci maddesi 
KOBİ� ler için önemli ayrõcalõlar getirmiştir; Bu kesime, maliyetlerin düşürülmesi 
veya üretim kapasitelerinin artõrõlmasõ gibi somut destekler sağlanmasõ, Sağlanacak 
olan bu yararlarõn tüketiciye fiyat düşüklüğü ve kalite yüksekliği biçiminde 
yansõtõlmasõ, Rekabetin kõsõtlanmasõ dõşõnda başka hiç bir yöntemle yararlõ sonucun 
alõnamamasõ ve İlgili mal veya hizmetin sunulmasõnda rekabetin tamamiyle ortadan 
kaldõrõlmamasõ durumunda girişimciler arasõnda yapõlan anlaşmalarõn 85 nci madde 
çerçevesinde kabul görmesi. Bu nedenle girişimciler arasõndaki anlaşmalar şu 
alanlarda yapõlabilecektir; uzmanlõk anlaşmalarõ, özel dağõtõm anlaşmalarõ,patent ve 
lisans anlaşmalarõ, araştõrma ve geliştirme anlaşmalarõ ve otomotiv sektöründe dağõtõm 
anlaşmalarõ. 
 
KOBİ� lerin kendi aralarõnda yapacaklarõ anlaşmalar, piyasadaki rekabet ortamõna 
etkileri temel alõnarak yapõlmaktadõr. Bu etkiler esas itibariyle işletmelerin pazar payõ 
ve cirolarõdõr. 

 
Pazarlama Sorunlarõnõn Çözümüne Yönelik Öneriler 
 
• KOBİ�lerin ihracat yapmalarõnõ teşvik etmek amacõyla, çok ortaklõ ihracat ve sektörel dõş 

ticaret şirketlerinin kurulmasõ ve varolanlarõnda etkinleştirilmesi amacõyla girişimciler 
devlet tarafõndan desteklenmelidir. 

 
• KOBİ�lerin ihracattaki paylarõnõ artõrmak için bu firmalarda İngilizce bilen eleman 

istihdamõna yönelik destek sağlanmasõ ve başta AB olmak üzere dünya ticaretine ait 
mevzuatlarõn çevirilerinin yapõlarak KOBİ�lerin kolay ulaşabilmeleri sağlanmalõdõr. 
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1. GİRİŞ 
 
�Devlet yardõmõ� kavramõ, belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hõzlõ 
gelişmesini sağlamak amacõyla, kamu tarafõndan çeşitli yöntemlerle verilen nakdi veya nakit 
olmayan destek, yardõm ve özendirmeler olarak tanõmlanõr. Tanõmdan anlaşõlacağõ üzere, 
ekonomik desteklerin temelinde, kaynaklarõn, ülke ekonomisi açõsõndan daha yararlõ olduğu 
kabul edilen alanlara yönlendirilmesi söz konusudur. Burada en   önemli husus, destekler ile  
ulaşõlmak istenilen hedeflerin neler olduğudur. Devlet yardõmlarõ ile amaçlanan temel hedef; 
yatõrõmlarõn belirlenen hedefler çerçevesinde arttõrõlmasõ, büyümenin sağlanmasõ, ve 
istihdamõn artõrõlmasõ, genel anlamda  milli gelirin yükseltilmesidir. 
 
Ülkemizde uygulanan devlet yardõmlarõ, planlõ ekonominin uygulamaya başlandõğõ 
dönemlerden itibaren sistematik bir şekilde ortaya konmuştur. 1980 öncesi dönemde ithal 
ikamesi politikasõna uygun olarak ulaştõrma, müteahhitlik, belli ölçekteki imalat sanayi 
yatõrõm projelerinin hemen tümünde kullanõlan yardõm enstrümanlarõ üretim kapasitelerini ve 
verimlikte belirli gelişmelere neden olmuştur. 
 
1980�li yõllardan itibaren izlenmeye başlanan ihracata dayalõ kalkõnma modeli (dõşa açõk 
büyüme politikalarõ) sonucunda yerli sanayinin dõş rekabette başarõlõ olmasõ amacõ ile devlet 
desteklerine daha çok başvurulmuştur.  
 
Kalkõnma ve ekonomik istikrar için önemli bir kaldõraç olan yardõmlar; sosyal devlet 
anlayõşõnõn gelişmesi neticesinde, gelir dağõlõmõ dengesizliklerinin giderilmesi, işsizlik, göç, 
çevre problemleri gibi bazõ sorunlarõn çözümünde de etkin olarak kullanõlmaktadõr. 
 
Ülkemiz Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasõna imza koymasõ ve Avrupa Birliği ile Gümrük 
Birliği anlaşmasõnõ yapmasõ nedeniyle uluslararasõ yükümlülükler altõna girmiş ve bu verilen 
taahhütler paralelinde mevcut devlet yardõmlarõ  sisteminde değişiklikler yapõlmõştõr. 
  
Gümrük Birliği anlaşmasõ sonucunda 1996 yõlõndan itibaren ülkemizde bölgesel yardõmlara 
yönelik spesifik destekler yanõnda, KOBİ, AR-GE ve çevre yatõrõmlarõna yönelik destekler 
uygulamaya konulmuş, mevzuat uyum çalõşmalarõ hõzlandõrõlmõştõr. 
 
Devlet Yardõmlarõ Alt Komisyonu, kamu, özel sektör ve üniversitelerimizin değerli 
katõlõmcõlarõ ile birlikte ülkemizde uygulanmakta olan devlet yardõmlarõnõn mevcut durumunu 
irdeleyerek, uluslararasõ yükümlülüklerimiz çerçevesi içerisinde yardõmlara ilişkin sorunlarõ 
saptamõş, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ile önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi 
üzerinde önerilerde bulunduğu kurumsal ve hukuki yapõ hakkõnda çalõşma yapmõştõr. 
 
2. MEVCUT DURUM 
 
2.1. Tarihsel Gelişim: 
 
2.1.1. 1950 Öncesi Dönem: 
 
Türkiye�de ilk ciddi devlet yardõmõ uygulamasõ, Osmanlõ Devleti�nin son döneminde 
çõkartõlan 14.12.1913 tarihli �Teşvik-i Sanayi Kanunu Muvakkat� ile olmuştur. Toplam değeri 
1.000 lirayõ geçen en az 5 HP motor gücü kullanan sanayi kuruluşlarõna makine ve donanõm 
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ile ham ve yardõmcõ maddelerin dõş alõmõnda gümrük vergisi istisnasõ uygulamaya 
konulmuşsa da beklenen sonucu getirmemiş ve başarõya ulaşmamõştõr.  
 
Cumhuriyet döneminde 1923 tarihli Birinci İzmir İktisat Kongresi ile sanayinin desteklenmesi 
için önemli kararlar alõnmõştõr. 1927 tarihinde Teşvik-i Sanayi Kanunu günün şartlarõna uygun 
olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu kanunlar kapsamõnda sanayi sektörü ile ilgili alõnan 
kararlarõ; sektörün korunmasõ, desteklenmesi ve finansmanõ hususlarõnda olmak üzere üç ana 
başlõk altõnda toplamak mümkündür. Teşvik-i Sanayi Kanunu ile, 
• Bedelsiz arazi tahsisi, 
• Özel şahõstan kamulaştõrma yolu ile alõnan arazi ve binanõn kredi ile girişimciye              

verilmesi, 
• Alt yapõ yatõrõmlarõna devletin öncelikle hizmet vermesi  
• Alt yapõ yatõrõmlarõna devletin aldõğõ arazi ve binanõn kredi ile girişimciye verilmesi, 
• Sõnai işletmelerin kuruluş dönemlerinde alõnmasõ gereken vergi resim ve harçlarda   

indirim yapõlmasõ ve muafiyet sağlanmasõ, 
• Makine, tesis, hammadde ve yardõmcõ madde alõmlarõnda gümrük muafiyeti, 
• Demiryolu taşõmacõlõğõnda ücret ve tarifelerde indirim yapõlmasõ, 
• Devletçe sağlanan ham ve yardõmcõ maddelerin fiyatlarõnda indirim yapõlmasõ, 
imkanõ sağlanmõştõr.  

 
Türkiye�nin ve dünyanõn içinde bulunduğu iktisadi bunalõmõn, özel müteşebbis için geleceğe 
dönük belirsiz bir ortam yaratmasõ, sosyal yapõnõn desteklerden yararlanacak düzeyde 
olmamasõ, sermaye birikiminin yetersizliği gibi sebeplerle bu güzel destekler de istenen 
sonucu vermemiştir. 
  
Bilindiği gibi, 1923-29 yõllarõ arasõnda devlet politikasõ olarak hür teşebbüs ön plana 
çõkartõlmaya çalõşõlmõş olmasõna rağmen, özel sektörde yeterli düzeyde sermaye ve teknoloji 
birikimi olmadõğõndan teşvik politikalarõnda istenildiği ölçüde başarõya ulaşõlamamõştõr. Bu 
sebeple devlet, 1930�lu yõllardan sonra gerek sanayi sektöründe, gerekse mali piyasalarda 
faaliyet göstermeye başlayan Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve İktisadi Devlet 
Teşekkülleri (İDT) ile karma ekonomik düzeni başlatmaya bir ölçüde mecbur kalmõştõr. 1942 
yõlõndan sonra ise �Teşvik-i Sanayi Kanunu� tamamõyla ortadan kaldõrõlmõştõr. Yerine yeni bir 
yasa yürürlüğe girmediğinden mevcut düzenlemeler ve kuruluşlar boşlukta kalmõştõr. 
 
2.1.2. 1950-1960 Dönemi: 
 
1950�li yõllarda hür teşebbüs öncelikli politikalar benimsenmeye başlanmõştõr.  
-Alõnan dõş krediler hazine imkanlarõyla birleştirilerek ekonomiye aktarõlmõştõr.  
-Alt yapõ yatõrõmlarõ hõzlandõrõlmõştõr. 
-Tarõmsal üretimi teşvik edici destekleme alõmlarõ yapõlmaya başlanmõştõr. 
-Sermaye birikimini sağlamak ve yabancõ sermayeyi de ülkeye çekebilmek amacõyla liberal 
ekonomi anlayõşõ çerçevesinde 1951 yõlõnda çõkarõlan ve daha sonra 1954 yõlõnda değişikliğe 
uğrayan �Yabancõ Sermayeyi Teşvik Kanunu�, 1953 tarihli �Turizm Endüstrisi Teşvik 
Kanunu� ve 1954 tarihli �Petrol Kanunu� uygulamaya konulmuş ve yerli ve yabancõ özel 
teşebbüse yatõrõmõ özendirici bir ortam sağlanmõştõr.  
Sonuç olarak, özellikle alt yapõnõn geliştiği yerlerde olumlu sonuçlar alõnmõştõr. 
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2.1.3. 1960 Sonrasõ Planlõ Dönem: 
 
2.1.3.1. 24 Ocak 1980 Kararlarõ Öncesi Dönem: 
 
Planlõ dönemde, korumacõlõk ve ithal ikameciliği ön plana çõkmõştõr. Bu dönemin  özelliği, 
kalkõnmanõn ya da diğer bir ifadeyle gelişmiş batõlõ ülkeler seviyesine ulaşmanõn temel 
yolunun sanayi toplumu olmaktan geçtiğinin  kabul edilmesidir. Sanayinin dõş rekabete karşõ 
korunma arzusu; ucuz kredi ve girdi temini, vergilemede kolaylõklar, ithalatta kota ve yüksek 
gümrük tarifeleri şeklinde politikalarõn uygulanmasõ sonucunu doğurmuştur. 
 
Bu plan döneminde küçük ve dağõnõk bir şekilde faaliyet göstermeye başlayan sanayi 
kuruluşlarõnõn büyük kuruluşlar haline getirilmesi (ölçek ekonomileri kuramõ) gerektiği 
hususu üzerinde durulmuş ve özendirme ve yönlendirme çalõşmalarõnõn (teşvik mevzuatõ) tek 
elden ve bir plan ve program çerçevesinde yürütülmesi gerektiği konusunda görüş birliğine 
varõlmõştõr. Başlangõçta Sanayi Bakanlõğõ ve Ticaret Bakanlõğõ tarafõndan yürütülen 
çalõşmalarõ, 1967�de Başbakanlõğa bağlõ olarak kurulan �Yatõrõmlarõ ve İhracatõ Geliştirme ve 
Teşvik Bürosu� ve 1970 yõlõndan itibaren �Devlet Planlama Teşkilatõ, Teşvik Uygulama 
Dairesi� üstlenmiştir. 1971 yõlõnda Sanayi ve Teknoloji Bakanlõğõna devredilmiş olan Daire, 
1980 yõlõndan itibaren yine DPT�na bağlanmõştõr. 
 
Türkiye, 1970�li yõllarõn ilk yarõsõnda olumlu dünya konjonktürü, artan işçi dövizi gelirleri ve 
ödemeler dengesinin diğer kalemlerinde ortaya çõkan olumlu gelişmelerin sağladõğõ 
avantajlarõ kullanarak ithal ikamesine dayalõ sanayileşme politikasõnõ sürdürmüş ve bu 
dönemde olumlu gelişmeler söz konusu olmuştur. Ancak, petrol fiyatlarõ şokuna bağlõ olarak 
ortaya çõkan dõş ticaret hadlerindeki bozulmalar ödemeler dengesine büyük yükler getirmiştir. 
Bu baskõlar kõsa vadeli borçlanmaya gidilerek hafifletilmeye çalõşõlmõştõr. Ancak 1977 
yõlõndan itibaren girilen döviz darboğazõ, yatõrõm ve üretim için gerekli olan ithalatõn, 
zamanõnda ve yeterli olarak yapõlamamasõna sebep olmuştur. İşçilik ücretlerindeki artõş 
talepleri ile birlikte, üretimde karşõlaşõlan problemler, enflasyon ve terör ekonomiyi ciddi 
şekilde sarsmõştõr. 
  
2.1.3.2. 24 Ocak 1980 Kararlarõ Sonrasõ Dönem: 
 
24 Ocak Kararlarõ  sonrasõ dönemde ekonomide önemli yapõsal değişiklikler meydana 
gelmiştir. Uygulanan para, kredi ve döviz politikalarõ değiştirilerek ve ithalat ve kambiyo 
mevzuatõnda köklü değişikliklere gidilerek ithal ikamesine dayalõ sanayileşme stratejisi 
terkedilmiş yerine ihracata dönük sanayileşme stratejisi benimsenmiştir.  
 
Döviz kuru politikasõnda esnek kur sistemi benimsenmiş, ihracatõn ihracat kredileri ve diğer 
mali ve parasal desteklerle teşvik edilmesi yoluna gidilmiştir. Bu çerçevede olmak üzere, 
mevduat ve kredi faizlerinin enflasyon oranõnda ve bankalarõn kaynak maliyeti ve mali 
tasarrufu özendirme unsurlarõ dikkate alõnarak tespit edilmesi kabul edilmiştir. Devletin 
kendine çeki düzen vererek küçülmesi, KİT�lerin özelleştirilerek veya bütçe üzerine yük 
getirmeyecek şekilde serbest piyasa koşullarõna uygun olarak faaliyet göstermesi amacõyla 
yeniden yapõlandõrõlmasõ ve KİT fiyatlarõnõn bazõ temel mallar dõşõnda serbest olarak 
belirlenmesi hedeflenmiştir. Özel sektörün ise, dõş ticarette yüksek gümrük duvarlarõnõn 
indirilmesi ve çeşitli miktar kõsõtlamalarõnõn (kota) kaldõrõlmasõ, gerçekçi kur, faiz ve fiyat 
politikalarõnõn uygulanmasõ sonucu dõş rekabete yönelik, yüksek teknoloji ihtiva eden (dõşa 
dönük sanayileşme) bir yapõya kavuşturulmasõ benimsenmiştir. 
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Dõşa dönük sanayileşme stratejisi gereği ihracatõ cazip hale getirmek maksadõyla parasal 
teşvikler gündeme gelmiştir. Bu sayede ihracatta önemli büyüklükte gelişme kaydedilmiştir. 
Türkiye�nin toplam ihracatõ 1980�de 2.9 Milyar $ iken, 1983�de 5.7 Milyar $, 1984�de 7.1 
Milyar $, 1988�de 11.6 Milyar $, 1993�de 15.3 Milyar $ ve 1995�de 21.5 Milyar $, 1996�da 
25 Milyar $ civarõnda gerçekleşmiştir. İhracatta meydana gelen artõşlar, ilk yõllarda kapasite 
kullanõm oranlarõnõn artõrõlmasõ yoluyla, sonraki yõllarda ise yeni kapasite yaratan, yeni 
teknolojiyle üretim yapan tesislerin devreye girmesi ile mümkün olmuştur. 
 
1980 kararlarõ ile birlikte Yabancõ Sermaye girişinde ilk yõl 35 milyon Dolar olan fiili giriş, 
1981 yõlõnda 141 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 1987 yõlõnda 239 milyon Dolar�a,  
1990 yõlõnda 1 milyar Dolar tutara ulaşõlmõştõr. Bu yõldan itibaren yõllõk girişler ortalamasõ 
1.000 milyon Dolar civarõnda seyretmiştir. Firma sayõsõ 1980 yõlõnda 78 iken 1999 yõlõnda 
5.000 adede ulaşmõştõr. 
 
1980�lerin ilk yarõsõnda, kamu finansmanõnda yaşanan olumlu gelişmelerin de etkisi ile 
yatõrõmlara önemli ölçülerde kaynak aktarõlabilmiştir. Özellikle 1986 yõlõndan itibaren yatõrõm 
teşvik tedbirlerine parasal teşviklerin girmesi ve verilen teşviklerin yatõrõm kararlarõnõ 
etkileyecek büyüklükte olmasõ bazõ sektörlerde yatõrõmlarõn ciddi ölçülerde artmasõna sebep 
olmuştur. Yatõrõmõn yaklaşõk % 50�sine varan hibe şeklindeki Kaynak Kullanõmõ 
Destekleme Primi (KKDP) uygulamasõ, kalkõnmada öncelikli yöreler, organize sanayi 
bölgeleri, eğitim, sağlõk, turizm gibi özel önem taşõyan sektörlerde yatõrõm patlamasõ 
yaratmõştõr. Özellikle Denizli, Malatya, Kahramanmaraş, Çorum, Karaman gibi, bu döneme 
kadar yatõrõmlarõ ile adõ fazlaca duyulmayan illerimizde, imalat ve tekstil sektörlerinde, Ege 
ve Güney sahillerimizdeki tatil köyleri ve 5 yõldõzlõ konaklama tesisleri ile turizm sektöründe 
büyük yatõrõmlar gerçekleştirilmiştir. 
 
1990�lardan itibaren, yatõrõmlarõn desteklenmesi için ayrõlan kaynaklarõn azalmasõ ve KKDP 
uygulamasõndaki olumsuzluklarõn ve ödenecek primlerin bütçe üzerine baskõsõ neticesinde 
1991 yõlõndan itibaren KKDP uygulamasõ kaldõrõlmõş ve yatõrõmõn yeri ve konusuna bağlõ 
olarak değişik oranlarda Fon Kaynaklõ Kredi Desteği uygulamaya konulmuştur. Bu 
uygulama da 1994 yõlõ ortalarõndan itibaren kaldõrõlmõştõr.   
 
2.2. Bugünkü Durum 
Mevcut uygulamalarla yatõrõmlar ve ihracat, uluslararasõ yükümlülüklerimiz ve ülkemizin 
koşullarõ da göz önüne alõnarak muhtelif destek unsurlarõ ile desteklenmektedir. 
 
1995 yõlõndan itibaren yayõnlanan mevzuatlar, taraf olduğumuz Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 
ve Avrupa Birliği (AB) ile yapõlan Gümrük Birliği anlaşmalarõ çerçevesinde düzenlenmiş ve 
uygulamaya konulmuştur. Aşağõda detaylõ bir şekilde açõklanmõş bulunan uygulama sistemi; 
bölgesel gelişme, araştõrma-geliştirme (AR-GE), çevre, küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ), 
tabi afetten zarar gören yatõrõmlarõ, yüksek teknolojiye sahip yatõrõmlarõ kapsayacak şekilde 
yürürlükte bulunmaktadõr 
   
2.3. Devlet Yardõmlarõnõ Planlayan ve Uygulayan Kuruluşlar: 
 
Yatõrõmlara Yönelik Devlet Yardõmlarõ mevzuatõ; Hazine Müsteşarlõğõ Teşvik Uygulama 
Genel Müdürlüğü ile, Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğü, İhracata Yönelik Devlet 
Yardõmlarõ ise, Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ İhracat Genel Müdürlüğü  tarafõndan 
düzenlenmektedir. Uygulama ise adõ geçen Genel Müdürlükler ile Gümrük Müsteşarlõğõ, 
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Gelirler Genel Müdürlüğü, KOSGEB, TUBİTAK, Merkez Bankasõ, EXİMBANK, SYB, 
TSKB, TKB, Halk Bankasõ, TTGV, İhracatõ Geliştirme Merkezi (İGEME), İhracatçõ 
Birlikleri, TPE, İKV gibi çeşitli kurumlar tarafõndan yapõlmaktadõr.  
 
1967 yõlõnda Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ (DPT) bünyesinde Teşvik Bürosu olarak 
faaliyete geçmiş olan Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, 1970 yõlõnõn başlarõndan 
itibaren ayrõ genel müdürlükler halinde Sanayi Bakanlõğõ ile Ticaret Bakanlõklarõna 
bağlanarak ihracat ve yatõrõm olarak ikiye ayrõlmõştõr. 24 Ocak Kararlarõ ile birlikte DPT 
bünyesinde toplanan Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlükleri işlevini 1991 yõlõna kadar bu 
yapõlanma içerisinde sürdürmüşlerdir. 1991 yõlõnda, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
(İhracat ve Yatõrõm) ve Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğü DPT Müsteşarlõğõndan ayrõlarak 
Hazine ve Dõş Ticaret Müsteşarlõğõna bağlanmõşlardõr. 1994 yõlõnda da, Hazine ve Dõş Ticaret 
Müsteşarlõğõ iki ayrõ Müsteşarlõğa ayrõlmõştõr. Bölünmeden önce ihracat ve yatõrõmlarda devlet 
yardõmlarõna yönelik faaliyet gösteren Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü sadece 
yatõrõmlarda devlet yardõmlarõ ile görevli olmak üzere,Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğü ile 
birlikte Hazine Müsteşarlõğõna bağlanõrken, ihracata devlet yardõmlarõ ise İhracat Genel 
Müdürlüğü Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ uhdesine bõrakõlmõştõr. 
 
2.4. Devlet Yardõmlarõnõn Hukuki Dayanaklarõ: 

Ülkemizde uygulanmakta olan devlet yardõmlarõnõn yasal dayanaklarõ çeşitli zamanlarda 
çõkarõlan muhtelif yasalarõn amir hükümlerine istinaden çõkarõlan kararname ve tebliğlerden 
oluşmaktadõr. Bu konudaki belli başlõ yasalar şöyledir: 
 
a)  Kalkõnma Planõnõn Uygulanmasõna Dair Kanun (26.7.1967 tarih ve 933 sayõlõ) 
b)  İhracatõ Geliştirme Amacõ İle Vergiler Konusunda Hükümetin Yetkili Kõlõnmasõna  Dair 
Kanun (27.6.1963 tarih ve 261 sayõlõ ) 
d)  Gümrük Giriş ve Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkõnda Kanun (14.5.1964 tarih ve 474 

sayõlõ) 
e) Turizmi Teşvik Kanunu (12.3.1983 tarih ve 2634 sayõlõ) 
f)  Kurumlar Vergisi Kanunu ( 3.6.1949 tarih ve 5422 sayõlõ) 
g) Vergi Usul Kanunu ( 4.1.1961 tarih ve 213 sayõlõ) 
h)  Katma Değer Vergisi Kanunu (25.10.1984 tarih ve 3065 sayõlõ) 
õ)  Finansal Kiralama Kanunu ( 10.06.1985 tarih ve 3226 sayõlõ ) 
i)  Gelir Vergisi Kanunu ( 31.12.1960 ve193 sayõlõ) 
j) Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratõlmasõ ve 

Yatõrõmlarõn Teşvik Edilmesi ile 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanunda Değişiklik Yapõlmasõ 
Hakkõnda Kanun (21.1.1998 tarih ve 4325 sayõlõ) 

 
2.5.   İhracata Yönelik Devlet  Yardõmlarõ 

2.5.1. İhracata Yönelik Devlet Yardõmlarõnõn Çerçevesi 
 
24 Ocak kararlarõ sonrasõ ihracatta uygulanan devlet yardõmlarõ; Vergi İadesi, DFİF 
(Destekleme Fiyat İstikrar Fonu) Primi Ödemesi, KKDP Ödemesi, İhracatta Kurumlar Vergisi 
İstisnasõ, Navlun Desteği, Enerji Desteği ve Kamu Kaynaklõ Giderlerin Mahsup yoluyla 
karşõlanmasõ şeklinde uygulanmõştõr.  
 
1994 yõlõnda imzalanan Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasõna taraf olmamõz ve ayrõca Avrupa 
Birliği ile Gümrük Birliği sürecine 1996 yõlõndan itibaren girilmiş olmasõ ihracatta devlet 
yardõmlarõnda yeni düzenlemeleri beraberinde getirmiştir. 
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İhracatta uygulanan devlet yardõmlarõ 27.12 1994 tarih ve 94/6401 sayõlõ Bakanlar Kurulu 
Kararõna istinaden yürürlüğe girmiştir. 
 
İlgili Tebliğlerde İhracatta Devlet Yardõmlarõ; AR-GE, çevre, pazar araştõrmasõ, yurt dõşõ ofis 
mağaza yardõmõ, yurt dõşõ fuar yardõmõ ve uluslararasõ nitelikte yurt içi fuar yardõmõ olarak 
tespit edilmiştir. 
 
Bilahare  31.07.1997 tarihinde Eğitim ve İstihdama Yol Açma yardõmlarõ ilk kez olarak 
devreye sokulmuş, çevre ve pazar araştõrmasõ yardõmlarõ ise revize edilmiştir.  
 
Ayrõca, 27.02.1998 tarihinde Patent, Faydalõ Model ve Endüstriyel Tasarõm Tescili 
harcamalarõnõn desteklenmesi yardõmõ ihracat yardõm sistemine ilave edilmiştir. 
 
Yukarõda sõralamõş bulunduğumuz ihracata yönelik devlet yardõmlarõnõn hukuki çerçevesi, 
Avrupa Birliği Yardõm sistemine eşdeğer bir özellik arz etmektedir. 
 
2.5.2. İhracata Yönelik Devlet  Yardõmlarõnõn Türleri: 
 
Aşağõda yer alan  tüm devlet yardõmlarõ Dõş Ticaret Müsteşarlõğõnõn koordinasyonunda 
düzenlenen ve muhtelif tarihli Resmi Gazetelerde yayõmlanan Para ve Kredi Koordinasyon 
Kurulu Tebliğleri kapsamõnda uygulanmaktadõr. Nihai karar mercii Dõş Ticaret 
Müsteşarlõğõdõr. Ödemeye ilişkin finans kaynağõ ise, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu�dur. 
  
Halen uygulamada bulunan İhracata Yönelik  Yardõm türleri; AR-GE ve çevre, pazar 
araştõrmasõ, yurtdõşõ ofis ve mağaza yardõmõ, yurtdõşõ fuar yardõmõ, uluslararasõ nitelikte yurt 
içi fuar yardõmõ, eğitim ve istihdam yardõmõ, patent, faydalõ model ve endüstriyel tasarõm 
tescili harcamalarõnõn desteklenmesi yardõmõ olarak 8 türden oluşmaktadõr. 
 
2.5.2.1 AR-GE Yardõmõ:  
 
Tüm sanayi kuruluşlarõ ile yazõlõm geliştirmeye yönelik kuruluşlarõ kapsamaktadõr. Yeni ürün 
üretilmesi, ürün kalitesi ve standardõnõn yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici 
mahiyette yeni tekniklerin uygulanmasõ, üretimle ilgili olarak yeni teknoloji geliştirilmesi 
veya yeni teknolojinin yurt koşullarõna uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve 
araştõrma-geliştirme faaliyetlerinin her safhasõnõ belirleyecek mahiyette hazõrlanacak çalõşma 
ve teknoloji uyarlamasõnõ ifade etmektedir. 
 
AR-GE desteğinde uygulayõcõ kuruluşlar, TUBİTAK ve Teknoloji Geliştirme Vakfõdõr. 
Destek, personel giderleri, araştõrma faaliyeti için kullanõlan alet, teçhizat,yazõlõm giderleri, 
araştõrma için kullanõlan danõşmanlõk hizmeti ve eşdeğer hizmet alõm giderleri, ülke içindeki 
AR-GE kurum ve kuruluşlarõna yaptõrõlan AR-GE hizmet giderleri, doğrudan AR-GE 
faaliyetleri ile ilgili malzeme alõmõ giderleri, patent başvuru giderleri şeklinde olmaktadõr. 
Anõlan Destek bağlamõnda AR-GE yapan kuruluşlara  verilen temel destek oranõ  
harcamalarõn % 50�sidir. Ancak, bu destek oranõ ilave destek kriterlerinin yerine getirmesi 
halinde de en fazla % 60 oranõnda harcamalarõ karşõlõksõz olarak desteklenmektedir. Diğer 
taraftan Stratejik Odak Konularõ Projelerine en fazla 100.000 ABD Dolarõ ile AR-GE  
Projelerine sermaye desteği şeklinde yürütülen yardõm çerçevesinde de 1 milyon ABD 
Dolarõna kadar destekler yapõlmaktadõr. Desteklerden yararlanma süresi AR-GE Yardõmõnda 
en fazla 3 yõldõr. 
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2.5.2.2. Yurtdõşõ Fuar ve Sergilere Katõlõm Desteği: 
 
Yurtdõşõ fuar ve sergilere bir fuar organizasyonu şemsiyesi altõnda  katõlõm desteği 
kapsamõnda ölçek büyüklüklerine göre Büyük Ölçekli firmalar 7.000 ABD Dolarõ, KOBİ ve 
Sektörel Dõş Ticaret Şirketlerine 8.500 ABD Dolarõ, ferdi katõlõmlarda ise fuarõn türü, uzaklõğõ 
ve navlun masraflarõ dahil 50.000 ABD Dolarõ tutarõnda  ve uluslararasõ nitelikteki yurtiçi 
ihtisas fuarlarõ yardõmõ kapsamõnda ise, DTM�den fuar organizasyon yeterlilik belgesi almõş 
fuar organizatörü firmalara münhasõran toplam 45.000 ABD Dolarõna kadar destek 
sağlanmaktadõr. Söz konusu destekler ihracatçõ birlikleri aracõlõğõyla uygulanmaktadõr. 
Fuarlara katõlan firmalarõn Sektörel Dõş Ticaret  Şirketi olmasõ, KOBİ nitelikli olmasõ veya 
Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde bulunmasõ yardõmõn miktarõnda esas belirleyici faktör olarak 
ortaya çõkmaktadõr. 
 
2.5.2.3. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Yardõmõ: 
 
Çevre Yardõmõ, uluslararasõ pazarlarda KOBİ�lerin rekabet gücünün artõrõlmasõ ve çevre, 
kalite ve insan sağlõğõna yönelik teknik mevzuata uyum sağlanmasõ amacõyla, ISO 9000 serisi, 
ISO 14000, CE işareti ve uluslararasõ nitelikteki diğer kalite ve çevre belgeleri alõmõnda 
belgelendirme masraflarõnõ ifade etmektedir. Uygulama DTM İhracat Genel Müdürlüğü 
tarafõndan yapõlmaktadõr. Harcamalarõn belgelendirilmesinde, TSE veya akredite edilmiş 
uluslararasõ  kuruluşlar tarafõndan yapõlmõş olmasõ şartõ aranmaktadõr. Belgelendirme 
masraflarõnõn en fazla  %50'si yardõm olarak verilmektedir. 
 
2.5.2.4. Pazar Araştõrmasõ Yardõmõ: 
 
Pazar araştõrmasõ yardõmõ; KOBİ�lerin, Sektörel Dõş Ticaret Şirketlerinin ve Üretici 
Derneklerinin, pazar araştõrmalarõ projeleri ile KOBİ�ler arasõnda uluslararasõ işbirliği 
faaliyetlerinin desteklenmesini ifade etmektedir.  
 
İGEME tarafõndan belirlenen standart ve koşullara  uygun olmak kaydõyla hazõrlanacak pazar 
araştõrma projeleri, KOBİ�lerin, İKV organizasyonuyla Avrupa Birliği Komisyonu tarafõndan 
düzenlenen europartenariat ve medpartenariat faaliyetlerine katõlmalarõ, Dõş Ticaret 
Müsteşarlõğõ�nõn uygun gördüğü uluslararasõ düzeyde düzenlenen europartenariat benzeri 
faaliyetlere katõlmalarõ, Sektörel Dõş Ticaret Şirketlerinin ortaklarõna pazar bulabilmesi 
amacõyla DTM�nõn uygun gördüğü yabancõ ülkelere gerçekleştirecekleri �KOBİ�ler arasõ 
İşbirliği Programlarõ� düzenlemelerine ilişkin faaliyetler bu çerçeve kapsamõnda yer 
almaktadõr.  
 
Pazar araştõrma projelerine verilen destek tutarõ proje başõna, 7.500 $ ile 75.000 $ arasõnda 
değişmektedir. KOBİ�ler arasõ işbirliği faaliyetlerinde ise, firmalarõn 500 ABD Dolarõna kadar 
yol giderleri ile günlük 100 ABD Dolarõna kadar konaklama giderleri % 70 oranõnda  
karşõlanmaktadõr. 
 
2.5.2.5. Eğitim Yardõmõ: 
Eğitim yardõmõ, KOBİ ve Sektörel Dõş Ticaret Şirketlerinin eğitim faaliyetlerini 
kapsamaktadõr. Bu faaliyetlerin İGEME tarafõndan belirlenecek standartlarõ taşõmasõ 
gerekmektedir. 
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Eğitim faaliyetleri, yurtiçi, yurtdõşõ eğitim kurumlarõ ile profesyonel danõşmanlõk, üniversite 
ile işbirliği ve işletmeler arasõ işbirliği uygulama programlarõna dönük olarak yapõlmalõdõr. Bu 
faaliyetlere ait giderlerin % 50�si yardõm olarak verilmektedir. 
 
2.5.2.6. İstihdam Yardõmõ : 
 
İstihdam yardõmõ; Sektörel Dõş Ticaret Şirketlerine pazarlama ve dõş ticaret departmanõnda 
çalõştõrõlacak eleman sorunlarõna çözüm getirmek üzere, üniversitelerin ilgili bölümlerinden 
mezun olmuş, yetenekli eleman istihdam etmelerini sağlamaktadõr. Bu elemanlarõn, bir yõllõk  
maaşlarõnõn % 75�lik kõsmõ desteklenmektedir. 
 
2.5.2.7. Yurtdõşõnda Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanõtõm Yardõmõ : 
 
Yurtdõşõnda Ofis-mağaza açma, işletme ve marka tanõtõm yardõmõ; yurt dõşõnda kendi unvan 
ve markasõ ile satõş yapmak amacõyla ofis, depo ve mağaza açõlmasõna destek sağlanmasõ, yurt 
dõşõnda mal ticaretine aracõlõk etmek amacõyla şube açõlmasõna destek sağlanmasõ, sektörel dõş 
ticaret şirketlerinin yurt dõşõnda doğrudan pazarlama amaçlõ şirket kurmalarõ, sektörel dõş 
ticaret şirketinin yurt dõşõndaki bir firmaya temsilcilik veya distribütörlük hakkõ vermesi 
hallerini ifade etmektedir. 
 
Bu desteğin türü ve şirketin üretici ve kendi unvan ve markasõ ile ticaret yapmasõna göre iki 
yõllõk sürede toplam 60.000 $ ile 180.000  $ arasõnda değişmektedir. Sektörel Dõş Ticaret 
Şirketleri ise anõlan destek bağlamõnda bünyesinde bulunan KOBİ ortak sayõsõna göre 400.000 
ile 1.000.000 ABD Dolarõ tutarõnda destekten yararlandõrõlmaktadõr. 
 
2.5.2.8. Patent, Faydalõ Model Belgesi ve Endüstriyel Tasarõm Tescili Yardõmõ: 
 
Patent, Faydalõ Model Belgesi ve Endüstriyel Tasarõm Tescili Yardõmõ, ihracat potansiyeli 
bulunan teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesinin desteklenmesini teminen, yaş ve cinsiyet 
ayrõmõ gözetmeksizin yaratõcõ bir kimliğe sahip gerçek kişi buluş adamlarõ tarafõndan 
çalõşmalar neticesinde patent, faydalõ model belgesi veya tasarõm tescili ile sonuçlanan bir 
yenilik, buluş veya tasarõm ortaya çõkarõlmasõ durumunda yapõlan harcamalarõn bir kõsmõnõn 
karşõlanmasõnõ ifade etmektedir.  
 
Gerçek kişilerin yukarõdaki kapsam dahilinde patent almasõ halinde yapacağõ harcamalarõn 
1.000 $ aşmamasõ halinde harcamanõn % 75�I, faydalõ model belgesi almasõ halinde yaptõğõ 
harcamalarõn 500 $ aşmamasõ halinde harcamanõn % 75�lik kõsmõ, endüstriyel tasarõm tescili 
için yapõlacak harcamalarõn % 75�lik kõsmõ desteklenmektedir. Uygulamacõ kuruluş  Türk 
Patent Enstitüsü�dür. 
 
2.5.2.9 Tarõmsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardõmõ : 
 
Ülkemizin de taraf olduğu 25.02.1995 tarihli ve 22213 sayõlõ Resmi Gazete�de yayõmlanan 
GATT Tarõm Anlaşmasõ kapsamõnda, 44 adet muhtelif işlenmiş tarõm ve gõda ürününe, 
değişik miktar barajõ ve azami ödeme oranlarõ çerçevesinde, mahsup sistemi ile Tarõmsal 
Ürünlerde İhracat İadesi Yardõmõ sağlanmaktadõr. 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                    Sanayi Politikalarõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/sanayi/oik545.pdf . 149 

2.5.2.10 Türk Ürünlerinin Yurt Dõşõnda Markalaşmasõ, Tanõtõm ve Tutundurmasõ  
              ile Türk Malõ İmajõnõn Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin  
              Desteklenmesi : 
  
Ürünlerini �Türk Malõ� imajõnõ kullanarak uluslararasõ pazarlarda kendi markasõyla pazarlama 
potansiyeli bulunan firmalarõmõzõn, markalaşma faaliyetleri kapsamõnda marka korunmasõ, 
tescili, yurtdõşõ birime ilişkin kira giderleri, yoğunlaştõrõlmõş tanõtõm, pazarlama harcamalarõ, 
ürünlerine �Made in Türkiye� ifadesi konulmasõ franchising, marka tasarõm çalõşmalarõ, 
marka yöneticisi ile çalõşma, modelist, stilist çalõştõrõlmasõ ve üretici derneklerinin tanõtõm, 
promosyon bağlamõnda sponsorluk giderleri üç yõl süreyle yõllõk toplam 950.000 Dolara kadar 
% 50 oranõnda karşõlanmaktadõr. 
 
2.5.2.11 Dahilde İşleme Rejimi  
 
13/6/1994 tarih ve 94/5782 sayõlõ Karar�õn 4 üncü maddesi ile 17/7/1995 tarih ve 22346 sayõlõ 
Resmi Gazete�de yayõmlanan 95/7 sayõlõ İhracatõ Teşvik Tebliği�nin değişik 14 üncü maddesi 
hükmü çerçevesinde;  
 
• İhracatla ilgili olarak yapõlan her türlü işlemler ve düzenlenen kağõtlarla, ihracatõn 

finansmanõ amacõyla kullanõlan krediler,  
 
• İhracatõ Teşvik Belgesi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamõnda yapõlan her türlü 

muameleler ve bu belgeler kapsamõnda ithalatõn finansmanõ amacõyla kullanõlan krediler, 
  
• İhracat Sayõlan Yurtiçi Satõş ve Teslimler çerçevesinde düzenlenen belgeler kapsamõnda 

yapõlan muameleler ve kullanõlan krediler ile belge kapsamõnda yapõlan ithalatla ilgili 
işlemler, 

   
• Döviz Kazandõrõcõ Hizmet ve Faaliyetler için düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnasõ 

Belgesi kapsamõnda yapõlan işlemler ve kullanõlan krediler, 
 
her türlü vergi, resim ve harç istisnasõndan yararlandõrõlmaktadõr. 
 
İhracat işlemleri ve ihracatõn finansmanõ amacõyla kullanõlan krediler için vergi, resim ve harç 
istisnasõ ilgili kurumlarca re�sen uygulanõrken, döviz kazandõrõcõ faaliyetler ile bunlarõn 
finansmanõ amacõyla kullanõlan kredilerin vergi, resim ve harç istisnasõndan 
yararlandõrõlabilmesi için firmalarõn Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ�na müracaat ederek belge 
almalarõ zorunludur. 
 
İhracatõn finansmanõ amacõyla kullanõlan belgesiz kredinin vergi, resim ve harç istisnasõndan 
yararlanma süresi azami 18 aydõr. Söz konusu krediler ihracattan sağlanan dövizlerle kapatõlõr. 
Kredi taahhütlerinin kapatma işlemleri,  kapatmaya ilişkin Merkez Bankasõ�nca belirlenen 
usul ve esaslara istinaden Bankalar tarafõndan yapõlmaktadõr. Döviz Kazandõrõcõ Hizmet ve 
Faaliyetlerin finansmanõ amacõyla belge kapsamõnda kullanõlan kredinin istisnadan 
yararlanma süresi ise, belge süresi kadardõr.  
 
Diğer taraftan, Dahilde İşleme İzin Belgesi için başvuran firmalardan teminat alõnõrken 
Sektörel Dõş Ticaret Şirketleri (SDŞ) müracaat tarihinden önceki takvim yõlõ içerisinde 
gerçekleştirdikleri  ihracat kadar ithalatõ teminat yatõrmadan  yapabilirler. 
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Ayrõca, işlenmiş gõda ürünlerinin ihracõ için imalatçõ olmayan ihracatçõ firmalar adõna belge 
düzenlenemezken, SDŞ�ler  bu hükmün dõşõnda tutulmuştur. 
 
Maliye Bakanlõğõ tarafõndan firmalara ihraç ettikleri ürünler için Katma Değer Vergisi iadesi 
yapõlmaktadõr. 
 
2.5.2.12. EXİMBANK Kredileri: 
 
Sektörel Dõş Ticaret Şirketleri ile Dõş Ticaret Sermaye Şirketlerine, ihracat faaliyetlerinin 
finansmanõ için ayrõcalõklõ olarak Eximbank kaynaklarõndan  180 gün vadeli döviz kredisi 
kullandõrõlmasõ ayrõ bir ihracat yardõmõ olarak ortaya konan bir uygulamadõr. 
 
2.5.3. Yardõmlara İlişkin Uygulama Sistemi 
 
İhracata Yönelik Devlet Yardõmlarõ Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ tarafõndan planlanmakta ve 
mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilmektedir. Uygulama ise ilgili müsteşarlõk ile birlikte 
TUBİTAK, TTGV, İhracatçõ Birlikleri, İGEME, İKV, Türk Standartlar Enstitüsü, KOSGEB, 
Merkez Bankasõ, Eximbank ve Yurt Dõşõ Ticaret Müşavirlikleri ile Patent Enstitüsü 
aracõlõğõyla yapõlmaktadõr. 
 
2.6 Yatõrõmlara Yönelik Devlet Yardõmlarõ 

2.6.1. Yatõrõm Yardõmlarõnõn Genel Çerçevesi 
 
4059 sayõlõ Hazine Müsteşarlõğõ ile Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Teşkilat ve Görevleri Hakkõnda 
Kanun çerçevesinde, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ve Yabancõ Sermaye Genel 
Müdürlüğü "Kalkõnma planlarõ ve yõllõk programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde 
yatõrõmlarõn ve döviz kazandõrõcõ hizmetlerin İhracat ve ithalat politikalarõnõn hedefleri de 
gözetilerek desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularõnda teşvik tedbirlerini hazõrlamak, 
uygulamak, uygulamayõ takip etmek..." ile görevlendirilmiştir. 
 
Halen yürürlükte olan Devlet Yardõmlarõna ilişkin yasal düzenleme ve 25.3.1998 tarihli Resmi 
Gazetede yayõnlanan 98/10755 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ, bu Kararõn uygulamasõ ile ilgili 
6.5.1998 tarihinde yayõmlanan 98/1 sayõlõ Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ ile ilgili Tebliğ ile 
bu Karar ve Tebliğde değişiklik yapan ek karar ve tebliğlerdir. 
  
Yürürlükte olan başlõca devlet yardõmlarõ şunlardõr: 
 
• Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu  İstisnasõ 
• Yatõrõm İndirimi 
• İthal  ve yerli Makine ve Teçhizatta KDV İstisnasõ 
• Vergi, Resim ve Harç İstisnasõ 
• Bina İnşaat Harcõ İstisnasõ 
• Fon Kaynaklõ Kredi 
• Enerji Desteği 
• Arsa Tahsisi 
 
Görüleceği üzere, nakit teşvik uygulamasõ bulunmamakta, uygulanan teşvik unsurlarõ tümüyle 
vergisel nitelik taşõmaktadõr. Bu yapõ AB uygulamalarõna uygun bulunmaktadõr. 
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Teşvik unsurlarõndan yararlanabilmek için yatõrõmõn yerli sermayeli şirketler için �Yatõrõm 
Teşvik Belgesi�ne  ve yabancõ sermayeli şirketler için ise �İzin ve Teşvik Belgesi�ne  
bağlanmasõ gerekmektedir. 
 
2.6.1.1. Teşvik Tedbirlerinde Bölgesel Ayrõm 
 
Serbest bölgelerde yapõlacak yatõrõmlar hariç, Kalkõnmada Öncelikli Yöreler, Normal Yöreler 
ile Gelişmiş Yörelerde gerçekleştirilecek aşağõda belirtilen yatõrõmlar ve bu yörelerde Sanayi 
ve Ticaret Bakanlõğõnca belirlenen Organize Sanayi Bölgelerindeki yatõrõmlar, yukarõda 
belirtilen destek unsurlarõndan yararlandõrõlabilir. 
 
Destek unsurlarõnõn uygulanmasõ bakõmõndan yöreler: 
 
• Gelişmiş Yöreler (7 il) : İstanbul ve Kocaeli il sõnõrlarõ ile Ankara, İzmir, Bursa Adana ve 

Antalya Büyükşehir Belediye sõnõrlarõ dahili gelişmiş yöre olarak belirlenmiştir. Bu 
yörelerde bazõ özel konular haricinde Komple yeni yatõrõmlarõn yardõmlardan 
yararlanamamasõ, tevsi yatõrõmlarõnõn da sõnõrlanmasõ Avrupa Birliği normlarõna yakõnlõk 
göstermektedir. 

  
• Normal Yöreler (23 il) : Gelişmiş yöreler ve Kalkõnmada Öncelikli Yöreler dõşõnda kalan 

Yörelerdir. Bu yörelerde AB�de yasaklanmõş olan tekstil vb gibi sektörler gelişmiş 
yörelerde olduğu gibi,  yardõmlardan yararlandõrõlmamaktadõr. 

   
• Kalkõnmada Öncelikli Yöreler (49 il 2 ilçe) : Her yõl yayõnlanan Program Kararnamesi 

ekinde yer alan yörelerdir. Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Primi ve Fon Kaynaklõ 
Kredilerin kaldõrõlmasõ sonucunda diğer yörelerden farklõ bir teşvik tedbiri 
bulunmamaktadõr. 

 
Gelişmiş Yörelerde Destek Unsurlarõndan Yararlanabilecek Yatõrõmlar 
   
Elektrik enerjisi üretimi yatõrõmlarõ (otoprodüktör yatõrõmlarõ dahil), Altyapõ yatõrõmlarõ, Yap-
işlet ve/veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapõlacak yatõrõmlar, AR-GE, tasarõm, yeni 
ürün ve model geliştirmeye yönelik yatõrõmlar, çevre korumaya yönelik yatõrõmlar, Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurulunca belirlenen öncelikli teknoloji yatõrõmlarõ , elektronik sanayi 
yatõrõmlarõ, gemi ve yat inşa yatõrõmlarõ, tersane yatõrõmlarõ (gemi inşa ve onarõmõnõ sağlayan 
tesisler), teknopark, bilişim teknolojisi , eğitim, sağlõk, turizm ve haberleşmeye yönelik 
yatõrõmlar olmak üzere Hazine Müsteşarlõğõnca belirlenecek diğer hizmet yatõrõmlarõ, Mevcut 
yatõrõmõn Kalkõnmada Öncelikli Yörelere veya yurt dõşõna nakli halinde aynõ mahalde aynõ 
veya farklõ konuda gerçekleştirilmesi Hazine Müsteşarlõğõnca uygun görülecek yatõrõmlar, 
gelişmiş yörelerde tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme, 
entegrasyon ve tamamlama niteliğinde yatõrõmlar destek unsurlarõndan yararlandõrõlmaktadõr. 
Tevsi yatõrõmlarda kapasite raporu ve mücbir sebepler dolayõsõyla  nakledilmiş olanlar hariç 
en az iki (2) yõldan beri aynõ iş yerinde ve aynõ iş kolunda faaliyette bulunulduğuna dair ilgili 
sanayi odasõndan alõnacak yazõnõn sunulmasõ gerekmektedir.  
 
2.6.1.2. Büyük Proje Yatõrõmlarõ ve Özel Önem Taşõyan Sektörler 
 
Yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirlerini ve istihdamõ artõrõcõ 
özelliklerden bir veya birden fazlasõnõ içeren sabit yatõrõm tutarõ 50 milyon $�õn üzerinde olan 
yatõrõmlar büyük yatõrõmlardõr. 
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Elektrik enerjisi yatõrõmlarõ, altyapõ yatõrõmlarõ, elektronik sanayi yatõrõmlarõ, tersane 
yatõrõmlarõ, gemi ve yat inşa yatõrõmlarõ ile yukarõda açõklanmõş bulunan AR-GE, teknopark ve 
çevre yatõrõmlarõ özel önem taşõyan yatõrõmlardõr. 
 
Her iki kategoride sayõlmõş bulunan yatõrõmlar, yer farkõ gözetmeksizin yatõrõm indiriminden 
ve ihracat yapõlmasõ kaydõyla vergi, resim ve harç istisnalarõndan faydalanabilirler. 
 
Yüksek Teknoloji getiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artõrõcõ 
özelliklerden en az ikisini içeren 250 milyon ABD Dolarõ karşõlõğõ Türk Lirasõnõ aşan sõnai 
yatõrõmlarda yatõrõm indirimi desteği %200 oranõnda uygulanõr. 
 
2.6.1.3. Finansal Kiralama (Leasing)  
 
Leasing esas itibariyle bir finansman modelidir. Teşvik belgesine bağlanmõş bulunan bir 
yatõrõm kapsamõ makine-teçhizatõn bir kõsmõnõn veya tamamõnõn Leasing (kiralama) yoluyla 
sağlanmasõ durumunda Leasing şirketinin Hazine Müsteşarlõğõ�ndan Teşvik Belgesi almasõ 
gerekli görülmektedir. Firma tarafõndan kiralanan makinelerin mülkiyeti laeasing şirketinde 
kalmakta, makineler kira süresinin bitiminde yatõrõmcõya devredilmektedir. 
 
2.6.2.  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) Sağlanan Yatõrõm Destekleri  
 
5 Mart 1999 tarihli Resmi Gazetede yayõmlanan 99/12474 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ�na 
göre, bu desteklerin amacõ; �KOBİ'lerin ( Küçük ve Orta Boy İşletmeler ) kalkõnma planlarõ 
ve yõllõk programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak korunmalarõnõ, teşvik edilmelerini, 
üretim ile kalite ve standartlarõnõ artõrmalarõnõ, ürün geliştirmeye yönelik taleplerini 
karşõlamalarõnõ, istihdam yaratmalarõnõ ve Gümrük Birliği içerisinde rekabet edebilmelerini 
temin etmektir.� 
 
• İmalat sanayiinde faaliyette bulunan, 
• İşyerinde en fazla 150 işçi çalõştõran, 
• Kanuni defter ve kayõtlarõnda arsa ve bina hariç, makine ve teçhizat, tesis, taşõt araç ve 

gereçleri, döşeme ve demirbaşlarõ toplamõ 100 milyar TL'sõnõ aşmayan işletmeler KOBİ  
olarak kabul edilir. 

 
 1997, 1998, 1999 yõllarõnda KOBİ�ler adõna tanzim edilen teşvik belgeleri kapsamõnda 
verilen kredilerin dökümü aşağõda yer almaktadõr. 
 

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERE VERİLEN KREDİLER 
 BELGE 

ADEDİ 
YATIRIM 
KREDİSİ 
( Milyon TL) 

İŞLETME 
KREDİSİ 
( Milyon TL) 

TOPLAM 
KREDİ 
( Milyon TL) 

1997 1.550 16.358 3.279 19.637 
1998 1.171 15.577 3.856 19.633 
1999 1.736 26.605 17.300 43.905 
Toplam 4.457 58.540 24.435 83.175 

Kaynak: Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
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2.6.3. Bölgesel Yardõmlar 
 
2.6.3.1. Yarõm Kalmõş, İşletme Sermayesi Yetersizliği  Nedeniyle Faaliyete  
             Geçememiş veya Kõsmen İşletmeye Geçmiş Yatõrõmlara Finansman    
             Desteği: 
 
99/12477 sayõlõ Karar ile Adõyaman, Ağrõ, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, 
Diyarbakõr, Elazõğ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdõr, Kars, Mardin, 
Muş, Ordu, Siirt, Sivas, Şanlõurfa, Şõrnak, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde İmalat Sanayi 
(çõrçõr ve paketleme yatõrõmlarõ hariç), Tarõmsal Sanayi, Sağlõk, Eğitim ve Turizm 
alanlarõndaki yarõm kalmõş yatõrõmlar belirtilen kapsama alõnmõştõr. 
 
Bu sistem ile  her bir işletme itibariyle en fazla 300 Milyar Türk Lirasõna kadar yatõrõm 
ve/veya işletme kredisi tahsis edilmektedir. Bu finansmana ilişkin faiz oranõ; Yatõrõm 
kredilerinde % 20 , işletme kredisinde ise % 30 dur. Kredi Türkiye Kalkõnma Bankasõ 
tarafõndan verilmektedir. 
 
Bu destek sistemi kapsamõnda, 1999 yõlõ için tahsis edilen toplam kaynak 10 Trilyon Türk 
Lirasõdõr. Bu destek ile ilgili olarak tahsis edilen bu kaynağõn tamamõ,  yukarõdaki kõstaslarõ 
taşõyan  firmalara yatõrõm ve işletme kredisi olarak  kullandõrõlmõştõr.   
 
2.6.3.2. Enerji Yardõmõ: 
 
Yatõrõm Dönemi: 24.10.1997 tarihli Resmi Gazete�de yayõnlanan 97/9955 sayõlõ Bakanlar 
Kurulu Kararõ ile, Olağanüstü Hal Bölgesinde faaliyet gösteren yatõrõm teşvik belgesine sahip 
işletmelere, TEAŞ ve TEDAŞ tarafõndan verilen elektrik enerjisi satõş fiyatõnõn % 50 indirimli 
olarak uygulanmasõ ve bu satõştan doğan zarar ve mahrum kalõnan karõn  Hazine�ce 
karşõlanmasõ öngörülmüştür.  Uygulama kapsamõnda Van, Diyarbakõr, Siirt, Tunceli, Şõrnak, 
ve Hakkari illeri bulunmaktadõr. 
 
İşletme Dönemi:  5.3.1999 tarih ve 23630 sayõlõ Resmi Gazetede yayõnlanan 26.2.1999 tarih 
ve 99/12478 sayõlõ Kararla, Adõyaman, Ağrõ, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, 
Diyarbakõr, Elazõğ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdõr, Kars, Mardin, 
Muş, Ordu, Siirt, Sivas, Şanlõurfa, Şõrnak, Tunceli, Van, Yozgat illerinde işletme döneminde 
elektrik enerjisi indirimini öngören düzenleme yapõlmõştõr. Bu indirimden doğan zarar ve 
mahrum kalõnan karõn  Hazine�ce karşõlanmasõ öngörülmüştür.  Sayõlan illerde faaliyette 
bulunan firmalarõn, yatõrõm teşvik belgesi kapsamõndaki yatõrõmlarõnõn tamamlama vizesi 
yapõldõktan sonraki üç işletme yõlõ döneminde tüketecekleri elektik enerjisi bedeli indirimli 
olarak tahsil edilecektir. Söz konusu firmalarõn, 1�inci işletme yõlõnda tüketecekleri elektrik 
enerjisi fatura bedellerine %50, 2�inci yõl %40, 3�üncü yõl %25 oranlarõnda  olmak üzere 
TEAŞ ( TEAŞ� tan enerji satõn alan imtiyazlõ şirketler dahil) tarafõndan indirim 
uygulanacaktõr. İndirimli enerji uygulamasõnõn amacõna uygun kullanõlõp kullanõlmadõğõndan 
TEAŞ ve TEDAŞ sorumludur. 
 
2.6.4. Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde İstihdam 
Yaratõlmasõ ve Yatõrõmlarõn Teşvik Edilmesi ile 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanunda 
Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanunla Getirilen Destekler 
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2.6.4.1. Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnasõ: 
 
31.12.2000 tarihine kadar Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamõnda sayõlan illerde yeni işe 
başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu illerdeki işyerlerinde fiilen ve sürekli 
olarak 10 ve daha fazla işçi çalõştõrmalarõ şartõyla, münhasõran bu iş yerlerinden elde ettikleri 
kazançlarõ işe başlama tarihinden itibaren yatõrõm dönemi dahil  5 vergilendirme dönemi için 
gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. Bunun için Teşvik Belgesi alõnmasõ şartõ 
söz konusu değildir. 21.01.1998 tarih ve 4325 sayõlõ Kanunla getirilen bu düzenleme ile az 
gelişmiş yöreler  çok önemli bir teşvik unsuruna kavuşmuşlardõr. 
 
2.6.4.2. Çalõşanlardan Kesilen Vergilerin Ertelenmesi: 
 
4325 sayõlõ Yasa ile getirilen bir düzenleme ile, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 
Yasada belirlenen şartlarõ taşõmak kaydõyla, işçilerin ücretlerinden kesilen ve beyan edilerek 
tahakkuk ettirilen gelir ve damga vergileri, beyanname verme süresini izleyen ikinci yõlõn aynõ 
döneminde ödenebilecektir. 
 
2.6.4.3. İşlemlerde Vergi, Resim Harç İstisnasõ:  
 
Yine Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamõnda sayõlan illerde yapõlacak teşvik belgeli yatõrõmlarla 
ilgili bir kõsõm işlemler veraset ve intikal vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri 
vergisi, emlak vergisi ve harçlar ile Belediye Gelirleri Kanununa göre alõnan vergi, resim ve 
harçlar 4325 sayõlõ Kanun gereği 31.12.2002 yõlõna kadar istisna tutulmuştur 
 
2.6.4.4. Sigorta Primi İşveren Paylarõ:  
 
2002 yõlõ sonuna kadar uygulanmak üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu 
illerdeki işyerlerinde çalõştõrdõklarõ işçiler için hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesi 
4325 sayõlõ Kanun gereği, Hazine�ce karşõlanacaktõr. 
 
 2.6.4.5. Bedelsiz Yatõrõm Yeri Tahsisi: 
 
4325 sayõlõ Yasa ile getirilen bir diğer önemli yenilik de Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde, en 
az on kişilik istihdam öngören teşvik belgeli yatõrõmlar için gerçek ve tüzel kişilere, Hazine�ye 
ait arazi ve arsalarõn mülkiyetlerinin bedelsiz olarak devredilebilmesidir. 
 
2.6.5. Bölgesel Gelişmeye Yönelik Yatõrõmlarõn Desteklenmesi:  
 
22.2.1999 tarih ve 99/12475 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile getirilen yeni bir hükümle; az 
gelişmiş 13 ilimizde hayvancõlõk, dokuma - giyim ve ulaştõrma sektörleri dõşõndaki sektörlerde 
asgari sabit yatõrõm tutarõ 8 milyon ABD Dolarõ karşõlõğõ TL olan ve en az 75 kişilik istihdam 
sağlamaya yönelik komple yeni yatõrõmlara Yatõrõmlarõ Teşvik Fonu�ndan kredi  olanağõ 
getirilmiştir. 
 
2.6.6. Araştõrma Geliştirme, Teknopark ve Çevre Yatõrõmlarõ: 
 
AR-GE, teknopark ve çevre yatõrõmlarõnõ esas alan projelere halihazõrda başlõca iki kanaldan 
Devlet yardõmõ yapõlmaktadõr : 
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Dünya Bankasõ kaynaklõ fonlar: Bu amaçla kurulan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfõ 
(TTGV) tarafõndan kullandõrõlmakta olup, ABD Dolarõ üzerinden ve faizsiz olarak geri 
ödenmektedir. 
 
Yatõrõmlarõ Teşvik Fonu'ndan kullandõrõlan fon kaynaklõ krediler : Bu fondan kredi 
aktarõlmasõnõ takiben, TL üzerinden geri dönüşlü ve %30 faizli olmak üzere, Türkiye Vakõflar 
Bankasõ, Türkiye Sõnai Kalkõnma Bankasõ, Türkiye Halk Bankasõ, Sõnai Yatõrõm ve Kredi 
Bankasõ, Türkiye Kalkõnma Bankasõ aracõlõğõ ile AR-GE, teknopark, çevre, öncelikli teknoloji 
alanlarõndaki yatõrõmlar ve bölgesel gelişmeye yönelik yatõrõmlar kredilendirilebilmektedir. 
 
 23 Haziran 1999 Tarihli 23734 Sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanan "Yatõrõmlarda Devlet 
Yardõmlarõ ve Yatõrõmlarõ Teşvik Fonu Esaslarõ Hakkõnda Kararõn Uygulanmasõna İlişkin 
Tebliğ�de Değişiklik Yapõlmasõna İlişkin 99/1 No.lu Tebliğ�in 15. Maddesinin �C� fõkrasõ 
çerçevesinde; 
• AR-GE yatõrõmlarõnda; münhasõran araştõrma ve geliştirme faaliyeti için kullanõlan makine 

ve teçhizat ile yazõlõm giderleri, 
• Teknopark yatõrõmlarõnda; teknopark hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli makine ve 

teçhizat ile bina-inşaat giderleri, 
• Çevre yatõrõmlarõnda; münhasõran çevre yatõrõmõ için gerekli bina-inşaat ve makine ve 

teçhizat giderleri, 
• Öncelikli teknoloji alanlarõndaki yatõrõmlarda bu kapsamda değerlendirilen yatõrõmlarda 

kullanõlacak makine ve teçhizat giderleri, 
• Bölgesel gelişmeye yönelik yatõrõmlarda faizsiz sabit yatõrõm tutarõ, Fon kaynaklarõndan 

kredilendirilebilir. Bu kapsamda kredilendirilecek makine ve teçhizatõn yeni olmasõ 
gerekmektedir. 

 
  
2.6.7. Tabii Afetten Zarar Gören Yatõrõmlarõ (KOBİ�ler Dahil) Ekonomiye        
Kazandõrõlmasõ Hakkõnda Kararõn Uygulama Sistemi 
 
Ülkemiz 17 Ağustos ve 12 Kasõm 1999 tarihlerinde iki büyük depremin etkilerine maruz 
kalmõştõr. Depremden GSMH içinde % 35 payõ olan Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul, Bolu, 
Bursa ve Eskişehir illeri etkilenmiştir. Bu illerin ülkemizin sanayi katma değeri içindeki payõ 
% 46�dõr. Bu kadar büyük oranda görülen etki ülke ekonomisini derinden sarsmõştõr. Toplam 
ülke nüfusunun % 23�lük kõsmõ etkilenmiştir. Deprem bölgesinde imalat sanayi işyerlerinin 
katma değeri ile birlikte kayõplarõnõn iki milyar dolar civarõnda olduğu tahmin edilmektedir. 
Bu durum da 1999 yõlõ imalat sanayi büyüme hõzõnõn % 1.8 puan azalmasõna neden 
olabileceği tahmin edilmektedir. 
 
Deprem nedeniyle zarar gören ve durumlarõ il ve ilçe hasar tespit komisyonlarõnca belirlenen 
yatõrõmlarõn (KOBİ�ler de dahil) desteklenerek yeniden ekonomiye kazandõrõlmasõ, teşvik 
edilmesi, üretim ve istihdamõnõn artõrõlmasõ ve böylece afet bölgelerindeki bozulan ekonomik, 
ticari ve sosyal hayatõn yeniden ortaya çõkarõlmasõ için Bakanlar Kurulu�nca yeni yardõmlar 
devreye sokulmuştur. 
 
Bu yardõm projesi ile, bölgedeki tüm yatõrõmlarõn teşvik belgeli olup olmadõğõna 
bakõlmaksõzõn desteklenmesi amaçlanmaktadõr. Yatõrõmlarõ teşvik fonundan kredilendirilecek 
olan firmalar için tahsis edilecek işletme kredisinin yõllõk faizi % 30, yatõrõm kredisi faizinin 
% 20 olmasõ, vadelerinin ise 3-5 yõl olmasõ kararlaştõrõlmõştõr. 
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Bu konu ile ilgili T.C. Ziraat Bankasõ, T. Halk Bankasõ, T. Kalkõnma Bankasõ, T. Vakõflar 
Bankasõ ve T. Sõnai Kalkõnma Bankasõ yetkili kõlõnmõştõr. 
 
Deprem Bölgesi yatõrõmlarõ için finansman modeli; yatõrõmõn KOBİ olmasõ, bölgeden başka 
bir yere Organize Sanayi Bölgesi�ne veya Kalkõnmada Öncelikli Yöreler�e taşõnmasõ şekline 
göre değişiklik arz etmektedir.  
 
Afet bölgesindeki teşvik belgeli veya belgesiz yatõrõmlarõn tamamõna 200 milyar TL.ye 
geçmemek koşulu ile yatõrõm ve işletme kredisi verilecektir. Kredi, tutarõ hasar miktarõnõn % 
50�lik kõsmõ ile sõnõrlandõrõlmõştõr. 
 
Yatõrõmõn kalkõnmada öncelikle yöre veya organize sanayi bölgesine taşõnmasõ halinde 100 
milyar TL.yi geçmemek şartõyla taşõnma giderlerinin % 50�si finanse edilebilecektir. 
Teşvik belgeli veya belgesiz yatõrõmlarõn kalkõnmada öncelikli yöreye taşõnmasõ halinde 
yukarõdaki finansmanõn dõşõnda, gerçekleştireceği tevsi modernizasyon, darboğaz giderme, 
yenileme ve kalite düzeltme yatõrõmlarõ için 300 milyar TL.ye kadar kredi tahsisi 
yapõlabilecektir. 
 
Bu yardõm unsurlarõ Ocak 2000 yõlõ başõnda uygulamaya girmiş olmasõ nedeniyle halihazõrda 
firmalarca kullanõm yapõlmamõştõr. Uygulamada ortaya çõkacak sorunlar konusunda 
komisyonumuza iletilmiş herhangi bir somut öneri bulunmamaktadõr. 
 
2.6.8. Yatõrõm Yardõmlarõ ile İlgili Uygulama Sistemi 
 
Yatõrõm yardõmlarõ, Hazine Müsteşarlõğõ bünyesinde bulunan Teşvik ve Uygulama Genel 
Müdürlüğü ve Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğü�nce planlanmakta, Teşvik Belgesi tanzimi 
ve bununla ilgili işlemler yine Hazine Müsteşarlõğõ tarafõndan yapõlmaktadõr. Ancak, Belgede 
kayõtlõ destek unsurlarõndan yararlanabilmek için, ilgili kurumlara ayrõca başvurulmasõ 
gerekmektedir. Gümrük Muafiyetinden istifade edilebilmesi için Başbakanlõk Gümrük 
Müsteşarlõğõ�na, Yatõrõm İndirimi için Maliye Bakanlõğõ Gelirler Genel Müdürlüğüne. Kredi 
desteğinden istifade edebilmek için T. Halk Bankasõ, T. Kalkõnma Bankasõ, T. Sõnai Kalkõnma 
Bankasõ, Sõnai Yatõrõm Bankasõ, TUBİTAK gibi ilgili bankasõna, Enerji Desteği için  Enerji 
Bakanlõğõ�na, Sosyal Sigorta Primleri için Çalõşma Bakanlõğõ�na, Arsa tahsisi yardõmõ için 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü�ne başvurulmasõ gerekmektedir. Uygulama safhasõnda çõkan 
sorunlar Hazine Müsteşarlõğõ ve ilgili kurumlarca koordinasyon içinde çözümlenmektedir. 
 
3. ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA TİCARET 
ÖRGÜTÜ�NÜN (DTÖ) ve GATT�IN DEVLET YARDIMLARINA YAKLAŞIMI 
 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 1986 yõlõ Eylül ayõndan başlayarak 15 Aralõk 1993 tarihinde 
tamamlanan GATT Uruguay round müzakereleri sonucunda 15 Nisan 1994 tarihinde 
imzalanan 01.01.1995 tarihinde yürürlüğe giren �Nihai Senet� içinde yer alan �Dünya Ticaret 
Örgütü Kuruluş Anlaşmasõ� ile kurulmuştur. 
 
DTÖ çok taraflõ ticaret sisteminin hukuki ve kurumsal temelidir. Üye ülkelerin iç ticaret 
mevzuatõ ve kurullarõnõ nasõl şekillendirip uygulayacaklarõna ilişkin temel çerçeveyi 
belirlemektedir. Ülkeler arasõndaki ticari ilişkilerin görüşmeler yoluyla artõrõlmasõnõ hedef alõr. 
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DTÖ üye sayõsõ GATT �a nazaran fazladõr. DTÖ her türlü ticari faaliyet ve ticaret 
politikalarõnõ kapsamõna alõr. GATT ise sadece mal ticaretine uygulanan kurallarõ içerir. DTÖ 
mal ve hizmet ticaretiyle birlikte fikri mülkiyet haklarõnõ da kapsamõna alõr. DTÖ 
çerçevesinde anlaşmazlõklarõn çözümlenmesine yönelik olarak oluşturulan sistem, 
GATT�kinden daha hõzlõ ve bloke edilmeyen yapõya sahiptir.  
 
DTÖ anlaşmasõ 29 adet yasal metin, 25 adet bildirim, karar ve mutabakat metniyle beraber 
üyelerinin yükümlülüklerini belirlemektedir. Türkiye 26.01.1995 tarih ve 4067 sayõlõ kanun 
ile DTÖ kuruluş anlaşmasõnõ onaylamõştõr.  
 
GATT�õn 1994 yõlõnda tarifelere genel yaklaşõmõ, tarifelerin çok taraflõ ticaret müzakereleri 
yolu ile indirilmesidir. Bu yaklaşõm doğrultusunda GATT�õn oluşturduğu 1947 yõlõnda % 
40�lar dolayõnda olan tarifeleri, bugün gelişmiş ülkelerde % 3�ler dolayõna inmiş 
bulunmaktadõr.  
 
GATT�õn 1994 yõlõnda tarifelere ilişkin en önemli düzenlemesi �ayrõmcõ olmama ilkesi� veya 
�en çok kayõrõlan ülke (EKÜ)� kuralõdõr. EKÜ kuralõ, DTÖ üyesi bir ülke tarafõndan, herhangi 
bir ülkeden ithal edilen veya bu ülkeye ihraç edilen bir ürüne tanõnan her türlü kolaylõk, lehte 
muamele, ayrõcalõk veya bağõşõklõğõn DTÖ üyesi diğer bütün ülkelerden ithal edilen ya da bu 
ülkelere ihraç edilen benzer ürüne, hemen, kayõtsõz ve şartsõz olarak teşmil edilmesi olarak 
tanõmlanmaktadõr. Bu kural uyarõnca genel anlaşmaya taraf olan ülkeler, bir diğerine, en az 
diğer üye ülkelere uyguladõklarõ kadar elverişli bir rejimi koşulsuz olarak uygulamak 
zorundadõr. 
 
GATT korumanõn yalnõzca tarifelerle yapõlmasõnõ, tarife dõşõ engellerle (miktar kõsõtlamasõna) 
başvurulmamasõnõ öngörmektedir. Saydamlõk veya şeffaflõk kuralõ ilkesinin uygulanabilmesi 
için taraflarõn ticarette uyguladõklarõ tüm düzenlemelerin, diğer taraflarca bilinmesi 
gerekmektedir. 
 
4. AVRUPA BİRLİĞİ�NDE DEVLET YARDIMLARI   

4.1. Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği�nde Devlet Yardõmlarõ Yaklaşõmõ  

 Türkiye ile Avrupa Birliği arasõnda yapõlan ve Ocak 1996�da yürürlüğe giren Gümrük Birliği 
anlaşmasõ Türkiye�yi rekabet politikasõ ile ilgili AB yasalarõna uyma yükümlülüğü altõna 
koymuştur. Gümrük Birliğinin gerçekleşmesi, Türkiye Ekonomisinin gelişmesi için iki 
önemli fõrsatõ ortaya çõkarmaktadõr. Birincisi Gümrük Birliği vasõtasõyla Avrupa Birliği Tek 
Pazarõnõn bir parçasõ haline gelmektir. İkincisi, Avrupa Birliği�nin rekabet politikasõ Türk 
işletmelerinin kendilerini AB normlarõna uydurmalarõ ve AB rekabetinin etkilerini 
özümlemelerini gerektirmektedir. 
 
AB, rekabet politikasõ aracõnõ kullanarak global rekabet gücüne erişmektedir. AB rekabet 
politikasõ, güçlü rekabet ve dinamik pazarlar ortamõnda gelişebilen şirketlerin global ekonomi 
içinde yerlerini alõp, başarõya ulaşabileceği ilkesini esas almaktadõr. AB rekabet politikasõ, 
pazar kaynaklarõnõn optimal dağõlõmõnõ, teknik yenilikleri ve değişik ekonomik koşullara 
uyum sağlama esnekliğini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.  
 
Özellikle aşağõdaki alanlarda devlet yardõmlarõ bütün olarak AB politikasõ için büyük önem 
taşõr.  
• Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin geliştirilmesi. 
• Araştõrma ve geliştirme (AR-GE) girişimlerinin tesisi. 
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• Az gelişmiş bölgelere yardõm. 
• Çeşitli sanayi sektörlerine ayrõntõlõ sektörel yardõm. 
 
AB�ne üye devletlerde devlet yardõmlarõ için yapõlan hükümet harcamalarõ çok yüksektir ve 
üye ülkelerin GSYİH�nõn % 3�üne tekabül etmektedir. Devlet yardõmlarõ AB bütçesinden 
fazla tutmaktadõr. 
 
4.2. AB�de Uygulanan Genel Yardõm Sistemi 

AB�de devlet yardõmlarõ, AT anlaşmasõnõn 42, 77, 90, 92 ve 94. Maddelerinde 
toplanmaktadõr. Özellikle 42. Madde de rekabet kurallarõna ilişkin hükümleri; yapõsal yada 
doğal şartlar sebebiyle gelişememiş işletmelerin korunmasõ ve ekonomik kalkõnma 
programlarõ çerçevesinde işletmelere yardõm yapõlmasõna izin verilebilir denmektedir. 90. 
madde de ise; �Genel ekonomik çõkarlara ilişkin hizmetleri yürütmekle görevli veya mali 
nitelikli tekel özelliğine sahip işletmeler, kendilerine verilmiş olan belirli görevlerin ifasõnõ 
hukuken rekabet ile ilgili kurallara tabi olarak yaparlar."denilmektedir. 92. madde de ise; 
�Üye devlet tarafõndan, devlet kaynaklarõ vasõtasõyla herhangi bir şekilde yapõlan, belirli 
teşebbüsleri veya belirli mallarõn üretimini kayõrarak rekabeti bozucu her türlü yardõm üye 
devletler arasõndaki ticareti etkilediği ölçüde ortak pazarla bağdaşmaz� hükmü bulunmaktadõr. 
Bu bağlamda, devlet yardõm türlerinin AB standartlarõna uyumlu hale  getirilmesi 
gerekmektedir. Bunlar şu şekilde özetlenebilir. 
 
• İlgili ürünlerin menşeine bağlõ bir ayrõm gözetmeksizin verilmesi koşuluyla, bireysel 

tüketicilere ve yatõrõmcõlara yapõlan sosyal nitelikli yardõmlar, 
• Doğal afetler veya olağanüstü olaylarõn neden olduğu zararõ karşõlamak için yapõlan 

yardõmlar, 
• Almanya�nõn birleşmesinden etkilenen belirli bölgelerin kalkõnmasõ için gerekli olan 

devlet yardõmlarõnõn verilmesi hususunda bir esneklik mevcuttur, 
• Yaşam standardõnõn önemli ölçüde düşük olduğu veya istihdam açõğõnõn hüküm sürdüğü 

bölgelerin ekonomik gelişimini desteklemeğe yönelik yardõmlar, 
• Avrupa�nõn ortak çõkarõna olacak önemli bir projenin gerçekleştirilmesinin teşvik edilmesi 

veya üye devlet ekonomisinde ortaya çõkan ciddi bir bozulmanõn giderilmesi için yapõlan 
yardõmlar, 

• Ticaret koşullarõnõ ortak çõkarlara zarar verecek ölçüde olumsuz yönde etkilemeyen, belirli 
ekonomik bölgeler veya belirli ekonomik faaliyetlerin gelişimini kolaylaştõrmak için 
yapõlan yardõmlar 

 
AB�de devlet yardõmlarõyla ilgili kurallar, özel girişimciler kadar kamu girişimciliği için de 
geçerli bulunmaktadõr. Bu kurallar, üye devletlerin kamu otoriteleri ile kamu girişimcileri 
arasõndaki mali ilişkilerin şeffaflõğõnõ güvence altõna alan bir sistemi oluşturmaktadõr. Burada 
amaç kamu ve özel girişimler arasõndaki fõrsat eşitliğini sağlamaktõr. Bu bağlamda tek pazarõn 
tesis edilmesinde gayri resmi devlet yardõmõnõn önlenmesi hedeflenmektedir. Üye ülkeler 
devlet yardõmlarõ yanõnda kamu iktisadi girişimleri ile ilgili aşağõdaki standartlara uymayõ 
taahhüt etmektedirler: 
 
• Üye devletlerin resmi otoriteleri, kamu iktisadi teşebbüslerine verecekleri desteklerde de 
şeffaflõğõ güvence altõna almak mecburiyetindedirler. 

• Kamu otoriteleri, devlet, bölgesel ve yerel otoriteler olarak tanõmlanõr. Kamu girişimciliği, 
sahiplik, mali ortaklõk veya girişimin tabi olduğu kurallar vasõtasõyla dolaylõ veya dolaysõz 
üzerinde nüfuz hakimiyeti kurabilen girişimlerdir. Kamu otoriteleriyle kamu girişimleri 
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arasõnda ekonomik ve yatõrõm ilişkiler çeşitli boyutlarda olabilir. Örneğin; sermaye 
zararõnõn giderilmesi, sermayeye katkõ sağlanmasõ, geri ödenmeyen bağõşlar,  alõnan 
krediler, karlardan veya ödenmesi gereken meblağlardan feragat edilerek mali avantaj 
sağlanmasõ, kullanõlan kamu fonlarõnõn sağlayacağõ normal getiriden vazgeçilmesi ve 
kamu otoritelerince getirilmiş mali yüklerin telafisi edilmesi. 

 
Yukarõda açõklanan sistemde, yõllõk cirolarõ 250 milyon ECU�yu aşan ve imalat sektöründe 
faaliyet gösteren kamu girişimleri, yõllõk olarak komisyona şu bilgileri vermek 
durumundadõrlar. 
• Yõllõk raporlar ve yõllõk hesaplar 
• Sermayenin kamuya ait olan kõsmõ 
• Geri ödeme şartõ olmayan bağõşlar 
• Kredi limit aşõmõ ve sermaye katkõsõ şeklindeki krediler 
• Girişime kredi finansmanõ olarak verilen teminatlar 
• Dağõtõlan kar paylarõ ve dağõtõlmayan karlar 
• Her türlü devlet müdahalesi 
 
4.3. AB�de KOBİ�lere Uygulanan Yardõm Sistemi 

AB�nde devlet yardõmlarõnda kõsa ve orta döneme ilişkin politika ve stratejilerin belirlendiği  
�Büyüme, Rekabet Gücü ve İstihdam� adõndaki Beyaz Kitap�ta yer alan entegre program 
olarak adlandõrõlan bu program KOBİ�lere yönelik politikalarõ ele almaktadõr. Buna göre; 
AB�nin bütün ülke ve bölgelerinde KOBİ�lerin gelişmesine her yönden elverişli bir ortamõn 
meydana getirilmesi, AB�nin KOBİ�lerin rekabet gücünün artõrõlmasõ ve Avrupa 
standartlarõna uygun hale getirilmesi ile teşvik edilmesini, kapsamaktadõr. Program AB veya 
üye ülkelerde amaç ve hedefleri şu şekilde toplanabilir: 
• İşletmelerin tabi olduğu idari ve düzenleyici ortamõn basitleştirilmesi ve iyileştirilmesi. 
• Finansman ve vergi ortamõnõn işletmeler için daha uygun hale getirilmesi. 
• Bilgi hizmetleri yoluyla KOBİ�lerin stratejilerini Avrupa standartlarõna ulaştõrma ve 

küreselleşmeye yardõmcõ olma. 
• KOBİ�lerin rekabet gücünün artõrõlmasõ ve araştõrma, yenilik, bilgi teknolojileri ve 

eğitimden daha çok faydalanmasõ. 
• Girişimciliğin teşviki ve özel hedef gruplarõnõn desteklenmesi. 
 
4.4. AB�de Yardõm Türleri 

AB�de yardõmlar; genel amaçlõ yardõmlar, bölgesel kalkõnmaya dayalõ amaçlõ yardõmlar ve 
spesifik sektörel amaçlõ yardõmlar olarak üç gruba ayrõlmaktadõr.  
 
Yardõmõn türleri; A kategorisinde; nakdi yardõmlar, hibeler, B kategorisinde; sermayeye 
katõlõm-özkaynak yardõmõ, C kategorisinde; vergi indirimleri, D kategorisinde; ihracatõn 
desteklenmesi, kurtarma, destekleme, KOBİ destekleri yer almaktadõr. Ayrõca muhtelif 
istisnalar ve garantiler genel destekler olarak adlandõrõlmaktadõr. 
 
Genel (yatay) amaçlõ yardõmlarõ esas alan devlet yardõmlarõ belirli endüstriyel aktivite 
tiplerine yöneliktir ve rekabeti geliştirmek veya önemli bir sosyo-ekonomik yarar sağlamak 
üzere tasarlanmõştõr. Örneğin AR-GE yardõmõ daha çok KOBİ�lere, destek gören bölgelere ve 
sõnõr ötesi işbirliğine verilmektedir. İstihdam yardõmõ ise geri kalmõş bölgeler ve KOBİ�ler 
üzerinde odaklanmõştõr. Diğer bir deyişle, yatay amaçlõ devlet yardõmlarõ çok daha geniş bir 
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rekabeti ekonomik ve sosyal kaynaşmayla dengeleme stratejisinin sadece küçük bir 
unsurudur. 
 
Spesifik Sektörel Amaçlõ Yardõmlar, Genel amaçlõ yardõmlarõn ayrõlmaz bir parçasõdõr. 
Sektörel yardõm, büyük ölçüde yatay amaçlõ yardõmõn özel bir uygulanmasõndan ibarettir. 
Örneğin, sentetik elyaf sektörü KOBİ�ler ve çevrenin korunmasõyla ilgili devlet yardõmõ 
kurallarõna tabidir. Ayrõca, yardõmõn genel olarak sektörün üretim kapasitesini artõrmamasõ 
gerekmektedir. 
  
Sektörel yardõmlarda, tekstil, sentetik elyaf, motorlu taşõt sanayi ve taşõmacõlõkta önemli 
kõsõtlamalarõn bulunduğu ve bu kõsõtlamalar çerçevesinde yardõmlarõn yapõldõğõ gerçeği 
bulunmaktadõr. 
 
Bölgesel yardõm ile sektörel yardõm arasõnda yakõn bir ilişki bulunmaktadõr. Komisyon 
bölgesel yardõm projelerini onaylarken yardõmõn bölgesel sorundan AB çapõnda daha ciddi 
sektörel problem yaratacak şekilde, sektörel kapasite fazlasõna yol açmamasõ kriterini 
uygulamaktadõr. 
 
4.4.1. Genel (Yatay) Amaçlõ Yardõmlar: 
 
Genel (yatay) amaçlõ yardõmlar kendi arasõnda 5 kategoride incelenmektedir. 
• Araştõrma geliştirme yardõmlarõ 
• İstihdam yardõmõ 
• Küçük ve orta boy işletmelere verilen yardõmlar 
• Kurtarma ve yeniden yapõlandõrma yardõmlarõ 
• Çevre koruma yardõmlarõ 
 
4.4.1.1. Araştõrma Geliştirme Yardõmõ: 
 
Araştõrma ve geliştirme, büyümenin, yenilenmenin, rekabet gücünün ve istihdamõn 
artõrõlmasõnõ hedeflemektedir. Avrupa komisyonu, Anlaşmanõn 92. Maddesinde AR-GE ile 
ilgili yardõmlarõ ve amaçlarõnõ ortaya koymuştur. Araştõrma geliştirme yardõmlarõ, yüksek 
finansman maliyetleri sonucu doğacak güçlüğe karşõ firmalarõ korumak amacõ ile ortaya 
konmuştur. Yardõm; yeni buluşlarõn teşviki, olağan dõşõ risk ve maliyetleri karşõlamak 
amacõyla düzenlenmiştir. 
 
Araştõrma ve geliştirme yardõmlarõndaki amaçlar; genel bilimsel ve teknik bilgilerin 
endüstriyel ve ticari amaç gütmeden genişletilmesi, sanayi sektörüne veya belli bir girişimin 
faaliyetlerine uygulanabilecek bilim veya mühendislik yasalarõnõn yeni bir şekilde 
uygulanmasõna özgün teorik ve pratik yaklaşõm, temel ve sõnai araştõrmalarõn sonuçlarõna 
dayanarak yeni ürünlerin, üretim ve süreçlerin ve hizmetlerin yaratõlmasõ gibi belirli pratik 
hedeflere ulaşõlmasõnõ kolaylaştõran çalõşmalar olarak belirlenmektedir. 
 
4.4.1.2. İstihdam Yardõmõ: 
 
Avrupa Birliği�nin istihdam yardõmlarõ konusundaki ilkeleri, 1995 yõlõnda yayõnlanan 
�İstihdam Yardõmõ Kõlavuzu�nda ortaya konmuştur. Avrupa Birliği�ne üye ülkelerdeki işsizlik 
oranõnõn, toplam işgücünün % 11�ine ulaştõğõ istatistiklerde gösterilmektedir. Bu oran yaklaşõk 
18 milyon kişiye tekabül etmektedir. İşsizlik sadece düşük büyüme hõzõ veya rekabet gücüne 
sahip olmayan ekonomilerin sorunu değildir. İşsizlik toplumsal gruplar ve bölgeler arasõnda 
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eşitsizlik olgusunu da göstermektedir. Birlik�te her beş genç içinden bir tanesi işsizdir. 
İşsizlikten özellikle vasõflõ işçiler etkilenmekte, işsizlerin dörtte üçünün bu kategoriye girdiği 
tahmin edilmektedir. AB, topluluk rekabet politikasõ kuralõ dõşõna çõkmadan istihdamõ 
desteklemek istemektedir.  
 
Birlik, istihdam yardõmõnõ firmalara yeni iş imkanõ yaratmaya veya iş bulma konusunda belirli 
zorluklar çeken kişileri işe almaya yönelik olmasõ halinde olumlu değerlendirmektedir. 
 
Birlik, KOBİ�lerde ve bölgesel yardõma hak kazanan yerlerde yeni iş imkanlarõ yaratmaya 
yönelik yardõmlara olumlu yaklaşmaktadõr. Bu iki kategori dõşõnda, yeniden işe girmekte özel 
bir takõm güçlüklerle karşõlaşan belirli işçi gruplarõnõ çalõştõrmaya yönelik yardõmlara da 
olumlu bakmaktadõr. 
 
İş imkanlarõnõn paylaşõlmasõnõ destekleyen, dolayõsõyla da daha çok sayõda insana yarõm mesai 
(part-time) iş imkanõ sağlamaya yönelik yardõmlara da Avrupa Birliği olumlu görüş 
bildirmektedir.  
 
Birlik, KOBİ�lerin ve bölgesel gelişmeye dönük yerlerdeki firmalarõn işçilerinin eğitiminin ve 
yeniden eğitimini içeren yeni iş imkanlarõ yaratõlmasõna da, doğal afetlerin veya olağanüstü 
koşullarõn neden olduğu zararlarõ gidermeye yönelik istihdam yardõmlarõna  da  olumlu 
bakmaktadõr. 
 
4.4.1.3. Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelere Yardõmlar 
 
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için devlet yardõmlarõ konusundaki Topluluk kõlavuz 
ilkeleri 1992 yõlõnda kabul edilmiştir. 1996 yõlõnda kabul edilen KOBİ tanõmõ, 250�den az işçi 
çalõştõran, yõllõk cirosu 40 milyon ECU ve bilânço toplamõ 27 milyon ECU�yu aşmayan 
kuruluşlar olarak ortaya konmaktadõr. Çalõştõrdõğõ kişi sayõsõ 50�nin altõnda, yõllõk cirosu 7 
milyon ECU ve bilanço toplamõ 5 milyon ECU�yu aşmayan kuruluşlar �Küçük� olarak 
sõnõflandõrõlmaktadõr. Ayrõca KOBİ tanõmõ içerisinde büyük işletmelerin KOBİ�lerin 
sermayesi içerisinde payõnõn %25�in altõnda olmasõ şartõ bulunmaktadõr. Bir işletmenin KOBİ 
olup olmadõğõna karar verilirken; çalõşan eleman sayõsõ, ciro ve bilânço toplamõ, bağõmsõzlõk 
koşullarõna önem verilmektedir.  
 
KOBİ�lerin dinamik bir ekonomi için gerekli olduğu ve iş imkanlarõ yaratõlmasõnda önemli bir 
rol oynadõklarõ kabul edilmektedir. KOBİ kaynaklarõnõn sõnõrlõ oluşu, yeni teknoloji ve 
potansiyel pazarlara ulaşma imkanlarõnõ sõnõrlamaktadõr. 
 
KOBİ�lere yapõlacak devlet yardõmlarõ, ticaret koşullarõnõ ortak çõkarlara zarar verecek ölçüde 
olumsuz yönde etkilememeli, belirli ekonomik bölgelerin veya belirli ekonomik faaliyetlerin 
gelişimini kolaylaştõrmayõ amaçlamalõdõr. 
 
KOBİ yardõmlarõnõn, 
• Yeni bir tesisin oluşturulmasõ, 
• Mevcut bir tesisin geliştirilmesi,  
• Mevcut bir tesisin ürününde veya üretim sürecinde köklü bir değişiklik yapõlmasõ, 
• Kapanmamõş veya devredilmemiş olup, kapanmak üzere olan bir tesisin devir alõnmasõ, 
hallerinden birisini kapsamasõ gerekmektedir. 
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4.4.1.4. Kurtarma ve Yeniden Yapõlandõrma Yardõmõ 
 
Avrupa Birliği, sõkõntõ içerisindeki firmalarõ kurtarmak ve yeniden yapõlandõrõlmalarõna 
yardõmcõ olmak amacõyla bu tür yardõmõ yürürlüğe koymuştur. Yardõm için haklõ gerekçeler 
şöyle sõralanmaktadõr. 
• Toplumsal ve bölgesel politika kaygõlarõ, 
• Firmalarõn ortadan kalkmasõnõn bir tekel veya oligopol duruma yol açabileceği hallerde 

rekabetçi bir piyasanõn sürdürülmesi isteği, 
• KOBİ sektörünün özel ihtiyaçlarõ ve daha geniş ekonomik yararlarõ. 
 
Firmalarõn sõkõntõ içerisine düşme ve yeniden yapõlandõrma olgusu, aşağõdaki kriterlerin 
oluşmaya başlamasõ halinde kabul edilebilmektedir. 
• Firma karlõlõklarõnõn azalmasõ veya zararõn ortaya çõkmasõ, 
• Cironun düşmesi, 
• Mal stoklarõnõn artmasõ, 
• Kapasite fazlalõğõ, 
• Nakit akõşõnõn azalmasõ, 
• Borçlarõn artmasõ, 
• Faiz ödemelerin yükselmesi, 
• Düşük net varlõk değeri. 
 
Yeniden yapõlandõrma genellikle aşağõdaki unsurlardan birini veya birkaçõnõ 
ilgilendirmektedir.  
• Firma faaliyetlerinin daha randõmanlõ bir zemin üzerinde reorganize edilmesi ve 

rasyonelleştirilmesi, 
• Karlõlõğõ kalmamõş faaliyetlerden vazgeçilmesi, 
• Mevcut faaliyetlerden yeniden rekabet gücü kazandõrabilecek olanlarõn yeniden 

yapõlandõrõlmasõ, 
• Rekabet gücüne sahip yeni faaliyetlerin geliştirilmesi, 
• Sermaye enjeksiyonu, borçlarõn azaltõlmasõ, 
 
Kurtarma yardõmõ ise şu hususlardan oluşmalõdõr: 

• Normal ticari faiz hadlerine tabi krediler veya kredi teminatlarõ şeklinde olmalõdõr, 
• Firmanõn faaliyetinin devamõ için gerekli olan, ücret, maaş maliyetleri ve ana malzemeyi 

karşõlayacak miktarla sõnõrlõ olmalõ, 
• Genellikle 6 ayõ geçmeyen, firma için fizibilitesi yapõlmõş planlarõ karşõlayacak 

harcamalar karşõlanmalõ, 
• Ciddi toplumsal sõkõntõlar nedeniyle ihtiyaç duyulmasõ ve diğer üye ülke sanayiileri 

üzerinde olumsuz etkilerinin olmamasõ gerekmektedir, 
• Kurtarma yardõmlarõnõn 1 defadan fazla olmamasõ gerekmektedir. 
 
4.4.1.5. Çevre Yardõmõ  
 
Avrupa Birliğinin çevre politikasõ, �kirleten öder� ilkesine dayanmaktadõr. Yani çevre 
kirliliğine yol açan firma, çevreye verdiği zararõ karşõlamalõdõr. Çevre yardõmõ, çevrenin 
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korunmasõnõ teşvik etmek ve çevre korunmasõyla ilgili sanayi dalõnõn rekabet gücünü korumak 
amaçlarõnõ taşõmalõdõr. 
 
Çevre yardõmlarõ; yatõrõmlarda, bilgilendirme faaliyetlerinde, eğitim ve danõşmanlõk 
hizmetlerinde, çevre dostu ürünlerin alõmõ ya da kullanõmõnda verilmektedir. 
 
Çevre korunmasõ ile ilgili yardõmlar üç kategoride ortaya konmaktadõr. Bunlar; yatõrõm 
yardõmlarõ, genel (yatay) destek yardõmlarõ ve işletme yardõmlarõdõr. 
 
Yatõrõm destekleri: mevcut firmalarõn tesislerini standartlara uygun hale getirmesine yardõmcõ 
olmak veya onlarõn bu standartlara daha çabuk ulaşmasõnõ sağlamak amacõyla, atõklarla ilgili 
yeni belirlenen standartlar altõnda kalan ancak hukuken bunu yerine getirmek zorunda 
olmayan firmalarõn yeni standarda ulaşabilmesi için yapõlan yatõrõmlarda, atõklarõn tasfiyesi 
veya yeniden işlenmesi konusunda verilmektedir. 
 
Genel (yatay) destekler; daha az kirlilik yaratan teknolojilerin araştõrõlmasõ veya geliştirilmesi, 
yeni çevre teknoloji ve uygulamalarõ üzerine teknik bilgi, danõşmanlõk hizmeti ve eğitiminin 
verilmesi, çevreyle ilgili denetim, halkõn çevre problemlerine ilişkin bilincini yükseltmek ve 
bilgi yaymak, ekolojik kalite etiketlerinin ve çevre dostu ürünlerin tanõtõmõnõ kapsamaktadõr. 
 
İşletmeye ilişkin destekler; çevreye ilişkin vergi ve ücretlerin yürürlüğe girmesi, bazõ 
firmalara ekstra mali yük getirebilir ve kaldõramayacağõ bu yükü hafifletmek için geçici 
desteğe ihtiyaç olabilir.  
 
4.4.2. Spesifik Sektörel Amaçlõ Yardõmlar  
 
Spesifik sektörel amaçlõ yardõm, genel amaçlõ yardõmlarõn ayrõlmaz bir parçasõdõr. Genel 
amaçlõ yardõmlarda ortaya konmuş olan; rekabeti geliştirme, sosyal kaynaşma ve dengeleme 
amaçlarõ sektörel yardõmlarda da esas alõnmaktadõr. 
 
Sektörel yardõm, büyük ölçüde genel yardõmlarõn ayrõlmaz bir parçasõ ve özel uygulanmasõ 
olarak karşõmõza çõkmaktadõr. Örneğin, sentetik elyaf sektörü KOBİ�ler ve çevrenin 
korunmasõyla ilgili devlet yardõmõ kurallarõna tabidir. Ayrõca yardõmõn genel olarak sektörün 
üretim kapasitesini artõrmaktan kaçõnmasõ gerektiği vurgulanmaktadõr. 
 
Spesifik sektörel yardõmlar, tekstil, sentetik elyaf, motorlu taşõt sanayi ve ulaşõmda özellikle 
ortaya çõkmaktadõr. 
 
4.4.2.1. Tekstil  
   
Avrupa Birliği, �Tekstil Sektörüne Yardõm Yaklaşõmõnõ� 1971 yõlõnda uygulamaya 
koymuştur. Sektörde hakim olan yapõsal kapasite fazlasõ nedeniyle, bir tekstil şirketine 
yapõlacak yardõm, ancak tekstil sektöründe üretim artõşõna yol açmayacaksa 
onaylanabilmektedir. Zor durumdaki tekstil şirketinin yeniden yapõlandõrõlmasõ yardõmõnõ ise, 
yardõmõn şirketin tam hayatiyet kazanmasõnõ sağlayacak şekilde verilmiş olmasõ koşuluna 
bağlamaktadõr.  
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4.4.2.2. Sentetik Elyaf  
 
Sentetik elyaf sektöründe üretim kapasitesinde azalmaya yol açacak yardõmlar esas 
alõnmaktadõr. Bu sektörde yardõmlarla ilgili kriterler şöyledir: 
Yeniden yapõlandõrma gereği ortaya çõkmalõ, bu yapõlandõrma şirketin kapasitesini 
artõrmamalõ,  
• Daha az avantajlõ bölgelerin yapõsal engellerini aşmalõdõr. 
• Sentetik elyaf sektörüne yapõlacak yardõm, mesleki eğitimi, çevre korumayõ ve araştõrma 

geliştirmeyi amaçlamalõdõr. 
 
Sentetik elyaf yardõmlarõ; ürünlerin pazar durumu, yardõmõn üretim kapasitesine yapmõş 
olduğu etki, ürünlerin yeni olma özelliğine göre belirlenmektedir. 
 
4.4.2.3. Motorlu Taşõt Sanayi   
 
Avrupa Birliği, motorlu taşõt imalatçõlarõnõn gelecekte adil bir rekabet ortamõ içinde faaliyet 
sürdürmelerini ve iç pazarda yardõmdan kaynaklanan ticaret dengelerini bozmayacak bir 
ortam yaratmayõ amaçlamaktadõr. 
 
Motorlu taşõt sanayi yardõmlarõ; genel ekonomik ve endüstriyel faktörler, sektör ve şirkete ait 
özel düşünceler, bölgesel ve sosyal faktörler göz önüne alõnarak ortaya konabilmektedir. 
Devlet yardõmlarõnda aşağõdaki kriterler geçerli olmaktadõr. 
• Kurtarma ve yeniden yapõlandõrma yardõmlarõ ancak istisnai durumlarda onaylanmaktadõr, 
• Daha az avantajlõ bölgelerde yeni motorlu taşõt ve taşõt parçalarõ üretim tesislerinin 

yapõlmasõnõ veya mevcut tesislerin genişletilmesinin bölgesel kalkõnmaya katkõsõnõ kabul 
etmiştir, 

• Modernleştirme ve buluşlar için yardõmlar incelenip, topluluk ölçeğinde gerçekten yeni 
ürünler veya süreçlerle bağlantõlõ olmasõ halinde olumlu bakõlmaktadõr, 

• AR-GE yardõmlarõ olumlu görülmektedir, 
• Çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayan yatõrõmlar desteklenmektedir. 
Eğitim, yeniden yapõlandõrma ve yeniden dönüşüm programlarõ konusunda olumlu yaklaşõm 
bulunmaktadõr. 
 
4.4.2.4. Taşõmacõlõk 
 
Avrupa Birliği�nde taşõmacõlõk pazarõ rekabet ortamõna bõrakõlmõştõr. Devlet yardõmlarõ 
asgariye indirilmektedir. Devlet yardõmlarõna ilişkin şartlar aşağõda gösterilmiştir. 
• Mevcut taşõmacõlõğõn daha iyi koordinasyonuna katkõda bulunmak, 
• Kamu hizmeti yükümlülüklerinin yerine getirilmesi halinde, ödeme olmasõ, 
• Projenin Avrupa ortak çõkarlarõna hizmet etmesi. 
 
Yardõmõn amacõ ise; Birlik içinde daha ekonomik taşõmacõlõk sistemleri ve teknolojilerini 
araştõrmak ve geliştirmek, ciddi yapõsal sorunlara yol açan kapasite fazlasõnõ ortadan 
kaldõrmaya yönelik ve dolayõsõyla da taşõmacõlõk piyasasõnõn ihtiyaçlarõnõn daha etkin bir 
şekilde karşõlanmasõna katkõda bulunan istisnai ve geçici bir önlem olarak belirlenmelidir. 
 
4.4.3. Bölgesel Yardõmlar  
 
Bölgesel yardõm, bölgedeki sosyo ekonomik yapõ, kişi başõna gayri safi yurt içi hasõla, brüt 
katma değer ve yapõsal işsizlik kriterleri göz önüne alõnarak tespit edilir. Bölgesel yardõm, 
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genel amaçlõ ve spesifik amaçlõ sektörel yardõmlarõn genel kriterlerinde ortaya konan 
gerekçelerin ayrõlmaz bir parçasõdõr. 
 
Bölgesel yardõm yapõlõrken; işsizlik trendi ve yapõsõ, istihdamdaki gelişme, net göç, ekonomik 
faaliyet yapõsõ ve topografya esas alõnmaktadõr.  
 
5. SORUNLAR 

5.1. Sorunlara Genel Yaklaşõmlar 

Türkiye uzun yõllar devlet yardõmlarõnõ  doğrudan veya dolaylõ parasal yardõmlar  olarak 
uygulamõştõr. Türkiye�nin henüz sanayileşmesini tamamlayamamõş olmasõndan dolayõ bu 
uygulamaya uzun yõllar devam etmek zorunda kalõnmõştõr. Çünkü Türkiye gelişmiş ülkeleri 
belirli bir zaman periyodu içinde geriden izlemektedir. Bu nedenle yeni destekler, gelişmiş 
ülkelerde uygulandõktan sonra ülkemize uyarlanabilmektedir.  
 
Gelişmiş ülkelerde bilgi çağõnõn başlamasõ ile birlikte  doğrudan veya dolaylõ parasal 
yardõmlar yavaş yavaş yerini vergisel yardõmlara bõrakmõştõr. Ancak, henüz devletin doğrudan 
uygulama içinde yer almadõğõ, kurumsal yapõlanmaya dayalõ sisteme geçilememiştir. AB�ne 
giriş sürecimizin bu ilk aşamasõnda Avrupa ile uyumu sağlamak için Devlet Yardõmlarõ  
sistemimizin AB modeline uydurulmasõ bir zorunluluk olarak ortaya çõkmaktadõr. Bu nedenle, 
kurumsal yapõlanmaya dayalõ destek sistemlerinin uygulanmaya konulmasõnda büyük yarar 
vardõr. 
 
Türkiye�de uygulamaya başlandõğõ günden bugüne kadar, devlet yardõmlarõ arzu edilen 
büyümeyi gerçekleştirememiştir. Bu yardõmlardan ne devlet, ne de yardõm alan işletmeler 
memnundur. Birçok İktisat Politikacõsõ devlet desteklerine karşõ bulunmaktadõr. Bunun 
piyasalarõ bozduğu, haksõz rekabete yol açtõğõ, firmalar arasõ kayõrmacõlõğõ artõrdõğõ, önemli 
bir siyasileşme riski taşõdõğõ, istenmeyen çõkar gruplarõnõn örgütlenmesine yol açtõğõ ifade 
edilmektedir. 
 
Bunun yanõnda devlet destekleri olmadan piyasalarõn dengeli gelişmesinin mümkün olmadõğõ 
da son 200 yõllõk sanayi uygulamalarõndan anlaşõlmaktadõr. Bugün bile serbest pazar 
ekonomisini uygulayan ülkeler, gizli veya açõk olarak kamu yardõmlarõnõ sürdürmektedirler. 
Ancak, bunlarõn biçimleri, içerikleri, hacimleri, veriliş şekilleri ülkeden ülkeye değişme 
göstermektedir. Uluslararasõ boyutlarda bunlar yaptõrõmlara sebebiyet vermeyecek şekilde 
yürütülmektedir. 
 
Türkiye�de devlet yardõmlarõnõn uzun bir tarihi geçmişi olmasõna rağmen, sistemde oturmuş 
bir kurumsal ve yasal yapõ bulunmamaktadõr. Sistemin istikrardan yoksun olmasõ, uygulama 
sonuçlarõnõn değerlendirilememesi ve zamanõnda gerekli önlemlerin alõnamamasõ 
uygulamanõn etkinliğini azaltmaktadõr. Diğer taraftan, zaman zaman uygulanan ekonominin 
reel gerçekleri yerine, politik ve popülist yaklaşõmlarõn uygulanmasõ, hakim olmasõ ve bazõ 
dönemlerde sisteme önemli miktarlarda kaynak aktarõlmasõ, bazõ dönemlerde ise, kaynaklarõn 
çok yetersiz olmasõ uzun dönemde devlet yardõmlarõnõ amacõndan saptõrmaktadõr. 
 
Sistemin sürekli değişiklik göstermesi yatõrõmcõlarõn normal bir yatõrõm döneminde bile önünü 
görmesini engellemektedir. 
 
Türkiye sanayi haritasõnõn bulunmamasõ hem özel hem kamu sektörünün yatõrõm tercihlerinde 
sorunlar yaratmaktadõr.  



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                    Sanayi Politikalarõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/sanayi/oik545.pdf . 166 

  
Yukarõdaki çerçevede değerlendirildiğinde Türk sanayi, genellikle aşağõdaki sorunlarla yüz 
yüze bulunmaktadõr: 
 
• Girişimcilik sorunu, (girişimcinin nitel karakterinden kaynaklanan sorunlar) 
• Teknoloji edinim sorunu, 
• Enformasyon sorunu, 
• Eğitim ve vasõflõ eleman sorunu, 
• Pazarlama ve ihracat sorunu, 
• Finansman sorunu, 
• Politik ve ekonomik istikrar sorunu, (yatõrõm yapma sorunu) 
• Danõşmanlõk,  
• Devlet Yardõmlarõnõn uygulamasõ ile ilgili kurum mevzuatlarõnõn uluslararasõ mevzuatlara 

uyum çalõşmalarõnõn uzun zaman alacak olmasõ,  
 
5.2. Sorunlara İlişkin Özel Yaklaşõmlar 

5.2.1. İhracat Yardõmlarõndaki Sorunlar 
 
1980 sonrasõ ihracata dayalõ sanayileşme modelinin ithal ikameli sanayileşme politikasõ yerine 
geçirilmesinden sonra, ihracata yönelik destek ve teşvikler önem kazanmõştõr. Bu dönemde 
yukarõda saydõğõmõz önemli destek araçlarõ kullanõlmõş ve 1995 yõlõnda DTÖ ile yapõlan 
anlaşma sonucuna kadar ihracatta önemli sõçramalar yapõlmõştõr. 
 
DTÖ ile yapõlan anlaşma sonucu, ihracat teşvik sistemi yeniden masaya yatõrõlarak bugünkü 
şeklini almõştõr. Bu sistem batõlõ ülkelerde uygulanan sistemle paralellik arz etmektedir. 
Ancak, ihracattaki destek talepleri uygulayõcõlar tarafõndan kaynak yetersizliğinin yanõnda 
hedef kitlenin bilgiye erişiminin sõnõrlõ olmasõ ve yetişmiş eleman yetersizliği nedeniyle 
istenilen seviyede başarõlõ olamamaktadõr. 
 
Sistem içerisinde şirketlerin kurumsallaşamamasõ ve ihracat yardõm sisteminin önemini henüz 
tam olarak anlaşõlamamõş olmasõ, yeterli başarõnõn elde edilmesini engellemektedir. 
 
Sistemi planlayan Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ dõşõnda, gereğinden fazla uygulamacõ kuruluşlarõn 
olmasõ, bürokrasinin yaratõlmasõna neden olmaktadõr. 
 
İhracatçõyõ kredi ve finans açõsõndan destekleyen en önemli kuruluşumuz Eximbank�õn yeterli 
ve sürekli kaynağa sahip olamamasõ yanõnda aracõ bankalarõn maliyet yükseltici hareketlere 
başvurmasõ, kõt kaynağõ olan girişimcilerin ihracatta başarõlõ olamamasõna neden olmaktadõr. 
 
Sektörel Dõş Ticaret Şirketlerinin desteklenmesi, gerek yasal olarak ve gerekse devletin yön 
göstericiliği açõsõndan istenen boyuta ulaşamamõştõr. Kurulmuş bulunan çok sayõda sektörel 
dõş ticaret şirketi modelinin  ülkemizde istenilen gelişmeyi sağlamasõ için daha etkin 
desteklerin uygulanmasõ gerekmektedir. Aksi takdirde, bu şirketlerin ortaklarõna, sektörel 
alanda pazarlama araştõrmasõ yapmak ve ihracat üzerine uzmanlaşma yerine, iç piyasada 
yöresel olarak tedarikçilik ile kamu kurum ve kuruluşlarõna iş takipçiliği yapmak kredi 
yaratmak için bankacõlõk  ve diğer hizmet sektörlerine soyunma gibi alanlara kaymalarõ 
kaçõnõlmaz olacaktõr. 
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Özellikle ihracatta kredi ve finans yardõmõ sisteminde, bazõ kurumlarõn (bankalar) 
basitleştirilmemiş bürokratik uygulamalarõ ihracatçõlarõ usandõrmakta, yardõmdan vazgeçer 
hale getirmektedir. Bunun bir nedeni, bankacõlõk sisteminin verdiği kaynağõ haklõ olarak 
korumasõ yönündeki endişeleridir. Diğer nedeni ise, ihracatçõnõn bu krediye layõk olduğunu 
gösteren bir belgenin bulunmamasõdõr. İhracat akreditasyon merkezinin kurulmasõ bu tür 
garantilerin sağlanmasõ sonucunu doğuracaktõr. 
 
İhracatta uzun dönemli ulusal bir politikanõn olmamasõ, hükümetlerce ihracatta değişik 
politikalarõn yürürlüğe konmasõ, ihracat yardõmlarõnõn etkinliğini azaltmaktadõr. 
 
Pazar araştõrmasõ, fuar, tanõtõm, sergi vs gibi ihracat desteklerinin hacimlerinin çok küçük 
olmasõ, küçük işletmelerin ihtiyacõnõ karşõlamamakta, büyük işletmeler için ise, 
önemsenmeyecek bir rakamõ oluşturmaktadõr. 
 
5.2.2. Yatõrõm Yardõmlarõndaki Sorunlar 
 
5.2.2.1. KOBİ Yardõmõna İlişkin Sorunlar 
 
KOBİ kredilerinde en önemli sorun kaynak yetersizliğidir. Halk Bankasõ�nõn KOBİ�lere 
kullandõrdõğõ krediler sõnõrlõ olduğundan bu kuruluşlarõn önemli bir bölümüne kaynak tahsisi 
yapõlamamaktadõr. 
 
Teşvik belgesine dayalõ kredi uygulamasõnda KOBİ�lere aktarõlacak kredi kaynağõnõn kesin 
olarak önceden belirlenmesi ve bu belirlenen kaynağõn belli takvime bağlanmasõ 
gerekmektedir.  
 
Kredi kaynağõnõn devlet tarafõndan tek elden kullandõrõlmasõ kuruluşlarda alternatifsizlik 
yaratmaktadõr. Rekabete açõk politika uygulayacak olan ülkemiz için, kaynak dağõtan 
kuruluşun sayõsõnõn artõrõlmamasõ ayrõ bir sorun olarak ortaya çõkmaktadõr. 
 
Kredi kullanan KOBİ�ler teminat yönünden ayrõ bir sorun yaşamaktadõrlar. Elinde teminat 
gösterebileceği gayrimenkule sahip olan ancak yeterince verimli olmayan KOBİ�lere gereksiz 
kaynak transferi yapõldõğõ bir gerçektir. Bunun yanõnda çok önemli olabilecek bir proje 
yatõrõmcõnõn teminatõ yetersiz olduğundan kredilendirilememektedir. 
 
Ayrõca, kredi maliyetlerinin yüksekliği KOBİ�ler için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bir 
diğer sorun ise KOBİ�lere dönük finansal piyasalarõn bulunmayõşõdõr. 
 
1980�li yõllarõn ortasõnda �Girişimi Destekleme Ajansõ�nõn kurulmasõ iyi bir başlangõç olarak 
görülüyordu. Ancak bunun önemi ve değeri gereği gibi kavranamamõştõr. Bu nedenle Türk 
sanayinin kronik sorunu olan �girişimcilik� de hak ettiği desteği bulamamõştõr. Bundan dolayõ, 
girişimci desteklenmeden KOBİ�lerin desteklenmesinin, tek başõna başarõya götürecek bir 
faktör olmadõğõ da yavaş yavaş anlaşõlmakta olup, KOBİ�lerle girişimcilik sorununun birlikte 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 
 
5.2.2.2. Bölgesel Yardõm Sorunlarõ  
 
Enerji desteği ile ilgili olarak; bölgede sõk sõk elektrik kesilmesinin, voltaj düşüklüğünün 
önemli sorun olduğu ifade edilmektedir. Yardõma ilişkin Enerji Bakanlõğõ ile yaşanan sorunlar 
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son yõllarda ortadan kaldõrõlmõştõr. Ancak özel sektöre ait bazõ üretim ve dağõtõm şirketlerinde 
halen bu desteğin uygulanmadõğõna ilişkin şikayetler bulunmaktadõr. 
 
Bedelsiz arsa tahsisinde ise, GAP bölgesinde bazõ sorunlarõn yaşandõğõ ifade edilmektedir. 
Hazine arazilerinin mera olmasõ, arazilerde alt yapõ hizmetlerinin olmamasõ, sanayinin yoğun 
olduğu merkezlere bu arazilerin uzak olmasõ gibi sebeplerden dolayõ bu yardõm sisteminin, 
şimdilik başarõlõ olmadõğõ yönünde şikayetler bulunmaktadõr. 
 
Bölgesel Gelişim Kredisinde, hayvancõlõk ve giyim sektörünün bu kapsama alõnmamasõnõn 
yatõrõm projesi taleplerini olumsuz etkilediği, sabit yatõrõm tutarõnõn 8 milyon $ olmasõnõn 
caydõrõcõ bir unsur olduğu ifade edilmektedir. 
 
Yarõm kalmõş ve işletme sermayesi nedeniyle tam kapasitede üretime geçememiş veya 
faaliyete geçememiş kuruluşlar için geçtiğimiz yõllarda yetersiz kaynak ayrõlmasõ önemli bir 
sorun olarak ortaya çõkmaktadõr. 
 
Acil destek kapsamõnda bulunan bazõ illerde, vergisel ve SSK primlerine ilişkin desteklerin 
olmamasõ ayrõ bir sorun olarak görülmektedir. 
 
OHAL dolayõsõyla uygulanan destekler, bazen rekabeti bozucu bir durum arz etmektedir. Yan 
yana iki ilden birinde uygulanan enerji, SSK Primi, Vergi Muafiyetlerine ilişkin yardõmlar, 
uygulama yapõlmayan ilin rekabet imkanõnõ azaltmaktadõr. Bu da iller arasõ çekişmelere ve  
merkezi otoriteye siyasi baskõlara sebep olmaktadõr. 
 
5.2.2.3. AR-GE, Teknopark, Çevre Yardõmlarõna İlişkin Sorunlar   
 
Yatõrõmlarda uygulanan AR-GE ve teknopark kredileri ile Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ�nõn AR-
GE dahil diğer desteklerinin farklõ kriterlere dayanmasõ yatõrõmcõ açõsõndan zorluklar 
oluşturmaktadõr.  
 
Ayrõca 98/1 sayõlõ Tebliğ�in 15. Maddesi�nde, F-Fon Kaynaklõ krediyi uygulayacak bankalar 
ve bu bankalarõn sorumluluğu başlõğõnõn altõnda belirtilen bankalar, AR-GE, teknopark ve 
çevre konularõna ilişkin yatõrõmlarda, Müsteşarlõk tarafõndan kredilendirilen projeleri finansal 
yönden değerlendirip sadece kredinin geri ödemesi ile ilgili hususlarõ takip etmektedirler. 
Projelerin teknik kriterlere uygun olarak, yatõrõm süreleri boyunca izlenmesi mümkün 
olmamaktadõr. Oysa AR-GE, Teknopark ve Çevre yatõrõmlarõ, başlangõcõndan itibaren yatõrõm 
süresince titizlikle takip edilmesi gereken yatõrõmlardõr. Söz konusu yatõrõm projelerinin 
izlenmesi sürekli olmalõ ve sadece finansal yönü değil, konularõnda uzman ve deneyimli 
kadrolar tarafõndan proje süreci boyunca ele alõnmalõdõr. Aksi halde Ülkemizin ekonomik ve 
teknolojik gelişimi açõsõndan son derece önem taşõyan bu yatõrõmlarõn amacõna ulaşmasõ 
mümkün olmayacaktõr. 
 
5.2.2.4. Deprem Bölgesi İllerine İlişkin Sorunlar 
 
Deprem bölgelerinde halihazõrda sanayi yardõmlarõ dõşõnda önemli altyapõ projeleri için 
yardõma ihtiyaç bulunmaktadõr. Enerji ve alt yapõ yatõrõmlarõnõn, konut yatõrõmlarõnõn 
yapõlmasõ, ticari hayatõn yeniden canlandõrõlmasõ, esnaf ve sanatkar ile KOBİ�lere dönük 
önemli ve acil tedbirlerin alõnmasõ gerekli bulunmaktadõr. 
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Kocaeli içerisinde bu alt yapõ ihtiyaçlarõ dõşõnda yeni bir Organize Sanayi Bölgesine ihtiyaç 
bulunmaktadõr. Sanayi atõklarõnõ yok etmek için kurulan Atõk Arõtma tesisleri halihazõrda tam 
kapasite ile çalõştõrõlamamaktadõr. 
 
Sakarya, ticari hayatõnõ canlandõrmak için yeniden doğuş projesi ismi ile sorunlarõnõ 
sõralayarak çözüm üreten yeni bir başlangõç yapmõştõr. Şehrin yeniden yapõlandõrõlmasõ 
yanõnda Karasu ilçesinin serbest şehir haline getirilmesi yönünde çalõşmalar yapõlmaktadõr. 
Ayrõca hasar görmüş bulunan mevcut Organize Sanayi Bölgesi�ne ilave olarak zemini sağlam 
çeşitli yerlerde OSB planlamaktadõr. Bu çalõşmalarõn devlet yardõmlarõndan yararlandõrõlmasõ 
şehrin ticari hayatõnõ eski seviyesine getirecek uygulamalar olacaktõr. 
  
Deprem bölgesinde bulunan hasar görmüş bir tesisin OSB�ye veya kalkõnmada öncelikli illere 
taşõnmasõ halinde tevsi ve modernizasyon ile taşõnma giderlerine katkõ payõnõn  daha yüksek 
olmasõ, bölgede kalacak yatõrõmcõlar ile taşõnma yardõmõ alacak yatõrõmcõlar arasõnda haksõz 
uygulama olarak telakki edilmektedir. Ayrõca İzmit�te taşõnacak yeni bir OSB olmamasõ 
itirazlara neden olmaktadõr. 
 
Kararname ve Tebliğ�de, yeni yapõlacak OSB�leri için destek olmamasõ eksiklik olarak telakki 
edilmektedir. Özellikle taşõnma işlemini bu alanlara yapacak olan yatõrõmcõlar yeni OSB için 
kredi desteği talep etmektedirler. 
 
Ayrõca, ayrõlan kaynağõn yetersiz olduğu belirtilmektedir. Kaynak aktarõmõnõn çabuk 
olmasõnda ve ne zaman aktarõlacağõnõn bilinmesinde fayda bulunduğu açõktõr. Diğer taraftan, 
kredi teminatõndaki  sorunlarõn giderilmesi gerekmektedir. 
 
Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkõnmada Öncelikli Yöre�lerde, uygulanan Enerji Desteği, 
Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnasõ, Çalõşanlardan Kesilen Vergilerin Ertelenmesi, İşlemlerde 
Vergi Resim ve Harç İstisnasõ, Sigorta Primi İşveren Paylarõ, Bedelsiz Yatõrõm Yeri Tahsisi 
uygulanmasõnõn, özellikle tarõmsal ağõrlõğõ olan deprem illerine şamil olmasõ yerinde bir 
düzenleme olacaktõr. 
 
Hasar tespit komisyonlarõnõn kuruluşunun karmaşõk olmasõ ve bilgi aktarõmõnõn yetersiz 
olmasõndan dolayõ teşkilinde sorunlar bulunduğu belirtilmektedir. Bunun da Deprem bölgeleri 
için çõkarõlan son Karar ve Tebliğin uygulanmasõnõ geciktirdiği ifade edilmektedir. 
 
5.2.2.5. Diğer Yardõmlara İlişkin Sorunlar 
 
Gelişmiş yörelere verilen modernizasyon, yenileme yardõmõ, tanõm noksanlõğõndan dolayõ 
işletmelerle teşvik veren makamõ karşõ karşõya getirmekte, bu durum uzun tartõşmalara neden 
olmaktadõr. 
 
Leasing şirketlerince temin edilmiş makine sahiplerinin son yõllardaki ekonomik kriz 
nedeniyle artan sayõda iflas olgusu, kapatma yapõlmamõş belgeler için leasing şirketlerini zor 
duruma düşürecek sorun olarak ortaya çõkmaktadõr. Özellikle tekstil sektöründe yeni teşvik 
belgesi verilmemesi, leasing kanununa ilişkin diğer özel sorunlar nedeniyle bazõ makinelerin 
yeni yatõrõmcõlara devredilememesi yatõrõmlarõn atõl kalmasõna neden olabilecek uygulamalar 
olarak görülmektedir. 
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6. POLİTİKA ÖNERİLERİ 

 
Küreselleşme ile iyice belirginleşen çalõşanlarõn sermayeye katõlõmõ ve girişimciliğe dayanan 
yeni bir akõm gündemde bulunmaktadõr. Gelişmiş toplumlarda bölgesel sermayenin, sigorta 
ve emeklilik fonlarõnõn, girişimcilerce geliştirilen projelere aktarõldõğõ bilinmektedir. Gelişmiş 
ülkelerde hükümetler, toplumun gelişmesinde kullanõlmak üzere, demokratikleşmeyi sağlayan 
bu sermaye kaynaklarõ ve mekanizmalarõnõ yeni bir biçime sokmaktadõrlar. Türkiye de 
gecikmeden bu yönde ciddi adõmlarõ atmak zorunda bulunmaktadõr. Bu atõlõmlarõ 
destekleyecek devlet yardõmlarõnõn yeniden yapõlandõrõlmasõ zorunludur. 
 
Gelişmiş ülkeler, KOBİ�lere gitmeyen fonlara özel akõşkanlõk sağlayan mekanizma ve 
sistemleri kurmuşlardõr. Gerek risk sermayeleri (öz sermaye ortaklõklarõ) gerekse kredi garanti 
sistemleri (borçla finansmanda teminat) ve gerekse kredi sigorta sistemleri (riskin 
pazarlanmasõ) piyasa koşullarõ altõnda yeni sektörlerin oluşmasõna yönelik önemli alt yapõ 
sistemleridir. Bu sistemler olmadan KOBİ�lerin finansman sistemleri geleneksellikten ileri 
gidememektedir. Şu anda Avrupa Birliği�nde bu alt yapõlara sahip olmayan ülke 
bulunmamaktadõr. İngiltere 1980�li yõllarda, İspanya, Portekiz, Yunanistan 1990�lõ yõllarda bu 
sistemleri uygulamaya koymuşlardõr. 
 
1999 yõlõnda Türkiye�nin Avrupa Birliği�ne adaylõk yolunun açõlmasõ ile birlikte ülkemiz 
büyük bir beklenti içine girmiş bulunmaktadõr. Bu beklentilerinin yanõnda ülkemizin 
yatõrõmlarla ilgili yapmasõ gereken önemli görevleri bulunmaktadõr. Bu görevlerin başõnda 
yatõrõmlara müdahalesiz akabilecek fon akõş sistemlerinin ve iyi işleyen sermaye piyasalarõnõn 
(KOBİ�lere yönelik olarak da yeni piyasalarõn) kurulmasõ, girişimciliği destekleyen kurumlarõ 
çeşitlendirmek ve etkin hale getirmek, sanayi altyapõlarõ ile teknoloji üretim politikalarõnõ 
oluşturmak gerekmektedir. Risk sermayesi yatõrõm ortaklõklarõ (girişimci destekleme ajanslarõ) 
hem kazanõlan deneyim açõsõndan hem de dünyadaki uygulamalar açõsõndan yeniden ele 
alõnarak kurumsallaştõrõlmalõdõr. Bu kurumlarõn, gerek sayõsal ve gerek kaliteleri açõsõndan 
gereken önlemler alõnmalõdõr. 
  
• Yukarõda ortaya koyduğumuz sistem ve mekanizmalarõn ivedilikle yatõrõmlarõn altyapõsõ 

olarak algõlanõp ülkemizde uygulamaya konulmasõ gerekmektedir. Halen girişimciliğimiz 
ve teknolojik düzeyimiz yetersiz durumdadõr. Gelişen makro ekonomik dinamikler içinde 
parasal devlet desteklerinin yerine içinde kamunun yer almadõğõ kurumsal yapõlanmaya  
dayalõ devlet desteklerinin ülkemizde ikame edilmesi gerekmektedir.  

 
• Devlet yardõmlarõnõn uygulanmasõnda yöre ve bölge tanõmõ tekrar yapõlmalõdõr. 

Türkiye�nin sanayi haritasõ çõkarõlarak birbirini besleyen, birbirinin alt yapõsõnõ tesis eden 
yatõrõmlarõn, bölgesel gelişme projelerinin desteklenmesi gerekmektedir. Sanayinin, aynõ 
zamanda deprem bölgesi olan Marmara Bölgesinden diğer bölgelere yayõlmasõ için, bu 
bölgelerde ve diğer gelişmiş yörelerde, Komple Yeni Yatõrõmlarõn Devlet Yardõmlarõndan 
istifade ettirilmemesi gerekmektedir. Ancak bu bölgedeki deprem öncesi mevcut 
yatõrõmlara ekonominin ve sosyal hayatõn yeniden canlanmasõ için bölgesel yardõmlar 
başlõğõ altõnda yer alan desteklerin uygulanmasõ gerekmektedir.  

 
• Devlet yardõmlarõnõn uygulanmasõnda belgeli sistemden kõsmen vazgeçilmelidir. Hazine 

Müsteşarlõğõnca stratejik önemi haiz büyük yatõrõmlar proje bazõnda özel destek 
unsurlarõyla desteklenmeli, diğer yatõrõmlar, KOBİ ve bölgesel gelişmeye yönelik 
yatõrõmlar olarak değerlendirilmeli ve belgesiz olarak desteklenmelidir.  
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6.1. İhracata Yönelik Devlet  Yardõmlarõ İle İlgili Öneriler 

• Eximbank�a yeterli kaynak sağlanmalõdõr.  
 
• Sistemin rahat işleyebilmesi için ihracat yapan firmalarõ değerlendirecek ve kredibilitesini 

ölçebilecek bağõmsõz özel akreditasyon (reyting) yada değerlendirme kuruluşlarõnõn 
kurulmasõ ve desteklenmesi gerekmektedir. 

 
• Tebliğin düzenlenmesi ve içerik olarak iyi olmasõna rağmen bu tebliğleri uygulayan 

kuruluşlarda yeterli uzman sayõsõ ve kurumsal altyapõnõn iyileştirilmesine dönük yeni 
tedbirlerin alõnmasõ gerekmektedir. 

 
• Dõş pazar araştõrmalarõnda kurumsallaşmõş özel şirketlerin (danõşmanlõk)  desteklenmesine 

dönük yeni tedbirlerin alõnmasõnda ve ihracat bilgi otoyolunun kurulmasõnda özel sektöre 
destek verilmesinde gereklilik görülmektedir. 

 
• Üniversite ve Özel sektör arasõndaki pazarlama ve ihracatla ilgili köprülerin 

oluşturulmasõnda yapõlacak projelere özel destek verilmesi faydalõ görülmektedir. 
 
• İhracat yardõmlarõna ait tebliğlerin ve sistemin özellikle KOBİ�ler tarafõndan anlaşõlabilir 
şekilde basitleştirilmesi, bürokrasinin azaltõlmasõ gerekmektedir. 

 
• Gerek Savunma Sanayi Müsteşarlõğõ ve gerekse Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ�nda büyük 

ölçekli dolaylõ veya doğrudan yabancõ yatõrõmlardan elde edilen OFF-SET olanaklarõ çok 
iyi bir şekilde değerlendirilmelidir.  

 
• Girişimcilerimizle, kamuya ait yatõrõmlarõ üstlenen dõş yatõrõmcõlarõn mal ve hizmet 

üzerinde takas olacak koşul ve şartlarõnõn belirlenmesi ve ürün listelerinin 
oluşturulmasõnda lüzum görülmektedir. 

 
• Ülkemizde uygulamasõna yeni başlanmakta olan ihracatta OFF-SET tebliğine işlerlik 

kazandõrõlmasõ için Devlet İhale Kanunu�nda ilave düzenlemeler yapõlmalõdõr.  
 
6.2. Yatõrõmlara Yönelik Devlet Yardõmlarõ İle İlgili Öneriler      

Devlet Yardõmlarõnõn uygulama şeklinin ve kurumsal yapõlaşmanõn global ekonominin gereği 
olarak,  daha dinamik bir hale kavuşturulmasõ gerekmektedir. Bütün bu çalõşmalarõn rekabet 
ortamõnõ bozmadan, ekonomi hukuku da dahil olmak üzere hukuki alt yapõ oluşturularak ve 
Avrupa Birliği normlarõ ve aşağõda yer alan öneriler dikkate alõnarak yapõlmasõ gerektiği 
düşünülmektedir.  
 
Türkiye, Gümrük Birliği anlaşmasõndan önce ve sonra, mevzuatõnõ Avrupa Birliği mevzuatõna 
uyumlu hale getirmek için çalõşmalarda bulunmuş ve Devlet Yardõmlarõnõn çeşitlerinde ve 
münferit mevzuatlarda genel anlamda uyum aşamasõna gelinmiştir. Ancak, mevzuatlarõn 
birbiriyle ve Avrupa Birliği mevzuatlarõyla bir bütün halinde uyum çalõşmalarõ eksik 
bulunmaktadõr.  
 
 Sistemle ilgili genel politika önerilerimiz başlõklar halinde şöyle sõralanmaktadõr; 
 
 
• Yatõrõmlara müdahalesiz ulaşabilecek fon akõş sistemlerinin oluşumu, 
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• Devlet yardõmlarõnõn yatõrõm yapõlan yere, yatõrõmõn cinsine ve bölgesel gelişme içinde 

sektörel bazda değerlendirilmesi, 
 
• Devlet yardõmlarõnõn uygulanmasõnda belgeli sisteme dahil olan yatõrõmlarõn azaltõlmasõ, 
 
• Sanayi adaptasyonuna devlet yardõmõ, 
 
• Stratejik yatõrõmlara  devlet yardõmõ, 
 
• AR-GE�de sanayi-devlet ortaklõğõna dönük devlet yardõmõ, 
 
• Sanayi işbirliği ve sanayi ortaklõğõnda devlet yardõmõ, 
 
• Girişimci yeteneğini geliştirmede devlet yardõmlarõ, 
 
• Finansal riski paylaşõmda yeni mekanizmalar ve finansal araçlar, 
 
• Avrupa Birliği  mevzuatõna uyum çerçevesinde direktif ve diğer düzenlemelere, tüm kamu 

ve özel kurum çalõşanlarõnõn erişebileceği bir internet sitesinde yer verilmesi, 
 
 faydalõ görülmektedir.  
 
• Devlet Yardõmlarõnõn, sanayinin yönlenmesine fayda sağladõğõ, bulunduklarõ yöre dõşõna 

çeşitli sebeplerle çõkamayan sermayedarõn yeni yatõrõmlar yapmasõna vesile olduğu,  nüfus 
hareketlerine tesiri, eğitime ve kültür hayatõna katkõsõ vs gibi pek çok faydasõnõn olduğu 
dikkate alõnmalõdõr. Kõsa, orta ve uzun vadeli ekonomik amaçlar yanõnda sosyal  amaçlarõ 
da içeren plan ve programlar  yapõlarak Avrupa Birliği�ne katõlõm sürecinde bugüne kadar 
olduğundan daha  detaylõ bir destek sisteminin kurulmasõ gerekmektedir.  

 
• Uygulamada kolaylõk sağlanabilmesi için mevzuat basitleştirilmeli ve çerçeve kararõ 
şeklinde  yetkili tek merci tarafõndan hazõrlanmalõ, uygulamanõn günün şartlarõna göre 
yeniden düzenlenebilmesi tebliğlerle sağlanmalõdõr. 

 

• Önümüzdeki dönemde dõş ticaretimizi etkileyecek en önemli faktörlerden, çevre koruma 
ve arõtma yatõrõmlarõnõn desteklenmesine özel önem verilmesi gerekmektedir. 

 
• Devletçe uygulamaya konulamayacak destekler, sistem içinde yer almamalõdõr.  
 
• KOBİ  Kredilerini dağõtan finansman kurumlarõnõn özel sektör finans kuruluşlarõnõ 

kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.  
 
• 99/1 sayõlõ Tebliğ'in teknoparklarla ilgili yatõrõm kredileri kapsamõna, ülkemizde ve yurt 

dõşõnda birçok başarõlõ örneği bulunan Teknoloji Hizmet Merkezleri de dahil edilmelidir. 
Teknoloji Hizmet Merkezleri, sanayinin ihtiyaç duyduğu, teknolojik ve endüstriyel 
araştõrma geliştirme çalõşmalarõ, ölçme, ürün tasarõmõ ve ürün geliştirme, prototip üretim, 
pilot üretim, az sayõda üretim, deneme üretimi, proses geliştirme, hammadde araştõrmasõ 
ve temin çalõşmalarõ, eğitim, danõşmanlõk ve enformasyon hizmetleri sunmak üzere 
kurulan, anonim şirket statüsündeki kuruluşlardõr. Bu merkezlerin kuruluşunda ve 
işleyişinde, ticari prensipler esas alõnmalõdõr. Merkezlerin en az % 51 oranõnda ortaklõk 
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payõnõn özel sektörden işletme/şahõslara ait olmasõ ticari prensiplerin öne alõnmasõ için 
gerekli görülmektedir. 

 
• Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nda da önemle belirtilen, teknolojik altyapõyõ 

oluşturacak �Teknoloji Geliştirme Bölgeleri� ve yurt içi ve yurt dõşõnda araştõrma-
geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinde çalõşacak �Araştõrõcõ Personelin Özlük Haklarõ� ilgili 
mevzuatõn ivedilikle kanunlaşmasõ gerekmektedir. 

  
AR-GE, teknopark ve çevre yatõrõmlarõ ile ilgili projelerin, yatõrõm ve işletme süreleri boyunca 
Devlet Kurum ve Kuruluşlarõ tarafõndan izlenmesi ilave bir yük getireceğinden bu tür 
faaliyetleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfõ (TTGV) gibi kar amacõ gütmeyen ve 
ülkemizin teknolojik altyapõsõnõ geliştirmek ve güçlendirmek için sanayiinin uluslararasõ 
piyasalardaki rekabet gücünün artmasõna katkõda bulunmayõ amaç edinmiş olan kuruluşlarca 
(Devlet Harici Kuruluşlar-Non-Government Organization-NGO) yürütülmesi hem kaynak 
hem de zaman tasarrufu sağlayacaktõr. Bu kuruluşlar, Ulusal İnovasyon sistemi ile bütünlük 
içinde ele alacaklarõ, AR-GE, teknopark ve çevre yatõrõmlarõ ile ilgili projeleri, 
 
• Ön inceleme 
• Değerlendirme 
• Fon aktarma 
• Denetleme 
• Geri Ödeme 
• Başarõ Ölçütleri İle İzleme 
 
aşamalarõnda izleyecek, tüm sürecin Devletin amaçlarõna uygunluğunu kontrol edebilecek ve 
ulaşõlmak istenilen sonuçlarõn elde edilmesini sağlayabileceklerdir. 
 
 Bu tür kurumlaşmalar,  
 
• AR-GE, teknopark ve çevre yatõrõmlarõna yönelik Devlet Yardõmlarõ'nõn sistematik 

bütünlüğünün korunmasõnõ, 
• Söz konusu projelerin yatõrõm ve işletme süreleri boyunca, teknik ve mali yönden 

izlenebilmesi ve yatõrõmlarõn Devlet amaçlarõna uygunluğunun sürekli ve tarafsõz olarak 
denetlenmesini, 

• Ülkemizin AB�ne giriş sürecinde, Devlet yardõmlarõnõn, bir Devlet harici kuruluş 
tarafõndan kullandõrõlmasõ yolu ile AB Kuruluş Anlaşmasõ gereklerinin sağlanmasõnõ, 

• Söz konusu yatõrõm projelerinin, deneyimli ve uzman kadrolar tarafõndan izlenmesi ve 
denetlenmesinin sağlanmasõnõ, 

• AR-GE, teknopark ve çevre konularõnda en son gelişmelerin izlenerek proje sahiplerine 
teknik ve yönetimsel destek sağlanmasõnõ, 

 
gerçekleştirebileceklerdir. 
 
7. HUKUKİ ve KURUMSAL DÜZENLEMELER 

 
Teşvik Uygulama, Yabancõ Sermaye ve İhracat Genel Müdürlük�lerince uygulanmakta olan 
devlet yardõmlarõnõn hõzlõ ve etkin olarak ülke ekonomisine katkõ sağlayabilmesi için tek bir 
kuruluş bünyesinde toplanmasõnda yarar görülmektedir. Bu kuruluş belirli büyüklükteki 
projelerin desteklenmesinden sorumlu olmalõdõr.  Bu uygulama bürokrasinin azaltõlmasõnõ ve 
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çok başlõlõğõn ortadan kalkmasõnõ, yardõmlarõn hõzlõ ve etkin olarak kullanõlmasõnõ beraberinde 
getirecektir. Ayrõca, verilen desteklerin takibini ve kontrolünü kolaylaştõracaktõr. Bu kuruluş, 
aynõ zamanda Avrupa Birliği�nin denetim mekanizmalarõna cevap verecek şekilde de 
örgütlenmelidir. 
 
Büyük projelerin dõşõndaki yatõrõmlar belgesiz olarak yapõlacak hukuki düzenlemelerle genel 
desteklerden yararlanma imkanõ sağlanmalõdõr.  
 
Küçük ve ortaboy işletmelerin yatõrõmlarõ için verilecek destek unsurlarõ, uygulamacõ 
bakanlõklar, yeminli mali müşavirler, vakõflar, KOSGEB, Patent Enstitüsü, TSE, TOBB, 
bankalar ve sivil toplum örgütleri tarafõndan yürütülmelidir. 
 
Kredi Garanti Anonim Şirketi, yeni kaynaklarla desteklenerek işler hale getirilmelidir.  
 
Risk Sermayesi kuruluşlarõ oluşturulmalõdõr.  
 

Devlet yardõmlarõnda DPT, Hazine, Dõş Ticaret Müsteşarlõklarõ, KOSGEB, Maliye Bakanlõğõ, 
Gümrük Müsteşarlõğõ ve diğer uygulamacõ kuruluşlar arasõnda koordinasyon sağlanarak  
merkezi enformasyon birimi oluşturulmalõdõr. 
 
Yatõrõm yada İhracata Yönelik devlet yardõmlarõn da ulusal kaynaklarõn israfõnõ önlemek için, 
firmalarõmõzõ doğru bilgilendiren, yeni proje üreten, mali ve  teknolojik danõşmanlõk yapan, 
uluslararasõ kredi anlaşmalarõnõ yürütebilen profesyonel danõşmanlõk müesseseleri 
desteklenmelidir.  
 
8. GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

Kalkõnma planlarõnõn parçasõ olan devlet yardõmlarõnõn hazõrlanmasõnda yaşanõlan dönemin 
dinamiklerinin ve geleceğe ilişkin eğilimlerin dikkate alõnmasõ gerekmektedir. 
 
Dünya ticaretindeki eğilimlere baktõğõmõzda, ihracata dayalõ üretim modelinin ağõrlõğõnõ 
kaybetmeye başladõğõ görülmektedir. Son yõllarda çok uluslu şirketlerin yatõrõmlarõnõ pazarõn 
bulunduğu yerlere yapmayõ tercih ettiği görülmektedir. Bu tercihin en açõk göstergesi, 1997 
yõlõnda dünyada yapõlan yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõn 464,3 milyar dolardan,  1998 yõlõnda 
643,8 milyar dolara ulaşmõş olmasõdõr. Çok uluslu şirketler, en düşük finansman ve üretim 
maliyetini sağlamak amacõndadõr. Bunun için üretimlerini, maksimum devlet yardõmõ ve vergi 
istisnalarõnõn olduğu ülkelerde, dizayndan başlamak ve her aşama da değişik bir ülkede olmak 
üzere bir çok  ülkede gerçekleştirebilmektedirler. 
 
Üretim araçlarõndaki yenilikler, yüksek teknoloji ve yeni buluşlar, üretim felsefesini, üretim 
organizasyonunu, üretim ilişkilerini ve yatõrõm yerlerini değişime uğratmaktadõr. Bu değişime 
bağlõ olarak üretimde ve dolayõsõyla ekonomide küreselleşmenin yeni bir aşamasõ ortaya 
çõkmõştõr. Bilgi üretilmesi, işlenmesi ve dağõlõmõna dayalõ, bilginin, bilimin ve teknoloji 
ticaretinin önem kazandõğõ bilişim ekonomisi ve toplumu oluşmaktadõr.  
 
Gelişmiş ülkelerde ve özellikle Avrupa kõtasõndaki devletlerde çevrecilik hareketinin 
gelişmesi sebebiyle çok ağõr çevre standartlarõ konulmaktadõr. İşçi ücretlerinde ve hammadde 
fiyatlarõndaki artõş, gelir düzeyi yükselen Avrupalõnõn daha temiz ve  hafif işlerde çalõşmak 
isteği, eskiyen teknolojinin yurt dõşõ edilmesinin kolaylaştõrõlmasõ  gibi birçok sebep 
çevreciliğin getirmiş olduğu maliyet artõşõyla  birleşince, pek çok yatõrõmcõ  yatõrõmlarõnõ, 
sayõlan faktörlerin daha uygun olduğu ülkelere yapmaya başlamõştõr. Ancak, genellikle 
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Türkiye gibi Avrupa�ya yakõn ülkelere, özellikle kullanõlmõş tesislerin taşõnmasõ yoluyla 
yapõlan yatõrõmlarda üretilen mamullerin gelişmiş ülkelere ihracatõnda zorlanõlmaktadõr. 
Çünkü, bu defa Avrupa Devletlerinin  kendi firmalarõnõ koruma  isteği öne çõkmaktadõr. 
Ayrõca, çevre faktörünü göz ardõ eden tesislerde yapõlan ürünlere karşõ oluşan kamuoyu 
tepkisi de dikkate alõnarak ithalata sõnõrlandõrmalar getirilmektedir. Diğer bir deyişle, 
globalleşmenin yanõnda korumacõlõk eğilimleri de artõş göstermektedir. Bu durumda, çevre 
korunmasõ ve insan sağlõğõna gerekli önemi vermeyen ve kullanõlmõş makine faktörüne akõlcõ 
bir seçicilik göstermeyen ülkelerde; çevre kirliliği oluşmakta, sõhhi olmayan eskimiş dizayn 
ve teknoloji ile üretilen demode mallarõn iç tüketimde kullanõlmasõna yol açõlmaktadõr.  
 
Diğer taraftan, tüketici tercihlerinin süratli değişimi ve bu değişimlerin iletişim çağõnõn gereği 
olarak süratle dünyaya yayõlmasõ, üretimde esnek yapõya sahip olmayan işletmeleri sõkõntõya 
sokmaktadõr. Ölçek ekonomilerine göre kurulan, yõğõn üretimle maliyetleri düşürmeye çalõşan 
kuruluşlar değişime ayak uyduramamaktadõr. Uyum sağlamanõn maliyeti ise hem çok yüksek 
bulunmakta hem de zaman kaybõna sebep olmaktadõr. Bunlardan dolayõ, üretim esnekliğine 
sahip, aktif yönetim kontrolünde olan, pazarõ ve değişen tercihleri çabuk hisseden ve ayak 
uydurabilen, düşük kar marjlarõ ile çalõşabilen küçük ve orta boy işletmeler AB ve diğer 
gelişmiş ülkelerde ciddi şekilde desteklenmektedir.  
 
Ölçek ekonomilerine uygun olarak kurulan firmalar, yõğõn ve ucuz işgücü ile pazara yakõnlõğõ 
sebebiyle daha ziyade büyük kentlerin ve metropollerin yakõnõna yatõrõmlarõnõ yapmõşlardõr. 
Bu ise, hem göç olgusunu körüklemiş hem de büyük kentlerin sorunlarõnõ daha da artõrmõştõr. 
Sanat, kültür ve eğitim merkezleri olmasõ gereken büyük kentler, sorunlarõnõn  çözümü çok 
pahalõ olan, üretim  merkezleri haline gelmiştir. Bu sosyal ve ekonomik sorunlar sebebiyle de 
küçük ve orta boy işletmeler ayrõca destek bulmaktadõr. 
 
Avrupa Birliği�ne katõlõm sürecinde olan ülkemiz için, devlet yardõmlarõnõn, uluslararasõ 
yükümlülüklerimiz ve AB kurallarõ çerçevesinde yürütülme zorunluluğu bulunmaktadõr. Bu 
çerçevenin belirlenmesinde aşağõda yer alan hususlara dikkat edilmesinde fayda 
görülmektedir. 
 
• Sanayi dallarõnõn öncelik sõralamasõnõn yapõlmasõ, 
• Firma yapõlarõnõn yeniden tanõmlanmasõ, 
• Sektörler ve firmalar arasõ işbirliği ve işbölümü ilişkilerinin yeniden yapõlandõrõlmasõ, 
• Sektörlerin ve firmalarõn üretim organizasyonlarõnõn ve teknolojik tabanlarõnõn yeniden 

yapõlandõrõlmasõ, 
• Coğrafik/Bölgesel yer seçimlerinin yeniden yapõlmasõ, yoğunlaşmalarõn yeniden 

irdelenmesi, 
• Sanayi yapõlarõnõn yapõlaşma ölçütlerinin yönetmelikler halinde yeniden tanõmlanmasõ, 
• Çevreye duyarlõlõğõnõn  ve sürdürülebilirliğin yeni ölçütler olarak zorunluluk 

kazandõrõlmasõ,  
 
Devlet yardõmlarõnõn uygulamasõnda; 
 
• Bürokrasinin hafifletilmesi, 
• Yardõmõn ucuzlatõlmasõ ve sürekliliğinin sağlanmasõ, 
• Destek havuzlarõnõn oluşturulmasõ, 
• Desteğin esnekleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi (teknoloji tabanõnõn dönüştürülmesi, dünya 

pazarlarõ için üretim yapma, teknoloji paylaşõmõ temeli üzerinde yabancõ ortaklõk kurma, 
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görece geri ve ekonomik/sosyal/jeopolitik önem taşõyan bölgelere yerleşme, temiz, 
sürdürülebilir, yeni alanlar ve sektörler gibi faktörlerin dikkate alõnmasõ) 

 
yerinde olacaktõr. 
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I.GİRİŞ 

VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ için önerildiği ve bu planda kõsmen yer aldõğõ gibi, VIII. Plan 
dönemi için de tek stratejik seçenek �Türkiye�nin bilim ve teknoloji yeteneğini 
yükseltmek, bilim ve teknolojiye egemen olabilmektir.� Bu açõdan, bilim ve teknoloji 
konusu (sanayinin teknolojik kapasitesinin artõrõlmasõnõ da kapsayacak biçimde) VIII. Beş 
Yõllõk Plan�õn da ana eksenini oluşturmalõdõr. 
 
Bu alt komisyon çalõşmasõnda, �Sanayinin Teknolojik Kapasitesinin Artõrõlmasõ� başlõğõ 
teknoloji kapasitesi tanõmõndan hareketle                
 
Teknoloji Kapasitesi:Teknoloji transfer edebilme; edinilen teknolojiyi anlayabilme ve 
kullanabilme, giderek bir üst düzeyde üretebilme, teknoloji geliştirebilmek için gerekli 
altyapõyõ oluşturabilme, geliştirilen teknolojiyi satabilme, sahip olunan teknoloji ile üretim 
yapabilme, ilgili süreçleri organize edebilme ve yönetebilme ve dağõtõm kanallarõ 
oluşturabilme becerilerinin toplamõ 
 
 
 �sanayinin teknoloji yeteneğinin artõrõlmasõ� veya daha geniş anlamõyla sanayinin �teknoloji 
yönetimi yeteneğinin artõrõlmasõ� için gerekenler olarak algõlanmõş ve bu konu etrafõnda 
öneriler geliştirilmeye çalõşõlmõştõr. 
 
Gerçekte, söz konusu konu ile ilgili olarak önceki Plan dokümanlarõnda ve özellikle VII. Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ dokümanlarõnda (ÖİK Raporlarõnda ve Plan�õn kendisinde) deyim 
yerindeyse söylenebilecek her şey söylenmiştir. Birde bunlara 1993 yõlõndan bu yana olan 
gelişmelere ilişkin dokümanlarda yer alan araştõrma ve öneriler (Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu çalõşmalarõ ve kararlarõ, Bilim/Teknoloji Politika dokümanlarõ, Ulusal İnovasyon 
Sistemi dokümanlarõ, TÜBİTAK dokümanlarõ, AR-GE Yardõmõ uygulamalarõ gibi) 
eklendiğinde Türkiye sanayisinin teknoloji yeteneğinin artõrõlmasõna ilişkin günümüz 
dünyasõndaki gelişmeleri de çözümleyerek (küreselleşme, teknoloji tabanõndaki gelişme ve 
değişimler, uluslararasõ ilişkiler) hemen bütün öneriler yapõlmõş, araçlar tanõmlanmõştõr 
denilebilir.  
 
Bundan sonrasõ, Plan dokümanõna da yansõmasõnõ dilediğimiz bu �tek seçeneği� hayata 
geçirecek �siyasi iradenin� ortaya çõkmasõdõr. 
 
Yukarõda sözü edilen kaynaklarda, �ülkenin teknoloji yeteneğinin yükseltilmesi için, bu 
yeteneğin kaynağõnõ oluşturan bilim yeteneğinin yükseltilmesi gerektiği işaret edilmektedir. 
Ayrõca altõ çizilen önlemlerin hepsi, ülkenin bilim ve teknolojiyi ekonomik ve toplumsal 
faydaya (yeni bir ürün, yeni bir sistem ya da üretim yöntemine, yeni bir toplumsal hizmete) 
dönüştürme yeteneğini artõrmayõ hedefleyen; bunu mümkün kõlacak Ulusal İnovasyon 
Sistemi�ni kurmaya ve geliştirmeye ilişkin düzenlemeleri� içermektedir. 
 
Bütünsel bir yaklaşõmla; �ülkenin bilim-teknoloji-inovasyon-sõnai üretim� alanlarõndaki 
yeteneğini yükseltmeyi sistematik bir bütünlük içinde ele alan ulusal bir politika, ulusal bir 
strateji ortaya konulmak durumundadõr.� 
 
�Sanayi stratejisi en genel anlamda ülke kaynaklarõnõn yönetimidir. Ortamõ doğru ve 
zamanõnda değerlendirip doğan fõrsatlardan yararlanmak veya doğan tehditlere karşõ önlem 
almak, ülke stratejisinin başlõca getirisidir.� 
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Kanõmõzca VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ bu stratejinin yer alacağõ en önemli dokümandõr. 
 
Bu çalõşmada, sürenin kõsalõğõ nedeniyle, sayõsal verilere dayalõ analizlere girilmemiş; 
sanayimizle ilgili genel bir durum değerlendirmesi yapõlarak bütünüyle öngörülen amaca 
ilişkin öneriler geliştirilmeye çalõşõlmõştõr. 
 
II. TÜRKİYE SANAYİLEŞME STRATEJİLERİ 

           (Kaynak: �Sanayi Stratejisi, 1995-2005, TTGV�, T.C. Sanayi ve Ticaret  

Bakanlõğõ, II. Sanayi Şurasõ, 15-16 Haziran 1995, Ankara) 

 
Cumhuriyet dönemi iktisat politikalarõ, genelde devlet müdahalesine dayalõ bir sanayi 
gelişmesini hedef almõştõr. Beş yõllõk ekonomik planlarõn simgelendiği devletçi yaklaşõm 
özellikle 1980�lerden sonra terkedilmeye başlanmõş ve sanayileşme pazar ekonomisinin 
mekanizmalarõna bõrakõlmõştõr. 
 

II.1. 1980 öncesi 

Bu evre sanayileşme stratejileri aşağõdaki altõ dönemde ele alõnabilir. 
 
i. 1923-1929: Sanayileşmede özel girişimciye öncelik tanõnmõş, devlet teşvik ve himaye 

etmiştir. Millileştirme politikasõnõ içeren bir yeniden inşa dönemidir. 
 
ii. 1930-1939: Dünya ekonomik bunalõmõ sonrasõnda ekonomide korumacõ ve devletçi 

politikalar benimsenmiştir. 
• 1930-1932: Küçük ölçekli ve niteliği yetersiz sanayi yapõsõ içinde üretim hacmi 

artõrõlmõştõr. 
• 1933-1945: Birinci ve İkinci Sanayi Planlarõ yapõlmõş, devlet iktisadi işletmeler 

kurmuş, özel ve kamu işletmeleri birlikte teşvik edilmiştir. 
 
Tarõma ve doğal kaynaklara dayalõ sõnai üretim, dõşalõmõ yapõlan tüketim 
mallarõnõn yerli üretimi ile önemli gelişme sağlanmõştõr. 
 

iii. 1946-1953: İkinci Dünya Savaşõ sonunda sanayideki devlet yatõrõmlarõ durmuş, 
eskiyen yapõ yenilenememiştir. Serbest rekabet politikalarõ benimsenmiş; 
devalüasyon, yabancõ sermayenin özendirilmesi, ithalatõn serbest bõrakõlmasõ v.b. ile 
dõşa açõlõnmõştõr. Tüketim mallarõnda dõş alõma gidilmiş, dõş yardõm ile tarõm 
makinelaşmõştõr. 

 
iv. 1954-1961: Devletin ekonomiye müdahalesi geri gelmiş, dõş ticaret kõsõtlanmõştõr. 

Sayõlarõ ve sermayeleri artan KİT�ler, artan hizmet ve ürün talebini karşõlamõş, özel 
sektöre ucuz girdi başlamõştõr. Temel tüketim mallarõnõn üretimi aşamasõ büyük ölçüde 
tamamlanmõş, altyapõ gelişmiş, canlanan iç pazarda devletin desteği ile özel sanayiye 
geçiş dönemi başlamõştõr. 

 
v. 1962-1977: İçe dönük planlõ ekonomi döneminde; ekonomik dengenin kurulmasõ, 

ekonomik ve toplumsal kalkõnmanõn birlikte gerçekleştirilmesi, belli bir hõzda büyüme 
(%7) ve sanayileşmeye önem verilmesi gibi uzun vadeli hedefler üç kalkõnma 
programõnda yer almõştõr. Birinci planda (1963-1967), tarõm ve sanayi gelişme 
dengesi, nitelikli insan gücü, ithal ikameci politika ile dõşa bağõmlõlõğõn azaltõlmasõ ve 
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istihdam artõşõ öngörülmüştür. İkinci planda, sanayi tarõmõn önüne geçerek sürükleyici 
konuma gelmiş, dayanõklõ tüketim malõ üretimi aşamasõ bitirilerek ara mallarõn üretimi 
amaçlanmõştõr. Her iki planda da, üretimin istenen hacimde gerçekleşmesi amacõ, 
kalite arayõşõnõn önündedir. Yatõrõmlarõn verimli olmasõ ve dõş ticaretin gelişmesi için 
özel teşebbüs özendirilmiştir. Üçüncü plan (1973-1976), Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna katõlma gibi dõşa açõlma öğelerinin önem kazandõğõ bir dönemde, dõş 
rekabete hazõrlanma için gerekli olan yatõrõmlarõ içermiştir. Büyük ölçekli girişimler 
tercih edilerek dõş ekonomilerin düzeylerinin yakalanmasõ hedeflenmiş; kamu 
öncülüğünde hõzlõ büyüme, koruma/destek yolu ile özel sektörün dayanõklõ tüketim 
malõ üretimi teşvik edilmiştir. 

 
vi. 1977-1979: Dõş borç yükü, hammadde sõkõntõsõ, atõl kapasite ve ekonomik durgunluk 

ile bunlara çare arayan dõş denetimli istikrar programlarõ, bu kriz dönemini 
nitelemektedir. Dönemi noktalayan 24 Ocak 1980 kararlarõnda yüksek enflasyonun 
dizginlenmesine birincil önem verilmiştir. Orta ve uzun vadeli yatõrõm projelerinden 
vazgeçilmiş, içte satõn alma gücü şiddetle kõsõlõrken sanayi malõ dõş satõmõ 
özendirilmiştir. 

 
II.2. 1980 sonrasõ 

1980 sonrasõ ekonomi politikalarõ, dünya genelinde yaşanan dönüşüm çerçevesinde 
değerlendirilmelidir. 
 
i. Tekno-Ekonomik Paradigma 

 
Piyasa ekonomileri yeni bir yapõsal değişim sürecine girmiştir. Teknolojik değişim, 
yeniden yapõlanma sürecinin daha iyi anlaşõlmasõnõ ve denetlenmesini sağlayan bir 
içsel etmen, ekonomi girdisi olarak kabul edilmekte, uzun vadeli sanayileşmenin 
görece bağõmsõz etmenleri arasõnda sayõlmaktadõr. 
 
Ürün, proses ve iş yönetimi için teknolojik yenileme; esnek üretim ve otomasyon; 
bütünsel kalite anlayõşõ; küreselleşen pazar ve hizmet, kalkõnmanõn bilim ve teknoloji 
altyapõsõ vs. hõzla ticarileşen bilgiye dayalõ yeni ekonomilerin özelliklerindedir. 
 

ii. Dõşa Açõlma 
 

Yeni liberal ekonomi modeli içinde küresel pazar olgusu, piyasanõn öncü rolüne yeni 
bir boyut getirmekte ve rekabet gücü dõş pazarlara yapõlan ihracat ile eşanlamlõ 
sayõlmaktadõr. Sanayileşmede geç kalmõş ülkeler için bilim ve teknoloji yetkinliğini 
artõrarak dõşa açõlma yeni bir cazibe merkezi oluşturmuştur. 
 
İhracata yönelik politikalar ithal ikameci politikalarõn yerini alõrken, ekonomideki 
kamu varlõğõnõn en aza inmesi için yoğun baskõ söz konusudur. Yeni strateji öğeleri  
arasõnda; 
 
• iç piyasada dengelerin müdahalesiz oluşmasõ, 
• ihracata yönelme, 
• kaynak tahsisinde verimlilik, 
• karşõlaştõrmalõ rekabet gücü bulunan alanlarõn önceliği, 
• teknolojiden verim artõşõ için yararlanma 
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bulunmaktadõr. Stratejinin sonuç vermesi için, siyasal ve ekonomik istikrarsõzlõğõn 
mutlaka önlenmesi ve dõşa açõk yapõsal değişikliğe gidilerek makro ekonomik 
dengenin kurulmasõ istenmektedir. Model içinde devlet işlevsel nitelikte rol almakta, 
düzenleyici yönü ağõrlõk kazanmaktadõr. 

 
iii. Türkiye Uygulamasõ 
 

1970�lerin sonunda; düşük sõnai performans, düşük ihracat düzeyi, ithal girdisine bağlõ 
iç tüketim, iç tüketimi körükleyen bölüşüm ve ücret politikalarõ sorunlarõ bulunan ithal 
ikameci modelin artõk verimlilik sõnõrõna geldiği söylenebilir. İşyeri ölçeklerinin 
yetersizliği, finansman sorunlarõ ve geri teknoloji kullanõmõ, yeni teknolojik 
gelişmelerden yararlanmayõ engellemektedir. 
 
1980 sonrasõnda dünya ekonomisi ile bütünleşme ve serbest pazar koşullarõna göre 
yeniden yapõlanma ana hedefine karşõn, kõsa dönemli istikrar politikalarõ uygulamada 
egemen olmuştur. En son 5 Nisan 1994 kararlarõnõn eklendiği bu politika zinciri, mali 
endişeler nedeni ile ekonomik büyümeyi sürekli olarak ertelemiştir. İç talebin gene 
şiddetli kõsõlmasõ, kamu hizmetlerinin zayõflamasõ, yüksek faiz ve güçlü ihracat 
teşviki:                 
• daralan sõnai yatõrõm ve üretim, 
• kronik enflasyon, 
• rant ekonomisinin artan payõ 

 
sorunlarõna çözüm getirememiştir. Devletin çekildiği sanayi sektörlerinde doğan 
boşluk henüz doldurulmamõş, bu dönemde gerçekleşen önemli altyapõ yatõrõmlarõ ile 
verimlilik, kalite ve rekabete önem veren sanayiciye rağmen eski ve yeni üretim 
alanlarõnda yeni teknoloji fõrsatõ yakalanamamõştõr. 

 
II.3. Ana Sanayilerin Durumu 

(Kaynak: �Sanayi Stratejisi, 1995-2005, TTGV�, T.C. Sanayi ve Ticaret  
Bakanlõğõ, II. Sanayi Şurasõ, 15-16 Haziran 1995, Ankara) 
 

Kaynak çalõşmada �stratejik olarak belirlenen, ilk beş sanayi alanõnõn (iplik-dokuma, gõda, 
giyim, kimya, demir-çelik) 1988-1992 arasõnda ihracattaki kayda değer artõşlarõna karşõn AR-
GE yoğunluğu ve araştõrmacõ sayõlarõnõn, Dünya pazarlarõndaki rekabet üstünlüğü açõsõndan 
pek de umut verici olmadõğõnõn altõ çizilmektedir. 
 
İlk beşi izleyen Mühendislik Sanayileri�nde (otomotiv, radyo-televizyon ve haberleşeme 
aygõtlarõ, beyaz eşya) aynõ dönem için önemli olan nokta, ihraç edilen mallarõn büyük 
bölümünü ileri teknoloji ürünlerinin oluşturmasõdõr. Ne var ki, AR-GE yoğunluğunun yüksek 
ve o denli de yaşamsal olduğu Mühendislik Sanayileri�nde Türkiye�deki durum bundan çok 
farklõdõr. Bu ise söz konusu sanayi kollarõnõn, son derece yaşamsal bir iç dinamikten yoksun 
bulunduklarõ anlamõna gelmektedir. 

 
Yukarõda sözü edilen sanayi kollarõnõ izleyen petrol rafinerileri, tütün, çimento ve metal eşya 
sanayileri için de AR-GE�ye yeterince önem verilmediği söylenebilir. 
 
Yukarõdaki sanayi kollarõnõ içeren Türkiye İmalat Sanayii�nin dünya pazarlarõndaki yeri; 
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- Yüksek teknoloji ürünleri ihracatõ, 
- Yüksek teknoloji ürünleri ihracatõnõn büyümesi, 
- Yüksek teknoloji ürünleri ithalatõ, 
- Yüksek teknoloji ürünleri ticaretine ilişkin dõş ödemeler dengesi, 
   

ölçütleriyle değerlendirildiğinde : 
 
- Yüksek Teknoloji Ürünlerinin İhracattaki Payõ : Türkiye 40 ülke içinde 31. sõrada, 
- Yüksek Teknoloji Ürünleri İhracatõndaki Artõş Oranlarõ : Türkiye 40 ülke içinde 
15. sõrada 

- Yüksek Teknoloji Ürünlerinin İthalattaki Payõ : Türkiye 40 ülke içinde 23. sõrada  
- Yüksek Teknoloji Ürünleri Dõş Ödemeler Açõğõnõn Büyüklüğü Açõsõndan : 

Türkiye 40 ülke içinde sondan 5. sõrada  
 

Bu tabloya bakarak söylenebilecek olan; �Türkiye İmalat Sanayiinin geldiği noktada önünde 
duran teknoloji eşiğini aşmasõ gerektiğidir.� 

 
III. TEKNOLOJİ-SANAYİLEŞME İLİŞKİSİ 

 
Teknoloji, �ekonomi bilimi bakõmõndan dõşsal bir faktör değil, içsel bir faktör olarak üretim 
fonksiyonlarõnda yer almaya başlamasõ� ile artan önemi çerçevesinde, gelişen ekonomilerde 
sanayi politikalarõnõn ayrõlmaz bir parçasõ olmuştur. 

 
Sanayileşme ve teknoloji ilişkisi dikkate alõndõğõnda sanayileşmenin temelinde ulusal 
teknoloji birikiminin ve teknoloji yaratma çabalarõnõn olduğu görülür. Son birkaç on yõlda 
gelişmekte olan bazõ ülkelerin teknolojik kapasitelerini artõrmadaki başarõlarõna bakõlacak 
olursa, teknoloji üretiminin sadece gelişmiş ülkelerin üstesinden gelebilecekleri bir başarõ 
olmadõğõ görülebilir. Bunlar aynõ zamanda, gelişmekte olan ülkelerin yalnõzca teknoloji 
transferi yoluyla üretim yapabilecekleri savõnõ da ortadan kaldõran örneklerdir. Hatta �gerekli 
parametrelerin bulunmasõ durumunda belirli alanlarda başarõlõ birer teknoloji ihracatçõsõ 
olabileceklerinin örnekleri vardõr.� 

 
Bu nedenle �ulusal teknolojik birikimin ve kapasiteyi artõran unsurlarõn belirlenmesine 
yönelik çabalarõn çoğaltõlmasõ ve teşvik edilmesi� sanayileşme hedefi için kaçõnõlmaz 
görülmektedir. 

 
Bu bağlamda �sanayileşmeye dönük� teknolojik yeteneğin artõrõlmasõ için gerekli teknoloji 
üretimini;  

 
• Edinilen teknolojinin öğrenilmesi, özümsenmesi ve bilimsel temelinin kavranmasõ, 
• Edinilen teknolojinin yaygõnlõğõnõn (difüzyon), ekonomik etkinliğinin ilgili 

alanlara yayõlõmõnõn sağlanmasõ ve mevcut teknolojilerle kaynaştõrarak (füzyon) 
üretim ve yönetim alanõnda köklü değişimler yaratõlabilmesi, 

• Edinilen teknolojiyi bir üst düzeyde yeniden üretme becerisinin gösterilmesi 
 
olarak tanõmlayabiliriz. 
 
Gelişen ülkelerin teknoloji yeteneklerini artõrmalarõ için sahip olmalarõ gereken sanayi 
politikalarõ, 
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i. teknoloji ithalatõndan (transferinden) yararlanma, 
ii. teknolojiyi yurtiçinde geliştirme hedeflerini içermektedir.  
 
Bu bağlamda teknoloji politikasõ; 
 
�Ulusal teknoloji çõktõsõnõn düzey ve bileşimini yükseltmek için, genel bir toplumsal 
kabul çerçevesinde, hükümetlerce öngörülen önlemler/düzenlemeler bütünü olarak 
tanõmlanabilir.  
 
Teknoloji politikasõnõn ana unsurlarõnõ ise; 
 
• Bilim ve teknolojide öncelik verilecek alanlarõn saptanmasõ, 
• AR-GE�ye ayrõlan kamu fonlarõnõn bu önceliğe göre yönlendirilip, yönetilmesi, 
• Kamu desteği; özendirici önlemler, ticari-mali ve sõnai düzenlemeler 
oluşturur. 

 
III.1. Bilim ve Teknoloji Politikasõ/ Ulusal İnovasyon Sistemi 

Klasik iktisatta yer alan üretim bileşenlerine -insan, makine, malzeme ve finans- bilginin 
eklenmesi günümüz üretim ilişkilerinin belirleyici özelliğidir. 
 
 Bu nedenle, bilim ve teknoloji politikalarõ birlikte anõlõr olmuştur; 
 
• Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu�nun (BTYK) VI. Plan�õn Bilim-Teknoloji başlõğõ 

altõnda yer alan konularõ da kapsayan 3 Şubat 1993 tarihli kararõ ile oluşturulan �Türk 
Bilim ve Teknoloji Politikasõ : 1993-2003�, bu yaklaşõmõn bir ürünüdür. Bu yaklaşõm 
yansõmasõnõ VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nda �Bilim ve Teknoloji�de Atõlõm Projesi� 
başlõğõ ile bulmuştur. 

 
• Türkiye�nin Bilim ve Teknoloji Politikasõ (Bkz. TÜBİTAK, BTP 97/04, Ağustos 1997) 

dokümanõ, BTYK�nõn 25 Ağustos 1997 tarihli toplantõsõnda onaylanarak, Türkiye�nin 
izleyeceği bilim ve teknoloji politikasõ ile uygulama açõsõndan başvurulacak temel 
dokümanlardan biri haline gelmiştir. 

 
• �1993 sonrasõnda izlenen politikanõn ayõrt edici özelliği, yalnõzca bilimde değil teknoloji 

alanõnda da yetkinleşilmesinin amaçlanmasõ ve bu yetkinleşmenin, bilim ve teknolojiyi 
ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisine de (inovasyon becerisi) sahip 
olma amacõnõ içermesidir.� 

 
• �Çağõmõzda bir ulus bilim ve teknoloji alanõnda gösterdiği yetkinliği inovasyonda da 

gösterebiliyorsa, ancak o zaman dünya pazarlarõnda rekabet üstünlüğü sağlayabilmekte; 
küresel süreçlerde söz ve karar sahibi olabilmektedir.� 

 
• BTYK�nõn izleyen toplantõlarõ ve 20 Aralõk 1999�da yaptõğõ son toplantõsõnda (5. toplantõ) 

alõnan kararlar Ulusal İnovasyon Sistemi�nin bir bütünlük, süreklilik ve siyasi kararlõlõk 
içinde kurulmasõ ve işletilmesine yöneliktir. 

 
Ulusal İnovasyon Sistemi : Bir ülkenin bilim ve teknoloji alanlarõnda yetkinlik kazanarak; 
bilim ve teknolojiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürme becerisini kazanabilmesi için 
gerekli kurum ve araçlarõ sistematik bir bütünsellik içinde tanõmlayan yapõlar bütünü. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                 Sanayi Politikalarõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/sanayi/oik545.pdf. 185 

 
III.2. Teknoloji Yönetimi ve Kamunun Değişen Rolü 

�OECD ülkelerinde İkinci Dünya Savaşõ�ndan bu yana kamunun araştõrma ve inovasyon 
politikalarõna bakõldõğõnda üç dönem göze çarpmaktadõr: 
 
1. 1945-1970 arasõ : Bilim ve savunma çiftine dayalõ politikalarõn izlendiği, temel 

bilimlerdeki araştõrma sonuçlarõnõn, askeri yararlarõn gözetildiği dönem. 
 
2. 1970-2000 arasõ : Petrol krizi, Almanya ve Japonya�nõn bilim ve savunma çiftine bağlõ 

olmaksõzõn teknolojideki gelişmeleri ve bilgi ve telekomünikasyon teknolojilerindeki 
gelişmeler sonucu, kamu desteğinin sanayiye etkisi ve rekabet sağlama ölçütlerinin önem 
kazanmasõ. 

 
3. 2000 sonrasõ : Küreselleşmenin etkileri, işsizlik, çevre, sağlõk gibi ölçütlerin öne çõkmasõ 

sonucu sosyal talebin önem kazanmasõ ve toplumun beklentileri ile araştõrma ve 
inovasyon politikalarõ arasõnda sõkõ bağlar oluşturulmasõ. 

 
Varõlan noktada, gelişmiş dünya bundan önceki on yõllarda olduğu gibi artõk AR-GE alanõnda 
kamunun desteklerinin/varlõğõnõn olup olmamasõnõ tartõşmamaktadõr. Tam tersi toplumun 
kamunun araştõrma ve inovasyon politikalarõndan önemli beklentileri vardõr ve bu 
beklentilerden yaşam kalitesinin yükseltilmesi, işsizliğin, sağlõk ve çevre sorunlarõnõn 
çözümlenmesi ön sõralarda bulunmaktadõr. 
 
Bu beklentilerin tamamõ ülkemiz için de geçerli olup yaşamsal önemdedir. 
 
Bu nedenle oluşturulan ulusal inovasyon sistemleri bu beklentilere yanõt vermek üzere 
oluşturulmalõ ve yönetilmelidir. 
 
Bunun en yakõn örneği Avrupa Birliği�nin 5. Çerçeve Programõ oluşturmaktadõr. 
 
5. Çerçeve Programõnõ öncekilerden ayõran özelliklerin başõnda, kamu desteklerinde sanayi-
teknoloji çiftinin sürmesine karşõn, Avrupa insanõnõn karşõlaştõğõ sosyo-ekonomik 
problemlerin çözümüne yönelik araştõrma ve teknolojik gelişimi öncelik olarak almasõ ve 
refah düzeyini yükseltmeyi amaçlamasõdõr.  
 
Ülkemizin bilim-teknoloji politikalarõ ve bu bağlamda teknoloji yeteneğinin artõrõlmasõ 
programlarõnda sosyo-ekonomik sorunlarõmõzõn çözümü ve yaşam kalitesinin artõrõlmasõ 
amaçlanmalõdõr. 
 
 
III.3. Teknoloji Kapasitesinin Artõrõlmasõ  

Teknolojide yetkinlik, yüksek verimlilik, yüksek kalite, yenilikçi ürünler ve hizmetler 
demektir. Bu ise o yetkinliğe sahip firma ya da ülke açõsõndan rekabet üstünlüğüne sahip 
olma, pazara egemen olma anlamõna gelir. 
 
Kõsacasõ teknolojide yetkinlik -ve bu yetkinliği doğrudan besleyen bilimde yetkinlik- ulusal 
ekonomiler açõsõndan, sistemin canlõlõğõnõ sürdürebilme, büyüme, giderek daha yüksek bir 
yaşam kalitesini sağlayabilmenin en etkin aracõ olarak görülmektedir. Bunun için 
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devletler/hükümetler, öngörülen hedeflere erişebilmeyi sağlayabilmek amacõyla teknolojik 
kapasitenin artõrõlmasõ için doğrudan veya dolaylõ alanlarda düzenleyici önlemler alõrlar.  
 
Bu önlemler : 
 
i. daha yetkin ve daha büyük bir beyin gücü potansiyeli yaratõlmasõ için gerekli eğitim 

ve öğretim altyapõsõnõn kurulmasõ; gençlerin bilim ve teknolojiye, AR-GE'ye 
yönelmelerini özendirici mekanizma ve   destek -burs-programlarõnõn yürürlüğe 
konmasõ, 

 
ii. toplumun  bireylerinin  uluslararasõ  ya  da ulusal  düzeyde  enformasyon    ve bilgi  

kaynaklarõna  kolayca  erişimini  mümkün  kõlacak  ağ  altyapõsõnõn kurulmasõnõn 
sağlanmasõ; 

 
iii. ülkenin araştõrma-geliştirme hacim ve yetkinliğinin artõrõlmasõ; bunun için, ulusal 

çapta araştõrma ve finansal destek programlarõnõn yürürlüğe konmasõ; 
 
iv. uluslararasõ  bilimsel  ve  teknolojik  işbirliğinde  ve  ortak  araştõrma programlarõnda  

ülkenin  rolünün  güçlendirilmesi  ve  kazanõmlarõnõn artõrõlmasõ; 
 
v. bilim  ve  teknoloji  alanlarõnda  kazanõlmõş  olan  yetkinliğin,  ulusal  ekonomi 

açõsõndan öncelikli alanlara, sonuçta, bütün ekonomik faaliyet alanlarõna nüfuzunu -
yeni teknolojilerin yayõnmasõnõ (difüzyonunu)- sağlayacak:özellikle de, ülkenin bilim 
ve teknoloji sistemiyle üretim sistemi arasõndaki etkileşimi  artõracak kurumsal 
mekanizmalarõn geliştirilmesi ve desteklenmesi, 

 
vi. bütün ekonomik ve toplumsal faaliyet alanlarõnda, inovasyon yeteneğinin (bilim ve 

teknolojiyi ekonomik ve toplumsal bir faydaya dönüştürme yeteneğinin) artmasõnõ 
sağlayacak özendirici düzenlemelere gidilmesi, 

 
vii. ülkenin teknoloji yeteneğini yükseltecek ama aynõ zamanda yeni istihdam alanlarõ ve 

ekonomide canlõlõk yaratacak, teknoloji-yoğun mega projelerin yürürlüğe konmasõ ve 
bu projeler için finansman desteği sağlanmasõ, 

 
 
viii. bilgiye erişim olanaklarõnõn çok yaygõnlaştõğõ ve çeşitlendiği dünyamõzda,  bilgiye 

erişimin bir vatandaşlõk hakkõ olarak tanõmlanmasõ ve erişim olanaklarõnõn ülkemizde 
de yaratõlmasõ ve yaygõnlaştõrõlmasõ, erişim araçlarõnõn edinilmesi kullanõlmasõnda 
özendirici maddi olanaklarõn yaratõlmasõ gerekmektedir.   

 
Kamu kaynaklarõnõn bu amaçlarõn gerçekleşmesini mümkün kõlacak biçimde kullanõlmasõna 
ve devletin satõn alma /tedarik politikasõna ilişkin düzenlemeler aynõ tür önlemlerin tipik 
örnekleri arasõndadõr. 
 
III.4. Bilim ve Teknoloji Yönetim Sistemleri 

 
III.4.1.Ülkelerin bilim ve teknoloji politikalarõna verdikleri önem, bilim ve teknoloji yönetim 

sistemlerinin biçimlenişini de belirler. Bilim ve teknoloji yönetim sistemleri ulusal 
politikalarõ üretme ve hayata geçirilmesine hizmet edecek, etkin kurum ve 
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mekanizmalarõ içerir. Bu oluşumun en tipik göstergesi de, en üst yürütme(icra) 
organõnõ ya da bir başka deyişle, doğrudan siyasi erki (iktidarõ) temsil eden, üst 
düzeyde, en az bir kurumun, bilim ve teknoloji politikasõnõ oluşturma, fon yönetimi ve 
planlama, uygulamayõ stratejik düzeyde izleme, değerlendirme ve yönlendirici 
süreçlerinde düzenleyici otorite olarak yer alõyor olmasõdõr. 

 
Bu yönetim sisteminde önemli olan en üst düzeyde siyasi erkin varlõğõnõn yanõsõra 
ilgili bütün yapõlarõn da aynõ ulusal bilim ve teknoloji politikasõnõ uygulamaya sokacak 
bütünsellik içinde sistemde yer alabilmeleri ve koordine edilebilmeleridir. 
 
Bilim ve teknoloji sistemi içinde yer alan yapõlarõn ülkemiz için de geçerli olan 
işlevleri: 

 
i.  Ulusal/sektörel/bölgesel  bilim  ve  teknoloji  politikalarõnõn  -genellikle 

katõlõmlõ yöntemlerle ve mevcut danõşma mekanizmalarõndan /organlarõndan yararlanõlarak- 
oluşturulmasõ; 

 
ii. doğasõ  gereği, pek  çok toplumsal  unsurun;  üniversitelerin,  araştõrma 

kurumlarõnõn, mal ve hizmet üreten kesimlerin, finans  çevrelerinin katõldõğõ bilim  ve 
teknoloji  politikalarõnõ  oluşturma ve  uygulama  süreçlerinde eşgüdümün 
(koordinasyonun) sağlanmasõ; 

 
iii. belirlenen politikalarõn hayata geçirilebilmesi için gerekli olan politika 

uygulama araçlarõnõn (finansal destek/teknik destek programlarõ, altyapõ desteği, yol 
gösterici mekanizmalar/danõşmanlõk mekanizmalarõ, AR-GE'ye /inovasyona  
özendirici  yasal-kurumsal  düzenlemeler;  kamunun  satõn alma/tedarik  politikalarõna  
ilişkin   düzenlemeler  vb.)   belirlenmesi; uygulamaya konmasõ; özellikle de, bu 
araçlar kullanõlarak, özel sektör kuruluşlarõnõ AR-GE'ye ve inovasyona yöneltecek, 
uygun iklim ve ortamõn yaratõlmasõ; 

 
iv. bilim ve teknoloji alanlarõnda kazanõlmõş olan yetkinliğin, ulusal   ekonomi açõsõndan 

öncelikli alanlara, sonuçta, bütün ekonomik faaliyet alanlarõna nüfuzunu -yeni 
teknolojilerin yayõnmasõnõ (difüzyonunu)- sağlayacak; özellikle de, ülkenin bilim ve 
teknoloji sistemiyle üretim sistemi arasõndaki etkileşimi   artõracak   kurumsal   
mekanizmalarõn   geliştirilmesi ve desteklenmesi; 

 
v. toplumun bireylerinin uluslararasõ ya da ulusal düzeyde enformasyon ve bilgi  

kaynaklarõna  kolayca  erişimini  mümkün  kõlacak  ağ  altyapõsõnõn kurulmasõnõn 
sağlanmasõ; 

 
vi. daha yetkin ve daha büyük bir beyingücü potansiyeli yaratõlmasõ için gerekli eğitim ve 

öğretim altyapõsõnõn kurulmasõ; gençlerin bilim ve teknolojiye, AR-GE'ye  
yönelmelerini  özendirici  mekanizma ve  destek  -burs- programlarõnõn yürürlüğe 
konmasõ; 

 
vii. uluslararasõ  bilimsel  ve  teknolojik  işbirliğinde  ve  ortak  araştõrma 

programlarõnda  ülkenin  rolünün  güçlendirilmesi  ve  kazanõmlarõnõn 
artõrõlmasõ; 
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viii. ulusal politikalar çerçevesinde önem ve öncelikleri belirlenmiş olan, ancak, ülke 
olarak ilerleme kaydedilebilmesi için, pahalõ altyapõ yatõrõmlarõ ile büyük ölçüde cari 
harcamayõ gerektiren bilim ve teknoloji  alanlarõnda, ulusal çapta araştõrma (ve 
destek) programlarõnõn yürürlüğe konmasõ/eşgüdümün sağlanmasõ; 

 
ix. ulusal açõdan kritik öneme sahip ya da bütünüyle toplumsal ihtiyaçlara 

cevap veren bilim ve teknoloji alanlarõnda faaliyet göstermek üzere kamu araştõrma 
kurumlarõ kurulmasõ; 

 
  x.  belirlenen politikanõn gereklerine göre ayrõlan kamu fonlarõnõn yönetimi; fon hacmini 

büyütecek önlemlerin alõnmasõ; özel sektör kuruluşlarõnõn da kaynak yaratma 
çabalarõna katõlmalarõnõ sağlayacak vakõf vb. kurumlarõn kurulmasõnõn teşviki; 

 
 xi.  uygulamanõn izlenmesi, değerlendirilmesi (AR-GE destek programlarõnõn ekonomik 

ve toplumsal etkilerinin ölçülmesi vb.) ve yönlendirilmesi. 
 
III.4.2. Günümüz yönetimlerinin belirleyici bir özelliği de, yönetime paydaşlarõn da 

katõlmasõdõr. Bilim ve Teknoloji yönetimi gibi taraflarõn çok olduğu bir konuda da bu 
uygulama yaygõndõr. Bütün ülkelerde başta siyasi irade, üniversite ve sanayi çevreleri 
olmak üzere konu ile ilgili bütün taraflarõn politika oluşturma sürecine katmayõ ve 
uygulamada eşgüdümü sağlamayõ olanaklõ kõlan, üst düzey danõşma, değerlendirme ve 
eşgüdüm organlarõ vardõr. 
 
Ülkemizde bu tanõma en yakõn organ Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu�dur. 
BTYK�nõn kurulmasõna ilişkin, 391 sayõlõ KHK ile değişik 77 sayõlõ KHK�nõn 
işlerliğinin sağlanmasõ ve gerekiyorsa bileşiminin yeniden tanõmlanmasõ yukarõda 
sayõlan işlevleri yerine getirecek bir organõ oluşturacaktõr. 

 
III.4.3. Ulusal ekonomi açõsõndan özel bir öneme sahip teknolojiler ve bilim ve teknoloji 

politikalarõnõn özel bir konusu için yürütme erkinin temsilcileriyle,  o konuda taraf 
olan çevrelerin temsilcilerini bir araya getiren süreli veya sürekli platformlar (�task 
force�, �think tank� gibi) oluşturulmalõdõr. 

 
III.4.4. Ülkemizin teknoloji kapasitesinin artõrõlmasõ için oluşturulmasõ zorunlu görülen bilim 

ve teknoloji yönetim sistemleri için uluslararasõ uygulamalara bakõldõğõnda üç 
noktanõn öne çõktõğõ görülmektedir. 

 
i. bilim ve teknolojinin uluslararasõ rekabet açõsõndan önemi, 
ii. yönetimde paydaşlarõn bulunmasõ, 
iii. Kamu AR-GE kuruluşlarõnõn ülkenin AR-GE potansiyelini, dolayõsõyla da inovasyon 

yeteneğini artõrmadaki önemli yeri. 
 
Sistem içinde AR-GE ve inovasyon destek fonlarõnõn ve diğer destek programlarõnõn 
yönetimini yapan kurum ve kuruluşlarõn özel bir yeri vardõr. Bu kurumlar ülkenin teknoloji ve 
inovasyon politikalarõnõn oluşturulmasõ sürecinde de önemli ölçüde rol oynamaktadõrlar.   
 
TÜBİTAK-TİDEB tarafõndan yapõlan son bir çalõşmada örnek olarak ele alõnõp incelenen yedi 
ülkedeki bu tür kurum ve kuruluşlarõn (Avusturya-ITF, Finlandiya-TEKES, Fransa-ANVAR, 
ADEME, Hollanda-SENTER, İspanya-CDTI, İsrail-OCS, İsveç-NUTEK) ortak yanlarõ 
aşağõda özetlenmiştir: 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                 Sanayi Politikalarõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/sanayi/oik545.pdf. 189 

 
Teknoloji  Yönetim  Sistemleri İncelenen Kurumlarõn  Ortak Yanlarõ; 
 
1. Bu kurum ve kuruluşlar  teknoloji  ve  ekonomi   ile   ilgili faaliyetlerde bulunan 

bakanlõklara ya doğrudan bağlõ ya da bu tür bakanlõklarla ilgilidirler ya da bunlarõn 
himayesindedirler ama büyük çoğunluğu yönetim kurullarõ aracõlõğõ ile yönetilen özerk 
yapõlara sahiptirler. 

 
2. Mali  kaynaklarõ genellikle kamu fonlarõndan  sağlanmaktadõr.   
 
3. Hepsinde  ortak  olarak  üstlenilen  görevler  aşağõdaki   gibi sõralanabilir; 
 
�  İnovasyon Politikalarõnõn Oluşturulmasõ 
�  Teknoloji Transferi 
�  Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 
�  AR-GE Destekleri 
�  AR-GE işbirliği Programlarõ 
�  Teknoloji ve Yönetim Danõşmanlõğõ 
�   Fizibilite çalõşmalarõ 
�  Uluslararasõ Projeler (AB programlarõ, EUREKA,COST vs) 
�  Uluslararasõ işbirliği 
 
4. Çoğunda bölgesel örgütlenmeler dikkat çekmektedir. Üç kurumda da yurtdõşõ örgütlenme 

mevcuttur. 
 
İncelenen ülkelerde kamu yapõlanmalarõnõn yanõ sõra benzer işlevleri yerine getiren vakõf, 
dernek gibi sivil toplum kuruluşlarõnõn da esneklik, özerklik, katõlõmcõlõğõ sağlama gibi 
üstünlükleriyle sistemi tamamladõklarõ görülmektedir.  
 
Ülkemizde de, AR-GE yardõmlarõnõn sanayiye taşõnmasõnda dört yõldõr başarõlõ bir uygulama 
sürdüren TÜBİTAK-TİDEB ve kurulduğu 1991 yõlõndan bu yana yine başarõlõ çalõşmalarõna 
tanõk olunan TTGV, Ulusal İnovasyon Sistemimizin önemli yapõ taşlarõ olarak öne 
çõkmaktadõr. Bu genç yapõlar, elbette, zaman içinde daha da gelişeceklerdir. Önemli olan 
husus, aynõ amaçla fakat farklõ destek araçlarõnõ kullanan bu kuruluşlarõmõzõn -ve kullanõlan 
fonun yönetiminde önemli bir rol oynayan DTM�nin- deneyimlerinin iyi değerlendirilmesi ve 
birbirlerini tamamlayacak biçimde (ulusal inovasyon sistemimizin bu kilit taşlarõ arasõndaki 
sistemik ilişki göz ardõ edilmeksizin) gelişmelerini sağlayacak, uygun bir ortam ve iklimin 
yaratõlmasõdõr.  
 
  IV. TEKNOLOJİK KAPASİTENİN ARTIRILMASI İÇİN GELECEK KESTİRİMİ 

(Forecasting) VE GELECEK ÖNGÖRÜSÜ (Foresighting) 

 
Kestirim ve öngörü, tanõmlõ teknikler kullanõlarak geleceğe bakmaktõr. Konumuz özelinde, 
toplumun yaşam kalitesini artõrma, rekabet üstünlüğü ve sürdürülebilir bir gelişme 
sağlanabilmesi amacõyla kaynaklarõn (güçlü ve zayõf yönler belirlenerek) olasõ senaryolara 
yönlendirilmesidir. Bu tür çalõşmalar ile ülkenin sahip olduğu teknoloji yeteneklerinden 
hareketle, edinilmek istenen yetenek düzeyi için hangi alanlarda hangi teknolojilere sahip 
olunmasõ gerektiği belirlenecektir. Ayrõca gerekli görülen teknolojik yeteneklere erişimek için 
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hükümetlerin, bilim adamlarõnõn ve üretim kesimlerinin yapmalarõ gerekenler de ortaya 
konulacaktõr. 
 
Kestirim ve öngörü çalõşmalarõ bütün dünyada yaygõn bir biçimde kullanõlmaktadõr. 
Uygulamada, bu çalõşmalar geleceğe ilişkin olasõ ve olanaklõ senaryolar oluşturmasõnõn 
ötesinde, 
 

- ulusal bilim teknoloji ve sanayi �takõmõnõn� karşõt oyuncularõnõ biraraya getirmesi, 
- daha iyi bir iletişim, etkileşim ortamõ yaratarak, karşõlõklõ anlayõşõ sağlamasõ, 
- ulusal bir uzlaşma zemini oluşturmasõ gibi olanaklar sağlamaktadõr. 
 

Araştõrma ve bilim ve teknoloji dünyasõnõn bilgi üretimi, transferi ve uygulamasõ üzerinde 
yoğunlaştõğõ günümüz dünyasõnda son yõllarda bütün devletler ve kurumlar bilim-teknoloji ve 
bilgi alanlarõndaki yatõrõm önceliklerini belirlemek üzere Teknolojik Öngörü çalõşmalarõ 
yapmaktadõrlar. 
Teknolojik Öngörü: Bilim adamlarõ, mühendisler, sanayiciler, kamu görevlileri ve diğer 
paydaşlarõn, olasõ ve olanaklõ en büyük ekonomik ve  
toplumsal yararõ sağlayabilecek stratejik araştõrma alanlarõnõn ve gelişen teknolojilerin 
belirlenmesi amacõyla biraraya getirilmesi işlemidir. 

 
Ülkemiz için öneri: Türkiye�nin sanayileşme eşiğini bir an önce aşmasõ ve geleceğin bilgi 
toplumuna erişilmesinin bir ön hazõrlõğõ olmak üzere çağdaş bir teknik olarak görülen 
Teknoloji Öngörü çalõşmasõ uygulanmõş örneklerinden de yararlanõlarak bir an önce 
başlatõlmalõdõr. 
 
Türkiye için Teknoloji Öngörü çalõşmasõ şu esaslara oturtulmalõdõr: 

- Ekonomik, sosyal ve çevresel hedefler dikkate alõnarak oluşturulacak Türkiye 
toplumunda teknoloji temel unsur olacaktõr, 

- Ülkemizin bilgi toplumuna taşõnmasõ sürecinde araştõrma, bilim ve teknolojik 
yatõrõmlar, etkin bir biçimde kullanõlmalõdõr. 

 
V. AR-GE YARDIMLARI 
 
V.1- AR-GE Yardõmõ Kapsamõnõn Genişletilmesi 

�Bir ülkenin teknoloji düzeyini sanayi eli ile yürütülen AR-GE faaliyetlerinin hacim ve 
düzeyi belirler (GSMH�mõzõn yaklaşõk %0,5�ini oluşturan toplam AR-GE harcamalarõmõz 
içinde özel kesimin payõ hâlâ %30�lar düzeyindedir.)� gerçeğinden hareketle, özel ve kamu 
firmalarõnõn AR-GE alanõna daha çok kaynak ayõrmalarõnõ özendirmek ve konuyla ilgili 
işlemleri kolaylaştõrmak amacõyla, boyutlarõna bakõlmaksõzõn firma düzeyinde katma değer 
yaratan (hayvancõlõk ve tarõmsal araştõrma alanõ dahil) bütün kuruluşlarõn AR-GE 
faaliyetlerinin devletçe desteklenmesini olanaklõ kõlacak değişikliklerin ve uygulamanõn 
iyileştirilmesi çalõşmalarõnõn ivedilikle yapõlmasõ gerekmektedir. 
 
V.2- AR-GE Teşvik Araçlarõnõn ve Kurumlarõnõn Çeşitlendirilmesi 

 
Ülkemizde kamu ve özel kesim AR-GE çalõşmalarõnõn teşvik edilmesinde kayda değer üç araç 
gözükmektedir. Bu teşvik araçlarõnõn her üçünün uygulanmasõnda da TÜBİTAK-Teknoloji 
İzleme ve Değerlendirme Başkanlõğõ (TİDEB) görev almaktadõr. Bu araçlar: 
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1. Bakanlar Kurulu�nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayõlõ �İhracata Yönelik Devlet 
Yardõmlarõ Kararõ� nõn 4. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, Para-Kredi ve 
Koordinasyon Kurulu�nun 1 Haziran 1995 tarihinde Resmi Gazete�de yayõnlanan ve 4 
Kasõm 1998 tarihinde yenilenen �Araştõrma-Geliştirme (AR-GE) Yardõmõna İlişkin 
Kararõ� na göre yürürlükte olan AR-GE Yardõmõ Uygulamasõnda; proje başvurularõnõ 
değerlendirerek AR-GE niteliği, öngörülen harcamalarõn uygunluğunu, destek oran ve 
miktarõnõ belirlemek, izleme görevini yapmak, bu yardõmõn yaygõnlaşmasõ için 
çalõşmalarda bulunmak TÜBİTAK-TİDEB�in görevidir. Aynõ Tebliğ�de, AR-GE 
projelerine sermaye desteği verilmesi görevini ise TTGV yürütmektedir.  

2. 3 Nisan 1886/19067 sayõlõ Resmi Gazete�de yayõnlanan Kurumlar Vergisi Genel 
Tebliği�nde (31-4/b) yer alan Araştõrma ve Geliştirmeyi Teşvik Amacõyla Vergi 
Ertelemesi Uygulamasõnda (tahakkuk eden Kurumlar Vergisinin %20�sini geçmemek 
üzere AR-GE nitelikli harcamalarõn 3 yõllõğõna faizsiz ertelenmesi) TÜBİTAK-TİDEB 
Maliye Bakanlõğõ�na hakemlik hizmeti vermektedir, 

 
3. 25 Haziran 1999/23734 sayõlõ Resmi Gazete�de yayõnlanan 98/10755 sayõlõ Yatõrõmlarda 

Devlet Yardõmlarõ ve Yatõrõmlarõ Teşvik Fonu Esaslarõ Hakkõnda Bakanlar Kurulu 
Kararõ�nõn Uygulamasõna İlişkin Tebliğ�de Değişiklik Yapõlmasõna İlişkin Tebliğ�in 
(99/1) 5/c Maddesine göre TÜBİTAK-TİDEB AR-GE yatõrõmlarõ konusunda Hazine 
Müsteşarlõğõ�na görüş bildirmektedir.   

 
Yukarõda sõralanan teşvik araçlarõnõn sanayinin AR-GE yeteneğinin yükseltilmesinde yeterli 
olacağõ söylenemez, Bu nedenle uluslararasõ ilgili sözleşme hükümlerine bağlõ kalõnarak ve 
diğer ülke örnekleri de incelenerek teşvik araçlarõ ve bu araçlarõ kullanan kurumlar 
artõrõlmalõdõr. Örneğin; 
 

- Başlangõç Sermayesi  
- Bölgesel teşvikler 
- Sektörel teşvikler 
- Ticarileştirme teşvikleri 
- İleri teknoloji girişimcilik teşvikleri 
- İleri teknoloji altyapõ geliştirme teşvikleri 
- İleri teknoloji yatõrõmlarõ olabilirlik çalõşmalarõ teşvikleri gibi. 
 

Öngörülen teşviklerin birden çok kurum tarafõndan verilmesi, eşgüdümün sağlanmasõ ve 
Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarõ ve Ulusal İnovasyon Sistemi kapsamõnda olmasõ 
durumunda kaynaklarõn zenginleşmesini sağlayacaktõr. 
  
Ayrõca bu alana risk sermayesi kuruluşlarõnõn, vakõflarõn ve bankalarõn girmesi de 
özendirilmelidir. 
 
V.3- Sanayinin AR-GE ve İnovasyon Yeteneğinin Artõrõlmasõ 

Ulusal İnovasyon Sisteminin önemli yapõ taşlarõndan biri olan sanayinin AR-GE ve inovasyon 
yeteneğinin artõrõlmasõnda en önemli araç kamu aracõlõğõyla verilen ancak vakõf ve benzeri 
sivil toplum örgütlerinin de önemli ölçüde rol aldõklarõ AR-GE teşvikleridir. 
 
1 Haziran 1995 tarihli Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu�nun (PKKK) sanayi kuruluşlarõnõn 
oluşturduğu AR-GE projelerinin TÜBİTAK�õn değerlendirmesi ve izlemesi sonucu belli bir 
oranõnõn (bu oran uygulamada, toplam proje maliyetinin en çok %60�õdõr.) hibe biçiminde, 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfõ�na başvuran firmalarõn AR-GE projelerine ise sermaye 
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desteği verilmesi kararõ, bu alanda ülkemizde atõlmõş en önemli adõmdõr. Uygulama yaklaşõk 
dört yõldõr TÜBİTAK-Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlõğõ�nca, 1991 yõlõndan bu 
yana da TTGV tarafõndan başarõ ile yürütülmektedir. 
 
Programõn uygulanmasõnda ortaya çõkan sorunlarõn giderilmesi ve iyileştirmeler yapõlmasõ 
amacõyla PKKK kararõ 4 Kasõm 1998 tarihinde yenilenmiştir. 
 
Uygulamanõn sanayimize katkõlarõnõn ölçülmesi amacõyla TÜBİTAK-TİDEB ve BTPDB, 
DİE, KOSGEB, TTGV ve Türk Patent Enstitüsü�nün katõlõmõ ile Türk Sanayisi�nin İnovasyon 
Yeteneğini Belirleme Projesi yaygõn bir anketle tamamlanmõştõr. İlk sonuçlar DİE�nin 
Haziran-Temmuz 1999 Haber Bültenleri�nde  yayõnlanmõştõr. 
 
Bu çalõşmanõn sonuçlarõ değerlendirilerek sanayimizin AR-GE ve İnovasyon yeteneğini 
geliştirici önlemler alõnmalõdõr. 
 
Ayrõca dört yõllõk TÜBİTAK-TİDEB ve sekiz yõllõk TTGV uygulamasõnda edinilen deneyim 
ve bu alana eklenen, TİDEB-Üniversite-Sanayi Ortak Araştõrma Merkezleri Projesi, 
TÜBİTAK-TTGV-TÜSİAD Teknoloji Ödülleri, EUREKA Projeleri, Avrupa Birliği 5. 
Çerçeve Programõ içinde yer alma gibi  araçlarla Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi �fon 
yönetimi- konusunda kazanõlan mesafenin daha da geliştirilebilmesi için  bu birikiminin 
yapõsal değişikliklerle desteklenmesi gerekir.  
 
 Yukarõda da değinildiği gibi, mevcut yapõlarõn birbirlerini tamamlayacak biçimde 
gelişmelerini sağlayacak,  uygun bir ortam ve iklimin yaratõlmasõ gereklidir.   
  
Ayrõca dört yõllõk TÜBİTAK-TİDEB uygulamasõnda edinilen deneyim ve bu alana eklenen, 
Üniversite-Sanayi Ortak Araştõrma Merkezleri Projesi, TÜBİTAK-TTGV-TÜSİAD Teknoloji 
Ödülleri, EUREKA Projeleri, Avrupa Birliği 5. Çerçeve Programõ içinde yer alma gibi  
araçlarla Teknoloji Yönetimi konusunda kazanõlan mesafenin daha da geliştirilebilmesi için 
TÜBİTAK�õn bu birikiminin yapõsal değişikliklerle desteklenmesi gerekir. 
 
V.4- �Off-Set� Kaynaklarõnõn Teknoloji Kapasitesinin Yükseltilmesinde   Kullanõlmasõ 

Savunma sanayii projelerinde yer alan �Off-Set� kaynaklarõnõn teknoloji kapasitesini 
yükseltecek teknoloji transferi ve AR-GE projelerinin desteklenmesinde kullanõlmasõ, bu 
alanda önemli bir kaynak yaratacak ve ülkemizin �Off-Set� kaynaklarõnõ kullanma 
performansõnõ da yükseltecektir. 
Bu konuda, Savunma Sanayii Müsteşarlõğõ (SSM) ile TÜBİTAK arasõnda yapõlan 09.06.1999 
tarihli protokol önemli bir gelişme olup, etkin uygulama mekanizmalarõ oluşturulmalõdõr. 
 
�Off-Set� kaynaklarõ özellikle ileri üretim teknikleri ve teknolojilerinin ( hõzlõ prototipleme, 
hõzlõ kalõpçõlõk, sanal prototipleme, 3 boyutlu sayõsallaştõrma, endüstriyel simülasyon, anti-
korozyon teknolojisi, yönetim teknolojileri gibi) ülkemize aktarõmõnda etkin olarak 
kullanõlabilir. 
 
Aynõ kaynaklar, örneğin TTGV�nin de belli bir oranda sermayesine katõlacağõ, risk sermayesi 
yatõrõm ortaklõklarõnõn kurulmasõ için de kullanõlabilir. 
 
Bu konuda savunma sanayiinin önceliklerini dikkate alan, ancak sivil teknoloji kapasitesini de 
artõrõcõ bir politika izlenmelidir. 
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VI. ÜNİVERSİTE-SANAYİ  İŞBİRLİKLERİ 

VI.1 İşbirliği Gereksinimleri ve Yöntemleri 

Dünyada, özellikle son 25 yõl içinde üniversite-sanayi işbirlikleri ivmesel bir artõş 
göstermiştir. Küresel rekabet baskõsõ altõnda, gümrük ve teşvik desteklerinden yoksun kalan 
sanayi, rekabette yaşamsal bir önem kazanan yenilikçi ürün ve proses çabalarõnda bilimsel 
bazlõ bilginin önemini giderek daha çok kavramakta ve işbirliği araçlarõnõ geliştirmek ve 
desteklemek hükümet politikalarõnda önemli bir yer almaktadõr. 
 
Üniversitelerden sanayiye bilgi akõşõ artõk sadece toplumsal yarar için olmamakta ve 
üniversiteler faaliyetlerinde kamu kaynaklarõnõn tek gelirleri olarak kalmayacağõnõ 
anlamaktadõrlar. Aynõ şekilde endüstriden üniversiteye kaynak aktarõmõ da artõk spesifik 
araştõrma çõktõlarõnõn edinilmesi için verilmektedir. Özetle karşõlõklõ çõkar esasõna dayalõ 
Üniversite�Sanayi Araştõrma işbirliği tipolojileri yaygõn olarak işlemektedir.  
 
Başlõca işbirliği tipleri şunlardõr; 
 
a- Genel Araştõrma Destekleri 
b- İnformal Araştõrma İşbirlikleri 
c- Sözleşme Esaslõ Araştõrma Projeleri 
d- Bilgi Transferi ve Eğitim-Staj İlişkileri 
e- Devlet Destekli İşbirliği Araştõrma Projeleri 
f-  Araştõrma Konsorsiyumlarõ 
g- Araştõrma İşbirliği Merkezleri 
 
Başta üniversitelerin öncelikli misyonu olan eğitim  ve temel araştõrma fonksiyonlarõna etkisi 
olmak üzere işbirliklerinin avantaj, dezavantaj ve uzun dönemli etkileri  halen cevap aranan 
pek çok soru içermekle birlikte, firmalarõn yaşayabilmeleri için gerekli olan teknolojik 
yenilikçilik desteklerinin araştõrma ve teknoloji geliştirme programlarõ doğrultusunda 
sağlanmasõ için  Üniversite-Sanayi işbirlikleri giderek genişleyen çalõşma alanlarõnda hayata 
geçirilmektedir. 
 
Başarõlõ işbirliği yapõlanmalarõ için devletin, gerek destek politika ve programlarõnõ belirleme 
ve bunlarõ hayata geçirme ve gerekse  kaynak sağlama yönünde ve yönlendirici olarak-en 
azõndan başlangõç aşamalarõnda- üniversite ve sanayinin yanõnda üçüncü taraf olarak yer 
almasõ gerekmektedir. 
 
Sanayi, araştõrma işbirliği çalõşmalarõndan öncelikle ve en fazla çõkar sağlayan taraftõr. Başta 
KOS�lar olmak üzere firmalarõn yeni teknolojiler ve işletme tekniklerine 
ulaşabilme,özümseyebilme ve bunlarõ adapte edebilme yetenekleri sõnõrlõdõr. 
 
Aynõ şekilde özellikle KOS�larda hiç olmayan yada çok düşük seviyelerde bulunan araştõrma 
kapasiteleri, araştõrma ve teknolojik destek organizasyonlarõ ile işbirliğini zorunlu 
kõlmaktadõr. 
 
Ancak diğer taraftan başta üniversite bünyelerinde bulunan bu tür yapõlanmalarõn, yapõsal 
olarak yeteneklerini ihtiyaç sahiplerinin beklentileri yönünde kullanabilecek organizasyonlarõ 
kuramadõklarõ bilinmektedir. Bu yapõlanmalarda ağõrlõklõ olarak bilim adamlarõ ve teknologlar 
yer almakta ve beklentiler yönünde kalite ve üretime etki parametrelerinin ölçümünde büyük 
yetersizlikler gözlenmektedir. 
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Alt Komisyon çalõşmalarõ sõrasõnda,  Eskişehir Sanayi Odasõ�nca 10�ar büyük, orta ve küçük 
sanayi kuruluşunda yaptõrõlan �Üniversite Sanayi İşbirliği Araştõrma Anketi, Aralõk 1999� 
sonuçlarõ da bu işbirliğinin istenilen düzeye gelmediğini göstermektedir. 
 
Firmalarõn sürdürülebilir büyümeleri ve rekabet edebilmelerinin ön koşulu olan yeni ürün ve 
proseslerle yenilikçilik kavramõnõ yerine getirmeleri için önemli bir araç olan yeni 
teknolojilere dayanmalarõ ve bu amaçla araştõrma yapabilmeleri ve teknoloji geliştirme 
yetenekleri ile rasyonel bir getiri sağlayacak organizasyonlarla buluşmalarõ gereklidir. 
Üniversite-Sanayi işbirliği organizasyonu bu amacõ sağlayacak ara yüz olarak 
kurgulanmaktadõr. 
 
İşbirliği taraflarõndan olan Üniversitelerin başlõca rolü, araştõrma ve geliştirme yeteneklerini 
kullanmak ve insan kaynaklarõnõ sanayi gereksinimleri yönünde yetiştirmektir. 
 
Ancak Türkiye ve bir çok ülkede mevcut durumda üniversitelerin yürürlükteki kanun, 
yönetmelik ve kurallarõnõn oluşturduğu kõsõtlarla ve  kamunun sağladõğõ yetersiz kaynaklarla 
temel bilimsel ve teknolojik araştõrmalarõnõ içine dönük olarak yapmasõ, yapõlan çalõşmalarõn 
ticarileşerek toplumsal yarar ve üniversite fonlarõnõn artmasõnõ engellemektedir. 
 
Özellikle gelişmiş ülkelerde esnek ve rekabetçi araştõrma ortamõ için karar vericilerce 
deregülasyon çalõşmalarõ yapõlmaktadõr. 
 
Bunun sonucu olarak sanayi ile etkileşim artmõş ve üniversitelerden sanayiye teknoloji 
transfer çalõşmalarõ yoğunlaşmõştõr. Fikri ve sõnai mülkiyet haklarõnõn gelişiminde önemli bir 
yer tutan bu tür uygulamalar örneğin; Amerika�da Stanford Üniversitesi Ve MIT bünyesinde 
teknoloji lisans ofisleri kurulmasõna yol açmõş ve bu ofisler aracõlõğõ ile yüksek miktarlarda 
�Royalty� kazançlarõ elde etmişlerdir. Bilgi ve teknoloji transferinin ticarileşmesi işbirliği 
taraflarõndan olan üniversitelerin öncelikleri arasõna girmiştir. 
 
VI.2 Türkiye�de Üniversite-Sanayi İşbirliği 

Türkiye�de özellikle büyük firmalar ile bazõ üniversiteler arasõnda sözleşme bazlõ geliştirme 
projeleri ve staj ilişkileri dõşõnda yaygõn ve kurumsal işbirliği örnekleri gözlenmemektedir. 
Bunun başlõca nedenleri şunlardõr; 
 
-Türkiye�nin genel ekonomik sorunlarõ ve belirsizlikler beklentileri çok öne çekmekte ve 
işbirliği süreçlerine ilişkin hazõrlõk çalõşmalarõnõn yapõlabilmesi için gerekli tahammül ve 
işbirliği gayreti gösterilmeyerek taraflarõnõ birbirlerini anlama çabalarõ yetersiz kalmaktadõr. 
 
Taraflar işbirliğinin karşõlõklõ çõkar esasõna dayandõğõnõ kabullenmekte zorlanmakta ve yoğun 
çaba ve özverinin diğer taraftan gelmesini beklemektedir. Girişimler taraflarõn birbirinin 
gözlüğü ile bakabilme arayõşlarõnda kõrõlmaktadõr. 
 
-Devletin bu yönde kapsamlõ bir politikasõ ve buna bağlõ destek sistemleri oluşamamõştõr. 
Başta üniversiteler yasasõ ve ilgili bu yönde düzenlemeler olmak üzere, işbirliğine ayrõlan 
kaynak yetersizliği ve bu amaçlõ çok yönlü ve etkileşimli   program eksikliği, düzenleyici ve 
yönlendirici olmaktan çok uzaktõr.   
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-Sanayi tarafõnõn işbirliği için gerekli teknolojik düzey ve istek eşiğine ulaşmamõş olmasõ 
nedeni ile zorunlu hazõrlõk çalõşmalarõna isteksiz yaklaşmalarõ işbirliği çalõşmalarõnõn 
ilerlemesini engellemektedir. 
 
-Taraflarõn işbirliğinden beklentilerini tanõmlayamamalarõ ve/veya işbirliğinden beklediği 
önceliklerin amaca uygun olmamalarõ girişimlerin yanlõş yöne gitmesine yada yeterli faaliyet 
olmamasõ sonucu sönümlenmeye yol açmaktadõr. 
 
VI.2.1 Üniversite Sanayi Ortak Araştõrma Merkezleri Programõ (ÜSAMP) 
 

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarõndan olarak 1996 yõlõnda TÜBİTAK-TİDEB 
tarafõndan uygulamaya alõnan ÜSAMP kapsamõndaki merkezler, özetle üniversite ve 
sanayicilerin ortak girişimi ile kurulmakta ve ağõrlõğõ sanayicilerden olmak üzere bir 
Yönetim Kurulu tarafõndan yönetilmektedir. 
Merkez giderlerinin en az yarõsõ sanayicilerden sağlanmakta kalan kõsmõ ise devlet 
tarafõndan karşõlanmaktadõr. 
 
ÜSAMP kapsamõnda yapõlan çalõşmalar sanayicilerin  Merkezden talep önceliklerinin 
şu sõrada oluştuğunu göstermektedir; 

 
- Laboratuar hizmetleri 
- Belgelendirme hizmetleri (Akredite Lab. Ve Muayene kuruluşlarõ belgeleri) 
- Yaptõrõmcõ hakem ve düzenleyici ihtisas kuruluşu hizmetleri 
- Uluslararasõ teknik regülasyonlar ve düzenlemeler kapsamõnda danõşmanlõk   hizmetleri 
- Bilgi Erişim Hizmetleri 
- AR-GE teşvik uygulamalarõ danõşmanlõk hizmetleri 
- AR-GE projeleri ve işbirlikleri. 
 
Yatay teknoloji transferinin en önemli unsuru olan AR-GE çalõşmalarõ ve bunun üniversite ile 
işbirliği ile yapõlmasõ talebinin hem de bu amaçlõ bir yapõlanmada son sõralarda olmasõ ilk 
başta şaşõrtõcõ ve umut kõrõcõ görülmekle birlikte dünyadaki benzer işbirliği aşamalarõ ve 
taleplerin birbirleri ile ilişki ve etkileşimleri incelendiğinde bu önceliklerin asõl misyona 
ulaşõncaya kadar aşõlmasõ gereken eşiklerin anlamlõ bir sõrasõ olduğu anlaşõlabilmektedir. 
 
VI.2-2 Teknoloji Geliştirme Merkezleri (KOSGEB-TEKMER) 
 

KOSGEB tarafõndan üniversite arazileri içinde kurulan ve kuluçkalõk (Incubator) 
niteliğindeki Teknoloji Geliştirme Merkezleri, üniversite-sanayi (yenilikçi düşünceye 
sahip yeni girişimci) işbirliğinin yenilikçi düşüncenin hayata geçmesi için etkin bir 
araç olarak görülmektedir. 
 
Bu işleyişin başarõlõ bir biçimde sürdürülebilmesi için: 
 
- Bölgesel yetenekler de dikkate alõnarak sayõlarõnõn artõrõlmasõ, 
- Bu amaçla yeterli fon ayrõlmasõ, 
- TEKMER�lerde kuruluşlarõnõn tamamlayan firmalarõn ticarileşebilmeleri için özel 

destekler oluşturulmasõ, (teknoparklara geçiş, risk sermayesi desteği, proje 
pazarlarõ, özel yatõrõm desteği gibi) 

- Üniversite katkõsõnõ artõrõlmasõ için, bu amaçla doğrudan üniversitelere de kaynak 
sağlanmasõ, 
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- Üniversite mezunlarõnõn TEKMER�lere yönlendirilmesi (girişimcilik) için özel 
programlar oluşturulmasõ gerekmektedir. 

 
VI.3 Türkiye�de Üniversite-Sanayi İşbirliği için Öneriler 

1. Özellikle Türkiye�nin değişik sektörlerde faaliyet gösteren ve KOS ağõrlõklõ sanayi yapõsõ, 
geleneksel üretim sisteminden ileri üretim teknoloji araçlarõnõ kullanabilme yeteneği ile 
donatõlarak yüksek teknoloji ürünleri arz eden bir yapõya dönüştürülmelidir. Bu amaçla 
bölge sanayicileri ve bölgesel üniversite işbirlikleri sağlanmalõdõr. 

2. TÜBİTAK tarafõndan yürütülmekte olan, Üniversite Sanayi Ortak Araştõrma Merkezleri 
Programõ (ÜSAMP) geliştirilerek ve fon tahsisi yapõlarak sürdürülmelidir. Kurulacak 
merkezlerin bölgenin ve üniversitenin  özelliklerini dikkate alan esnek yapõlanmalara 
sahip olmasõ sağlanmalõdõr.  

3. Devletin kapsamlõ bir program ve plan oluşturmasõ gerekmektedir. 
4. Üniversitelerin başta bölge ekonomisi olmak üzere, ekonomik entegrasyonunu sağlamak 

ve bu amaçla araştõrmalarõn ticarileştirilmesi ve özellikle öğretim elemanlarõnõn sanayi ile 
buluşmasõ için gerekli yasal ve özendirici düzenlemeler-eğitim ve temel araştõrmalar 
fonksiyonlarõ gözetilerek-yapõlmalõdõr. 

5. Sürekli ve kurumsal işbirlikleri için devletin de fon kaynaklarõ ayõrmasõ ve düzenleyici � 
izleyici � değerlendirici- düzeltici fonksiyonlarõnõ yerine getirmesi gerekmektedir. 

6. Sanayicilerin işbirliğine hazõr hale getirilmesi için belirtilen kapsamda programlar 
yapõlmalõdõr. 

7. Sanayicilere işbirliklerini özendirici teşvik sistemleri uygulanmalõdõr. 
8. İşbirliğinin dolaylõ taraflarõ olan Patent Enstitüsü, TÜRKAK, TTGV v.b. kuruluşlardan 

güven, düzenleme gibi konularda yardõmlar alõnmalõ ve etkileşim sağlanmalõdõr. 
9. Bu amaçla kullanõlabilecek diğer ulusal ve uluslararasõ fon kaynaklarõ araştõrõlmalõ ve 

kullanõlmalõdõr.  
10. Birincisi 1994 yõlõnda yapõlan �Türkiye Üniversite Sanayi İşbirliği Şurasõ�nõn en geç 3 

yõlda bir yapõlarak, 
 

a- Mevcut uygulamalarla işbirliğinde gözlenen aksaklõklarõn giderilmesi için alõnacak 
tedbirlerin belirlenmesi 

b- Başarõlõ bulunan uygulamalarõn geliştirilerek sürdürülmesi 
c- Yeni işbirliği mekanizmalarõnõn oluşturulmasõ 

      sağlanmalõdõr. 
 

İlki 2001 yõlõnda olmak üzere her bir Şuranõn düzenlenmesinde farklõ bir Teknik 
Üniversitemiz ile TÜBİTAK ve DPT�nin görevlendirilmesi düşünülebilir. 

11. Genelde �Sanayi Politikalarõ� özelde ise �Üniversite-Sanayi-Araştõrma Kurumlarõ 
İşbirliği� konusunda, etkin bir çalõşma ortamõnõ sağlayacak sõnõrlõ sayõda üyeden oluşan 
komisyonlarõn sürekli hale getirilerek, sürekli ve dinamik bir şekilde planlõ kalkõnmanõn 
sağlanmasõ gereklidir. 

12. Sanayinin teknoloji kapasitesini arttõrabilmesi için öğretim elemanlarõnõn 7.yõl izinlerini 
Türkiye�deki Sanayi kuruluşlarõnda veya kamu kuruluşlarõnda geçirebilmelerine olanak 
verilmesi, Sanayinin AR-GE potansiyelinin artmasõ ve işbirliğinin geliştirilmesi için 
önemlidir. Uygulama öğretimin olmadõğõ yaz aylarõna da yaygõnlaştõrõlabilir. 

13. Sanayinin üniversitelerden AR-GE hizmeti satõn almasõnda önemli engel oluşturan 
Üniversite Döner Sermaye uygulamalarõnda gerekli düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

14. Üniversitelerdeki bilgi birikimin Kamu ve özel kuruluşlara kullanõlmasõna olanak verecek 
şekilde �THINK TANK� (Stratejik araştõrma merkezi, Düşünce Geliştirme Merkezi gibi) 
uygulamasõ yapõlmalõ, bu girişimler kamunun talep yaratõcõ olmasõ ile özendirilmesidir. 
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15. Üniversite alanlarõndaki Teknoparklarla ilgili uygulama devam etmelidir. Üniversite 
alanlarõnda ve yakõn çevrelerde Teknopark, İnovasyon Merkezleri (Yenilik ve Buluş 
Merkezleri) ve Bilim Parklarõ ile ilgili uygulama devam etmelidir. 

16. Üniversite öğretim üyelerinin Türkçe bilimsel ve uygulamaya yönelik  yayõn yapmalarõ 
teşvik edilmeli ve bu şekilde bilgi birikiminin sanayiye aktarõlabilmesi özendirilmelidir. 
Yabancõ dilde yapõlan yayõnlarõn Türkçe olarak da yayõnlanmasõ sağlanmalõdõr. 

17. Bölgesel CAD/CAM Merkezleri kurularak, bu merkezlerde ileri teknoloji olanaklarõ olan 
Bilgisayar Destekli Tasarõm, Analiz ve Üretim için gerekli donanõm, yazõlõmlarõn ve hõzlõ 
prototipleme olanaklarõ sağlamalõdõr. 

18. Üniversitelerde kurulu bulunan ve ileri Teknoloji Araştõrma ve Uygulama Merkezi 
niteliğinde bulunan Merkezlerin yazõlõm ve donanõm alt yapõlarõnõn güncelliğinin 
korunmasõ için DPT ve TÜBİTAK maddi destek sağlamalõdõr. 

19. Üniversite, TÜBİTAK, KOSGEB ve Organize Sanayi Bölgeleri işbirliği ile ilgili sanayi 
bölgelerinde Araştõrma Merkezleri kurulmalõdõr. 

20. Sanayi ve Kamu kuruluşlarõ, Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğrencileri Üniversitedeki 
çalõşmalarõna olanak verecek şekilde istihdam etmelidir. Devlet bu istihdama finans 
katkõsõ ile özendirmelidir. Tez konularõnõn seçiminde işbirliği yapõlmalõ ve çalõşmalarõn 
sonuçlarõnõn sanayide kullanõmõ sağlanmalõdõr. 

21. Sanayi kuruluşlarõ öğrencilere burs ve staj imkanõ sağlamalõ, staj sõrasõnda öğrencilere en 
az asgari ücretin %80�I kadar bir ücret vererek, stajõn ciddi bir şekilde yapõlmasõ 
sağlanmalõdõr. 

22. Kamu Kurumlarõnda Doktora ve Yüksek Lisans yapan öğrenciler için Mühendis 
kadrosunun belirli bir oranõn kontenjan olarak ayrõlmasõ, hem kamunun nitelikli mühendis 
bulmasõ sağlanacak, hem de AR-GE�nin yayõlõmõnõ sağlayacaktõr. 

23. �Off-set� anlaşmalarõnda belirli bir yüzdenin AR-GE hizmeti olarak Üniversitelerden 
alõnmasõ, bilgi birikiminin ülkemizde oluşturulmasõnõ sağlayacaktõr. 

 
VII. KAMU TEDARİK POLİTİKASI VE ULUSAL TEKNOLOJİ YETENEĞİ 

Hemen bütün ülkelerde kamu hâlâ en büyük alõcõdõr. Bu yönü ile ülkenin bilim ve teknoloji 
yeteneğinin yükseltilmesinde kamu alõmlarõ önemli bir araç olarak kullanõlabilir. 
 
Kamu alõmlarõnõn ülkemizin teknoloji kapasitesini artõrmada bir manivela olarak 
kullanõlabilmesi başta ilgili mevzuatta olmak üzere �kamu tedarik felsefesinde� köklü 
değişikliklere gerek vardõr. (Bkz. �Kamu Tedarik Politikasõ İçin Ülkenin Bilim ve Teknoloji 
Yeteneğini Yükseltmeyi Hedef Alan Yeni Bir Yaklaşõm Önerisi�, 05.08.1999�da Sanayi 
Bakanlõğõ�na sunulan Alt Komite Raporu) 
 
Sanayi kuruluşlarõnõ AR-GE�ye yöneltmede önemli bir işlevi olabilecek kamu alõmlarõnõn bu 
amaçla etkin bir şekilde kullanõlabilmesi için : 
 
• kamu kuruluşlarõnõn uzun erimli gereksinim planlamasõ yapmalarõ, 
• uluslararasõ normlarda kalite ve standartlar içeren şartname hazõrlama yeteneği 

kazanmalarõ, 
• AR-GE gerektiren alõmlarõn teşvik mekanizmalarõ ile desteklenmeleri, 
• Uluslararasõ anlaşmalarõ da dikkate alarak kamu alõm mevzuatõnõn AR-GE�ye dayalõ 

tedarik felsefesi ile yeniden düzenlenmesi, 
• Teknoloji transferi niteliğindeki alõmlarda yalnõzca satõnalma ile yetinilmeyip, söz konusu 

teknolojinin özümsenmesini de sağlayacak önlemlerin alõnmasõ 
gereklidir. 
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VIII. İLERİ İMALAT TEKNİKLERİNİN (İİT) YAYGINLAŞTIRILMASI 
 
Yenilikçi ürünlerle, istenen kalitede, istenen miktarda ve istenen zamanda pazarlarda 
varolabilmek günümüz imalat sanayiinin vazgeçilmez koşuludur. Bu koşullarõn 
sağlanabilmesinde, ürün geliştirme sürecini kõsaltan teknolojilerin/tekniklerin kullanõlmasõ 
önem taşõmaktadõr. Örneğin hõzlõ prototip geliştirme, CAD/CAM, otomasyon gibi tekniklerin 
imalat sanayiinde kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõnõ, üretimde yeni yetenekler kazanõlmasõnõ 
sağlayacaktõr. 
 
Ülkemizin hala teknoloji ithaline bağõmlõ olmasõ, teknolojinin özümsenmesini ve yayõnmasõnõ 
önemli kõlmaktadõr. Bu nedenle, İmalat Sanayiinde İleri İmalat ve 
Teknolojilerinin/Tekniklerinin yaygõnlaştõrõlmasõ amacõyla;             
 
• İİT�ye sahip olmak isteyen firmalara özendirici desteklerin oluşturulmasõ. 
• Yeni İİT�nin tanõtõmõ, uygulanmasõ ve bunlarõ kullanacak elemanlarõn yetiştirilmesi 

amacõyla �merkez�lerin oluşturulmasõ. Merkez oluşumlarõnda, Üniversite-Sanayici-
TÜBİTAK İşbirliğinin sağlanmasõ ve merkezin nitelikli işgücü istihdam edebileceği 
olanaklarla donatõlmasõ. 

• İİT�nin KOS işletmelerine tanõtõmõ ve kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ için özel programlar 
oluşturulmasõ. 

• Tanõtõm, teknik yardõm, teknolojik gösterim ve uygulama programlarõ ve bilgi ağlarõ 
aracõlõğõyla teknolojinin ve bilginin yayõlmasõna çalõşõlmasõ. 

• Yalnõzca ileri teknolojileri kullanan ya da yeni sanayi dallarõndaki firmalara değil, 
teknolojide daha az yetkinliğe sahip ya da geleneksel sektörlerdeki firmalardan hizmet 
sektöründekilere kadar bütün firmalara teknoloji yayõnõmõ konusunda gereken önemin 
verilmesi. 

• Endüstriyel tasarõm ve ergonomi konularõna da gereken önemin ve desteklerin verilmesi. 
• Yönetim teknolojileri de; esnek üretim sistemleri, toplam kalite yönetimi, problem çözme 

teknikleri, eş zamanlõ mühendislik v.b. yaygõnlaştõrõlmalõdõr. 
• Çalõşanlarõn eğitimini, kamu ve özel sektör arasõnda eleman dolaşõmõnõ sağlayõcõ 

programlarla teknoloji yayõnõmõnõn sağlanmasõ. 
 
IX. MAKİNE İMALAT SANAYİİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 
 
Temel mühendislik alanõ sayõlan takõm tezgahlarõ üretimi, bir ülkenin metal imalat sektörünün 
gelişmesinin ana unsurudur. CAD, CAM ve mekatronik uygulamalarõ ile sürekli geliştirilen 
takõm tezgahlarõ imalat yeteneğinin artõrõlmasõ için zorunludur. 
 
Ülkemizde ise bu alandaki iki kurum, Tezsan ve Taksan büyük ihmaller ve politik yanlõşlarla 
yitirilmiştir. Bu alanda yapõlmasõ gerekenler: 
 
• Türkiye�nin talaşlõ imalat yöntemi ile metal işleyen takõm tezgahlarõ yeteneğini, oluşmuş 

birikimleri de kullanarak yeniden kazanmasõ için bir program çerçevesinde yeni 
yapõlanmalara gitmesi ve bu alanõn özendirilmesi gereklidir. 

 
• Çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletmelerce üretilen levha malzemelerini şekillendiren 

makinelarda ise Türkiye azõmsanmayacak bir beceri ve birikime sahiptir. Bu alandaki 
üretimin, uluslararasõ normlara, kalite ve standartlara uygun, ileri teknoloji içerikli 
yapõlabilmesi için firma düzeyinde, tasarõm ve mühendislik destekleri verilmeli, sayõsal 
denetimli tezgahlarõn üretimi hedeflenmelidir. 
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• Dövme parçalarõn endüstride kullanõmõ ve dõş satõm olanaklarõnõn artmasõ dikkate alõnarak 

ilgili teknolojinin yaygõnlaşmasõ için gereken önlemlerin alõnmasõ ve desteklerin verilmesi 
sağlanmalõdõr. 

 
X. KAMU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME BİRİMLERİ 

Çoğu kez bir bakanlõğa bağlõ olarak   faaliyet   gösteren,   kamuya   ait   AR-GE   kurum   ya   
da   birimleri ülkelerin bilim ve teknoloji sistemlerinde, özellikle de, bilim ve teknolojinin 
bazõ kritik alanlarõnda ülkenin yetenek düzeyini belirleyici bir role sahiptirler. ABD'den 
Avrupa Birliği Ülkeleri'ne, oradan Uzak Doğu Ülkeleri'ne kadar, hemen hemen her ülkede, 
temel araştõrmalar, genellikle üniversitelerde yer alõrken; belli bir misyona yönelik temel 
araştõrmalar ile büyük harcamalarõ ve geniş laboratuar olanaklarõnõ gerektiren ya da sonuçlarõ 
ancak orta ve uzun vadede alõnabilecek türden uygulamalõ araştõrmalar, büyük ölçüde, 
kamunun AR-GE birimlerinde gerçekleştirilmektedir. Hatta, jenerik karakterdeki  ileri  ve  
yüksek  teknoloji  alanlarõndaki  pek  çok  deneysel geliştirmenin de, yine,  içerdiği ekonomik 
risk ya da gerektirdiği pahalõ laboratuar donanõmõ ve benzeri nedenlerle, kamunun araştõrma 
birimlerince yürütüldüğü görülmektedir. Savunma, havacõlõk ve uzay, ekolojik sistem ve 
global iklim değişikliği, okyanus araştõrmalarõ ve nükleer araştõrmalar gibi, ulusal -ve bazen 
de uluslararasõ- açõdan kritik öneme sahip araştõrmalarla, sağlõk ve benzeri alanlara yönelik 
toplumsal amaçlõ araştõrmalar da, doğalarõ gereği, genellikle, bakanlõklara bağlõ kamu 
araştõrma birimlerince yürütülmektedir. 
  
Kamu kuruluşlarõ, sayõlan alanlardaki AR-GE faaliyetleriyle, bellidir ki, ülkenin bilim ve 
teknolojideki toplam yetenek ve potansiyelini artõrmaya yararlar ve önemli bir bilgi ve 
deneyim birikimi yaratõrlar. Böylece, genel olarak, ülkeyi bilim  ve teknolojide  ileriye  
taşõmanõn  bir  aracõ  olarak  iş  görürler.  Kamu  araştõrma kurumlarõndaki  bu  yetenek,  bilgi  
ve  deneyim  birikimi,  geliştirilen  transfer mekanizmalarõ  aracõlõğõyla  ekonomik  faaliyet  
alanlarõna  aktarõlabilmektedir. Kamuya ait AR-GE birimlerince sanayi kuruluşlarõ için 
yapõlan sözleşmeli araştõrmalar, kamu AR-GE birimleri ile sanayi şirketleri arasõnda  kurulan 
rekabet öncesi  araştõrma  ortaklõklarõ,  araştõrmacõlarõn  araştõrma  kurumlarõyla  üretici 
kuruluşlar arasõnda serbestçe dolaşõmõ, know-how ve patent aktarõmõ, söz konusu transfer 
mekanizmalarõnõn başõnda gelir. 
 
Özetlemek gerekirse, kamunun AR-GE birimleri, ülkenin bilim ve teknoloji alanõndaki 
yetenek düzeyini belirleyici ve teknolojik inovasyonun önünü açõcõ, destekleyici nitelikteki 
AR-GE faaliyetleriyle, yalnõzca, o ülkenin bilim ve teknoloji sistemini değil bütün bir üretim 
sistemini de yönlendirmenin ve toplumun ortak çõkarlarõnõn bir ifadesi olan ulusal 
politikalarõn hayata geçirilmesini sağlayabilmenin kurumsal altyapõsõnõ oluşturmaktadõrlar. 
 
Ülkemizde Cumhuriyet�in ilk yõllarõndan başlayarak oluşturulan AR-GE birimleri 
Bilim Teknoloji Politikalarõ doğrultusunda yeniden yapõlandõrõlmalõ ve gerek duyulan 
alanlarda uluslararasõ ölçütler esas alõnarak yenileri oluşturulmalõdõr. 
 
XI. YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER 

Raporda öngörülen önlemlerin ve yapõlan önerilerin hayata geçirilebilmesi için bir dizi yasal 
düzenlemenin yapõlmasõ ve yeni kurumlarõn oluşturulmasõ gerekli görülmektedir. Gerek yasal 
düzenlemeler yapõlõrken gerekse yeni kurumlar oluşturulurken konu  çağdaş bir devlet 
anlayõşõ ile ele alõnarak ilgili bütün taraflarõn katõlõmõnõ  ve uzlaşmasõnõ sağlayacak araçlar 
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kullanõlmalõ, bilgi esaslõ, yönetiminde taraflarõn yetki ve sorumluluklarõ ile yer alacağõ çağdaş 
kurumlarõn oluşturulmasõna çalõşõlmalõdõr. 
 
Öneriler 
 
1. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu�nun (BTYK) kurulmasõna ilişkin 391 sayõlõ KHK ile 

değişik 77 sayõlõ KHK�nin işlerliğinin sağlanmasõ  , 
 
2. BTYK kararlarõnõn yaşama geçirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapõlmasõ, 
 
3. Ulusal AR-GE bütçesinin oluşturulmasõ ve bu bütçeyi yönetecek bir yapõyõ tanõmlayacak 

yasal düzenlemelerin yapõlmasõ, 
 
4. Kamu tedarik politikasõnõn ülkenin bilim ve teknoloji yeteneğini yükseltecek biçimde 

düzenlenmesi için 2886 sayõlõ yasa ile ilgili mevzuatta köklü değişikliklerin yapõlmasõ, 
 
5. Teknoloji Bölgeleri yasa tasarõsõnõn hazõrlanarak parlamentoya gönderilmesi, 
 
6.  Teknoloji Yönetimi konusunda bütünselliği sağlayacak bir yapõlanmaya gidilmelidir. 
 
7. Risk Sermayesi Kurumlarõ�nõn oluşturulmasõ, 
 
8. AR-GE harcamalarõnõn belli bir süre (örneğin 10 yõl) vergi dõşõ tutulmasõ için yasal 

düzenlemelerin yapõlmasõ, 
 
9. AR-GE Teşviklerinin gelir olarak gösterilmeyerek vergi dõşõ tutulmasõnõ sağlayacak yasal 

düzenlemelerin yapõlmasõ, 
 
10. YÖK Yasasõnda, üniversite-sanayi işbirliğini ve üniversite elemanlarõnõn sanayide görev 

yapmalarõnõ özendirici ve kolaylaştõrõcõ yasal düzenlemelerin yapõlmasõ, 
 
11.Ulusal teknoloji yeteneğini artõracak özel alanlarda (örneğin; ileri malzemeler, 

bioteknoloji-gen teknolojisi, enerji, ileri imalat yöntemleri gibi) ulusal politikalarõn 
oluşmasõnõ sağlayacak  çalõşma platformlarõnõn oluşturulmasõ, 

 
12.  VIII. Plan hazõrlõk çalõşmalarõ sõrasõnda oluşturulan komisyonlardan bir bölümünün ek 

uzmanlarla da desteklenerek  kalõcõ uzman kurullara dönüştürülmesi. 
 
XII. Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nda Sanayileşme Yaklaşõmõ ve   Bilim ve 

Teknolojide Atõlõm Projesi Kapsamõnda Amaçlar, İlkeler ve Politikalarda 
Ulaşõlamayan Hedefler 

 
1- Ekonomik ve sosyal gelişmeyi etkileyen bilimsel ve teknolojik araştõrma düzeyinin 
yükseltilmesi için gerekli teknolojik altyapõ geliştirilecek ve AR-GE faaliyetlerine GSYIMH 
dan ayrõlan pay Plan döneminde tedricen arttõrõlarak 2000 li yõllarõn başõnda %1,5 seviyesine, 
iktisaden faal on bin kişiye düşen araştõrmacõ sayõsõ da 15 e çõkarõlacaktõr� (Resmi Gazete, 
Sayfa 63, paragraf 4) 
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Bu hedeflerin çok gerisinde kalõnmõştõr. AR-GE�ye ayrõlan pay %0,5 õnde altõnda kalmõş 
ve eşik değer olan %1 i aşamamõş, iktisaden faal on bin kişiye düşen araştõrmacõ sayõsõ 
da 10 da kalmõştõr. 
 
2- �Özel kesimin AR-GE harcamalarõ içindeki payõnõn yükseltilmesi desteklenecektir. (sayfa 
63, paragraf 8) 
 
Bu konumdaki çabalar yetersiz kalmõş, özel kesimin AR-GE harcamalarõ içindeki payõ 
% 30�larda kalmõştõr. 
 
3- �Ülkenin sahip olduğu finansman kaynaklarõnõn yönetimine ilişkin politikalar belirlenirken, 
KİT finansman kaynaklarõnõn yöneltileceği birincil alan, toplumsal, ekonomik ve uzun 
dönemdeki ulusal çõkarlarõmõz açõsõndan, bilim, teknoloji, eğitim ve öğretim ile AR-GE 
alanlarõ olacaktõr. (Sayfa 63, paragraf 9) 
 
Bu doğru hedef belirlenmesine rağmen, geçen dönem hükümetleri bu doğrultuda bir 
irade geliştirememişlerdir. 
 
4-  �.........Bununla bağlantõlõ olarak özel sektör ve kamu sektörünün AR-GE kurumlarõ ve 
üniversiteleri içine alacak ulusal AR-GE ağõnõn kurulmasõna ağõrlõk verilecektir.� (Sayfa 63, 
paragraf 10) 
 
Ulusal Enformasyon Altyapõsõ Ana Planõ hazõrlanmõştõr. Ulusal İnovasyon Sistemi�nin 
temel yapõ taşõ olan bu altyapõnõn öngörülen Plan�a göre kurumsal ve yasal 
düzenlemelere kavuşturulmasõ VIII. Plan�õn önemli hedeflerinden olmalõdõr. 
 
5- �Teknoloji destek ve geliştirme merkezlerinin, teknoparklarõn ve teknoloji enstitülerinin, 
rekabet öncesi araştõrma konsorsiyumlarõnõn, kamunun araştõrma kurumlarõ ve üniversitelerde 
özel sektör sanayi kuruluşlarõnõn ortak araştõrma girişimleri desteklenecektir.� (Sayfa 64, 
paragraf 3) 
 
Bu konularda dikkate değer gelişmeler olmamõştõr. Yeni TEKMER� lere  gereksinme 
vardõr. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yasa tasarõsõ üzerinde çalõşõlmaktadõr.  Yeni 
Organize Sanayi Bölgeleri TEKMER� ler şeklinde düzenlenmelidir. 
 
6-  �Devletin satõn alma politikasõnda bilim, teknoloji ve sanayi yeteneğini yükseltme amacõ 
dikkate alõnacaktõr.� (Sayfa 64, paragraf 5) 
 
Bu konuda savunma sanayi projelerinde az da olsa bir gelişme görülmektedir. Benzer  
uygulama tüm diğer önemli kamu satõn almalarõ  için de uygulanmalõdõr. 
 
7-  �Araştõrmacõ personelin teknoloji üretebilme ortam ve kabiliyetini geliştirici ve çalõşma 
şartlarõnõ AR-GE faaliyetlerinin ağõrlõğõ ve önemi doğrultusunda iyileştirici yönde 
yapõlacaktõr.� (Sayfa 64, paragraf 10) 
 
Bu konuda hiçbir gelişme sağlanamamõştõr. 
 
8- �AR-GE faaliyetlerinden elde edilen teknolojik bilginin ürüne dönüştürülmesinde 
girişimciye finans imkanõ sağlayacak risk sermayesi uygulamasõ desteklenerek 
geliştirilecektir.� (Sayfa 64, paragraf 11) 
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Yaratõcõ düşüncenin pazarlanabilir ürünlere dönüştürülmesi için özellikle sermaye 
sõkõntõsõ çeken girişimciye risk sermayesi sağlayacak hukuki düzenlemeler kõsmen 
yapõlmõş ancak risk sermayesi kurumlarõnõn oluşturulmasõ (Vakõf Risk hariç) 
başarõlamamõştõr. 
 
9- �Üniversite ve araştõrma kurumlarõnõn yerli ve yabancõ sanayi kuruluşlarõ ile işbirliği 

içinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri�nin oluşumuna imkan verecek yasal düzenlemeler 
yapõlacaktõr.� (Sayfa 65, paragraf 3) 

 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yasa tasarõsõ üzerinde Sanayi  Bakanlõğõ�nca 
çalõşõlmaktadõr. 
 
10- �AR-GE sonuçlarõnõn ticarileştirilmesinde aracõ rol oynayacak girişimci firmalarõn 
kurulmasõ özendirilecektir.� (Sayfa 64, paragraf 10) 
 
Bu konuda hiçbir gelişme sağlanamamõştõr.  
 
11-  �Teknolojilerin sektör bazõnda geliştirilmesi ve bunlarõn kamu ve özel kesime hizmet 
sunmalarõnõ sağlamak üzere teknoloji enstitülerinin kurulmasõ desteklenecektir.� (Sayfa 65, 
paragraf 11) 
 
Bu konuda da herhangi bir gelişme olmamõştõr. 
 
12-  �Üniversite � Sanayi işbirliğini geliştirmek, akademik personelin sanayide ve 
teknoparklarda yapõlacak AR-GE faaliyetlerine katõlõmõnõ sağlamak üzere 2547 Sayõlõ YÖK 
yasasõnda gerekli değişiklikler yapõlacaktõr."�(Sayfa 65, paragraf 14) 
Yükseköğretim Kanunu�nda bu imkanõ sağlayacak herhangi bir değişiklik 
yapõlamamõştõr. 
 
XIII.  SONUÇ 

Ülke sanayiinin teknoloji kapasitesinin artõrõlmasõ veya daha geniş anlamõ ile �teknoloji 
yeteneğinin yükseltilmesi�, Türkiye�nin Bilim Teknoloji Politikalarõ ve onun bel kemiğini 
oluşturan  Ulusal İnovasyon Sistemi içinde ele alõnmalõdõr. 
 
Özellikle 76 yõllõk Cumhuriyet döneminde oluşturulan üretim altyapõsõna dayanõlarak elde 
edilen �üretme yeteneğine� bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal faydaya 
dönüştürülmesi yeteneğinin de eklenmesi günümüz dünyasõnda yer edinme gayreti içinde olan 
ülkemiz için zorunludur.  
 
Teknoloji yeteneğinin bu dönüşüme uğramasõ bir anlamda endüstriyel kültürün, bilim ve 
teknolojiden güç alan bir yapõda yeniden oluşturulmasõ anlamõna    gelmektedir. Bu 
dönüşümde, gelişmiş ülke örneklerinde de görüldüğü gibi hiçbir yanlõş anlamaya ve 
saptõrmaya meydan vermeksizin kamunun bu alandaki   yeni rolü tartõşmasõz kabul edilmeli 
ve Bilim Teknoloji Politikalarõnõn yaşam bulmasõnõ sağlayacak  Ulusal İnovasyon Sistemi�nin  
oluşturulmasõ için gerekenler yerine getirilmelidir. 
 
Teknoloji yeteneğinin artõrõlmasõnda, AR-GE�nin ve inovasyon kültürünün sanayiye 
yaygõnlaştõrõlmasõ  ve bu amaçla Kamunun uluslararasõ ölçekte kaynak ayõrarak özendirici 
önlemler almasõ zorunlu görülmektedir. 
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Bilimin üretim faktörleri arasõnda giderek artan önemi nedeniyle üniversite-sanayi işbirliğini 
gerçek anlamda sağlayacak araçlar zenginleştirilmeli, var olanlar geliştirilerek 
yaygõnlaştõrõlmalõdõr. 
 
Özellikle ürün geliştirme süreçlerini kõsaltan teknolojilerin ülkemizde tanõnmasõ ve 
yaygõnlaştõrõlmasõ için özel önlemler alõnmalõdõr. 
 
Teknoloji kapasitemizin artmasõ en genel anlamõyla bir Teknoloji Yönetimi sorunudur. 
Ülkemizde bu alanda son yõllarda sõnõrlõda olsa oluşan uygun iklimin (BTYK kararlarõ, AR-
GE teşvikleri, ÜSAMP�lar, TEKMER�ler, teknopark girişimler gibi)  yaygõnlaştõrõlmasõ, bu 
konu ile ilgili organlarõn birbirini tamamlayõcõ işlevler görecek biçimde yeniden 
yapõlandõrõlmasõ ve ülke hedeflerini karşõlayacak yeni yapõlanmalarõn düşünülmesi 
gerekmektedir. 
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1.GİRİŞ 

Gayrisafi yurtiçi hasõlanõn ve kişi başõna düşen milli gelirin artmasõ ulusal ekonominin 
verimliliğinin artmasõ ile mümkündür. Birim emek, sermaye ve doğal kaynak ile üretilen mal 
ve hizmetlerin değeri olarak tanõmlanan ulusal ekonominin verimliliği ise mikro ölçekte, 
birbiriyle karşõlõklõ olarak ilişkili olan iki değişken tarafõndan belirlenir: 1) firmalarõn bireysel 
rekabet stratejilerinin ve işlemlerinin düzeyi ve 2) ulusal iş ortamõnõn gelişkinliği. Bu iki 
kavramõ birlikte rekabet gücü olarak ele almak mümkündür.  
  
Türkiye, eğer geçmiş sekiz yõlda gösterdiği performansõ tekrarlarsa, Dünya Ekonomik 
Forumu (WEF)�nun verilerine göre 2000-2008 yõllarõ arasõnda yõllõk ortalama % 2.36 
oranõnda bir büyüme kaydedecektir. Bu büyüme oranõ ile diğer ülkeler arasõnda 44 üncü 
sõrada yer alacaktõr. Dünya Ekonomik Forumu tarafõndan yapõlan bir araştõrmaya göre 
Türkiye rekabet edebilirlik endeksi sõralamasõnda 1997 yõlõnda 35 inci sõrada yer alõrken, 1999 
yõlõnda 44 üncü olmuştur. Görüldüğü gibi rakamlar da rekabet gücünün milli gelir, dolayõsõyla 
bir ülkenin yaşam standardõyla doğrudan ilgili olduğunu göstermektedir. Yine aynõ rakamlar 
Türkiye�nin rekabet gücündeki düşüş devam ederse �büyük devlet� olma hedefini 
gerçekleştiremeyeceğini de göstermektedir. 
 
Yine aynõ araştõrmaya göre Türkiye�nin de içinde bulunduğu düşük gelir grubundaki 
ülkelerde, ekonominin dõş ticarete ve yabancõ yatõrõma açõlmasõ, piyasalara düzenleyici 
standartlarõn yerleşmesi, bilgi teknolojisi altyapõsõnõn gelişmesi, rekabet hukukunun etkin bir 
biçimde uygulanmasõ, iletişim ile hava taşõmacõlõğõnõn geliştirilmesi ve işletme fakültelerinin 
kalitesinin arttõrõlmasõ, kişi başõna düşen GSYİH�yõ en çok etkileyen rekabet gücü 
değişkenleridir. Bu tür ülkelerde bile geleneksel faktör birikimi tarzõ, ekonominin dõşa açõklõğõ 
ve sağlõklõ rekabet ortamõ kadar önemli bir rekabet gücü değişkeni değildir.  
 
Firma düzeyine inildiğinde, yalnõzca ucuz işgücü ve doğal kaynaklara dayanarak rekabet 
etmek yerine, uluslararasõ piyasalarda genişleme ve üretim teknolojisini ilerletmeye 
sõçrayarak rekabet etmenin önemli bir hale geldiği görülmektedir. Daha iyi pazarlama ve 
toplam kalite kontrolü de dikkate alõnmasõ gereken rekabet argümanlarõdõr. 
 
Diğer taraftan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfõ tarafõndan desteklenen proje kapsamõnda 
Dõş Ticaret Müsteşarlõğõnca 1999 yõlõnda hazõrlanan �Ulusal İhracat Stratejisi�dokümanõnda 
Türkiye�nin Rekabet Gücünde Güçlü ve Zayõf yönleri ile tehditler ve fõrsatlar aşağõdaki 
şekilde ortaya konulmuştur. 
 
KUVVETLİ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ 
EĞİTİLEBİLİR NÜFUS 
JEOEKONOMİK KONUM 

DIŞ TİCARET STRATEJİSİNİN 
UYGULANMA ZORLUĞU 

FİRMA YAPISI 
 

EĞİTİM EKSİKLİĞİ 

İHRACATIN ÖNEMİNİN ANLAŞILMASI TEK PAZAR VE AZ SAYIDA SEKTÖRE 
BAĞIMLILIK 

GELİŞMİŞ BANKACILIK SİSTEMİ MAKROEKONOMİK İSTİKRARSIZLIK 
MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÖZELLEŞTİRMEDE GECİKME 
KARAYOLU TAŞIMACILIĞI  YABANCI SERMAYENİN ÜLKEYE 

ÇEKİLEMEMESİ 
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 KAYNAK YETERSİZLİĞİ 
 TEKNOLOJİ ÜRETEMEME 
 DİĞER TAŞIMACILIK TÜRLERİ 
 GİRDİ MALİYETLERİNİN YÜKSEKLİĞİ 
 YATIRIMLARIN YÖNLENDİRİLEMEMESİ 
 TÜRK MALI İMAJI VE 

MARKALARIMIZIN OLMAYIŞI  
  
TEHDİTLER FIRSATLAR 
KÜRESELLEŞME (YANLIŞ 
POLİTİKALAR) 

KÜRESELLEŞME (DOĞRU 
POLİTİKALAR) 

ULUSLARARASI REKABETİN 
ARTMASI 

TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 
ANLAŞMALARI VE KARMA EKONOMİK 
KOMİSYONLAR 

ULUSLARARASI MEVZUAT  AB'NİN YENİDEN YAPILANMASI 
 GAP 

BÖLGESEL ENTEGRASYONLAR SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI 
BÖLGESEL SİYASİ KRİZLER DTÖ KURALLARI VE LİBERALİZASYON 
DÜNYA EKONOMİLERİNDEKİ 
KRİZLER 

TÜRK CUMHURİYETLERİ 

TARİFE DIŞI ENGELLER  
ENERJİ DARBOĞAZI 

AVRASYA ENERJİ KORİDORU 

 BÖLGESEL SİYASİ KRİZLER 
 YURTDIŢINDAKİ YATIRIMCI TÜRK İŞ 

ADAMLARI 
 YURDA GELEN TURİSTLER 
 
 
Türkiye�nin firma bazõndaki rekabet avantajlarõ ise; üretim süreçlerinin kalitesi, uluslararasõ 
piyasalarda yer alma ve pazarlamada yetkinlik; dezavantajlarõ da; ürün tasarõmõ, inovasyon 
kapasitesi, komşu ülkelere yapõlan satõşlarõn miktarõnõn yetersizliği olarak ortaya çõkmaktadõr. 
Ulusal yapõ itibariyle rekabet avantajlarõna, gümrük tarifelerinin serbestleştirilmesi, yerli 
üretici kalitesi, telefon ve faks altyapõsõnõn gelişmişliği; aynõ konudaki dezavantajlara ise 
girişimci sermayenin kõtlõğõ, borçlanmanõn kolay olmamasõ ve bürokratik işlemlerin fazla 
oluşu hususlarõ da ilave edilebilmektedir. 
 
Bir ülkenin rekabet gücünü etkileyen ana faktörler OECD tarafõndan ise yerli ekonomik güç, 
insan gücü, finans, yönetim, (devlet) hükümet politikalarõ, bilim ve ekonomi, alt yapõ, 
uluslararasõlaşma olarak kabul edilmektedir. 
 
Rekabetçi stratejilerin seçiminde firmalarõn üstlendiği risk ve karşõlaştõğõ açmazlar, 
teknolojinin gelişimi ve şartlarõn farklõlaşmasõ sebebiyle, dramatik bir biçimde artmaktadõr.  
Uluslararasõ rekabet gücü ile bağlantõlõ bir başka unsur da teknolojinin belirleyici rolüdür. 
Firmalar, eğer başarõlõ bir biçimde rekabet etmek istiyorlarsa, devamlõ olarak teknolojilerini 
yenilemelidir. Üretim tekniğinin geliştirilmesi, ürün yelpazesinin yenilenmesi ve üretim 
hattõnõn re-organizasyonu gibi araçlar rekabetçi ortamda firmanõn ayakta kalabilmesi için 
önemlidir.  
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Bu sebeple, inovasyon, rekabet gücünün devamlõlõğõnda temel teşkil etmektedir. Firmalarõn 
rekabet güçlerin incelenmesinde inovasyon üzerindeki araştõrmalarõn büyük katkõsõ olmuştur. 
İnovasyon temelde rekabetin gereği olarak ortaya çõkan kompleks bir süreçtir. İnovasyon 
yalnõzca şirketlerin AR-GE çalõşmalarõnõn bir sonucu değildir, aynõ zamanda kullanõcõlarõn, 
sağlayõcõlarõn, endüstri birliklerinin, hükümet organizasyonlarõnõn ve hatta çeşitli anlaşmalar 
yoluyla potansiyel rakiplerin yer aldõğõ bir mekanizmadõr. Firma kendini, sürekli devam eden 
bir teknolojik değişim süreci ile bağlantõlõ ilişkiler sisteminde bulmaktadõr. Bu interaktif süreç 
tekrarlayõcõ, artma eğilimli ve kümülatifdir. Ancak günümüzde teknolojinin kümülatif 
yapõsõnõn sõnõrlarõ olduğuna dair yeni bir görüş kabul görmektedir.  
 
Yukarõda açõklanan görüşlere ilişkin önemli sõnõrlamalar getirilmektedir. Temelde bu 
sõnõrlayõcõ görüşler �technological leapfrogging� başlõğõ altõnda toplanmaktadõr. Bu görüşlere 
göre, ilk olarak, her ülkenin yeni teknolojileri öğrenme kabiliyeti birbirinin aynõ değildir. 
Teknolojik değişimleri öğrenme süreci sadece bilginin yoğunluğuna değil ve aynõ zamanda 
değişimi adapte eden ülkenin �kapasitesine� bağlõdõr. Bu sebeple, öğrenme ve adaptasyon 
sürecinde asõl önemli unsur uygulayõcõ ülkenin teknolojik kapasitesidir. Teknolojik kapasite, 
bir bütün olarak, adapte edici ülkenin insan kaynaklarõnõn ( girişimci, yönetici ve teknik 
açõdan) organizasyonunu ve zaman içerisinde endüstri alanõnda verimli çalõşmasõnõ 
içermektedir. Endüstrileşme yolunda en başarõlõ ülkelerde bile, yetişmiş bilim adamõ ve teknik 
personel eksikliğinden hareketle; bilgi toplumuna sõçramayõ destekleyecek insani yapõnõn 
yeterli olmadõğõ ortaya çõkmaktadõr.  
 
 
2. MEVCUT DURUM 

2.1 Maliyet 

Bir ulusal ekonominin rekabet gücü; bu ülke ekonomisinin uluslararasõ pazarlarõn 
standartlarõna uygun mal ve hizmetleri üretebilme ve bu yolla vatandaşlarõnõn reel gelirlerini 
sürekli olarak arttõrabilmesi gücünü ifade etmektedir. Genel olarak doktrin; rekabet gücünün 
üç önemli niteliği üzerinde durmaktadõr. İlk olarak rekabet gücü temelde mikro seviyede, 
firma bazõnda, yorumlanmakta ve ancak ekonomik analizin sonraki aşamalarõnda ulusal 
ölçeğe göre incelenmektedir. İkinci unsur, rekabet gücünün giderek artan bir şekilde teknoloji 
yönlü olarak yorumlanmasõdõr. Son olarak rekabet gücü sõklõkla, hükümet müdahaleleri ve 
belirli firma içi işlemler gibi pazar dõşõ etkenler yoluyla şekillenmektedir.  

Rekabet gücü orijinalinde mikro ekonomik bir terim olarak kullanõlmaktadõr. Genel olarak söz 
konusu terim; firmanõn pazar payõ kazanabilme kapasitesi, karlõlõğõnõ arttõrabilmesi ve büyüme 
gücü ile ilgili olarak kullanõlmaktadõr. Bir firmanõn rekabet gücünü arttõrmak istemesi 
durumunda adapte edebileceği farklõ stratejiler bulunmaktadõr. Söz konusu stratejiler 
arasõndaki temel farklõlaşma, maliyet düşürücü olanlar ve ürün farklõlaştõrma üzerine 
geliştirilenler arasõnda görülmektedir.  

Son dönemde maliyetin belirleyici unsurlarõ olan işgücü, sermaye, doğal kaynaklar ve 
teknoloji arasõndan teknolojinin önemi artmakta ve gerek firmalar gerekse devletler 
teknolojinin artan önemini farkederek araştõrma�geliştirme yatõrõmlarõna ağõrlõk vermektedir. 
İşgücü maliyetinin belirli bir düzeyin altõna inmesinin mümkün olmamasõ nedeniyle, ancak iş 
gücü verimliliğini arttõrmak suretiyle birim maliyet ile elde edilen ürün miktarõnõ arttõrmak 
mümkün olabilir. Reel faiz oranlarõnõn Kamu Kesimi Borçlanma Gereğinin fazla olmasõ, 
bununla beraber sermaye piyasalarõnõn yeteri kadar derin olmamasõ nedeniyle yatõrõm 
yapmaktan caydõracak kadar yüksektir. Bu durum da sermaye maliyetini yükseltmektedir. 
Doğal kaynaklar ise tanõmõ gereği veri kaynaklardõr. Bu nedenle ancak teknoloji düzeyindeki 
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bir artõş firmanõn maliyetini etkin bir biçimde düşürecek ve diğer rekabet avantajlarõ olan 
unsurlarõ da destekleyecektir. Kaldõ ki, Türk firmalarõnõn geçmiş dönemde rekabet avantajõ 
olarak gördüğü ucuz işgücü ve doğal kaynaklarla uluslararasõ arenada mücadele etmeleri 
mümkün değildir. Zira Türkiye, ortalama saat ücreti baz alõnarak yapõlan işgücü maliyeti 
sõralamasõnda 1998 yõlõnda on beşinci sõrada bulunmakta ve işgücü maliyeti Endonezya, 
Rusya, Macaristan, Çin, Güney Kore, Tayvan gibi rakip ülkelerin de üzerinde yer almaktadõr. 

Diğer taraftan rekabet gücünün önemli bir faktörü olan teknoloji ile ilgili olarak yapõlan 
araştõrma geliştirme harcamalarõnõn gayrisafi yurtiçi hasõlaya oranõ OECD ülkelerinde % 2,3 
iken bu oran Türkiye�de binde 5�dir. Gelişmiş ülkelerde özel sektör sanayi kuruluşlarõ 
teknolojik inovasyona büyük bir önem vermektedir. Özel sektörün teknolojik inovasyon 
projelerini teşvik için devlet de mali kaynak ayõrmaktadõr. Oysa Türkiye�de özel sektörün 
araştõrma ve teknoloji geliştirmeye ayõrdõğõ kaynak, yõllar itibariyle artõş gösterse de henüz 
yetersiz düzeydedir. Amerika, Japonya ve Avrupa Birliği�nde özel sektör tarafõndan 
gerçekleştirilen AR-GE harcamalarõ, bu ülkelerin GSYİH�dan AR-GE�ye ayrõlan payõnõn % 
70-75�i düzeyinde iken, Türkiye�de bu oran % 20 düzeyindedir. 

DİE�nin 1997 yõlõ AR-GE Faaliyetleri Anket Sonuçlarõ ile Avrupa Topluluklarõ 
Komisyonu�nun 1997 Aralõk ayõnda yayõmlanan Bilim ve Teknoloji Göstergelerinden alõnan 
yukarõdaki rakamlarõn ortaya koyduğu üzere, Türkiye�de sanayi kuruluşlarõ kendi 
teknolojilerini üretmekten çok, teknoloji satõn alma yoluna gitmektedir. 

2.2 Verimlilik 
Herhangi bir yerli firmanõn iç ve/veya dõş piyasalarda rekabet gücüne sahip olmasõ, rakiplere 
karşõ ürün fiyatõ ve/veya ürün kalitesi yönünden şu anda ve gelecekte aynõ durumda veya 
onlardan üstün olmasõ anlamõna gelmektedir. Yani rekabet kendisini fiyat ve fiyat dõşõ 
avantajlar olarak göstermektedir. Bugün dünya ticaretinde işletmelere rekabet edebilirlik 
özelliğini kazandõran dört temel unsur üzerinde önemle durulmaktadõr: Hõzlõlõk, yenilik, 
farklõlõk ve verimlilik. 

Burada hõzlõlõk, talebe uyum sağlamadaki çabukluk ; yenilik, bir malõn ilk üreticisi olmak; 
farklõlõk, yeni bir ürün yaratmak değil fakat mevcut üründe bir yenilik yaratmayõ 
simgelemektedir. 

Son özellik olarak sayõlan verimliliğin uluslararasõ ticaretteki önemi ise klasik iktisatçõlardan 
beri dile getirilmektedir. Bugün de kimi yazarlarca yüksek verimlilik, bununla birlikte gelen 
yüksek ücret ve yüksek yaşam standardõ üçgeninde tanõmlanmaktadõr. Rekabet edebilirlik, 
ücretleri koruyarak, dahasõ yükselterek ve böylece toplumsal gönenç düzeyinin azalmasõna 
izin vermeyerek üretilen mallarõ satabilmektir. Toplumsal gönenç düzeyini koruma 
görmezlikten gelinemez bir kurum kimliğini kazanõnca, dünya pazarlarõna fiyat rekabet 
edebilirliğiyle girebilmenin en güçlü yolunun, verimlilik düzeyini artõrmaktan geçtiği gerçeği 
kendiliğinden ortaya çõkmaktadõr. 

Son yõllarda dünya rekabetinde esnek üretim yaklaşõmlarõ öne geçmektedir. Çünkü bu 
teknolojiler, bir yandan üretim maliyetlerinin düşürülmesini diğer yandan da kalitenin 
artõrõlmasõnõ olanaklõ kõlmaktadõr. Bu üretim sisteminde, bir yandan verimlilikleri artan 
işçilere daha yüksek ücretler ödenebilmekte, diğer yandan da stoklamadaki düşüşe bağlõ 
olarak maliyetler azalmaktadõr. Sonuç olarak maliyeti düşük, verimliliği yüksek bir üretim 
tarzõ karşõmõza çõkmaktadõr. Buradan hareketle uluslararasõ rekabette en önemli sorun yüksek 
verimlilik sağlamak ve bunu sürekli korumaktõr.  
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Tablo 1�de imalat sanayi alt kollarõnda emek verimliliği düzeyine ilişkin sektörel sõralamalar 
verilmektedir. Buna göre 1995 yõlõ verilerine göre en yüksek emek verimliliğine sahip 
sektörler petrol rafinerileri sanayi, elektrik makinelarõ ve aygõtlarõ sanayi ve porselen sanayi 
olarak sõralandõğõ görülmektedir. Emek verimliliği açõsõndan en alt sõrada yer alan sektörlerin 
ise;dokuma sanayi, gõda sanayi, deri sanayi ve ayakkabõ sanayi olarak sõralandõğõ 
görülmektedir.  

Tablo 1�den hareketle karşõmõza çõkan bu sonuçlarda çarpõcõ olan iki önemli nokta aynõ 
zamanda yapõsal sorunlar olarak da değerlendirilmelidir. Emek verimliği en düşük sektörlere 
bakõldõğõnda bu sektörlerin toplam ihracatta payõ en yüksek sektörler olduğu görülmektedir. 
Bu sektörler bilindiği gibi emek yoğun yöntemlerle üretim yapõlan ve işgücü maliyetleri 
göreli olarak düşük sektörlerdir. Bu özellikleri nedeniyle ihracat oranlarõ yüksek olan bu 
sektörlerin rekabet edebilme güçleri düşük olabilecektir. Önemli olan ihracat potansiyelinin 
bir yandan emek verimliliği yüksek olan sektörlere kaydõrõlmasõ diğer yandan emek verimliği 
düşük ancak ihracat oranlarõ yüksek sektörlerin rekabet edebilme güçlerini artõrmak amacõyla 
verimlilik düzeylerini artõrõcõ önlemlerin alõnmasõ gerekmektedir. 

 Diğer önemli yapõsal sorun ise sektörler arasõ verimlilik farkõnõn yüksek olmasõdõr. Gelişmiş 
ülkelerde verimliliği en yüksek sektörle en düşük sektör arasõndaki fark 2.5-3 kat iken, 
ülkemizde bu fark 25 kat olarak görülmektedir. En yüksek ve en düşük verimlilik düzeylerine 
sahip sektörlerin dõşarõda bõrakõlmasõ durumunda dahi bu fark 10 kat olarak 
gerçekleşmektedir.  

Emek verimliliği açõsõndan Avrupa Birliği ile Türkiye karşõlaştõrõldõğõnda diğer ülkelere 
oranla Türkiye�de tarõm, sanayi ve hizmet sektörlerinin her üçünde de düşük olduğu 
görülmektedir. (Tablo 2). Dünya Rekabet Raporu�nun verilerine göre toplam verimlilikte AB, 
Türkiye�den 6.06 kat, tarõmsal verimlilikte 8.93, Sõnai verimlilikte 4.78, Hizmet 
verimliliğinde ise 4.77 kat önde gözükmektedir. Bu verilere göre AB Türkiye ile arayõ en çok 
tarõmsal verimlilikte açmõştõr. Neredeyse Türkiye�deki tarõmsal verimlilik AB�nin dokuzda 
biri düzeyindedir.  

Tarõmdaki bu durum sanayide de karşõmõza çõkmaktadõr. Bunun en önemli nedenleri de 
sermaye yoğunluğunun (çalõşan kişi başõna düşen makine ve teçhizat) yetersizliğinden, 
kullanõlan teknolojinin geriliğinden, emek- yoğun oluşundan, bazõ işkollarõnda ortalama 
işletme büyüklüğünün minimum ekonomik kapasitenin bile altõnda kalmasõndan, kapasite 
kullanõm oranlarõnõn düşüklüğünden, girdi kalemlerinin kalitesizliğinden vb. 
kaynaklanmaktadõr. Bu göreli değerlendirmenin yanõsõra, 20. yüzyõlõn  önemli hareketlerinden 
biri olarak gündeme gelen ve giderek yaygõnlaşan verimlilik ölçme, izleme, karşõlaştõrma ve 
artõrma çalõşmalarõnõn da önemli katkõsõyla, tüm dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye imalat 
sanayinde de değişik oranlarda da olsa verimlilik artõşlarõ sağlandõğõ görülmektedir.   

2.3 İşgücü Piyasasõ 
Bir ülkenin rekabet gücünün arttõrõlmasõ; üretim faktörlerinin iyileştirilmesi veya rekabet 
kabiliyetinin toplam olarak kazanõlmasõ ile mümkündür. 

OECD�nin hazõrladõğõ Dünya rekabet gücü raporu, ülkelerin rekabet gücünü değerlendirirken 
kullandõğõ 361 ölçütü Giriş Bölümünde belirtilen 8 ana faktör içinde toplamõştõr. Önem 
sõrasõna göre ikinci olan insan gücü faktörü ele alõnõrken, ele alõnan ölçütlerin bazõlarõ şu 
biçimdedir: nüfus, nüfus artõşõ, nüfusun demografik özellikleri, çalõşma gücü, işsizlik oranõ, 
eğitim durumu, beyin göçü, günlük gazete tirajõ, ekonomik bilinç düzeyi, bilgisayar bilinç ve 
kullanõm düzeyi, çalõşma alõşkanlõklarõ ve ustalõklarõ, motivasyon ve yaşam kalitesi. 
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Nisan 1999 tarihinde, DİE tarafõndan yapõlan hane halkõ işgücü anketine göre; bir önceki 
dönemin aynõ ayõna göre ülke nüfusu, bir milyon 34 bin kişi artarak 64 milyon 409 bin kişi 
olmuştur. Türkiye�de toplam nüfusun % 56,4�ü kentsel yerlerde, % 43,6�sõ kõrsal yerlerde 
yaşamaktadõr. 12 ve daha yukarõ yaştaki  çalõşabilir nüfus son bir yõlda 1 milyon 98 bin kişi 
artarak 23 milyon 779 bin kişi olmuştur. Nisan 1999�da 22 milyon 49 bin kişi olarak 
gerçekleşen istihdamõn sektörlere göre dağõlõmõ aşağõdaki biçimdedir: 

Sektörler 
(bin kişi) 1995 1996 1997 1998 1999 

Tarõm 9.879 9.751 9.607 9.030 10.906 

Sanayi 4.359 4.621 4.574 4.878 4.521 

Hizmet 6.597 7.005 7.020 7.322 7.434 

Sanayi ve hizmet sektöründe istihdamda son 1 yõlda gerileme olurken, tarõm sektöründe artõş 
gözlenmektedir. Tarõmõn istihdamdaki payõ Nisan 1998�de % 42,5 iken, Nisan 1999�da % 
45,8�e yükselmiştir. Hizmet sektöründe ise istihdamda sürekli artõş eğilimi vardõr. 

1995 yõlõnda işsizlik oranõ % 7,2 iken 1999�da % 7,3�e çõkmõştõr. Ancak 1995�de eksik 
istihdam % 7 iken, 1999�da % 6,9 olarak gerçekleşmiştir. 1999 yõlõnda işsizlik ve eksik 
istihdam rakamlarõ toplandõğõnda atõl durumdaki işgücü oranõnõn % 14,2 olduğu anlaşõlõr.  

İstihdamõn işteki durumu (1000 
kişi) 

1995 1996 1997 1998 1999 

Ücretli ve yevmiyeli 8.168 8.746 8.677 9.113 9.044 

Kendi hesabõna çalõşan ve işveren 6.235 6.172 6.560 6.621 6.482 

Ücretsiz aile işçisi 6.429 6.468 5.964 5.296 6.523 

İşsizlik oranõ (%) 7.2 6.3 5.9 6.4 7.3 

Eksik İstihdam (%) 7.0 6.3 5.1 6.0 6.9 

İşsizlik oranõ + Eksik İstihdam (%) 14.2 12.6 11.0 12.4 14.2 

Türkiye işgücü piyasasõnda kayõt dõşõ / marjinal işgücü kullanõmõnõn önemli ölçüde yaygõn 
olduğu ve yõllar itibariyle bu eğilimde artõş olduğu tahmin edilmektedir. Marjinal işgücü 
kullanõmõnõn toplam işgücüne oranõnõn tarõm dõşõ sektörlerde yaklaşõk % 28 olduğu, özel 
kesim dikkate alõndõğõnda 1994 yõlõ özel imalat sanayi istihdamõnõn yaklaşõk % 53�ünün 
marjinal işgücü olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, işgücü piyasasõnda kayõt dõşõlõğõn önemli 
boyutlarda olduğunu göstermektedir. Aynõ zamanda, net veriler bulunmamakla beraber, 
önemli bir oranda çocuk işçiliğin yaygõnlaştõğõ tahmin edilmektedir. 

Yaygõn kanaatin aksine, DPT verileri Türkiye�de işgücü maliyetinin dünyadaki en ucuz 15 
inci ülke olduğunu göstermektedir. Bu durumun nedeninin işgücü maliyetini etkileyen vergi 
ve fonlarõn yüksek düzeyde seyretmesi olduğu düşünülmektedir. 
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1998 Yõlõ İşgücü Maliyeti Sõralamasõ 

Sõra No Ülke Saat Ücreti (ABD Dolarõ) 

1 Endonezya 0.09 

2 Rusya 1.15 

3 Macaristan 1.40 

4 Meksika 1.52 

11 Şili 4.74 

12 G. Kore 4.89 

13 Tayvan 5.07 

14 Portekiz 5.15 

15 Türkiye 5.24 

�   

42 İsviçre 24.22 

43 Almanya 27.89 

1991 yõlõnda çõplak ücret baz alõnõrsa 1998 yõlõna gelindiğinde özel kesim imalat sanayinde 
ücretlerin reel olarak 18.2 oranõnda azaldõğõ görülür. 

Yõllar Çõplak brüt ücret 
(TL / Ay) Ücret endeksi Geçinme endeksi Reel ücret endeksi 

1991 2.063.000 100 100 100 

1992 3.653.000 177.1 170.1 104.1 

1993 6.137.000 297.5 282.5 105.3 

1995 16.954.000 821.9 1.128.4 72.8 

1997 57.719.000 2,797.8 3,780.3 74.0 

1998 117.747.000 5,707.6 6,978.4 81.8 

İşgücü piyasasõnõ etkileyen diğer bir unsur, hem işçilik maliyetlerini arttõran hem de, ücret 
gelirini azaltan kesintilerdir. 100 olan işçilik maliyeti bu kesintiler sonucunda işçiye  48.9 luk 
bir gelir olarak yansõmaktadõr. 
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1988-1996 yõllarõ arasõnda ücretliler ulusal gelirden % 21.5 ile % 24 arasõnda pay alõrken; 
toplam gelir vergilerinin % 45 ile % 51.4�ünü ödemektedir. Bu durum çalõşanlarõn önemli bir 
vergi ve fon yükü altõnda olduğunu göstermektedir. 

Teknolojideki gelişme, işin niteliği, mesleki dağõlõm üzerindeki etkisi, istihdamõn yapõsõ ve 
kullanõmõ üzerinde oynadõğõ rol dikkate alõnõrsa eğitim ve sürekli meslek eğitiminin 
kaçõnõlmaz bir öneme sahip olduğu görülür. TİSK�in, üye işyerlerinde 122.488 işçiyi 
kapsayan araştõrmasõna göre (1998) çalõşanlarõn % 0.2 okuma yazma bilmiyor. Yalnõz okuma 
yazma bilenler % 0.6, ilkokul mezunlarõnõn oranõ ise % 37.3 iken, lise mezunlarõnõn oranõ % 
43.6, yüksek okul mezunlarõnõn oranõ yalnõzca % 3.1�dir. Formel sektördeki bu tablo marjinal 
sektörle birlikte  ele alõnõrsa, oranlarda ilk üç grup lehine büyük bir değişim olacağõ tahmin 
edilebilir. Sürekli meslek eğitimi konusunda hemen hiç veri bulunmazken, bu konudaki 
faaliyetlerin sistematik olmaktan uzak ve dikkate alõnmayacak bir orana sahip olduğu 
söylenebilir. 

İmalat sanayinde haftalõk çalõşma süresi ortalama 48,2 saattir. Buna göre OECD ülkeleri 
arasõnda haftalõk çalõşma süresi en uzun ülke Türkiye�dir. Marjinal sektördeki haftalõk çalõşma 
süresinin yukarõdaki sürenin bir hayli üzerinde olduğu düşünülürse, haftalõk çalõşma süresi 
ortalamasõ daha da yukarõlara çõkacaktõr. 

İşgücü piyasasõnõn önemli unsurlarõndan biri de işçi sağlõğõ ve iş güvenliğidir. İş kazalarõ 
nedeniyle 1996 yõlõnda günde 4.08 kişi ölürken, 8.9 kişi sürekli görmezlik durumunda kalmõş, 
3.05 kişi meslek hastalõğõna yakalanmõş ve günde 237.8 iş kazasõ meydana gelmiştir. Marjinal 
sektörde bu alanda olup bitenlerin kayõtlara geçmediği düşünülürse durum ürkütücü 
boyuttadõr 

Formel sektörde işten ayrõlma oranõ 1998 yõlõ verilerine göre % 30,5�dir. 1994 yõlõnda 470.000 
kişi olarak tahmin edilen formel sektördeki işten atõlma rakamõ 1998 yõlõnda 310.000 olarak 
gerçekleşmiştir.  

Çalõşma Bakanlõğõ�nõn 1999 istatistiklerine göre toplam sendikalõ işçi sayõsõ 2.987.975�dir. 
Toplam istihdam edilmiş işçilerin sendikalaşma oranõ % 12,56�dõr. Türkiye bu oranla OECD 
ülkeleri arasõnda son sõradadõr. 

 

2.4 Kalite ve Standardizasyon 
Yeni bir bin yõla girerken uluslararasõ ticaretin yaygõnlaşmasõyla, ülkeler bölgesel 
entegrasyonlara ve serbest ticaret antlaşmalarõna yönelmişlerdir. Bunlardan hem dünya hem 
de ülkemiz gündemine yerleşen en önemli iki tanesi, GATT Antlaşmasõ ve Avrupa Topluluğu 
ile imzalanan Gümrük Birliği Antlaşmasõ�dõr. Tamamen serbest rekabet ortamõna dayanan bu 
iki antlaşma ile gümrük duvarlarõnõn kademeli olarak kalkmakta, yerine belirli hukuksal 
önlemler ile teknik denetim ve üreticinin belirli bir kaliteyi sağlamasõ yükümlülükleri 
gelmektedir. Bununla amaç, ortaya çõkan ürünün bütün kontrollerinin ve pazarlanacağõ 
ülkenin kurallarõna uygunluk işlemlerinin, üretildiği ülkede yapõlmasõdõr. Hukuki önlemlerin 
kapsadõğõ yasal düzenlemelerin yanõ sõra, ihtiyaç duyulan teknik düzenlemeler ile, her 
ülkenin, üretim, hizmet ve ticaret sektörlerinin oto-kontrol mekanizmalarõ ile uluslararasõ 
sisteme uygunluğunun tescil edilmesi hedeflenmektedir. 

Gümrük duvarlarõnõn kademeli olarak kaldõrõlmasõ ve ticarette karşõlaşõlan teknik engellerin 
azaltõlmasõ için çalõşmalara başlanmasõ sonucunda uluslararasõ ticarette rekabet edebilmek için 
gerekli en önemli öğe ürün kalitesi olarak ortaya çõkmõştõr. Ürün kalitesin arttõrõlabilmesi için 
gereken unsurlardan biri de kalitenin artmasõnõ teşvik edecek ulusal kalite altyapõsõdõr. Bu 
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altyapõ,  metroloji (ölçüm), standardizasyon, test, sertifikasyon (belgelendirme) ve 
akreditasyon aktivitelerinin güvenirliliği ve uluslararasõ geçerliliğini sağlayan unsurlardan 
oluşur.  

İngiltere�de başlayan kalite güvence standartlarõnõ geliştirme çalõşmalarõ kõsa zamanda bütün 
dünyaya yayõldõ ve ilk uluslararasõ kalite güvence standartlarõ ISO tarafõndan 9000 serisi 
standartlar olarak yayõnlandõ. Doğal olarak kuruluşlarõn bu standarda uygun faaliyette bulunup 
bulunmadõklarõnõn belirlenmesi ise paralelinde bir sertifikasyon sistemini oluşturdu. 1950 
lerde sertifikasyon sistemlerinin gelişmesi ile sertifikasyon işlemi yapan kuruluşlarõn 
onaylanmasõ (akreditasyonu)  kavramõ da doğdu. Böylece endüstrileşmiş ülkeler, metroloji, 
standardizasyon ve sertifikasyonun yanõ sõra akreditasyon sistemlerini de kurmaya başladõlar.  

Bütün endüstrileşmiş ve hõzla endüstrileşen ülkeler, kalite altyapõsõ kapsamõnda, metroloji, 
standardizasyon, sertifikasyon, akreditasyon ve kalite konularõnda büyük yatõrõmlar yapmakta, 
yapõlan yatõrõmlarõ teşvik etmektedirler. Endüstrileşmiş ülkelerde milli gelirin onda birinin 
ölçme kaynaklõ olduğu göz önüne alõnõrsa sanayinin rekabet unsurlarõndan biri olarak kalite 
altyapõsõnõn önemi daha da iyi anlaşõlabilir. Ülkelerin yanõ sõra bölgesel organizasyonlarda 
kendi bölgelerine özgü kalite altyapõsõ kurumlarõnõ oluşturmuş ve bu kurumlarõn faaliyetleri 
için büyük kaynaklar ayõrmõştõr. 

Ülkemizdeki mevcut durum 5 alt başlõk şeklinde ele alõnmõştõr : 

 
a. Metroloji 
Ülkemizde metroloji konusundaki ilk çalõşmalar 1875 yõlõnda Osmanlõ İmparatorluğunun 
Metre Konvansiyonuna katõlmasõ ile başlamõştõr. 1931 yõlõnda yayõnlanan 1782 sayõlõ Ölçüler 
Kanunu ile genç Türkiye Cumhuriyeti modern bir ölçü sisteminin ilk aşamasõ olan yasal 
dayanağa kavuşmuştur. Buna karşõlõk sayõn Hüsamettin Yalhõ�nõn 1937 yõlõnda kaleme aldõğõ 
�Ölçü Mevzuatõ� adlõ eserinin önsözünde yer alan �Bir memleketin sanayii ölçü ile yükseldiği 
muhakkaktõr. Fakat ne çare ki memleketimizde bir Fizik Teknik Laboratuarõ açõlmadõkça 
yabancõ milletlerin yalan yanlõş yaptõklarõ ve memleketimize ithal ettikleri ölçü aletlerini 
kendimize mal ede ede genç Türkiye�ye kötü, köhne bir san�at mekanizmasõ kuruyoruz 
demektir� cümlesindeki �Fizik Teknik Laboratuarõ� ibaresiyle kasdedilen metroloji enstitüsü 
o yõllarda kurulamayõnca son derece modern bir şekilde hazõrlanan Ölçüler Kanunu için 
gereken teknik destek oluşamamõş ve uygulamada beklenen yararlarõ sağlayamamõştõr.  

1984 yõlõnda Başbakanlõk�õn direktifiyle TÜBİTAK tarafõndan böyle bir laboratuarõn kurulma 
çalõşmalarõna başlanmõş ve 1992 yõlõnda TÜBİTAK bünyesinde Ulusal Metroloji Enstitüsü 
(UME) kurulmuştur. 

 

UME, Türkiye�yi BIPM nezdinde teknik yönden temsil etmekte, Avrupa Metroloji Enstitüleri 
Birliği (EUROMET) ve Orta Doğu, Kuzey Afrika Metroloji Enstitüleri Birliği�nde 
(MENAMET)  tam üye olarak yer almaktadõr. UME ayrõca Uluslararasõ Ölçme 
Konfederasyonu (IMEKO) ve Avrupa Kimyasal Ölçüm Birliği (EURACHEM) üyesidir. 
UME, 1999 yõlõnda başta ABD, Japonya, Avustralya ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 
38 ülkenin metroloji enstitülerinin imzaladõğõ tanõnma antlaşmasõnõ imzalamõştõr. BIPM 
tarafõndan yürütülmekte olan bu antlaşma kapsamõnda UME�nin yaptõğõ ölçümler 37 ülke 
tarafõndan tanõnmaktadõr. 
Yasal Metroloji konusunda yetkili kuruluş Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ�dõr. Yasal Metroloji 
alanõnda Türkiye�nin OIML Sertifikasyon Sistemine dahil olmamasõ Türk endüstriyel 
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ürünlerinin dõş satõmõnda birtakõm güçlüklerle karşõlaşõlmasõna ve dolayõsõ ile rekabet şansõnõn 
azalmasõna neden olmaktadõr.     

b. Standardizasyon 
Önceleri TOBB bünyesinde başlayan standart hazõrlama faaliyetleri, 1960 yõlõnda kurulan 
Türk Standartlarõ Enstitüsü (TSE) tarafõndan üstlenilmiştir. TSE, ISO (International 
Standardisation Organization) ve IEC (International Electrotechnical Commission)�nin tam 
üyesidir. TSE, Avrupa Birliğinin organlarõ olan CEN (European Standardisation Committee) 
ve CENELEC (European Electrotechnical Standardisation Committee) nezdinde de �affiliate� 
üyedir.  

TSE birçok bölgesel kuruluşta da aktif üyedir. Hazõrlanan ve/veya adapte edilen standart 
sayõsõ açõsõndan Türkiye dünyanõn önde gelen ülkeleri arasõnda yer almaktadõr. TSE�nin 
birçok ülkenin standart hazõrlama kuruluşu ile karşõlõklõ işbirliği antlaşmasõ mevcuttur. 

c. Sertifikasyon (belgelendirme) 
Sistem, ürün, hizmet ve personel konularõndaki sertifikasyon işlemlerinden Ülkemizde en 
yayõn olanlarõ kalite güvence sistem sertifikasyonu ile çevre sistemleri sertifikasyonudur. 
Askeri standartlar olan AQAP serisi standartlara uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme 
Milli Savunma Bakanlõğõ tarafõndan yapõlmaktadõr.  Sivil kuruluşlarõn kalite güvence 
sistemleri, ISO 9000 serisi standartlar kapsamõnda, çevre sistemleri de ISO 14000 serisi 
standartlar kapsamõnda, TSE ve yurtdõşõnda faaliyet gösteren çeşitli belgelendirme 
kuruluşlarõnõn Türkiye temsilcileri ile yapõlmaktadõr. Ancak sertifikasyon hizmeti veren 
kuruluşlardan hiçbiri Türkiye�de akredite olmamõşlardõr. Bu durum, Türkiye�de verilen 
belgelerin yurtdõşõndaki geçerliliği konusunda problemlere neden olmaktadõr. 

Ürün, hizmet ve personel sertifikasyonu ise yok denecek kadar azdõr ve bu eksiklik sanayiinin 
rekabet edebilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 

d. Akreditasyon 
İlk çalõşmalarõ 1992 yõlõnda başlayan Türkiye Akreditasyon Kurumu 1999 yõlõ sonunda 
kurulmuştur. 2000 bin yõlõ başõnda henüz faaliyete geçmemiştir. 

Akreditasyon faaliyetlerinin eksikliği Türk Sanayinin rekabet edebilirliği açõsõndan ciddi bir 
problem olarak görünmektedir.  

e. Kalite 
Ülkemizde kalite konusunda çeşitli faaliyetler gözlenmekte ise de bunlarõn içinde sanayiinin 
rekabet unsurunu etkileyecek altyapõ niteliğindeki en önemli etkinlik Ulusal Kalite Ödülü ve 
Ulusal Kalite Kongresi�dir. Ulusal Kalite Ödülü Avrupa EFQM Modeli baz alõnarak büyük 
işletmeler ve KOBİ�ler olarak iki kategoride verilmektedir. 2000 yõlõndan sonra Kamu dalõnda 
da ödül verilmeye başlanacaktõr. TÜSİAD ve KalDer (Kalite Derneği) tarafõndan organize 
edilen ödül, Ülkemizde kalite bilincinin yerleşmesine büyük katkõlarda bulunmuş olup, bu 
ödülü alan kuruluşlarõmõz Avrupa Kalite Ödülünde de büyük başarõ göstermişlerdir. Buna ek 
olarak bir çok ödül değerlendiricisi Avrupa Kalite Ödülü değerlendirmelerinde de yer 
almaktadõr.  
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TSE de Avrupa Kalite Organizasyonu�nun, EOQ (European Quality Organisation), aktif bir 
üyesi olarak Ülkemizdeki kalite çalõşmalarõnda yer almaktadõr. 

2.5 Çevre 
Avrupa ile birleşme sürecine giren ülkemizde, sanayide rekabet gücünün arttõrõlmasõ için  
gerekli şart bütün yatõrõmcõlarõn aynõ haklara sahip olmalarõ ve asgari kõstaslara uygun mal ve 
hizmet üretmeleri gerekmektedir. Bilindiği üzere faaliyet sahiplerince çevre için yaptõklarõ 
bütün harcamalar birer maliyet unsuru haline gelmekte, bu unsur mal ve hizmetlerin üzerine 
maliyet olarak eklenmektedir. 

Bu itibarla; 

-Üretimde arõtma tesisi kuranlar, 

-İSO 14001 sağlayanlar, 

-Emisyonlarõnõ yasalarda belirtilen standartlarõn altõna çekenler, vb. faaliyetler sonucu çevreyi 
koruma adõna harcama yapanlarõn ürettikleri malõn birim fiyatõnõn arttõğõ görülmektedir. 

Küreselleşen dünyada çevre ve ticaret ilişkisi ile ilgili düzenlemeler, eşzamanlõ yürüyen iki 
süreç içinde şekillenmektedir. Bunlardan biri, GATT / WTO öncülüğündeki ticaretin 
serbestleşmesidir, ki bu süreç ticaret hacmi kõsõtlamalarõ ve gümrük vergileri gibi korumacõ 
ticaret engellerini kaldõrmaktadõr. İkinci süreç ise, dünyada artan çevre bilinci sonucu çevreyi 
koruma standartlarõnõn geliştirilmesidir. Bu iki sürecin birlikte oluşturduklarõ etkilenmeler 
sonucunda, uluslararasõ ticareti engelleyici teknik sõnõrlamalara, ancak çevre koruma 
gerekçesi ile izin verilmektedir.  

Giderek artmakta olan çevre koruma kaynaklõ tarife dõşõ engellerin çoğu ürün bazõnda çevre, 
sağlõk ve güvenlik standartlarõna dayandõrõlmaktadõr. Zaman zaman da gizli bir korumacõlõğõn 
kalkanõ olarak ülkelerin küresel pazardaki rekabetini etkileyebilmektedir. Ancak, bir ülke 
mallarõna diğer ülkeler tarafõndan uygulanan tarife dõşõ engeller, o ülkeye karşõ kasõtlõ bir 
uygulama olsa da, bunun gerçekleşebilmesine o ülkedeki teknik ve yasal eksiklikler neden 
olmaktadõr. Bunun önlenmesi de uluslararasõ taahhütlerin gereklerini yerine getirecek üretim 
ve çevre koşullarõnõ ülke düzeyinde yaratmakla mümkündür. 

Türkiye açõsõndan bakarsak, özellikle dõş pazarlarda rekabet gücü artan ve dõş ticaret hacmi 
büyüyen tekstil ve gõda gibi sektörlerde çevre koruma gerekçeli engellerle karşõlaşõlmaya 
başlanmõştõr ve bunun daha da artacağõ beklenmektedir. Burada yapmamõz gereken, bu 
engelleri önceden öngörerek bunlara karşõ önlem almaktõr. 

Bu önlemler içinde en önemlilerinden birisi temiz üretimin yaygõnlaştõrõlmasõdõr. Temiz 
üretim, verimliliği artõracak, hava, su ve toprağõn kirlenmesini önleyecek, atõklarõ kaynağõnda 
yok edecek ve insan ve çevre üzerindeki riskleri en aza indirecek proses ve ürünlerin sürekli 
ve entegre şekilde uygulanmasõdõr. 

Temiz üretim; çevreye bakõş ve çevreyle ilişkiler için yeni yaklaşõm ve davranõş normlarõ 
geliştirilmesini, mevcut teknolojik uygulamalarda verimliliğin artõrõlmasõna ve atõklarõn 
azaltõlmasõna yönelik daha iyi yönetim tekniklerin ve iş programlarõnõn uygulanmasõnõ, ve en 
önemlisi teknolojinin değiştirilmesi ya da mevcut olanõn iyileştirilmesini yani �temiz 
teknoloji� uygulamalarõnõ kapsar. Sadece üretim proseslerine değil, ürün ve hizmetlere de 
uygulanmaktadõr. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                 Sanayi Politikalarõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/sanayi/oik545.pdf. 218 

Bu özellikleriyle temiz üretim, çevreyi korumak için ortaya konulmakta olan bir dizi hukuki 
düzenleme ve yaptõrõmlara uymanõn en etkili aracõdõr.  

Sonuç olarak temiz üretim, yukarõdaki bölümde sayõlan çevre koruma kaynaklõ tarife dõşõ 
teknik engellerin aşõlmasõ için etkili bir araçtõr ve uluslararasõ pazarlarda firmalar açõsõndan ve 
ulusal düzeyde rekabet gücümüzün artmasõnõ sağlayacaktõr. 

Ayrõca, 1992 yõlõnda Rio�da küresel ölçekte benimsenen �sürdürülebilir kalkõnma�ya iş 
dünyasõnõn nasõl katkõda bulunacağõnõn bir formülasyonu olarak, eko-verimlilik kavramõ 
gündeme gelmiştir. Tüm ülkeler için yeni sayõlabilecek bu kavramla ilgili politikalar, 
tedbirler, programlar, göstergeler (�GSMH / enerji�, �GSMH / katõ atõk miktarõ�, �endüstriyel 
üretim / enerji�, �GSMH / su kullanõmõ�, �ton-km / enerji� gibi) hõzla geliştirilmektedir ve 
kõsa zamanda küresel ölçekte rekabetin bir unsuru haline gelecektir. Bu nedenle, bu kavramõn 
ülkemizde de tanõtõmõ ve uygulanmasõna ilişkin çalõşmalarõn, hem kamu hem de özel sektör 
nezdinde başlatõlmasõnda yarar vardõr.  

 �Sürdürülebilir Kalkõnma İçin İş Konseyi (WBCSD)�nin tanõmõna göre eko-verimlilikten 
bahsedilebilmesi için: 

-Rekabet edebilecek şekilde fiyatlandõrõlmõş mal ve hizmetlerin sunulmasõ, 

-İnsan gereksinimlerinin karşõlanmasõ ve yaşam kalitesinin artõrõlmasõ, 

-Mal ve hizmetlerin yaşam döngüsü (Life-cycle) boyunca ekolojik etkilerin ve kaynak 
yoğunluğunun giderek azaltõlmasõ, hiç değilse yeryüzünün kaldõrma kapasitesi seviyesinin 
tutturulmasõ gerekmektedir. 

 

2.6 Tasarõm ve Marka Geliştirme 
Giderek daha fazla ürün ve firmanõn rekabetine sahne olan günümüz pazarlarõnda firmalar 
ürünlerini rakiplerinden farklõlaştõrmak için yeni yöntemler geliştirmek zorunda kalmaktadõr. 
Fiyat ve kalite yoluyla ürün farklõlaştõrma gibi klasik yöntemler, bu unsurlarõn küresel pazarda 
standart bir nitelik kazanmalarõyla beraber giderek ayõrt edici özelliklerini kaybetmektedir. 
Artõk kalite, bir ürünün satõlabilmesi için olmazsa olmaz bir koşul haline gelirken, fiyat ise 
kalite ile bağlantõlõ olarak standartlaşmakta ve her iki unsur da ürünleri pazarda farklõlaştõrma 
işlevlerini yitirmektedir. Bu gelişmeler, ürünlerin farklõlaştõrõlmasõnda etkin bir araç olarak 
endüstriyel tasarõmõ öne çõkartmakta, tasarõmõn yeni ve ciddi bir rekabet unsuru olarak 
değerlendirilmesine yol açmaktadõr.  

Tasarõm, fiyat, kalite ve performans olarak benzer ürünlerin yer aldõğõ pazarda, ürün bazõnda 
anlamlõ farklõlõklar ve katma değer yaratmanõn en etkin araçlarõndandõr. Bir ürünün 
işlevselliği, dayanõklõlõğõ, güvenli olmasõ, görsel çekiciliği, kullanõm kolaylõğõ, kalitesi gibi 
tasarõmõn belirleyici olduğu fiyat dõşõ rekabet unsurlarõ, öncelikle ürünün kendisinden 
beklenen işlevi en yüksek performans, kalite ve güvenlik standartlarõnda gerçekleştirmesini 
sağlamaya yöneliktir. Ancak bu sayõlan unsurlarõn bir firmanõn ürettiği ürünü, potansiyel 
müşterilerin gözünde, piyasadaki rakip ürünlerden farklõ ve üstün kõlacak nitelikleri sağlõyor 
olmalarõ, onlarõ uluslararasõ ticarette giderek önem kazanan önemli rekabet araçlarõ haline 
getirmektedir. Yani tasarõmõn ürünleri bütünsel olarak farklõlaştõrma niteliği can alõcõ bir 
rekabet unsurudur. Tasarõm yoluyla katma değer yaratmak ve farklõlaşmak marka yaratmanõn 
da temelini oluşturur. Marka yaratmak, özellikle fason üretici olarak, düşük fiyata dayalõ 
stratejiler izleterek uluslararasõ pazarlara giren yeni sanayileşen ülke firmalarõ için hayati bir 
öneme sahiptir. Bu firmalar ancak  kendi markalarõnõ geliştirerek bu pazarlarda kalõcõ 
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olabilirler. Fason üretimle yapõlan ihracat düşük kar marjlarõ ve her yõl piyasaya daha düşük 
fiyatla giren yeni fason üreticiler nedeniyle kalõcõ bir ulusal rekabet gücünün oluşturulmasõnda  
kalõcõ bir temel oluşturamaz. Bu nedenle marka geliştirme ulusal rekabet gücü  açõsõndan 
önemli bir unsurdur. 

Türkiye�de tasarõmõn bir rekabet unsuru olarak değerlendirilmesi ve çeşitli sektörlerdeki 
firmalar tarafõndan bilinçli bir şekilde kullanõmõ az sayõda firmayla sõnõrlõdõr. Aslõnda tasarõm 
Türkiye�de nispeten yeni bir olgudur. Uzunca bir süre tasarõm, sadece toplumun üst gelir 
gruplarõna hitap eden lüks tüketim ürünlerine özgü bir unsur olarak değerlendirilmiş, stratejik 
bir rekabet faktörü olarak önemi anlaşõlamamõştõr. 

 

Tasarõmõn Endüstrideki Karar Odaklarõnca Algõlanõşõ 
Türkiye�de tasarõm 1970�lerde bir iki öncü sanayi kuruluşu tarafõndan uygulanmaya 
çalõşõlmõşsa da, üretici ve ürün sayõsõnõn düşük, alõm gücünün sõnõrlõ olduğu kapalõ ekonomi 
şartlarõnda tasarõm ve yeniliği özendirici rekabet koşullarõ oluşmamõştõr. Ancak bugün 
1980�lerden bu yana izlenen dõşa açõk ekonomi politikalarõ, 1995�de kabul edilen Gümrük 
Birliği Anlaşmasõ ve beraberindeki yasal düzenlemeler ve nihayet 1999�da başlayan Avrupa 
Birliği adaylõk süreci Türk firmalarõnõn daha rekabetçi şartlar içinde faaliyet göstereceklerini 
açõkça ortaya koymaktadõr.  

Tasarõmõn rekabet gücüne katkõsõ öncelikle, 1980�li yõllarda ihracatla tanõşan sektörlerdeki 
bazõ firma yöneticilerince anlaşõlmõştõr. Ürün farklõlaştõrma unsuru olarak tasarõm önce fason 
ürünlerde kullanõlmõş, daha sonra ihraç ürünlerinde katma değer yaratmanõn aracõ olarak 
önemi anlaşõlmaya başlamõştõr. Yurtdõşõ pazarlarla ilişkisi yoğun tekstil, elektronik gibi 
sektörlerdeki firmalarõn yöneticileri tasarõmõn önemini diğer sektörlerdeki karar odaklarõna 
göre daha erken anlamõştõr. 1990�lõ yõllarõn başõndan itibaren ihracat yapmayan yerli üreticiler 
de iç pazarda oranõ giderek artan ithal ürünler sebebiyle yüksek kalite, performans ve tasarõm 
niteliklerine sahip ürünlerle rekabet etmek zorunda kalmaya başlamõştõr. İç pazarda artan 
rekabete paralel olarak, ürün niteliklerinin rekabet gücündeki önemi de artmõştõr. 1995�de 
kabul edilen Gümrük Birliği anlaşmasõ gereğince iç pazarõn Avrupa sanayi ürünlerine daha da 
fazla açõlmasõ bu süreci hõzlandõrmõştõr. Bu süreç içinde önce kalite daha sonra da teknolojik 
yenilik gibi kavramlar Türk endüstrisinin bazõ kesimlerince önemli rekabet unsurlarõ olarak 
kabul görmeye başlamõştõr.  

1990�larõn sonunda tasarõmdan, kalite ve teknoloji kadar olmasa da Türk endüstrisinde söz 
edilmeye başlanmõş, hatta az sayõda büyük ölçekli firma tarafõndan asli bir rekabet öğesi 
olarak değerlendirilmeye alõnmõştõr. Gümrük Birliği ile beraber beyaz eşya, seramik vitrifiye, 
elektronik, mobilya gibi bazõ sektörlerde büyük firmalarõn ilk defa tasarõma ciddi anlamda 
yatõrõm yapmaya başladõklarõ görülmüştür. 

Ancak tasarõmõn rekabet gücünün arttõrõlmasõ yönündeki rolü, tasarõmõn nasõl ve ne için 
kullanõlacağõ gibi konularda, genelde Türk endüstrisindeki karar odaklarõnõn yeterince 
bilgilendirilmemiş olduklarõ görülmektedir. Özellikle, Türk ekonomisinin istihdam açõsõndan 
önemli kõsmõnõ oluşturan küçük ve orta ölçekli firmalar tasarõm konusunda bilgilendirilmeye 
muhtaçtõr. 

Tasarõm İnsan Gücü: Nitelik ve Nicelik 
Türkiye�de tasarõm konusunda mesleki eğitim 1970�li yõllarõn başõndan beri verilmektedir. 
Halen kesin sayõ bilinmemekle beraber 1300�ün üzerinde diplomalõ tasarõmcõya sahip 
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olduğumuz sanõlmaktadõr. Tasarõm eğitimi dünya standartlarõnõn altõnda olmamakla beraber, 
hõzla değişen tasarõm teknolojileri ve metotlarõ õşõğõnda yeniden yapõlandõrõlma ihtiyacõndadõr. 
Lisansüstü programlarõn sayõsõ artmaktadõr. Ancak endüstri ile süreklilik gösteren ilişkiler 
kurulamamõştõr.  

2.7 Devlet Sanayi İlişkisi 
Dünya ekonomisinde yaşanan değişimler küresel piyasalarda daha rekabetçi bir ekonomik 
ortamõn oluşumunu hõzlandõrmõştõr. 

Gelişmiş ülke hükümetlerince, firmalarõna yurtdõşõnda yeni iş ve yatõrõm imkanlarõ açõlmasõ, 
mevcut engellerin kaldõrõlmasõ, ihracatõn artõrõlmasõ dõş politikalarõnõn birincil önceliği haline 
gelmiş ve ekonomik/ticari diplomasi uygulamalarõ gündemlerinde önemli yer almaya 
başlamõştõr. Yurtdõşõna yönelik tüm siyasi ziyaretlerde bu konular yoğun olarak önemle yer 
almaya  başlamõştõr. Kamu yönetimi de bu temel hedefi gerçekleştirmeye uygun şekilde 
yeniden yapõlanmõş gerekli personel ve imkanlarla donatõlmõştõr. Hõzla sanayileşmekte olan 
ülkelerinde dõş politikalarõnda ekonomik/ticari diplomasi kavramõna stratejik ağõrlõk 
kazandõrõlmaya başlanmõştõr. 

Bu gelişmeler günümüzde uluslararasõ ilişkilerde �Tüccar Devlet� kavramõnõ ortaya 
çõkarmõştõr. 

Ayrõca, rekabetçi ekonomik ortam hükümetler düzeyinde ekonomik / ticari diplomasi 
kavramõnõ doğururken diğer yandan da firmalarõn globalleşmesini gündeme getirmiştir. 
Firmalarõn globalleşmesi bugün geçmişte uluslararasõ ticaretin yarattõğõ ekonomik 
entegrasyonla kõyaslanamayacak kadar geniş ve kapsamlõ bir entegrasyonun, bir uluslararasõ 
üretim sisteminin doğmasõna neden olmuştur. Yabancõ yatõrõmlarõ kabul eden ülkeler 
ekonomilerinde her geçen gün büyüyen ve uluslararasõ nitelik taşõyan firmalarõn oynadõğõ 
rolle karşõ karşõya bulunmaktadõr.  

Ülkemizde sanayi sektörünün rekabet gücü  kazanmasõ açõsõndan Devlet-Sanayi ilişkileri iki 
yönde ele alõnmaktadõr. Bunlarõn ilki yurtdõşõna yönelik olarak ekonomik / ticari diplomasi 
geliştirilmesi olup ikincisi ise yurtdõşõnda yürütülen bu faaliyetlere paralel olarak sanayinin 
rekabet gücü kazanmasõna yardõmcõ olacak düzenlemelerin ülke içinde uygulanmasõdõr.  

2000�li yõllarda dünyanõn hõzla gelişmekte olan pazarlarõndan birisi olarak kabul edilmektedir. 
Bu gelişmeye paralel olarak ülkemiz de kendisi açõsõndan hõzla gelişmekte olan pazarlar ve bu 
pazarlara ilişkin olarak yürütülecek politikalarõ tespit edecek çalõşmalar içine girmiştir. Bu 
çalõşmalarda ekonomik / ticari diplomasi imkanlarõnõn değerlendirilmesi ve strateji oluşturma 
çabalarõ ile desteklenmeye çalõşõlmaktadõr.  

Sanayinin rekabet gücü kazanmasõna yardõmcõ olabilmek amacõyla da KOBİ�lere yönelik 
politikalar, devlet yardõmlarõ kararlarõ, teknolojik kapasitenin arttõrõlmasõna yönelik 
uygulamalar gibi pek çok konuda çalõşmalar sürdürülmektedir. 

Ancak, dünyada firmalarõn globalleşmesinin yarattõğõ sonuçlar, ülkemiz ve gelişmekte olan 
ülkeler için mevcut politika çerçevelerini zorlayan bir yapõ karşõmõza çõkarmaktadõr. 
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3. SORUNLAR 
 
3.1 Maliyet 
Rekabet gücünü belirleyen en önemli faktörlerden biri maliyetlerin düzeyidir. Zira maliyetler 
yoluyla rekabet gücü sağlanmazsa, işletmelerin yaşamasõ ve zaman içinde kalõcõ olmasõ 
imkansõz hale gelecektir. 

Maliyetin içindeki en önemli unsur olan işgücü maliyetini incelediğimiz zaman; ücretlerin 
toplam işgücü maliyeti içinde % 37,3�lük bir pay aldõğõnõ, ikramiye, prim vb. ödemelerin 
oranõnõn % 17,7 olduğu, sosyal ödemelerin % 33,1, diğer ödemelerin ise % 11,9 oranõnda 
olduğu görülmektedir. İşverenin işçiyi çalõştõrmak için ödediği paranõn üçte ikisi üretim ve 
verimlilik artõşõyla hiçbir bağlantõsõ olmayan giderlere aittir. Çalõşma karşõlõğõ ücretlerin bu 
derece düşük paya sahip olmasõ, çalõşanlar arasõnda daha kalifiye ve üretken olanlar aleyhine 
haksõzlõğa yol açmakta, verimliliği azaltarak, çalõşanlarõn bilgi ve beceri seviyelerini arttõrma 
isteklerini köreltmektedir. 

Sanayileşmiş ülkelerde işgücü maliyetinin yapõsõ incelendiğinde tam tersi bir durumla 
karşõlaşõlmaktadõr. Çalõşma karşõlõğõ ücretin payõ diğer ülkelerde % 83,8�e kadar çõkarken, 
Türkiye�de sadece % 36,7 düzeyinde kalmaktadõr. Bu durum çalõşanlar bakõmõndan 
adaletsizlik yaratmakta ve verimlilik artõşõnõ engellemektedir. İşveren ve işçinin ücret 
üzerinden devlete yaptõğõ ödemelerin ve istihdama ilişkin diğer yüklerin işgücü maliyeti 
içindeki payõnõn büyüklüğü rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. 

Avrupa ülkelerinde tek haneli olarak seyreden enflasyon rakamõnõn ülkemizde on yõllardõr iki 
ve hatta ki üç haneli olarak gerçekleşiyor olmasõ nedeniyle ürünlerin maliyeti ve dolayõsõyla 
fiyatõ yükselmektedir. Bu durum iç piyasada talep darlõğõ yaratõrken, dõş piyasada da, döviz 
kurlarõnõn gerçek oranlarda ayarlanmamasõ nedeniyle ihracatõmõz olumsuz etkilenmektedir.  

Diğer taraftan üretimden alõnan yüksek vergilerle kredi faizlerinin yüksek seyretmesi, 
sermaye maliyetini de çok yüksek tutmaktadõr. Bu yüksek sermaye maliyeti yatõrõmcõlarõn 
şevkini kõrmakta ve girişimcilerin  başarõlõ olma şansõnõ azaltmaktadõr. 

İmalat sanayinin en önemli girdilerinden biri olan enerji fiyatlarõnõn yüksekliği bu piyasalarda 
rekabet ortamõnõn var olmamasõndan kaynaklanmaktadõr. Enerji sektöründe yapõlan 
özelleştirmeler, piyasanõn rekabete açõlmasõna ve nihai olarak fiyatlarõn düşmesine neden 
olacak gerekli düzenlemeler yapõlmadan gerçekleştirilmekte ve devlet tekellerinin yerine özel 
tekellerin geçmesine izin verilmektedir. Bu durum yapõlan monopolcü fiyatlandõrma 
nedeniyle sanayinin girdi fiyatlarõnõ yükseltmektedir. Türkiye, OECD ülkeleri arasõnda 
elektriğe, fuel-oil�e, doğalgaza ve kok kömürüne en yüksek fiyatlarõ uygulayan ülkedir. Linyit 
kömüründe ise Almanya�dan sonra en pahalõ kullandõran ikinci ülkedir. 

Diğer taraftan ülkemizde üniversite-sanayi işbirliğinin bazõ örnekleri görülmekle beraber 
yetersizdir. Sanayi ile akademik yaşamõ birleştiren bilimsel ve teknolojik buluşlarõn üretime 
kazandõrõlmasõnda önemli rol oynayan teknoloji  geliştirme bölgelerinin henüz kurulmamõş 
olmasõ da işbirliğinin gelişmesini önlemiştir. AR-GE harcamalarõna ayrõlan pay ile 
Türkiye�nin kendi teknolojisini yaratmasõ mümkün değildir.  

3.2 Verimlilik 
Sorun alanlarõ değerlendirilirken verimliliğin; teknolojik düzey, çalõşanlarõn niteliği, yatõrõm 
oranlarõ vb. makro ekonomik değişkenlerle yakõndan ilişkisi olduğu unutulmamalõ dolayõsõyla 
sorun alanlarõ bu geniş etkileşimi kapsayacak şekilde tasarlanmalõdõr. 
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Ülkemizde, ulusal sektörel ve işletme ölçeğinde verimlilik ölçme çalõşmalarõnõn teknik ve 
bilimsel tanõmõna uygun olarak yürütülmesinin Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)�nin 
kuruluşuyla birlikte başladõğõnõ belirtmek yanlõş bir değerlendirme olmayacaktõr. Ne var ki, bu 
çalõşmalarõn gerektirdiği alt yapõ niteliğinde pek çok koşulun bulunmamasõ yapõlan 
belirlemeleri tartõşmalõ kõlmaktadõr. Bu tür çalõşmalarõn gerektirdiği nitelik ve nicelikte veri 
sağlanmasõ sorunlu bir alan olarak karşõmõza çõkmaktadõr. 

Verimlilik ölçme, izleme, karşõlaştõrma çalõşmalarõnõn düzenli ve yaygõn olarak yapõlmasõnõ; 
bu çalõşmalar sonrasõnda elde edilen bulgularõn yaşama aktarõlmasõnõ sağlayabilecek yasal 
düzenlemeler bulunmamaktadõr. 

Verimliliğin her şeyden önce bir bilinç ve inanç sorunu olduğu düşüncesi esas alõndõğõnda 
verimlilik bilincinin tüm topluma yaygõnlaştõrõlmasõnda eksiklikler ve zorluklar 
yaşanmaktadõr. Bunun bir ülke politikasõ olarak ele alõnmasõ kaçõnõlmazdõr. 

Dõş rekabete açõk bir ortamda, bu rekabetin gerektirdiği asgari koşullara sahip olmaktan uzak 
olan Türk ekonomisi ve sanayii hangi koşullarda olursa olsun �ihracatõ artõrma� telaşõ içinde 
katma değeri düşük imalat sanayii dallarõnda (özellikle dokuma ve gõda sektörlerinde) dünya 
pazarlarõnda  kendine yer aramõştõr. Dünyada siyasal değişimlerin yoğun olduğu bir süreçte, 
1990�lõ yõllarõn başõnda bazõ olanaklar yakalayan sanayimiz, bu şansõnõ da savurganca 
kullanmõştõr. Dolayõsõyla 1980 sonrasõnda ihracata yönelik dõşa açõk, liberal ve piyasa yönlü 
diye tanõmlanabilecek sanayileşme çizgisinin devamõ da gelmemiştir. 

Sanayi alanõnda faaliyet gösteren kamu işletmelerinin üretici güçlerinden yeterince 
yararlanõlmamaktadõr. Üretim yapõsõ verimlilik ve rekabet ilkelerine göre örgütlenmiş, 
yönetim yapõsõ politik etkilerden arõndõrõlmõş, özerk ve ülkenin uzun dönemli gelişme 
sürecinde önemli işlevler üstlenmiş kamusal sanayi işletmelerinin dün olduğu gibi günümüzde 
de önemli işlevler üstlenebilmesi sağlanmalõdõr. 

Verimliliğin ve ekonomik etkenliğin artõrõlmasõ ancak yetişmiş insan gücü, bilgi birikimi ve 
uygun teknoloji kullanõmõ ile mümkün olmaktadõr. Bugün sanayi sektörüne bakõldõğõnda 
gerek teknolojik düzey gerekse nitelikli insangücü açõsõndan sorunlar yaşanmaktadõr. 

Yatõrõmlarõn  önemli bir verimlilik dinamiği oluşturduğu bilinmektedir. Ancak  yatõrõmlarõn 
hacmi ve dağõlõmõ konusunda sorunlar yaşanmakta, yüksek enflasyon ve faiz oranlarõ üretken 
yatõrõmlarõn yapõlmasõna engel olarak ortaya çõkmaktadõr.  

3.3. İşgücü Piyasasõ 
İkinci bölümde betimlenen işgücü piyasasõndaki mevcut durum aynõ zamanda sorunlarõn 
maddi temelini ve ana konularõnõ da oluşturmaktadõr. Nisan 1998- Nisan 1999 tespitine göre 
nüfusun % 1,63�lük büyüme hõzõ ve bu nedenden kaynaklanan işgücü arzõndaki artõş hõzõ, 
tarõmdaki işgücü fazlasõnõn tarõm dõşõ sektörlerce kullanõlmamasõ, kadõnlarõn işgücüne katõlma 
oranlarõ ile istihdam edilme oranõnõn ikincisi aleyhine yaratõlan ciddi bozulma, işsizliğin kabul 
edilemez boyutlarda oluşu, kayõt dõşõ işgücü ve çocuk işçiliğinin açtõğõ yara, reel ücretlerin 
düşük oluşu ve giderek erimesi, işgücü geliri üzerindeki vergi ve fon kesintilerinin yüksekliği, 
GSMH�dan eğitime ayrõlan payõn azlõğõ ve sürekli mesleki eğitimin ihmal edilebilecek 
düzeyde olmasõ, işçi sağlõğõ ve iş güvenliği konusundaki yetersizlikler, iş güvencesinin 
olmayõşõ, örgütlenme hakkõ ve özgürlüğünde uluslararasõ standartlara erişmekten çok uzak 
oluşumuz Türkiye işgücü piyasasõnõn temel sorunlarõdõr. Bu konularda Türkiye, AB 
ülkelerinin gerisinde kalmakta, OECD ülkeleri arasõnda da son sõralarda bulunmaktadõr. 
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3.4. Kalite ve Standardizasyon 
Bu alanda Ülkemizdeki mevcut sorunlar 5 alt başlõk şeklinde ele alõnmõştõr : 

 
a. Metroloji 
Metroloji alanõndaki sorunlar başlõca 4 konuda sõnõflandõrõlabilir. 

Test Laboratuarlarõ eksikliği : Ülkemizde yeterli sayõda uluslararasõ nitelikte ürün test 
laboratuarõ mevcut değildir. Bu laboratuarlarõn kurulmasõnõ teşvik edecek bir yapõ da henüz 
oluşmamõştõr. 

Tip Onayõ Mekanizmasõnõn Yetersiz Oluşu : Yukarõda belirtilen soruna paralel olarak pazara 
sürülen yeni ürünlerin veya ithal edilen ürünlerin Ulusal Mevzuata uygunluklarõnõ 
değerlendirecek Tip Onayõ Mekanizmasõ Batõ Avrupa ülkelerine göre son derece yetersizdir. 
Bu hem ürün kalitesini, hem de sanayiinin rekabet edebilirliğini büyük ölçüde olumsuz yönde 
etkileyen unsurdur.     

Yetişmiş Eleman Eksikliği : Metroloji konusunda önemli miktarda yetişmiş eleman eksikliği 
gözlenmektedir. İstenilen nitelikte elemanõ yetiştirecek bir eğitim sistemi mevcut değildir. 

Kapsamlõ bir Metroloji Mevzuatõnõn Olmayõşõ : Ülkemizdeki metroloji alanõndaki faaliyetleri 
bir bütün olarak ele alan ve ilgili kuruluşlar arasõndaki ilişkileri düzenleyen bir kanun mevcut 
değildir. 1931 yõlõnda yayõnlanan 1782 sayõlõ Ölçüler Kanunu�nun en son hali olan 1989 
tarihinde yayõnlanan 3516 Sayõlõ Ölçüler ve Ayar Kanunu, sadece, ticarette kullanõlan 
uzunluk, alan, hacim, ağõrlõk, areometre, hububat muayene aletleri, elektrik, su, havagazõ, 
doğalgaz, akaryakõt sayaçlarõ, taksimetreler, naklimetreler, akõm ve gerilim ölçü 
transformatörleri ile demiryolu yük ve sarnõçlõ vagonlarõnõn  muayenesi, ayarlanmasõ ve 
damgalanmasõnõ kapsar. Bunlarõn dõşõndaki ölçümler konusunda bir yasal düzenleme mevcut 
değildir. Bu boşluk, bazõ bakanlõklarõn yönetmelikleri ile kõsmen doldurulmuş olsa da bu da 
yetki ve sorumluluk alanõnda yeni sorunlarõn ortaya çõkmasõna neden olmaktadõr. Bir 
Metroloji Kanununun eksikliği GATT ve Gümrük Birliği anlaşmalarõnõn yürütülmesinde de 
sorunlar yaşanmasõna yol açmaktadõr. 

 

b. Standardizasyon 
Standardizasyon konusunda en büyük sõkõntõ TSE�nin her konuda standart hazõrlamakla 
yükümlü olmasõ ve elindeki sõnõrlõ kaynaklarla her alanda faaliyet göstermede zorlanmasõdõr. 
Bu nedenle Ülkemizde henüz meslek standartlarõ yeterli seviyeye gelmemiştir. Başta bu 
standartlar olmak üzere Avrupa Birliği�ne uyum için gerekli olan bütün standartlarõn ivedi 
olarak hazõrlanabilmesi için gerekli önlemlerin alõnmasõ ve mekanizmalarõn kurulmasõ 
gerekmektedir. 

Standart hazõrlama konusundaki uluslararasõ toplantõlarda Türkiye�nin temsili konusunda 
bazen ilgili konuda yetişmiş elemanõn bulunmasõ, bazen de gerekli finansmanõn sağlanmasõ 
sorun olarak ortaya çõkabilmektedir. 

 

c. Sertifikasyon 
Sertifikasyon konusunda başlõca iki sorun gözlenmektedir. 
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ISO 9000 Kalite Güvence Sistem belgelendirmesi dõşõnda ürün, hizmet, ve personel 
sertifikasyonu açõsõndan Ülkemizdeki faaliyetler yok denecek kadar azdõr. Bu durumu 
iyileştirecek mekanizmalar henüz oluşturulmamõştõr. Bu ciddi eksiklik sanayiinin rekabet 
unsurunu olumsuz yönde etkilemektedir. 

CE İşareti ve benzeri işaretleri uluslararasõ standartlara göre verebilecek mekanizmalar henüz 
oluşmamõştõr. Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ�nõn hazõrlamakta olduğu Ürünlere İlişkin Teknik 
Mevzuatõn Hazõrlanmasõ ve Uygulanmasõna Dair Kanun Taslağõnõn henüz yasalaşmamõş 
olmasõ bu alanda ciddi bir boşluk yaratmakta ve bir çok kuruluş çözümü yurt dõşõnda aramak 
zorunda kalmaktadõr. Doğal olarak bu da Türk ürünlerinin uluslararasõ pazardaki rekabetini 
olumsuz yönde etkilemektedir. 
 

d. Akreditasyon 
Türk Akreditasyon Kurumu�nun kurulmasõna dair yasa yürürlüğe girmiştir, ancak bu 
Kurum�un kurulmasõ henüz tamamlanmamõştõr.  
 

e. Kalite 
Kalite konusunda Ülkemizde ciddi olarak nitelendirilebilecek bir sorun görülmemektedir. En 
ciddi sorun Ülkemizdeki Kalite Altyapõsõnda yukarõda belirtilen sorunlarõn henüz 
çözülememiş olmasõdõr. 
 

3.5 Çevre 
Çevreyi koruma adõna harcama yapanlarõn ürettikleri malõn birim fiyatõnõn arttõğõ 
görülmektedir. Diğer taraftan üretimde gerekli önlemleri almadan üretim yapanlarõn ürünleri 
daha ucuza mal olmakta dolayõsõyla haksõz bir rekabet ortamõ doğmaktadõr. 

Aslõnda Türkiye�de bu haksõz rekabeti ortadan kaldõrõcõ herhangi bir önlem alõnmamõştõr. Bu 
konunun düzeltilebilmesi için çevreye zarar vermeden üretim yapan sanayicilerin 
desteklenmesi ve bunun bir devlet politikasõ haline gelmesi gerekmektedir. 
Avrupa Birliğine aday olan Türkiye�nin Avrupa�da da rekabet edebilmesi ve Avrupa 
pazarlarõnda sanayi ürünlerimizin satõlabilmesi için, sanayi ve çevre politikalarõmõzda bazõ 
değişikliklerin yapõlmasõ ve bunun sonucunda da Avrupa normlarõna uygun sanayi 
tesislerinde üretim yapõlmasõ gerekmektedir. 

Var olan tesislerimiz ve bazõ organize sanayi bölgelerimiz hiçbir çevresel yatõrõm 
yapmamõştõr. Bu durumda bu tesislerin Avrupa pazarõnda ürünleri satabilmesi için Çevresel 
Etki Değerlendirmesinin yapõlmõş ve çevresel etkileri önemsiz kararõnõn alõnmõş olmasõ şartõnõ 
yerine getirmemiş olacaktõr. Bu durumda sanayi tesislerimizin Avrupa ile rekabet gücü 
azalacak hatta bazõ ürünler pazara dahi sunulamayacaktõr 

3.6 Tasarõm ve Marka 
Tasarõm yeteneklerinin firma ve sektör ölçeğinde Türk endüstrisi tarafõndan 
içselleştirilmesinin, ve böylece rekabet gücünün arttõrõlmasõnõn önünde ciddi yapõsal engeller 
bulunmaktadõr. 

Bunlarõn başõnda Tasarõmõn Kalite ve Teknoloji gibi bir rekabet unsuru olarak algõlanmayõşõ 
gelmektedir. Bu hem siyasi hem de endüstrideki karar odaklarõ için geçerlidir. 
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Devletin bir tasarõm politikasõ olmamõştõr ve halen de yoktur. Bu nedenle tasarõm ekonomi ve 
endüstri politikalarõna entegre edilmemiş, genelde ihmal edilmiş, bazõ durumlarda ise, tali bir 
unsura indirgenmiştir. 

Tasarõmõn endüstride etkin bir şekilde kullanõmõnõ sağlamak üzere somut teşvik 
mekanizmalarõ yoktur. Tasarõmõn etkin bir rekabet aracõ olarak promosyonu yapõlmamaktadõr. 
Tasarõmõn rekabetteki rolünün pasif tanõtõmõ dahi, Endüstriyel Tasarõm Meslek Kuruluşu�nun 
sõnõrlõ çabalarõ dõşõnda yapõlmamaktadõr. Diğer ülkelerle karşõlaştõrõldõğõnda Türkiye tasarõm 
promosyonu açõsõndan çok geridedir. 

Türk endüstrisinin büyük kõsmõ tasarõm ve tasarõmõn uygun kullanõmõ durumunda rekabet 
gücüne yapacağõ katkõ konusunda bilgisizdir. Markalaşma konusunda da durum aynõdõr. 
Tasarõm özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar tarafõndan var olan modellerin kopyalanmasõ 
olarak algõlanmaktadõr. 1995 yõlõnda yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararnameye rağmen 
kopyacõlõk sürmekte ve bunun hem yasal hem de ekonomik açõdan ciddi sonuçlarõ olduğu gibi 
ülke imajõ açõsõndan da ihraç pazarlarõnda olumsuz etkileri olmaktadõr. 

Tasarõmõn önemini kavrayan az sayõdaki büyük ölçekli firma giderek zorlaşan rekabet 
şartlarõnda tasarõm ihtiyaçlarõnõ firma bünyesinde tasarõm gruplarõ kurmak yerine dõşarõdan 
tasarõm hizmetleri alma yoluyla giderme yolunu seçebilmektedirler. Henüz gelişkin bir 
tasarõm danõşmanlõk sektörü bulunmayan ülkemizde bu hizmetler giderek artan şekilde 
yurtdõşõndan alõnmaktadõr.  Tasarõm ihtiyaçlarõnõn sağlanmasõnda izlenecek yöntemler 
konusunda danõşmanlõk hizmetine gereksinim vardõr. Özellikle yüksek gelir düzeylerine sahip 
ekonomilerde faaliyet gösteren tasarõm danõşmanlõk firmalarõndan Türkiye gibi gelişmekte 
olan ülke üreticileri tarafõndan satõn alõnacak tasarõm bilgi, yetenek ve hizmetlerinin 
üreticilere maksimum fayda sağlayacak ve bu bilgileri içselleştirmelerine yardõmcõ olacak bir 
şekilde transfer edilmesi konusunda rehberlik hizmeti sağlanmalõdõr. 

Öte yandan tasarõma en çok ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeler yeni ürün 
geliştirme faaliyetlerinin doğal bir karakteri olan riskleri karşõlamak için gereken finansal güç 
ve modern işletme yöntem ve tekniklerine sahip değildir. Ayrõca, küçük ve orta ölçekli 
firmalarla tasarõmcõlarõ bir araya getirecek piyasa koşullarõ ve yasal çerçeve oluşmamõştõr. Bu 
nedenle iki kesim arasõnda büyük ölçüde iletişim sorunu vardõr. 

Marka geliştirme konusunda belli finansal teşvik mekanizmalarõnõn varlõğõna rağmen özellikle 
küçük ve orta ölçekli firmalara bu konuda rehberlik edecek, yönlendirecek bilgilendirme 
mekanizmalarõ oluşturulmamõştõr. 

Tasarõma mevcut etkinlikleri içinde yer verebilecek olduklarõ halde, birçok devlet ve özel 
sektör kuruluşlarõ koordinasyonsuzluk ve tasarõm hakkõndaki yanlõş veya eksik bilgilenme 
nedeniyle atõl kalmaktadõrlar. İGEME, KOSGEB vb. gibi kuruluşlarõn tasarõma bakõş açõlarõ 
açõk değildir.  

Kalite, teknoloji desteklenmekte ancak tasarõmdan söz edilmemektedir. TTGV gibi kuruluşlar 
AR-GE�nin önemini vurgulamakta, ancak temel araştõrmalarõn ticari başarõ şansõ olan ürünlere 
dönüştürülmesi, yani inovasyon sürecinin merkezini oluşturan tasarõm ihmal edilmektedir. 
Oysa inovasyon sadece teknolojik yenilikle sõnõrlõ değildir.  

3.7 Sanayi Devlet İlişkisi 
Ekonomik ilişkilerin çoğu zaman siyasi ilişkilerin önünde gitmekte olduğu günümüzde 
ekonomik / ticari diplomasinin yeterince aktif uygulanmayõşõ ile kamu ve özel sektör 
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temsilcileri arasõnda var olan koordinasyon zayõflõğõ, bu konu ile ilgili olarak karşõlaşõlan 
sorunlardõr. 

4. POLİTİKA ÖNERİLERİ 
 
 4.1 Maliyet 

 Maliyetin en önemli kalemi olan işgücü maliyetinin azalmasõ için öncelikle emekten alõnan 
vergilerin azaltõlmasõ gerekmektedir. Tüm vergi yükünün devletin zaten eli altõnda bulunan 
kayõtlõ kesime yõkõlmasõ, bu kesimin maliyetlerini arttõrmakla beraber kayõt dõşõna çõkmayõ da 
özendirmektedir. Bu nedenle hakkaniyetli olmayõ gözeten ve bütün kesimleri içeren bir vergi 
politikasõ ve bu şekilde emek üzerindeki vergi yükünün azaltõlmasõ sanayiye rekabet avantajõ 
sağlayacaktõr.  

Enflasyonun düşürülmesi, kaynaklarõn kamu açõklarõnõ kapamak için harcanmasõ yerine 
üretime yönelmesini sağlayacaktõr. Enflasyonla mücadele için toplumun tüm kesimleri 
arasõnda uzlaşma sağlanmalõdõr. Böylece kredi faizleri de düşecek, sermayenin maliyeti 
azalacaktõr. 

Türkiye�de imalat sanayindeki yoğunlaşma oranlarõnõn diğer ülkelere göre bir hayli yüksek 
olmasõ, enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde ise piyasada bir ya da iki firmanõn 
bulunmasõ nedeniyle sanayide kullanõlan girdilerin fiyatlarõ dünya ortalamasõnõn bir hayli 
üzerinde seyretmektedir. Piyasalarõn rekabete açõlmasõ suretiyle maliyetlerin orta ve uzun 
dönemde düşmesini sağlamak rekabet hukukunun etkin bir biçimde işletilmesiyle mümkün 
olacaktõr. Bu noktada Rekabet Kurumu�na büyük iş düşmekle birlikte altyapõ hizmetlerinin 
özelleştirilmesi sõrasõnda hükümetin de ortaya çõkacak yeni piyasa koşullarõnõn rekabetçi 
olmasõna özen göstermesi gerekmektedir. 

Son yõllarda Bilgi Teknolojisi rekabet gücünün yeni kaynaklarõndan biri olmuştur. Elektronik 
posta kullanõmõ; kişiler, firmalar ve ülkeler arasõndaki iletişim imkanlarõnõ arttõrmõştõr. 
İnternet, bilginin çok daha hõzlõ ve geniş bir biçimde yayõlmasõna izin vermektedir. Son olarak 
giderek artan elektronik ticaret alanõ, müşteriyi doğrudan hedef alan firmalarõn sayõsõnõn 
artmasõna yol açmõş ve pazarlama maliyetlerinden tasarruf edilmesi ile ucuz girdi arama 
maliyetlerinin düşmesini sağlamõştõr. Bu alanlardaki rekabet edebilirlik, yurtiçi telefon 
altyapõsõnõn rekabet gücü ile ülkedeki bilgisayar kültürü ile doğrudan ilişkilidir. Türkiye, 
ticaretin bu yeni ve her geçen gün büyüyen sahasõnõn dõşõnda kalmamak için gerekli altyapõ 
yatõrõmlarõnõ yapmalõ, telekom pazarõnõ sağlõklõ bir biçimde rekabete açmalõ ve yeni bin yõlda 
önemi daha da artacak olan interneti özümsemelidir. 

AR-GE harcamalarõnõn GSYİH içindeki payõ arttõrõlmalõ ve üniversite-sanayi işbirliği 
geliştirilmelidir. AR-GE harcamalarõ içindeki özel sektör payõnõn artmasõ teşvik edilmelidir.  

4.2 Verimlilik 
Bir yandan sõnai üretimin verimliliğini ve rekabet gücünü artõran teknolojik gelişme ve 
yenilikler izlenirken; öte yandan gelir dağõlõmõnõ düzeltici politikalar uygulamaya konulmalõ 
ve verimlilik artõşlarõndan geniş toplum birimlerinin paylarõnõ almalarõna olanak verecek 
düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. 

Ülke genelinde çeşitli bakanlõk, kurum ve kuruluşlar ile kişiler tarafõndan yürütülen verimlilik 
çalõşmalarõ arasõnda koordinasyon sağlanmalõ ve bu çalõşmalarõn karşõlaştõrõlmasõ kurumsal ve 
yasal düzenlemelerle sürekli hale getirilmelidir, 
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Her düzeyde öğretim kurumunun müfredat programõnda verimlilik bilincinin oluşturulmasõ ve 
yaygõnlaştõrõlmasõna yönelik olarak derslere yer verilmelidir. 

Her sektörde verimlilik düzeyinin artõrõlmasõna yönelik olarak, gerek duyulan nitelik ve 
nicelikte teknik personelin yetiştirilmesi ve istihdamõna yönelik yasal ve kurumsal 
düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

Her sektörde verimlilik çalõşmalarõnõn yapõlmasõnõ olanaklõ kõlacak alt yapõnõn hazõr 
bulundurulmasõ ve bu çalõşmalarõn gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik politika, önlem ve 
hedefler hazõrlanmalõdõr. 

Ulusal ve sektörel düzeyde verimlilik hedefleri belirlenirken başta AB ülkeleri olmak üzere, 
Türkiye�nin rekabet ettiği ve edebileceği ülkelerin verimlilik düzeyleri göz önünde 
bulundurulmalõdõr.  

Sanayinin kalifiye işgücü ihtiyacõnõn ülke çapõnda rasyonel insan gücü planlamasõ 
çerçevesinde, her kademede, özellikle ara insan gücü kademesinde eğitimi, verimlilik 
açõsõndan hayati önem taşõmaktadõr. Bu nedenle mesleki ve teknik eğitim çalõşmalarõ 
rekabette öncelikli sektörler başta olmak üzere yoğunlaştõrõlmalõdõr. Buna paralel olarak insan 
gücünden verimli bir şekilde yararlanacak yöneticilerin eğitimi sağlanmalõdõr.  

Verimliliği artõracak yönetim ve üretim sistemlerinin  geliştirilmesine dönük çalõşmalarõ 
yapan kuruluş, kurum ve birimlerin desteklenmesi gerekmektedir. 

Ölçek ekonomileri ve artan rekabet verimlilik ve uzmanlaşma açõsõndan önemli faktörlerdir. 
Ayrõca yatõrõmlarõn da önemli bir verimlilik dinamiği oluşturduğu bilinmektedir. O halde 
üretken yatõrõmlarõn hacmi ve dağõlõmõnõn üretken sektörler yönünde değiştirilmeli, kaynaklar 
tam ve etkin kullanõlarak verimlilik düzeyi yükseltilmelidir. Üretken yatõrõmlarõn 
engelleyicileri olan yüksek enflasyon ve faiz oranlarõ konusunda gereken yasal düzenlemeler 
yapõlmalõ ve sürekliliği sağlanmalõdõr. 

Esnekliği olan stratejik bir plan anlayõşõ benimsenerek, piyasa mekanizmasõnõn çarpõklõğõnõ 
düzelten, onun işleyişini sağlayan, makroekonomik politika araçlarõnõn etkenliğini artõran bir 
sistem ortaya konmalõdõr.  

Uzun dönemli politika tasarõmlarõ  teknoloji alt yapõsõnõn yenilenmesi ve insan gücü 
potansiyelinin geliştirilmesine odaklanmalõdõr. 

Sanayi yapõsõnõn sağlam bir temele oturtulmasõ bakõmõndan önemli ve önceliği olan imalat 
sanayii alt sektörleri belirlenmeli ve bunun örneğin 2020 yõlõna kadar dönemsel bir dökümü 
yapõlmalõdõr. 

Teknoloji alt yapõsõnõ öncelikle yenilemek zorunda olan Türkiye�nin, doğru ve uygun 
teknolojilerin seçilmesi konusunda ilke ve hedefleri içeren yeni bir teknoloji politikasõnõ 
oluşturmasõ gerekmektedir. Bu yeni teknoloji politikasõ kendi ulusal teknolojimizi, ithal 
teknolojilerin seçimi ve uyarlanmasõnõ ve özellikle ileri teknoloji alanlarõnda olmak üzere 
ayrõntõlõ bir biçimde kaleme alõnmalõdõr. 

Teknolojik gelişmeyi besleyecek araştõrma-geliştirme etkinliklerine destek olunmasõnda ve 
teknoloji politikalarõnõn yürütülmesinde, dünya piyasalarõndan bilgi ve teknoloji birikimi 
derlenmesinde ve aktarõlmasõnda kamu kesiminin önceliğine gereksinim vardõr. 
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Sanayimizde bir teknoloji envanteri çõkarõlmasõ ve ürün düzeyinde bir teknoloji dökümünü 
yapõlmasõ gerekmektedir. 

Sektörel olarak öncelikleri belirlenmiş tercihli dõş ticaret politikalarõna gidilmelidir. 

İstihdam azaltõmõna dayandõrõlan bir �verimlilik artõşõ� değil, mevcut istihdam ile daha çok ve 
nitelikli bir üretim anlayõşõna dayanan emek verimliliği artõşõ amaçlanmalõdõr. Sõnai gelişme 
ve verimlilik bir arada ele alõndõğõnda ekonominin istihdam yaratma potansiyeline öncelik 
verilmelidir.  

Emek verimliliği kadar önemli sayõlmasõ gereken bir diğer etkenlik göstergesi, katma değerin 
üretim değeri içindeki payõnõ artõrõcõ sõnai yatõrõmlara yönelinmelidir. 

Uluslararasõ pazarlarda kalõcõ bir biçimde rekabet etme olanağõnõn, ucuz işgücü ve esnek kur 
ayarlamalarõyla değil, istikrarlõ bir tempo ile arttõrõlan sõnai üretiminin verimliliği ile mümkün 
olacağõ anlaşõlmõştõr. 

Ülkemizde bazõ kesimlerde verimlilik ile ücretler arasõnda kopukluk yaşanmaktadõr Bu 
kopukluk kendini daha çok kamu kesiminde göstermektedir. Reel ücret artõşlarõnda enflasyon 
ve refah payõ gibi göstergelerin yanõnda reel verimlilik artõşlarõna da dikkat edilmesi 
gerekmektedir. 

4.3 İşgücü Piyasasõ 
İşgücü piyasasõnõn rekabet kabiliyetini arttõrmasõ için uygulanmasõ gereken ana politika 
önerileri aşağõda verilmiştir; 

Nüfus artõşõnõ düşürücü önlemler alõnmalõdõr. 

Tarõmdaki işgücü fazlasõnõn tarõm dõşõ sektörlerce massedilmesi sağlanmalõdõr. 

Kadõnlarõn ve gençlerin istihdamõnõ arttõrõlmalõdõr. 

İşsizliği minimize edici yatõrõm politikalarõ benimsenmelidir. 

Kayõt dõşõ işgücü ve çocuk işgücünün kullanõlmasõnõ yasaklayan önlem ve düzenlemeler 
hazõrlanmalõdõr. 

Yaşam standardõnõ arttõrõcõ özelliği, yaratõcõ ve yetenekli insana ulaşmada vazgeçilmez 
katkõsõndan dolayõ reel ücretleri arttõrõcõ politikalar yürütülmelidir. 

İşgücü gelirleri üzerindeki vergi ve fon baskõsõnõn kabul edilebilir düzeylere indirilmelidir. 

GSMH�dan eğitime ayrõlan payõn arttõrõlmasõna ve sürekli meslek eğitiminin 
kurumsallaştõrõlmasõna yönelik çalõşmalar yapõlmalõdõr. 

Haftalõk çalõşma süresinin AB ortalamasõna indirilmesi sağlanmalõdõr. 

İLO� nun 158 sayõlõ iş güvencesine katkõ yapan yasanõn iç hukuka yansõtõlmalõdõr. 

İşçi sağlõğõ ve iş güvenliği iyileştirilmelidir. 

Sendikal hak ihlallerini önlemek için caydõrõcõ yaptõrõmlar getirilmeli ve örgütlenme hakkõ ve 
özgürlüğü kurumsallaştõrõlmalõdõr. 
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4.4 Kalite ve Standardizasyon 
 

Ulusal Kalite Altyapõsõnõn geliştirilmesi ve Batõ Avrupa seviyesine çõkarõlabilmesi için 
önerilen politikalar aşağõda özetlenmiştir. 

Metroloji, standardizasyon, sertifikasyon, akreditasyon ve kalite sistemleri alanlarõnda 
nitelikli eleman yetiştirmek için üniversitelerin teşvik edilmesi, 

Yeni test laboratuarlarõ kurabilmek için AR-GE teşviklerinden yararlanma yolunun açõlmasõ, 

ISO 9000 dõşõndaki sertifikasyon hizmetlerinin özendirilmesi, 

TÜRKAK�õn en kõsa zamanda çalõşõr hale getirilmesi, 

OIML (Uluslararasõ Yasal Metroloji Teşkilatõ, L�Organisation Internationale de Metrologie 
Legale)  Sertifikasyon Sistemine girilmesi, 

Avrupa Birliği standardizasyon sistemine paralel bir sistemin ülkemizde tek çatõ altõnda 
düzenlenmesi ve etkin bir şekilde işleyebilmesi için Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatõn 
Hazõrlanmasõ ve Uygulanmasõna Dair Kanun Taslağõnõn bir an önce yasalaşmasõ, 

Tip Onayõ Sisteminin günün şartlarõna uydurulmasõ, 

Kapsamlõ bir Metroloji Mevzuatõ�nõn hazõrlanmasõ. 
 

4.5 Çevre 
Ürün bazõnda uygulanabilecek çevre koruma kaynaklõ tarife dõşõ teknik engel gerekçeleri şu 
gruplar altõnda toplanabilir: 

Üretim girdilerinin çevre dostu olmamasõ, 

Üretim sürecinin çevre dostu olmamasõ, 

Ürünlerin tüm yaşam döngüsü boyunca (ambalajlama, depolama, nakliye, tüketim ve bertaraf 
süreçleri dahil) yaratabilecekleri çevre sorunlarõ. 

Bu engellerin aşõlabilmesi için aşağõdaki konularda teknik, yasal ve idari düzenlemelerin 
yapõlmasõ gereklidir: 

Standartlarõn güncelleştirilmesi 

Bilgi Bankasõ kurulmasõ 

İzleme ve denetimin etkinleştirilmesi 

Envanter çalõşmalarõnõn yapõlmasõ 

Analiz, ölçüm ve deney hizmetlerinin sağlanmasõ (Akredite analiz laboratuvarlarõnõn 
kurulmasõ) 

Atõk geri kazanõm ve bertaraf hizmetlerinin sağlanmasõ 

Teşvik ve destekler 
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Toplumun bilgilendirilmesi ve eğitim 

Acil durum bilgi ve müdahale merkezlerinin kurulmasõ 

Uluslararasõ mevzuat uyumu 

Ulusal risk ve kriz yönetimi 

İthal hammadde ve ürün değerlendirmesi 

Dünya pazarlarõnda rekabet gücüne sahip ve sürdürülebilir bir kalkõnma, Türkiye�nin ulusal 
hedefidir. Bu hedefi gerçekleştirmek için bütün ekonomik faaliyet alanlarõndaki teknoloji 
yeteneğinin yükseltilmesi şarttõr. Ancak, mevcut teknoloji yeteneğinin yükseltilmesine 
yönelik tüm teknolojik araştõrma ve geliştirme faaliyetlerine mutlaka temiz üretim 
perspektifinden bakmak gereklidir. Çevre dostu teknolojilerde Türkiye�nin yetenek kazanmasõ 
ancak böylesi bir perspektifle mümkündür. Türkiye bu açõnõmõ gerçekleştirirse, uluslararasõ 
pazarlarda rekabet gücüne erişecek ve çevre kaynaklõ tarife dõşõ engellerle karşõlaşma riskleri 
de en aza inecektir. 

4.6 Tasarõm ve Marka Geliştirme 
Bu alandaki sorunlarõn çözümü yönündeki ilk adõm ulusal bir tasarõm politikasõ oluşturma 
çalõşmalarõnõn başlatõlmasõ olacaktõr. Tasarõm politikasõ ülkenin uzun dönemli ekonomik ve 
endüstriyel gelişme stratejilerine referansla oluşturulmalõdõr.  

Tasarõm politikasõnõn asli unsurlarõndan birisi tasarõm promosyon ve teşvik mekanizmalarõnõn 
oluşturulmasõ olacaktõr. Tasarõm promosyon örgütünün yapõsõ genel tasarõm politikasõnõn 
oluşturulmasõ paralelinde kararlaştõrõlmalõdõr. Bu da özerk bir kurumsal yapõlanma olmalõdõr. 
Aslõnda birçok devlet kuruluşunda tasarõma ilişkin faaliyetler bağõmsõz olarak yürütülebilir. 
Ancak bunlarõn eşgüdüm halinde yürütülmesi için şemsiye bir örgütlenmeye ihtiyaç vardõr. 
Böyle bir kurum özerk olmalõdõr. 

5. HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEMELER  
 

Türkiye�de sanayinin rekabet gücünün arttõrõlmasõ amacõyla yapõlmasõ gereken hukuki ve 
kurumsal düzenlemeler aşağõdadõr. 

Piyasalarõn rekabete açõlmasõ, yerli firmalarõn tam rekabet ortamõnda elde etmeleri gereken 
kardan daha fazlasõnõ kazanmalarõnõ engellemekte ve firmalarõn �rehavet� içine girmelerini 
önlemektedir. Bu durum firmalarõn dõş pazarlara açõlmalarõ için bir güdü oluşturmakta ve 
rekabet edebilirliklerini arttõrmalarõnõ teşvik etmektedir. Ancak piyasalar kendiliklerinden 
rekabetçi hale gelmemekte, tam tersine artan bir hõzla devam eden şirket evlilikleriyle 
yoğunlaşma oranlarõ artmaktadõr. Elektrik, telekomünikasyon, gaz, petrol gibi sektörlerin 
tekelci ya da oligopolcü karlar elde etmeleri aynõ girdileri çok daha ucuza elde eden yabancõ 
firmalarõn yarõşa bir adõm önde başlamalarõna neden olmaktadõr. Tüm bu nedenlerden dolayõ 
rekabet hukukunun etkin bir biçimde uygulanmasõ, özelleştirmelerin rekabet mevzuatõna 
uygun bir biçimde yapõlmasõ ve özelleştirilen altyapõ sektörlerinin bağõmsõz otoriteler 
tarafõndan düzenlenmesi gerekmektedir. 

İşgücü piyasasõnda rekabet gücünün arttõrõlmasõ için ILO�nun 158 sayõlõ iş güvencesine katkõ 
yapan yasa iç hukuka yansõtõlmalõdõr. 
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AB�ne aday ülke olmamõzdan dolayõ Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartõ, 
Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu Sözleşmelerinin içeriği ile uyumlu politikalarõn da hayata 
geçirilmesi önemlidir. 

İlgili kuruluşlarca uyumlaştõrõlmasõ zorunlu olan ve yürürlüğe girmesi, uygulanabilirlik 
açõsõndan, anõlan Çerçeve Kanun Taslağõnõn yürürlüğe girmesine bağlõ olan teknik mevzuatõn 
(CE İşaretinin kullanõmõnõ öngören mevzuat) yayõmlanmaya hazõr hale getirilmesi, dolayõsõyla 
Çerçeve Kanun Taslağõnõn yürürlüğe girmesini müteakip zaman kaybedilmemesi lazõmdõr 
. 
AB teknik mevzuatõndan, mevcut hukuk sistemimiz içinde uygulanabilirliği olanlarõn  (Klasik 
Yaklaşõm kapsamõndaki mevzuatõn) 2/97 sayõlõ OKK�nõn uygulama koşul ve kurallarõna 
ilişkin hükümleri ile 1/95 sayõlõ OKK�nõn ilgili maddeleri göz önüne alõnmasõ suretiyle bir an 
önce hazõrlanarak yürürlüğe konulmasõ gerekmektedir. 
Temiz üretimin planlanmasõ ve yürütülmesi çalõşmalarõnda, ülke ekonomisinde yer alan tüm 
sektörler (sanayi, enerji, tarõm, ulaştõrma, turizm) incelenmeli, bu sektörlerle ilgili ihtiyaçlar 
ve hedefler doğru olarak saptanmalõ, buna göre politikalar oluşturulup, eylem planõ ve 
stratejiler belirlenebilir. 

Hukuki Altyapõ : Yasal düzenlemelerin yapõlmasõ ve standartlarõn oluşturulmasõ (TBMM, 
Çevre Bakanlõğõ, Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ, TSE �) 

Kurumsal Altyapõ : Temiz üretim politika Bu yönde dört ana faaliyet alanõnõ tanõmlanabilir. 

ve stratejilerinin belirlenmesi ve ilgili teknik ve kurumsal çalõşmalarõn yürütülmesi (Temiz 
Üretim Merkezi) 

Finans Yapõsõ : Temiz üretim uygulamalarõ için gerekli finansman yardõmõ sağlanmasõ 
(TTGV, TİDEB, Bankalar vb. finansör kuruluşlar) 

Temiz üretim uygulamalarõ (firmalar) 

Sanayinin temiz üretime geçişinin sağlanabilmesi, bu çalõşmalarõ yapan sanayicileri teşvik 
edecek mekanizmalar geliştirilmesine ve temiz üretim için yatõrõm (makine parkõnõn 
değiştirilmesi vb), AR-GE ve teknoloji geliştirme desteği sağlayacak finans sisteminin 
oluşturulmasõna bağlõdõr. Bu konunun mutlaka kurumsal altyapõ çalõşmalarõ ile birlikte 
düşünülmesi ve oluşturulmasõ gerekir.  

Temiz üretimin başarõsõ, temiz üretim politika ve stratejilerinin başta hükümet olmak üzere 
tüm kurum ve kuruluşlarca benimsenmesi, desteklenmesi ve bir koordinasyon ve işbirliği 
içinde çalõşõlmasõna bağlõdõr. Bunun için, 

Temiz üretim politika ve stratejileri, hükümet politikasõ olarak beyan edilmelidir. 

TBMM gündeminde olan Çevre Yasasõ, temiz üretim prensiplerini de kapsayacak şekilde 
revize edilerek çõkarõlmalõdõr. 

Temiz Üretim Merkezi�nin kurumsal yapõsõna ilişkin mevzuat çalõşmalarõ bir an önce 
başlatõlmalõdõr. 

Türkiye�nin küreselleşen dünyada çevre konusundaki yükümlülüklerini yerine getirerek, 21. 
Yüzyõl dünya ticaretinde bir pay sahibi olabilmesi, ulusal bir temiz üretim politikasõ 
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belirlemesi, benimsemesi ve bu politikayõ hõzla ve kararlõlõkla hayata geçirmesi ile 
mümkündür. 

Devletin tasarõm politikasõnõn oluşturulmasõ için Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõnõn öncülüğünde 
bir çalõşma başlatõlmalõdõr. Tasarõmõ ulusal inovasyon sisteminin bir aktörü haline getirecek,  
bu tasarõm politikasõnõn uygulanmasõnda görev alabilecek (KOSGEB, İGEME, TTGV, DPT, 
TÜSİAD, TSE, üniversitelerin ilgili bölümleri, Türk Patent Enstitüsü, İSO, ASO, ETMK vb.) 
tüm ilgili kuruluşlarda bu konuda  çalõşma gruplarõ/birimleri oluşturulmalõdõr. Bu 
grup/birimlerin çalõşmalarõnõn eşgüdüm içinde ve paylaşõlan bir vizyon çerçevesinde 
yürütülmesini sağlamak üzere uzman kadrolarõn görev alacağõ şemsiye bir üst kurul 
oluşturulmalõ ve bu kurula gerekli idari ve mali destek sağlanmalõdõr. Bu kurum belirlenen 
tasarõm politikasõ õşõğõnda tasarõm ve marka geliştirme etkinliklerinin teşviki ve 
koordinasyonuyla sorumlu olmalõdõr. 

Kalite ver standardizasyon konusunda önerilen hukuki ver kurumsal düzenlemeler ise 
aşağõdadõr; 

-Dõş Ticaret Müsteşarlõğõnõn hazõrlamakta olduğu �Ürünlere İlişkin Teknik 

  Mevzuatõn Hazõrlanmasõ ve Uygulanmasõna Dair Kanun Taslağõ� üzerindeki  
  çalõşmalarõn hõzla tamamlanõp, önerinin kanunlaşmasõ. 
 
-Mevcut durumdaki eksiklikleri giderecek kapsamlõ bir �Metroloji Kanunu�nun  
  hazõrlanmasõ. 
 
-Metroloji, Test veya Ölçüm Laboratuarõ kurma faaliyetlerinin AR-GE teşvikleri  
 kapsamõna alõnmasõ gerekmektedir. 
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Tablo 1 : İŞ GÜCÜ VERİMLİLİĞİ (Sektörel Sõralama) 
(İmalat Sanayii ve Alt Kollarõnda Çalõşan Kişi Başõna Katma Değer,  
1987 Yõlõ  TL. Fiyatlarõyla)       

Sektör 
Kod No Sektör Adõ 1995 [BİN TL.] 

353 Petrol Rafinerileri Sanayii                                                   513 125  

383 Elektrik Makinelarõ ve Aygõtlarõ Sanayii 80 498 

361 Çanak, Çömlek, Çini, Porselen Sanayii 67 376 

362 Cam ve Cam Ürünleri Sanayii                                               66 909 

313 İçki Sanayii 59 985 

352 Diğer Kimyasal Ürünler Sanayii 58 797 

351 Ana Kimya Sanayii 57 034 

354 Çeşitli Petrol ve Kömür Türevleri Sanayii 55 626 

355 Lastik Ürünleri Sanayii                                                         47 597 

356 Başka Yerde Sõnõflandõrõlmamõş Plastik Ürünler Sanayii       43 528 

314 Tütün Sanayii                                                                       42 758 

382 Makine Sanayii 39 038 

385 Mesleki, İlmi Alet Ölçme Sanayii 37 162 

369 Taş ve Toprağa Dayalõ Diğer Sanayii 36 266 

372 Demir Çelik Dõşõ Metal Ana Sanayii 35 941 

384 Taşõt Araçlarõ Sanayii                                                            33 302 

381 Metal Eşya Sanayii 31 437 

371 Demir Çelik Metal Ana Sanayii 29 818 

331 Ağaç ve Mantar Ürünleri Sanayii 27 975 

341 Kağõt ve Kağõt Ürünleri Sanayii 26 387 

321 Dokuma Sanayii 19 777 

311 Gõda Maddeleri Sanayii 17 946 

332 Ağaç Mobilya ve Döşeme Sanayii 17 260 

312 Başka Yerde Sõnõflandõrõlmamõş Gõda Sanayii 15 012 

323 Deri, Deri Benzeri Maddeler ve Kürk Eşya Sanayii 14 294 

324 Ayakkabõ Sanayii 12 841 

322 Ayakkabõ Dõşõnda Giyim Eşya Sanayii 11 041 

342 Basõn Yayõn ve Bunlara Bağlõ Sanayii 7 948 

3 Tüm İmalat Sanayii Toplam  32 203 
 Kamu 33 157 
 Özel  31 917 

  Kaynak: Halit SUİÇMEZ, 21-27 Aralõk 1999 Verimlilik Haftasõnda Sunulacak Tebliğ,    
MPM 625 No�lu Yayõndan Yararlanõlarak Hazõrlandõ. 
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Tablo2: AVRUPA BİRLİĞİ � TÜRKİYE EMEK VERİMLİLİĞİ KARŞILAŞTIRMASI 

Kaynak: �The World Competitiveness Yearbook, IMD 1997, Switzerland� isimli yayõndan yararlanõlarak hazõrlanmõştõr. 

ÜLKELER 

1996 (ABD Dolarõ) 
Toplam Verimlilik 
(istihdam başõna 
düşen GSYİH) 

1994 (ABD Dolarõ) Tarõmsal 
Verimlilik (tarõmda aktif kişi 

başõna Katma Değer) 

1994 (ABD Dolarõ) Sõnai  
Verimlilik (istihdam başõna 

düşen Katma Değer) 

1994 (ABD Dolarõ) Hizmet  
Verimliliği (işçi başõna     

Katma Değer) 
Avusturya 61 624 16 696 56 076 55 873 
Belçika 73 443 37 395 -- -- 
Danimarka 66 149 33 030 59 066 57 993 
Finlandiya 59 537 30 276 57 374 47 342 
Fransa 69 860 29 513 64 057 62 311 
Almanya 66 530 20 159 -- -- 
Yunanistan 31 935 15 131 26 546 20 265 
İrlanda 49 582 27 281 14 932 66 369 
İtalya 59 715 18 992 49 764 56 273 
Lüksemburg 80 328 24 424 39 949 76 589 
Hollanda 55 623 40 256 58 660 48 652 
İspanya 46 923 14 518 -- -- 
İsveç 63 128 32 502 60 231 47 370 
İngiltere 44 151 33 144 45 600 37 530 
Portekiz 23 994 3 400 -- -- 
AB Ortalamasõ 56 835 25 114 48 387 52 415 
Türkiye 9 375 2 812 10 102 10 986 
AB Türkiye�den kaç kat 
ileride 6.06 8.93 4.78 4.77 
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1.AMAÇ:  

 
Bu rapor, T.C. Devlet Planlama Teşkilatõ tarafõndan 2001-2005 yõllarõ arasõnõ kapsayacak olan 
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõ çerçevesinde, �Sanayi Politikalarõ Özel 
İhtisas Komisyonu�na bağlõ olarak oluşturulmuş olan �Sanayinin Gelişme Perspektifi� alt 
komisyonun üyelerinin bu alanda görüşlerini, çalõşmalara temel olan yaklaşõmlarõ ve önerileri 
sunmak amacõyla hazõrlanmõştõr. 
 
2. GİRİŞ:  

 
21. Yüzyõl, Dünya Ekonomisi�nde pek çok alanda birbirine zõt gelişmelerin aynõ anda 
yaşanacağõ bir dönemi ifade etmektedir. Bu tezatlõklarõn başõnda ise globalleşme 
(küreselleşme) ve bölgeselleşme süreçleri yer almaktadõr. Bu birbirine zõt gelişmelerin bir 
sonucu olarak, önümüzdeki 50 yõllõk dönemin muhtemel senaryolarõnõ belirlemek ve bu 
senaryolara bağlõ olarak stratejiler üretmek büyük önem arz etmektedir. Türk sanayinin 
gelişme perspektifi oluşturulurken muhtemel global senaryolar üzerinde yoğunlaşmak ve bu 
senaryolardan hareket ile, Türkiye�nin sanayileşme stratejisinin karşõ karşõya olduğu sorunlar 
üzerinde durmak yerinde olacaktõr. 
 
Dünya Ekonomisi önümüzdeki 10 yõllõk dönem içerisinde, uluslar arasõ ekonomik ilişkileri, 
mal ve hizmet ticaretini engelleyici tüm vergi, fon ve tarifeleri kaldõrmayõ hedeflemektedir. 
2010 yõlõnõn Türkiye�si bu anlamda, kendisini yoğun bir dünya rekabetinin içerisinde 
bulacaktõr. Gerek haberleşme teknolojisinde ulaşõlan nokta, gerekse de demokrasi ile yönetilen 
ülke sayõsõndaki artõşa bağlõ olarak oluşan ekonomik özgürlük ortamõ, tam rekabet piyasasõnõ 
anõmsatõr şekilde, geçtiğimiz 20 yõllõk döneme göre tüketicinin çok daha fazla piyasa ile ilgili 
bilgiye ulaşmasõnõ ve kendisini için en doğru kararõ verebileceği bir yeteneğe kavuşmasõnõ 
sağlamaktadõr. Eğer, 25-30 yõl önceki perspektiften bakõlõrsa, �yerli malõ yurdun malõ� 
sloganõnõ, günümüzde ve gelecekte �dünya malõ yurdun malõ, yurdun malõ dünya malõ� 
şeklinde değiştirmek gerekli gözükmektedir. Yani, Dünya Ekonomisi son 25 yõllõk dönemde 
üretici odaklõ bir sistemden, tüketici odaklõ bir sisteme hõzla ilerlemektedir. Tüketici odaklõ bu 
yeni oluşum, dünyanõn her noktasõnda üretilen malõn, dünyanõn her noktasõnda tüketilebileceği 
yeni bir rekabet ortamõnõ tanõmlamaktadõr. Bu yeni rekabet ortamõ, uluslar arasõ şirketler 
açõsõndan dahi kimi zaman ürkütücüdür. Ve, uluslar arasõ şirketler dahi, uluslar üstü şirket 
olabilmek için, son 5 yõl içerisinde önemli birleşmelere ve devralmalara, şirket evliliklerine 
imza atmaya başlamõşlardõr. Bu trendin en yoğun olduğu sektörler, petrol ürünleri, otomotiv, 
kimya, telekomünikasyon, kağõt ürünleri sektörleridir. Sanayi sektörü dõşõnda, hizmet 
sektöründe ise bankacõlõk, sigortacõlõk ve perakendecilik sektörlerinde benzer bir yapõlanma 
kendini göstermektedir. Bu birleşme ve devralmalarõn toplam değeri, 1998 yõlõnda 2.5 trilyon 
ABD dolarõna, 1999 yõlõnda ise 3.1 trilyon ABD dolarõna ulaşmõştõr. Unutulmamasõ gerekir ki, 
1999 yõlõ rakamõ dünyada bir yõlda gerçekleşen toplam mal ve hizmet ticaret hacminin 
yaklaşõk üçte birini oluşturmaktadõr. Bu gelişmelerin õşõğõnda, bazõ uluslar üstü hale gelmiş 
olan şirketlerin aktif büyüklükleri, iş hacimleri, cirolarõ ve hatta kimi zaman karlarõ, birçok 
ülkenin ekonomilerinden daha büyük hale gelmiştir. Bu gelişmeler, önümüzdeki 10 yõllõk 
dönemde globalleşen dünyada, sanayii alanõnda ayakta kalabilecek ülkelerin ancak ileri 
teknoloji üretmeleri halinde bu yoğun rekabete dayanabileceklerini göstermektedir. Dünya 
hõzla tek pazara yönelirken, Türkiye, Çin gibi hõzla gelişen ekonomilerin tehdidi altõndadõr. Bu 
nedenle, Türkiye sanayileşme modelini teknoloji geliştirmeye yönelik olarak yeniden 
yapõlandõrmak zorundadõr. Türkiye, ithal ikamesi ile başladõğõ sanayileşme yolculuğuna, 
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teknoloji transferi gerçekleştirerek devam etmiştir. Ancak, bugün gelinen noktada, yabancõ 
teknolojileri ithal etmenin ötesine geçerek, teknoloji geliştiren bir sürece girmemiz 
gerekmektedir. 
 
Teknoloji geliştirme ise araştõrma-geliştirme demektir. Teknolojinin tohumlarõ bugün 
atõlsa, ancak 10 yõl sonra Türkiye�nin gereken sonuçlarõ elde edebileceği gerçeğinden hareket 
ile, en geç 2010 yõlõnda bu hedefin gerçekleşmesi için ise: 
 
• Teknoparklarõn kurulmasõ; 
• Teknolojik gelişmenin motor gücü olarak savunma sanayi alanõndaki çalõşmalar hõz ve 

ağõrlõk verilmesi; 
• Üniversite-sanayi işbirliği ile teknoloji üretim merkezlerinin oluşturulmasõ ve araştõrma-

geliştirme alanõnda Türkiye�nin ihtiyaç duyduğu yaratõcõ insan kaynağõnõn yetiştirilmesi; 
• KOBİ�ler için sektörel bazda teknoloji geliştirmeye, bu alanda çeşitli merkezlerin 

oluşturulmasõna ağõrlõk verilmesi gerekmektedir. 
 
Esasen, teknoloji geliştirmeden söz edilirken, Türkiye eğer dünyada sanayileşme alanõnda 
rakiplerinin önüne geçecek ise, böyle bir başarõnõn ancak �Eğitim� ile elde edilebileceği 
unutulmamalõdõr. Eğitim, sanayileşme başta olmak üzere ekonominin tüm alanlarõnda 
başarõnõn anahtarõdõr. Türkiye, rakiplerinin önüne ancak insan gücünü eğiterek geçebilir. 
Rekabetin esas kaynağõnõn insanõn yaratõcõ zekasõ ve becerisi olduğu unutulmamalõdõr. Bu 
nedenle, 8 yõllõk zorunlu eğitimin 11 yõla çõkarõlmasõ, zorunlu eğitimin belirli bir döneminin 
mesleki eğitim olarak oluşturulmasõ, mezuniyet sonrasõ eğitim, iş başõ eğitim, yani iş hayatõnõn 
her safhasõnda eğitime ağõrlõk verilmesi, üniversitelerin mezuniyet sonrasõ eğitimde aktif hale 
gelmelerini sağlayacak yasal düzenlemelerin ve organizasyonlarõn oluşturulmasõ yararlõ 
olacaktõr. Ayrõca, ilkokul çağõndan itibaren verilebilecek �hijyen eğitimi�de kaliteli insan 
kaynağõnõn oluşturulmasõnda büyük önem arz etmektedir. 
 
Türkiye sanayinin gelişme perspektifi oluşturulurken eğitimin yanõsõra, dünya ekonomisindeki 
gelişmeler de dikkate alõnarak, artõk moda ve marka üretimine ağõrlõk verilmesi de 
gerekmektedir. Türkiye son 25 yõllõk sanayileşme politikalarõnda bu konulara yeterince 
eğilememiştir. Bu nedenle, marka üreten ürünlere, kuruluşlara ve sektörlere destek verilmesi 
gerekmektedir. Ancak, Türkiye�nin dünya standartlarõnda ve uluslar arasõ boyutta marka 
üreten bir ülke olabilmesi, öncelikle Türkiye�nin imajõnõn güçlenmesi ile olabilecektir. Türk 
malõ, ancak güçlü bir Türkiye imajõ ile mümkün olabilecektir. Günümüzde, Türkiye�nin 
imajõnõn arzu edilen seviyede olmamasõ nedeniyle, aynõ kalitede ürettiğimiz malõ başka 
ülkelerin mallarõna göre yüzde 15 daha ucuza satmak zorunda kalmaktayõz. Marka ve moda 
üretimi aynõ zamanda kalõcõ olmayõ da sağlayacaktõr. Bu durumda, Türkiye�nin önde gelen 
bazõ ihracat sektörlerindeki gibi fason üretim ile kalõcõ bir sonuç elde etmesi mümkün 
gözükmemektedir. Fason üretimde bağõmlõlõk sorunu, daha düşük maliyetle üretim yapan yeni 
bir ülkenin ortaya çõkmasõ ile, Türkiye�nin tüm bağlantõlarõnõ kaybetmesine neden 
olabilmektedir. 
 
Bir diğer önemli husus, dünyada pazarlama kanallarõnda ortaya çõkan değişimlerdir. 
Günümüzde, pazarlama ve dağõtõm fonksiyonu artõk üreticilerin kontrolünden tamamen 
çõkmaktadõr. Elektronik ortamda ticaret giderek gelişmektedir. ABD�de elektronik ticaret 
hacmi önemli seviyelere yükselmiştir. Avrupa Birliği bu trendin bir miktar gerisinde kalmõş 
gibi gözükmektedir. Bunun en önemli nedeni, telekomünikasyon ve bilgisayar olanaklarõndan 
yararlanmanõn, temin etme maliyetlerinin Avrupa Birliği�nde ABD�ye nazaran daha yüksek 
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olmasõdõr. AB, bu açõğõ kapatabilmek için her iki alanda da ciddi politikalar uygulamaya 
başlamõştõr. 
 
Dağõtõm sistemleri giderek münhasõrlõktan çõkmakta ve rekabete açõlmaktadõr. Münhasõr 
dağõtõmõn ölçeği, rekabet edebilmek için yetersiz kalmaktadõr. Bu yönde, AB�de mevzuat 
değişikliğine gitme çalõşmalarõ hõzlandõrõlmõştõr. Taslak halindeki yeni mevzuat, AB sõnõrlarõ 
içerisinde, AB ülkeleri içerisinde Pazar payõ yüzde 30�a ulaşmõş şirketlerin münhasõr dağõtõm 
sistemine sahip olmalarõnõ yasaklamayõ hedeflemektedir. Bu mevzuatõn temmuz 2000�de 
AB�nde yürürlüğe girmesi, yakõn bir zaman içerisinde de Türkiye�de uygulanmasõ 
beklenmektedir. 
 
Türkiye, dağõtõm kanallarõndaki bu yeni değişikleri iyi özümsemeli, ayrõca dünyadaki 
pazarlama kanallarõndaki değişiklikler yakõndan izlenirken, yeni ihracat bölgelerinin ve 
pazarlarõnõn oluşturulmasõ çabalarõna ağõrlõk verilmesi gerekmektedir. Özellikle, Balkanlar-
Kafkasya-Orta Doğu üçgeninde, bu bölgelere şimdiden girerek, pazarlama kanallarõnõ 
oluşturarak gelecekteki rekabete bir adõm önde başlamak yararlõ olacaktõr. Bu nedenle, 
perakendecilik alanõnda çalõşan Türk firmalarõnõn bu bölgelere daha yoğun olarak girmelerini 
sağlayacak politikalar üretilmelidir. Bu bölgelerde yaşayan toplumlarõn satõnalma güçlerinde 
iyileşme süreci devam ederken en erken bu ülkelerde gerekli dağõtõm kanallarõnõ oluşturacak 
ülkeler rakiplerine tur bindirmiş olacaktõr. Türk perakende firmalarõnõn ve dağõtõm kanallarõnõn 
bu ülkelerdeki etkinliği, ayrõca Türk sanayi mallarõnõn kendi dağõtõm kanallarõmõz ile bu 
piyasalarda geniş bir müşteri kütlesine ulaşmasõnõ sağlayacaktõr. Bu konunun da ihmal 
edilmemesi yararlõ olacaktõr. 
 
 
Türk sanayinin gelişme perspektifi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken diğer konular, 
üretim kapasitelerinde yapõlmasõ gereken değişiklikler, esnek üretim modellerinin 
oluşturulmasõ, uygulanan teşvik sistemlerinin ve KOBİ�lere yönelik politikalarõn gözden 
geçirilmesi olarak ifade edilebilir. Her şeyden önce, dünyadaki şirket birleşmeleri dikkate 
alõnarak, Türkiye�de de yerli sanayide gerekli olabilecek şirket birleşmeleri gündeme 
gelmelidir. Gelecekteki rekabete Türkiye�nin ayak uydurabilmesi belirli sektörlerde ölçek 
ekonomisine yönelik politikalarõn oluşturulmasõ ile ancak mümkün gözükmektedir. Bu 
dönemde, AB üyesi ülkelerin şirketleri başta olmak üzere, ABD ve Japonya�nõn önde gelen 
kuruluşlarõnõn ve uluslar üstü şirketlerinin Türk firmalarõ ile birleşmeye yönelmeleri doğal bir 
süreç olarak değerlendirilebilir. AGİT ve Helsinki Zirveleri sonrasõnda Türkiye�nin uluslar 
arasõ alandaki imajõnda büyük bir değişim yaşanmõştõr. Türkiye�nin stratejik önemi 
tartõşõlmayacak ölçülerde netleşmiştir. Bu nedenle, önümüzdeki 5 yõllõk dönemde, Türkiye 
merkez ülke olarak, tüm uluslar üstü şirketlerin bölge ofislerini ve üslerini oluşturacaklarõ bir 
ülke olacaktõr. Ve, İstanbul yeni bir dünya ticaret başkenti olarak öne çõkacaktõr. Bu çerçevede, 
sanayileşme stratejileri oluşturulurken İstanbul�un taşõyacağõ misyon da dikkate alõnmalõdõr. 
Uluslar arasõ standartlara sahip otel ve ofis ihtiyaçlarõ önümüzdeki 5 yõllõk dönemde artacak 
gözükmektedir. Pek çok ofis ve otel projesi, bu gerçeklerin õşõğõnda İstanbul�un stratejik 
noktalarõnda inşaatlarõnõ hõzla tamamlamaya çalõşmaktadõr. Yabancõ sermaye, direkt yatõrõmlar 
bazõnda, Türkiye�nin ihtiyaç duyduğu kaynağõ sağlayabilecek önemli bir finansman olanağõ 
olarak nitelendirilebilir. Türkiye�nin 63 milyonluk nüfusu ve bölgesindeki merkez ülke 
konumu yabancõ sermaye açõsõndan ciddi bir pazar potansiyelini tanõmlamaktadõr. 
 
Teşvik sistemi gözden geçirilmelidir. AB normlarõna uygun, Avrupa seviyesinde teşvik 
sistemi, ayrõca bölgesel teşvik sistemleri oluşturulmalõdõr. Sanayinin belirli bölgelerde 
yoğunlaşmasõ yerine, tüm Türkiye sathõna yaygõnlaştõrõlmasõna özen gösterilmelidir. Bu tür bir 
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hedefi gerçekleştirmek için, enerjinin Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde üretildiği 
gerçeğinden hareketle, bu bölgelerde çok ucuza satõlmasõ sağlanmalõdõr. Ayrõca, vergi sistemi, 
sanayi üretimine yönelik vergiler, rakip ülkelerdeki seviyeleri dikkate alõnarak, yeniden 
gözden geçirilmelidir. Sanayi üretimi üzerindeki vergiler azaltõlarak, dolaylõ vergilerin 
yükseltilmesi, Hollanda�da olduğu gibi sanayiden alõnan direkt vergilerin azaltõlmasõ, dolaylõ 
bir teşvik olarak son derece yararlõ olacaktõr. 
 
Türk sanayinin önümüzdeki 10 yõllõk dönemde, sanayi gelişme perspektifinin 21. Yüzyõl�õn 
gereklerine uygun olarak oluşturulmasõnda KOBİ�lere yönelik olarak oluşturulacak politikalar 
ve stratejilerin isabetliliği büyük bir önem arz etmektedir. KOBİ�leri teşvik edecek sistemler, 
AB�nin KOBİ�lere yönelik programlarõ ve finansman modellerinde de yararlanõlarak mutlaka 
oluşturulmalõdõr. KOBİ�ler destekleri ile gelişmesine katkõda bulunduklarõ ana sanayiye 
yönelik teşviklerden aynen yararlandõrõlmalõdõr. Dünyaya açõlmõş olan Türk perakende 
firmalarõ ve dağõtõm kanallarõndan yararlanõlarak, KOBİ�lerin mallarõnõn da yabancõ pazarlara 
ulaşmasõ sağlanmalõdõr. 
 
Sonuç olarak, Türk sanayinin 2001-2005 yõllarõ arasõnda gelişme perspektifi oluşturulurken, 
dünya ekonomisi ve Türkiye merkez ülke olmak üzere Balkanlar-Kafkaslar-Orta Doğu 
üçgeninde ortaya çõkacak gelişmeler yakõndan takip edilmeli, dünya ekonomisinde rekabetin 
hõzla arttõğõ bir ortamda, global senaryolarõn neler olabileceği ve bu global senaryolara yönelik 
olarak Türkiye�nin nasõl bir sanayileşme planõ izlemesi gerektiği belirlenmeli, Türkiye�nin 
teknoloji üretir bir ülke haline gelmesini sağlayacak altyapõ oluşturulmalõ, yaratõcõ insan 
kaynağõnõ yetiştirmek için Türkiye�nin önümüzdeki 5 yõl içerisinde eğitime 2 kat önem 
vermesi sağlanmalõ, Türkiye�nin moda ve marka üretir hale gelmesini sağlayacak adõmlarõ 
atmak için Türkiye�nin ülke imajõ güçlendirilmeli, dõş pazarlara yönelik dağõtõm ve pazarlama 
kanallarõnõn geliştirilmesi sağlanmalõ, teşvik sistemleri yeniden gözden geçirilmeli ve 
KOBİ�lere yönelik olarak uygulanan politikalar geliştirilmelidir.  Bu noktada, ard arda 
sõralanan bu noktalarõ detaylandõrmak yararlõ olacaktõr. 
 
3. SANAYİNİN GELİŞME PERSPEKTİFİNİ ETKİLEYECEK DIŞ VE İÇ 

DİNAMİKLER: 

3.1. Dõş Dinamikler: 

Dünya Ekonomisi, 2000�li yõllara son derece hõzlõ bir yeniden yapõlanma süreci ile girmiş 
durumda. Bu nedenle, son 10 yõllõk dönemde dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri ve 
önümüzdeki 10 yõllõk dönemde yaşanabilecekleri ayrõntõlõ bir şekilde incelemek yararlõ 
olacaktõr. Çünkü, global senaryolarõ etkileyebilecek etkenlerin neler olabileceği incelenmeden, 
geleceğin dünyasõna adapte olabilecek bir Türk sanayi gelişme perspektifi oluşturmak 
mümkün gözükmemektedir. 
 
Dünya ekonomisindeki gelişmeleri şu ana başlõklar ile özetlemek mümkündür: 
 

! Siyasi yönden ABD nin belirleyici rolü devam edecektir. 
! Bölgesel çatõşmalar azalacaktõr. 
! Askeri yatõrõmlar  azalacaktõr. 
! Su önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çõkacaktõr. 
! Dünya Ticaret Örgütünün aldõğõ kararlar uyarõnca ticarette serbestleme süreci 

ilerlemeye devam edecektir. 
! Çin 1.2 milyarlõk nüfusu ile  gerek kendisinin gerekse yabancõ sermayenin yatõrõmõ 

ile büyük bir üretim merkezine dönüşme sürecinde olmaya devam edecektir. 
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! Çin Dünya Ticaret örgütüne girecek, bu şekilde ithalat yapan bir  ülke de olacaktõr. 
! Güneydoğu Asya Ülkeleri krizden çõkõp daha deneyimli olarak üretim merkezi 

olarak çalõşmaya devam edeceklerdir. 
! Japonya  üretimde gösterdiği başarõyõ yeni teknolojiler yaratmak için yapmaya 

başladõğõ yatõrõmlarõ  tekrarlama sürecine girecektir. 
! Japonya�nõn yeni sanayi kollarõnda önemli atõlõmlar yapmasõ beklenmelidir. 
! Yatõrõm mallarõ pazarõnda  talep artõşõ yaşanacaktõr. 
! Kore, Japonya�yõ izlerken genişleme alanõ olarak Avrupa�yõ hedefleyecektir. 
! Bilişim teknolojilerinin getirdiği yenilikler, alõşkanlõklarda, sosyal ve ekonomik 

hayatta önemli değişiklikler getirecektir. 
! Dünya�da mevcut ve kurulacak sanayinin aşağõdaki üç şartõ yerine getirmesi  daha 

fazla aranõr olacaktõr. 
! Üretim teknolojilerinin çevreyi kirletmemesi, temiz olmasõ, yeniden kazanõlabilir 

malzemeden üretilmesi, ürünlerinin performanslarõnõn çevre dostu olmasõ  (az 
enerji , su kaynaklarõ ve atmosferi az kirletmesi) gerekecektir. 

 
Bu ana başlõklar incelendiğinde dünya ekonomisinde de sanayii stratejilerini etkileyecek 
gelişmelerin belirli konu başlõklarõ altõnda toplandõğõ görülmektedir. Bu konu başlõklarõnõ tek 
tek ele almak yerinde olacaktõr. 
 
3.1.1.) Dünya genelinde sanayi stratejilerini etkileyecek unsurlar: 
 
3.1.1.1.)  Dünya Ekonomisi ve ticaretindeki gelişmeler: 
 
• Dünya ekonomisi ve ticareti 1990-1997 yõllarõ arasõnda önceki 10 yõla göre daha hõzlõ 

genişlemiştir. Global kriz nedeniyle 1998 ve 1999 yõllarõnda yavaşlayan dünya ekonomisi, 
2001-2007 yõllarõ arasõnda tekrar büyüme sürecine girecektir. 1990-1997 yõllarõ arasõnda 
yüzde 2.3 olan büyümenin, 2001-2007 yõllarõ arasõnda yüzde 3.2 olacağõ öngörülmektedir. 

 
• Dünya ekonomisi 1991-1997 yõllarõ arasõnda ortalama yüzde 2.3 büyümüştür. Büyüme; 

gelişmiş ülkelerde ortalama yüzde 2.8, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 3.1 olmuştur. 
Asya-Pasifik krizi ile başlayan global kriz nedeniyle dünya ekonomisindeki büyüme 1998 
ve 1999 yõllarõnda gerilemiştir. Ancak büyümenin 2000 yõlõndan itibaren tekrar 
hõzlanacağõ tahmin edilmektedir. 2001-2007 yõllarõ arasõnda dünya ekonomisinin yüzde 
3.2, gelişmiş ülkelerin yüzde 2.6, gelişmekte olan ülkelerin yüzde 5.2 büyüyeceği 
öngörülmektedir.  

 
• Dünya ticareti dünya ekonomisinin üzerinde bir genişleme göstermektedir. 1950 ile 1980 

yõllarõ arasõnda birbirine yakõn olan büyüme oranlarõ, 1980 yõlõndan bu yana dünya ticareti 
büyüme oranõ lehine hõzla artmaktadõr. Özellikle 1980 sonrasõnda dünya ticaretinde 
görülen serbestleşme olgusunun diğer unsurlarõ bu gelişmede etkili olmaktadõr. 

 
• Dünya ticaretindeki bu genişleme, 1998 yõlõnda global krizin yol açtõğõ talep daralmasõ ile 

gerilemiştir. Dünya sanayi malõ ihracat hacmi 1997 yõlõnda yüzde 3.5 oranõnda artarken, 
1998 yõlõnda yüzde 2 oranõnda gerilemiştir. Dünya sanayi malõ ihracatõndaki genişleme 
1990-1995 yõllarõ arasõnda ortalama yüzde 7.5, 1996 yõlõnda ise yüzde 4.5 olmuştur. 
Dünya sanayi üretimi 1997 yõlõnda yüzde 3.5, 1998 yõlõnda yüzde 2 artarken, ilk kez 1998 
yõlõnda ticaret hacmindeki genişleme sanayi üretimindeki yõllõk artõşõn altõnda kalmõştõr. 
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• Dünya mal ticareti, ürünlerin dağõlõmõ itibarõyla yapõsal bir istikrara kavuşmuştur. GATT 
düzenlemelerinin getirdiği ticari liberasyon nedeniyle 2005 yõlõna kadar ve sonrasõnda 
tarõm ürünleri ile dokuma ve giyim ticareti daha yüksek değerlere ulaşacaktõr. Ancak 
katma değerlerinin düşük olmasõ nedeniyle paylarõ aynõ kalacaktõr. Makine ve ulaşõm 
araçlarõnõn dünya ticaretindeki hakim durumu devam edecektir. Sanayileşmede artan 
emek maliyeti nedeniyle, bu tür mallarõn üretimi de büyük ölçüde sermaye transferleri 
nedeniyle ülke değiştirecek ve gelişmekte olan ülkelere kayacaktõr. 

 
• Global Krizin yarattõğõ ticaret daralmasõnõn ülke  ve bölgeler arasõndaki etkisi farklõ 

olmuştur. ABD ithalatõnõ genişleterek diğer bölge ve ülkelerdeki ihracat daralmasõnõ 
engellemeye çalõşmõştõr. Japonya'nõn ihracat ve ithalatõ aynõ anda gerilerken, Avrupa 
Birliği'nde ihracat ve ithalat kendi içlerindeki ticaret nedeniyle genişlemiş, dõşarõda net 
etki yaratmamõştõr.  

 
3.1.1.2.) Uluslararasõ ticareti düzenleyen ortak anlaşmalar: 
 
• 1994 yõlõnda imzalanan GATT Anlaşmasõ ile, ticaretin dünya genelinde serbestleştirilmesi 

ve uyumlaştõrõlmasõ amaçlanmaktadõr. Anlaşmaya 1998 yõl sonu itibarõyla taraf olan 138 
ülke (Türkiye 1951 yõlõnda imzaladõ) dõş ticaretin düzenlenmesi hakkõndan önemli ölçüde 
vazgeçerek bu konuda uluslar arasõ kurallara uymayõ kabul etmektedir. Anlaşma ile 
gümrük tarifelerinin aşağõ çekilmesi ve konsolide edilmesi, miktar kõsõtlamalarõ ile ithalat 
ve ihracat müsaadeleri uygulamalarõna son verilmesi, "en çok kayõrõlan ülke", "tercihli 
ticaret" gibi ayrõcalõklarõn kaldõrõlmasõ ve ayrõcalõklarõn tüm ülkelere tanõnmasõ, koruma 
araçlarõnõn en aza indirilmesi sağlanacaktõr. 

 
• 1994 yõlõnda tamamlanan GATT Anlaşmasõ,  taraf ülkelere 10 yõllõk bir geçiş ve uyum 

süresi tanõmõştõr. Anlaşma, 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girecek ve anlaşmanõn tüm 
maddelerine uyulacaktõr. 

 
• GATT Anlaşmasõ ile özellikle gelişmekte olan ülkelerin ağõrlõklõ yer aldõğõ tekstil ve tarõm 

sektöründe gelişmeler yaşanacaktõr. Tekstil sektörü, 2004 yõlõna kadar Çok Elyaflõlar 
Düzenlemesi ile yönetilecektir. 2005 yõlõnda tekstil ve giyim sektöründe anlaşma 
hükümleri yürürlüğe girecektir. Bu tarihten itibaren bu sektörde kota ve diğer ithalat ve 
ihracat kõsõtlamalarõ kaldõrõlmõş olacak ve bu tarihe kadar gümrük vergileri yaklaşõk yüzde 
33 oranõnda azaltõlmõş olacaktõr. Tarõm sektöründe uygulanan tüm tarife dõşõ engeller, 1 
Temmuz 1995 tarihinde gümrük vergisine dönüştürülmüştür. Bu tarihten itibaren gelişmiş 
ülkeler 6 yõl içinde gümrük tarifelerini yüzde 36, gelişmekte olan ülkeler ise 10 yõl 
içerisinde yüzde 24 oranõnda aşağõ çekeceklerdir. Yurtiçi tarõm sübvansiyonlarõ 10 yõl 
içinde her iki grup ülkede de yüzde 20 azaltõlacaktõr. Yine ihracat sübvansiyonlarõ altõ yõl 
içinde yüzde 36, sübvanse edilen ihracat miktarõ ise yüzde 21 azaltõlacaktõr. 

 
• GATT Anlaşmasõ aynõ zamanda sübvansiyonlar ve telafi edici vergiler, antidamping, 

gümrük beyanlarõ, ticarette teknik engeller, ithal lisanslarõ, devlet alõmlarõ gibi teknik 
alanlarda, ticaret ile ilgili Fikri Mülkiyet haklarõ alanõnda ve hizmetler sektörü alanõnda 
uluslar arasõ ortak normlar oluşturulmasõ ve uyumlaştõrma çalõşmalarõnõ sürdürmektedir. 

 
• GATT Anlaşmasõ'na, Çin, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere, 30'a yakõn ülke, taraf 

olmak için görüşmeleri sürdürmektedir. GATT Anlaşmasõ'nõn getireceği ticari 
serbestleşme ile dünya genelinde 10 yõl içinde ilave 213 milyar dolar gelir yaratõlacağõ 
tahmin edilmektedir. Yaratõlacak gelirin dağõlõmõ, AB 61, ABD 36, Rusya ve diğer 
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Avrupa 29, İspanya 27, gelişmekte olan ülkeler 13, Güney Asya ülkeleri ve Çin 20, EFTA 
8, 4 Asya kaplanõ 10, Kanada 2 ve Avustralya 2 Milyar Dolar şeklinde olacaktõr. Dünya 
ticaretinin genişlemesine 1994-2004 yõllarõ arasõnda yüzde 10 katkõda bulunacağõ tahmin 
edilen anlaşmanõn bu katkõsõ, 2004 yõlõndan sonra daha yüksek oranlõ olacaktõr. 

 
• GATT Anlaşmasõ bölgesel ticari birlikler kurulmasõna engel değildir. Bölgesel birlikler 

GATT tarifelerinin üzerinde olmamak şartõyla, ortak gümrük tarifeleri ve oranlarõ 
uygulamasõna olanak vermektedir. 

 
• GATT Anlaşmasõ'nõn Türkiye'ye önemli etkileri olacaktõr. İhracat açõsõndan tekstil sektörü 

olumlu etkilenecektir. AB pazarõ açõsõndan gümrük birliği dikkate alõndõğõnda anlaşma 
ilave yarar getirmeyecektir. Ancak ABD ve Kanada pazarõna giriş engelleri kalkacaktõr. 
Yurtiçinde ise sektörün yabancõ rekabeti artacaktõr. Otomotiv ve elektronik sektörü 
zorlanacaktõr. Tarõm sektöründe ithal tarõm ürünleri ucuzlayacak, tarõm olumsuz 
etkilenecektir. Tarõm sektöründe destekleme azalacaktõr. Tüm teşvik sistemi 
sübvansiyonlar düzenlemesine uyumlu hale getirilecektir. Rekabet gücü yüksek hizmetler 
sektörü ise olumlu etkilenecektir. 

 
3.1.1.3.) Uluslar arasõ sermaye hareketlerinde ortak normlar: 
 
• Çok Taraflõ Yatõrõm Anlaşmasõ; MAI, GATT benzeri doğrudan yabancõ sermaye 

yatõrõmlarõ ile ilgili ortak bir anlaşmayõ hedeflemiş ancak başarõlõ olamamõştõr. OECD 
nezdinde 29 üye ülkenin kararõ ile tek bir yabancõ sermaye rejiminin yaratõlmasõ 
ertelenmiştir. Anlaşma sağlanamamõş olmasõna rağmen içeriği yabancõ sermaye 
yatõrõmlarõnõn beklentileri açõsõndan önemlidir. 
- Yabancõ yatõrõmcõlarõn yerel yatõrõmcõlar ile eşit haklara sahip olmasõ, 
- Yabancõ yatõrõmõn yatõrõm ve işletme dönemi için aldõğõ izinlerin kaldõrõlmasõ, 
- Yabancõlarõn çalõşma izni olmadan çalõşabilmesi, 
- Yabancõ yatõrõmcõya; satõn alma, ihracat, teknoloji, istihdam ve üretim alanlarõnda 

sõnõrlamalarõn konulmamasõ, 
- Devletin tekellerinin kaldõrõlmasõ, yabancõlara yönelik giriş engellerinin kaldõrõlmasõ, 
- Sübvansiyon ve hibelerde yerli/yabancõ farkõ gözetilmemesi, 
- Yatõrõmõn tam karşõlõğõ ödenmeden kamulaştõrõlmamasõ, 
- Anlaşmazlõk durumlarõnõn uluslararasõ düzeyde çözümlenmesi. 

 
• Uluslararasõ sermaye hareketleri 1997 yõlõnda yaşanan mali krizden bu yana yavaşlamõştõr. 

Uluslar arasõ sermaye de tüm ülkelerin mali kesimleri ve kamu kesimleri ile ilgili ortak 
normlarda ve şeffaf bilgileri talep etmektedir. Bu amaçla G-8, IMF, BIS, Dünya Bankasõ 
ve IIF bünyesinde çalõşmalar sürdürülmektedir. Muhtemelen bu alanda önümüzdeki 
dönemde ortak normlar oluşturulacak ve uluslar arasõ sermaye bu normlara uyan ülkeleri 
tercih edecektir. 

 
3.1.1.4.) Bölgeselleşme ve bölgesel ekonomik ve ticari birliktelikler: 
 
• Bölgeselleşme ve bölgesel ekonomik ve ticari birlikler, dünya ticaretinde yaşanan 

serbestleşme ve bunu hõzlandõran GATT ve benzeri düzenlemeler karşõsõnda, coğrafi 
olarak birbirine yakõn ülkeler arasõnda küresel rekabet güçlerini arttõrmaya yönelik 
oluşturulan birliklerdir. 

• Bölgesel ekonomik ve ticari birliklerin temeli, ölçek ekonomisinden yararlanma, bölgesel 
bazda ihtisaslaşma, bölge içi ticareti genişletme, böylece yabancõ sermayeyi çekebilme, 
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üçüncü ülkelere karşõ ortak dõş ticaret politikasõ uygulama ve daha hõzlõ bir ekonomik 
büyüme sağlama faydalarõ üzerine kurulmaktadõr. 

 
• Bölgeselleşme ve küreselleşmenin dünya ticareti üzerinde iki önemli etkisi olmaktadõr. 

Bölgeselleşmenin etkisi dünya ticaretinde "interblock trade", yani Bloklar içi ticaretin 
artmasõdõr. Küreselleşmenin etkisi ise "intrafirm trade", yani şirket içi (esnek üretim 
modeli içinde) ticaretin güçlenmesidir. İkincisi yabancõ sermaye yatõrõmlarõ ve 
ortaklõklarõnda stratejik öneme sahiptir. 

 
• Bölgesel alanlar içinde ticaretin dünya ticaretinden daha hõzlõ artacak olmasõ, tüm ülkeleri 

çeşitli bölgesel ekonomik ve ticari işbirlikler içinde yer almaya itmektedir. 
Bölgeselleşmenin başarõsõ ve refah getirisi; bir bölgesel birliğe katõlan ülke sayõsõnõn fazla 
olmasõ, ülkelerin nüfus ve milli gelir büyüklüğü, birbirini tamamlayan ülkelerden çok 
rekabet eden ülkeler olmasõ, ülkelerin nüfus ve coğrafi yakõnlõğõ, birlik öncesinde üyeler 
arasõ ekonomik ve ticari ilişkilerin hacmi, birlik dõşõna karşõ engellerin azlõğõ ile 
etkilenmektedir. 

 
• Türkiye, önümüzdeki 10 yõllõk süreç içinde, ekonomik büyüme ve kalkõnmasõnõ bölgesel 

ticari birliklere ve stratejik işbirliğine dayalõ olarak yeniden düzenlemeli ve yukarõdaki 
kriterler itibariyle bölgesel ekonomik ve ticari birlikler içinde yer almalõ, geliştirmeli ve 
birliklerde yönlendirici olmalõdõr. 

 
• Bölgeselleşme ve bölgesel ekonomik ve ticari birliklerin kurulmasõnda en öncelikli 

unsurlardan biri bölgesel birlikler içinde yer alacak ülkelerin coğrafi olarak birbirine 
yakõnlõğõdõr. 1995 yõlõ sonu itibarõyla dünyanõn 5 ayrõ coğrafi bölgesinde toplam 67 
ekonomik ve ticari birlik bulunmaktadõr. 

 
• Bu ekonomik ve ticari birliklerin en önemlileri ve dünya ticaret hacmi içindeki paylarõ 
şöyledir: Avrupa Birliği yüzde 35, EFTA ülkeleri yüzde 2.3, NAFTA yüzde 19 (Kuzey 
Amerika), MERCOSUR yüzde 1.4 (Güney Amerika), APEC yüzde 45.7 (Asya-Pasifik 
ABD dahil).  

 
3.1.1.5.) Dünyada yabancõ sermaye yatõrõmlarõndaki gelişim: 
 
• Dünya imalat sanayiinde önemli gelişmeler yaşanmaktadõr. Bu değişmeler 

"deendüstrilasyon" olarak adlandõrõlmaktadõr. 
- İmalat sanayi üretimi büyük ölçüde ABD, AB ve Japonya'dan Latin Amerika, Güney 
Doğu Asya ve Orta Doğu Avrupa'ya kaymaktadõr. 
- Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasõnda üretim alanõnda "esnek üretim modeli" 
çerçevesinde bağõmlõlõk kuvvetlenmektedir. 
- Sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerde ekonomik üretimin ağõrlõğõ imalat sanayi üretiminden 
hizmetler sektörüne kaymaktadõr. 
 

• Mevcut sanayi kollarõnda artan emek maliyeti ve yeni yükselen sanayi kollarõnda 
ücretlerin yüksek olmasõ nedeniyle her iki tip sanayi malõnõn üretimi göreceli olarak emek 
maliyetlerinin düşük olduğu ülkelere doğrudan sermaye yatõrõmõ şeklinde yönlenmektedir. 
Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerin dünya sanayi üretimi içindeki payõ hõzla artacaktõr. 

 
• Bu değişim gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere yönelik geniş hacimli bir 

doğrudan sermaye yatõrõmõna yol açmaktadõr: Önümüzdeki 10 yõllõk süreç içinde dünya 
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ticareti içinde payõnõ arttõrmak isteyen gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye için hedef 
doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõn çekilmesi olacaktõr. Ancak ucuz emeğe dayalõ 
yabancõ sermaye yatõrõmlarõ yerine verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan 
yatõrõmlar tercih edilmelidir. Böylece ekonomik anlamda bölgesel bir "merkez" ülke 
olunabilir. 

 
• Doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõ, 1996 yõl sonunda 317.7 milyar dolara, 1997 

yõlõnda ise 424 milyar dolara ulaşmõştõr. 1996 yõlõ verileri itibariyle doğrudan yabancõ 
sermaye yatõrõmlarõnõn yüzde 90'õ, yani 288.6 milyar dolarõ OECD ülkeleri tarafõndan, 
yüzde 10'u yani 29.1 milyar dolarõ OECD dõşõ ülkeler tarafõndan gerçekleştirilmiştir. 
Doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõn yüzde 67.7'si yine OECD ülkelerine yapõlõrken, 
yüzde 32.3'ü, 102.7 milyar dolarõ gelişmekte olan ülkelere yönelik olmuştur. Gelişmekte 
olan ülkelere yatõrõm 1997 yõlõnda 149 milyar dolar olduktan sonra, 1998 yõlõnda 
gerilemiştir. 

 
• Doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõn önemli bir bölümünü 6 gelişmiş ülke 

gerçekleştirmektedir. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Hollanda'dan oluşan 6 
ülke, 216.6 milyar dolar ile 1996 yõlõndaki toplam yatõrõmlarõnõn yüzde 67.6'sõnõ 
gerçekleştirmiştir. İtalya ve Kanada ile bu miktar yüzde 80'e yaklaşmaktadõr. Altõ ülkenin 
toplam yatõrõmlarõnõn yüzde 65.6'sõnõ yine OECD ülkelerine, 74.2 milyar dolarõ ise 
gelişmekte olan ülkelere yöneliktir. Bu ülkeler arasõnda OECD üyesi olan Polonya, Çek 
Cumhuriyeti, Macaristan, Portekiz, Yunanistan, Türkiye, Meksika ve Kore de 
bulunmaktadõr. Türkiye, 6 ülkenin toplam yatõrõmlarõ içerisinde yüzde 0.3 pay alõrken, 
gelişmekte olan ülkelere yönelik yatõrõmlar içinde de yüzde 0.9 pay alabilmektedir. 
Türkiye'nin temel stratejisi yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõ genişletmek olmalõdõr. 

 
• Doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõn ülkeler arasõ olduğu kadar sektörler arasõ 

dağõlõmõ da önemlidir. Doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmõnõ gerçekleştiren ilk 6 ülkenin 
215.6 milyar dolarlõk toplam yatõrõmlarõ içinde ilk 3 sektörü, 74.9 milyar dolar ve yüzde 
34.8 pay ile imalat sanayi ve onun içinde petro-kimya alt sektörü, 51.9 milyar dolar ve 
yüzde 23.7 pay ile mali hizmetler, 25.1 milyar dolar ve yüzde 11.7 pay ile ticaret 
almaktadõr. Bu genel dağõlõm içinde Türkiye bölgesel ticari birlikler ve rekabet stratejisi 
içinde imalat sanayi ve stratejik öncelikler içinde yer alan bölgesel finans ve ticaret 
merkezi hedefi çerçevesinde mal ve ticaret hizmetlerini kapsayan yabancõ sermayeyi 
çekmelidir. 

 
3.1.1.6.) Çok uluslu ve uluslar üstü şirketlerin gelişimi:  
 
• Çok uluslu şirketler dünya ekonomisini yönlendirmektedir. Dünya üretimi, uluslar arasõ 

ticaret, doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõ ile sermaye hareketleri ve mali işlemleri 
önemli ölçüde çok uluslu şirketler belirlemektedir. 1997 yõl sonu itibarõyla 27 trilyon dolar 
olan dünya üretiminin 8 trilyon dolarõ, ithalat ve ihracat olarak 10.63 trilyon olarak 
hesaplanan dünya ticaretinin 7.1 trilyon dolarõ, 3.5 trilyon dolar olan doğrudan yabancõ 
sermaye yatõrõmlarõ stokunun 3.1 trilyon dolarõ çok uluslu şirketlere aittir. Dünyadaki 
Araştõrma-Geliştirme harcamalarõnõn yüzde 70'i çok uluslu şirketler bünyesinde 
gerçekleştirilmektedir. 

 
• Birleşmiş Milletler'in World Investment raporunda yer alan tarif çerçevesinde yaklaşõk 

50.000 çok uluslu şirket bulunmaktadõr. En büyük 500 çok uluslu şirket 162 ABD, 156 
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AB, 126 Japonya, 14 İsviçre, 13 G. Kore, 6 Kanada, 5'er Brezilya ve Avustralya, 3 Çin ve 
11 diğer ülke orijinli şirket olarak dağõlmaktadõr. 

 
• Bu yaklaşõk 50.000 çok uluslu şirketin, tüm ülkelerde 180-200 bin arasõ küçük ortağõ 

bulunmaktadõr. Çok uluslu şirketler, geliştirdikleri esnek üretim modeli ve ticari 
hareketlerin serbestleşmesi neticesinde, küçük şirketler ile üretim ve tedarik ortaklõğõna 
gitmektedir. Üretim, uluslararasõ hale gelmiştir. Esnek üretim modelinde nihai mal 
çokuluslu şirketler tarafõndan üretilip pazarlanõrken, global üretim zinciri içinde katma 
değer yaratan, teknoloji içeren ve kalifiye işçilik gerektiren ara parçalar merkezde, ucuz 
işçilik ile üretilebilin parçalar ise gelişmekte olan ülkelerde üretilmekte ve bu ülkeler 
tedarikçi ülkeler olarak nitelendirilmektedir. Bu üretim zinciri, çok uluslu şirketlerin 
doğrudan sermaye yatõrõmlarõna yön vermektedir. Türkiye'nin sektör stratejileri tespitinde 
bu global eğilim çok belirleyici olacaktõr. 

 
3.1.1.7.) Şirketler arasõ satõn alma ve birleşmeler: 
 
• Şirketler arasõ satõn alma ve birleşmeler, dünya ekonomisinde son 10 yõl içinde yaşanan en 

önemli belirleyici gelişmelerden biridir. Küreselleşme ve uluslar arasõ rekabet, büyük ve 
orta ölçekli şirketler arasõ birleşmeleri ve büyük şirketlerin orta ve küçük ölçekli şirketleri 
satõn almasõnõ gündeme getirmiştir. Uluslararasõ rekabetin kar marjlarõnda yarattõğõ 
daralma, satõn alma ve birleşmeleri zorunlu kõlmaktadõr. Çok uluslu ve büyük şirketler 
arasõnda yaşanan birleşmeler, önümüzdeki 10 yõl içinde de sürecektir. Bu eğilim; sanayi, 
hizmetler ve mali sektörde yaşanõrken, bu sektörlerde önümüzdeki 10 yõl içinde daha az 
şirket faaliyet gösterecektir. Bu gelişme serbest piyasa ekonomisinin tam rekabet şartlarõnõ 
zorlamakta ve çok uluslu şirketlerin piyasa hakimiyetini güçlendirmektedir. 

• Şirket satõn alma ve birleşmeleri 1993 yõlõnda toplam 400 milyar dolar civarõnda iken, 
1998 yõlõnda bu rakam 2.4 trilyon dolara ulaşmõştõr. Bu rakamlar ülke içi ve ülkeler arasõ 
verileri içermektedir. Petro-kimya, otomobil, havacõlõk, iletişim, bankacõlõk sektörleri 
birleşmelerde ilk sõrayõ alan sektörlerdir. 

 
• Şirket satõn alma ve birleşmelerinin, gelişmekte olan ülkeler üzerinde de etkisi 

hissedilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin uluslar arasõ firmalarõ yabancõ ortaklõklara 
gitmekte, ulusal şirketler ise çokuluslu şirketler tarafõndan satõn alõnmaktadõr. Bu eğilimin 
dõşõnda kalan ulusal şirketlerin önümüzdeki 10 yõl içinde rekabet güçleri zayõflayacaktõr. 
Uluslar arasõ satõn alma ve birleşmelerin toplamõ 1997 yõl sonu itibarõyla 236 milyar 
dolara ulaşmõştõr. 

 
3.1.1.8.) Dünya mal fiyatlarõndaki gelişim: 
 
• Dünya mal fiyatlarõndaki gelişmeler, uluslar arasõ rekabet gücünü ve ileriye dönük sektör 

stratejilerini etkilemektedir. Uluslararasõ  alanda ülkeler ihracatçõsõ ve ithalatçõsõ olduklarõ 
hammadde, ara malõ ve nihai mal fiyatlarõndaki gelişmelerden etkilenmektedir. 1990=100 
fiyat bazõndan hareketle 1998 yõlõ itibariyle petrol, hammaddeler, metal ve mineral 
fiyatlarõnõn gerilediği görülmektedir. Tarõm ve gõda ürünleri dõşõnda, imalat sanayi 
ürünlerinde de fiyatlar artmõştõr. Dünyada hammadde fiyatlarõ gerilerken, tarõm ve gõda 
aynõ kalmõş, imalat sanayi ürün fiyatlarõ artmõştõr. Bu, sanayileşmiş ülkeler lehine bir 
gelişmedir. Uluslar arasõ rekabet sanayileşme ile sağlanmaktadõr. Teknolojik gelişme hem 
sanayi ülkelerinin ürünlerinin katma değerini artõrarak bu ürünlerin fiyatlarõnõ 
yükseltmekte, hem de hammaddelere alternatif girdiler yaratarak, hammaddelere talebi 
düşürüp bu ürünlerin fiyatlarõnõn gerilemesine yol açmaktadõr. 
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• Dünya mal fiyatlarõndaki beklentiler sanayileşme, sektör ve ülke stratejilerini 
etkilemektedir. Sanayi malõ ile ilgili bir tahmin bulunmamakla birlikte teknolojik 
gelişmeler nedeniyle sanayi malõ fiyatlarõnda artõş beklenmelidir. Buna karşõn enerji dõşõ 
emtia fiyatlarõnda çok küçük bir gerileme, enerji fiyatlarõnda ise çok küçük bir artõş 
olacağõ öngörülmüştür. Bu varsayõmlar altõnda 2007 yõlõna kadar olan süreç, sanayi 
mallarõ fiyatlarõ ve sanayi malõ ihraç eden ülkeler lehine gelişecektir. Sanayileşme temel 
strateji olarak şekillenmektedir. 

 
• Enerji dõşõ emtia fiyatlarõnda çok küçük bir gerileme, enerji fiyatlarõnda ise çok küçük bir 

artõş olacağõ öngörülmüştür. 
 
Bu bilgilerin õşõğõ altõnda dünya ekonomisindeki gelişmeleri incelediğimizde, ortaya çõkan 
eğilimleri ve trendleri şu konu başlõklarõ altõnda toplamak mümkün olabilmektedir: 
 
 
Birleşmeler-Devralmalar : Dünyada giderek artan rekabet şartlarõ firmalarõn güçlerini 
birleştirmek için birbirlerini satõn almaya zorlamaktadõr. Bu trendin en yoğun olduğu 
sektörler: Petrol ürünleri, otomotiv, kimya, telekomünikasyon, kağõt ve kağõt ürünleridir. 
Ayrõca etkisini dolaylõ olarak sanayide gösteren hizmetler sektöründeki birleşmeler 
Bankacõlõk, Sigorta ve Perakendecilikte yoğunlaşmaktadõr. 
 
Birleşme ve devralmalarõn  Dünyadaki toplam değeri 1998�de 2.5 trilyon ABD dolarõndan 
1999�da 3.1 trilyon ABD dolarõna yükselmiştir. Bu rakam toplam dünya ticaretinin yaklaşõk 
üçte biridir. 
 
Bugün bazõ şirketlerin iş hacmi birçok ülkenin ekonomilerinden daha büyük hale gelmiştir. 
ABD � nin en büyük şirketinin iş hacmi Türkiye ekonomisinin yarattõğõ milli gelirden daha 
büyüktür. 
 
Globalleşme ve Bölgeselleşme : Her iki trend de  giderek artan bir hõzla devam etmektedir. 
Her ikisi de hem yayõlmakta hem de derinleşmektedir. Yani hem yeni yeni ülkeler giderek 
daha fazla dünya ticaretine katõlmakta ( orta ve doğu Avrupa, Çin, Rusya) hem de bölgesel 
entegrasyonlar tek para kullanõr hale gelmişlerdir. 
 
Bu trend aynen şirketlerin birleşmeleri gibi ülkelerin güçlerini birleştirme amacõ 
doğrultusunda gelişmektedir. 
 
Türkiye makro bazda globalleşmeyi gayet başarõlõ yürütmekte ancak mikro bazda yani firma 
seviyesinde global olmayõ henüz başaramamõştõr. Türkiye�deki sanayicilerin biran evvel 
global mi yoksa globalin bir parçasõ mõ olacaklarõnõ belirlemeleri ve buna uygun politikalarõ 
acilen uygulamalarõ gerekmektedir. 
 
Bölgeselleşmede ise durum farklõdõr. Firma seviyesinde daha başarõlõ uygulamalar var iken  
Türkiye ülke seviyesinde bölgeselleşmede bazõ ülkelerin gerisinde kalmaktadõr. AB�ne tam 
üyelikte Orta Avrupa ülkelerinin gerisinde iken bazõ sektörlerde  dünya devleri Türkiye�yi 
bölgenin üretim merkezi olarak belirlemişlerdir. Fiat, Renault, Siemens bazõ örnek 
firmalardõr. 
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Yeni pazarlama ve dağõtõm sistemleri : Sanayiler için önem taşõyan diğer bir trend ise 
pazarlama ve değişim sistemlerindeki değişikliklerdir. Pazarlama ve dağõtõm fonksiyonu  artõk 
üreticilerin  kontrolünden tamamen çõkmaktadõr. 
 
Elektronik ortamda ticaret giderek gelişmektedir. ABD�de elektronik ticaret hacmi önemli 
seviyelere yükselmiştir. Avrupa Birliği bu trendin bir miktar gerisinde kalmõştõr. Bunun en 
önemli nedeni Telekomünikasyon ve bir PC temin etmenin maliyetinin Avrupa�da  ABD�ye 
nazaran çok daha yüksek olmasõdõr . AB bu açõğõ kapatmak üzere her iki alanda da ciddi 
politikalar uygulamaya başlamõştõr. 
 
Dağõtõm sistemleri giderek münhasõrlõktan çõkmakta ve rekabete açõlmaktadõr. Münhasõr 
dağõtõmõn ölçeği rekabet edebilmek için yetersiz kalmaktadõr. Bu yönde AB�de mevzuat 
değişikliğine gitme çalõşmalarõ vardõr. Taslak halindeki yeni mevzuata göre belli büyüklükte 
pazar payõ (AB�de %30)  olan kuruluşlarõn münhasõr dağõtõm sistemine sahip olmalarõ 
yasaklanacaktõr. Bu mevzuatõn temmuz 2000� den itibaren Avrupa�da yürürlüğe girmesi ve 
yakõn bir zamanda da Türkiye�de de uygulanmasõ beklenmektedir. 
 
Sektör bazõnda yoğunlaşma   yerine çeşitlenme politikalarõ : 
 
Sanayileri sadece birkaç sektörde yoğunlaşmõş olan ülkelerin globalleşmeden dolayõ 
dünyadaki olumsuz konjonktürden nasõl olumsuz etkilendiklerini 1998� deki global finansal 
kriz göstermiştir. 
 
Rusya�nõn enerji ve uzak doğu ülkelerinin mikroelektronik sektörlerine önemli derecede 
bağõmlõ olmalarõ ve her iki sektörde 1997�den itibaren  dünyada deflasyonist  trend yaşanmasõ 
bu ülkelerin ciddi bir ekonomik krize girmelerine sebep olmuştur. 
 
Dolayõsõyla Türkiye�nin bu tecrübeden ders çõkararak tekstil ve gõda yoğun bir sanayi 
yapõsõndan acilen kurtulmasõ gerekmektedir. Otomotiv, Seramik, bazõ ev aletleri, çimento, 
diğer bazõ inşaat malzemeleri dünya seviyesinde iddialõ olmaya aday sektörlerden bazõlarõdõr. 
 
3.1.2) Sektörlerin 2000-2010 yõlõ öngörüleri:  
 
Dünya genelinde önümüzdeki 10 yõl içerisinde sanayi stratejilerini etkileyebilecek 8 ana nokta 
incelendikten sonra, dünya ekonomisinde önemli rolü olan 9 sanayi dalõ ve iletişim 
sektörlerinde önümüzdeki 10 yõl yaşanmasõ muhtemel olan gelişmeleri de değerlendirmek, 
Türkiye�nin bu gelişmelere paralel politikalar üretmesi açõsõndan yararlõ olacaktõr. 
 
3.1.2.1.) Gõda, içecekler, tütün ürünleri: 
 
• Gõda sektörü önümüzdeki 10 yõl içinde dünya ticaretinde tekrar genişleyecek, tarõm 

ürünleri yerine işlenmiş gõda ürünleri ticareti önem kazanacaktõr. GATT ile birlikte 
işlenmiş gõda ürünlerine uygulanan tarifeler düşecek gõda endüstrisinde bölgeselleşme ve 
küreselleşme eğilimleri güçlenecektir. 

 
• Avrupa Birliği ve ABD gõda sanayinde iki önemli pazardõr. AB'de üretim talebi 

karşõlamadõğõ için yõlda 65 milyar $ ithalat yapõlõyor. ABD ise tüketici talebine bağlõ 40 
milyar $ ithalat yapõyor. ABD ve AB gõda sektörleri halen dünyada güçlü ve gelişmiş 
ülkelerdir. Bu sektörü diğer imalat sanayi sektörlerinde olduğu gibi gelişmekte olan 
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ülkelere tamamen bõrakmõyor. Rusya, Orta Doğu ve  Orta Asya, Türkiye için çok önemli 
pazarlar haline geldi.  

 
• Dünyada üretim alanõnda satõn alma ve birleşmeler yaşanõyor. Giderek sektörde daha az 

sayõda çok uluslu firma çalõşacak. Bu şirketler ihtisaslaşmaya yöneliyor. Şirketler dünyada 
ilk sõralarda yer aldõklarõ üretimleri yapõp diğer alanlardan çekiliyor. Uluslararasõ alanda 
kar marjlarõ oldukça geriledi. 

 
• Dünya ticareti içinde 1984 yõlõndan bu yana payõ gerileyen gõda ürünlerinin (1995 yüzde 

9.1) payõnõn önümüzdeki 10 yõl içinde tekrar artacağõ tahmin edilmektedir. 
 
• GATT Anlaşmasõ ile gõda ürünlerinde gelişmiş ülkeler yüzde 9.4, GOÜ yüzde 3.4 

oranõnda gümrük oranlarõnõ indirecektir. 
 
• Yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõn dünyada en çok yatõrõm yaptõğõ (imalat sanayinde) beşinci 

sektör. ABD, İngiltere ve Hollanda önemli yatõrõmcõ ülkelerdir. 
 
• İhracatõmõzda önemli yeri olacak, ithalatlarõ dünya ortalamasõndan hõzlõ artan yeni ülke 

pazarlar; İtalya, Belçika, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovak Cumhuriyeti, 
Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan, İran, Gürcistan, Romanya, Ukrayna, 
Rusya, Bulgaristan, İsrail, BAE. 

 
3.1.2.2.) Tekstil 
 
• Dünya tekstil ticaretindeki büyüme yavaşlamõştõr ve yõllõk ortalama yüzde 1 büyüme 

yaşanmaktadõr. 1980-1995 yõllarõ arasõnda dünya tekstil ticareti ortalama yüzde 1.5 
büyürken Türkiye'nin tekstil ihracatõ aynõ dönemde yõllõk ortalama yüzde 10 büyümüştü. 
Ancak önümüzdeki 10 yõl içinde böyle bir büyüme trendi yakalanamayacaktõr. Dünya 
tekstil ticaretindeki büyüme GATT Anlaşmasõyla 2000'li yõllardan itibaren tekrar artmaya 
başlayacaktõr. 

 
• Türkiye tekstilde Avrupa Birliği'nin ikinci, dünyanõn ise altõncõ büyük tedarikçisidir. 

Ancak Türkiye tekstil alanõnda Uzak Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin rekabeti ile karşõ 
karşõyadõr. Çin, Kore, Endonezya, Hindistan ve Pakistan dõş ve iç pazarlarda, Doğu 
Avrupa ülkeleri ise özellikle AB pazarõnda rakip haline gelmektedir. BDT ülkeleri de 
düşük işçilik ücretleri ile önümüzdeki 10 yõl içerisinde tekstil üretiminde avantajlõ hale 
geleceklerdir. Tekstil; iplik, kumaş ve örme alanõnda iplik pazarõ AB ve ABD'de 
doymuştur. Rekabet dokuma ve örme üzerinde yaşanacaktõr. GATT Anlaşmasõ 2005 
yõlõndan itibaren Türkiye'nin rakiplerine karşõ AB pazarõnda elde ettiği avantajlarõ da 
ortadan kaldõracaktõr. 

 
• Dünya ticareti içinde tekstil ürünlerinin payõ son 10 yõldõr yüzde 3.1 - 3.2 ile istikrarlõ bir 

yapõda sürmektedir. 2005 yõlõndan sonra payõnda artõş beklenmektedir. 
 
• GATT Anlaşmasõyla tekstil ve giyim ürünlerinde gelişmiş ülkeler yüzde 14.5, GOÜ ise 

yüzde 16.9 oranõnda gümrük oranlarõnõ aşağõya çekecektir. 
 
• Yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõn ilgisinin azaldõğõ bir sektör konumunda. Fransa, İtalya 

gibi tekstil ülkeleri yapõyor. 
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• Tekstil sektörünün ürünleri özellikle GATT Anlaşmasõ ardõndan doyuma ulaşmamõş, 
önemli ithalat yapan pazarlara girebilecektir. AB pazarõ beklenen önemli pazardõr. Diğer 
bölgesel ülkeler rakip üreticiler haline gelmektedir. 

 
• Dünya ticareti içinde sektörün payõ 1991 yõlõnda yüzde 3.5 olduktan sonra 1995 yõlõnda 

yüzde 3.2'ye gerilemiştir. 
 
• GATT Anlaşmasõyla deri ve ayakkabõ ürünlerinde gelişmiş ülkeler yüzde 12.9, GOÜ ise 

yüzde 22.6 oranõnda gümrük oranlarõnõ aşağõya çekecektir. 
 
• Yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõn ilgisinin azaldõğõ bir sektör konumunda. Fransa, İtalya, 

Japonya gibi ülkeler yatõrõm yapõyor. 
 
• Dünya ithalatõnda ve Türkiye'nin ihracatõnda önemli yere sahip. İthalat artõşõ dünya 

ortalamasõndan yüksek olan ülke pazarlarõ; Romanya, Ukrayna, Rusya, İsrail, Macaristan, 
Japonya ve ABD, dünya ithalatõ içinde ve Türkiye ihracatõnda önemli yere sahip olan, 
ithalat artõşõ dünya ortalamasõndan düşük olan ülke pazarlar: Polonya, Çek Cumhuriyeti, 
Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kõrgõzistan. 

 
3.1.2.3.) Ağaç ve orman ürünleri, mobilya 
 
• GATT Anlaşmasõ ile ağaç ürünleri ve mobilya ürünlerinde gelişmiş ülkeler yüzde 29.3, 

GOÜ yüzde 18.3 oranõnda gümrük oranlarõnõ aşağõya çekeceklerdir. 
 
3.1.2.4.) Petrol ürünleri, kimya, lastik, plastik 
 
• Dünyada ham petrol ürünlerindeki fiyat dalgalanmasõ ile Asya-Pasifik ülkelerinden 

kaynaklanan petro-kimya talebi daralmasõ sektörü olumsuz etkilemiştir. Bu sektörde de 
yoğun denizaşõrõ ve sõnõr içi şirket birleşmeleri ve satõn almalarõ yaşanmaktadõr. Rafineri 
ve madeni yağ kapasiteleri dünyada giderek konsolide edilmektedir. 

 
• Petrol ürünleri ve kimya ürünlerinin dünya ticareti içindeki payõ sürekli artmaktadõr. Pay 

yüzde 9.6 olmuştur. 
 
• GATT Anlaşmasõ ile petrol ürünleri ve kimya ürünlerinde gelişmiş ülkeler yüzde 31.3, 

GOÜ yüzde 20.4 oranõnda gümrük oranlarõnõ aşağõya çekeceklerdir. 
 
• Yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõn en çok yatõrõm yaptõklarõ sektör. ABD, İngiltere, Fransa, 

Hollanda yatõrõmcõ ülkeler. 
 
• Dünya ithalatõnda ve Türkiye'nin ihracatõnda önemli yere sahip, ithalat artõşõ dünya 

ortalamasõndan yüksek ülke pazarlarõ, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika, 
İspanya, Polonya, Macaristan, İran, Ukrayna, Rusya, Mõsõr. İhracatõmõzda önemli yeri 
olup, ithalatlarõ dünya ortalamasõndan hõzlõ artan, yeni ihraç pazarlarõmõz olacak ülkeler; 
İsrail, Yunanistan, Ukrayna, Kazakistan, Türkmenistan, Polonya. 
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3.1.2.5.) Demir-çelik ve metal sanayi 
 
• Global krizin dünyada en çok etkilediği sektörlerin başõnda demir-çelik ve metal sanayi 

gelmektedir. Asya-Pasifik ülkelerinde yaşanan kriz bu sektörde arz-talep dengesini 
bozmuştur. Bölge ülkelerinin yõllõk 75 milyon ton olan ithalatõ 40 milyon tona 
gerilemiştir. Bu talep daralmasõ karşõsõnda bazõ ülkelerin üretimi gerilemiş, bazõ ülkelerin 
ithalatõ artmõş, yoğun stoklar ve arz-talep dengesizliği ile fiyatlar yassõ ürünlerde yüzde 
25, uzun ürünlerde yüzde 25-30 arasõnda gerilemiştir. 

 
• Demir-çelik sektöründe yaşanan bu talep daralmasõnõn kõsa zamanda karşõlanmasõ 

mümkün değildir. ABD ve AB pazarlarõnda talep canlanmasõ beklenmemektedir. 
Tamamen ihracata dayalõ bir üretim yapõsõ AB demir-çelik sektörü krizden olumsuz 
etkilenmiştir. Fiyatlardaki gerileme ile AB ithalat yapmaya başlamõştõr. 

 
• Dünya metal pazarõndaki gelişme de uzun mamul pazarõnõn daralmasõ, kaliteli çelik 

üretimine yönel inmesi, yine yeni üretim teknolojileri ile çelik talebinde bulunan 
sektörlerin çeliği başka ürünler ile ikame etmeye başlamasõdõr. 

 
• Bölgesel pazarlar olarak nitelenen ülkeler arasõndan Doğu Avrupa ülkeleri, Rusya, 

Ukrayna ve diğer BDT ülkeleri önümüzdeki süreçte sektörün Uzak Doğu ülkelerinden 
sonraki rakipleri olacaktõr. 

 
• Demir-çelik ürünlerinin dünya ticareti içindeki payõ 1984 yõlõnda yüzde 3.6 iken 1995 

yõlõnda yüzde 3 olmuştur. 
 
• GATT Anlaşmasõ ile demir-çelik ve metal sanayi ürünlerinde gelişmiş ülkeler yüzde 40.5, 

GOÜ yüzde 18.1 oranõnda gümrük oranlarõnõ aşağõya çekeceklerdir. 
 
• Yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõn yoğun olduğu bir sektör. Tüm metalleri ve mekanikleri 

kapsõyor. ABD ve Japonya yatõrõmcõ 2 büyük ülke. 
 
• İhracatõmõzda önemli yeri olup, ithalatlarõ dünya ortalamasõndan hõzlõ artan, yeni ihraç 

pazarlarõmõz olacak ülkeler, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, 
İsrail, BAE, Rusya, Romanya. 

 
3.1.2.6) Metal eşya , makine ve teçhizat 
 
• Dünya ticareti içindeki payõ istikrarlõ olarak artmaktadõr. 
 
• GATT Anlaşmasõ ile metal eşya, makine ve teçhizat ürünlerinde gelişmiş ülkeler yüzde 

23.1, GOÜ yüzde 12.7 oranõnda gümrük oranlarõnõ aşağõya çekeceklerdir. 
 
• İhracatõmõzda önemli yeri olup, ithalatlarõ dünya ortalamasõndan hõzlõ artan, yeni ihraç 

pazarlarõmõz olacak ülkeler, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İsrail, BAE, Rusya. 
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3.1.2.7.) Cam, taş ve toprağa dayalõ sanayi 
 
• Cam sektöründe dünyada önemli bir yoğunlaşma yaşanmaktadõr. Dünya cam üretiminin 

yüzde 70'ini 4 firma elinde tutmaktadõr. Türkiye 89 milyon ton olan yõllõk cam üretimi 
içinde yüzde 1.2 paya sahip bulunmaktadõr. Cam sektöründe Türkiye önemli rekabet 
gücüne sahiptir. Ancak sektörde, üretim ve ihracatta tek bir firma monopol konumundadõr 
ve kendine bağlõ 15 üretim firmasõ ve 10 pazarlama şirketi ile sektöre hakimdir. Cam alt 
sektörlerinde yine bu topluluğun üretim firmalarõnõn uzmanlaştõğõ görülmektedir. 
Topluluk dünya kalitesinde ve yüksek kalitede üretim yapmaktadõr ve üretim kapasitesi 
yeterlidir. Topluluk önümüzdeki dönemde de monopol yapõsõnõ sürdürecektir. Sektörün 
ihracatta rekabet gücü yüksektir. 

 
• Dünya ticareti içindeki payõ genişlemektedir. 
 
• İhracatõmõzda önemli yeri olup, ithalatlarõ dünya ortalamasõndan hõzlõ artan, yeni ihraç 

pazarlarõmõz olabilecek ülkeler; Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İsrail, BAE, 
Rusya, Mõsõr, ABD, Slovak Cumhuriyeti. 

 
3.1.2.8.) Elektrikli araçlar ve elektronik sanayi 
 
• Dünya ticareti içindeki payõ en hõzlõ artan mal grubudur. 1984 yõlõnda yüzde 5.1 olan pay 
1995 yõlõnda yüzde 12.2 oldu. 

 
• GATT Anlaşmasõ ile elektrikli ve elektronik araçlarda gelişmiş ülkeler yüzde 37.7, GOÜ 

yüzde 12.2 oranõnda gümrük oranlarõnõ aşağõya çekeceklerdir. 
 
• Yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõn en hõzlõ arttõğõ sektördür. Dünyada ilk 5 sektör arasõnda 

yer alõyor. ABD, Japonya, Hollanda lider ülkeler. 
• İhracatõmõzda önemli yeri olup, ithalatlarõ dünya ortalamasõndan hõzlõ artan, yeni ihraç 

pazarlarõmõz olacak ülkeler, Polonya, Macaristan, BAE, Rusya. 
 
3.1.2.9) Taşõt araçlarõ sanayi 
 
• Otomobil ve taşõt araçlarõ sektörü dünyada rekabetin en yoğun yaşandõğõ sektörlerin 

başõnda gelmektedir. 1998 yõlõnda 61 ülkede 54 milyon araç üretilmiştir. 37 milyonu 
otomobil, geri kalanõ ticari araçtõr. Dünya taşõt araçlarõ sektöründe 20 milyon araçlõk atõl 
kapasite bulunmaktadõr. Sektörde yaşanan rekabet şirket birleşmelerine yol açmaktadõr. 
Sektörde 20 ana firma kalmõştõr. İlk 10 firma üretimin yüzde 75'ini gerçekleştirmektedir. 
Önümüzdeki 10 yõl içinde bu sayõ 5 ile 10 arasõnda olacaktõr. 

 
• Otomobil ve taşõt araçlarõ sektöründe yaşanan diğer bir gelişme ise esnek üretim yapõsõdõr. 
1990 yõlõndan bu yana otomobillerin yüzde 30'u merkez ülkelerde, yüzde 70'i ise yan 
sanayinin bulunduğu farklõ ülkelerde yapõlmaktadõr. Sektörde bu eğilim artmaktadõr. Ana 
sanayinin dõşõnda etkin bir yan sanayi kurulmuştur. Yan sanayi ihracatõ bu yapõ içinde ana 
sanayi ihracatõnõ aşmõştõr. Yan sanayiler uzmanlaşmakta, kendi içlerinde ve ana sanayinin 
istediği yabancõ firmalar ile birleşmektedir. 

 
• Otomotiv ürünlerinin dünya ticareti içindeki payõ 1986 yõlõnda yüzde 9.3 olduktan sonra 

kõsmen artmõş, ancak 1995 yõlõnda yine yüzde 9.3 olmuştur. 
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• GATT Anlaşmasõ ile taşõt araçlarõnda gelişmiş ülkeler yüzde 14.0, GOÜ yüzde 5.7 
oranõnda gümrük oranlarõnõ aşağõya çekeceklerdir. 

 
• Yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõn istikrarlõ ve yoğun olarak sürdüğü 5 sektörden biri olup bu 

sektörde ABD, Japonya, İngiltere, Fransa, Almanya en büyük yatõrõmcõlar. 
 
• İhracatõmõzda önemli yeri olup, ithalatlarõ dünya ortalamasõndan hõzlõ artan, yeni ihraç 

pazarlarõmõz olabilecek ülkeler: Ukrayna, İsrail, BAE, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Polonya�dõr. 

 
 
 
3.1.2.10.) İletişim 
 
• İletişim, haberleşme sektörü, Dünya Ticareti içinde ilk sõraya yerleşmiştir. 1.4 trilyon olan 

ticaret hacminin 800 milyar dolarõ işletme geliri, 600 milyar dolarõ ise iç donanõm satõşlarõ 
gelirinden oluşmaktadõr. Dünya ticaretinin yaklaşõk yüzde 20'si bu sektörden 
kaynaklanmaktadõr. 

 
• GATT Anlaşmalarõ'nõ yürütmekle görevli olarak kurulan Dünya Ticaret Örgütü WTO'nun 

bünyesinde hazõrlanan ve imzalanan anlaşma ile iletişim sektörü 2005 yõlõnda, anlaşmaya 
taraf tüm ülkeler tarafõndan serbestleştirilmiş olacaktõr. Böylece sektörde devlet tekelleri 
kaldõrõlacak, sektör rekabete ve yabancõlarõn girişine açõlacaktõr. Günümüzde işletici 
şirketlerin arasõnda da satõn alma ve birleşmeler başlamõştõr. Önümüzdeki 10 yõl içinde 
dünyada 10-15 global işletici şirketin kalacağõ, 100 kadar da bölgesel işletmeci bulunacağõ 
tahmin edilmektedir. Bölgesel ve ulusal işletici şirketler global şirketlerin tedarikçisi 
işlevini görecektir. 

 
• İletişim sektöründe üç aşama yaşanmaktadõr. Bunlar; haberleşme, veri iletişimi ve veri 

iletişiminin kablosuz sağlanmasõ. Teknolojik olarak ilk iki aşamaya ait altyapõ ve ürünler 
pazarlanõrken 2002 yõlõndan itibaren üçüncü aşamanõn altyapõsõ tamamlanarak ürünleri 
satõlacaktõr. 

 
• Bilgi-işlem sektörü donanõm ve yazõlõm olarak dünya ticareti içinde yüzde 12'lik pay 

almaktadõr. Sektörde yoğun bir rekabet yaşanmaktadõr. Bu rekabet şirket birleşmelerine 
yol açmaktadõr.  

 
3.2.  İç Dinamikler: 

Türkiye, önümüzdeki 5 yõllõk dönem içerisinde çevresinde ve ülke genelinde yeni gelişmelere 
sahne olacaktõr. Bu gelişmeler, Türk ekonomisini etkileyecek sonuçlar doğurabilecektir. Bu 
nedenle, muhtemel gelişmeleri satõr başlarõ ile irdelemek yerinde olacaktõr: 
 
! Hazar  ve Kafkas bölgesi Petrol taşõmacõlõğõ ile ilgili boru hattõ projeleri VIII. 5 Yõllõk 

Plan döneminin sonunda tamamlanmõş olacak 
! Güney Anadolu Projesi  büyük bir kõsmõ ile tamamlanmõş olacaktõr. 
! Avrupa Birliği�ne tam entegrasyon yönündeki hazõrlõklar yoğun bir şekilde sürmekte 

olacak; yasal ve ekonomik hayatta Avrupa�ya uyum süreci devam edecektir 
! Enflasyon azalacaktõr. Birikimler yatõrõma yönelecektir. 
! Siyasi istikrarõn önemi daha iyi anlaşõldõğõndan siyaset uygulamalarõ daha akõlcõ olacaktõr. 
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! Teknoloji ihtiyacõnõn önemi hakkõnda sanayicideki bilinç artmõş olacaktõr. 
! İşsizlik önemli bir sorun olmaya devam edecektir. 
! Nüfus 70 milyona ulaşacaktõr. 
! Türkiye�nin artan jeopolitik önemi dolayõsõyla askeri yatõrõmlara ihtiyacõ devam edecektir. 
! Bütün sorunlara karşõn,  yakõn ve Orta Asya Türk toplumlarõ ile ilişki daha düzenli hale 

gelecektir. 
! Türk Sanayiinin bölgesel pazarõ olan ülkemiz, Kafkaslar, Balkanlar ve bu toplumlar ile 
100-150 milyonluk bir nüfustan oluşacaktõr. 

! Bu bölgenin gelirleri petrol ve doğal gaz dolayõsõyla artmaya başlayacaktõr. 
 
 
Gözlemler ve Kabuller: 
 
• Plan döneminde ülkemizin gelirlerinde bir artõş beklenmektedir.  
• Siyasi ilişkilerin gelişmesi,  yakõt trafiğinin başlamõş olmasõ Kafkaslar ve Orta Asya          

ülkelerindeki pazarlarõ da harekete geçirecektir.  
• Çin oluşturduğu alt yapõsõ ucuz ve kalifiye işçiliği ve teknoloji yaratma yeteneği ile,  

Batõ Ülkeleri ve Japonya ise yeni teknoloji yaratma ve yenilikler yapmadaki 
yetenekleri ile elimizdeki teknolojileri çok kõsa zamanda geçersiz hale 
getirebilecekleri için ülkemiz sanayii için tehdit oluşturmaktadõr.  

• Bilişim teknolojileri hayatõmõzõn her  yönünü etkileyecektir. 
 
4. TÜRK SANAYİNİN GELİŞME PERSPEKTİFİNİ BELİRLEYECEK UNSURLAR: 
Plan dönem ve sonraki 5 yõllõk dönemde, 2000-2010 yõllarõ arasõnda Türk ve dünya 
ekonomisini senaryo ve gelişmeler bu şekilde ortaya konduktan sonra, Türk sanayisi için 
oluşturulacak perspektifi etkileyen başlõklar üzerinde durmak yerinde olacaktõr. 
 
4.1.) Sanayimizin en önemli eksikliğinin teknoloji olmasõ,  küresel şirketlerin Türkiye ve 
doğal pazarlarõndan   hisse almak üzere  daha aktif olmalarõ ve mevcut ve çoğu tüketim 
mallarõ birkaçõ ara mallarõ üreten  şirketlerimizle ile evliliklere gitmeleri beklenmelidir. 
Sanayimiz teknoloji eksikliğini şiddetle hissetmektedir. Teknolojiyi sağlayabilecek küresel 
şirketler de Türkiye�nin yerli ve doğal çevre pazarlarõndan pay alabilmek istemektedirler. Bu 
durumda  çoğu tüketim mallarõ üreten sanayimiz ile bu küresel şirketler arasõnda evliliklerin 
olmasõ beklenmelidir. Bu eğilim bu tip endüstride üretim birimi  rolüne rõza göstermeyi  
getirmektedir. Artõş eğilimini devam ettirecek işçilik maliyetimizle bu plan devresi içinde 
olmasa da ondan sonraki devrede bu rolün sonuna gelmemiz mümkündür. Hacõm artõşõ, 
ekonomik boyutlara ulaşõm ve kapasite kullanõmõ sağladõğõ,  istihdamõ devam ettirdiği ve 
artmasõna da  bir süre için yardõm ettiği için bu yaklaşõm ekonomimize faydalõ olacaktõr. 
Ancak bu  ortaklarõn dünya konjonktürü içinde tercihlerinin ve bazen de ekonomik ve yapõsal 
durumlarõnõn köklü ve çabuk değişmesi ile bu yaklaşõmõn önemli riskler içermesine sebep 
olmaktadõr. Ortaklarõn çekilmesi ile bu tip endüstrilerin üretim tesislerinde tek başlarõna, 
özgün ve  güncel teknolojiden yoksun olarak kalmalarõ mümkündür. 
 

4.1.1. Sanayimizin %98�ini oluşturan KOBİ�ler,  plan devresinde sağladõklarõ ucuzluk ve 
esneklik dolayõsõyla önemli olmaya devam edeceklerdir. Yeni  ürünler, ara mallarõ ve 
komponent yapmak için yeni teknolojilere ulaşmalarõ önlerinde beliren en önemli problem 
olacaktõr. Bu problemi çözmedikleri için küresel pazarda yer bulamayanlarõn  devamlõlõklarõ 
çok güç olacaktõr.  
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4.1.2. Bugünün sanayiinin gelecekteki perspektifi olumsuz noktalara ulaşmaktadõr. Bu 
olumsuzluğu giderecek, tersine çevirecek büyük fõrsatlar, bilgi çağõ ve ilişkili teknolojileri 
kullanan sanayiye  geçişte bulunmaktadõr. 
 
4.2.) Bu arada Sanayimizin geleneksel  sanayi kollarõ olarak adlandõrõlabilecek işçilik yoğun  
yatõrõm mallarõ üretimine, demir çelik ve benzeri metal, inşaat makinelarõ işleme, form, tekstil  
tezgahlarõ ve üretim hatlarõ  gibi mallarõn üretimine girmesi ve mevcutlarõnõ geliştirmesi zor 
geçecek devrede istihdam ve katma değer yaratmak için perspektifine almasõ mutlak olarak 
gereken bir adõmdõr. Diğer bir adõm ise yazõlõmda kaybedilen pazarõ tekrar ele geçirecek 
girişimlerde bulunarak normal ve gömülü yazõlõm sanayiini ihracat yapacak duruma getirmek 
olacaktõr. Bu iki adõmda da sorun yine teknoloji ve şimdiye kadar kazanõlmõş olmasõ gereken 
becerilerin nitelik ve nicelik eksikliğidir. 
 

4.2.1. Uzay,  bioteknoloji, yapay zeka, nanoteknoloji, ileri malzeme üretimi gibi 
teknolojilerin kullanõldõğõ yeni pazarlar yaratacak seçilmiş ürünlere ait, küresel olarak 
rekabette avantaj sağlayacak uzman sanayii kollarõnõn kurulmasõ veya bu plan devresinde 
bunlara ait alt yapõnõn kurulmasõ  gerekmektedir.  Bu teknolojiler  plan döneminden 
başlayarak  çeşitlenmesine ve derinleşmesine yarayacak her türlü hazõrlõklarõn başlamasõ 
gerekmektedir. 
 

4.2.2. GAP projesinin  daha etkin ve üst düzeyde tarõmsal ürünler vermesi için bio-
teknolojinin yerinde ve zamanõnda kullanõlmasõ çok önem taşõmaktadõr. Bio-teknolojinin 
yalnõz tarõm değil sağlõk açõsõndan da önem taşõmaktadõr. Bu teknoloji ile üst düzey gõda ve 
sağlõk ürünleri üreten sanayi kollarõnõ güçlendirmek ve yenilerini açmak mümkün olacaktõr. 

 
4.2.3. Geleneksel sanayide elde edilen deneyimlerin, yeni teknolojilerin kullanõlmasõ ile 

savunma yatõrõmlarõmõzõn gittikçe artan bir bölümünü ülkemizde  üreten ve ithalatõn bir 
bölümünü de karşõlayacak bir sanayi kolu kurmak ve hazõrlõklarõnõ yapmak yoluna  gitmek 
gerekmektedir. 
 

4.2.4. Sanayimizin büyük bölümünü oluşturan KOBİ�lerin özünde bulunan esneklik 
öğesini  avantaj olarak kullanarak esnek üretim ve ağ sistemi (net-Work)  anlayõşõna  göre  
organize edilerek  küresel ortamda yeni  ve bilhassa küresel şirketlerin de müşteri olarak yer 
aldõğõ çeşitli pazarlar bulmalarõna imkan sağlamak. 

 
Sanayimizin Gelişme  Perspektifi: 

! Plan döneminde ekonomik şartlarõn uygun olmasõ ile mevcut tüketim mallarõna dönük  
sanayinin dõş ortak yatõrõmlarõ ile gelişmesi beklenebilirse de ilerideki dönemleri için 
riskleri azaltõcõ şekilde bir çeşitlemeye  gitmek gerekmektedir. 

! Yabancõ yatõrõmcõyõ çekebilecek üretim birimi olma rolünün ömrü kõsadõr.  
! İşçilik ve bilgi yoğun yatõrõm mallarõ üretimi yanõnda yazõlõm  üretimine de girilmelidir.  
! Yeni pazarlar açacak ileri teknolojilerde faaliyet gösterecek uzman sanayi kollarõ için 

yoğun bir hazõrlõğa girişilmelidir. 
! Plan döneminde ve sonrasõnda kurulacak sanayinin yeni pazarlarda yenilikçi üst 

düzeydeki  ürünleri üretmesi gerekmektedir. 
! Sanayimizin yapõsõ yeni teknolojileri kullanan, esnek  üretime uygun ve ağ sisteminde (net 

work) çalõşabilecek şekle dönüştürülmeli ve bilhassa  Avrupa sanayii ile çalõşabilecek 
hale gelmelidir. 
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5. SANAYİMİZİN GELİŞMESİNİ BELİRTİLEN PERSPEKTİFE OTURTACAK 

ÖĞELER  

 
Yukarõda belirtilen  ortamda ve sanayimizin  sahip olmasõ gereken gelişme perspektifinde 
Teknoloji anahtar kelime olarak ortaya çõkmaktadõr. Ülkemizin ekonomisinin gelişmesinin 
devamlõğõ,  çeşitlilik arz eden ancak uzmanlõk bakõmõndan belirgin ve katma değer üretimi 
yüksek sanayi dallarõnõ geliştirmesine bağlõdõr. 
 
Bu karakterdeki bir sanayi güncel ve özgün teknoloji ile yaratõlabilir ve rekabetçi olarak 
devamõ sağlanabilir. Bu sonucu almak için yapõlacak faaliyet Araştõrma ve Geliştirme 
faaliyetidir. Teknolojilerin verimli, etkin kullanõlmasõ ise yenilikçilik (innovation)  
faaliyeti  ile mümkündür. Bu iki faaliyetin kalitesi ve başarõsõ  insanõn özelliklerine 
bağlõdõr. 
 
Dolayõsõyla insanõnõn eğitimi sanayimizin yukarõda  öngörülen gelişme  perspektifinin  
uzandõğõ noktaya varmasõ için en önemli araç olacaktõr. Bu saptama, Ülkemizdeki eğitim 
politikalarõnõn oluşmasõnda bu  perspektiften alõnacak  önemli veriler vardõr. 
 
5.1 Eğitim 

İnsan gücü sanayi için bir girdi olmaktan daha ileri bir konuma gelmiştir. Sanayinin gelişme 
perspektifinin derinliğini  artõk insan gücü,  çalõşanlar  belirlemektedirler. İnsan gücümüzün 
teknolojiye paralel gelişmesi , hatta onun ilerisine geçmesi ile sanayimiz  rekabet ile  baş 
edecektir. 
 
İnsan  gücü eğitim ile gelişir. Eğitimin ve sanayinin  gelişim perspektifleri paraleldir ve 
paralel olma zorundadõr. Bu görüşle aşağõdaki hususlar dile getirilebilir: 
 
! Öncelik ile mevcut sanayii destekleyecek insan gücünü iyileştirme ana hedef olmalõ,  işçi, 

teknisyen niteliğini teknik yönden artõrmak toplam kalite yönetimi ilkelerini bu 
kademelere sürekli eğitim ile  yaygõnlaştõrmak ve özümsetmek gerekmektedir.  

 
! Teknik alanlarda yetişecek insanlarõn sayõ ve nitelikleri mevcut envanterin nitelik ve 

niceliği gözlenerek sanayinin yukarõda belirtilen perspektifi içinde  ele alõnmalõ ve somut 
veriler ile değerlendirilerek saptanmalõdõr. Yetişmiş eleman işsizliği ve yokluğu bir arada 
çekilmemelidir.  

! Geleceğin sanayi kadrosu teknolojiye dayalõ toplumlarda olmasõ gerektiği gibi sürekli 
değişimlere cevap verebilecek şekilde kapsamlõ olarak eğitilmiş olmak zorundadõr.  

! İlköğretimden başlayarak ülkenin eğitim politikasõnõ bilim ve teknolojiye değer veren, 
araştõrmayõ ve yaratõcõlõğõ geliştiren bir eksene oturtmak temel hedef olmalõdõr. Bu hedefe 
varmak için nitelikli öğretmenler yetiştirmek son derece önemlidir.  

 
Günümüzde mühendislerde aranan baskõn vasõflarõ aşağõdaki gibi tanõmlayabiliriz: 
• Karmaşõk sistemleri analiz edip, sorgulayarak, yaratõcõ sonuçlara 

varabilmek ve bu bilgileri paylaşabilmelidir. 
 
• Yeni bilgileri yenilikçi teknolojik gerçeklere aktarabilmelidir. 
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• Mühendisliğin etik, sosyal, politik, işletme ve yönetim yönlerini 
kavrayabilmelidir. 

 
! Mühendislik eğitimi genelde temel bilim, mühendislik kavramlarõ ve analiz metotlarõnõ iyi 

öğretmekle beraber, yaratõcõ sentez  ve tasarõm alanlarõnda yetersiz kalmaktadõr. Yüksek 
katma değerli üretimi hedefleyen, teknoloji üretecek bir sanayide çalõşacaklar için bu 
çabuk giderilmesi gereken büyük bir eksikliktir. Yenilikçi ders programlarõnõn yanõ sõra, 
sanayiden gelecek bilimsel yardõmlardan daha fazla faydalanõlmalõ ve eğitimde sanayi-
üniversite ortak çalõşma zemini geliştirilmelidir (mesela endüstri kuruluşlarõnõn desteği ile, 
tasarõm alanõnda disiplinler arasõ takõm çalõşmalarõ ve deneysel projelerde çalõşma 
olanaklarõ, ziyaretçi konuşmacõlar gibi).  

 
! İş yerinde, sürekli eğitimler, iş başõ eğitimleri devletçe desteklenmeli üniversitelerin 

planlama ve yönlendirmesi ile gerek milli eğitimin kurumlarõ ve gerekse özel kuruluşlarca  
bu eğitimler verilmelidir. Sanayi için kritik beyin gücünü yetiştirecek üniversitelerin 
yukarõdaki ihtiyaçlarõn bilincinde olmalarõ ve eğitim programlarõnõ ona göre 
yönlendirmeleri gerekmektedir.  

 
! Dünya pazarõnda başarõlõ olabilmek için Türk sanayiinin işletme, ticaret ve finans dallarõnõ 

da kapsayan çok geniş global bir alanda etkinliği hõzla artacaktõr. Bu nedenle lider 
vasõflarõ olan, teknolojiden anlayan, yönetici mühendislere çok  ihtiyaç olduğunu göz 
önüne alõrsak, eğitim programlarõnda sistem, proje ve teknoloji yönetimi ve 
entrepreneurship gibi konularõ da işlemekte fayda vardõr. 

 
5.2 Teknolojinin  üretimi  ve yönetimi 

 
! Her sürecin olduğu gibi teknolojinin üretimi uygulanmasõ sürecinin  de bir yönetime 

gereksinimi vardõr. Teknolojiler, gelişmesi çoğalmasõ çeşitlenmesi eskimesi çevreye 
uyumlu olmasõ gibi büyük özellikler gösteren  bir üründür. İyi bir ön araştõrma  ve iyi 
sezgiler isteyen öngörüler gerektirir. Kullandõğõ  malzeme olan bilginin kaynaklarõnõn 
(üniversiteler, araştõrma merkezleri) iyi yönetilmesi gerekir. Teknoloji üretilirken 
müşterisi olan bunu ürünlere uygulayan ürün geliştirme süreci de göz önüne alõnmalõdõr. 

  
! Ürün geliştirme sürecinin iyileştirilmesi ve pazara sunuş hõzõnõ (time to market)  ve 

güvenirliliği artõrmak gerekir. Üniversitelerden bu iki süreci iyi incelemeleri ve 
iyileştirilecek yönleri için köklü çözümleri ülkenin koşullarõ ve insan yapõsõna uygun 
olarak ortaya çõkarmalõdõrlar. Teknoloji ve ürün geliştirme yönetim sürecinin Ülkede en 
küçük iş yerinden en büyük iş yerine kadar iyi bir  şekilde yaygõnlaştõrmalarõ istenmelidir. 

 

5.3 Araştõrma ve Geliştirme 

! Güncel  ve özgün ürünler üretmek için teknolojiye ihtiyaç olduğu belirtilmişti.  
Teknolojiyi üreten süreç temel araştõrmadan  uygulamalõ sanayi araştõrmasõna kadar geniş 
bir faaliyet alanõnõ kapsar. Sanayimizin gelişmesinde temel ihtiyacõn yenilikçi güncel 
ürünün olduğuna yukarõda değinildi. Bu ürünler için yeni teknolojiler gerektiğinde  AR-
GE�ye ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyacõn duyulduğu duruma gelinceye kadar sanayinin AR-
GE�nin önemini anlamasõ zordur. Fakat gerektiğinde ise AR-GE�ye başlamak çok geç 
olmaktadõr.  Türkiye�nin içinde bulunduğu küresel serbest rekabet ortamõnda AR-GE�siz 
bir sanayinin başarõlõ olmasõnõ düşünmek mümkün değildir. Teknolojide inovasyon ve 
bağõmsõzlõk AR-GE�den geçmektedir. Aynõ zamanda üniversitelerimizin çağdaş seviyede 
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eğitim verebilmeleri, araştõrmacõ yetiştirebilmeleri ve kaliteli öğretim üyelerini 
tutabilmeleri için de AR-GE vazgeçilemez bir ihtiyaç ve gerçektir.  

 
! Sanayinin AR-GE�de başarõlõ olmasõ için sanayi-üniversite ilişkilerinin çok verimli bir 
şekilde çalõşmasõ ve finansal destek görmesi gerekmektedir. ABD gibi ileri sanayi 
toplumlarõnda bu sistemin başarõlõ olmasõnõn sebepleri endüstri-üniversite arasõnda ortak 
amaçlar doğrultusunda oluşmuş  karşõlõklõ güvence ve devletin finansal teşvikidir. İyi 
eleman bulabilmek ve rekabet edebilmek için sanayi üniversitelerde araştõrmalarõ 
desteklemekte ve bunun da karşõlõğõnõ fazlasõyla almaktadõr. Böyle bir kültür 
oluşturulmadõğõ sürece sanayide gerçek anlamõyla AR-GE�de başarõlõ olmak imkansõzdõr. 
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ  bu anlayõş ve alt yapõyõ oluşturursa çok önemli bir adõm 
atõlmõş olunur. Sanayide AR-GE�nin gelişmesi, maddi bakõmdan tatminkar iş 
olanaklarõnõn artmasõ ve yöneticilik kadar takdir ve teşvik görmesi, üniversite 
mezunlarõnda AR-GE�ye olan ilgiyi , master ve doktora programlarõna üstün yetenekli 
öğrencilerin talebini arttõracak ve sağlõklõ bir eğitim/araştõrma ortamõ yaratacaktõr. 

 
! Üniversiteler bir yandan yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini teşvik ederken diğer 

yandan da yeni bilimsel bilgi birikiminin yaratõlmasõnõ hedeflemektedir. Endüstri bu yeni 
bilgi birikimini yeni teknolojilere ve ürünlere dönüştürmeyi amaçlar. Bu sebeple hem 
temel hem de uygulamalõ araştõrmalara önem vermek gerekir. Sanayi uzun vadeli temel 
araştõrmayõ üniversiteler ile beraber yapmayõ tercih ederken, üniversiteler ise bilhassa 
uygulamalõ araştõrmalar için endüstri desteği aramaktadõrlar. Başarõlõ AR-GE programlarõ 
temel ve uygulamalõ araştõrma programlarõ arasõnda dengeyi iyi sağlamakta, yeni ürün ve 
süreç geliştirmeyi desteklemektedirler. 

 
! Bilimsel araştõrma ve AR-GE pahalõ olup  üniversitelerin kõsõtlõ kaynaklarõnõ 

zorlamaktadõr. Uzmanlõk, kaynak ve olanaklarõn paylaşõlmasõ amacõyla ulusal ve 
uluslararasõ düzeyde üniversiteler, sanayi kuruluşlarõ ve hükümetlerle işbirliği 
gerekmektedir. Bu ihtiyaç en çok mikroelektronik, bioteknoloji ve yeni malzeme 
mühendisliği gibi alanlarda duyulmaktadõr. 

 
! Özetle AR-GE� nin sanayileşme ve ülke kalkõnmasõndaki tartõşõlmaz önemi artõk daha açõk 

bir gerçek olarak görülmektedir. Bilim ve teknolojide atõlõmõ gerçekleştirmek, kamu, özel 
sektör ve devletin üniversitelere maddi yardõmõ arttõrmasõ ile mümkündür. Bundan sonraki 
çalõşmalar bunu kolaylaştõracak stratejileri belirlemek ve AR-GE `nin benimsenmesini 
yaymak doğrultusunda olmalõdõr.  

 
5.4.Yenilikçilik (inovasyon) 

Mevcut alõşõlagelmiş ürünleri ve hizmetleri  kullanõcõnõn ve müşterinin isteklerini anlayarak 
onu gözleyerek iyileştirmek başkalaştõrmaktõr. Çok kere deneyime sistematik  sorgulama ve 
düşünme yeteneğine gerek göstermektedir. Bu yeteneğin bütün toplumda güçlendirilmesi 
sanayinin gelişmesini daha derinleştirmek için gereklidir.  Toplu iletişim araçlarõnda bu her 
yaştan bireylere yönelik yayõmlar ile konunun durmadan işlenmesi gerekir. Fikri haklar ve 
tasarõmlarõn korunmasõ için bireyler cömertçe desteklenmelidir. 

 
Yenilikçilik Toplumumuzun belirgin bir karakteri haline getirilmelidir. Bütün süreçlerde 
(Devlet Yönetimi, Sosyal Hayat, Ekonomi ve Sanayide) yenilik yönünde yapõlacak bütün 
girişimler desteklenmelidir. 
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