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Türkiye Ekonomisinde Üretim ve 
Teknolojiye Kısa Bir Bakış 

Türkiye ekonomisi derin bir krizin içinden geçiyor. Her 
dışa bağımlı ülkenin kaderinde olduğu gibi Türkiye’de 
de başta bir finansal şok biçiminde başlayan kriz, kısa bir 
zaman içerisinde reel sektörün içine yerleşti. 1994, 1998-
1999, 2001 ve 2009 gibi yakın tarihteki krizler incelendi-
ğinde, Türkiye’de finansal bir şok ile başlayan krizlerin reel 
sektör krizi olarak geliştiği ve telafisi zaman alan sonuçlar 
üreten krizler olduğu görülecektir. Üstelik kendi ürettiği 
kriz olmamasına rağmen, Türkiye’nin 2008 krizinden en 
sert etkilenen çevre ülkelerden biri olması dikkat çekici-
dir. Bu durum, yüksek dış kaynak girişlerine dayalı büyü-
me temposuna giren ve bu canlanmanın sağladığı kay-
nakları üretken olmayan, rant sağlayıcı sektörlere yatıran 
iktisadi yönetim tarzının bir sonucu olarak gözlenir. Bu 
yönetim tarzının, Türkiye’de aynı zamanda üretimi hızla 
dışa bağımlı hale getirerek üretim yapısını da bozduğu, 
sanayide niceliksel kaybın yanında niteliksel bozulmanın 
eşzamanlı yaşandığı izlenmektedir.   

Türkiye ekonomisinin giderek sıklaşan krizleri sonu-

cunda bir “yapısal dönüşüm” ihtiyacının hemen her ke-
simde daha görünür olduğu açık. Kuşkusuz ekonomi 
yönetiminin günü kurtarmaya dönük kriz çözümlerinin 
sonuç vermediği gibi krizi daha derinleştiren adımları 
izlendikçe bu taleplerin daha geniş bir kesim tarafından 
dillendirildiğine de şahit olmaktayız. Elbette burada dik-
kat edilmesi gereken önemli bir nokta, ekonomiyi krizler 
döngüsüne hapseden bir yapının geri getirilmesine iliş-
kin talepler ile üretimden, emekten yana bir ekonomi in-
şası içeren talepler olmak üzere iki farklı dönüşüm talebi-
nin varlığına ilişkindir. 

Üretken, toplumsal refahı gözeten ekonomi talebi 1962 
yılından bu yana var olan, 1987 yılından itibaren gelenek-
sel olarak iki yılda bir düzenlenen TMMOB Sanayi Kong-
relerinin sonuç bildirilerinde somut öneriler eşliğinde 
yer alıyor. Bu önerilerin başında ise sanayileşme geliyor. 
Dışa bağımlı yapının azaltılması, öz kaynaklara dayanan 
bir üretim tarzı öneriliyor. Bu yazıda da Türkiye’nin üretim 
yönü, içinde bulunduğu kriz sürecinde üretime ilişkin ge-
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nel makro iktisadi göstergeler ve teknolojiye ilişkin kısa 
bir makro görünüm sunulacaktır. 

Üretim Ekonomisinden Kopuş 

Türkiye ekonomisi 1980 sonrası hızla sanayisizleşme süre-
cini girdi, ulusal kaynaklarını ve istihdamını hızla speküla-
tif finans akımlarına dayalı sektörlere kaydırmaya başladı.   
2001 krizi sonrasında Türkiye’nin izlediği IMF stand-by an-
laşmaları ile ekonomiye enjekte edilen yüksek faiz-düşük 
kur modeli sonucu sanayideki ivme kaybının ise bugüne 
dek hızla devam ettiği görülüyor. 

Sanayinin lokomotif sektörü olan imalat sanayideki ge-
rilemeyi milli gelir içindeki pay değişiminden izleyebili-
yoruz. 1998 yılında imalat sanayisinin GSYH içindeki payı 
yüzde 23,6 iken bu pay istikrarlı bir şekilde gerileyerek 
2015 yılında yüzde 15,6’ya kadar inmiştir. 2015 yılı son-
rasını ise yeni seriden takip edebildiğimiz için bu dönem-
lerle sağlıklı karşılaştırma imkânı bulunmuyor. 

Yüksek faiz iklimi, sanayileşme hedefinin ortadan kalk-
ması ve tüketimin borçla teşviki ile birlikte tasarruf ve ya-
tırımlarda da aynı gerileme gözlenmektedir. 1998 yılında 
sabit sermaye yatırımlarının milli gelir içindeki payı yüzde 
22,4 iken bu pay 2015 yılında yüzde 18,4’e dek inmiştir. 
Aynı gerileme yatırımların kaynağı olan tasarruf oranla-
rında da izlenmektedir. 1998-2015 yılları arası yurtiçi ta-
sarrufların milli gelir içindeki payı yüzde 24,3 iken, 2009 
yılında dip noktaları görerek yüzde 13 seviyelerine dek 
inmiş, 2015 yılında da yüzde 14,3 seviyesine sahip ol-

muştur. Bu gerilemenin perde arkasında finans ve inşaat 
odaklı birikim rejimi yer almakta olup, ülke ekonomisinde 
süregiden dış tasarruflara dayalı büyüme ısrarı yer almak-
tadır. 

Sanayisizleşmeye bağlı olarak istihdam, hizmetler sektö-
rü başta olmak üzere doğrudan spekülatif yatırımlara da-
yalı sektörlere kaymıştır. Sadece son dört yıllık bir zaman 
aralığında tarım alanında 2 puanlık, imalat sanayisinde 
ise 1 puanlık düşüş dikkat çekicidir. 

Sanayinin geneline bakıldığında 2005 yılında toplam is-
tihdamın yaklaşık %21’ine sahip bu sektör, 2019 yılında 
bu payını %19’lara indirmiştir. Toplam istihdam içinde-
ki en büyük pay hizmetler sektörüne ait iken, hizmetler 
sektörü içinde de en büyük pay toptan/perakende tica-
ret alanına aittir. İnşaat sektörü ise burada ayrı parantez 
açılması gereken bir alan. Türkiye’de 2002 sonrası izlenen 
birikim rejiminin bir odağında finans, diğer odağında ise 
inşaat yer alıyor.  İnşaat ve emlak yatırımlarının ekonomik 
büyümeyi sağlamada önemli bir araç olarak kullanılması, 
istihdamın da bu alan ve bu alanın beslediği diğer hizmet 
faaliyet kollarında yoğunlaşmasına neden oluyor. İnşaat 
ve gayrimenkul faaliyetleri üzerinde yoğunlaşma ve çalış-
ma rejiminin de bu alanın ihtiyaçlarına göre düzenlenme-
si 2002 yılı sonrası ekonominin öne çıkan özelliklerinden 
birisi. Esasında Türkiye bu konuda diğer düşük gelirli ül-
kelerin izlediği tipik bir yol haritası izliyor. Yüksek faizlerle 
birlikte döviz kurunu ucuzlatarak elde ettiği borcu inşaat 
alanında harcayarak kolay yoldan hızlı bir ekonomik bü-
yüme elde etme hedefiyle ilerliyor. ILO verilerine göre ço-

Grafik 1. İstihdamın Sektörel Dağılımı
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ğunlukla bu eğilimin izlendiği düşük gelirli ülkelerin sayı-
sı oldukça fazla ve bu ülkelerde hemen hemen istihdamın 
üçte ikisi bu alanda yer alıyor. 

Diğer bir yandan, istihdamın inşaatta yoğunlaşma eğili-
mi, güvencesiz ve ucuz işgücü oluşturmaya dönük adım-
ları da beraberinde getiriyor. 2002 yılından bu yana süren 
bu yapılanmanın bir sonucunu Ocak 2019 döneminde 
açıklanan işsizlik verilerinden izliyoruz. 

İşsizlikte Ocak 2019 verilerine göre, mevsim etkilerinden 
arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı %15,5’e ulaşarak 2009 
krizindeki işsizlik rekorunu aşmış oldu. Tüm sektörlerde 
istihdam kayıpları izlenirken, en güçlü kayıp hizmetler ve 
inşaat sektörlerinde yaşandı. Neredeyse bir yıldır inşaat 
sektöründe istihdam düşerken, bu dönemde de istihdam 
kaybının beşte biri inşaat sektöründe yaşandı. Diğer bir 
ifadeyle işsiz kalan her 5 kişiden biri bugün inşaat sektö-
ründe yer alıyor.

Kısaca makro ekonomideki bozulma dinamikleri, üretken 
sektörlerden kopuş ile birlikte başlamış, birçok kriz ile hız-
lanmış ve 2018 Ağustos ayında başlayan kriz ile birlikte 
sürdürülemez boyuta gelmiştir. Bugün Türkiye hızı kesil-
meyen yoksulluk ve işsizleşme sorunu ile karşı karşıya-
dır. Bu derinden hızlı ilerleyen sorunlara karşı uygulanan 
günlük/palyatif çözümlerin işe yaramadığı tüm kamuoyu 
tarafından görüldü. Günümüzde çözüme dair tüm oklar 
yapısal bir dönüşümü işaret etmektedir. Bu dönüşümün 
en başında üretim ekonomisine geri dönüş yer alıyor. 

Üretim

Türkiye ekonomisinde 1998 yılında toplam sabit sermaye 
yatırımlarının yüzde 19’u imalat sanayisine, yüzde 23,4’ü 

ise ulaştırmaya ayrılıyordu. Aradan geçen 18 yıla rağmen 
2016’da imalata ayrılan pay artmamış, bilakis 1 puan 
düşerek yüzde 18,1 gerçekleşmiştir.  Sektörler içinde en 
yüksek pay ise ulaşıma aittir. Ulaşımın payı yüzde 33 iken, 
bunu yüzde 29 ile konut sektörü takip ediyor. 

Sabit sermaye yatırımdaki dağılım tek başına Türkiye’deki 
makro iktisadi tercihi göz önüne seriyor. Düşük tasarruf 
ortamında borç ile finanse edilen sabit sermaye yatırım-
larının yönü üretken olmayan, ülkede kalıcı istihdam ya-
ratmayan konut ve ulaşım alanına kaymıştır. 

Kaynak dağılımdaki bu verimsizliği besleyen borçlanma 
ise büyük çapta döviz üzerinden yapılmakta. Ülkenin 
2002 yılında 130 milyar dolar olan brüt dış borç stoku 
2018 Aralık itibarıyla 445 milyar dolara ulaşmıştır. Kısaca 
aradaki 315 milyar dolar yani 2018 Gayri Safi Yurtiçi Hası-
lanın yüzde 41’i eden bir ilave borçlanma ulaşım ve konut 
sektörünü finanse etmiştir.   

Üretim alanında yaşanan erozyonun bir sonucunu yuka-
rıda belirtildiği gibi milli gelir içinde sanayinin özelde de 
imalat sanayisinin payındaki erimeden gözlemlediğimiz 
gibi bir sonucunu da sektörün yapısında, rekabetçiliğin-
den izliyoruz. 

2019 Mart itibarıyla imalat sanayi kapasite kullanım ora-
nı yüzde 74,30 gerçekleşti. Oldukça düşük bir orana inen 
kapasite kullanımı, imalat sanayisindeki önemli bir ni-
telik kaybını öne çıkarmaktadır. 2007 yılında yüzde 82,5 
seviyesinden bugün yüzde 74’lere düşüş önemli bir kan 
kaybıdır. Diğer taraftan imalat sanayi üretim değerine 
bakıldığında 2002 yılından 2007’ye dek sürekli bir artış 
izlenmekte, bu artışın büyük kısmının ara mal üretimin-
den kaynaklandığı görülmektedir. Aynı zamanda üretim 
değerindeki artış, ithalat artışlarıyla senkronize hareket 

Grafik 2. Her Beş İşsizden Biri (Bir önceki aya göre, % değişim)
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etmektedir. Yani ihracata konu olan ara malı üretimi bü-
yük ölçüde ithal girdilerle gerçekleşmekte, ihracat artar-
ken ithalat da artış göstermektedir. 

Yine yapılan araştırmalar, daha sonraki bölümlerde de or-
taya konulacağı gibi, orta-düşük teknoloji uygulanan dü-
şük katma değerli ürünlerin üretim kompozisyonu içinde 
aldığı payın yüksekliğidir. Yani üretimin bugünkü ağırlığı 
özgün üretimden (yüksek katma değerli) çok konvansiyo-
nel ürünlere dayanmaktadır.

UNCTAD verilerine göre, Türkiye, tanımlı olduğu geliş-
mekte olan yüksek gelirli ülkeler sınıfında 1998 yılında 
yüzde 23,6’lık imalat sanayi katma değeri/GSYH oranı ile 
ortalamanın üstünde yer alırken, 2013 yılında ise bu oran 
yüzde 15,3’e inmiş, Türkiye ortalamanın en alt sıralarına 
düşmüştür. Aynı kategoride yer alan Arjantin, Brezilya, 
Çin ve Güney Kore’nin imalat sanayi katma değeri/GSYH 
oranı yüzde 20-21 aralığında yer almaktadır. 1998’den 
bu yana trend olarak değerlendirildiğinde katma değer 
üretiminde Türkiye hız kesmeden gerilemekte, benzer ül-
kelerin gerisine düşmekte ve aralarındaki makas giderek 
açılmaktadır. 

İmalat sanayi içinde teknolojinin önemli bir rolü vardır. 
Tek başına imalat sanayi ele alındığında yarattığı katma 
değeri belirleyen etkenlerden birisi sektörün/alt sektör-
lerin hangi teknoloji düzeyine dahil olduğudur. Bu tek-
nolojik sınıflandırma (i) Yüksek teknoloji grubu,  (ii) Orta-

Grafik 3. İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı-Mevsimsellikten Arındırılmış, Düzey
Kaynak:  TCMB
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yüksek teknoloji grubu, (iii) Orta-düşük teknoloji grubu 
ve (iv) Düşük teknoloji grubu olarak ifade edilir. 

Havacılık ve uzay, büro makinaları, elektronik haberleşme, 
ilaç sanayii gibi sektörler ileri teknoloji sınıflandırmasına 
dahil edilirken, mesleki bilim ve ölçü aletleri, taşıt araçları, 
elektrik makinaları ve cihazları, kimya sanayi, elektrikli ev 
aletleri, makina imalat sanayii alt dalları orta-yüksek tek-
noloji grubu üyeleridir. 

Lastik ve plastik imalatı, gemi inşaat sanayii, demir-çelik 
sanayi, demir çelik dışı metaller sanayisi, metalik olmayan 
mineraller, metal eşya sanayii, petrol rafinerileri ve çeşitli 
petrol ve kömür türevleri orta-düşük teknoloji grubuna, 
kağıt ve basım sanayii, tekstil, konfeksiyon ve deri sana-
yii, gıda, içki ve tütün sanayii, orman ürünleri ve mobilya 
sanayii, cam ve cam ürünleri sanayii de düşük teknoloji 
sınıflandırmasına dahildir. 

Yüksek ve orta-yüksek teknolojilerin uygulandığı sanayi-
lerdeki ürünlerin ihracat içindeki paylarının %60’ı geçtiği 
ülkeler, Japonya (%85,3), İrlanda (%77,2) ABD (%78,2), 
Meksika (%77,9), Almanya (%75,2), İngiltere (%74,5), Fran-
sa (%66,4), İspanya (%63,8) ve G. Kore (%68,3) olarak sır-
lanmaktadır. 2011 yılında Türkiye için bu değer %31,1’dir. 
Türkiye’nin altında kalan tek ülke Yunanistan’dır (%19,1). 
Polonya’da %37,3 ve Portekiz’de %46,0 olan bu değerler, 
daha yüksek teknoloji grubunun ihraç mallarını ürettiğini 
göstermektedir. Bu veriler her ne kadar ihraç ürünlerinin 
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teknolojik yapısı hakkında bir fikir veriyorsa da, esas olan 
mamullerin tasarım ve üretiminde kullanılan teknolojile-
rin niteliğidir. Bu ürünlerde yoğunlaşan teknoloji, yüksek 
ve orta-yüksek grupta ise, o ülkenin bilimsel ve teknolojik 
altyapısı da gelişmiş demektir.

Bu anlamda Türkiye sanayinin AR-GE araştırmaları ile öz-
gün ürüne yönelmesi ve bu yönelmeyi bilimsel araştırma-
larla gerçekleştirmesi ihtiyaç halindedir. 

Türkiye’nin AR-GE faaliyetlerine ilişkin geniş bir incele-
me, MMO'nun Dünyada ve Türkiye’de AR-GE Faaliyetleri 
Raporu’nda yer almaktadır. Kısaca bakıldığında ise, ülke-
mizdeki AR-GE faaliyetlerinin durumu şu şekildedir; 

Niceliksel olarak ele alındığında Türkiye’de AR-GE harca-
maları oldukça yetersizdir. Ülkeler arası karşılaştırmada, 
Türkiye’nin AR-GE payı, AB, OECD ve G20 ülke grupların-
daki ortalamanın oldukça altında kalmaktadır. 

Niteliksel olarak bakıldığında ise her şeyden önce AR-GE 
faaliyetlerinin tanımı ülkemizde sorunludur. Araştırma ve 
Geliştirmenin ‘araştırma’ kısmı ülke politikaları kapsamın-

da görmezden gelinmekte, bunun yerine ürün ‘geliştirme’ 
yoğunluk kazanmaktadır. Tanımdaki eksiklik ölçümde de 
eksikliği beraberinde getirmektedir. AR-GE’nin ölçümü 
de nicel yönde yoğunlaşmış, nitel ölçümler eksik bırakıl-
mıştır. Bu durum, AR-GE faaliyetlerinin niteliksel yönden 
geliştirilmesini örselemektedir. 

Küresel rekabet içinde ülkeler giderek sanayi politikaları-
na daha fazla ağırlık vermeye başlayarak, bilim, teknoloji 
ve inovasyon faaliyetlerini öne çıkarmaktadır. 

Her zaman üretim sürecinin önemli bir girdisi olan ‘bilgi’, 
içinde bulunduğumuz dönemde ‘dijital formatta kodla-
nan bir bilgi’ye dönüşmüştür. Dijital teknolojilerin ürün, 
süreç ve üretimde köklü bir dönüşüme yol açmasıyla bu 
alanda rekabet de giderek hızlanmaktadır. 

Prof. Dr. Erol Taymaz tarafından TÜSİAD için hazırlanan 
Dijital Teknoloji Sektörlerinde Türkiye’nin Konumu, Fırsat-
ları, Seçenekler raporunda dijital teknoloji sektörleri ve 
Türkiye’nin konumu verileri bu konuda ülkenin durumu-
na ışık tutmaktadır. 

Grafik 4. AR-GE Harcamalarının GSYİH’deki Payı (2017)
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Söz konusu verilere göre; 

•	 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri (YSHİ) kapsamın-
daki sektörlerde 2015 yılında çalışan yaklaşık 9 mil-
yon kişinin yüzde 2,2’sinin dijital teknoloji sektörle-
rinde istihdam edildiği, 

•	 Alt sektörler itibarıyla bakıldığında, istihdam açısın-
dan dijital teknoloji malları üreten en önemli sektö-
rün iletişim araçları olduğu, 

•	 Dijital teknoloji hizmetleri sektöründe yazılım alanı-
nın en hızlı istihdam artışına sahip olan sektör oldu-
ğu, 2004-2015 dönemindeki istihdam artışının yüzde 
19’lara vardığı, fakat tüm bunlara rağmen toplam 
istihdam içindeki payının sadece %0,53 düzeyinde 
olduğu;,

•	 Türkiye’deki tüm sektörlerde dijital teknoloji perso-
nelinin toplam istihdam içindeki payının yüzde 0,76 
olduğu,

•	 Tüketici elektroniği ihracatında Türkiye’nin payının 
1990’ların ortalarından itibaren hızla artarak 2005’te 
yüzde 1,8’e ulaştığı fakat sonrasında aynı hızla gerile-
yerek yüzde 0,9-1,0 bandında kaldığı, 

•	 Ve en son olarak nitelikli bandında patent yetersizli-
ğinin altı çizilerek, Türkiye’nin dijital teknoloji geliştir-
me konusunda uluslararası konumunu yansıtan üçlü 
patentler (triadic patent, AB, ABD ve Japonya’da tes-
cil ettirilen / başvurulan patentler) içindeki payının 
2013’te yüzde 0,04 ile çok düşük bir düzeyde kaldığı-
nın altı çizilmektedir. 

Çalışmanın sunduğu veriler, Türkiye’nin gerileyen 
sanayisine paralel olarak dijital teknolojiler alanında yeni 
bir sanayi hamlesi yapmaktan da uzak olduğunun altını 
çizmektedir. 

Sonuç Olarak; 

Türkiye ekonomisi şiddetli bir daralmanın içindeyken, 
yüksek işsizliğin oluşması, şirket iflasları, yoksulluğun 
artması gibi ciddi makro iktisadi sorunlarla yüz yüzedir. 
Üstelik bu sorun her geçen gün daha derinleşmekte, eko-
nomik ve sosyal olarak daha ciddi bedeller üretmektedir. 
Bu meselenin gündelik parasal ve maliye tedbirleriyle 
aşılamayacağı defalarca görülmüştür. Ülke, krizin içinde 
sürüklenirken krizi tetikleyen döviz kurundaki ateşin sön-
memesi, oynaklığının dindirilememesi, yatırımlar başta 

olmak üzere tüm makro dengeleri her geçen gün daha 
da bozmaktadır. 

Krizden önceye gidersek, Türkiye’de kaynakların üret-
ken alanlardan giderek uzaklaşması, istihdamın üretken 
olmayan sektörlerde yoğunlaşması, ülkeyi sanayisizleş-
meye sürüklemiş ve küresel rekabetçilik sıralamasında 
giderek alt sıralara itmiştir. Yüksek ve orta-yüksek tekno-
lojilerin uygulandığı sanayilerdeki ürünlerin ihracatında 
ülkemiz en alt sıralarda yer alırken,  bilimsel ve teknolojik 
altyapısını güçlendirmede yetersiz kalmıştır. 

Kriz ile birlikte ise, Türkiye’nin sanayileşme adımlarını hız-
landırması, yeniden üretim ekonomisine dönük köklü 
değişimleri bir an önce hayata geçirmesi acil birer ihtiyaç 
haline gelmiştir. 

Bunun için ise insan ve sermaye kapasitesini yükseltme-
li, bilim ve teknoloji seviyesini işgücü kalitesi ile birlikte 
yükseltmelidir. Bilimi ve teknolojiyi sadece kullanan değil, 
üreten işgücüne sahip olmanın yolu ise eğitim kalitesinin 
yükseltilmesinden geçmektedir. 

Türkiye’nin yeniden kendi ayakları üzerinde duran güç-
lü bir ekonomi olması için kısa vadeli yahut gündelik 
çözümler yerine uzun soluklu köklü değişimlere ihtiyacı 
vardır. Bugün sıkılıkla tekrarlanan ‘yapısal reform’ isteği-
nin bu amaca hizmet etmeyeceği, neoliberal dogmalar-
dan sıyrılarak insana ve üretime önem veren anlayışla ha-
zırlanmış köklü bir yapısal dönüşüm programına ihtiyacı 
olduğu açıktır. 
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