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SUNUŞ

TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası tarafından 11-12 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara’da 
düzenlenecek olan TMMOB Sanayi Kongresi, ilk kez 1962 yılında düzenlenmiş ve o günden 
bugüne ülke sanayisi ve ekonomisi üzerine değerlendirmelerin, analizlerin üyelerimiz ve kamuoyu 
ile paylaşıldığı geniş katılımlı bir platform olmayı sürdürmüştür.

Bugün, ülke sanayileşmesinin önceliklerini, politikasını, uygulama araç ve yöntemini belirlemek, 
tartışmaya açmak ve “nasıl bir sanayi?” sorusuna yanıt aramak öncelikli ihtiyaç haline gelmiştir. 
Neoliberal, rantçı, kapkaççı, usulsüzlük ve yolsuzlukların sıradanlaştırıldığı, gelir dağılımının her 
geçen gün giderek daha da bozulduğu bu dönemde; emperyalizmden bağımsız siyasi bir iradeyle 
planlama, sanayileşme ve kalkınmada halkçı, toplumcu bir yaklaşım ve model ihtiyacı önümüzde 
acil yanıt beklemektedir. 

Bu kapsamda, yirmincisini düzenleyeceğimiz TMMOB Sanayi Kongresi 2015 etkinliğinin ana 
teması “Başka Bir Sanayileşme Mümkün” olarak belirlenmiştir.

Bu kitap, Mustafa SÖNMEZ tarafından aylık olarak 12 sayı hazırlanan ve Oda Bülteni ile üyelerimize 
ve Oda web sayfası ile kamuoyunun erişimine açılan yazıların Kongre katılımcılarıyla paylaşılmak 
üzere birleştirilmesinden oluşmaktadır.

Kitabın önemli bir kaynak olacağına inancımızla, yazarı Mustafa SÖNMEZ’e ve yayıma hazırlayan 
yayın birimi çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası
 Yönetim Kurulu

 Aralık 2015
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SANAYİNİN YERİNE İNŞAAT, 
TİCARET, HİZMET…

Özet
Türkiye ekonomisinde 12 yıldır izlenmekte olan AKP dönemi ekonomi politikaları, imalat sanayisini 
geri plana atarken, döviz üretme kapasitesi zayıf İstanbul rantı odaklı inşaat-emlak sektörünü, pera-
kendeciliği, hizmet sektörlerini özendirmiştir. Önemli kur riskleri taşıyan büyük dış borçlanmalarla 
gerçekleştirilen bu sektöre yönelişler, Türkiye’nin döviz kazanma kapasitesi ve yeteneğini zayıfla-
tırken, sanayinin de hızla rekabet gücü kaybına ve zafiyetine yol açmıştır. 

Bu durum, özellikle dışarıdan ve içeriden kredi kullanımı verilerinden izlenebilmektedir. Merkez 
Bankası verilerine göre, özel firmalar 2002 yılında dışarıdan sağladıkları 29 milyar dolarlık kredinin 
yüzde 27’sini imalat sanayinde kullanıyorlardı. 2014 yılına gelindiğinde, kullanılan kredi tutarı 164 
milyar doları bulurken imalat sanayi için kullanılan pay, yüzde 13,6’ya kadar gerilemiş görünmek-
tedir. 

2002–2014 döneminde özel sektörce sağlanan uzun vadeli dış borçların sektörlere dağılımında en 
çarpıcı gelişme, inşaat-emlak sektöründeki yoğunlaşmada görüldü. Bu sektör için firmalar dışarıdan 
2002’de 1,5 milyar dolar kullanmışken, 2014’e gelindiğinde firmaların kullandıkları dış kaynak 13 
milyar dolara yaklaştı. Sektörün toplamdaki payı da yüzde 5’ten yaklaşık yüzde 8’e çıktı.

Ekonomik büyüme sürecinde sanayiden uzaklaşıp inşaat ve öteki hizmet sektörlerine yönelim, ban-
kaların kullandırdıkları TL kredilerinden de izlenebilmektedir. Kredilerin yöneldiği alanların başını 
tüketici kredileri çekti ve payı 2013’teki yüzde 10’luk düzeyden yüzde 26’ya kadar çıktı. Bu dalda 
konut kredileri üçte birlik yer tuttu.

Konut kredisi rüzgârıyla da büyüyen inşaat-emlak sektörü, banka kredilerinden en çok pay alan bir 
diğer sektör olarak öne çıktı. 2003’te bu sektörün toplam kredilerdeki payı yüzde 8,3 iken 2014’te 
yüzde 11,5 a kadar arttı. 

İmalat sanayi ise 2013 yılında banka kredilerinden yüzde 42,5 oranında pay alırken, sanayisizleşme 
sonucu 2014 yılında payı yaklaşık yüzde 21’e düştü.

Üretimi, özellikle imalat sanayini gerileten, zayıflatan, eriten bu büyüme paradigmasının yerine, 
İstanbul rantına odaklanmaktan alıkoyan, rekabet gücüne sahip, yüksek teknolojili imalat sanayiye 
yönelişi içeren bir paradigmayı oluşturmak ve bu patikaya geçiş yapmak kaçınılmaz hale gelmiştir.

Sanayinin Sorunları ve Analizleri (I)
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SANAYİ YERİNE İNŞAAT DEVRİ…
Türkiye’nin sanayiden uzaklaşarak inşaat, tica-
ret ve hizmet sektörlerine yönelmesini, açıklanan 
yeni veriler bir kez daha teyit ediyor.

Merkez Bankası’nın en son 2014 Eylül verisi ola-
rak açıkladığı özel sektörün dışarıdan uzun vadeli 
aldığı borçların 2002’den bu yana olan gelişimi, 
dış kredi kullanımının imalat sanayinden uzakla-
şıp, öteki sektörlere yöneldiğini ve bunun son 12 
yılda iyice pekiştiğini ortaya koydu. 

Merkez Bankası verilerine göre, özel firmalar 2002 
yılında dışarıdan sağladıkları 29 milyar dolarlık 
kredinin yüzde 27’sini imalat sanayinde kullanı-
yorlardı. 2014 yılına gelindiğinde kullanılan kredi 
tutarı 164 milyar doları bulurken imalat sanayii 
için kullanılan pay, yüzde 13,6’ya kadar geriledi. 
Özel sektörün uzun vadeli dış kredileri Eylül 2014 
itibarıyla 164 milyar dolara yaklaşırken, toplamı 
402 milyar doları bulmuş olan dış kredi stokunun 
yüzde 40’ını oluşturuyor. Özel sektörün kısa vadeli 
kredileri ile kamunun dış borçları, 238 milyar dola-
rı bulmuş durumda. 

Sektörel Dağılım

Özel sektörün sağladığı 
uzun vadeli dış kredilerin 
sektörel dağılımı ve yıllara 
göre değişimi, ekonominin 
yönelimlerinin ipuçlarını da 
veriyor. 2002’de toplamı 29 
milyar doları ancak bulan 
özel sektör uzun vadeli kre-
di borçları, yaklaşık 12 yıl-
da yüzde 460 artarak 2014 
Eylül’ünde 164 milyar dola-
ra ulaştı. 

Bu tür uzun vadeli dış kre-
dileri daha çok özel ban-
kalar temin etti ve içeride 
tüketicilere ve firmalara 
kullandırdı. 

Bankaların aldıkları dış kre-

diler, 2002’de 3 milyar dolar iken 2014 Eylül’ünde 
63 milyar doları geçti ve yüzde 1968 arttı. Banka 
turnikesinden geçen dış borç tutarının toplamda-
ki payı da 12 yılda yüzde 10’dan yaklaşık yüzde 
40’a kadar çıktı.

2002–2014 döneminde sağlanan uzun vadeli dış 
borçların sektörlere dağılımında en çarpıcı geliş-
me, inşaat-emlak sektöründeki yoğunlaşmada gö-
rülüyor. Bu sektör için firmalar dışarıdan 2002’de 
1,5 milyar dolar kullanmışken, 2014’e gelindiğinde 
firmaların kullandıkları dış kaynak 13 milyar do-
lara yaklaştı. Sektörün toplamdaki payı da yüzde 
5’ten yaklaşık yüzde 8’e çıktı.

İnşaat-emlak sektörünü takip eden ulaştırma-ha-
berleşme ise payını yüzde 3,6’dan yüzde 7’ye ka-
dar çıkardı. Özellikle sivil havacılık (THY) ve cep 
telefonu firmalarının bu kredi kullanımında öne 
çıktıkları biliniyor. 

Toplamı 62 milyar doları bulan özelleştirme ope-
rasyonlarından yüzde 35 pay alan enerji sektörü 
de özelleştirmeye girerken ağırlıkla dış kredi kul-
landı. Elektrik dağıtım kuruluşları ve kamuya ait 
elektrik santralleri özelleştirmeleri için firmalar 
ağırlıkla dışarıdan borçlandı ve sektörün dışarıya 
uzun vadeli dış borç yükü 9 milyar doları aştı. 

 
Kaynak: Merkez Bankası veri tabanından hesaplandı.
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Sanayisizleşme

Dış kredi kullanımında inşaat, ulaştırma-haber-
leşme, enerji sektörleri öne çıkarken, imalat sa-
nayi 2002’deki düzeyinden bir hayli geriye düştü. 
2002’de dışarıdan borçlanmalar 7,7 milyar dolar 
olarak toplam dış borçlanmaların yüzde 25’ini bu-
luyordu. 2014’e gelindiğinde ise imalat sanayinin 
kullandığı dış kredilerin toplamı 22,2 milyar dolar, 
toplamdaki payı ise yüzde 13,5 oldu (Bk. Tablo 1). 

Yaşanan son 12 yılda sağlanan dış kredileri kul-
lanmada imalat sanayinin payının 13 puanın üs-
tünde gerilemesi, Türkiye’nin sanayiden uzak-
laşması, sanayisizleşmesi gerçeğinin en çarpıcı 
göstergesidir. 

İmalat sanayinin alt dalları ise farklı görünümler 
sergilemektedir. Türkiye imalat sanayinin düşük 
katma değerli sektörlerinden gıda, içecek, tütün 
alt dalının 2002’de yüzde 4 olan payı izleyen dö-
nemlerde azaldı ve yüzde 2,5’e düştü. Aynı gerile-
me biraz daha sert biçimde tekstil-konfeksiyonda 
da görülmektedir. Bu alt dalın kullandığı dış kre-
dinin payı yüzde 4’ten yüzde 1,6’ya kadar düşmüş 
durumda. 

Demir-çelik sanayinin başını çektiği ana metal 
sanayinin ise yine yüzde 4’lük payının yüzde 2’ye 
kadar gerilediği görülebiliyor. Otomotiv ve gemi 
sanayisini kapsayan ulaşım araçları imalatı sana-
yinde de dış kredi kullanımının payı söz konusu 
12 yılda yüzde 4’ten yüzde 2’ye geriledi. Radikal 
bir düşüş payı yüzde 3,6’dan yüzde 1’e gerileyen 
kimya sanayinde de geçerlidir. 

Banka kredileri ve sektörler…

Ekonomik büyüme sürecinde sanayiden uzakla-
şıp inşaat ve öteki hizmet sektörlerine yönelim, 
bankaların kullandırdıkları TL kredilerinden de 
izlenebilmektedir. Merkez Bankası Bankacılık ve 
Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü’nün be-
lirlemelerine göre, yaşanan 12 yılda, bankaların 

dışarıdan borçlanmalarıyla kredi hacmi hızla ge-
nişlerken, bu banka kredilerinin verildiği sektörler 
de 2003’ten 2014’e önemli değişiklikler geçirdi. 
Bu göstergeler de sanayiden uzaklaşılıp inşaat ve 
hizmetlere yönelişi açıkça ortaya koymaktadır. 

Bankaların, dışarıdan sağladıkları kredilerle bir-
likte firmalara ve tüketiciye açtıkları kredi tutarı 
2003’te 69,6 milyar TL idi ve toplam milli gelirin 
yüzde 15,2’si tutarındaydı. Dış dünyadaki kon-
jonktürel likidite bolluğunun etkisiyle artan borç-
lanma, izleyen yıllarda bankaların kredi hacmini 
de hızla artırdı ve 2014’ün Eylül ayında kullandı-
rılan kredi, cari fiyatlarla 1 trilyon 195 milyar TL 
olarak saptandı. Bu, aynı yılın milli gelirinin yüzde 
67,8’i tutarında bir kredi hacmi demek. Kredi hac-
minin milli gelirin yüzde 15’inden yüzde 67,8’ine 
kadar genişlemesi, iç pazar ağırlıklı büyümenin 
de rüzgârı oldu (Bk. Tablo 2). 

Kredilerin yöneldiği alanların başını tüketici kredi-
leri çekti ve payı 2013’teki yüzde 10’luk düzeyden 
yüzde 26’ya kadar çıktı. Bu dalda konut kredileri 
üçte birlik yer utarken, kredi kartı borçlanmaları 
ve kart borcunu kapamak için kullanılan tüketici 
kredisi türü ihtiyaç kredisinin öne çıktığı gözlendi. 

Perakendeciliğin, ithalatın, AVM yapımlarının 
yükseldiği bu yıllarda ticaret sektörünün banka 
kredilerinden aldığı pay da 12 yılda yüzde 10,5’ten 
yüzde 14’e kadar çıktı. 

Konut kredisi rüzgârıyla da büyüyen inşaat-emlak 
sektörü, banka kredilerinden en çok pay alan bir 
diğer sektör olarak öne çıktı. 2003’te bu sektörün 
toplam kredilerdeki payı yüzde 8,3 iken 2014’te 
yüzde 11,5 a kadar arttı. 

Sivil havacılığın ve cep telefonu işletmeciliğinin 
ağır bastığı “ulaştırma-haberleşme” ise banka 
kredileri kullanımında yüzde 5-6’lık payını korudu. 

Enerji sektörü de yüzde 5 dolayındaki kredi kulla-
nımı ile öne çıktı. 
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2002 2006 2010 2014 (3.Ç)

Toplam, Milyar Dolar 29,2 82,2 119,8 163,6

Banka.% 10,5 27,0 24,0 38,7

İnşaat/gayrimenkul 5,1 5,2 9,5 7,7

Ulaştırma -Haberleşme 3,6 4,2 8,6 6,9

Elektrik, Gaz 14,5 4,4 7,9 5,6

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 5,0 2,8 4,4 5,0

Bilgi ve İletişim 10,0 2,4 5,4 3,4

Toptan ve Perakende Ticaret 4,8 6,0 3,9 2,8

Gıda, İçecek ve Tütün Ürünleri İmalatı 4,0 3,6 3,9 2,5

Ana Metal Sanayi (Makine Teçhizat Hariç) 3,9 3,4 3,6 1,9

Ulaşım Araçları İmalatı 4,0 2,3 2,1 1,9

Bilgisayarlar, Elektrik-Elektronik İmalatı 2,5 1,9 1,3 1,6

Tekstil ve Giyim Eşyaları İmalatı 4,0 3,2 2,5 1,6

Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 1,3 2,3 2,1 1,4

Madencilik 1,5 3,4 2,9 1,3

Kimyasalların, Eczacılık Ürünleri İmalatı 3,6 2,0 1,5 0,9

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1,0 0,3 0,5 0,8

Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı 0,7 1,4 1,3 0,6

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 0,0 0,3 0,4 0,5

Kauçuk ve Plastik Ürünleri İmalatı 0,5 0,7 0,8 0,5

İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri 0,5 0,5 0,7 0,4

Mobilya İmalatı 0,1 0,2 0,2 0,4

Kâğıt Kayıtlı Medyanın Basılması 1,6 0,8 0,6 0,3

Ağaç ve Ağaç Ürünleri İmalatı 0,2 0,6 0,2 0,3

Tarım 0,3 0,3 0,5 0,2

Makina ve Teçhizat 0,6 0,6 0,6 0,2

Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor 0,2 0,5 0,2 0,1

Eğitim 0,2 0,2 0,1 0,1

Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı 0,0 0,1 0,1 0,1

Su Temini, Kanalizasyon, 2,3 0,4 0,1 0,1

Diğer 6,1 7,8 5,0 6,4

Diğer Hizmet 0,7 0,4 0,7 3,4

Holdingler 7,0 10,7 4,6 2,4

Tablo 1. Özel Sektörün Dışarıdan Kullandığı Kredilerde Sektörlerin Payı (%)

Kaynak: Merkez Bankası 
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Sektörler 2014/9 2003/12

Toplam Krediler (Cari Fiy, Milyar TL) 1.195 69,6

Krediler/ GSYH, % 67,8 15,2

Bireysel Krediler 26,1 10,1

Toptan, Perakende Ticaret 13,9 10,5

İnşaat-Emlak 11,5 8,3

Ulaştırma, Haberleşme 5,2 6,2

Elektrik Gaz, Su 5,1 5,3

Finansal Aracılık 4,8 5,2

Metal Ana San 3,6 4,2

Gıda, Meşrubat ve Tütün 3,4 7

Tarım 3,1 4,5

Tekstil ve Tekstil Ürün 2,7 11,3

Otel ve Rest. (Turizm) 2,7 2,1

Diğer Toplumsal Hizmetler 1,9 2,6

Ulaşım San. (Otomotiv+Gemi) 1,9 3,5

Savunma ve Kamu Yönetimi 1,9 0,7

Kimya ve Kimya Ürünleri 1,6 3,1

Diğer Metal Dışı Madencilik Sanayi 1,5 2,6

Makina ve Teçhizat San. 1,2 2,3

Kauçuk ve Plastik Ür. San. 1,2 1,1

Diğer İmalat Sanayi 1,1 0,9

Raf. ve Petr. Ür. Kömür Ür. 0,9 2,5

Elektrikli ve Optik Al. San. 0,8 1,7

Sağlık ve Sosyal Hizmetler 0,8 0,3

Enerji Üreten Maden 0,7 0,9

Kâğıt Basım San. 0,5 1,5

Enerji Üretmeyen Maden 0,5 0,4

Ağaç ve Ağaç Ürünleri 0,3 0,4

Eğitim 0,3 0,2

Deri ve Deri Ürünleri 0,2 0,4

Balıkçılık 0,1 0,1

İşçi Çalıştıran Özel Kişiler 0,1 0,1

Diğer 0,4 -

Toplam Sektörler 100 100

İmalat Sanayi Toplamı 20,9 42,5

Tablo 2. Sektörlerin Banka Kredilerinden Aldıkları Pay: 2003–2014/9 (%)

Kaynak: T. Bankalar Birliği ve Merkez Bankası veritabanı
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İmalat sanayi ise 2013 yılında banka kredilerinden 
yüzde 42,5 oranında pay alırken, sanayisizleşme 
sonucu 2014 yılında payı yaklaşık yüzde 21’e düş-
tü. İmalat sanayinden uzaklaşmanın somut gös-
tergesi olan bu kredi kullanımı düşüşü, imalat 
sanayinin alt sektörleri arasında ise özellikle gele-
neksel sanayilerin gerilemesi biçiminde yaşandı. 
2003 yılında kredilerden yüzde 11,3 pay alan teks-
tilin payı yüzde 2,7’ye kadar gerilerken, gıdanın 
payı da 3,5 puan kaybı ile yüzde 7’den yüzde 3,4’e 
düştü. Metal ana sanayinin payı yüzde 4,2’den 
yüzde 3,6’ya düşerken, otomotiv de 1,5 puan geri-
ledi ve payı yüzde 1,9’a düştü (Tablo 3). 

Dışarıdan sağlanan uzun vadeli kredilerin ve içe-
rideki toplam banka kredilerinin sektörel dağılımı, 
kredilerin 2003 sonrası imalat sanayinden inşaat, 
perakende, hizmet gibi dış ticarete fazla konu ol-

mayan, iç pazara dönük, döviz harcayan sektörle-

re yöneldiğini ortaya koyuyor. 

İmalat sanayinden öteki sektörlere, özellikle inşa-

at-emlak sektörlerine kayış, bu dalların milli gelire 

yaptıkları katkıda da gözlenmektedir. 

İmalat sanayinde 1980 sonrası, özellikle KİT sana-

yi kuruluşlarının tasfiyesi ve kamunun sanayiden 

uzaklaştırılmasıyla başlayan gerileme, 2000’li yıl-

larda hızlanmıştır. 2003 yılında imalat sanayisinin 

milli gelire katkısı yüzde 17,6 paya sahip iken bu 

pay, izleyen yıllarda pek artmamış ve 2013 yılında 

yüzde 15,3’e kadar düşmüştür. İmalat sanayininin 

2014’ün ilk yarısındaki katkısı yüzde 16,3 olarak 

ölçülmüştür (Bk. Grafik 1).  

Buna karşılık inşaat-emlak sektörü, 2003 yıllın-

da milli gelire yüzde 12,5 olan katkılarını izleyen 

yıllarda artırmış ve 2013 yılında yüz-

de 14,4’e çıkarmışlardır. Sektörün 

2014’ün ilk yarısındaki katkısı ise yüz-

de 15 olarak ölçülmüştür. 

Sonuç…

İmalat sanayinde 2013 yılında üretim, 

kapasite kullanım oranı, istihdam ve 

ithalat artmış; özel yatırımlar ve ih-

racat ise gerilemiştir. 2014 yılı Ocak-

Ağustos dönemlerinde üretim, ihracat 

ve istihdamda belli artış görülmekle 

beraber, ithalat ve kapasite kullanım 

oranı gerilemiştir. Özel sektör yatırım-

larında 2014 yılında yaşanan düşüş 

ikinci yarıda da devam etmiştir. 

İzlenen düşük kur politikalarının itha-

latı cazip hale getirmesinin de etkisiy-

le son yıllarda küçük ölçekli firmalar 

başta olmak üzere, orta ve büyük öl-

çekli firmalar da dâhil, imalat sanayi-

Sektörler 2014/9 2003

Metal Ana San 3,6 4,2

Gıda, Meşrubat ve Tütün 3,4 7

Tekstil ve Tekstil Ür. 2,7 11,3

Ulaşım Araçları San. 1,9 3,5

Makina ve Teçhizat San. 1,2 2,3

Diğer Metal Dışı Maden 1,5 2,6

Kimya ve Kimya Ürünleri 1,6 3,1

Kauçuk ve Plastik 1,2 1,1

Diğer İmalat Sanayi 1,1 0,9

Petrol Ür. Kömür Ür. 0,9 2,5

Elektrikli ve Optik Aletler 0,8 1,7

Kâğıt-Basım San. 0,5 1,5

Ağaç ve Ağaç Ürünleri 0,3 0,4

Deri ve Deri Ürünleri 0,2 0,4

Toplam İmalat Sanayi 20,9 42,5

Tablo 3. İmalat Sanayi Alt Dallarının Banka Kredilerinden 
Aldığı Pay: 2003–2014 (%)

Kaynak: T. Bankalar Birliği veritabanı
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inde kârlılık oranları azalmıştır. Bu durum, girişim-

cilerin imalat sanayisinde yeterince yeni yatırım 
yapmamalarına ve özellikle rantı yüksek inşaat-
emlak sektörleri ile öteki perakende, hizmet sek-
törlerine, yani daha yüksek karlılık oranına sahip 
diğer alanlara yönelmelerine neden olmuştur. 

Dış kaynağa bağımlılığın ve büyüyen cari açık ris-
kinin üstüne, ekonomideki kırılganlığın artması, 
siyasi ve jeopolitik risklerin büyümesi ile iç talep-
te de önemli bir düşüş yaşanmaktadır. Bu, özel-
likle dayanıklı tüketim mallarına talebin düşmesi 
ve yatırım malları üretiminin azalması şeklinde 
yaşanmaktadır. 

İmalat Sanayii ile İnşaat Gayrimenkul Sektörlerinin 
GSYH'daki payları: 2003-2014(2. Ç)

İmalat Sanayii 17,6 17,2 17,1 17,1 16,7 16,0 15,1 15,5 16,1 15,5 15,3 16,3

İnş/Gayri M 12,5 13,2 13,9 14,8 15,9 16,1 16,5 15,7 14,7 14,5 14,4 15,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
.2.Ç

 
Kaynak: TÜİK, Ulusal gelir veri tabanından hesaplandı. 

Grafik 1

Öte yandan, uluslararası piyasalarda dış talebin 
beklenen ölçüde canlanmaması ve Orta Doğu 
ülkelerinde yaşanan olumsuz gelişmeler sanayi 
ihracatının ve dolayısıyla sanayi üretiminin de is-
tenilen seviyede büyümesine engel olmuştur. Bu 
gelişmeler sonucunda imalat sanayisinin GSYH 
içindeki payının azalma eğilimi sürmektedir. 

Üretimi, özellikle imalat sanayini gerileten, zayıf-
latan, eriten bu büyüme paradigmasının yerine, 
İstanbul rantına odaklanmaktan alıkoyan, rekabet 
gücüne sahip, yüksek teknolojili imalat sanayiye 
yönelişi içeren bir paradigmayı oluşturmak ve bu 
patikaya geçiş yapmak kaçınılmaz hale gelmiştir. 
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SANAYİDE ENFLASYON: 
ORTALAMANIN ALTINDAKİ VE 

ÜSTÜNDEKİ SEKTÖRLER
Özet
Hem 2014 yılı hem de 2009–2014 dönemi ortalama fiyat artışları dikkate alındığında, üretici fiyatla-
rında da tüketici fiyatlarında da dikkati çeken, enflasyona sanayi kanadından katkı, arzı yetersiz iki 
sektörden, gıda ve enerjiden gelmiştir. Bu iki sektöre, hükümetin vergi ve muhafazakârlık saikiyle, 
fiyatlarını sürekli yükselttiği, içki ve sigara sektörü de eklenmelidir. 

Sanayi firmaları, 2014 yılında ürettikleri sanayi ürünlerinin fiyatlarını, 2013’e göre yüzde 6,4 oranında 
artırdılar. Dayanıklı tüketim ve ara malı üretenlerin fiyat artışları, ortalamanın altında kaldı. 

Sanayideki enflasyonda gıda başı çekti. Gıda sanayicileri fiyatlarını 2014’te yüzde 17,3 artırdı ve or-
talama imalat sanayi fiyatlarının yaklaşık 10 puan üstüne çıkardılar. 2014’te yaşanan kuraklık, iklim 
şartlarından kaynaklanan arz yetersizliği, yüksek fiyat artışında en önemli etken oldu. 

2014’te fiyatlarını en çok artıranlar sıralamasında gıdayı, inşaat sektörüne dönük ağaç ürünleri ve 
cam-seramik-çimento ürünlerini kapsayan “mineral ürünler” sektörü izledi. 

İç talebin daralmasının da etkisiyle fiyat artışları ortalama ÜFE’nin (yüzde 6,4) altında kalan sanayi 
ürünleri içinde giyim, otomotiv, bilgisayar-elektronik, beyaz eşya, elektronik eşya ve kimyasal ürün-
ler dikkat çekti. 

2009–2014 dönemi dikkate alındığında ise yıllık ortalama fiyatı en çok artanlar ham petrol ile rafine 
petrol ürünleri oldu. Bu dönemde gıdada ortalama yıllık fiyat artışları yüzde 10’a yaklaştı.

Konut fiyat artışlarının sanayi ürün fiyat artışlarının 5 puan önünde gitmesi, hatta bunun İstanbul’da 
15 puana kadar çıkması, oldukça dikkat çekici ve sanayiden uzaklaşıp inşaata yönelmeyi açıklayan 
çok önemli bir göstergedir.  

Tüketicinin ödediği fiyatlar 2014’te ortalama olarak yüzde 8,2 artış gösterdi. 

2014’te imalat sanayiinde fiyatlar en çok otomotiv sanayiinde arttı ve yüzde 14’e yaklaştı. 2014’te 
gıda sanayinin ürettiği ürünlere tüketicinin ödediği fiyatlar yüzde 13’e yakın arttı. 

Gıda fiyatlarına yakın fiyat artışı alkollü içeceklerde görüldü. Alkolsüz içecekler ya da meşrubat fi-
yatları da ortalama yüzde 10 arttı. 

2009–2014 döneminin ortalama TÜFE’si yüzde 7,5 olarak gerçekleşti. Bu ortalamanın üstünde kalan 
sektörlere bakıldığında, alkollü içki üreten alt sektörde fiyatlar yılda ortalama yüzde 14,5 artarak ilk 
sırayı aldı. Sigarada da yıllık ortalama fiyat artışları yüzde 14’e yaklaştı. 

Otomotiv ürünlerinde, yıllık artış ortalaması yüzde 7,6, yani ortalama TÜFE kadar oldu. 

Son 6 yılın ortalamaları, birçok sanayi alt sektöründe fiyat artışlarının, TÜFE’nin gerisinde kaldığını 
gösteriyor. Özellikle mobilya, ev tekstili, elektronik, giyim-ayakkabı, züccaciye, ev araç gereçlerinde 
yıllık ortalama fiyat artışları, TÜFE’nin 1–2 puan altında seyretti. 

Sanayinin Sorunları ve Analizleri (II)
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ENFLASYON: ALTTAKİLER, 
ÜSTTEKİLER…
Sanayi firmalarının fiyat artışlarını Türkiye İsta-
tistik Kurumu izlemektedir. TÜİK’in fiyatlarını ta-
kip ettiği 430’un üzerindeki maddenin çoğu sa-
nayi ürünüdür. TÜİK, ürünlerin “Yurt İçi Üretici 
Fiyatı”nı izlediği ve aylık bazda paylaştığı gibi, 
ürünlerin “Tüketici fiyatları”nı da izlemektedir. 
Sanayi ürünlerini kullanan tüketicinin ödediği fi-
yatlarda ne tür değişiklik olduğu da aylık bazda 
kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

TÜİK’e göre, sanayi firmaları, 2014 yılında üret-
tikleri sanayi ürünlerinin fiyatlarını, 2013’e göre 
yüzde 6,4 oranında artırdılar. Sanayi ürünlerinden 
dayanıksız tüketim malı tanımına giren gıda gibi 
ürünlerde yıllık fiyat artışları yüzde 14’e yaklaşır-
ken, 2014’te talebi bir hayli gerileyen dayanıklı 
tüketim mallarında fiyat artışları yüzde 8’e ya-
kın arttı. Üretilen ara malı ve yatırım mallarında-
ki fiyat artışları ise yüzde 6–6,5 dolayında kaldı. 
2014’te enerji üreten firmaların fiyatları ise artmak 
yerine yüzde 8’e yakın düştü. Bunda, dünya petrol 
ve gaz fiyatlarındaki düşüş etkili oldu. 

2014 üretici fiyatlarındaki yüzde 6,4 artış, son 5 
yılın artışına katıldığında 2009–2014 döneminde 
üretici fiyatlarındaki yıllık ortalama artışın yüzde 
7,3’ü bulduğu görülmektedir. 

2009–2014 döneminde dayanıksız tüketim malla-
rında yıllık fiyat artışı yüzde 8’e yaklaşırken, bun-
da en önemli etken gıda ürünlerindeki fiyat artış-
ları ya da “gıda enflasyonu” oldu. 

Yine 2009–2014 döneminin ortalama yıllık artışları 
dikkate alındığında, enerji fiyatlarının yüzde 9’a 
yakın yıllık artışla ilk sırayı aldığı anlaşılmaktadır. 
Son iki yılda inişe geçen enerji fiyatları, 2009–2012 
döneminde yılda ortalama yüzde 15 artıyordu. 

Gıda Enflasyonu

İmalat firmaları, ortalama olarak 2014’te fiyatlarını 
yüzde 7,6 artırdılar. Ancak bazı sektörlerde artış, 
bu ortalamanın bir kat üstüne çıkarken bazıların-
da daha düşük gerçekleşti.

İmalat sanayiinde 2014’te fiyatlarını en çok artı-
ranlar gıda firmaları oldu. Gıda ürünlerinde fiyat-
lar bir yılda yüzde 17,3 arttı ve ortalama imalat 
sanayi fiyatlarının yaklaşık 10 puan üstüne çıktı. 

SANAYİ ÜRÜNLERİNDE ÜRETİCİ FİYATLARI:2014 VE 2009-2014 ORT. 

2014 6,4 13,8 7,6 6,5 6,0 -7,6

2009-2014 Ort 7,3 7,7 3,4 7,3 5,3 8,7

Yİ-ÜFE Dayanıksız 
tüketim

Dayanıklı 
tüketim

Ara malı Sermaye 
malı

Enerji

 
Kaynak: TÜİK

Grafik 1
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2014’te fiyatlarını en çok artıranlar sıralamasında 
gıdayı, inşaat sektörüne dönük ağaç ürünleri ve 
cam-seramik-çimento ürünlerini kapsayan “mine-
ral ürünler” sektörü izledi.  Ağaç ürünlerinde ar-
tış yüzde 14,4’ü, mineral ürünlerde yüzde 12,2’yi 
buldu. 

Deri sanayi firmaları 2014’te fiyatlarını yüzde 13’e 
yakın artırarak dikkat çektiler. Otomobil dışındaki 
ulaşım aracı üreticileri de fiyatlarını bir yılda yüz-
de 10 artırdılar. 

Doğalgaz fiyatları yüzde 9,5 artarken kauçuk-plas-
tikteki artış da yüzde 9’a yaklaştı. 

Düşen Fiyatlar…

2014’te fiyatı artmak yerine 2013 fiyatının 
altına düşen, ucuzlayan ürünlerin başında 
petrol ürünleri geldi ve fiyatlar yüzde 26’ya 
yakın düştü. Aynı kapsamda ham petrol fi-
yatları yüzde 20 düşerken elektrik, gaz fi-
yatlarında da yüzde 3,6 düşüş gerçekleşti. 
Bu sonuçta dünya petrol fiyatlarında, özel-
likle 2014’ün ikinci yarısında yaşanan geri-
leme etkili oldu. 

Kâğıt, ilaç, demir-çelik, tekstil sanayilerinin 
yıllık fiyat artışları ise yüzde 3 ile yüzde 1 
arasında kaldı. 

İç talebin daralmasının da etkisiyle fiyat 
artışları ortalama ÜFE’nin (yüzde 6,4) altın-
da kalan sanayi ürünleri içinde giyim, oto-
motiv, bilgisayar-elektronik, beyaz eşya, 
elektronik eşya ve kimyasal ürünler dikkat 
çekti. 

Son 6 Yılın Ortalamaları

Ham petrol ve petrol ürünlerinde 2014 yı-
lında yaşanan düşüşler, sadece bu yıla ait. 
Önceki 5 yıl da analize katıldığında görü-
nüm değişmektedir. 2009–2014 döneminde 
yıllık ortalama fiyatı en çok artanlar ham 
petrol ile rafine petrol ürünleri oldu ve ar-
tışlar ham petrolde yüzde 20’yi, akaryakıtta 
yüzde 14’ü buldu. 

2014’ün zam şampiyonu gıdanın yüzde 
17,3’lük fiyat artışı yine bu yıla ait. Önceki 5 
yıl da dikkate alındığında gıdada ortalama 
yıllık fiyat artışları yüzde 10’a yaklaşıyor. 
2014’te yaşanan kuraklık, iklim şartların-
dan kaynaklanan arz yetersizliği, hızlı fiyat 
artışlarında en önemli etken. 

2014 2009–2014

Gıda ürünleri 17,3 9,6

Ağaç ve mantar ürünleri 14,4 5,9

Deri ve ilgili ürünler 12,7 6,8

Metalik olmayan mineral ürünler 12,2 6,3

Diğer ulaşım araçları 10,1 4,4

Doğalgaz 9,5 4,9

Kauçuk ve plastik ürünler 8,6 6,8

İçecekler 8,0 8,2

İmalat 7,6 7,3

Diğer mamul eşyalar 7,4 2,1

Mobilya 6,8 7,0

Makine ve ekipmanlar b.y.s. 6,6 4,1

Yurt içi ÜFE 6,4 7,3

Kimyasallar ve kimyasal ürünler 6,4 6,7

Elektrikli teçhizat 6,0 5,0

Fabrikasyon metal ürünler 5,9 3,3

Giyim eşyası 5,6 5,4

Motorlu kara taşıtları 5,5 6,5

Bilgisayarlar ile elektronik 4,4 3,1

Basım ve kayıt hizmetleri 3,4 3,6

Linyit 3,3 6,2

Tekstil ürünleri 2,9 7,6

Ana metaller 2,3 9,2

Temel eczacılık ürünleri 1,0 -3,5

Kağıt ve kağıt ürünleri 0,9 5,1

Tütün ürünleri 0,2 4,8

Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı -3,6 4,1

Ham petrol -20,3 19,9

Kok ve rafine petrol ürünleri -25,8 13,8

Tablo 1. Sanayi Ürünlerinde Üretici Fiyatları: 
2014 ve 2009–2014 Ort. (%)
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Deri, inşaat malzemeleri, doğalgazdaki 2014 yük-
sek fiyat artışlarında da 2014’e özgü yanlar var. 
Son 6 yılın ortalamaları 2014’ün oldukça altında. 

Örneğin 2014’te yüzde 13’e yaklaşan inşaat mal-
zemesi ağırlıklı mineral ürünlerde 6 yıllık dönemin 

ortalama artışları yüzde 6 dolayında. 
2014, fiyatlarda sert artışların yaşan-
dığı bir yıl oldu. 

Doğalgaza 2014’te yapılan yüzde 10 
zam da Botaş’ın zararlarını kapama 
çabasıyla ilgili. Önceki yıllarda do-
ğalgaz fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 
5’in altında kalıyordu. Ağaç ürünlerin-
de 2014’te yüzde 15’e yaklaşan fiyat 
artışında da yüzde 15 yükselen dolar 
kurunun ithal hammadde fiyatlarını 
artırması etkili görünüyor. Önceki yıl-
larda ağaç ürünlerinde yıllık artışlar 
yüzde 6’yı bulmuyordu. 

2014’te fiyat artışları düşük görünen 
birçok sektörün, önceki 5 yılda fiyatla-
rı daha yüksek seyrediyordu. Bunlar-
dan, 2014’te fiyat artışları yüzde 3’ün 
altında kalan tekstil ürünlerinin, son 6 
yılda ortalama fiyatları yılda yüzde 8’e 
yakın arttı. Demir-çelik ağırlıklı ana 
metallerde 2014 fiyat artışı yüzde 2 
dolayındaydı, ama önceki yıllarda her 
yıl yüzde 9 arttı. Kâğıtta 2014’te yüzde 
1’de kalan fiyat artışı, 6 yılın ortalama-
sında yüzde 5’in üstünde. 

Konut ve Sanayi Fiyatları 

Sanayicinin ürettiği ürünlerdeki fiyat 
artışlarını, bir de konut fiyat artışları 
ile kıyaslamak yerinde olacaktır. Sa-
nayi ürünü fiyat artışları Türkiye İsta-
tistik Kurumu tarafından uzun yıllardır 
saptanırken konut fiyat artışları, 2010 
yılından bu yana Merkez Bankası ta-
rafından izlenmektedir. 

Konut piyasasında konutun gerçek 
fiyatı, satışın gerçekleşmesi ile oluş-
tuğundan, söz konusu gerçek fiyatı 

temsil etmek üzere, Merkez Bankası, bankalardan 
bilgi toplamaktadır. Bireysel konut kredisi talebiy-
le bankalara yapılan başvurular sırasında düzen-
lenen “değerleme raporlarındaki konut değerleri” 

Tablo 2. Sanayi Ürünlerinde Üretici Fiyatları: 2009–2014 
Yıllık Ortalamasına Göre Sıralama (%)

2009-2014 2014

Ham petrol 19,9 -20,3

Kok ve rafine petrol ürünleri 13,8 -25,8

Gıda ürünleri 9,6 17,3

Ana metaller 9,2 2,3

İçecekler 8,2 8,0

Tekstil ürünleri 7,6 2,9

Yurt içi ÜFE 7,3 6,4

İmalat 7,3 7,6

Mobilya 7,0 6,8

Kauçuk ve plastik ürünler 6,8 8,6

Deri ve ilgili ürünler 6,8 12,7

Kimyasallar ve kimyasal ürünler 6,7 6,4

Motorlu kara taşıtları 6,5 5,5

Metalik olmayan mineral ürünler 6,3 12,2

Linyit 6,2 3,3

Ağaç ve mantar ürünleri 5,9 14,4

Giyim eşyası 5,4 5,6

Kağıt ve kağıt ürünleri 5,1 0,9

Elektrikli teçhizat 5,0 6,0

Doğalgaz 4,9 9,5

Tütün ürünleri 4,8 0,2

Diğer ulaşım araçları 4,4 10,1

Makine ve ekipmanlar b.y.s. 4,1 6,6

Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı 4,1 -3,6

Basım ve kayıt hizmetleri 3,6 3,4

Fabrikasyon metal ürünler 3,3 5,9

Bilgisayarlar ile elektronik 3,1 4,4

Diğer mamul eşyalar 2,1 7,4

Temel eczacılık ürünleri -3,5 1,0
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fiyatların seyrini saptamada kullanılmaktadır. Ko-
nut kredisi kullandıran bankalar, aylık değerleme 
raporu verilerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kasına (TCMB) elektronik yolla aktarmaktadırlar. 
Banka da bu raporlarda yer alan fiyatlar üstünden 
artışları belirli bir yöntem ile tahmin etmektedir. 

Buna göre yeni konutlarda 2011’de yüzde 10 artan 
fiyatlar, izleyen iki yılda yüzde 12 dolayında arttık-
tan sonra, 2014 Ekim ayı itibarıyla artış yüzde 15’e 
yaklaşmıştır. Ancak il-bölge bazında farklılıklar 
dikkat çekicidir. 2014’te Türkiye ortalaması yüzde 
15’e yaklaşırken İstanbul’da konut fiyat artış orta-
laması yüzde 25’e ulaşmıştır. Ankara’daki konut 
fiyat artışları yüzde 12, İzmir’deki yüzde 13’tür. 

Konutta 2011–2014 dönemi ortalama yıllık fiyat 
artışları yüzde 12,3’ü bulmaktadır. Aynı dönem-
de sanayi ürünlerinin ortalama yıllık artışı yüzde 
7,3’tür. Bu da konuttaki fiyat artışlarının, sanayi 
ürünlerinin ortalama fiyat artışını 5 puan geride 
bırakması demektir. 

Konut satışlarının dörtte birinin gerçekleştiği 
İstanbul’da 2014’te fiyatların yüzde 25 arttığı 
anımsandığında, sanayi fiyatlarıyla farkın 18 puan 
gibi devasa bir boyuta çıktığını ayrıca hatırlatmak 

gerekir. Bu da son 10–12 yılda konuta yatırımın 
neden öncelik aldığı sorusuna bir başka yanıt sa-
yılabilir. 

Tüketici İçin Sanayi Ürün Fiyatı…

Tüketicinin ödediği fiyatlar, 2014’te ortalama ola-
rak yüzde 8,2 artış gösterdi. Sanayi ürünlerinden 
birçoğunun fiyatı bu ortalamanın üstüne çıkarken 
bazıları da altına düştü. 

2014’te imalat sanayiinde fiyatlar en çok otomotiv 
sanayiinde arttı ve yüzde 14’e yaklaştı. Örneğin 
TÜİK’e göre, dizel otomobil fiyatı bir yılda 51 bin 
TL’den 57 bin TL’ye çıkarak yüzde 12’ye yakın ar-
tış gösterdi. 

2014’te gıda sanayinin ürettiği ürünlerdeki fiyat 
artışı ise yüzde 13’e yaklaştı. Özellikle alt ve orta 
ailelerin bütçelerinde üçte birlik yer tutan gıda sa-
nayi ürünlerini, tüketici ortalama yüzde 13 zamlı 
kullandı. 

Gıda ürünleri fiyatları içinde işlenmiş gıda olarak 
çay fiyatları yüzde 26, zeytinyağı yüzde 25, tere-
yağı yüzde 23 artışlarla dikkat çektiler. Salça, su-
cuk, sosis, makarna fiyatları yüzde 18–20 arasında 
artarken ekmek fiyatları yüzde 17’ye yakın artış 

Konut ve Sanayide Üretici Fiyatları:2011-2014,%
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gösterdi. 2014’te peynir fiyatları yüzde 16, süt fi-
yatları ise yüzde 13 artış gösterdi. Çeşitli şeker 
ürünleri ve süt ürünleri de yıllık yüzde 11 ile yüzde 
8 dolayında fiyat artışları yaşadılar. 

Gıda fiyatlarına yakın fiyat artışı alkollü içecekler-
de görüldü. Etiket fiyatının yüzde 55-60’ı Maliye’ye 
vergi olarak giden içkide, fiyatlardaki artış 2014’te 
yüzde 12,4 oldu. Bira fiyatlarında artış yüzde 15’i 
geçti. Alkolsüz içecekler ya da meşrubat fiyatla-
rı da ortalama yüzde 10 arttı ve 2014’ün ortalama 
TÜFE’sini 2 puan geride bıraktı. 

Basın sanayinin ürünleri gazete-kitap, kültür araç-
larının fiyatları 2014’te yüzde 12 dolayında artar-
ken, öteki sanayilerin çoğunun fiyatları, ortalama 
yüzde 8,2’lik TÜFE’nin altında kaldı. 

2014’te aralarında fotoğraf makinası, fırınlı ocak, 
televizyon gibi ürünlerin olduğu birçok ev eşyası-
nın fiyatları ise artmak bir yana, yüzde 20 ile yüz-
de 5 arasında düşüşler gösterdi. 

2009–2014 Ortalamaları…

Sanayi ürünlerinin fiyatları, 2014’te, yüzde 8,2’lik 
ortalama TÜFE’nin üstünde kalırken ürünlerin ya-
rısında, ortalamanın altına fiyat artışları gözlendi. 
Ancak, 2014’e ait fiyat tablosu, 2009–2014 döne-
mini kapsayan 6 yılın ortalama görünümüyle ör-
tüşmemektedir. 

Son 6 yılın ortalama TÜFE’sinde artış yüzde 
7,5’tir. Bu ortalamanın üstünde kalan ürünlere 
bakıldığında, alkollü içkide fiyatlar yılda ortalama 
yüzde 14,5 artarak ilk sırayı almıştır. Alkollü içki 
satışının yüzde 55-60’ının vergi olarak Maliye’ye 
aktığını yeniden hatırlatarak bu kronik fiyat artışı-
nın vergisel boyutunun altını çizmek gerekir. Yine 
artış gerekçesi “vergisel” olan tütün ürünleri ya 
da sigarada da yıllık ortalama fiyat artışları yüzde 
14’e yaklaşmıştır. Üçüncü sırada gazete-kitap ve 
kırtasiye fiyatları gelmektedir. Bu ürünlerde yılda 
ortalama yüzde 10 fiyat artışı yaşanmıştır. 

Otomotiv, 2014’te yüzde 14’e yakın fiyat zammı 
gördü, ama 6 yılın ortalamasına bakıldığında bu 
sektördeki fiyat artışlarının yıllık ortalaması yüzde 
7,6, yani ortalama TÜFE kadardır. 

Birçok sanayi ürününde fiyat artışlarının yıllık 
TÜFE’nin gerisinde seyrettiği görülmektedir. 
Özellikle mobilya, ev tekstili, elektronik, giyim-
ayakkabı, züccaciye, ev araç gereçlerinde yıllık 
ortalama fiyatlar, TÜFE’nin 1–2 puan altında sey-
retmiştir. 

Enflasyonun Kaynakları 

Hem 2014 yılı hem de 2009–2014 dönemi ortala-
ma fiyat artışları dikkate alındığında, üretici fiyat-
larında da tüketici fiyatlarında da dikkati çeken, 
enflasyona sanayi kanadından katkı, arzı yetersiz 
iki sektörden, gıda ve enerjiden gelmektedir. Gı-

Tablo 3. Tüketicinin Ödediği Sanayi Ürünlerinin 
Fiyat Artışları:  2014 ve 2009–2014 Ort. (%)

2014
2009-14 

Ort

Otomotiv (Kara Taşıtları) 13,7 7,6

Gıda 12,9 9,3

Alkollü İçecekler 12,4 14,5

Gazete, Kitap 12,3 10,1

Eğlence ve Kültür Araçları 11,9 8,0

Züccaciye, Yemek Takımı 
vb.

11,0 5,9

Alkolsüz İçecekler 9,9 6,9

Ayakkabı 9,5 6,1

Konutun Bakım ve Onarımı 9,3 5,8

Ev Aletleri 8,3 2,7

Tüfe 8,2 7,5

Ev ve Bahçe Araç Gereçleri 8,1 5,9

Giyim 8,1 6,3

Mobilya, Mefruşat, Halı vb. 7,7 6,9

Tütün 7,3 13,9

Tıbbi Ürünler, Aletler ve 
Malzemeler

5,6 1,9

Ev İçi Tekstil 5,4 6,9

Elektrik, Gaz ve Diğer 
Yakıtlar

4,7 6,9

Görsel-İşitsel Sistemle  ile 
İlgili Ekipman

-4,6 -5,0

Telefon Ekipmanı -6,6 -0,6
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Grafik 3

dada, tarımın ihmaline eklenen iklimsel olumsuz-
luklar hem işlenmemiş gıdada hem de işlenmiş 
gıdada fiyatları tırmandırarak genel enflasyonu 
yukarı çekmektedir. 2014, özellikle bir tırmanma 
yılı olmuştur. 

Enerjide, 2014’teki dünya fiyatlarının düşüşü, 
enerjinin genel enflasyona etkisini azaltsa da son 
6 yılda enerji, enflasyonda önemli bir yer tutmuş-
tur.

Bunlara eklenmesi gereken hükümetin vergi top-
lamanın yanı sıra, muhafazakâr bir rejim tesisi 
için içki ve sigarada izlediği fiyat politikasıdır. Bu 
sektörlerdeki fiyat artışları hem ÜFE’yi hem de 
TÜFE’yi yukarı çekmektedir. 

Otomotiv gibi kurdaki artışla maliyetleri artan 
ama oligopolistik yapısıyla da fiyat artırma kud-
reti olan sektörler, ayrıca enflasyona yukarı yönlü 
etkiler yapmaktadır. 

Bunların dışında kalan sektörlerin ortalama enf-
lasyon dolayında, birçoğunun da altında kalması 
dikkat çekicidir. 

Genelde ise konut fiyat artışlarının sanayi ürün fi-
yat artışlarının 5 puan önünde gitmesi, hatta bu 
farkın İstanbul özelinde 18 puana kadar çıkması, 
oldukça dikkat çekici ve sanayiden uzaklaşıp in-
şaata yönelmeyi açıklayan başka bir önemli gös-
tergedir. 
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SANAYİ, İTHALATA TESLİM

Özet
Türkiye’nin son 5 yılı analiz edildiğinde, sanayinin ithalatının ihracatından daha hızlı arttığı ve bu 

anlamda dışa bağımlılığının daha da hızlandığı görülüyor. Beş yıllık ortalamalar alındığında, ihraca-

tın yıllık artışı yüzde 9’da kalırken ithalattaki yıllık artış yüzde 12’yi bulmaktadır. Başka bir deyişle, 

ihracat 3 arttıkça, ithalat 4 artmaktadır. Dış ticaret açığında 5 yılın ortalama artışı ise yüzde 22’yi 

bulmuştur. Beş yıl ortalaması olarak ihracatın ithalatı karşılama oranı ancak yüzde 61’dir. 

Sanayide net ihracatçılar içinde ilk 3 sırayı geleneksel giyim-tekstil, gıda sektörleri alırken bunları, 

taşa-toprağa dayalı sanayiyi de içeren “Metalik olmayan diğer mineral ürünler” sektörü (yani sera-

mik, cam, çimento vb. sektörleri) ve metal eşya sanayi izlemektedir. 

Net ithalatçıların başını çeken enerji ve kimyasal ürünler üreten sektörlerin ithalatının neti, toplamın 

yüzde 52’sine ulaşmıştır. Bu iki dal, ithalata bağımlılığın en yüksek olduğu dallardır. Makine, teçhi-

zat, elektrikli makineler, bilgi işlem, tıbbi cihazlar, optik, saat gibi ürünleri kapsayan alt sektörler, 

net ithalatçı grubun bir diğer önemli alt başlığını oluşturmaktalar. 

Sanayinin ithalata teslim edilmesinde izlenen kur politikası önemli bir yere sahip. Düşük kur, dövizle 

borçlanan ve ister iç pazara,  ister ihracata dönük üretim yapan firmaların ithal girdi maliyetlerini de 

düşürürken ithal girdi oranının sürekli yükselmesine de zemin hazırladı. Döviz, ucuz seyrettiği için 

eskiden yurtiçinde üretilen birçok şey, daha ucuza geliyor diye, dışarıdan alındı. 

Aşırı değerli kur siyaseti,  üretimi, özellikle sanayi üretimini, tarımı, hatta hizmet üretimini bile olum-

suz etkiledi; ucuz ithalatla temin edilen ürün karşısında yerli ürün tutunamadı, o ürünü üretenler ça-

lışanlarına yol vermek zorunda kaldı, inşaat sektörü dış rekabete kapalı hizmet sektörleri sanayiden 

uzaklaşanların tercihi oldu. Üretim yerine ithalat, istihdam yaratmadı, işsizliği artırdı. Türkiye’nin 

ihraç ürünleri, özellikle Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yüzde 60-70’leri bulan ithal girdilerle 

üretildiği için, ihracat, gerçekte rekabet gücü kazanmadı. İhracatçı bile, ucuz dövizle hammadde, 

sağladığı için bu, ithalatçı davranışını gösterir hale geldi. 

İhracatın artan ölçüde dışa bağımlılığını artıran bu politikaların, özellikle döviz kuru ve dış ticaret, 

gümrük politikalarının bir bütün halinde gözden geçirilmesi ve yerli üretimin, yerli istihdamın korun-

masını artıracak önlemlerin ivedilikle alınması gerekiyor. 

Sanayinin Sorunları ve Analizleri (III)
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TÜRKİYE SANAYİSİ İTHALATA 
TESLİM 

Türkiye ekonomisi, 2002 sonrasında, dış dünya-
dan yılda ortalama 40 milyar doları bulan dış ser-
maye girişini kullanarak yıllık yüzde 4,5 büyüme 
gerçekleştirdi. Bu sermaye girişi, mallar üstünden 
bütünleşmeyi de hızla artırdı. Türkiye’nin, dün-
ya ekonomisi ile dış ticaret hacmi hızla büyüdü. 
Öyle ki 2000 yılında 40 milyar dolar olan ithalat, 
2014 sonunda 242 milyar doları buldu. Bu, yüzde 
505 artış demektir. 2000 yılında milli gelirin yüzde 
15’i dolayındaki ithalat, 2014 sonunda milli gelirin 
yüzde 30’una çıktı. Bu, 15 yılda yüzde 100’e yakın 
bir artış.

Sadece son 5 yılın, yani 2010–2104 döneminin 
ortalaması alındığında da göstergeler çarpıcıdır. 
Türkiye’nin bu 5 yılda ortalama yıllık 142 milyar 
dolarlık ihracata karşılık, 231 milyar dolarlık itha-
lat yaptığı, yani ihracat dövizinin, ithalat harca-
malarının ancak yüzde 61’ini karşıladığı görülü-

yor. Yine ortalama olarak Türkiye, her yıl 89 milyar 

dolar net ithalatçı konumunda, yani dış ticaret 

açığı vermiş bulunuyor. 

Tarımın Türkiye dış ticaretindeki payı ortalama 

yüzde 4 dolayındadır. Tarım dışındaki dış ticaret, 

sanayi ürünleri ve sanayinin ağırlıkla kullandığı 

enerji, madencilik ürünlerinden oluşuyor. Bu an-

lamda, Türkiye’nin dış ticareti dediğimizde, as-

lında sanayinin dış ticaretinden söz ediyoruz de-

nilebilir. Türkiye’nin son 5 yılı analiz edildiğinde 

bile, sanayinin ithalatının ihracatından daha hızlı 

arttığı ve bu anlamda dışa bağımlılığının daha da 

hızlandığı görülüyor. 

Sanayinin (ve enerjinin) 2010 yılında 136,3 milyar 

dolar olan ithalatı, 2014 yılında 233,6 milyar do-

lara çıkmış bulunuyor. Bu 5 yılın ortalaması alın-

dığında, sanayinin yıllık 223,5 milyar dolarlık bir 

ithalat faturası olduğu görülüyor. Buna karşılık, 

2010’da 109 milyar doları ancak bulan ihracatın 

2014 yılında 152 milyar dolara yaklaştığı görülü-

 
Grafik 1. Tarım Dışı İhracat ve İthalat: 2009-2014, Milyon $
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yor (Bkz. Grafik 1). Bu 5 yılın ortalaması alındı-
ğında, Türkiye sanayinin yıllık 137 milyar dolara 
yakın ihracat yapabildiği görülüyor. Bu durumda 
sanayinin yıllık dış ticaret açığının da 2010’da 70 
milyar dolar olan düzeyinden 2014’te 82 milyar 
dolara çıktığı, yıllık ortalamasının da 87 milyar 
dolara yaklaştığı gözleniyor (Bkz Tablo 1). 

İHRACAT 3 ARTTIKÇA, İTHALAT 4 
ARTIYOR

Beş yıllık ortalamalar alındığında, ihracatın yıllık 
artışı yüzde 9’da kalırken ithalattaki yıllık artış 

Tablo 1. Tarım Dışı İthalat, İhracat ve Dış Ticarette Değişim 2009-2014, Milyon $ (%)

Kaynak: TÜİK veri tabanından hesaplandı. 

Yıl İhracat Değ. (%) İthalat Değ. (%) Dış açık Değ. (%)

2010 108.949 11,4 179.088 31,4 70.139 82,0

2011 129.740 19,1 231.946 29,5 102.206 45,7

2012 147.273 13,5 229.098 -1,2 81.826 -19,9

2013 146.149 -0,8 243.943 6,5 97.794 19,5

2014 151.682 3,8 233.637 -4,2 81.954 -16,2

5 yıl ort. 136.759 9 223.543 12 86.784 22

 

Grafik 2. İhracat, İthalat ve Net İthalatın GSYİH’ye Oranı: 2010-2014 (%)

yüzde 12’yi bulmaktadır. Başka bir deyişle, ihra-

cat 3 arttıkça, ithalat 4 artmaktadır. Dış ticaret 

açığında 5 yılın ortalama artışı ise yüzde 22’yi bul-

muştur. Beş yıl ortalaması olarak ihracatın ithalatı 

karşılama oranı ancak yüzde 61’dir (Bkz. Grafik 2). 

Sanayinin belkemiğini oluşturduğu ihracat, 

2010–2014 döneminde milli gelirin ortalama yüz-

de 18,2’si büyüklükte. Ancak ithalat daha fazla ve 

milli gelirin yüzde 30’una yaklaşıyor. Bu da her yıl 

Türkiye’nin milli gelirinin yüzde 11,4’ü kadar dış 

ticaret açığı vermesi demek ki, oldukça yüksek, 
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Türkiye’yi oldukça kırılgan yapan negatif bir özel-
lik. 

Türkiye’nin dünya ekonomisi ile ticareti sadece 
son 5 yılda yüzde 50 artarak 300 milyar dolardan 
400 milyar dolara çıktı. 2010’da dış ticaret milli 
gelirin yüzde 41’i iken 2014’te yüzde 50’sine çıktı. 
Beş yılın ortalaması ise yüzde 47,7 olarak belir-
mektedir ve kısa sürede büyük bir entegrasyon-
dur (Bkz. Tablo2). 

Dünya ekonomisine sanayi ürünü ihraç etmek ve 
aynı zamanda sanayi ürünü ağırlıklı ithalat yap-
mak, Türkiye’yi dış dünya pazarlarına karşı duyar-
lı bir yere de taşımış durumda. Özellikle sanayinin 
dış ticaretini sektörel olarak analiz ettiğimizde, re-
kabet gücü yüksek sektörlerle, bağımlı sektörleri 
saptamak mümkün olmakta ve bu, Türkiye sana-
yisinin güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koymaya da 
yaramaktadır. 

Her sektörde hem ihracat hem ithalat var. Bu sek-
törden sektöre değişirken, ihracat gücü yüksek 
olanla olmayan birçok sektör ayrışıyor. 

Ortada, net ithalatçı yanı daha ağır basan bir 
ekonomik tablo var ve iç açıcı değil; hatta alarm 
verici. Bu tablonun sonucu şudur: Büyüyen dış ti-
caret açıkları, turizm vb. hizmet döviz girdileri ile 
kapatılamayınca ortaya devasa cari açıklar çıkıyor 
ve milli gelire oranları yüzde 7-10 bandında dola-

şıyor. Bu da özellikle dış kaynak girişine daha çok 
bağımlılık ve onun girişini sağlamak için istenme-
yen birçok politikaya boyun eğmek anlamına ge-
liyor. 

2010–2014 dönemi analize alındığında ortalama-
lar şöyledir: 

• Bu dönemde yılda ortalama 783 milyar dolar 
tutarında milli gelir üretilmiştir. 

• Yılda ortalama 231 milyar dolarlık ithalata kar-
şılık yılda ortalama 142 milyar dolarlık ihracat 
yapılmıştır.

• Bu durumda yıllık ortalama dış ticaret açığı 89 
milyar dolardır. 

• Bu, yıllık ortalama milli gelirin yüzde 30’una 
yakın tutarda ithalat ama yüzde 18’i tutarında 
ihracat yapmak, dolayısıyla yılda milli gelirin 
yüzde 11,5’i oranında dış ticaret açığı vermek 
anlamına gelmektedir. 

Yılda milli gelirin yüzde 11,5’i tutarında ya da 89 
milyar dolar dolayında dış ticaret açığı veren bir 
ekonomide, hangi sektörler açığa sebebiyet verir-
ken hangileri açık kapamaya gayret etmektedir? 

NET İHRACATÇILAR

2010–2014 döneminin analizi,  net ihracatçı ya da 
net döviz kazandırıcı sektörlerin 29 alt-sektörden 
12’sini oluşturduğunu göstermektedir. Bu analiz 

İhracat İthalat
Net

İthalat
GSYİH

Dış Tic.

 Hacmi

  DTH/GSYİH 

(%)

2010 114 186 72 732 299 40,9

2011 135 241 106 774 376 48,5

2012 152 237 84 786 389 49,5

2013 152 252 100 822 403 49,1

2014 158 242 85 800 400 50,0

Ort. 142 231 89 783 374 47,7

Tablo 2. 2010-2014 Dönemi İhracat, İthalat, Dış Ticaret ve Milli Gelir, 
Milyar $ (%)
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döneminde, net ihracatçı sektörlerin yıllık ortala-
ma 31 milyar dolarlık ithalata karşılık 64 milyar 
dolara yakın ihracat yaptıkları görülmüştür. Bu 
sektörlerin ithalatları, ihracatlarının yüzde 49’u 
tutarında kalmıştır.

Net ihracatçılar içinde ilk 3 sırayı geleneksel gi-
yim-tekstil, gıda sektörleri alırken bunları, taşa-
toprağa dayalı sanayiyi de içeren “Metalik olma-
yan diğer mineral ürünler” sektörü (yani seramik, 
cam, çimento vb. sektörleri) ve metal eşya sanayi 
izlemektedir (Bkz. Tablo 3).  

Net ihracatçı 10 sektör içinde giyim sanayi, son 
5 yılın net ihracatında yüzde 30’a yakın ağırlığa 
sahipken tekstil de yüzde 23’e yakın pay sahibi-
dir. Böylece birbirini tamamlayan bu iki alt sektö-
rün net ihracatta payları yüzde 53’ü bulmaktadır. 
Buna, yüzde 14’e yakın payı olan gıdayı eklediği-
mizde, bu 3 geleneksel dalın, katma değeri düşük 
sektörün Türkiye net ihracatının üçte ikisini oluş-

turduğunu görmekteyiz. Bu, yıllardır böyledir ve 
sanayide patinajı göstermektedir. 

NET İTHALATÇILAR

Yine 2010–2014 döneminin analizi, net ithalatçı ya 
da net döviz harcatan sektörlerin, 29 alt-sektörden 
17’sini oluşturduğunu ve analiz döneminde bu 
sektörlerde yılda 193 milyar dolarlık ithalata kar-
şılık bu sektörlerin 81 milyar dolarlık ihracat yap-
tıklarını göstermektedir (Bkz. Tablo 4). 

Yani 5 yıl sonunda bu sektörlerin yıllık dış ticaret 
açığı 113 milyar doları bulmuştur. Bu net ithalatçı 
sektörlerin, her 100 dolarlık ithalatına, sektör ihra-
catı ancak 42 dolarla cevap verebilmiştir. Bu oran; 
enerjide yüzde 0,6, bilgi işlem makinalarında yüz-
de 5 dolayına kadar düşmekte, buna karşılık oto-
motiv sektöründe yüzde 95’e, demir-çelikte yüzde 
71’e kadar çıkmaktadır (Bkz. Grafik 3). 

Net ithalatçı bu 17 alt sektör içinde en yüksek net 

Tablo 3. Net İhracatçı Sektörler: Yıllık Ort. İthalat ve İhracat, Milyar $

Sıra 
No

Sektörler İthalat İhracat
Net 

İhracat

Net 
İhracat 
Payı%

İthalat/
İhracat,

    %

1. Giyim Eşyası 2,6 12,1 9,6 29,5 21,1

2. Tekstil Ürünleri 6,1 13,5 7,4 22,8 45,0

3. Gıda Ürünleri ve İçecek 4,9 9,4 4,5 13,8 52,3

4. Metal Eşya Sanayi (Mak. ve Teç. Hariç) 4,0 6,5 2,5 7,6 61,9

5. Metalik Olmayan Mineral Ürün. 1,8 4,1 2,3 7,1 44,3

6. Mobilya ve Diğer Ürünler 3,2 5,2 2,1 6,3 60,6

7. Plastik ve Kauçuk Ürünleri 4,5 6,4 1,9 5,9 70,2

8. Taşocakçılığı ve Diğer Mad. 0,4 1,6 1,2 3,8 22,6

9. Diğer Madencilik 2,6 3,0 0,4 1,2 86,8

10. Tütün Ürünleri 0,1 0,4 0,3 0,9 29,7

11. Metal Cevherleri 1,2 1,4 0,2 0,7 84,3

12. Balıkçılık 0,1 0,2 0,2 0,5 23,4

Toplam, Yıllık Ortalama 31,3 63,8 32,5 100 49,1
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Tablo 4. Net İthalatçı Sektörler: Yıllık Ort. İthalat ve İhracat, Milyar $, 2010–2012 Ort.

Sıra 
No

Sektörler İthalat İhracat
Net

 İthalat

Net İthalat 
Payı %

İhracat/
İthalat %

1. Hampetrol ve Doğalgaz 33,6 0,2 33,4 29,6 0,6

2. Kimyasal Madde 32,1 7,1 25,0 22,2 22,0

3. Kok Kömürü, Rafine Pet-
rol Ü.

17,8 5,9 11,9 10,6 33,1

4. Bys Makine ve Teçhizat 20,5 11,7 8,9 7,9 56,9

5. Ana Metal Sanayi 26,6 19,0 7,6 6,8 71,3

6. TV, Haberleşme C. 7,0 2,2 4,8 4,3 30,9

7. Tıbbi Aletler; Optik Saat 4,7 0,6 4,1 3,6 13,4

8. Bilgi İşleme Makineleri 3,5 0,2 3,3 2,9 4,6

9. Diğer Ulaşım Araçları 5,1 2,0 3,1 2,7 39,8

10. Bys. Elektrikli Makineler 8,5 5,9 2,6 2,3 69,3

11. Tarım-orman 7,8 5,4 2,4 2,2 69,0

12. Kağıt ve Kağıt Ürünleri 3,6 1,6 2,0 1,7 45,4

13. Maden Kömürü, Linyit 1,1 0,0 1,1 0,9 0,6

14. Motorlu Kara Taşıtı 18,1 17,1 0,9 0,8 94,8

15. Dabaklanmış Deri vb. 1,5 0,9 0,6 0,5 60,2

16. Ağaç ve Mantar Ür. 1,3 0,7 0,6 0,5 53,3

17. Basım ve Yayım; vb. 0,6 0,2 0,4 0,4 27,8

Toplam, Yıllık Ortalama 193,3 80,6 112,7 100,0 41,7

 
Grafik 3. Enerjide İthalata Bağımlılık: 2010-2014 Ortalama, Milyar $
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ithalat ya da dış ticaret açığı, bekleneceği gibi 
enerjiden, yani ham petrol, doğalgaz, kok kömü-
rü, petrol ürünleri ve maden kömürü ithalatın-
dan kaynaklanmaktadır. 2010–2014 döneminde 
Türkiye’nin yıllık enerji ithalatı 52,5 milyar dola-
rı bulmuştur. Bu, toplam ithalata karşılık enerji 
ürünleri ihracı 6,1 milyar dolardan ibarettir ve yıl-
lık net ithalat 46,5 milyar dolara yaklaşmıştır. 

Net ithalatçı sektörler içinde enerji ile ilgili üç alt 
dal, net ithalatta yüzde 30’luk bir büyüklüğe ula-
şırken diğer en büyük ithalata bağımlı alt sektörü 
kimya sanayii oluşturmaktadır.

Kimyasal ürün net ithalatı, 2010–2014 döneminde 
yıllık 32 milyar dolara yaklaşırken aynı dönemin 
net ithalatındaki büyüklüğü yüzde 22’yi bulmuş-
tur. Kimyada ihracatın ithalatı karşılama oranı 
ancak yüzde 22’dir. Böylece enerji ve kimyasal 
ürünlerden oluşan bu iki ana girdi ithalatının neti, 
toplamın yüzde 52’sine ulaşmıştır. Bu iki dal, itha-
lata bağımlılığın en yüksek olduğu dallardır. 

Makine, teçhizat, elektrikli makineler, bilgi işlem, 

tıbbi cihazlar, optik, saat gibi ürünleri kapsayan 

alt sektörler, net ithalatçı grubun bir diğer önemli 

alt başlığını oluşturmaktalar. Bu 5 alt dalda, 2010–

2014 döneminin net ithalatı yıllık ortalama 24 mil-

yar dolara yaklaşırken toplam net ithalattaki payı 

yüzde 22’ye yaklaşmıştır. Bu grubun ihracatının 

ithalatı karşılama oranı ise yüzde 46’ya yakındır 

(Bkz. Grafik 4). 

Net ithalatçı grupta görünmesine karşılık, ihraca-

tına biraz yüklenmesi halinde “net ihracatçı” gru-

ba geçecek iki önemli sektör, otomotiv ve ana me-

tal sanayidir. Bunlardan otomotiv ya da “Motorlu 

Kara Taşıtı ve Römork” ithalatı, 2010–2014 döne-

minde yıllık ortalama 18 milyar doları bulmuşken 

ihracatı da 17 milyar dolara ulaşmış, dolayısıyla 

ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95’e yak-

laşmıştır. Nitekim bu sektör, bazı yıllarda net ihra-

catçılar arasına girebilmektedir. 

 

Bys 
Makine 

ve 
Teçhizat 

TV Hab. 
Cih. 

Tıbbi 
Aletler; 

Optik,Saa
t 

 Bilgi 
İşleme 

Makinele
ri 

Bys.Elektr
ikli 

Makinele
r 

TOPLAM 
MAK-
TEÇH. 
ORT 

İthalat 20,5 7,0 4,7 3,5 8,5 44,2 
İhracat 11,7 2,2 0,6 0,2 5,9 20,5 
Net ithalat -8,9 -4,8 -4,1 -3,3 -2,6 -23,7 

Mak.Teçh.Sektörlerinde Net İthalat:2010-2014 Ort.Milyar $ 

Grafik 4. Mak. Teçh. Sektörlerinde Net İthalat: 2010-2014 Ort. Milyar $
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Demir-çelik sektörünün ana gövdesini oluşturdu-
ğu ana metal sanayi de benzer durumdadır. Bu 
sektörde 2010–2014 döneminde yıllık 27 milyar 
dolarlık ithalata karşılık 19 milyar dolarlık ihracat 
yapılmış, dolayısıyla ihracatın ithalatı karşılama 
oranı yüzde 72’ye yaklaşmıştır. 

Tarımın net ithalatçı grupta yer alması, bir baş-
ka çarpıcı görüntüdür. Yıllarca kendine yeterli ol-
makla övünülen tarım ve ormancılıkta 2010–2014 
döneminde yılda ortalama 8 milyar dolara yakın 
ithalat yapan Türkiye, buna karşılık 5,5 milyar do-
larlık ihracat yapabilmiş ve her yılı yaklaşık 2,5 
milyar dolar açıkla kapamıştır. 

DAHİLİ İŞLEM REJİMİ

Son tahlilde ithalatçı (net ithalatçı) olan bazı sek-
törlerdeki “ihracatçı” görünümün ise özünde “it-
halata bağımlı ihracatçılık” olduğunu vurgulamak 
gerekiyor. Özellikle otomotiv, makina-teçhizat, 
demir-çelik, kimya sanayilerinin ihracata dönük 
üretimleri analiz edildiğinde, bu sektörlerin üre-

timlerinde ithal girdi kullanımının yüzde 70-80’leri 

bulduğu görülmektedir. 

İhracatın ithalata artan bağımlılığına katkı yapan 

bir politika öğesi olarak ‘’dahilde işleme rejimi’’ 

adını taşıyan teşvik sistemi, ihracatın ana ekse-

nini oluşturuyor. Dünya piyasa fiyatlarından ham-

madde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, 

ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet 

gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek 

ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla hazır-

lanan Dahili İşlem Rejimi’nin (DİR) kapsamı mev-

zuatta şöyle tanımlanmaktadır:

“Bu Karar; elde edilmesinde ithal girdi kullanılan 

işlem görmüş ürünün ihracı ile ihracat sayılan sa-

tış ve teslimlerin belirlenmesi, yönlendirilmesi ve 

geliştirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve 

yürütülmesini kapsar.”

Bu sistem, yurtiçinde işleyerek belli bir süre için-

de ihraç etmek şartıyla, sanayicilerin gümrüksüz 

ithalat yapmalarına imkân veriyor. 

 
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

Grafik 5. DİR Kapsamında İhracat: 2008-2012 (Milyar $, %)
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Kaynak: Ekonomi Bakanlığı veri tabanı

Grafik 6. DİR ile İhracatın Sektörel Bileşimi: 2008-2012 Toplamı 273 Milyar $ (%)

Grafik 7. DİR ile İhracat İçin İthalatın Sektörel Bileşimi: 2008-2012 Toplamı 168 Milyar $ (%)

32 %

33 %
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İhracatta ithal girdi kullanım oranını tek tek firma 
ve “ihraç partisi” bazında gösteren bu rejim, ih-

racatın ithalata bağımlılığını daha iyi görmek ve 

analiz etmek açısından önemli bir data seti oluş-

turuyor. 

Ekonomi Bakanlığı, 2012 yılına kadar, firmalara 

verilen dahili işlem rejimi kapsamındaki teşvik 

belgelerinin aylık ve yıllık dökümünü yayınlıyor-

du. Ancak, yolsuzluk ve rüşvet zanlısı, sabık Ba-

kan Zafer Çağlayan döneminde, 2012 sonrası için, 

bu bilgi paylaşımı durduruldu. Bununla beraber, 

Bakanlığın elimizdeki 2012’ye kadar olan verileri, 

durumun vahametini ortaya koymak açısından ye-

terlidir. 

Bakanlık verilerine göre 2008–2012 döneminde 

273 milyar dolarlık ihracat, DİR kapsamında ger-

çekleştirildi. Bu söz konusu yıllardaki 634 milyar 

dolarlık toplam ihracatın yüzde 43’ünün DİR kap-

samında gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir 

(Bkz. Grafik 5). 

Dört büyük sektör DİR kapsamındaki ihracatta 

yüzde 68 payla öne çıkmaktadır. Bunlardan oto-

motiv ya da motorlu taşıtlar sektörü yüzde 25 pay 

alırken demir-çelik sektörü yüzde 21, dokuma gi-

yim sektörü yüzde 12, gıda sektörü ise yüzde 10 

pay aldı (Bkz. Grafik 6). 

Ekonomi Bakanlığı’ndan dahili işlem rejimi kap-

samında ihracat yapmak için teşvik belgesi alan 

firmalar, 2008-2012 döneminde yaptıkları 273 mil-

yar dolarlık ihracat için toplamı 168 milyar doları 

bulan ithalat öngördüler. Bu, söz konusu dönemde 

her 100 dolarlık ihracat için 61 dolarlık ithalat ön-

görüsü anlamına gelmektedir. 

Yine Bakanlık verilerine göre, 2008-2012 dönemi-

nin DİR ihracatı için yapılan 168 milyar dolarlık 

ithalatın yüzde 22’si otomotiv sektörünün, yüzde 

25’i demir-çelik sektörünün oldu. Gıda ve dokuma-

giyim sektörleri ise 168 milyar dolarlık ithalatta, 

her biri yüzde 10 pay sahibi oldu (Bkz.  Grafik 7). 

Analize konu 2008–2012 dönemi genelinde 273 

milyar dolarlık ihracat için 168 milyar dolarlık it-

halat yapılırken, dolayısıyla ithalata bağımlılık 

yüzde 61,5 olarak belirlenirken bu oran bazı sek-

törlerde daha yüksek. 

Gıda-içki-tütün sektörü ihracatında kullanılan  it-

hal girdinin, ihracatın yüzde 59’unu aşması bir 

başka dikkat çekici boyut. Son 5 yılda DİR kap-

samında 27 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren 

sektörün 16 milyar dolarlık ithalat yapması, dola-

yısıyla ithalatın ihracata oranının yüzde 59’u aş-

ması dikkat çekici. Burada buğday, tütün ithali ve 

un, sigara ihracı işleminin bu kapsamda önemli 

bir yer tuttuğu söylenebilir. 

Çeşitli otomotiv araçlarının ihracı ise son 5 yılda 

DİR kapsamında 58 milyar doları bulurken, bu ih-

racatın yüzde 55,5’i tutarında ithalat yapıldığı an-

laşılmaktadır. 

DÜŞÜK KUR POLİTİKASI

Sanayinin ithalata teslim edilmesinde izlenen kur 

politikası önemli bir yere sahip. Büyüme için dış 

sermaye girişine ihtiyaç duyan Türkiye ekonomi-

si, söz konusu sermaye girişini kolaylaştırdığı için 

düşük kur politikasını hiç terk etmedi. Düşük kur-

yüksek faiz kurgusu ile sermaye girişini korumaya 

çabaladı. Bazı yıllarda cari açığın üstünde gerçek-

leşen sermaye girişleri,  kuru aşağı doğru itmekte, 

ayrıca Merkez Bankası izlediği politikalarla döviz 

kurunu belli bir bant içinde tutmaya çalışmıştır. 

Örneğin 2012’de 47 milyar dolara yaklaşan cari 

açığın 20 milyar dolar üstünde gerçekleşen dış 

sermaye girişi, doların daha fazla yükselişini de 

önlemiş oldu. Çoğu, devlet kâğıtlarına gelen ve 

“borç yaratan sermaye” girişi olarak adlandırdığı-
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mız dış kaynak girişi, cari açığı finanse ettiği gibi 

rezervleri de 20 milyar dolar dolayında artırdı. Dö-

viz bu yolla bollaşınca fiyatı da pek fazla artmamış 

oldu. 2012’nin dolar kuru ortalaması 1.80 TL oldu. 

Bu, 2011’e göre yüzde 7 dolayında artış demekti. 
On iki aylık ortalama enflasyonun yüzde 9 olduğu-
nu anımsarsak, TL, 2012’de de değerlendi. 

2013 ortalarında, özellikle ABD’de yaşanan geliş-
meler ile birlikte kur politikasında şemsiye ters 
döndü. Artan ekonomik risklere politik ve jeopo-
litik riskler eklenince, sermaye girişi azaldı ve kur 
artışı hızlandı. 2013 dolar kuru ortalaması 1.90 TL 
dolayında, 2014’ünkü ise 2.20 TL dolayında ger-
çekleşti. 

Özellikle 2014’te yüzde 15’in üstünde TL’nin de-
ğer kaybı, ithalatı görece azaltsa da ihracatta bek-
lenen artışı getirmedi. Dolar kurundaki yüzde 15 
artışa karşılık ihracattaki artış yüzde 4’ün altında 
kaldı. Aynı yıl ithalat ise yüzde 4 dolayında azaldı. 

Kurun seyri, 2014 ortasında dış borç stoku 400 
milyar doları bulan ve yüzde 30’u kısa vadeli olan 
kredi borçlusu kuruluşlar için hayati önem taşıyor. 
Bu borcun üçte ikisini kullanan özel sektör, yani 
bankalar ve firmalar için kurun seyri büyük önem 
taşıyor. 

Düşük kur, dövizle borçlanan ve ister iç pazara,  

ister ihracata dönük üretim yapan firmaların ithal 

girdi maliyetlerini de düşürürken ithal girdi oranı-

nın sürekli yükselmesine de zemin hazırladı.  Dö-

viz ucuz seyrettiği için, eskiden yurtiçinde üreti-

len birçok şey, daha ucuza geliyor diye, dışarıdan 

alındı. 

Aşırı değerli kur siyaseti, üretimi, özellikle sana-

yi üretimini, tarımı, hatta hizmet üretimini bile 

olumsuz etkiledi, ucuz ithalatla temin edilen ürün 

karşısında yerli ürün tutunamadı, o ürünü üreten-

ler çalışanlarına yol vermek zorunda kaldı. Üretim 

yerine ithalat, istihdam yaratmadı, işsizliği artırdı.  

Türkiye’nin ihraç ürünleri, özellikle Dahilde İşleme 

Rejimi kapsamında yüzde 60-70’leri bulan ithal 

girdilerle üretildiği için, ihracat, gerçekte rekabet 

gücü kazanmadı. İhracatçı bile, ucuz dövizle ham-

madde, ara malı sağladığı için, ithalatçı davranışı 

gösterir hale geldi. 

İhracatın artan ölçüde dışa bağımlılığını artıran 

bu politikaların, özellikle döviz kuru ve dış ticaret, 

gümrük politikalarının bir bütün halinde gözden 

geçirilmesi ve yerli üretimin, yerli istihdamın ko-

runmasını artıracak önlemlerin ivedilikle alınması 

gerekiyor. 
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YABANCI YATIRIMCI 
SANAYİYE UZAK…

Özet
Türkiye’ye yabancı kaynak girişi, 2003 sonrasında, önceki onyıllardan çok farklı olarak büyük bir 
artış göstermiş ve yılda ortalama 41 milyar dolarlık bir yabancı kaynak girişi ekonomik büyümenin 
de ana rüzgarı olmuştur. 

Dış kredi ve portföy yatırımının dörtte üçlük ağırlık taşıdığı bu dış kaynak girişi, “borç yaratan ser-
maye” girişi olarak Türkiye’nin dış borç stokunu milli gelirinin yüzde 50’sine, 400 milyar dolara kadar 
çıkarmıştır.

Yabancı kaynak girişinde daha çok tercih edilmesi gereken “doğrudan yabancı sermaye” yatırımları 
ise toplam girişlerde dörtte bir dolayında pay almıştır. 2003-2014 döneminde yılda ortalama 10 mil-
yar dolara yakın doğrudan yabancı sermaye yatırımı girişi gerçekleşmiştir. Ancak doğrudan yaban-
cı sermaye girişleri yüzde 22 oranında imalat sanayisini tercih ederken, finans sektörüne yönelişi 
yüzde 37’yi bulmuştur. Bilişim-haberleşme, ticaret, inşaat-gayrimenkul yabancıların diğer yatırım 
tercihleri olmuştur. 

İmalat sanayiine gelen yabancı sermayenin de daha çok iç pazara dönük gıda-içki-tütün, kimya, 
bilgisayar, elektrikli, elektronik cihaz sektörlerine yöneldikleri görülmüştür. Yabancıların borsada 
mülkiyetlerinde tuttukları hisse senetlerinin bileşimi de benzer bir yapı göstermekte, 2014 sonunda 
62 milyar doları bulan yabancı portföylerinin yarısını finans sektörünün, ancak dörtte birini ise sana-
yi şirketlerinin hisse senetlerinin oluşturduğu görülmüştür. 

Bu tercihte, yabancıların sektörel kârlılığa önem verdikleri açıktır. Bekleneceği gibi, doğrudan ya-
bancı sermaye yatırımı için sektör seçiminde de, hisse senedi tercihlerinde de kâr oranı yüksek 
finans, ticaret, bilişim, hatta inşaat-gayrimenkul alt sektörleri yabancıların tercihi olmuştur. Döviz 
kazandırma kapasiteleri düşük olan bu sektörlere yabancılar iç piyasa kazançlarını çoğaltmak için 
ilgi göstermiş, sanayide döviz kazandıran,  ihracata dönük alt sektörler yerine, daha çok iç pazara 
dönük sektörleri, avantajlı özelleştirmeleri tercih etmişlerdir. 

Türkiye iç tasarrufları düşük bir ülkedir ve büyüme için daha uzun süre dış tasarrufları kullanmak 
isteyecek, dışarıdan kaynak talebinde bulunacaktır. Ancak bu kaynak girişinin ağırlıkla borç yaratan 
türden olmak yerine doğrudan yabancı sermaye ağırlıklı olması, özellikle el değiştirmelere, özelleş-
tirmelere gelen değil, yeni yatırım yapan, teknoloji geliştiren, istihdam yaratan, ihracat yapan, döviz 
kazandıran türden olması tercih edilmelidir.

Sanayinin Sorunları ve Analizleri (IV)
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YABANCI YATIRIMCI SANAYİYE 
UZAK…
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, “sermaye 
ihracı”nın biçimlerinden biri. Bir ülkeye dış kredi 
verilmesi, ülke borsalarındaki hisse senetlerinin 
alım-satımına, yatırım ise sermaye ihracının diğer 
biçimlerine bağlıdır. Sermaye ihraçları, her zaman 
ülkelere mal ihraçlarına da aracı olmuştur.

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının hem 
merkez ülkelerin kendi aralarında hem de merkez 
ülkelerden çevre-gelişmekte olan ülkelere yöneli-
şinin tarihi çok eskidir. Bunun yanında, hem nice-
likleri hem de yöneldikleri sektörler yönüyle için-
den geçilen döneme göre farklılık göstermiştir. 

Merkezden çevre ülkelere doğrudan yabancı ser-
maye yatırımları, başlangıçta, çevre ülkelerin ta-
rım-maden kaynaklarına dönüktü. Merkezdeki 
sanayilerin kullanacağı hammadde kaynaklarının 
işlenmesine dönük yatırımlar ve bu hammadde-
lerin merkez ülkelere taşınması için demiryolu, 
liman vb. yatırımlar yabancı girişimciler için önce-
likliydi.  Bu, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısın-
da gözlenen yabancı yatırım portresiydi. 

Çevre ülkelerin kendi iç pazarlarına dayanarak 
sanayileşme çabalarının başatlık kazandığı “ithal 
ikameci birikim” dönemlerinde, yabancı yatırım-

cılar, iç pazara dönük ve gümrüklerle korunan pa-
zarlarda faaliyet göstermek üzere yatırımlarını şe-
killendirdiler. Türkiye’de ise 1950’lerden 1980’lere 
kadar geçerli olan dönemde yabancı yatırımcılar, 
daha çok sanayi sektörüne yatırım yaptılar, iç pa-
zara dönük üretimde ana aktör olarak rol üstlendi-
ler. Getirdikleri sermaye sınırlıydı ama ekonomiyi 
yönlendirecek etkinlikteydi.  

1980 sonrası, özellikle de 1990 sonrasından baş-
layarak dünyada sermayenin coğrafya tanımaksı-
zın küreselleşmesi eşliğinde hem kredi biçiminde 
hem de portföy ve doğrudan yatırım biçimlerinde 
olan sermaye ihracı olağanüstü boyutlar kazandı. 
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü 
UNCTAD’ın verilerine göre, 1980 yılında yaklaşık 
700 milyar dolar olan dünyadaki yabancı doğru-
dan yatırım tutarı 1990’da 2 trilyon doların üstüne 
çıktı. Ancak esas patlama, izleyen yıllarda oldu ve 
2000 yılında 7,5 trilyon dolar olan yabancı yatırım-
ların küresel toplamı 2010 yılında 20 trilyon doları, 
2013’te de 25 trilyon doları aştı. 

Bu olağanüstü küresel sermaye yatırımının ne-
redeyse üçte ikiye yakını merkez ülkelerin ken-
di aralarında gerçekleşti. Üçte birine yakını ise 
merkezden çevre ülkelere yönelen yabancı ser-
maye yatırımları biçiminde gözlendi. Üçte bir de 
olsa, bu akım olağanüstü boyutlarda tüm çevre/

Grafik 1. Doğrudan Yabancı Sermaye: 1980-2013 (Milyar $)
Kaynak: UNCTAD veri tabanı. 
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gelişmekte olan ülkelerin geleneksel yapılarını 
kır-kent, tarım-tarım dışı yapılarını çözen bir dizi 
ekonomik, sosyal, siyasal sonuçlar yarattı. 

Doğrudan yabancı yatırımların yüzde 60’ı Avrupa, 
Amerika coğrafyasının merkez/gelişmiş ülkeleri 
arasında gerçekleşirken, çevre/gelişmekte olan 

1980 1990 2000 2010 2013 Pay (%)

Dünya 698 2.081 7.511 20.371 25.464 100

Gelişmiş Merkez 
Ülkeler

402 1.565 5.682 13.041 16.053 63,0

Avrupa 231 810 2.471 8.119 9.536 37,4

Amerika 137 652 2.996 4.016 5.583 21,9

Okyanusya 27 88 144 631 676 2,7

Asya 6 14 71 275 259 1,0

Gelişmekte olan 
Çevre ülkeler

296 514 1.771 6.597 8.483 33,3

Asya 212 340 1.108 3.975 5.202 20,4

Amerika 42 111 507 2.009 2.569 10,1

Afrika 41 61 154 597 687 2,7

Okyanusya 1 2 2 16 25 0,1

Diğer 0 2 58 733 928 3,6

Tablo 1. Dünya Doğrudan Yabancı Yatırım Stokunun Dağılımı (Milyar $)

Kaynak: UNCTAD veri tabanı

Grafik 2. Doğrudan Yatırımlar Nerede: 2013 (25,4 Trilyon $, %)
Kaynak: UNCTAD veri tabanı
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ülke coğrafyasında ise Asya, en büyük çekim mer-
kezi oldu. Özellikle Çin, doğrudan yabancı yatı-
rımları tek başına çeken ülkelerin başında geldi. 
G. Kore, Endonezya, Hindistan, Asya’nın doğru-
dan yabancı sermaye çeken başlıca ülkeleri oldu-
lar. 

Asya’nın çevre ülkelerine yönelen doğrudan ya-
bancı yatırımların yarısı kadarı da Amerika’nın 
güney yarımküresindeki Meksika, Brezilya, Arjan-
tin, Şili başta olmak üzere çevre ülkelerde yoğun-
laştı.

Çevre ülkelere yönelen yabancı doğrudan yatırım-
lar sanayiden hizmetlere birçok sektörü kaplıyor. 
Ancak, özelikle emek-yoğun, çevre sorunu üreten 
ve merkez ülkelerde kârlılıkları azalmış sanayileri 
çevre ülkelere aktarmak ana eğilim halindedir. Bu-
nun sonucu olarak dünya sanayi katma değerinde 
çevre ülkelerin payı da hızla artmakta ve kısa adı 
UNIDO olan Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma 
Örgütü’nün 2014 verilerine göre, sanayi katma 
değerinin yüzde 67’si ABD, Kanada, AB üyeleri ve 
Japonya gibi merkez ülkelerde üretilirken, yüzde 
33’ü çevre ülkelerde üretilir hale gelmiştir. Çin tek 
başına dünya sanayi üretiminin yüzde 15’inden 

fazlasını üretecek kadar sanayi ülkesi durumuna 
gelirken, doğrudan yabancı sermaye akımlarının 
Çin’i tercih etmeleri bu sonuçta önemli bir rol oy-
namıştır.

TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI 
SERMAYE
Türkiye’de 1954 yılında çıkarılan yasa ile görece 
artış gösteren yabancı sermaye yatırımları, 1980’e 
kadar daha çok iç pazara dönük sanayi sektörle-
rine ağırlık vermekteydi. Başlangıçta dayanıklı-
dayanıksız tüketim mallarına, sonra kısmen ara 
malları sektörlerine yapılan yatırımlar, korunan 
iç pazarda yüksek kârlıklarla çalışan tekelci-ol-
gopolistik yapılardı. Yerli partnerler, iktidarlarca 
korunan kollanan ve ilk birikimlerini ticaretten 
sağlayan Anadalu kökenli sermayedarlar, bazı 
durumlarda da özellikle ara ve yatırım sanayi sek-
törlerindeki kamu iktisadi teşebbüsleri, KİT’lerdi. 

Ancak 1980 öncesinin ithal ikameci birikim tar-
zının, döviz üretemeyip kronik cari açıklara ve 
krizlere yol açmasıyla birlikte ömrü tükendi ve 
yönelinen yeni birikim tarzı, “ihracata dönük 
ekonomi”de de yabancı sermaye yatırımları 

Grafik 3. Dünya Sanayi Üretiminde Paylar: 2014
Kaynak: UNIDO veri tabanı
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“umut” haline geldi. Dışa dönük yatırım ve üre-
tim modeli, emek maliyetlerini ve emek sürecinin 
disiplinini, anti-sendikal yapılanmasını gerekli kı-
lacak biçimde tasarlandığından, otoriter bir siyasi 
yapıyı kurumsallaştıracak olan 12 Eylül askeri dar-
besi de bu modelin tamamlayıcısı haline getirildi. 
12 Eylül siyasi yapısının çerçevesini oluşturduğu 
1980 sonrasının dışa açılmacı birikim tarzında, 
girişi teşvik edilen yabancı sermaye yatırımları, 
görece artsa da pek de bekleneni vermedi. 1990’lı 
yıllarda tüm dünyada hızlanan doğrudan yaban-
cı sermaye yatırımlarından da Türkiye beklenen 
payı alamadı.

Merkez Bankası’nın ödemeler dengesi verileri, 
1991–2002 döneminde yılda ortalama 1,1 milyar 
dolarlık doğrudan yabancı sermaye girişi olduğu-
nu ortaya koymaktadır. Bu, aynı dönemde dış kre-
di ve portföy yatırımları ile birlikte yıllık 3,7 milyar 
doları ancak bulan Türkiye’ye sermaye ihracının 
yüzde 30’undan oluşan bir yabancı yatırım anla-
mına gelmekteydi. 

Bu dönemde, dünyada sermaye ihracı hız kazan-
mışken Türkiye’nin yıllık 3,7 milyar dolar gibi kü-
çük bir sermaye çekimiyle sınırlı kalmasında ve 
bunun ancak yüzde 30’unun doğrudan yabancı 
yatırım biçiminde gerçekleşmesinde Türkiye’de 
süregiden ekonomik istikrarsızlığın en önemli rolü 
oynadığı söylenebilir. Ortalama yüzde 60’ların üs-
tünde seyreden bir enflasyon ve milli gelirin yüz-
de 70-80’ini bulan kronik kamu açıkları, bu açık-
ları finanse edebilmek için olağanüstü faizlerle 
kaynak peşinde olan bir kamu kesiminin üretim-
yatırım iklimini kurutması, yabancı yatırımcıları 
da Türkiye’den uzak tutan ana etmenler olmuş-
tur. Ayrıca ülkede süregiden siyasi istikrarsızlık, 
koalisyon hükümetlerinin yarattığı siyasi riskler 
de yabancıları Türkiye’den uzak tutmuş, özellikle 
Asya pazarı, Çin,  bu dönemde yabancı sermaye 
akımlarının ana adresi olmuştur. 

2003 VE SONRASINDA YABANCI 
SERMAYE
AKP iktidarına denk düşen 2003 ve sonrası yıllar 
ise Türkiye’ye yabancı kaynak girişinin ve bunun 
bir parçası olarak yabancı doğrudan yatırım ilgisi-
nin önceki dönemlerden radikal bir biçimde ayrıl-
dığı bir dönem oldu. Yine Merkez Bankası ödeme-
ler dengesi verileri, 2003–2014 döneminde yıllık 
sermaye girişinin ortalama 41 milyar doları buldu-
ğunu, bunun da 1990’lı yılların 3,7 milyar dolarlık 
sermaye girişini 12 kat geride bırakan bir giriş ol-
duğunu ortaya koymaktadır. Bunun devamı olarak 
yıllık 41 milyar dolarlık yabancı kaynak girişinin 
yaklaşık dörtte biri doğrudan yabancı sermaye 
yatırımı olarak gerçekleşmiş ve yıllık doğrudan 
yatırımlar 1990’lı yıllarda 1 milyar dolar dolayında 
iken 2000’li yıllarda 10 milyar dolara yaklaşarak 
neredeyse 10 kat artış göstermiştir. 

AKP iktidarına denk gelen dönemde yabancı kay-
nak akışının bu denli hızlanışı, daha çok 2001 krizi 
ve o krizin aşılması için gerçekleştirilen IMF kont-
rollü önlemler paketinin sonuç vermesiyle ilgilidir.

1998’de başlatılan yeni bir IMF programını uygu-

Tablo 2. Türkiye’ye Sermaye İhracı ve Yabancı 
Doğrudan Yatırım: 1991–2002 (Milyon $)

Yıllar
Doğrudan 

Yatırım
Gelen Dış 
Kaynak

Pay 
(%)

1991 907 -2.397 -37,8

1992 911 3.648 25,0

1993 746 8.903 8,4

1994 636 -3.917 -16,2

1995 934 4.912 19,0

1996 914 5.483 16,7

1997 852 6.941 12,3

1998 953 -1.071 -89,0

1999 813 5.349 15,2

2000 1.707 12.935 13,2

2001 3.374 -4.327 -78,0

2002 571 7.537 7,6

1991-2002 
Ort.

1.110 3.666 30,3
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larken, Türkiye ekonomisini büyük bir krize sü-
rükleyen 2000-2001 dalgalanması ve eşliğindeki 
sermaye kaçışı, Bülent Ecevit başbakanlığındaki 
koalisyon hükümetini krizi aşmak üzere acil ön-
lemler almaya zorlamıştı. IMF-Dünya Bankası 
çevrelerinin güvendiği Kemal Derviş, Hükümete 
Başbakan Yardımcısı olarak davet edilmiş ve IMF 
ile işbirliğinde yürüttüğü acı reçetenin sonucunda 
dengeler kurulabilmiştir. 

Yirmi dolayında bankanın batışıyla çöken ban-
ka sistemini yeniden rehabilite eden ve merke-
zi bütçeye, sosyal güvenlik sistemine, KİT’lere, 
özelleştirme sürecine, belediyelere, tarım satış 
kooperatiflerine sıkı bir revizyon politikası uygu-
layan politikalar ile kamu maliyesi de rehabilite 
edilmiştir. Ağır siyasi sonuçları olan ve 2002 Ka-
sım seçimlerinde koalisyon ortaklarını baraj al-
tında kalmasına yol açacak kadar büyük seçmen 
tepkisine neden olan bu radikal önlemler, iktidara 
gelen AKP’ye yaramış ve düzeltilen ekonominin 
cazibesi ile olağanüstü yabancı kaynak girişi baş-
lamıştır. 

Tablo 3. Türkiye’ye Sermaye İhracı ve Yabancı 
Doğrudan Yatırım: 2003–2014 (Milyon $)

Yıllar
Doğrudan

Yatırım
Gelen Dış 
Kaynak

Pay 
(%)

2003 696 7.112 9,8

2004 1.190 14.184 8,4

2005 8.535 37.332 22,9

2006 17.639 38.178 46,2

2007 19.137 45.304 42,2

2008 14.748 36.462 40,4

2009 6.266 9.199 68,1

2010 6.256 57.940 10,8

2011 16.137 64.212 25,1

2012 10.759 69.061 15,6

2013 9.866 71.869 13,7

2014 8.699 43.190 20,1

2003-2014 Ort. 9.994 41.170 24,3

Grafik 4. Dışarıdan Sermaye Giriş ve Doğrudan Yatırım: 1991-2014 (Milyon $)
Kaynak: Merkez Bankası ödemeler dengesi verileri
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Yüzde 10’luk seçim barajı sisteminin azizliğiyle 
tek başına iktidar olan AKP, dış yatırımcılar için 
tek parti iktidarı olarak cazibe oluşturmuş, reha-
bilite edilen finans sistemi ve kamu maliyesi bi-
rer çekim unsuru olmuş, IMF kontrolü de ayrıca 
yabancılara güvence teşkil etmiştir. Bütün bu et-
kenlerin toplamı, olağandışı yabancı kaynak girişi 
biçiminde gerçekleşmiş, özellikle özelleştirilen ve 
bir kısmı sanayi sektöründe olan KİT’leri satın al-
mak üzere dış yatırımcı girişi hızla artmıştır. Ya-
bancı kaynak girişiyle 2003–2007 döneminde yılda 
ortalama yüzde 7 büyüyen ekonominin bankacılık 
kesimi ayrıca ilgi çekmiş ve yabancılar özellikle 
finans sektörüne, banka satın almak üzere giriş 
yapmışlardır. 

2003-2014 dönemi ele alındığında, doğrudan ya-
bancı sermaye girişinin bu 12 yılda 120 milyar do-
lara yaklaştığı görülmektedir. Aynı dönemin top-
lam yabancı kaynak girişinin yaklaşık dörtte biri 
doğrudan yabancı sermaye olarak gelirken, geri 

kalan dörtte üçlük kısmı portföy yatırımı ve kredi 
olarak “borç yaratan sermaye” girişidir. 

HİZMETLERE DOĞRUDAN 
YABANCI SERMAYE

Doğrudan yabancı sermayenin sektörel bileşimi 
ise bir başka çarpıcı gerçeği ortaya koymaktadır. 
Yabancılar, sanayiden çok finansı tercih etmişler-
dir. Finans sektörü (bankacılık-sigortacılık) top-
lam doğrudan yatırımlardan yüzde 37’lik pay ala-
rak başı çekmiştir. 

Yeni banka kurma ve var olan yerli bankaları satın 
alma biçiminde finans sektörüne gelen yabancı 
sermaye,  sektördeki yüksek kârlılığı gözeterek bu 
alanı seçmiştir. 

Özellikle cep telefonu operatörlüğü, yabancıları 
cezbeden önemli sektörlerden biri olmuş ve bu 
alana giren doğrudan yabancı yatırımlar, topla-
mın yüzde 10’una yaklaşmıştır. Perakende sektö  

Grafik 5. 2003-2014 Dönemi Doğrudan Yabancı Sermaye (120 Milyar $) Sektörel 
Dağılımı (Milyar $, %)
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rü başta olmak üzere ticarete giriş yapan yaban-
cılar, gelen doğrudan yabancı sermayenin yüzde 
5’inden fazlasını oluşturmuşlardır. İnşaat/gayri-
menkul sektörü de yabancıların yüzde 5 dolayın-
da payla ilgi gösterdikleri bir diğer önemli sektör 
olmuştur. Ulaştırma, sağlık ve diğer hizmet sek-
törleri de doğrudan yabancı sermayeyi cezbetmiş, 
hizmetler sektörüne gelen yabancı sermaye top-
lamda yüzde 62,5 payla, 12 yılda gelen yaklaşık 
120 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermayenin 
75 milyar dolara yakın kısmını oluşturmuştur. 

SANAYİYE YABANCI SERMAYE

Geniş anlamda sanayi, 2003–2014 döneminde 
toplamı 120 milyar dolara yaklaşan doğrudan ya-
bancı sermayeden yüzde 37,5 pay almıştır. Ancak 
imalat sanayi olarak tanım daraltıldığında, gelen 
doğrudan yabancı yatırımların ancak yüzde 22’lik 
kısmının imalat sanayiine yöneldiği görülmek-

tedir. Enerji yatırımları ise toplamda yüzde 13,5 
dolayında pay almış, madenciliğe de yüzde 2’ye 
yakın yönelim olmuştur. 

Böylece 2003-2014 döneminde yabancı yatırımcı-
lar imalat sanayiine yılda 2,2 milyar dolarlık, enerji 
sektörüne de yılda 1,3 milyar dolarlık yatırımla ye-
tinmişlerdir, diyebiliriz. Bu, aynı dönemde sadece 
finans sektörüne yapılan yatırımlara eşdeğer bir 
yatırım tutarıdır. Başka bir ifadeyle, yabancılar, 
imalat sanayi, enerji ve madenciliğe yaptıkları 
yatırıma eş düzeyde yatırımı tek başına bankacı-
lık-sigortacılık sektörüne yapmışlardır. Bu tercih, 
sonuçta kârlılık ile ilgili bir karardır. Yabancılar, 
finanstan elde ettikleri kâr oranlarını sanayiden 
elde edebildiklerinin üstünde gördükleri için ter-
cihlerini o yöne çevirmişlerdir. 

AKP iktidarına denk gelen 2003-2014 dönemin-
de 120 milyar dolara yaklaşan doğrudan yaban-
cı sermaye girişinin yüzde 22’si imalat sanayiine 

Tablo 4. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarında Sanayinin Payı: 
2003-2014 (Milyon $, %)

Yıllar Sınai Sektörler Madencilik İmalat Enerji

2003 447 13 347 87

2004 343 74 206 63

2005 908 41 865 2

2006 2.988 123 1.701 1.164

2007 5.037 336 4.131 570

2008 5.187 145 3.972 1.070

2009 3.887 89 1.640 2.158

2010 2.887 136 924 1.827

2011 8.038 146 3.597 4.295

2012 5.480 213 4.343 924

2013 4.819 242 2.207 2.370

2014 4.666 449 2.891 1.326

12 Yılın Toplamı 44.687 2007 26.824 15.856

Yüzde (%) 100.0 4,5 60,0 35,5

Yıllık Ortalama 3.724 167 2.235 1.321
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Tablo 5. İmalat Sanayiye Gelen Yabancı Yatırımlar: 2003-2014 (Milyon $)

İmalat 26.824 %

1 Gıda, İçecek ve Tütün Ürünleri İmalatı 6.667 24,9

2 Kimyasalların,  İmalatı 4.575 17,1

3 Bilgisayar, Elektrik-Elektronik 2.991 11,2

4 Ana Metal Metal Ürünleri 2.871 10,7

5 Kok Rafine Petrol Ürün 2.341 8,7

6 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı 1.670 6,2

7 Tekstil ve Giyim Eşyaları İmalatı 1.531 5,7

8 Kauçuk ve Plastik Ürünleri İmalatı 1.202 4,5

9 Ulaşım Araçları İmalatı 1.175 4,4

10 Makina ve Teçhizat 627 2,3

11 Kağıt Kayıtlı Medyanın Bas. 602 2,2

12 Mobilya İmalatı 436 1,6

13 Ağaç ve Ağaç Ürün. 97 0,4

14 Deri Ürünler 39 0,1

Grafik 6. Doğrudan Yab. Ser. Hangi İmalat Sektörlerinde: 2003-2014, Toplam 26,8 Milyar $ (%)
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yönelirken, alt dallar itibarıyla gıda, içki-tütünün 
dörtte bir payla ön plana çıkması ilginçtir. 12 yılda 
7 milyar dolara yaklaşan bu imalat dalına dönük 
girişlerde Tekel’in özelleştirmesinin ve tütün sek-
törüne yapılan yatırımlar etkilidir. 

Kimya sanayi (İlacı da içermektedir.) imalat sana-
yiine yapılan yabancı sermaye yatırımlarında yüz-
de 17 ile ikinci sırayı alan alt sektördür. Bilgisayar, 
elektrikli ve elektronik gereçler alt sektörü, imalat 
sanayiine dönük yabancı yatırımlarda üçüncü sı-
rayı alırken, ana metal sanayi de yüzde 11’e yakla-
şan payıyla dördüncü alt sektör olmuştur. 

Yabancıların yatırm için yöneldikleri imalat sanayi 
dallarının ağırlıkla iç pazara dönük sektörler oldu-
ğu görülmektedir. Kimya ve bilgisayar-elektronik 
sektörlerinin ithal girdi oranı oldukça yüksek olan 
sektörler oldukları da belirtilmelidir. 

YABANCI SERMAYE YATIRIM 
STOKU…

Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli 
şirketlerin bazılarının tarihi Cumhuriyet kadar es-
kidir. Hatta kuruluşları Cumhuriyet öncesine gi-
denler de var olmakla beraber, genellikle yaban-
cı sermaye girişi istitistikleri Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Yasası’nın çıkarıldığı 1954 yılını başlangıç 
almaktadır. Kuşkusuz, o yıllardan beri yapılan ya-
bancı sermaye yatırımları yeni girişlerle, sermaye 
artırımları ile belli bir yere ulaşmış bulunmaktadır. 
Yabancı sermayenin yıllık girişleri kadar, yatırım 
stokları, birikimli değerleri de önemlidir ve genel 
görünüm hakkında daha doyurucu bilgi verebilme 
özelliğine sahiptirler. 

Yabancı sermayeli firmaların stok değerleri ya da 
varlık değerleri ise Merkez Bankası tarafından he-
saplanan “Uluslararası Yatırım Pozisyonu” içinde 
yer almaktadır. 

TCMB, yabancı sermayeli şirketlerin varlık değer-
lerinin nasıl hesaplandığı ile ilgili yöntemi şöyle 
açıklamaktadır; 

“Yurtdışında yerleşik kişilerin Türkiye’de yap-
tıkları doğrudan yatırım stokuna ilişkin veriler, 
toplam yabancı sermayeli şirketler içinden ser-
maye büyüklükleri esas alınarak gruplandırılmış 
şirketlerin “tabakalandırılmış örnek alma yönte-
mine” göre seçilmesiyle, 2001 yılından itibaren 
yıllık olarak yapılan anketler yoluyla sağlanan ve 
söz konusu şirketlerin defter ve piyasa değerleri-
ni de içeren bilgilerden derlenmektedir. Yabancı 
sermayeli şirketler anketinde, belirlenen sermaye 
miktarlarına göre şirketler büyük, orta ve küçük 
ölçekli olarak ayrıştırılmakta, büyük ölçekli firma-
ların tümüne anket gönderilirken, küçük ve orta 
ölçekli firmalardan tabakalandırılmış örnek alma 
yöntemine göre seçilenlere anket gönderilmekte, 
ilgili yılda yeni kurulan firmalar da aynı yöntemle 
ankete dahil edilmektedir. Söz konusu anketle bil-
dirimi yapılan şirket değerleri; üç aylık ve göster-
ge niteliğinde aylık olarak yayımlanan uluslarara-
sı yatırım pozisyonuna “piyasa fiyatı” üzerinden 
yansıtılan yurtiçi doğrudan yatırım stoku değerle-
rinin hesaplanmasında kullanılmaktadır.”

Bu yöntemle hesaplanan yabancı firmaların varlık 
değeri 2013 sonu itibarıyla 143 milyar dolara yak-
laşmaktadır. Bu tutar, 2003 yılında ise 30 milyar 
dolardır. Bu da 12 yılda doğrudan yabancı serma-
ye yatırımı olan firma varlıklarının yüzde 376 art-
mış olması anlamına gelmektedir. 

2013 sonunda yabancıların kredi, portföy yatırı-
mı ve doğrudan yabancı sermaye olarak ülkede-
ki tüm varlıkları yaklaşık 620 milyar dolar olarak 
hesaplanmıştır. Bunun içinde 143 milyar dolarlık 
doğrudan yatırımlı firma varlıkları yüzde 23’lük bir 
değere karşılık gelmektedir. 2003 yılında toplam 
yabancı varlıkları 179 milyar dolar, doğrudan ya-
tırımlar ise bunun içinde yüzde 17 büyüklüğe sa-
hiptir.  

2013 sonu itibarıyla 143 milyar dolar olarak he-
saplanan doğrudan yabancı varlıkların yüzde 
32’sinin imalat sanayiindeki firmalara, yüzde 24’e 
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Tablo 6. Yabancı Yatırımlarının (Varlıklarının) Sektörel Dağılımı (Milyon $)

Sektörler 2003 Pay (%) 2013 Pay (%)

TARIM SEKTÖRÜ 43 0,1 698 0,5

SINAİ SEKTÖRLER 19.637 64,2 62.688 43,8

Madencilik ve Taşocakçılığı 279 0,9 3.819 2,7

İmalat 15.868 51,9 45.819 32,0

Elektrik, Gaz 3.490 11,4 12.892 9,0

Su Temini, Kanalizasyon 0 0,0 158 0,1

HİZMETLER SEKTÖRÜ 10.915 35,7 79.650 55,7

İnşaat 442 1,4 1.463 1,0

Toptan ve Pe. Ticaret 4.739 15,5 15.804 11,0

Ulaştırma ve Depolama 675 2,2 2.011 1,4

Konaklama ve Yiyecek 124 0,4 354 0,2

Bilgi ve İletişim 1.145 3,7 20.491 14,3

Finans ve Sigorta 3.608 11,8 33.877 23,7

Gayrimenkul Faaliyetleri 91 0,3 1.350 0,9

Mesleki, Bilimsel Faaliyetler 0 0,0 258 0,2

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 0 0,0 2.068 1,4

Eğitim 14 0,0 48 0,0

Sağlk ve Sosyal Hizmet 44 0,1 1.117 0,8

Kültür, Sanat, Dinlence Spor 33 0,1 64 0,0

Diğer Hizmet Faaliyetleri 0 0,0 745 0,5

Doğrudan Yatırımların Toplamı 30.595 100,0 143.036 100,0

Yabancılara Toplam Yükümlülükler 179.295 619.743

Doğrudan Yatırımların  Payı (%) 17,1 23,1

Kaynak: Merkez Bankası, Uluslararası Yatırım Pozisyonu veri tabanı
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yakınının da finans sektöründeki kuruluşlara ait 

olduğu anlaşılmaktadır. Geniş anlamda hizmetler 

sektörünün payı yüzde 56’ya ulaşmaktadır. Bunun 

yüzde 24’ü finansa, geri kalanı da ticaret, bilişim 

ağırlıklı alt sektörlere aittir. 

Yabancı sermayeli şirket varlıklarında yüzde 32 

payı olan imalat sanayiinde, varlık değeri en yük-

sek olan alt sektör gıda, içki-tütündür ve imalat 

toplamında yüzde 25’e yakın pay sahibidir. Tofaş, 

Renault gibi otomotiv firmalarının yer aldığı ula-

şım araçları imalatındaki firmaların varlık değer-

leri ise 6,5 milyar dolar olarak hesap edilmekte ve 

imalat sanayi yabancı varlığının yüzde 21’ine ya-
kınını oluşturmaktadır. 

Bilgisayar, elektrikli, elektronik cihaz sektörün-
deki yabancı firmaların varlık değerleri de toplam 
imalatın yüzde 14’ü dolayında, kimya firmalarının 
değeri de yüzde 11’e yakın hesap edilmektedir. 

SANAYİYE BORSADAN YABANCI 
KATKISI

Yabancı sermayenin ülke ekonomisine katılımı 
doğrudan yatırım kadar, borsada hisse senetleri-
ne yaptığı yatırımlarla da gerçekleşmektedir. Bor-

Tablo 7. Doğrudan İmalat Sanayi  Yabancı Yatırımların Stok Değerlerinin Alt Sektörel 
Dağılımı (Milyon $)

Sektörler 2003 Pay (%) 2013 Pay (%) Artış (%)
İm. San. 
Pay (%)

İmalat 15.868 51,9 45.819 32 188,8 100

Gıda, İçecek ve Tütün 2.687 8,8 11.256 7,9 318,9 24,6

Ulaşım Araçları İmalatı 5.163 16,9 9.480 6,6 83,6 20,7

Bilgisayar, Elektrik-Elektronik 1.662 5,4 6.550 4,6 294,1 14,3

Kimyasallar 1.373 4,5 4.852 3,4 253,4 10,6

Kok ve Rafine Petrol Ürün. 524 1,7 3.535 2,5 574,6 7,7

Diğer Metalik Olmayan Mineral 605 2 2.455 1,7 305,8 5,4

Ana Metal Metal Ürünleri 707 2,3 2.199 1,5 211 4,8

Mobilya İmalatı 188 0,6 2.141 1,5 1038,8 4,7

Kauçuk ve Plastik 975 3,2 2.082 1,5 113,5 4,5

Tekstil ve Giyim 294 1 448 0,3 52,4 1,0

Makina ve Teçhizat 1.089 3,6 414 0,3 -62 0,9

Kağıt Kayıtlı Medyanın Basılm. 585 1,9 404 0,3 -30,9 0,9

Diğer 16 0,1 3 0 -81,3 0,0
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Tablo 8. Yabancıların Mülkiyetindeki Hisse Senetleri- Sektör Dağılımı (Milyon Dolar)

Sektörler 2005 % 2014 % Artış (%)

Sınai 8.072 24,2 14.907 24,1 84,7

Gıda, İçecek 1.240 3,7 4.232 6,8 241,2

Orman, Kağıt, Basım 668 2,0 22 0,0 -96,7

Kimya, Petrol, Plastik 2.929 8,8 3.826 6,2 30,6

Metal Ana 883 2,6 2.182 3,5 147,0

Metal Eşya, Makina 1.313 3,9 3.109 5,0 136,7

Taş, Toprak 1.011 3,0 1.113 1,8 10,1

Tekstil, Deri 16 0,0 25 0,0 54,7

Sınai Diğer 10 0,0 23 0,0 127,2

Hizmetler 3.788 11,3 14.333 23,2 278,4

Elektrik 39 0,1 238 0,4 507,8

İletişim 1.675 5,0 5.735 9,3 242,3

İnşaat 0,0 838 1,4

Spor 57 0,2 10 0,0 -82,6

Ticaret 1.247 3,7 4.778 7,7 283,2

Turizm 36 0,1 4 0,0 -88,7

Ulaştırma 218 0,7 2.726 4,4 1152,6

Hizmet Diğer 516 1,5 4 0,0 -99,2

Mali 21.294 63,8 32.141 51,9 50,9

Teknoloji 29 0,1 381 0,6 1235,2

Diğer 179 0,5 129 0,2 -28,1

Genel Toplam 33.387 100 61.908 100 85,4

saya kote edili hisse senedi alım satımına dahil 
olan yabancılar, bu yolla da sermaye ihraç etmiş 
olmaktadırlar.

Merkez Bankası verilerine göre, 2014 sonunda ya-
bancıların mülkiyetindeki Türk firmalarına ait his-
se senetleri 62 milyar dolar değerindeydi. Bu tutar 
2005 yılında 33 milyar dolar dolayındaydı. Bu da 
aradan geçen 10 yılda yabancıların hisse senedi 
portföyünün yüzde 88 dolayında artması demektir. 

Yabancıların 2005 yılında portföylerindeki hisse 
senetlerinin yüzde 24’ü sanayi firmalarına aitti ve 
piyasa değeri 8 milyar dolardı. 2014’e gelindiğin-
de, yabancı mülkiyetindeki sanayi firması hissele-
rinin değeri 15 milyar doları bulurken, toplamdaki 
payın değişmediği görülmektedir. 

Yabancıların firma kurarak, firmaya ortak olarak 
kullandıkları sektörel tercihler, hisse senedi edi-
nirken de fazla değişmemektedir. 2014 yılında ya-
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bancıların mülkiyetindeki hisse senetlerinin yine 
finans ağırlıklı olduğu, toplam portföyün yüzde 
52’sini banka hisse senetlerinin oluşturduğu göz-
lenmektedir. Yabancıların mali sektöre ait hisse 
senetlerinin tutarı 2014 sonunda 32 milyar dolar, 
payı da yüzde 52’dir. Yüzde 24’lük payın sanayi 
şirketlerine ait olduğu hatırlanırsa, yabancıların, 
hisse tercihlerinin dörtte birini de diğer hizmet 
dallarındaki firmaların hisseleri için kullandıkları 
anlaşılmaktadır. 

Yabancıların sanayi hisse senetlerine yatırım ya-
parken en çok gıda, içki-tütün, kimya-petrol-plas-
tik sanayi ve metal eşya–makine sektörlerinin his-
selerini tercih ettikleri gözlemlenmektedir.  

SONUÇ

Türkiye’ye yabancı kaynak girişi, 2003 sonrasın-
da, önceki onyıllardan çok farklı olarak büyük bir 
artış göstermiş ve yılda ortalama 41 milyar dolar-
lık bir yabancı girişi ekonomik büyümenin de ana 
rüzgarı olmuştur. 

Dış kredi, portföy yatırımının dörtte üçlük ağırlık 
taşıdığı bu dış kaynak girişi, borç yaratan serma-
ye girişi olarak Türkiye’nin dış borç stokunu milli 
gelirinin yüzde 50’sine, parasal ifadeyle 400 mil-
yar dolara kadar çıkarmıştır.

Yabancı kaynak girişinde daha çok tercih edilme-
si gereken doğrudan yabancı sermaye yatırımla-
rı ise toplam girişlerde dörtte bir dolayında pay 
almıştır. 2003–2014 döneminde yılda ortalama 10 
milyar dolara yakın doğrudan yabancı sermaye 
yatırımı girişi gerçekleşmiştir. 

Ancak doğrudan yabancı sermaye girişleri de 
imalat sanayi başta olmak üzere üretken sektör-
ler yerine, finans, bilişim-haberleşme, ticaret gibi 
sektörlere yönelmiştir. 

İmalat sanayiine gelen yabancı sermayenin de 
daha çok iç pazara dönük gıda-içki-tütün, kimya, 

bilgisayar, elektrikli, elektronik cihaz sektörlerine 
yöneldiği görülmüştür. 

Yabancıların borsada mükiyetlerinde tuttukları 
hisse senetlerinin bileşimi de benzer bir yapı gös-
termektedir.  2014 sonunda 62 milyar doları bulan 
yabancı portföylerinin yarısını finans sektörünün, 
dörtte birini ise sanayi şirket hisse senetlerinin 
oluşturduğu görülmüştür. 

Bu tercihte, yabancıların sektörel kârlılığa önem 
verdikleri açıktır. Bekleneceği gibi, doğrudan 
yabancı sermaye yatırımı için gerek sektör seçi-
minde, gerekse de hisse senedi tercihlerinde kâr 
oranı yüksek finans, ticaret, bilişim, hatta inşaat-
gayrimenkul alt sektörleri de yabancıların tercihi 
olmuştur. Döviz kazandırma kapasiteleri düşük 
olan bu sektörlere yabancılar iç piyasa kazançları-
nı çoğaltmak için ilgi göstermiş, sanayide ise ihra-
cata dönük alt sektörler yerine, daha çok iç pazara 
dönük sektörleri, avantajlı özelleştirmeleri tercih 
etmişlerdir. 

Türkiye iç tasarrufları düşük bir ülkedir ve büyüme 
için daha uzun süre dış tasarrufları kullanmak is-
teyecek, dışarıdan kaynak talebinde bulunacaktır. 
Ancak bu kaynak girişinin ağırlıkla borç yaratan 
türden olmak yerine doğrudan yabancı sermaye 
ağırlıklı olması, özellikle el değiştirmelere, özel-
leştirmelere gelen değil, yeni yatırım yapan, tek-
noloji geliştiren, istihdam yaratan, ihracat yapan, 
döviz kazandıran türden olması tercih edilmelidir. 
Bunu yapabilmek ise doğru makro politikalara, 
önceliklere ve doğru sektörel teşviklere bağlıdır. 

Türkiye, son 12 yılda bu konuda ayağına gelen fır-
satları neredeyse tepmiş, dış kaynağın borç yara-
tanını öne almış, çok riskli borçlanmalara gitmiş, 
kısa vadeli tutarı yüzde 40’a varan yüksek bir borç 
stokuna sahip bir yapıya ulaşmıştır. Buna karşı-
lık, sanayiye yabancı çekmede başarılı olamamış; 
özellikle Asya ülkelerinin sanayiye yabancı ser-
maye çekme başarısına dahil olamamıştır. 
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SANAYİDE ÇARKLAR DURMAK 
ÜZERE…

Özet
Türkiye’nin 2012 yılında başlayan düşük büyüme temposu süreklilik kazanıyor ve 2015 için yavaş-

layan çarkların durma ihtimali bile beliriyor. Ekonominin ilk çeyrekte sıfır büyüme yaşadığı, daha 

büyük ihtimalle sıfırın altına düşerek negatife geçtiğini öncü göstergeler ortaya koymaktadır. 

2003’ten bu yana yılda 40 milyar doları bulan dış kaynak girişi ile büyüyen ekonomide iç pazar ana 

eksen alındı ve ihracat ihmal edildi. Özellikle İstanbul kent rantının istismarına dönük büyüme, sa-

nayinin yönelimini de etkiledi ve imalat sanayi de iç pazara dönük gelişti, ihracat gücü güdük kaldı. 

2003-2014 döneminde ortalama yüzde 4,8 büyüyen ekonomiye en büyük katkı 3,3 puanla hanelerin 

tüketiminden, 1,5 puanla özel yatırımlardan, 0,7 puanla da devlet harcamalarından gelirken net dış 

ticaretin katkısı olmadı. Bu kadar iç talep odaklı büyüme için dış kaynakların önemli bir kısmı tüke-

tici kredisi olarak kullandırıldı ve bireysel kredi stoku 354 milyar TL’ye ulaştı. Ancak, artan faizler ve 

istikarsızlık kredi kullanımını aşağı çekerken tüketimi de yavaşlatmış, bu süreçten imalat sanayinin 

alt kolları da olumsuz etkilenmiş ve kapasite kullanımları hızla düşmüştür.

Güven endeksi sonuçları, önümüzdeki döneme ilişkin iyi sinyaller vermemekte, dolayısıyla dünya-

daki gelişmelere karşı oldukça kırılgan olarak nitelenen Türkiye ekonomisinde sanayi için görünüm 

daha kötüye doğru gitmektedir. 

2015 yılının genel seçim yılı olması, birçok yerli-yabancı yatırımcıyı “bekle-gör” pozisyonuna geçir-

miştir. AKP iktidarının son 3 yılda yaşanan durgunluğa bir çözüm üretememesi, “Yeni bir büyüme 

hikayesine ihtiyaç var” söylemini hızla yaygınlaştırmakta, ancak bu beklentiye bir karşılık henüz 

üretilememektedir. 

Kısa vadede, alt ve orta gelirli kesimlerin gelirlerinde iyileşme ile bir talep artışı yaratılabilirse, eko-

nomide aşırı daralmanın önü alınabilir. Bu ise bütçe harcamalarının bir kısmının memur, emekli 

kesimlerin maaş artışları için kullanılmasını, hanehalkı transfer harcamalarının artırılmasını içeren 

bir gelir politikasına yönelişi gerekli kılmaktadır. Bu yönelişte gerekli kaynakların ise savunma-gü-

venlik, bürokrasi harcamalarından kısılarak yapılması mümkündür.  

Ne var ki hükümet bu yola gitmek yerine İşsizlik Fonu kaynaklarını kullanarak seçmen tercihini lehi-

ne çevirecek palyatif tedbirlere yönelmiş görünmektedir. Bu, hem fon kaynaklarının çarçur edilmesi 

hem de büyümeye faydası olmayan politikalarla zaman kaybından başka bir şey değildir. Bu tür 

seçmen odaklı politikalar, sadece topluma çıkarılacak faturayı kabartacaktır. 

Sanayinin Sorunları ve Analizleri (V)
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T ürkiye’nin 2012 yılında başlayan düşük 

büyüme temposu süreklilik kazanıyor ve 

2015 için yavaşlayan çarkların durma ih-

timali bile beliriyor. 

2009 krizinin ardından gelen iki yılda, 2010 ve 

2011’de yüzde 9 dolayında “mucizevi” büyümeler 

gösteren Türkiye ekonomisi, onu izleyen 3 yılda 

oldukça mütevazı büyümelerle yetinmek duru-

munda kaldı. İçinde bulunduğumuz 2015’in ilk 

çeyreğinde ise çarkların durmakta olduğuna ve sı-

fır büyüme ile yılın tamamlanmış olduğuna ilişkin 

öncü göstergeler açıklandı. 

Ekonomik büyümenin omurgası sayılan sanayi, 

özellikle imalat sanayi de bu genel fotoğraftan ke-

sit içeriyor. Özellikle imalat sanayi şimdilik yatay, 

geleceğe dönük de aşağı yönlü bir eğilim içinde-

dir. Burada “sanayi” tanımı, madencilik, imalat 

sanayi ve enerjinin yanında inşaatı da kapsamak-

tadır ve tamamının milli gelirdeki payı yüzde 25’e 

yaklaşmaktadır. 

2001 krizinde ekonominin geneli yüzde 5,7 kü-

çülürken sanayideki daralma daha ağır olmuş 

ve yüzde 9 küçülme yaşanmıştır. Krizi izleyen 

2002’de hem ekonominin geneli hem de sanayi 

hızla büyüdü. Özellikle sanayideki büyüme hızı 

genel ortalamanın üstünde gerçekleşti ve 2002-

2007 ortalaması yüzde 8,1’i buldu. Genel büyüme 

ortalaması ise yüzde 6,8 oldu (Grafik 1). 

BÜYÜME-KRİZ-BÜYÜME

2002 sonrası yılda 40 milyar doları bulan dış ser-

maye akışının rüzgarıyla gerçekleşen büyüme, 

özellikle de sanayi büyümesi, bu dış kaynağın 

içeride tüketici ve ticari-işletme kredisi olarak 

kullanılması sayesinde gerçekleşti. İç tüketim ve 

inşaat ağırlıklı yatırımlarla ilerleyen bu büyüme 

iç talebe dönük, dolayısıyla döviz kazandırıcı bir 

özellikte olmadığı için kısa sürede döviz açığı, 

yani cari açığı da büyüttü. 

2008-2009 küresel krizi, iç pazarın duvarlarını zor-

Kaynak: TÜİK Veri Tabanı

Grafik 1. Milli Gelir ve Sanayide Büyüme Hızları (%)



42

layan büyümeyi hemen etkiledi ve dış sermayenin 

kriz paniği ile dışarı çıkmasıyla hızlanan dolar/TL 

kuru, iç tüketimle birlikte kısıtlı olan ihracatı da 

olumsuz etkiledi ve sanayinin çarkları durdu. Sa-

nayi, 2008 yılında yüzde 1,3 gerileme, 2009’da ise 

yüzde 8,6 daralma göstererek krize girdi. 

2009 yılının ikinci yarısında hükümetin özellikle 

maliye politikaları ile iç talebi canlandırması so-

nucu görece toparlanan ekonomi, çıkan dış ser-

mayenin yeniden dönüşü ile tekrar bir büyüme 

ivmesi yakalayınca ekonominin geneli, özellikle 

de sanayi,  iki yıllığına da olsa yeniden büyümeye 

başladı. 2010’da sanayideki büyüme, baz etkisiyle 

de yüzde 14 gibi yüksek bir hıza ulaştı. 2011 sana-

yi büyümesi de yüzde 10’a ulaştı. 

Ancak, bunlar genelde ekonominin ve özelde de 

sanayinin “lale devri”ydi. Ardından düşük büyü-

me yılları gelmeye başladı (Tablo 1). 

DÜŞÜK BÜYÜME DEVRİ...

İki yıl üst üste gerçekleştirilen ve iç pazara dö-

nük, döviz kazandırmayan ama döviz harcayan 

bir nitelikteki büyüme, sonuçta devasa ve ürkü-

ten boyutlarda cari açıklar da üretti. 2011 yılında 

cari açığın tutarı 77 milyar dolar gibi bir düzeye ve 

milli gelirin yüzde 10’una yakın kritik bir noktaya 

ulaşınca 2012, “soğuma” yılı ilan edildi ve hedefte 

yüzde 3 büyüme olmasına karşın ekonominin bü-

yüme hızı yüzde 2,1’e kadar düştü. 2012’de sana-

yi de sert bir fren yaptı ve büyümesi yüzde 1,6’ya 

Tablo 1. Sabit Fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Sektörlerin Büyüme Hızı: 2001-2014 (%) ve 
Sektör Payları Cari Fiyatlarla (%)      

 Yıllar
Tarım Sanayi Hizmetler

GSYH Milyar TL 
Sabit Fiyat

Pay Hız Pay Hız Pay Hız Pay Hız

2001 8,8 -7,9 26,8 -9 64,4 -1 68,3 -5,7

2002 10,3 8,8 25,2 4,7 64,6 4,7 72,5 6,2

2003 9,9 -2 24,9 7,7 65,2 4,1 76,3 5,3

2004 9,5 2,8 24,7 11,6 65,8 9,8 83,5 9,4

2005 9,4 7,2 24,7 8,8 66,0 8,6 90,5 8,4

2006 8,3 1,4 24,8 10,2 66,9 7,1 96,7 6,9

2007 7,6 -6,7 24,8 5,8 67,5 6,4 101,3 4,7

2008 7,6 4,3 24,4 -1,3 68,0 2,3 101,9 0,7

2009 8,3 3,6 22,9 -8,6 68,8 -1,8 97 -4,8

2010 8,4 2,4 23,6 13,9 68,0 7,6 105,9 9,2

2011 8,0 6,1 24,4 10 67,7 8,8 115,2 8,8

2012 7,9 3,1 23,8 1,6 68,3 2,5 117,6 2,1

2013 7,4 3,5 23,6 4,1 69,1 5,5 122,6 4,2

2014 7,1 -1,9 24,1 3,5 68,8 4 126,1 2,9

2001-14 Ort 8,5 1,8 24,5 4,5 67,1 4,9 4,1

2003-14 Ort 8,3 2,0 24,2 5,5 67,5 5,4 4,8

Kaynak: TÜİK Veri Tabanı
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kadar geriledi. 2013’te ise sanayideki büyüme, ge-
neldeki yüzde 4,2’lik büyümeye ancak yaklaştı ve 
2014’te hem ekonomi hem de sanayi yine düşük 
bir büyüme ile yılı kapadı. 2014 büyümesi hedef-
lenen yüzde 4’ün altında, yüzde 2,9’da kalırken 
sanayide büyüme de yüzde 3,5 olarak açıklandı. 

Analiz edilen 2001-2014 döneminde sanayinin yıl-
lık büyüme hızı yüzde 4,5’te kalırken, milli gelir-
deki payı ortalama yüzde 10 dolayında olan tarı-
mın yıllık büyüme hızının yüzde 1,7’de kaldığını 
ve tarım sektörünün önemli gerileme gösterdiğini 
de eklemek gerekir. Ticaret, turizm, finans, emlak, 
sağlık, eğitim gibi alt sektörleri içeren  “hizmetler 
sektörü” ise ekonominin genelindeki yıllık yüzde 
4,1 ve sanayinin yıllık yüzde 4,5 büyümesini geri-
de bırakan bir ortalama tutturdu ve yıllık büyüme-
si yüzde 4,9’u buldu. 

İMALAT SANAYİNDE BÜYÜME…

İçinde madencilik, enerji ve inşaatı da kapsayan 
“sanayi”nin geneli,  imalat sanayi olarak daraltı-
lınca da ortaya biraz daha endişe verici görüntü 
çıkmakta ve imalat sanayinde durgunluk eğilimle-

rinin güçlü olduğu görülebilmektedir.

İmalat sanayinde “lale devri”nde yaşanan ortala-
ma yüzde 7 dolayındaki büyümenin ardından kü-
resel kriz yılları 2008 ve 2009 daralma ile geçerken, 
2010 ve 2011 yılları ortalama yüzde 11,5 büyüme 
ile tamamlandı. Fakat sonrasında durgunluk yıl-
ları tekrar başladı ve imalat sanayinde büyüme 
2012’de yüzde 1,7’ye düştükten sonra, izleyen iki 
yıl yüzde 3,7 seviyesinde kalarak yatay bir seyir 
izledi (Grafik 2).

İÇ TALEBE DAYALI BÜYÜME

Genelde ekonominin, özelde ise sanayinin ve 
onun omurgası olan imalat sanayinin tıkanma 
noktasına gelmesi, iç talebe göre dizayn edilmiş 
ve ihracat ayağının ihmal edilmiş olmasından kay-
naklanıyor. 

AKP iktidarındaki 2003-2014 döneminin büyüme 
hızları analiz edildiğinde, ortalama hızı yıllık yüzde 
4,8 olan büyümenin 3,3 puanının, hanehalkı tüke-
tim harcamalarından kaynaklandığı, 1,5 puanının 
yatırımlar ve 0,7 puanının da devlet harcamaların-
dan oluştuğu görülür. Dış ticaret ise pozitif değil, 
yarım puan negatif katkıda bulunmuştur (Grafik 3).

İmalat sanayindeki büyüme hızları ile hanehalkı-
nın tüketim harcamalarının 
hızları karşılaştırıldığında, 
büyük bir çakışma olduğu 
gözlenebilmektedir. 1999-
2014 döneminin büyüme 
hızlarının ortalaması alın-
dığında; imalat sanayinin 
yüzde 4,1, hanehalkı tü-
ketim harcamalarının or-
talamasının ise yüzde 3,8 
olduğu görülür. Bu da ima-
lat sanayinin büyümesi ve 
küçülmesinde iç tüketimin 

baskın rolünü göstermek-

tedir. Özellikle 2000-2008 
Kaynak: TÜİK Veri Tabanı

Grafik 2. GSMH ve İmalat Sanayinde Büyüme: 1999-2014 (%)
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dönemindeki hızlar birbirine oldukça yakındır. 

2010-2014 döneminde ise imalat sanayindeki yıl-

lık büyüme hızının yüzde 6,6’ya çıkmasına karşılık 

hanehalkı tüketiminin yüzde 4,1’de kaldığı ve tü-

ketimin azalışı ile birlikte imalat sanayinin rüzga-

rını da kaybettiği anlaşılmaktadır (Grafik 4). 

Hanehalkı tüketiminin hızlanması ve imalat sana-

yine rüzgar taşımasında tüketici kredilerinin ve 

kredi kartı harcamalarının, yani bireysel kredile-

rin baskın bir yeri vardır. 2003 ile birlikte hızlanan 

ve yıllık ortalama tutarı 40 milyar doları bulan dış 

dünyadan kaynak akışı ile bankaların tüketici-

Kaynak: TÜİK ve Merkez Bankası Veri Tabanı 

Grafik 4. İmalat Sanayiinde Büyüme ve Hanehalkı Tüketim Harcama Hızları: 1999-2014 (%)

Kaynak: TÜİK veri tabanı 

Grafik 3. Büyümeye Katkı: 2003-2014 Dönemi (%)
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ye ve ticari kesime, KOBİ’lere kullandırdığı kredi 

hacmi de hızla arttı. 2004 yılında cari fiyatlarla 

102 milyar TL olan kredi tutarı yüzde 1132 artışla 

1 trilyon 257 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde 

TÜFE’de artışın yüzde 142 olduğu anımsandığın-

da, reel anlamda kredi hacminin olağanüstü arttı-

ğı söylenebilir. 

Bankacılık kesiminin 2004 yılında kullandırdığı 

102 milyar TL krediden 26 milyar TL’si bireysel 

kredilerdi. Yani tüketicinin otomobil, konut ve ih-

tiyaç kredisi ile kredi kartı üstünden yaptığı borç-

lanmalardı. Bu tutar, izleyen yıllarda toplam kre-

diler içinde payını korudu ve 2004-2014 ortalaması 

olarak bireysel kredilerin, toplam krediler içindeki 

payı yüzde 31’i buldu. 

2014 yılında artırılan faizlerin de etkisiyle birey-

sel kredi kullanımı düştü ve 354 milyar TL’lik bir 

konsolide meblağda kalan bireysel kredi stoku-

nun, toplam krediler içindeki payı yüzde 28’e indi. 

2014’te, bireysel kredi kullanımının cari fiyatlarla 

yüzde 7,2 arttığı ve TÜFE’nin 1 puan altında ka-

larak reel gerileme gösterdiği görülüyordu. Konut 

kredilerinde değilse bile, otomobil ve kredi kartı 

üstünden borçlanmalarda bir geri çekiliş gözlen-

di. Kredi kartı borçluları, faizi daha düşük olduğu 

için ihtiyaç kredisi kullanımına yöneldiler. Buna 

rağmen toplam olarak bireysel kredi kullanımı ge-

riledi. Bu da hanehalkı tüketimini azalttı ve azalan 

talep, imalat sanayi çarklarını yavaşlatıcı bir etki 

yarattı (Grafik 5). 

ALT SEKTÖRLERDE 
FARKLILIKLAR…

2012-2014 döneminde ortalama yüzde 3’e düşen 

milli gelir artış hızının imalat sanayindeki izdüşü-

mü de aynı; yıllık yüzde 3 büyüme. Bunun, özellik-

le iç talepteki düşüşten kaynaklandığı, talepteki 

düşüşün de son yıllarda baş gösteren dolar kuru 

ve faiz artışının getirdiği istikrarsızlık, belirsizlik 

ile ilgili olduğunu yinelemekte yarar var. Dış kay-

nak ile büyüyen ekonomi, özelde imalat sanayi, 

Grafik 5. Bireysel Kredi Yükü 354 Milyar TL, Toplam Kredilerdeki Payı Ortalama %31
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yabancı yatırımcıların özellikle 2013 ortalarından 

itibaren çıkışı ve geri gelmekte pek iştahlı olma-

maları sonucu olumsuz etkilendi.  Sanayi, tırma-

nan dolar kuru karşısında hem düşen iç talepten 

etkilendi, hem de dolarla yaptığı ithal girdi mali-

yetlerinde artış gözlendi. Özellikle yatırım niyetle-

ri askıya alındı. Son 3 yıldaki eğilimin 2015’e daha 

daraltıcı tarzda taşındığı görülmektedir. 

2012-2014 döneminde imalat sanayinde yüzde 3’e 

düşen büyümenin alt sektörler itibariyle ölçümü-

ne ilişkin katma değer bilgisini TÜİK üretmiyor. 

Bu durumda her ay yayınlanan sanayi üretim en-

deksine bakmak tek yol olarak kalmaktadır. 

2012-2014 döneminde imalat sanayi alt sektörle-

ri içinde bazı sektörlerin yıllık üretim artış hızları 

daha yüksek, bazılarının ise daha düşüktür.  İma-

lat sanayinin genelinde 2012-2014 döneminde 

üretim artışı yıllık ortalama yüzde 3,1’dir.  İmalat 

sanayi içinde en yüksek paya sahip gıda sanayi-

nin yıllık üretim artışı yüzde 4,5 olarak ölçülürken 

ikinci sıradaki tekstil sanayinin üretim artışı yüz-

de 2,9 olarak görünmektedir. İmalat sanayi katma 

değerindeki payıyla üçüncü sırada olan otomotiv 

sanayinde ise son 3 yılda ortalama üretim artışı-

nın yüzde 1,2’de kaldığı anlaşılmaktadır.  Döne-

min dikkat çeken sektörü inşaata girdi üreten alt 

sektörde, yıllık üretim artış hızı yüzde 1,8’de kalır-

ken katma değer açısından onu izleyen giyim sek-

töründeki yıllık üretim artış hızı yüzde 2,7 olarak, 

imalat sanayi genel ortalamasının altında seyret-

miştir. Buna karşılık metal ürünler, demir çelik 

ağırlıklı ana metal sanayi ve makine ekipmanları, 

elektrikli teçhizat ve kimya sanayinde yıllık üretim 

artışları yüzde 3,5-4 dolayında seyrederek genel 

ortalamanın üstünde kalmıştır. Kauçuk-plastik 

sanayi, yıllık yüzde 2,2’lik üretim artış hızı ile ge-

nel ortalamanın altında kalan bir başka sektördür 

(Grafik 6). 

2015’E OLUMSUZ BAŞLANGIÇ

2014 yılı büyümesi ve onun alt dalı olarak sanayi 

geneli ile imalat sanayi büyümesi, hedeflenenin 

altında gerçekleşirken 2015 yılına da iyi bir baş-

langıç yapılamadı. 2015’in ilk çeyreği ile ilgili orta-

ya çıkan veriler, sıfır büyüme ya da sıfırın altı yö-

Kaynak: TÜİK Veri Tabanı 

Grafik 6. Önde Gelen Sektörlerde Üretim Artışı: 2012-2014 (%)
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nünde işaretler vermektedir. Bu tahmini doğuran 

göstergelerin başlıcaları şunlardır: 

Sanayi Üretim Endeksi son dört yıl içinde Ocak 

ayında ay ve yıl bazında ilk defa düşüş göstermiş-

tir. Ocak 2015’te, mevsim ve takvim etkisinden 

arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre 

yüzde 1,4, takvim etkisinden arındırılmış sanayi 

üretimi ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 

2,2 oranında gerilemiştir. Aylık bazda üretim, alt 

sektörlerden madencilikte yüzde 7,4, imalat sana-

yinde yüzde 1,4 azalmıştır. 

Ana sanayi gruplarında en yüksek düşüş yüzde 

5 ile dayanıklı tüketim malı imalatında olmuştur. 

Yıllık bazda ise üretim madencilikte yüzde 11,5, 

imalat sanayinde yüzde 2,4 oranında düşmüştür. 

Bir diğer olumsuz gösterge cirolarla ilgilidir. Ocak 

2015’te Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış 

Sanayi Ciro Endeksi Aralık 2014’e göre yüzde 5’e 

yakın kayba uğramıştır. Ciro kaybı, alt sektörler-

den madencilikte yüzde 18,5, imalat sanayi sektö-

ründe yüzde 4,5 olmuştur. Ana sanayi gruplarında 

cirodaki gerileme dayanıklı tüketim malı üretimin-

de yüzde 8,2’ye, enerjide yüzde 10,3’e varmıştır. 

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Mart ayın-

da bir önceki aya göre 0,4 puan; 2014 Mart ayına 

göre 0,7 puan azalarak yüzde 72,4’e inmiştir. Mev-

simsel düzeltilmiş oran da aylık bazda 0,2 puan 

gerilemiştir. Tüm bu verilerden, sanayinin güç 

kaybettiği ve 2015’in ilk çeyreğindeki büyüme açı-

sından ümit vermediği anlaşılmaktadır. 

İç talepteki daralmayı telafi edecek kapasitede bir 

dış talep gelişimi de söz konusu değildir. 2015’in 

ilk 2 ayında ihracat yüzde 3,4 gerilerken, düşen 

yatırım ve üretimin etkisiyle ithalat da yüzde 10,6 

azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 

Mart ayında da ihracat azalışını yüzde 13,4 olarak 

bildirmiştir. TİM’e göre 2015’in ilk 3 ayının ihracatı 

35,8 milyar dolardır ve 2014’ün ilk 3 ayının ihraca-

tı olan 38,4 milyar doların yaklaşık yüzde 7 altına 

gerilemiştir. Bu veriler de TÜİK’in 10 Haziran’da 

açıklayacağı ilk çeyrek büyüme verisinin negatif 

gelme ihtimalini artırmaktadır. 

GÜVEN ENDEKSLERİNDE DÜŞÜŞ 

2015 yılının ilk iki ayında hızla artan döviz kuru 

ve enflasyonun da etkisi ile tüketicinin ekonomiye 

olan güveni erozyona uğramıştır. Mart ayı TÜİK 

Tüketici Güven Endeksi şubat ayına göre yüzde 

5,4 oranında azalarak 68,1’den, 64,4’e gerilemiştir. 

Endeks 2009 yılından bu yana ilk defa bu değe-

re inmiştir. Yine endeks 2008 yılından bu yana ilk 

defa Mart ayında bu kadar değer kaybına uğra-

mıştır. Şubat ayında 90,87 olan genel ekonomik 

durum beklentisi endeksi, Mart ayında yüzde 5 

oranında azalarak 86,30 olmuştur. Bu oran kötüm-

serliğin arttığını ifade etmektedir. Gelecek 12 ay-

lık dönemde işsizlikte artış bekleyenlerin oranı da 

yüzde 6,3’tür. 

Tüketici güveni önemli oranda azaldı, ekonomik 

durum beklentisinde kötümserlik büyüdü. Gele-

cek 12 aylık dönemde işsizlikte artış bekleyenlerin 

oranı yüzde 7 yükselmiştir. Türkiye ekonomisinde 

yatırımlar ve cari açık açısından kritik değişken 

olan tasarrufa ilişkin beklenti ise, 2014 Şubat ayı-

na göre çok yüksek bir oranda düşüş göstermiş; 

tasarruf yapma beklentisi yüzde 17,5 oranında 

azalmıştır. 

Mart 2015’te TCMB Reel Kesim Güven Endeksi 

(RKGE) Şubat ayına göre, yüzde 0,1 oranında arta-

rak 103,5 düzeyinde, hemen hemen sabit kalmış-

tır. Ancak mevsimsellikten arındırılmış reel kesim 

güven endeksinin yine şubat ayına göre yüzde 

3,1 oranında azalarak 100,9 düzeyine gerilemesi 

sanayicinin de tedirgin olduğunu göstermektedir. 
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Reel kesimin güveni bir ay önceye göre, yüzde 0,1 

oranında artarak, neredeyse sabit kalmıştır. An-

cak mevsim etkisinden arındırılmış güven endek-

si yüzde 3,1 oranında düşmüştür. Bu da sanayici-

nin tedirgin olduğunu göstermektedir.  

DIŞ GELİŞMELER

Dünya ekonomisinde 2015 yılının da zorlu geçece-

ği tahminini,  ilk çeyrek verileri doğrulamaktadır. 

2014’te Çin’in büyüme oranı yüzde 7,4 ile son 25 

yılın en düşük düzeyine gerilemiştir. Euro Bölge-

si ekonomilerinde beklenen canlanmanın parasal 

genişleme programı sayesinde geleceği umul-

maktadır. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bu 

hamlesinin, FED’in yılın ikinci yarısında alacağı 

olası bir faiz yükseltme kararı sonrasında, özellik-

le yükselen ekonomilerin bir bölümünde (Türkiye, 

Brezilya, Güney Afrika, Meksika, Endonezya bu 

ülkelerin başında geliyor) ortaya çıkacak olumsuz 

etkiyi kısmen dengelemesi beklenmektedir. Ne 

var ki, ilk çeyrek verileri, bu ülkeler içinde Brezil-

ya, Güney Afrika ve Türkiye’de sanayi üretiminin 

düştüğünü göstermektedir. Grup içinde cari açık 

ve enflasyon oranın düzeyi açısından Türkiye ve 

Brezilya en riskli ülkelerdir. Söz konusu ülkeler 

küresel değerlendirme kuruluşlarının, özellikle 

IMF’nin merceği altındadır. 

2014 yılında üçte bir oranında azalan yabancı 

kaynak girişi, 2015’in ilk çeyreğinde azalışını sür-

dürmekte, bu da dolar kurunu yukarı iterken hem 

yatırım niyetlerini erteletmekte, faizlerin inmesine 

uygun iklimi getirmemekte, hem de maliyet artış-

larına yol açarak fiyatları artırmaktadır. Nitekim 

Mart ayında da döviz kuru artışı, beklentilerde 

bozulma ve gıda fiyatlarındaki yükseliş eğilimi-

nin etkisi ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yük-

selmeye devam etmiş ve Mart TÜFE’si yüzde 1,2 

artmıştır. 

GELİR ARTIRICI POLİTİKALAR

2015 yılının genel seçim yılı olması, birçok yer-

li-yabancı yatırımcıyı “bekle-gör” pozisyonuna 

geçirmiştir. AKP iktidarının son 3 yılda yaşanan 

durgunluğa bir çözüm üretememesi, “Yeni bir 

büyüme hikayesine ihtiyaç var” söylemini hızla 

yaygınlaştırmakta, ancak bu beklentiye bir çare 

henüz üretilememektedir. 

Kısa vadede, alt ve orta gelirli kesimlerin gelirle-

rinde iyileşme ile bir talep artışı yaratılabilirse, 

ekonomide aşırı daralmanın önü alınabilir. Bu ise 

bütçe harcamalarının bir kısmının memur, emekli 

kesimlerin maaş artışları için kullanılmasını, hane-

halkı transfer harcamalarının artırılmasını içeren 

bir gelir politikasına yönelişi gerekli kılmaktadır. 

Bu yönelişte gerekli kaynakların ise savunma-gü-

venlik, bürokrasi harcamalarından kısılarak yapıl-

ması mümkündür. 

Ne var ki, hükümet bu yola gitmek yerine İşsiz-

lik Fonu kaynaklarını kullanarak seçmen tercihi-

ni lehine çevirecek palyatif tedbirlere yönelmiş 

görünmektedir. Bu, hem fon kaynaklarının çarçur 

edilmesi hem de büyümeye faydası olmayan poli-

tikalarla zaman kaybından başka bir şey değildir. 

Bu tür seçmen odaklı politikalar, sadece topluma 

çıkarılacak faturayı kabartacaktır. 
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ÖZELLEŞTİRMENİN 30’UNCU 
YILINDA SATILAN, KAPATILAN  

SANAYİ KİT’LERİ
Özet
Türkiye’de 1985’te başlatılan özelleştirme, geride 30 yılını bıraktı ve bu sürede başta birçok KİT ol-
mak üzere,  çok sayıda kamu arsası, varlığı, lisans hakkı satıldı. Özelleştirme düğmesine basılmadan 
önce, 1985’te KİT’lerde 653 bin kişi çalışıyordu, 2014 sonunda bu sayı 122 bin, yani 6’dan 1’e indi. 
KİT sisteminin Türkiye milli gelirine katkısı 1985’te yüzde 6,2 iken 2014’te yüzde 1’in altına geriledi. 
1996’da KİT sistemindeki kuruluş sayısı 58 iken 2003 sonrası hızlanan özelleştirmelerle 30’uncu yı-
lında KİT sayısı 26’ya inmiş durumda. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) verilerine göre, 1985’ten 
2015’e, özelleştirme gelirleri 65,5 milyar doları buldu. Ancak, özelleştirme uygulamasının yüzde 87,5 
gibi ezici çoğunluğu AKP’nin iktidar olduğu 2002 sonrasında gerçekleşti.

65,5 milyar doları bulan özelleştirmelerin yüzde 39’unun geniş anlamda sanayi KİT’lerinin satışın-
dan elde edildiği görüldü. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren KİT’ler, enerji üreticisi KİT’ler ve 
madencilik sektöründeki kamu işletmelerinin satışından elde edilen gelirler 25 milyar doları geçti. 
Özelleştirme gelirlerinde en büyük pay sahibi sanayi kuruluşları, EÜAŞ, Tüpraş, Erdemir, Tekel ve 
Petkim oldu. 25 milyar doları aşan değerde KİT sanayi kuruluşunun satışının yanı sıra, sayıları 100’ü 
aşan irili ufaklı ve Anadolu’nun özellikle az gelişmiş illerine dağılmış kamu işletmesi de kapatılarak 
KİT’lerin tasfiye süreci sürdürüldü.  

1970’li yıllarda yapılan kamu yatırımlarının yüzde 30’u sanayi sektörüne aitti. 1980 sonrası ise ka-
munun sanayiye yatırımı neredeyse durduruldu ve payı hızla azaldı. Kamu yatırımları içinde ağırlık 
karayolu odaklı ulaştırma sektörüne kaydırılırken, sanayiye yapılan kamu yatırımlarının payı 2014’te 
yüzde 1’in altına indi. 

Kamu kesiminin sanayiden uzaklaştırılmasıyla, toplam imalat sanayi içinde de KİT’lerin yeri hızla 
daraldı. Yine 1970’li yıllarda imalat sanayi yatırımlarının yüzde 30’una yakını KİT’ler tarafından ger-
çekleştirilirken, 2014’te bu pay yüzde 1’in altına indi.

Bu büyük tasfiyenin ardından, KİT’lere sanayide, enerjide yatırım kapıları kapatıldı. Ancak, onlardan 
doğan açık, özel sektör yatırımlarıyla kapatılamadığı için Türkiye, hem sanayisizleşme sorunu yaşa-
maya başladı, hem de enerji arzı güvensizliği sorunu ile karşı karşıya kaldı.  

Özelleştirmeden elde edilen 65 milyar doları aşan gelirin ise ÖİB verilerine göre, yüzde 60’ı Hazine’ye 
aktarıldı ve kamu açıklarının daraltılmasında kullanıldı. Diğer yüzde 40’lık kısım ise sistemin faiz gi-
derlerine, borç taksitlerine, ÖİB bürokrasisine ağırlıkla harcandı. 

Gelecek yılların ekonomi politikaları saptanırken, bu 30 yılın muhasebesi de iyi yapılmalı ve zararın 
neresinden dönülürse kârdır atasözü, kamu işletmeciliği potansiyeli, sanayileşmeye, istihdama, bö-
lüşüme, bölgesel dengeye yaptığı katkılarla yeniden hatırlanmalıdır. 

Sanayinin Sorunları ve Analizleri (VI)
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T ürkiye’nin sanayileşme sürecinde kamu ku-

ruluşlarının ya da resmi adıyla Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri’nin (KİT) önemi ve belirleyiciliği bi-

liniyor.

Cumhuriyetin daha ilk yıllarında sanayileşmeye 

öncülük eden KİT’ler, sonraki yıllarda da özellikle 

özel sektörün giremediği, girmek istemediği sek-

törlerde yatırımcı görevi yüklenerek sanayiyi belli 

bir yere taşıdılar. 1980, özellikle de 1990 sonrasın-

da ise KİT’leri sanayi başta olmak üzere ekonomi-

den uzaklaştırma politikaları uygulandı ve 30 yıl 

gibi bir sürede özellikle sanayiden KİT’ler tasfiye 

edildi. Çoğunluğu yerli-yabancı girişimcilere satı-

lırken, birçoğu da kapatıldı, tasfiye edildi. 

Bugün geriye dönüp bakıldığında, bu 30 yıllık de-

neyimin birçok yanlışı içerdiği ve Türkiye’nin ihti-

yaçlarına çok uymadığı görülebiliyor. Oysa KİT’leri 

özelleştirip, kapatarak tasfiye etmek yerine, ülke 

ve toplum yararına politikalar benimseyerek akılcı 

bir süreçten geçirmek mümkün olabilirdi. 

SANAYİLEŞME VE KİT’LER

Cumhuriyet, Osmanlı’dan, saray ve orduya bazı 

araç-gereç, dokuma vb. üretmek üzere kurulmuş 

birkaç devlet fabrikasından öte bir sanayi mirası 

devralmadı. Kuruluşunun ilk yıllarında sanayileş-

me bir ihtiyaç olarak kendini dayatırken, bunu 

önce Müslüman-Türk tüccarı sanayiye özendire-

rek yapmak, temel bir politika olarak benimsendi. 

Ne var ki çeşitli nedenlerle sonuç alınamadı. 1929 

Dünya krizinin de etkisiyle, yürürlüğe konulan 

ve 1930’lu yıllarda uygulanan devletçi ekonomi 

politikaların ana aktörü olarak KİT’ler kuruldu. 

Birinci Sanayileşme Planı adıyla uygulanan plan-

da Sümerbank, Etibank gibi kuruluşlar ile daha 

çok yerli hammadde kullanan sanayiler kuruldu 

ve ithal ikameci sanayileşmenin tohumları birçok 

Anadolu kentinde atıldı. Sanayileşme ile modern-

leşme, KİT’ler aracılığıyla el ele götürüldü. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası, Dünya Bankası kre-

dileri ile sürdürülen altyapı ve diğer sanayi yatı-

rımlarında KİT’ler yine görevler üstlendi, KİT’lerin 

eteğinde büyüyen özel sektör de KİT’lerin dışsal 

ekonomisinden her şekilde yararlandı. Özellikle 

“Planlı kalkınma dönemi” diye bilinen 1960–1980 

döneminde ithal ikameciliğin ileri aşamaların-

da, KİT’ler yine önemli görevler üstlendi. Key-

nesçi birikim dönemi olarak bilinen bu yıllarda, 

Avrupa’nın birçok ülkesinde, örneğin Fransa’da, 

İngiltere’de, Almanya ve İtalya’da da KİT’ler 

önemli aktörler oldu. 

Türkiye’de KİT’ler, özellikle sanayi yatırımları ile 

Anadolu’nun birçok kentinde gelişmenin önünü 

açan, nitelikli eleman yaratan, bölgesel gelişmeye 

katkıda bulunan ve tarımı, hayvancılığı kollayan 

işlevler üstlendi. Çoğu kez iktidara gelen parti-

lerin partizan istismarlarına da uğradılar. Özel 

sermaye birikimini hızlandırmada KİT kaynakları 

tepe tepe kullanıldı, birçok KİT’in fiyatını maliye-

tinin altında Bakanlar Kurulu belirledi. Bu tür uy-

gulamaların da etkisiyle, KİT’ler giderek açıkları 

büyüyen kurumlar haline geldi.

NEOLİBERALLEŞME VE KİT’LER

1990 başlarında IMF-DB ikilisinin gündeme getir-

dikleri Washington Mutabakatı ve ardından Was-

hington Mutabakatı sonrası olarak anılan, küresel 

düzeyde kapitalizmin yeniden yapılandırılmasını 

hedefleyen iktisadi ve siyasal politikalardan birin-

ci kuşak düzenlemeler, ulus devletlerin piyasaları-

nı küresel kapitalizmin piyasa kurallarına sınırsız-

ca açmalarını, dayatıyordu. 
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Ticaretin tümüyle serbestleştirilmesi, sermayenin 

transferindeki kısıtların kaldırılarak ülkelerin ulus-

lararası finans ağlarına açılması ve bu hedeflere 

uygun olarak sürdürülen kuralsızlaştırma (dere-

gülasyon) ve özelleştirme politikaları, birinci ku-

şak politikaların temel çerçevesiydi. 

Özelleştirmelerle, “kamuya yük, kaynak yutan” 

diye tanımlanan KİT’lerin alanlarının daraltılma-

sı gerektiği, böylece kamu maliyesi disiplininin 

de sağlanacağı söyleniyordu. Türkiye gibi “geliş-

mekte olan ülkelerin” açığı, daraltılan kamu ma-

liyesi sayesinde yabancı kaynak girişi açısından 

daha cazip hale gelecekti. Ayrıca KİT satışların-

dan sağlanacak kaynak, kamu maliyesini iyileştir-

meye yarayacaktı. 

Türkiye’de 1985’te bu telkinlerle başlatılan özel-

leştirme, geride 30 yıl bıraktı ve bu sürede başta 

birçok KİT olmak üzere, çok sayıda kamu arsası, 

varlığı, lisans hakkı satıldı. 

KİT’lerin tasfiyesine Turgut Özal ilk hamleyi ya-

parken, izleyen hükümetler uzunca süre yasal alt-

yapıyı hazırlamakla vakit geçirdiler. Esas tasfiye 

hazırlığı ise 2001 krizi sırasında Kemal Derviş yö-

netimindeki IMF programları ile gerçekleşti, uy-

gulama ise AKP iktidarına nasip oldu ve meyveler 

bu iktidar döneminde toplandı.

UYGULAMANIN SAYILARI

Özelleştirmenin düğmesine basmadan önce, 

1985’te KİT’lerde 653 bin kişi çalışıyordu. Sayı, 

2000 yılında ancak 435 bine düşürülmüştü. Ancak 

AKP döneminde hızlanan uygulamalarla istihdam, 

2014 sonunda 122 bin kişiye kadar indi ve bunla-

Grafik 1. KİT’lerde İstihdamda Erime: 1985-2014 (Bin Kişi)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Veritabanı
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rın 20 bini yine özelleştirme tezgahında, görücüye 

çıkarılmış 7 KİT’de çalışıyordu. Demek ki, onların 

da tasfiyesi ile KİT çalışan sayısı 100 bin dolayına 

inecek. Son 30 yılda KİT istihdamındaki azalıştan 

anlaşılıyor ki, KİT’lerde istihdam 6’dan 1’e inmiştir. 

KİT’lerdeki erime, katma değer paylarında da gö-

rülebilmektedir. KİT sisteminin Türkiye milli ge-

lirine katkısı 1985’te yüzde 6,2 idi. Bu pay, 2003 

yılında bile yüzde 4’ün üstündeydi. Ancak AKP 

döneminde son sürat izlenen özelleştirmelerle 

KİT’lerin katma değere katkı payı da 2014’te yüz-

de 1’in altına geriledi. Başka bir ifadeyle, 30 yılda, 

KİT’lerde katma değere katkı, neredeyse 7’den 1’e 

kadar düşmüş oldu. 

SANAYİDE KİT’LER

Özelleştirmenin başladığı yıl, yani 1985’te KİT sa-
yısı 48 adetti. Ancak, bazı KİT’leri özelleştirmede 
karşılaşabilecek güçlükler düşünülerek, bazıları 
ikiye, üçe bölünerek “reorganizasyona” tabi tu-
tuldu. Böylece, 1996’da KİT sistemindeki kuruluş 
sayısı 58 olarak belirlendi. Özellikle 2003 sonrası 
hızlanan özelleştirmelerle, 30’uncu yılında KİT sa-
yısı 26’ya inmiş durumda. 

Özelleştirilen KİT’ler, sanayiden hizmetlere, hatta 
bazı tarımla ilgili işletmelere kadar uzandı. Hiz-
metler sektöründe Türk Telekom, özelleştirilen en 
büyük KİT olurken, bazı kamu bankaları, Petrol 
Ofisi gibi, elektrik dağıtım kuruluşları gibi servis 
sektörünün KİT’leri de özelleştirme toplamında 
önemli bir yer tuttu.

Grafik 2. KİT’lerin GSYH’ye Katkıları (Katma Değer, %)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Veritabanı
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SANAYİDEN 30 MİLYAR DOLAR 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) verilerine 
göre, özelleştirme gelirleri 1985’ten 2015’e, 65,5 
milyar doları buldu. Ancak, özelleştirme uygula-
masının yüzde 87,5 gibi büyük bir kısmı AKP’nin 
iktidar olduğu 2002 sonrasında gerçekleşti. 2001 
krizi ile birlikte, uygulanan IMF-Kemal Derviş is-
tikrar programları kapsamında, KİT’lerin hep yar-

gıya takılan özelleştirme sorunları, bu dönemde 
IMF’nin kredi kullandırmama tehditleriyle birlikte 
Meclis’ten geçiş yolu buldu. Anayasal, yasal de-
ğişikliklerle özelleştirmenin önü açılınca, AKP ik-
tidarlarına sadece uygulaması kaldı. 

ÖİB, özelleştirilen kuruluşların sektörel dağılımını 
vermemekle beraber, yaptığımız tasnif, 65,5 mil-
yar doları bulan özelleştirmelerin büyük oranda, 

Tablo 1. KİT Sayıları: Özelleştirilenler ve Kalanlar

1985'TEKİ KİT’LER (46 ADET)

1. AKMOSAN 2. T. KOMÜR İŞL.

3. ASİL ÇELİK 4. T. ŞEKER FAB. AŞ.

5. ASOK GEN. MD.  6. T. SÜT END. K.

7. B.D.B.DEN. NAK. 8. T. TASKOMÜRÜ K.

9. B.K.BAKIR İŞL. 10. TAKSAN

11. BOTAŞ 12. TARIM İŞL.

13. ÇAYKUR 14. TCDD 

15. ÇİNKUR 16. TDÇİ GEN. MD.

17. DHMİ 18. TDİ GEN. MD. 

19. DİTAŞ 20. TEK GEN. MD. 

21. DMO 22. TEKEL

23. ET BALIK KUR. 24. TEMSAN

25. ETİBANK GN. MD. 26. TESTAS

27. GERKONSAN 28. THY

29. İGSAŞ 30. TMO

31. MKEK 32. TPAO GEN. MD.

33. ORÜS 34. TÜGSAŞ

35. PETKİM GEN. MD.  36. TÜMOSAN

37. PETLAS 38. TÜPRAŞ

39. PETROL OFİSI 40. TZDK

41. PTT 42. USAŞ

43. SEKA 44. YAPAĞI TİFTİK

45. SÜMERBANK GM. 46. YEM SAN. T. AŞ.

47. T. ÇİMENTO SAN. T. AŞ.

48. T. GEMİ SAN. AŞ. 

1996’DAKİ KİT’LER (60 ADET)

1. ASİL ÇELİK 2. SÜMER HOL. AŞ.

3. BAŞKENT EDAŞ 4. T. GEMİ SAN.

5. BOĞAZİÇİ EDAŞ 6. T. GÜBRE SAN

7. BOTAŞ 8. T. KÖMÜR İŞL.

9. ÇAYKUR 10. T. ŞEKER FAB

11. ÇİTOSAN 12. T. TASKÖMÜRÜ 

13. D. B. DEN. NAK. 14. TAKSAN

15. DHMİ 16. TARIM İŞL.

17. DİTAŞ 18. TCDD

19. DMO 20. TDÇİ

21. EBK 22. TDİ

23. ETİBANK 24. TEAŞ

25. GERKONSAN 26. TEDAŞ

27. HAMİTABAT 28. TEKEL

29. İGSAŞ 30. TELEKOM

31. K. BAKIR İŞL. 32. TEMSAN

33. KARAELMAS  34. TESTAŞ

35. KEAŞ 36. THY

37. KÖRFEZ EDAŞ 38. TMO

39. MERAM EDAŞ 40. TPAO

41. MKEK 42. TRAKYA EDAŞ

43. ORÜS 44. TÜPRAŞ

45. PETKİM HOL.  46. TURBAN

47. PETLAS  48. TÜDEMSAŞ

49. POAŞ 50. TÜLOMSAŞ

51. POSTA İŞLET. 52. TÜMOSAN

53. SAKARYA EDAŞ 54. TÜVASAŞ

55. SEK 56. TZDK

57. SEKA 58. YEMSAN

59. SOMA 60. YENİKÖY-YAT.

2014’TEKİ  KİT'LER (25 ADET)

1. BOTAŞ

2. ÇAYKUR

3. DHMİ

4. DMO

5. ESK

6. ETİ MADEN İŞ.

7. EÜAŞ

8. KEGM

9. MKEK

10. SÜMER HOLD.

11. T. ŞEKER FAB.

12. TCDD 

13. TDİ

14. TEDAŞ

15. TEMSAN

16. TETAŞ

17. TİGEM

18. TKİ

19. TMO

20. TPAO

21. TTA GAYR. AŞ.

22. TTK

23. TÜDEMSAŞ

24. TÜLOMSAŞ

25. TÜVASAŞ

(*) Koyu olanlar sanayi KİT’leridir. 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Veritabanı
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yüzde 39’unun sanayi KİT’lerinin satışından elde 
edildiğini göstermektedir. İmalat sanayiinde fa-
aliyet gösteren KİT’ler, enerji üreticisi KİT’ler ve 
madencilik sektöründeki kamu işletmelerinin sa-
tışından elde edilen gelirler 25 milyar doları geçti. 

ÖZELLEŞTİRİLEN SANAYİ KİT’LERİ 

1985 yılından itibaren, 270 kuruluştaki kamu his-
seleri, yarım kalmış 22 tesis, 1614 taşınmaz, 8 
otoyol, 2 boğaz köprüsü, 126 tesis, 6 liman, şans 
oyunları lisans hakkı ile araç muayene istasyonla-
rı özelleştirme kapsamına alındı. 

Özelleştirme uygulamalarının başlatıldığı 1985 
yılından 2015 yılına kadar geçen 30 yıllık sürede, 
kapsama alınan kuruluşların yarısından fazlası 
tamamen özelleştirildi. Bunlardan sanayi ile ilgili 
olanların özeti şöyle yapılabilir:

• Özelleştirme gelirlerinde en büyük pay sahibi 
imalat sanayi kuruluşu olan Tüpraş, 1990’da 
özelleştirme kapsamına alınmakla birlikte, 
satışı 2005’i buldu. Ham petrol rafinajı, petrol 

ve petrokimya ürünleri üretimi, ithalatı ve ih-
racatında tekel olan Türkiye Petrol Rafinerileri 
AŞ.deki (TÜPRAŞ) yüzde 51 oranına tekabül 
eden A Grubu İdare hissesinin satış yöntemi 
ile blok olarak satılmak suretiyle özelleştirilme-
sine karar verildi ve 12/09/2005 tarihinde ya-
tırımcılarla yapılan nihai pazarlık görüşmeleri 
neticesinde, en yüksek teklifi (4.140.000.000 $) 
KOÇ-SHELL Ortak Girişim Grubu verdi. İhaleyi 
kazanan Grubun, ihale şartları belgesi çerçe-
vesinde kurmuş olduğu Enerji Yatırımları AŞ. 
ile ÖİB arasında 26/01/2006 tarihinde Hisse Sa-
tış Sözleşmesi imzalandı ve TÜPRAŞ hisseleri 
alıcı şirkete devredildi.

• Tüpraş’tan sonra, ikinci büyük imalat sana-
yi KİT’i özelleştirmesi olan Erdemir’in satışı 
ile 2,8 milyar dolar dolayında gelir sağlandı. 
1990 yılında hisselerinin yüzde 2.93’ü halka 
arz, 1994 yılında da yüzde 6.05’i İMKB’de sa-
tış yöntemleriyle özelleştirilmişti. Erdemir 
sermayesindeki ÖİB hisselerinin blok satış 
yoluyla özelleştirilmesi amacıyla 1994, 1995 

Grafik 3. Yıllara Göre Özelleştirmeler: 1986-2015 (Toplam 65,5 Milyar $) 
Kaynak: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Veritabanı



55

ve 1997 yıllarında ihaleye çıkıldı; ancak gerek 
mevzuattan, gerekse diğer nedenlerle ihaleler 
sonuçlandırılamadı. 2005’te sermayesindeki 
yüzde 46,12 oranındaki ÖİB hissesinin blok 
satış yoluyla özelleştirilmesine karar verildi. 
04/10/2005 tarihinde 6 teklif sahibinin katılı-
mıyla yapılan nihai ihale, açık artırma suretiyle 
sonuçlandırıldı. İhalede, Erdemir’e en yüksek 
teklifi (2.770.000.000 $) Ordu Yardımlaşma Ku-
rumu (OYAK) verdi ve bu kuruma devraldı.

• TEKEL, 2001’de özelleştirme kapsam ve prog-
ramına alınmıştı. Özelleştirme işlemlerinin 
kolaylaştırılmasını teminen TEKEL’in yeniden 
yapılandırılmasına karar verildi. Bu çerçeve-
de, TEKEL Sigara Sanayi Müessesesi, Sigara 
Sanayi İşletmeleri ve Ticareti AŞ.ye; Alkollü 
İçkiler Sanayi Müessesesi, Alkollü İçkiler Sa-
nayi ve Ticareti AŞ.ye; Pazarlama ve Dağıtım 
Müessesesi de ikiye ayrılarak Sigara Pazar-
lama ve Dağıtım AŞ. ile Alkollü İçkiler Pazar-
lama ve Dağıtım AŞ.ye dönüştürüldü. British 
American Tobacco Tütün Mamulleri Sanayi ve 
Ticaret AŞ., 1 milyar 720 milyon dolara peşin 
bedelle sigara üretim işi ile ilgili varlıklar sa-
tıldı. TEKEL’in alkollü içki bölümü; 17 fabrika, 
hammadde, stok ve varlıklarıyla, 2004 yılında 
292 milyon dolara (Nurol-Limak-Özaltın-Tüt-
sab ortak girişim grubu) MEY İçki Sanayi ve 
Ticaret AŞ.ye, MEY İçki’de iki yıl sonra, 2006 
yılında bu kez 810 milyon dolara ABD’de ku-
rulu bir ortak gruba (Texas Pacific Group) sa-
tıldı. 2011’de, bu kez Amerikalılar satışa çıktı 
ve MEY İçki, 2 milyar 100 milyon dolara, içkide 
dünya devi olarak tanınan İngiliz DIAGEO şir-
ketine satıldı. 

• Petkim, sanayi KİT’leri içinde bir diğer önemli 
varlıktı. Hisselerinin halka arzı ilkin 1990 yılın-
da gerçekleştirilmişti. 2007’de yüzde 51 ora-
nındaki kamu hissesinin “blok satış” yöntemi 

ile özelleştirilmesine karar verildi ve 2 milyar 
40 milyon dolara Socar-Turcas-İnjaz Ortak Giri-
şim Grubu'na satıldı.  

• Elektrik üretimi sektöründe EÜAŞ’ın 2014 so-
nuna kadar gerçekleştirdiği özelleştirmelerden 
sağlanan gelir ise 8 milyar dolara yaklaştı. Bun-
lar arasında Kemerköy-Yeniköy, Seyitömer, Ya-
tağan ve Kangal ve Çatalağzı termik santralle-
ri en yüksek meblağlarla özelleştirilenler oldu. 
EÜAŞ’a ait linyit santrallerinin yakıt kaynak-
larıyla birlikte özelleştirilmesi uygulamasına 
devam edilerek, Orhaneli ve Tunçbilek termik 
santrallerinin Bursa Linyit İşletmesiyle birlikte 
bir bütün halinde özelleştirilmesi için ihaleye 
çıkılmış durumda. Ayrıca Soma B Termik Sant-
rali ile çeşitli kuruluşlara ait taşınmazlar için 
özelleştirme ihale ilanları 2014’te yayımlandı.

• SEK ve YEM Sanayi, ÇİTOSAN, TESTAŞ ve 
ORÜS’e bağlı tüm üretim birimleri tamamen 
özelleştirildi ve devlet bu alanlarda işletmeci-
likten çekildi. 

• 7 giyim tesisi ve 34 gayrimenkulu özelleştirilen 
KÖYTEKS Yatırım Holding AŞ. de Aralık 1998 
tarihinde Sümer Holding AŞ. bünyesinde bir-
leştirilerek tasfiye edildi. 

• ORÜS Orman Ürünleri AŞ. bünyesinde yer alan 
21 işletme özelleştirildi. 2 işletme ise SEKA’ya 
devredilerek Mart 2000 tarihinde tasfiye edildi. 

• İSDEMİR, 31 Ocak 2002 tarihinde imzalanan 
devir sözleşmesiyle tüm varlıkları ile birlikte 
ERDEMİR’e devredildi ve tüzel kişiliği sona 
erdi. 

• T. Gemi Sanayi AŞ. ise T. Denizcilik İşletmeleri 
AŞ. bünyesinde birleştirildi, Mayıs 2002’de tü-
zel kişiliği sona erdi. 

• TÜMOSAN Türk Motor Sanayi AŞ. 7 Şubat 2003 
tarihinde, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları 
AŞ. (SEKA) ile Türkiye Gübre Sanayi AŞ. (TÜG-
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SAŞ) 19 Eylül 2005 tarihinde SÜMER HOLDİNG 
AŞ. bünyesinde birleştirildi ve tüzel kişilikleri 
sona erdi. 

• 29 Ocak 2008 tarihinde ise Türkiye Demir Çelik 
İşletmeleri AŞ., SÜMER HOLDİNG AŞ. bünye-
sinde birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdi.

• KARDEMİR özelleştirmesi Karabük’teki bile-
şenlere bedelsiz devir suretiyle gerçekleştiril-
di.  

• NETAŞ ve TOFAŞ’ta bulunan kamu hisseleri 
halka arz edildi. 

2015 ortası itibarıyla, özelleştirme kapsam ve 
programında 23 kuruluş yer almaktadır. Bu kuru-
luşların 12 tanesinde kamu payı yüzde 50’nin üze-
rinde. Bunun yanı sıra, özelleştirme kapsamında 
614 taşınmaz, 38 tesis, 3 liman, 8 otoyol, 2 boğaz 
köprüsü ile şans oyunları lisans hakkı da yer al-
maktadır. 

SANAYİDE KAMUNUN TASFİYESİ 

25 milyar doları aşan değerde KİT sanayi kurulu-
şunun satışının yanı sıra, sayıları 100’ü aşan irili 
ufaklı ve Anadolu’nun özellikle azgelişmiş illerine 
dağılmış kamu işletmesi de kapatılarak KİT tasfi-
ye süreci sürdürüldü (Liste için bkz. Ek 1). 

KİT’ler özellikle sanayiden tasfiye edilince, kamu-
nun toplam yatırımlar içinde sanayiye ait payı hız-
la düştü.

1970’li yıllarda yapılan kamu yatırımlarının yüzde 
30’u sanayi sektörüne aitti. 1980 sonrası ise kamu-
nun sanayiye yatırımı neredeyse durduruldu ve 
payı hızla azaldı. Kamu yatırımları, ağırlıklı olarak 
karayolu odaklı ulaştırma sektörüne kaydırılırken, 
sanayiye yapılan kamu yatırımlarının payı 2014’te 
yüzde 1’in altına indi. 

Kamu kesiminin sanayiden uzaklaştırılmasıyla, 
toplam imalat sanayi içinde de KİT’lerin yeri hızla 
daraldı. Yine 1970’li yıllarda imalat sanayi yatı-

KİT Milyon ($)

1. EÜAŞ 7.792,5

2. Tüpraş 5.211,1

3. Tekel  3.821,6

4. Erdemir 2.823,1

5. Petkim 2.702,1

6. Yeniköy Yatağan S. 1.091,1

7. Sümer Holding 539,3

8. TÜGSAŞ 241,2

9. Çukurova Elk. 119,9

10. Seka 87,7

11. T. Süt E. K. 69,7

12. İsdemir 80

13. Et Balık 59,2

14. Karadeniz Bakır İş. 54,3

15. Kepez 42,5

16. Netaş 34,7

17. Teletaş 34,1

18. Orüs 32,2

19. Adana Çim. (A) 25,2

20. Niğde 25,1

21. TDÇi 21,5

22. Eski İstinyeTers 21,5

23. Yem Sanayii. 21,4

24. Afyon Çim. 21,4

25. Arçelik Hisseleri 19,9

26. Konya Çim. 17,7

27. Şeker Şirketi 15,2

28. Mardin Çim. 9,2

29. Bolu Çim. 8,3

30. Çelik Halat 7,8

31. Köyteks 3,7

32. Adana Çim. (C) 2,8

33. Tüstaş 2,6

34. Et Balık K. 2,5

35. Testaş 1,1

36. Ünye Çim. 0,9

Sanayi KİT'leri 25.063,9

Toplam Özelleştirme Gelirleri 64.168,9

Sanayi yüzde (%)  38,9

Tablo 2. 1980 Sonrası Satılan Sanayi KİT’ler 
ve Varlıkları (Blok, Hisse, Halka Arz, Bedelli 
Devir Yöntemleriyle)
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Grafik 4. Kamu Yatırımlarında İmalatın Payı (%) 
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Veritabanı

Grafik 5. İmalat Sanayi Yatırımlarında Kamunun Payı (%)

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Veritabanı
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rımlarının yüzde 30’una yakını KİT’ler tarafından 

gerçekleştirilirken, KİT’lerin özelleştirilmesi ve 

tasfiyesine karar verildikten sonra, KİT’lerin ima-

lat sanayi yatırımlarındaki payı da hızla azaldı ve 

sonunda, 2014’te yüzde 1’in altına indi. 

ÖZELLEŞTİRME MUHASEBESİ…

Türkiye’de KİT’lerin özelleştirmeler ve kapatma-

larla tasfiyesi sürecinde, ekonomik rasyonellerden 

çok, ideolojik-politik saikler, neoliberal düsturla-

rın etkili olduğu söylenebilir. IMF-Dünya Bankası 

programları yeterince sorgulanmadan uygulandı. 

Yeri geldiğinde, kredi kullanmanın şartı olarak 

şantajlara da boyun eğildi. Bunun örnekleri özel-

likle 2001 krizi sırasında yaşandı. 

1980 sonrası dönemde KİT’lerin düzeltilmesi, re-

forme edilmesi gereken yanları, eksikleri elbette 

vardı. On yıllarca, özel firmalara ucuz girdi, kalifi-

ye eleman sağlamakla işlevlendirilmiş, iktidardaki 

sağ partilerce arpalık olarak tepe tepe kullanılmış, 

oy almak için gelişigüzel yatırımlarla görevlendi-

rilip iyice çıkmaza sokulmuş KİT’lerin tabi ki ope-

rasyona ihtiyacı olacaktı. Ama bu operasyonun 

ille de özelleştirme, tasfiye, kapama olması gerek-

miyordu. Bugün, o kuruluşlarda 500 bin daha az 

insan çalışıyor. Özelleştirmeler işsiz bıraktı, gü-

vencesizleştirdi, sendikasızlaştırdı.

Türkiye şartlarında devlet müdahalesi, KİT yatı-

rımcılığı, 1930’larda bir ihtiyaçtan doğdu. Bir ide-

olojik seçim değildi. Yeterli sermaye birikiminin 

olmadığı bir ülkede devlet kapitalizmine duyulan 

ihtiyaçla ilgiliydi. 1950’lerden 1980’lere gelince-

ye kadar da KİT’ler ihtiyaçtan varoldular. Kırda, 

Et-Balık, SEK ile, yüksek teknolojide Erdemir, 

Petkim ile hep özel sektörün yetmediği alanlar-

da oldular, özel sermaye birikiminin kaldıraçları 

olarak kullanıldılar. Öte tarafta ise bölgesel uçu-

rumların açılmasını önlediler, işsizliğin patlama-

sına karşı güvence oldular, sendikal iklimin iyi-

leşmesine katkıda bulundular. Daha birçok şey 

sayılabilir.

Tasfiye yerine, KİT’lerin birçoğu iyileştirilebilir, 

miyadı dolanlar kapatılır, ama günün ihtiyaçları-

na göre çağdaş, teknolojik donanımlı, Türkiye’ye 

rekabet gücü sağlayacak, istihdam dostu yenileri 

açılabilirdi, ama yapılmadı. Özellikle 2000 sonrası-

nın icraatlarında, IMF borçlarının da zorlamasıyla, 

büyük tasfiyeler gerçekleşti: Telekom, Tüpraş, PO, 

Petkim, Erdemir, Tekel ardı ardına satıldı. Özellik-

le AKP iktidarında, sağlanmış hukuki altyapının 

rüzgarıyla özelleştirmeler, tasfiyeler, kapatmalar 

yoğunlaştırıldı. 

Özelleştirmeden elde edilen 65 milyar doları 

aşan gelirin ise ÖİB verilerine göre, yüzde 60’ı 

Hazine’ye aktarıldı ve kamu açıklarının daraltıl-

masında kullanıldı. Diğer yüzde 40’lık kısım ise 

ağırlıkla sistemin faiz giderlerine, borç taksitleri-

ne, ÖİB bürokrasisine harcandı. 

Bu büyük tasfiyenin ardından, KİT’lere sanayide, 

enerjide yatırım kapıları kapatıldı. Ancak, onlar-

dan doğan açık, özel sektör yatırımlarıyla kapatı-

lamadığı için Türkiye hem sanayisizleşme sorunu 

yaşamaya başladı hem de enerji arzı güvensizliği 

sorunu ile karşı karşıya kaldı. 

Gelecek yılların ekonomi politikaları saptanırken, 

geçmişte kalan 30 yılın muhasebesi iyi yapılmalı 

ve zararın neresinden dönülürse kârdır atasözü, 

kamu işletmeciliği potansiyeli,  sanayileşmeye, 

teknoloji birikimine, istihdama, bölüşüme, bölge-

sel dengeye yaptığı katkılarla yeniden hatırlan-

malıdır.
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Ek 1

1985-2015 DÖNEMİNDE KAPATILAN KAMU TESİS VE FABRİKALARI

VARLIK ADI KURULUŞ VARLIK ADI
Kapatma 
Kararı  
Tarihi

1. Adana Pamuk Satınalma ve Çırçır Fab. 
İşletmesi

SÜMER HOLDİNG
Adana Pamuk Satınalma ve Çırçır Fab. İş-
letmesi

08.05.2003

2. Adana Tarım Mak. İmalat İşletmesi T. ZİRAİ DONATIM AŞ. Adana Tarım Mak. İmalat İşletmesi 15.07.1998
3. Adapazarı Yaprak Tütün İşletmesi 

Müdürlüğü
TEKEL

Adapazarı Yaprak Tütün İşletmesi Müdür-
lüğü

29.04.2002

4. Afyon Tarım İşletmesi T. ŞEKER FAB. AŞ. Afyon Tarım İşletmesi 10.11.2006
5. Ahmetli Yaprak Tütün İşletme Müdür-

lüğü
TEKEL Ahmetli Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 03.08.2004

6. Akdeniz Pamuklu Sanayi İşletmesi SÜMER HOLDİNG Akdeniz Pamuklu Sanayi İşletmesi 26.08.2004

7. Akkuş İşletmesi SEKA Akkuş İşletmesi 21.10.2003
8. Alaşehir Yaprak Tütün İşletme Müdür-

lüğü
TEKEL Alaşehir Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006

9. Ankara Tarım Mak. İmalat İşl. T. ZİRAİ DONATIM AŞ. Ankara Tarım Mak. İmalat İşletmesi 15.07.1998
10. Antalya Pam. Dok. San. T. AŞ. üretim 

birimleri
SÜMER HOLDİNG

Antalya Pam. Dok. San. T.AŞ. üretim birim-
leri

23.09.2004

11. Ardanuç İşletmesi SEKA Ardanuç İşletmesi 21.10.2003

12. Ardeşen İşletmesi ORÜS Ardeşen İşletmesi 13.01.1998
13. Balıkesir Yaprak Tütün İşletme Mü-

dürlüğü
TEKEL Balıesir Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006

14. Bandırma Yaprak Tütün İşletme Atöl-
yesi

TEKEL Bandırma Yaprak Tütün İşletme Atölyesi 08.08.2006

15. Bandırma Yaprak Tütün İşletme Mü-
dürlüğü

TEKEL Bandırma Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006

16. Bergama Pam. İp. ve Dok. San. T. AŞ. 
üretim birimleri

SÜMER HOLDİNG
Bergama Pam. İp. ve Dok. San. T.AŞ. Üretim 
Birimleri

26.08.2004

17. Bergama Yaprak Tütün İşletme Mü-
dürlüğü

TEKEL Bergama Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 03.08.2004

18. Bucak Yaprak Tütün İşletme Müdür-
lüğü

TEKEL Bucak Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006

19. Bursa Merinos Yünlü Sanayi İşletmesi SÜMER HOLDİNG Bursa Merinos Yünlü Sanayii İşletmesi 23.09.2004

20. Çankırı Kaya Tuzlaları TEKEL Çankırı Kaya Tuzlaları 29.04.2002

21. Çine Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü TEKEL Çine Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 04.06.2002

22. Çivril Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü TEKEL Çivril Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 03.08.2004
23. Demirci Yaprak Tütün İşletme Müdür-

lüğü
TEKEL Demirci Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006

24. Dikili Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü TEKEL Dikili Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 03.08.2004

25. Diyarbakır Halı Fabrikası SÜMER HOLDİNG Diyarbakır Halı Fabrikası 11.03.1998
26. Doğanşehir Yaprak Tütün İşletme Mü-

dürlüğü
TEKEL

Doğanşehir Yaprak Tütün İşletme Müdür-
lüğü

08.01.2004

27. Düzce Yaprak Tütün İşletme Müdür-
lüğü

TEKEL Düzce Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 29.04.2002

28. Elazığ Gübre Sanayi AŞ. Fabrikası TÜGSAŞ Elazığ Gübre Sanayi AŞ. Fabrikası 18.04.2000

29. Erzincan Tuz İşletme Müdürlüğü TEKEL Erzincan Tuz İşletme Müdürlüğü 31.01.2005

30. Erzurum İspir Ayakkabı Fabrikası SÜMER HOLDİNG Erzurum İspir Ayakkabı Fabrikası 18.11.1996
31. Erzurum Tarım Alet Makinaları İşlet-

mesi
T. ZİRAİ DONATIM AŞ. Erzurum Tarım Alet Makinaları İşletmesi 06.03.2000

32. Eşme Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü TEKEL Eşme Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006

33. Fatsa Balık Mamülleri İşletmesi EBK Fatsa Balık Mamülleri İşletmesi 28.02.2001
34. Fethiye Yaprak Tütün İşletme Müdür-

lüğü
TEKEL Fethiye Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 03.08.2004

35. Gaziantep İçki Fabrikası TEKEL Gaziantep İçki Fabrikası 07.07.2003
36. Gemlik Sungipek ve Vizkoz Mamulleri 

San. İşletmesi
TEKEL

Gemlik Sungipek ve Vizkoz Mamulleri San. 
İşletmesi

29.04.2002
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37. Gerze Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü TEKEL Gerze Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006
38. Geyve Yaprak Tütün İşletme Müdür-

lüğü
TEKEL Geyve Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 07.04.2004

39. Gölmarmara Yaprak Tütün İşletme 
Müdürlüğü

TEKEL
Gölmarmara Yaprak Tütün İşletme Müdür-
lüğü

03.08.2004

40. Güney Yaprak Tütün İşletme Müdür-
lüğü

TEKEL Güney Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006

41. Hacıömer Halıcılık Tesisi SÜMER HOLDİNG Hacıömer Halıcılık Tesisi 06.12.1997

42. Hatay Yaprak Tütün İşletme Atölyesi TEKEL Hatay Yaprak Tütün İşletme Atölyesi 08.08.2006
43. Havza Yaprak Tütün İşletme Müdür-

lüğü
TEKEL Havza Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006

44. Haydarpaşa Et İşleme Tesisi EBÜAŞ Haydarpaşa Et İşleme Tesisi 24.04.2003
45. Hendek Yaprak Tütün İşletme Müdür-

lüğü
TEKEL Hendek Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 23.01.2004

46. Isparta Halı Fabrikası SÜMER HALI AŞ. Isparta Halı Fabrikası 10.03.2008
47. İslahiye Yaprak Tütün İşletme Müdür-

lüğü
TEKEL İslahiye Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006

48. İvrindi Yaprak Tütün İşletme Müdür-
lüğü

TEKEL İvrindi Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006

49. İzmir Basma Sanayii İşletmesi SÜMER HOLDİNG İzmir Basma Sanayii İşletmesi 14.11.2000

50. İzmir Sigara Fabrikası TEKEL İzmir Sigara Fabrikası 29.04.2002

51. İzmir Tarım Mak. İmalat İşletmesi T. ZİRAİ DONATIM AŞ. İzmir Tarım Mak. İmalat İşletmesi 15.07.1998

52. İzmit İşletmesi SEKA İzmit İşletmesi 08.11.2004

53. İzmit Klor-Alkali Fabrikası SEKA İzmit Klor-Alkali Fabrikası 20.07.2000
54. Karacasu Yaprak Tütün İşletme Mü-

dürlüğü
TEKEL Karacasu Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006

55. Kayseri Et Kombinası EBÜAŞ Kayseri Et Kombinası 08.11.2004

56. Kayseri Pamuklu İşletmesi SÜMER HOLDİNG Kayseri Pamuklu İşletmesi 09.08.1999

57. Kelkit Kibrit Fabrikası TEKEL Kelkit Kibrit Fabrikası 07.04.2004

58. Keskin Hazır Giyim Tesisi KÖYTEKS Keskin Hazır Giyim Tesisi 02.08.1995

59. Kınık Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü TEKEL Kınık Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006

60. Kırıkkale Şarap Fabrikası TEKEL Kırıkkale Şarap Fabrikası 07.07.2003

61. Kırklareli Tarım Mak. İmalat İşletmesi T. ZİRAİ DONATIM AŞ. Kırklareli Tarım Mak. İmalat İşletmesi 15.07.1998

62. Kiraz Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü TEKEL Kiraz Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006
63. Kocaeli Yaprak Tütün İşletme Müdür-

lüğü
TEKEL Kocaeli Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 23.01.2004

64. Köprübaşı Yaprak Tütün İşletme Mü-
dürlüğü

TEKEL Köprübaşı Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006

65. Kutlular İşletme Müdürlüğü KBİ Kutlular İşletme Müdürlüğü 07.05.1996
66. M. Kemalpaşa Yaprak Tütün İşletme 

Müdürlüğü
TEKEL

M. Kemalpaşa Yaprak Tütün İşletme Mü-
dürlüğü

08.08.2006

67. Manisa Pam. Men. AŞ. üretim birimleri SÜMER HOLDİNG Manisa Pam. Men. AŞ. üretim birimleri 26.08.2004
68. Menemen Yaprak Tütün İşletme Mü-

dürlüğü
TEKEL Menemen Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 03.08.2004

69. Merzifon Yaprak Tütün İşletme Mü-
dürlüğü

TEKEL Merzifon Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 07.04.2004

70. Mudanya Yaprak Tütün İşletme Mü-
dürlüğü

TEKEL Mudanya Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 04.06.2002

71. Murgul İzabe Tesisi KBİ Murgul İzabe Tesisi 07.05.1996

72. Nazilli Basma Sanayi İşletmesi SÜMER HOLDİNG Nazilli Basma Sanayii İşletmesi 14.11.2000
73. Niksar Yaprak Tütün İşletme Müdür-

lüğü
TEKEL Niksar Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006

74. Osmancalı Yaprak Tütün İşletme Atöl-
yesi

TEKEL Osmancalı Yaprak Tütün İşletme Atölyesi 08.08.2006

75. Ödemiş Yaprak Tütün İşletme Müdür-
lüğü

TEKEL Ödemiş Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 04.06.2002

76. Pamukova Tarım Mak. Araştırma Ens. T. ZİRAİ DONATIM AŞ. Pamukova Tarım Mak. Araştırma Ens. 15.07.1998
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77. Pazarlama İşletmesi SÜMER HOLDİNG Pazarlama İşletmesi 03.09.2004

78. Samsun Yaprak Tütün İşletme Atölyesi TEKEL Samsun Yaprak Tütün İşletme Atölyesi 08.08.2006

79. Sanayi Nakliyat AŞ.
T. ŞEKER FABRİKALA-
RI AŞ.

Sanayi Nakliyat AŞ. 06.08.2001

80. Sarıkamış Ayakkabı İşletmesi SÜMER HOLDİNG Sarıkamış Ayakkabı İşletmesi 02.12.2004

81. Sarmısaklı Tarım İşletmesi T. ŞEKER FAB. AŞ. Sarmısaklı Tarım İşletmesi 10.11.2006

82. Saruhanlı Yaprak Tütün İşletme Atöl-
yesi

TEKEL Saruhanlı Yaprak Tütün İşletme Atölyesi 08.08.2006

83. Savaştepe Yaprak Tütün İşletme Mü-
dürlüğü

TEKEL Savaştepe Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 03.08.2004

84. Sekili Kaya Tuzlaları TEKEL Sekili Kaya Tuzlaları 29.04.2002

85. Sındırgı Yaprak Tütün İşletme Müdür-
lüğü

TEKEL Sındırgı Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006

86. Sinop Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü TEKEL Sinop Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 07.04.2004

87. Soma Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü TEKEL Soma Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 03.08.2004

88. Ş.Urfa Tarım Alet Makinaları İşletmesi T. ZİRAİ DONATIM AŞ. Ş. Urfa Tarım Alet Makinaları İşletmesi 30.10.2000

89. Şanlıurfa Suma Fabrikası TEKEL Şanlıurfa Suma Fabrikası 07.07.2003

90. Şarköy Yaprak Tütün İşletme Müdür-
lüğü

TEKEL Şarköy Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 07.04.2004

91. Şebinkarahisar Yaprak Tütün İşletme 
Müdürlüğü

TEKEL
Şebinkarahisar Yaprak Tütün İşletme Mü-
dürlüğü

08.08.2006

92. Tabacs Turcs S. A. (Yüzde 100 Hissesi) TEKEL Tabacs Turcs S. A. (Yüzde 100 Hissesi) 27.09.2004

93. Tarsus Mensucat Boyaları San. İşlet-
mesi

SÜMER HOLDİNG Tarsus Mensucat Boyaları San. İşletmesi 10.10.2000

94. Taşköprü Jüt İpliği Fabrikası TEKEL Taşköprü Jüt İpliği Fabrikası 08.01.2004

95. Taşucu Kağıt Sanayii İşletmesi Üretim 
Birimleri

SÜMER HOLDİNG
Taşucu Kağıt Sanayii İşletmesi Üretim Bi-
rimleri

02.11.2009

96. Tatvan Kazak Üretim Tesisi KÖYTEKS Tatvan Kazak Üretim Tesisi 18.09.1997

97. Tercan Ayakkabı İşletmesi SÜMER HOLDİNG Tercan Ayakkabı İşletmesi 02.12.2004

98. Tire Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü TEKEL Tire Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006

99. Trabzon Balık Mamulleri Fabrikası EBÜAŞ Trabzon Balık Mamulleri Fabrikası 08.07.1999

100. Trabzon Yaprak Tütün İşletme Müdür-
lüğü

TEKEL Trabzon Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 03.08.2004

101. Turgutlu Yaprak Tütün İşletme Mü-
dürlüğü

TEKEL Turgutlu Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 04.06.2002

102. Tuzluca Kaya Tuzlaları TEKEL Tuzluca Kaya Tuzlaları 29.04.2002

103. Ulubey Yaprak Tütün İşletme Müdür-
lüğü

TEKEL Ulubey Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 03.08.2004

104. Urla Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü TEKEL Urla Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006

105. Van Deri ve Kundura Sanayii İşletmesi SÜMER HOLDİNG Van Deri ve Kundura Sanayii İşletmesi 02.12.2004

106. Vezirköprü Yaprak Tütün İşletme Mü-
dürlüğü

TEKEL Vezirköprü Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006

107. Yaprak Tütün Bakım Amirlikleri TEKEL Yaprak Tütün Bakım Amirlikleri 02.11.2009

108. Yaprak Tütün İşletme Fabrika ve Atöl-
yeleri

TEKEL Yaprak Tütün İşletme Fabrika ve Atölyeleri 02.11.2009

109. Yatağan Yaprak Tütün İşletme Müdür-
lüğü

TEKEL Yatağan Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006

110. Yenice Yaprak Tütün İşletme Müdür-
lüğü

TEKEL Yenice Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 03.08.2004

111. Yenişehir Yaprak Tütün İşletme Mü-
dürlüğü

TEKEL Yenişehir Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 04.06.2002

112. Hakkari Yüksekova Kombinası EBÜAŞ Yüksekova Kombinası 13.08.1997

113. İstanbul Zeytinburnu Et Kombinası EBÜAŞ Zeytinburnu Et Kombinası 24.04.2003
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İSTİHDAM SANAYİYE FAZLA 
GELİYOR; İŞSİZLİK KAPIDA…

Özet
Ortalaması yüzde 3’te kalan ve düşük büyüme dönemi olarak adlandırılabilecek 2012–2014 dönemi-
nin ardından yeniden tırmanışa geçen işsizlik, önümüzdeki aylarda biraz daha başını kaldıracağına 
dair işaretler veriyor. 

İşsizliğin tarım-dışı sektörlerin tümünde artması muhtemel, ama sanayi ve inşaatta daha erken baş-
layabileceği söylenebilir. Bunun nedeni de sanayi ve inşaatın, geçmiş büyüme hızları ile yarattık-
ları istihdam imkanları arasındaki uyumsuzluk ya da açıklanması zor istihdam artışının, bu dönem 
normalleşmeye geçmesi ile ilgilidir. Yeterince büyüme olmadığı halde, bir nedenle işte tutulan ça-
lışanların, büyümenin yatay seyri ile azaltılması, işyerlerinde tensikatların hızlanması, muhtemel 
görünüyor. Buna etki eden bir dizi iç ve dış etken var. 

2001 krizinin ardından IMF ile birlikte uygulamaya konulan ekonomik programın görece istikrar 
sağladığı Türkiye ekonomisine 2003 sonrasında yoğun dış kaynak girişi yaşandı. Yılda ortalama 40 
milyar doları bulan bu önemli dış kaynak girişi ile ekonomi yılda ortalama yüzde 5’e yakın büyürken 
istihdam da hızla arttı. 2005 yılında 19,6 milyon olan istihdam, 2014 yılında 26 milyona yaklaştı. Bu, 
10 yılda 6 milyonun üstünde bir istihdam artışı anlamına gelmektedir. Başka bir ifadeyle, yılda orta-
lama 600 bin kişinin işe yerleştirilmesi anlamına gelmektedir. 

Bu görüntünün kadrajını biraz daha daraltıp sanayiye yoğunlaşılırsa görüntü şöyledir: 2005–2014 
döneminde sanayide yıllık büyüme ortalama yüzde 4,8’i bulurken istihdam da bu sürede 4,2 mil-
yondan 5,3 milyona çıkmıştır. Bu, 1 milyonun üstünde sanayi istihdamı artışı demektir. İlk bakışta 
“istihdam dostu”, “istihdam yaratan büyüme” gibi görünen bu fotoğraf gerçeği yansıtmakta mıdır, 
yoksa ortada büyüme ile uyuşmayan bir istihdam fazlalığı mı vardır? 

Sanayi ve inşaatta yaratılmış görünen istihdam ile büyüme gerçeği arasında açıklanabilir bir uyum 
bulunmamaktadır. Hem sanayinin hem inşaat sektörünün istihdamındaki artış, özellikle bazı kon-
jonktürlerde ve özellikle son 3 yılda bu sektörlerdeki büyümenin çok üstünde seyretmektedir. 

Bu durum eğer bir istatistiki kalite düşüklüğünden kaynaklanmıyorsa, söz konusu sektörlerde firma-
ların ani daralmalar ve genişlemelerde istihdamda fazla ayarlama yapmadıkları, daha istikrarlı bir 
büyüme ivmesini yakalama umuduyla istihdamlarına dokunmadıkları şeklinde yorumlanabilir.

 Bunun yanı sıra, kıdem ve ihbar tazminatları yükü de firmaları istihdamda tasarruf konusunda cay-
dırıcı bir rol oynuyor olabilir. Ayrıca, ücretlerin düşüklüğü de firmalara tasarrufu istihdamdan baş-
latmama konusunda etkili olabilir. 

Ancak, alışıldık bir büyüme ivmesinin yakalanmasının zorlaştığı son 3 yıl ve yakın gelecek, risklerin 
artması ile birlikte başta sanayide olmak üzere, öteki sektörlerde de firmaları tensikata zorlayabile-
cektir. 

Sanayinin Sorunları ve Analizleri (VII)
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O rtalaması yüzde 3’te kalan ve düşük büyüme 
dönemi olarak adlandırılabilecek 2012–2014 

döneminin ardından yeniden tırmanışa geçen iş-
sizlik, önümüzdeki aylarda biraz daha başını kal-
dıracağına dair işaretler veriyor. 

İşsizliğin tarım-dışı sektörlerin tümünde artma-
sı muhtemel, ama sanayi ve inşaatta daha er-
ken başlayabileceği söylenebilir. Bunun nedeni 
de sanayi ve inşaatın, geçmiş büyüme hızları ile 
yarattıkları istihdam imkanları arasındaki uyum-
suzluk ya da açıklanması zor istihdam artışının, 
bu dönem normalleşmeye geçmesi ile ilgilidir. Ye-
terince büyüme olmadığı halde, bir nedenle işte 
tutulan çalışanların, büyümenin yatay seyri ile 
azaltılması, işyerlerinde tensikatların hızlanması, 
muhtemel görünüyor. Buna etki eden bir dizi iç ve 
dış etken var. 

BÜYÜME VE İSTİHDAM
2001 krizinin ardından IMF ile birlikte uygulama-
ya konulan ekonomik programın görece istikrar 
sağladığı Türkiye ekonomisine 2003 sonrasında 
yoğun dış kaynak girişi yaşandı. Yılda ortalama 40 
milyar doları bulan bu önemli dış kaynak girişi ile 

ekonomi yılda ortalama yüzde 5’e yakın büyürken 
istihdam da hızla arttı. 2005 yılında 19,6 milyon 
olan istihdam, 2014 yılında 26 milyona yaklaştı. 
Bu, 10 yılda 6 milyonun üstünde bir istihdam artışı 
anlamına gelmektedir. Başka bir ifadeyle, yılda or-
talama 600 bin kişinin işe yerleştirilmesi anlamına 
gelmektedir. 

Bu görüntünün kadrajını biraz daha daraltıp sa-
nayiye yoğunlaşılırsa görüntü şöyledir: 2005–2014 
döneminde sanayide yıllık büyüme ortalama yüz-
de 4,8’i bulurken istihdam da bu sürede 4,2 mil-
yondan 5,3 milyona çıkmıştır. Bu, 1 milyonun üs-
tünde sanayi istihdamı artışı demektir. 

İlk bakışta “istihdam dostu”, “istihdam yaratan 
büyüme” gibi görünen bu fotoğraf gerçeği yansıt-
makta mıdır, yoksa ortada büyüme ile uyuşmayan 
bir istihdam fazlalığı mı vardır?

İŞSİZLİKTE ARTIŞ-DÜŞÜŞ-ARTIŞ…
2008–2009 küresel krizinin sert dalgalarının 
Türkiye’ye vurması ile birlikte yaşanan ekonomik 
küçülmenin neden olduğu istihdam kayıplarına ve 
işgücünde meydana gelen konjonktürel artışlara 

Grafik 1. Büyüme ve İstihdam Artışı: 2005-2014, Bin Kişi (%)

Kaynak: TÜİK

İstihdam

San. İstih.

GSYİH

San. KD.
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bağlı olarak işsizlikte yüksek artışlar görülmüştü.

Krizin sanayi üzerinde olumsuz etkilerinin görül-
meye başlandığı 2008 yılının 2. çeyreğini krizin 
başlangıç dönemi olarak alırsak, 2008’in 1. çeyre-
ğinde toplam işsizlik oranı yüzde 11,9, tarım dışı 

işsizlik oranı da yüzde 14,2 düzeyindeydi. Ardın-
dan yüksek büyümeye bağlı olarak işsizlikte hızlı 
bir düşüş yaşandı.

Krizin dip noktasını oluşturan 2009’un 1. çeyreğin-
de bu oranlar, sırasıyla yüzde 16,1 ve 19,3’e yük-

Grafik 2. İşsizler ve İşsizlik Oranı: 2005-2014 (%)

Grafik 3. 2006-2014 Döneminde Büyüme ve İstihdamda Yıllık Artış ve 
Büyemenin İş Yaratma Kapasitesi (Esneklik)

İşsizlik (%)

Tarım Dışı İşsizlik (%)

İşsizler (bin)

Büyeme (%)

İstihdam (%)

Esneklik
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seldi, izleyen çeyreklerde tempo düştü. Sonuçta, 
2009 yıllık ortalamada resmi işsizlik, yüzde 13, 
tarım dışı işsizlik de yüzde 16 olarak gerçekleşti. 
Devamında ise 2010 ve 2011’de işsizlik, sırasıyla 
yüzde 11’e ve yüzde 9’a kadar düşerek 2009 orta-
lamasından 4 puan geriledi. Tarım dışı işsizlikte 
de 2009’daki düzeyden 5 puan aşağı gelindi. 

İşsizlikteki bu düşüşte 2010 ve 2011’de yaşanan 
yüksek büyümenin etkisi kadar, büyümenin istih-
dam yaratma kapasitesinde ortaya çıkan beklen-
medik artışın da önemli payı vardı. 

İşsizliğin gerilemesinde tarım istihdamındaki şa-
şırtıcı artışın rolü, kamuoyunda ve akademik çev-
relerde çok tartışıldı. Tarım yeterince büyümediği 
halde, istihdam artış gösteriyordu. Bu garip duru-
mu bir yana bırakıp tarım dışı istihdam-büyüme 
ilişkisine bakıldığında, işsizlikte gerileme, istih-
damda dikkat çekici artışlar gözlendi.

2008 krizi öncesi ile karşılaştırıldığında, büyüme-
nin istihdam yaratma kapasitesinde 2009–2011 
döneminde çarpıcı bir artışın yaşandığı, ayrıca 
sektörler temelinde de büyüme-istihdam ilişkisi-
nin bir hayli farklılaşabildiği görülüyordu. 

Durum, yıllık yüzde 3 büyüme temposuna düşülen 
yıllarda da ilginç görüntüler ortaya koydu.

İSTİHDAM KAPASİTESİ: ESNEKLİK

Kriz öncesi ve kriz sonrası tarım dışı GSYH artışla-
rı (büyüme oranları), sektörel istihdam artışları ve 
bu değişkenlerin birbirine bölünmesi ile elde edi-
len esneklik katsayıları, diğer ifade ile büyümenin 
istihdam yaratma kapasitesi göstergeleri, ilginç 
bulgular ortaya koymaktadır. 

Tarım dışı toplulaştırılmış olarak dikkate alınırsa, 
GSYİH büyümesi kriz öncesi üç yılda yıllık ortala-
ma yüzde 5,1, istihdam artışı da yüzde 3 oldu. Bu 
durumda, büyümenin istihdam yaratma kapasite-
si anlamına gelen esneklik katsayısı 0,59 olarak 
belirmektedir. 

ILO’nun hesaplarına göre bu esneklik katsayısı, 
Batı Avrupa bölgesinde 0,42, Kuzey Amerika’da 
ise 0,23’tür. Sanayide esneklik, Hizmetler sektö-
ründen daha düşük, sırasıyla, Batı Avrupa’da 0,5 
ve 0,74, Kuzey Amerika’da 0,26 ve 0,60’tır. 

Kriz öncesi Türkiye’nin 0,6’lık esneklik düzeyi, bü-
yümenin istihdam yaratma kapasitesi açısından, 
toplam faktör verimliliğinde meydana gelen artış-
lar da dikkate alınırsa, düşük sayılmamaktadır. 

Kriz yılı 2009 sonrası iki yılda büyümenin istihdam 
yaratma kapasitesinin büyük ölçüde yükseldiğini 
gözlemliyoruz: Bu dönemde yıllık tarım dışı GSYİH 
artışı yüzde 4,9, istihdam artışı da yüzde 3,8 oldu. 
Böylece İstihdam-Büyüme esneklik katsayısı 0,8’e 
yükseldi. Bu, basit bir ifade ile mevcut GSYH ve 
istihdam düzeyinde, yüzde 10’luk bir büyümenin 
istihdamda yüzde 8’lik bir istihdam artışı imkanı 
yarattığı anlamına gelmektedir. 

Ama daha dikkat çekeni, düşük büyüme dönemi 
diye bilinen 2012–2014 arası yaşananlardır. Bu dö-
nemde de tarım dışı büyümenin yıllık ortalaması-
nın yüzde 3,7 olmasına karşın, istihdamda artışın 

Yıllar Büyüme (%) İstihdam Esneklik

2006 8,3 4,5 0,55

2007 6,2 2,5 0,41

2008 1,0 2,0 2,14

Kriz öncesi 5,1 3,0 0,59

2009 -4,3 -0,8 0,18

2010 9,8 5,7 0,59

2011 9,2 6,4 0,70

Kriz sonrası 4,9 3,8 0,78

2012 2,2 4,4 1,99

2013 5,0 4,1 0,82

2014 3,8 5,5 1,44

Düş. Büy. 3,7 4,7 1,27

Tablo 1. Tarım Dışında Büyüme ve İstihdam 
Artışı ile Esneklik

Kaynak: TÜİK veri tabanında hesaplamalar
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yıllık yüzde 4,7’ye çıktığı görülmektedir. 
Bu, büyümenin istihdam yaratma kapa-
sitesinin 1,3’e yakın tırmanması anlamı-
na gelmekte ve önemli açıklamalar ge-
rektirmektedir. 

Esneklik katsayısının kriz öncesinde 
0,6’dan kriz sonrası 0,8’e, son 3 yılda da 
1,3’e çıkması için bir yandan toplam fak-
tör verimliliği artışının ciddi ölçüde ya-
vaşlaması, diğer yandan da büyümenin 
ziyadesiyle istihdam dostu bir büyüme 
haline gelmesi gerekir. Bu konuda bir 
fikir edinebilmek için büyüme-istihdam 
ilişkisinin sektörlere göre analizi yerin-
de olacaktır.

İSTİHDAM YARATAN 
İNŞAAT

Kriz sonrasında büyüme-istihdam iliş-
kisindeki en çarpıcı, şaşırtıcı gelişme 
inşaat sektöründe yaşanmış görünüyor. 
Kriz öncesinde inşaat sektöründe yıllık 
büyüme ortalaması yüzde 5,4, istihdam 
artışı yüzde 4,2, böylece esneklik 0,8 idi. 
Yani sektör yüzde 10 büyüdükçe, istih-
damı da yüzde 8 artırıyordu. Bu yüksek 
bir oran ama inşaat sektörünün emek 
ağırlıklı olduğu dikkate alınırsa, makul 
bir oran olduğu söylenebilir de. Ancak 
kriz ertesinde inşaatın esneklik katsa-
yısı 2,4’e kadar çıktı. Bir bakıma inşaat 
sektöründe üretim artışı aşırı emek kat-
kısından kaynaklanmış demektir. 

Son 3 yılda ise esneklik 1,3’e düşse de 
sektörün yine de emek-yoğun olduğu 
görülmektedir. 

Bu durumun ekonomik rasyonalite çer-
çevesinde açıklanması zordur, çünkü 
esneklik katsayısında böyle bir artış 
ancak inşaat sektöründe vahim bir 

YILLAR
BÜYÜME

Tarım Sanayi İnşaat Hizmetler GSYİH

2006 1,4 8,4 18,5 7,1 6,9

2007 -6,7 5,8 5,7 6,4 4,7

2008 4,3 0,4 -8,1 2,3 0,7

Kriz öncesi -0,4 4,8 5,4 5,3 4,1

2009 3,6 -6,9 -16,1 -1,8 -4,8

2010 2,4 13,0 18,3 7,6 9,2

2011 6,1 9,7 11,5 8,8 8,8

Kriz sonrası 4,0 5,3 4,6 4,9 4,4

2012 3,1 1,8 0,6 2,5 2,1

2013 3,5 3,4 7,4 5,5 4,2

2014 -1,9 3,8 2,2 4,0 2,9

Düşük Büy. 1,6 3,0 3,4 4,0 3,1

YILLAR
İSTİHDAM

Tarım Sanayi İnşaat Hizmetler GSYİH

2006 -7,2 2,9 8,7 4,8 1,5

2007 -2,3 0,9 3,3 3,1 1,4

2008 1,6 3,0 0,6 1,8 2,0

Kriz öncesi -2,6 2,3 4,2 3,2 1,6

2009 2,8 -7,9 5,4 1,7 0,1

2010 7,0 10,4 9,9 3,3 6,0

2011 6,5 4,9 17,2 5,7 6,4

Kriz sonrası 5,4 2,5 10,8 3,6 4,2

2012 -2,1 1,3 2,2 6,0 2,9

2013 -1,8 4,0 3,0 4,3 2,8

2014 5,1 4,2 8,1 5,6 5,4

Düşük Büy. 0,4 3,2 4,4 5,3 3,7

YILLAR
ESNEKLİK

Tarım Sanayi İnşaat Hizmetler GSYİH

2006 -5,3 0,3 0,5 0,7 0,2

2007 0,3 0,2 0,6 0,5 0,3

2008 0,4 8,7 -0,1 0,8 3,0

Kriz öncesi 7,1 0,5 0,8 0,6 0,4

2009 0,8 1,1 -0,3 -0,9 0,0

2010 3,0 0,8 0,5 0,4 0,7

2011 1,1 0,5 1,5 0,6 0,7

Kriz sonrası 1,4 0,5 2,4 0,7 1,0

2012 -0,7 0,7 3,9 2,4 1,4

2013 -0,5 1,2 0,4 0,8 0,7

2014 -2,6 1,1 3,7 1,4 1,9

Düşük Büy. 0,3 1,1 1,3 1,3 1,2

Tablo 2. Sektörlerin Büyüme ve İstihdam Göstergeleri

Kaynak: TÜİK veri tabanında hesaplamalar
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teknolojik gerilemenin yaşanması, geleneksel 
metotlarla, kaba işgücü ile inşaat yapılması gibi 
nedenlerle mümkün olabilir. Oysa inşaatın nasıl 
makine-yoğun yapılmaya başlandığı ortada. Bir 
başka açıklama, firmaların istihdamla pek oyna-
madıkları şeklinde olabilir. Yani sektör, küçülme 
dönemlerinde istihdamı hemen azaltmamakta, 
genişlemede de hemen artırmamaktadır.

İnşaattaki büyüme ile istihdamdaki oranın çarpık-
lığı, inşaatın milli gelirdeki payı ile istihdamdaki 
payının gelişiminde de görülebilir. 2005’te inşaa-
tın milli gelirde payı yüzde 4,4, istihdamdaki payı 
ise 5,6 idi. Arada 1,2 puan istihdam lehine fark 
vardı. Ancak 2014’e gelindiğinde, GSYİH’de inşa-
atın payı yüzde 4,4 olmasına karşılık istihdamda-
ki payı yüzde 9,7’ye çıkmış görünmektedir. Bu da 
aradaki puan farkının 5,3’e çıkmış olması demek-
tir. 

İnşaat sektöründeki katma değer artışı ya da is-
tihdam artışında veri kalitesizliği nedeniyle de bu 
sonuçlar görülüyor olabilir. Bu da bir açıklama yo-
ludur. 

SANAYİDE İSTİHDAM ARTIŞI
Sanayideki büyüme-istihdam ilişkisinde de açık-
lanmaya muhtaç gelişmeler yaşandı: Kriz önce-
sinde 0,5 olan esneklik katsayısı kriz sonrasında 
değişmedi ve 0,5’te kaldı. 2012–2014 döneminde 
ise 1,1 gibi oldukça yüksek bir noktaya çıktı. Bu, 
neredeyse sanayide katma değer artışının, olduğu 
gibi istihdamdaki mutlak artıştan sağlandığı an-
lamına geliyor. Sanayide katma değer artışından 
çok daha yüksek bir istihdam artışının gerçekleş-
mesi, inşaat için belirttiğimiz gibi, ölçüm sorunla-
rından ya da istihdamda beklentilere dayalı asi-
metrik uyarlamadan kaynaklanıyor olabilir. 

Sanayide büyüme ile istihdamdaki oranın çarpık-
lığı, sanayinin milli gelirdeki payı ile istihdamdaki 
payının gelişiminde de görülebilir. 2005’te sana-
yinin milli gelirde payı yüzde 20,2, istihdamdaki 
payı ise 21,6 idi. Arada 1,4 puan istihdam lehine 
fark vardı. Ancak 2014’e gelindiğinde, GSYİH’de 
sanayinin payı yüzde 19,5’a düşmesine karşılık is-
tihdamdaki payı yüzde 27,7’e çıkmış görünmekte-
dir. Bu da aradaki puan farkının 6,6 puana çıkmış 
olması demektir. 

Grafik 4. İnşaatın GSYİH’deki ve İstihdamdaki Payı (%)

Büy. (%)

İstih. (%)
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HİZMETLERDE DURUM

Tarım dışının en geniş gövdeli sektörü olan hiz-
metlerde de büyümenin kriz sonrasında kriz ön-
cesine kıyasla daha fazla istihdam yarattığını 
gözlemliyoruz. Hizmetlerde 0,6 olan büyüme-is-
tihdam esnekliği kriz sonrasında 0,7’e yükselmiş, 

son 3 yılda ise 1,3 gibi yüksek bir katsayıya çık-
mıştır. 

Hizmetlerde ortaya çıkan büyüme, daha çok emek 
yoğun alt sektörlere bağlı olarak gerçekleşmiş 
ise büyümenin istihdam yaratma kapasitesinde 
bir sıçrama mümkündür. Yine de hizmetlerde de 

Grafik 5. Sanayinin GSYİH ve İstihdamdaki Payları (%)

Grafik 6. Hizmetler Sektörünün GSYİH ve İstihdamdaki Payı (%)

Büy. (%)

İstih. (%)

Büy. (%)

İstih. (%)
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büyümenin kriz sonrasında dikkat çekici ölçüde 
istihdam yaratmaya başladığı, hele ki son 3 yılda 
istihdam artışının büyüme oranın çok üstünde yer 
alan seyri, açıklama gerektiren bir durumdur. 

Hizmetlerde büyüme ile istihdamdaki artışın 
ilişkisi, sanayi ve inşaattan görülenden farklıdır. 
2005’te hizmetlerin milli gelirde payı yüzde 54,1 
ve istihdamdaki payı 47,3 idi. Arada GSYİH lehi-
ne 6,8 puan fark vardı. Ancak 2014’e gelindiğinde, 
GSYİH’de hizmetlerin payı yüzde 57,7’ye çıkarken 
istihdamdaki payı yüzde 51’e çıkmış görünmekte-
dir. Bu da aradaki puan farkının 6,7 puan olması 
demektir. Hizmetler sektörünün, istihdam yaratan 
bir kapasitesi olduğu söylenebilir. 

TARIM DIŞI İSTİHDAM ARTIŞININ 
DAĞILIMI 
Son 3 yılda (2012–2014) ortalama yüzde 3 büyü-
meye rağmen, tarım dışında yaklaşık 1 milyon 827 
bin istihdam artışı gerçekleşti. 

Yıllar Sanayi                                               İnşaat Hizmetler Tarım Dışı

Kriz öncesi 2005-2008 296 142 927 1.364

Kriz sonrası 2009-2011 663 375 953 1.364

Düşük Büy. Dön. 2012-2014 413 195 1.219 1.827

Tablo 3. İstihdamda Mutlak Değişimler (Bin Kişi) 

Grafik 7. Düşük Büyüme Döneminde Tarım Dışı 
İstihdamda Sektörel Dağılım, (2012-2014, 1 Milyon 
827 Bin) 

Bu artışın yaklaşık yüzde 66’sı hizmetlerde, yüzde 
23’ü sanayide, yüzde 11’i de inşaattaki istihdam 
artışlarından kaynaklandı. Kriz öncesinde ise bu 
oranlar, sırasıyla yüzde 68, 22 ve 10’du. Emek yo-
ğun hizmet sektörünün istihdam artışında başat 
bir rol oynadığı düşünüldüğünde, kriz öncesinde 
ortaya çıkan dağılım beklentilere uygundur. Buna 
karşılık kriz ertesinde inşaatın yukarıda betimle-
nen gelişmelerin sonucunda, istihdam artışındaki 
payını yüzde 10’dan yüzde 19’a yükseltmesi hiç de 
makul sayılmaz. Kriz sonrası istihdam artışlarında 
sanayi yüzde 33 pay sahibi göründü, hizmetlerin 
payı ise yüzde 48’de kaldı. 

Krizin ardından, 2009 ikinci çeyreğinden itibaren, 
yeniden dış sermaye girişinin hızlanması ile bir-
likte Türkiye ekonomisinde iç talebe dayalı yük-
sek büyüme yaşandı. Yüksek büyümeye bağlı ola-
rak yüksek istihdam artışlarının gerçekleşmesi, 
bu artışların da işsizliği önemli ölçüde düşürmesi 
anlaşılır bir şeydir. 

Grafik 8. Kriz Öncesi Tarım Dışı İstihdam 
Artışında Sektörel Paylar (%, 1 Milyon 364 
Bin Satış)

%66

%23

%11
%68

%22

%10
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Normal olmayan ise önce sanayide, ardından in-
şaatta büyümeye kıyasla iktisat kuramı çerçeve-
sinde açıklanması zor istihdam artışlarının ya-
şanmış olmasıdır. Kısa adı Betam olan Bahçeşehir 
Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar 
Merkezi’nin, 11/123 no’lu (2011) Araştırma Notun-
da, aynı konuda yaptığı araştırmada, bu kuşkulu 
durum şöyle ifade edilmektedir. “Eğer tarım dışı 
sektörlerde büyümenin istihdam yaratma kapa-
sitesi kriz öncesi düzeyde olsaydı tarım dışı is-
tihdam ne kadar artardı?” sorusunu yanıtlamak 
amacıyla basit bir alıştırma yaptığımızda, son iki 
yılda (2010 ve 2011) tarım dışı istihdamın 1.911 
bin kişi yerine 1.198 kişi artacağını, diğer ifadeyle, 
tarım dışı istihdam artışının 713 bin kişi daha az 
olacağını hesaplıyoruz.” 

Büyüme-istihdam-esneklik tablosu yıldan yıla es-
neklik katsayılarında büyük oynaklıklar olduğunu 
gösteriyor. Bu aşırı oynaklık, veri kalitesinden, 
ölçme sorunlarından kaynaklanabilir. Bunun ya-
nında, firmaların genişleme ve küçülme dönemle-
rinde istihdamı beklentilere göre uyarlamalarıyla 
da ilgili olabilir. Kıdem ve ihbar tazminatlarının 
caydırıcılığının da etkisiyle, firmalar, küçülmede 
istihdamı hemen azaltmamak, genişlemede de 
hemen artırmamak gibi yollara gidiyor olabilirler. 

Grafik 9. Kriz Sonrası Dönemde Tarım Dışı 
İstihdamda Paylar (%, 1 Milyon 991 Bin)

Bu durum bize büyüme-istihdam esnekliğinin, di-
ğer bir ifadeyle, büyümenin istihdam yaratma ka-
pasitesinin ölçümünün nispeten uzun dönemler 
için anlamlı olabileceğini söylüyor.

Bu durum dikkate alınıp analizler daha uzun va-
deli yapıldığında, esneklik kat sayılarının azalma 
yönünde olması beklenmelidir. 

İŞSİZLİK?
2012’den başlayarak Türkiye, yıllık yüzde 3 ve aşa-
ğısı yönlü bir büyüme patikasına girmiş bulunu-
yor. Dünyadaki gelişmeler dikkate alındığında bu 
patikada kalış uzun sürebilir. Bu durum, özellikle 
sanayi ve inşaat sektörlerinde istihdam yaratma 
kapasitesinin daralmasına yol açabilir, bugüne 
kadar biriktirilen işgücü fazlasından tasarrufa git-
mek için firmaları tensikata zorlayabilir.

Kıdem ve ihbar tazminatlarının bir yük olmak-
tan çıkarılmak istenmesi, bu durumla ilgilidir ve 
bu yöndeki taleplerin özellikle yeni hükümet dö-
neminde ısrarla yerine getirilmesi ve sağlanan 
düzenlemelerle (mikro reform da deniliyor) tensi-
katların hızlandırılması mümkündür. 2015 Şubat 
ayında resmi işsizlik oranının yüzde 11,2, tarım 
dışı işsizlik oranının da yüzde 13,2’ye çıktığı anım-
sandığında, özellikle 2015’in ikinci yarısından 
başlayarak tensikattan kaynaklanan işsizlikte ar-
tış muhtemeldir. 

YÜKSEK EĞİTİMLİ İŞSİZLİĞİ
Bu arada, özellikle sanayi ile ilgili yükseköğrenim-
li işgücünün mevcut durumu, sanayide “diplomalı 
işsiz” sorunun daha da büyüyebileceğine işaret 
etmektedir. 

TÜİK verilerine göre, “sanayi çalışanı” profiline 
yatkın üniversite, yüksek okul mezunu işgücü 
“Bilgisayar”, “Mühendislik” ve “İmalat ve işleme” 
şeklinde sınıflandırılıyor. Bu üç dalda 2014 sonu 
itibarıyla, “sanayi işgücü” denilebilecek 910 bin 
kişi olduğu ve bunların yüzde 72’sinin mühendis 
olduğu anlaşılmaktadır. Yüksek eğitimli sanayi iş-
gücü, yükseköğrenim diplomalı işgücünün yüzde 
16’sını oluşturmaktadır. 

%33

%19

%48
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Yüksekokul veya 
Fakülte Mezunu

Mühendislik 
ve İşleri

İmalat ve 
İşleme

Bilgisayar 
Sanayi
İşgücü

Yüzde 
(%)

İşgücü 5.691 662 129 119 910 16,0

İşsiz 606 58 17 20 95 15,7

İstihdam  5.085 604 112 99 815 16,0

İşsizlik oranı (%) 10,6 8,8 13,2 16,6 12,7

İstihdam oranı (%) 70,7 79,7 66,8 68,8 74,3

İşgücüne katıl. (%) 79,2 87,4 76,9 82,5 85,0

Tablo 4. Yüksekokul ve Fakülte Mezunları İçinde Sanayi İşgücünün Durumu (2014, Bin Kişi, %) 

Yüksek öğrenimli sanayi işgücünden istihdam 
edilenler 815 bini bulurken işsiz olanların 95 bini 
bulduğu anlaşılmaktadır. Bu sanayi işsizleri, top-
lam yüksek öğrenimli işsizlerin yüzde 16’sına ya-
kındır ve yüksek eğitimli sanayi işgücünün yüzde 
12,7’si işsiz görünmektedir. Toplamı 3,7 milyona 
yaklaşan yükseköğrenimli işgücü arasında işsizlik 
oranının yüzde 10,6 olduğu anımsandığında, sa-
nayi için eğitilmiş nüfusta bu oranın 2 puan daha 
fazla olduğu dikkat çekmektedir. 

SONUÇ
2003 sonrası dış dünyadan giriş yapan yabancı 
kaynak ile yıllık ortalaması yüzde 5’e yaklaşan bü-
yüme, istihdamda da önemli bir sıçrama yaratmış 
görünmektedir. Ancak sektörel olarak analiz edil-
diğinde, sanayi ve inşaatta yaratılmış görünen is-
tihdam ile büyüme gerçeği arasında açıklanabilir 
bir uyum bulunmamaktadır. Hem sanayinin hem 
inşaat sektörünün istihdamındaki artış, özellikle 
bazı konjonktürlerde ve özellikle son 3 yılda bu 
sektörlerdeki büyümenin çok üstünde seyretmek-
tedir. 

Bu durum eğer bir istatistiki kalite düşüklüğün-
den kaynaklanmıyorsa, söz konusu sektörlerdeki 
firmaların ani daralmaları ve genişlemelerinde 
istihdamda fazla ayarlama yapmadıkları, daha is-
tikrarlı bir büyüme ivmesini yakalama umuduyla 
istihdamlarına dokunmadıkları şeklinde yorumla-
nabilir.

Bunun yanı sıra, kıdem ve ihbar tazminatları yükü 

de firmaları istihdamda tasarruf konusunda cay-
dırıcı bir rol oynuyor olabilir. Ayrıca, ücretlerin dü-
şüklüğü de firmalara tasarrufa istihdamdan başla-
mama konusunda etkili olabilir. 

Ancak, alışıldık bir büyüme ivmesinin yakalanma-
sının zorlaştığı son 3 yıl ve yakın gelecek, risklerin 
artması ile birlikte, başta sanayide olmak üzere, 
öteki sektörlerde de firmaları tensikata zorlayabi-
lecektir. Ayrıca, arkadan gelen yeni işgücüne, hele 
ki yükseköğrenimli işgücüne istihdam konusunda 
fazla ümit vermemektedir. Mevcut durumda, yük-
seköğrenimli sanayi işgücü adayları arasında bile 
işsizlik, resmi işsizliğin 2 puan önünde, yüzde 13’e 
yakın seyretmektedir. 

Özellikle sanayi işverenleri, yakın zamanda is-
tihdamda azaltmaya gitmeye zorlanabilirler ve 
bunun için de kıdem tazminatı yükünü hafifleşti-
recek düzenlemeleri yeni kurulacak hükümetten 
“mikro reform” adıyla yeniden isteyebilirler. 

Emek örgütlerinin, örgütsüz işçileri bu durumdan 
haberdar ederek örgüt çatısı altına çağırmaları ve 
örgütlü mücadeleyi daha da yükseltmelerinden, 
yani mücadeleden başka direnme yolu bulunma-
maktadır. 

Sanayide “fazla” görünen işgücünü tasfiye etmek 
yerine, sanayide kapasite kullanımını daha da 
yükseltecek, yeni yatırımlarda atıl işgücünü kul-
lanacak sanayi odaklı bir büyüme paradigmasının 
mümkün olduğu da tüm yetkililere ayrıca hatırla-
tılmalıdır. 
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METAL İŞKOLUNUN BÜYÜK 
FİRMALARINDA GELİR 

EŞİTSİZLİKLERİ

Özet
Türkiye, sanayi üretiminde önemli bir yeri olan otomotiv ve diğer ulaşım araçları alt sektörlerini, 

ana metal sanayisini, elektrikli cihaz, metal ürünleri, makine ve bilgisayar-elektronik alt sektörlerini 

bünyesinde toplayan “metal işkolunda” Nisan ayı sonrası önemli bir gerilim yaşadı ve yaşamaya 

devam ediyor. Bu işkolundaki bölüşüm ilişkileri ile ilgili sendikal özgürlükleri de içeren gerilimler, 

Bursa odaklı olmak üzere, Marmara Bölgesindeki tüm illeri kapsadı.  Mayıs ayında yükselen bu işçi 

hareketinin direnişi üretimi de önemli ölçüde etkiledi. TÜİK verilerine göre otomotivde, Mayıs ayı 

üretimi hızla düştü. Mayıs ayındaki üretim, Nisan’a göre yüzde 21 geriledi. Diğer ulaşım araçları alt 

sektöründe de Nisan’da yüzde 8’lik üretim düşüşü, Mayıs ayında yüzde 21’i buldu. 

Türkiye’nin en büyük 500 firmasının 178’inin yer aldığı metal işkolunun toplam cirodaki payı yüzde 

42,5’i bulmuştur. Yine bu 178 metal firması, en büyük 500’ün ihracatının yüzde 52,5’ini gerçekleş-

tirmektedir. Metalin büyük 178 firması, ilk 500’ün istihdam ettiği 640 bine yakın ücretlinin de yüzde 

26,5’ini bünyelerinde barındırmaktadır. 

Sanayinin egemeni sayılan metal işkolunun 2014 verileri, brüt katma değerin dönem kârı ve ücret 

olarak paylaşılmasında oldukça önemli farklar olduğunu ortaya koymaktadır. Kabaca, brüt katma 

değerden kârın payı yüzde 40’ı bulurken, ücretin payı yüzde 17’de kalmaktadır. Büyük metal işyer-

lerinde sendika örgütlülüğü olmasına rağmen, bu fark yaşanmıştır.

Bu bölüşüm çarpıklığı nedeniyle, önce otomobil fabrikalarında olmak üzere, ücretliler, kendilerini 

temsil eden sendikanın bölüşüm konusunda yeterince doğru politika izlemediğini düşünerek sen-

dikayı protesto etmiş, ayrıca bu haklı tepkiyi anlayışla karşılamayan ve saygı göstermeyen işve-

reni de protesto ederek üretimi yavaşlatmış, yer yer durdurmuş ve seslerini tüm Türkiye’ye, hatta 

Avrupa’daki işçi örgütlerine duyurmuşlardır. Ücretlilerin mücadelesi demokratik kitle örgütlerince, 

demokrat kamuoyunca da hep desteklenecektir. 

Sanayinin Sorunları ve Analizleri (VIII)
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T ürkiye, sanayi üretiminde önemli bir yeri olan 
otomotiv ve diğer ulaşım araçları alt sektör-

lerini, ana metal sanayisini, elektrikli cihaz, me-
tal ürünleri, makine ve bilgisayar-elektronik alt 
sektörlerini bünyesinde toplayan “metal işko-
lunda” Nisan ayı sonrası önemli bir gerilim ya-
şadı ve yaşamaya devam ediyor. Bu işkolundaki 
bölüşüm ilişkileri ile ilgili sendikal özgürlükleri 
de içeren gerilimler, Bursa odaklı olmak üzere, 
Marmara Bölgesindeki tüm  illeri kapsadı. Mayıs 
ayında yükselen bu işçi hareketinin direnişi, Av-
rupa Birliği Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflaması’na 
(NACE) göre, 24 ila 30 arası 7 alt sektörde üretimi 
de önemli ölçüde etkiledi ve bu, genelde sanayi 
üretim düşüşünde etkili oldu.  

SANAYİDE DÜŞÜŞ
Toplam sanayi üretimi 2014’ün aynı ayına göre 
2015 Ocak’ta yüzde 2,2 geriledikten sonra Şubat’ta 
yüzde 0.9 artış kaydetti. Artış oranı Mart’ta yüzde 
4,9'a ulaştı. Bu, bir anlamda en yüksek oran oldu. 
Ancak izleyen aylarda artış hızı yavaşlamaya baş-

ladı, Nisan yüzde 3,9 ile geçildi, Mayıs’taki artış 
oranı ise yüzde 0,5 düzeyinde yaşandı. İlk beş ay 
itibarıyla, sanayi üretiminde geçen yıla göre ger-
çekleşen artış, yüzde 1,7 ile sınırlı kaldı. 

Bu oran, önceki iki yılın oranından daha düşüktür. 
Sanayi üretimi geçen yılın ilk 5 ayında 2013'e göre 
yüzde 4,7, 2013 yılında ise 2012'ye göre yüzde 2,1 
oranında artış kaydetmişti. Sanayi üretimindeki 
bu düşüşte, metal işkolunda yaşanan sendikal 
gerilim ve çatışmalar da önemli bir yer tuttu de-
nebilir.

ALT SEKTÖRLERDE DÜŞÜŞ…
Sanayi üretiminin omurgalarından biri olan oto-
motivde üretim, bir önceki aya göre, Şubat’ta yüz-
de 7,2, Mart’ta yüzde 12,8 artış gösterdi. Otomotiv 
yükselirken, iş bırakma eylemleri yaşandı. Bursa 
başta olmak üzere, diğer Marmara illerinde yetkili 
sendika Türk Metal’e ve işveren sendikası MESS’e 
duyulan tepkide ifadesini bulan direnişler üretim-
de önemli gerilemeler getirdi. 

TÜİK verilerine göre 
otomotivde, Nisan’da-
ki üretim artışı yüzde 
0,7’ye geriledi. Mayıs 
ise sektörün bir anda 
boşluğa düştüğü ay 
oldu, üretim hızla düştü. 
Mayıs ayındaki üretim 
Nisan’a göre yüzde 21 
geriledi. Diğer ulaşım 
araçları alt sektöründe 
de Nisan’da yüzde 8’lik 
üretim düşüşü, Mayıs 
ayında yüzde 21’i buldu. 

Otomotiv ve diğer ula-
şım araçlarında mayıs 
ayında yaşanan yüzde 
21’lik gerileme, metal 
işkolunun diğer önemli 
dalı ana metalde aynı 
ölçüde olmadı. Demir-
çelik, bakır, alüminyum 

Grafik 1. Metal İşkolunda Üretim Düşüşü: Ocak-Mayıs (%)

Kaynak: TÜİK
NOT: 24- Ana metal, 25- Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (Makine ve teçhizat hariç),  26- Bil-
gisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, 27- Elektrikli teçhizat imalatı, 28- Başka yerde 
sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, 29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı 
treyler (yarı römork) imalatı, 30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı

24-Ana 
Metal

25-Makina
26-Bilgisayar 

Elektronik
27-Elektrikli

Techizat
28-Metal 
Ürünleri

29-Otomotiv
30-Diğer 

Ulaşım Araçları
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fabrikalarının yer aldığı sektörde, Mart ayında 
üretim bir önceki aya göre yüzde 12 artmıştı; izle-
yen aylarda bu artış korunamadı ve Nisan ayı üre-
timi Şubat’ın yüzde 1’e yakın altında kaldı. Mayıs 
üretimi ise ana metal sanayinde Nisan ayının yüz-
de 0,2 gerisine düştü. 

İşkolunun öteki dallarında da Mayıs ayı üretim 
düşüşleri dikkat çekti. Özellikle elektronik ve bil-
gisayar üretimini kapsayan alt sektörde, Mayıs  
ayı düşüşü yüzde 32 gibi zirve noktaya ulaştı. 

EN BÜYÜKLERDE METAL İŞKOLU 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl be-
lirlenen En Büyük 500 Sanayi Firması sıralama-
sında “metal işkoluna” giren ve NACE 2 sınıfla-
masına göre 24’ten 30’a kadar alt dalları içeren 
sanayilerdeki firmalar, sanayinin ana gövdesini 
oluşturuyor. 

2014 sıralamasına göre bu işkolundaki 178 firma, 
sayı olarak ilk 500’ün toplamının üçte birinden 
fazlasının, ilk 500’ün toplam üretimden satışları-
nın ise yüzde 42,5’inin sahibi. 

Yine bu 178 metal firması, en büyük 500’ün top-
lam ihracatının yüzde 52,5’ini gerçekleştirmekte-
dir. Metalin büyük 178 firması, ilk 500’ün istihdam 
ettiği 640 bine yakın ücretlinin de yüzde 26,5’ini 
bünyelerinde barındırmaktadır. 

Firma başına 2014 satışları dikkate alındığında, 
metal işkolundaki firmaların ortalaması ilk 500’ün 
ortalamasını geride bırakmaktadır. Metal işkolun-
daki 178 firmanın ortalama satışları 1 milyar 5 mil-
yon TL’yi bulurken, ilk 500’deki firmaların ortala-
ma satışı 843 milyon TL ile metal ortalamasının 16 
puan gerisindedir. 

Metal işkolunun büyük sanayi firmaları arasın-
daki bu hegemonyası, işveren örgütlenmesinde 
de kendisini göstermektedir. Eski Başbakan ve 
Cumhurbaşkanlarından Turgut Özal’ın da bir dö-
nem başkanlığını yaptığı ve ağırlıkla sektöre ha-
kim Koç Grubu’nun kontrolünde tuttuğu Metal 
Sanayici İşverenleri Sendikası (MESS), işveren 
sendikaları üst örgütü TİSK’te (Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu) hakim sendika üs-
tünlüğünü, büyük sanayi firmaları liginden, “me-
talin egemenliği”nden almaktadır. 

Alt Sektörler
İlk 500’deki

Firma 
Sayısı

Üretimden
 Satış.

(Milyon TL)

İhracat
(Milyon $)

Ücretli 
Sayısı

Firma 
Başına Satış
(Milyon TL) 

Ana metal sanayii 70 73.856 8.058 6.244 1.055

Motorlu kara taşıtı imalatı 40 54.622 14.751 70.457 1.366

Elektrikli teçhizat imalatı 31 26.288 6.203 41.909 848

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (maki-
ne ve teçhizat hariç)

15 6.926 1.267 5.591 462

Bilgisayar, elektronik ürün imalatı 3 6.857 229 6.086 2.286

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve 
ekipman imalatı

11 5.799 579 40.173 527

Diğer ulaşım araçlarının imalatı 8 4.582 807 41.909 573

Toplam Metal Sektörü 178 178.930 31.893 170.460 1.005

Toplam 500 Büyük Firma 500 421.500 61.345 639.680 843

“Metal”in Toplamdaki Payı  (%) 35,6 42,5 52,5 26,5

Tablo 1. Metal Sektörünün Alt Dallarında Büyük Firmaların Satış, İhracat ve Ücretli Sayısı (2014)

Kaynak: İSO veri tabanından hesaplandı
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METAL İŞKOLUNDA ALT DALLAR

En büyük 500 firma arasında yer alan 178 metal 
işkolu firmasının bileşimi ise farklı özellikler gös-
termektedir. NACE 2 kodlamasına göre, 7 alt dalı 
bünyesinde toplayan işkolunda, “En büyük 500”e 
giren 178 metal firmasının 2014 yılında 179 milyar 
TL’ye ulaşan üretimden satışlarının ağırlıklı kısmı 
otomotiv ve ana metal sanayisindeki firmalara, 
üçüncü olarak da elektrikli cihazlar üreten büyük 
firmalara aittir. Bu 3 alt sektörün en büyük fir-
malarının satışları, metal işkolundakilerin yüzde 
85’ini oluşturmaktadır. Diğer 4 alt sektörün büyük 
firmaları, satışlarda yüzde 15 dolayında paya sa-
hip görünmektedir.

Ancak bu satış payları firma sayıları ile birlikte ele 
alındığında, metal işkolunda en büyük firmaların 
bilgisayar-elektronik ile otomotiv sanayiinde yer 
aldığı görülmektedir. Bilgisayar-elektronik alt da-
lında ilk 500’e giren 3 firma saptanmıştır ve her 

birinin ortalama satışı 2014 için 2,3 milyar TL’ye 
yaklaşmaktadır. 

Ancak işkolunda asıl ağırlığını hissettiren, hem 

firma sayısı hem de firma başına cirosuyla otomo-

tiv sanayi ya da motorlu taşıtlar sanayiidir. 2014 

yılında, ilk 500 içinde bu dalda 40 firma saptanır-

ken, firma başına satışların da 1 milyar 366 milyon 

TL’yi bulduğu görülmüştür. 

Otomotivden sonra, hem firma sayısı hem de fir-

ma başına satışlar açısından ikinci önemli alt sek-

tör ana metal sanayiidir ve ortalama firma satışı 

2014’te 1 milyar 55 milyon TL olarak saptanmıştır. 

Metal işkolundaki büyük firmaların cirolarından 

yüzde 15 pay alan elektrikli cihaz üreticisi büyük 

firmaların sayısı ise 31’dir.

Metal işkolundaki diğer alt sektörler, hem firma 

sayısı hem de firma başına satış açısından genel 

panoramanın daha arka planında kalmaktadır.

Grafik 2. Metal Sanayisinde Alt sektörler (Ü. Satış Payları, %)
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BÜYÜK METAL FİRMALARINDA 
KÂR/BRÜT KATMA DEĞER

İSO’nun ilk 500 sıralamasını tespitle ilgili sorgu-
lamalarda bazı firmalar göstergelerle ilgili bilgi 
vermezlerken, bazıları da bunu İSO’ya bilgi olarak 
vermekle beraber, kamuoyu ile paylaşılmasını is-
tememektedirler.  

Dolayısıyla, bütün firmalar hakkında, üretimden 
satışlar bilgisi ana sıralamayı belirlediği için bilin-
mekle beraber, brüt katma değer, ihracat, ücretli 
sayısı, aktifler, dönem kârı, FAVÖK gibi bilgiler 
bütün firmalarda bulunmamaktadır. Bundan dola-
yı da alt sektörleri birçok bakımdan birbirleriyle 
kıyaslamak, üstünlük ve avantajlarını saptamak 
mümkün olamamaktadır. 

Bununla beraber, 178 büyük metal firması arasın-
dan temel göstergeler ile ilgili bilgi verenlerden 
ilk 20’si üstüne yapılan analiz, brüt katma değer-
den kâr payları hakkında bilgi vermektedir.

Buna göre, bu bilgileri kamuoyu ile paylaşanlar-
dan yıllık cirosu 500 milyon TL’nin üstündeki ilk 
10 firmada, ortalama olarak dönem kârının brüt 
katma değere oranı yüzde 40’ı bulmaktadır. 

İlk 10 arasında, dönem kârının üretilen brüt kat-
ma değeri açısından ilk sırayı Ereğli Demir Çelik 
yüzde 110 ile alırken, Mercedes Benz yüzde 68 ile 
ikinci sırada, İskenderun Demir çelik ise yüzde 51 
ile üçüncü sırada yer almıştır. İlk 10 firma içinde 
dönem kârını brüt katma değere göre en düşük 
gösterenler Koç Grubu’na ait Arçelik (%19) ile 
Ford Otomotiv (%14) olmuştur. 

2014 satışları 500 milyon TL’nin altında ve 200 
milyon TL’nin üstünde yer alan ikinci ilk 10 metal 
firmasında ise kâr/brüt katma değer ortalaması 
yüzde 31 olarak belirlenmektedir. Bu grupta en 
yüksek kâr/katma değer oranına, yüzde 66 ile Als-
tom Grid Enerji Endüstrisi AŞ. sahip görünmek-
tedir. 

Analiz edilen ilk 20 büyük metal firmasının açık-
ladıkları dönem kârları, ücretli sayısına bölündü-
ğünde ise işçi başına ortalama kârın ilk 10’da 90 
bin TL, ikinci 10’da 61 bin TL olduğu görülmek-
tedir. 

Ücretli başına en yüksek kâr elde eden firmalar ise 
Ereğli Demir Çelik (281 bin TL), İskenderun Demir 
Çelik (203 bin TL), Alstom ( 166 bin TL) ve Merce-
des (117 bin TL) olarak saptanmıştır.  

Grafik 3. Firma Başına Üretimden Satışlar: 2014 (Milyon TL)
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İlk 10 Firma
Bağlı

Bulunduğu
Oda/Kamu

Brüt 
Katma 
Değer

Dönem 
Kârı (V:Ö)

Kâr/Brüt 
Katma 
Değer

Ücretli

Ücretli 
Başına 
Dönem 

Kârı

 
Toplam
Ücret 

Ödemesi.
(*)

 
Ücret/
Katma 
Değer

Milyon 
TL

Milyon 
TL

% Adet Bin TL Milyon TL %

1. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. İskenderun 2.235 1.146 51,3 5.651 203 173 7,7

2. Arçelik A.Ş. İstanbul 1.702 319 18,8 16.982 19 520 30,5

3. Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. İstanbul 1.639 1810 110,5 6.435 281 197 12,0

4. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. İstanbul 1.618 128 7,9 9.376 14 287 17,7

5. TOFAŞ Türk Otomobil Fab. A.Ş. İstanbul 1.340 527 39,3 6.304 84 193 14,4

6. Mercedes-Benz Türk A.Ş. İstanbul 1.104 752 68,2 6.455 117 198 17,9

7. TUSAŞ-Türk Havacılık Sanayii A.Ş. Ankara 1.010 441 43,7 4.517 98 138 13,7

8. Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Ankara 971 185 19 4.897 38 150 15,4

9. Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 708 141 19,9 5.673 25 174 24,5

10. İçdaş Çelik Enerji ve Ul. Sanayi A.Ş. İstanbul 554 90 16,2 3.734 24 114 20,6

İlk 10 Firmanın Ortalaması  1.288 554 39 7.002 90 214 16,6

İkinci  10 Firma         

11. ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. Ankara 418 206 49,3 1.813 114 55 13,2

12. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kamu 370 6 1,6 5.538 1 168 45,5

13. Borusan Mannesmann Boru San. A.Ş. İstanbul 261 37 14,3 1.234 30 38 14,4

14. Delphi Automotive Systems Ltd. Şti. İstanbul 249 150 60,2 4.355 34 132 53,2

15. HAVELSAN Hava Elektronik A.Ş. Ankara 248 114 45,9 1.189 96 36 14,6

16. Alstom Grid Enerji Endüstrisi A.Ş. Kocaeli 235 156 66,3 939 166 29 12,1

17. Componenta Dökümcülük San. A.Ş. Orhangazi 225 31 13,6 2.070 15 63 28,0

18. ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 221 95 42,8 1.814 52 55 25,0

19. Yolbulan Baştuğ Metalurji San. A.Ş. Osmaniye 210 13 6,3 -  . .

20. Nursan Metalurji Endüstrisi A.Ş. Dörtyol 201 21 10,3 480 43 15 7,3

İkinci 10 Firmanın Ortalaması  264 83 31 2.159 61 66 24,9

Tablo 2. Metal Sektöründeki Büyük Firmalarda Katma Değerden Karın ve Ücretin Payı: 2014 Yılı (%)

(*) TİSK verisi: Metal işçisi aylık geliri 2.534 TL’den yıllık ödeme tahmin edildi.

BRÜT KATMA DEĞERDE ÜCRETİN 
PAYI

En büyük metal firmaları arasında dönem kârını 
açıklayanlardan ilk 10’a girenlerde kâr/ brüt kat-
ma değer oranı ortalama yüzde 40’a yaklaşırken, 
ücretlerin brüt katma değerden aldığı pay ne ka-
dardır?  Başka bir deyişle, ücret ve kârın brüt kat-
ma değerden aldıkları pay ne kadar farklıdır? 

Bölüşüm adaletini göstermek açısından yaşamsal 
öneme sahip bu soruya, firmaların ücret ödemele-

ri ile ilgili bilgi ISO’da bulunmadığı için doğrudan 
bir yanıt verilememektedir. Ancak, dolaylı biçim-
de de olsa, sektörlerdeki ortalama işçi ücretleri 
konusunda büyük firmaların örgütlü olduğu TİSK 
verilerinden yararlanarak bu soruya yanıt üretmek 
mümkün görünmektedir. 

Metal işkolunun omurgasını oluşturduğu TİSK, 
yılda iki kez, örgütlendiği işyerlerindeki ücret or-
talamaları ile ilgili bilgi üretmekte ve kamuoyu ile 
paylaşmaktadır. 
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 ORTALAMA
ORTALAMA 

BRÜT
ORTALAMA 

NET
ORTALAMA

 
İŞKOLU-SENDİKA

BRÜT KÖK 
ÜCRET

GİYDİRİLMİŞ  
ÜCRET

GİYDİRİLMİŞ 
ÜCRET

 İŞGÜCÜ 
MALİYETİ

MİKSEN (3) 2.931 5.739 4.103 7.519

ŞEKER (1) (2) 3.428 5.168 3.870 6.182

TÜHİS (2) (5) 2.947 4.781 3.553 6.014

KAMU-İŞ (2) (5) 2.622 4.408 3.291 5.643

 ORTALAMA 2.518 4.197 3.129 5.267

KİMYA (2) (4) 2.158 4.281 3.055 5.318

CAM 2.276 4.274 3.050 5.341

MİS 2.535 3.814 2.683 4.746

METAL  (2) (4) 1.827 3.241 2.528 3.899

ÇİMENTO 1.896 3.393 2.500 4.240

İLAÇ 2.338 3.464 2.491 4.489

KAĞIT 1.983 3.408 2.343 4.048

DERİ  (1) (2) (5) 1.541 3.086 2.119 3.655

AĞAÇ 1.650 3.212 2.071 3.924

TEKSTİL (2) 1.377 2.331 1.852 2.727

GIDA (1) 1.708 2.535 1.827 3.078

İNŞAAT  (1) 1.516 2.404 1.719 3.005

TOPRAK  (1) (5) 1.450 2.172 1.506 2.682

Tablo 3. TİSK Kapsamında Ücret ve İşgücü Maliyeti Seviyeleri: 2015 Yılı Ocak Ayı (TL/Ay)

Kaynak: TİSK  

NOT: 1) Fazla çalışmaya ilişkin ödemeler, giydirilmiş ücrete ve işgücü maliyetine dahil değildir. 2) Kıdem ve ihbar 
tazminatları, işgücü maliyetine dahil değildir. 3) Net ücret hesabında "Asgari Geçim İndirimi" dikkate alınmamıştır. 
4) Geçersiz fesih nedeniyle ödenen tazminatlar ve ücretler ortalama işgücü maliyetine dahil değildir. 5) Toplu iş 
sözleşmeleri henüz akdedilmediğinden mevcut ücretler esas alınmıştır.



79

Buna göre 2014 için sektörlerdeki ortalama işçi 
aylıkları sektörler arasında değişmekte, ortalama-
sı ise 3 bin 129 TL olarak saptanmaktadır. Ne var 
ki bu ortalama birçok sektördeki işçi ücretlerinin 
üzerindedir. Metal işkolunda ise 2014 ortalama 
aylık ücret gelirini TİSK, 2 bin 528 olarak açıkla-
mıştır.  Bu, büyük işyerlerindeki ortalama aylık üc-
retin neredeyse dörtte bir altında bir ücrettir. 

Metal sektöründe 2014’te aylık ortalama 2 bin 
528 TL olan net ücret, firmalarda çalışan ücretli 
sayısı ile çarpıldığında ve yıllığa çevrildiğinde, fir-
maların tahmini yıllık ücret ödemeleri bilgisine ve 
bunun firmalarda üretilen brüt katma değerin ne 
kadarını oluşturduğu bilgisine ulaşılmaktadır. 

Buna göre, brüt katma değerden yüzde 40’a yakın 
pay alan ilk 10 büyük metal firmasında ücretlilere 
yapılan ödemeler katma değerin yüzde 17’sini an-
cak bulmaktadır. Bu da brüt katma değerden fir-
manın kâr olarak yüzde 40’a yakın pay alırken, üc-
retlilerin yüzde 17 alması anlamına gelmektedir. 
Bu durum,  sadece 2014 için bile, adaletten olduk-
ça uzak bir bölüşüm ilişkisine işaret etmektedir. 

İskenderun D.Ç. ve Ereğli D.Ç. grubunda ücretle-
rin brüt katma değerden en düşük payı aldıkları 
ve ilkinde yüzde 8’in, ikincisinde yüzde 13’ün al-
tında bir ücret payı olduğu anlaşılmaktadır. 

Tofaş, Ford, Mercedes gibi otomotiv firmalarında 
da ücretlerin brüt katma değerden aldıkları paylar 
ortalama yüzde 15 ile 18 arasındadır.  

Ücretlilerin katma değerden aldıkları pay, ikinci 
10 büyük firmada biraz daha artmakta ve bu grup-
taki ortalaması yüzde 24’e kadar çıkmaktadır. Bu 
grupta kârın katma değerdeki payının yüzde 31 
olduğu anımsandığında, ikinci 10’da, bölüşümde-
ki adaletsizliğin daha az olduğu söylenebilir. 

SONUÇ 
Türkiye’nin en büyük firmalarının yer aldığı me-
tal işkolunda sadece 2014 verileri bile, brüt kat-
ma değerin dönem kârı ve ücret olarak paylaşıl-
masında oldukça önemli farklar olduğunu ortaya 
koymaktadır. Kabaca, brüt katma değerden kârın 

payı yüzde 40’ı bulurken, ücretin payı yüzde 17’de 
kalmaktadır. Büyük metal işyerlerinde sendika ör-
gütlülüğü olmasına rağmen, bu fark yaşanmıştır.

Bu nedenle, önce Renault, Tofaş otomobil fabrika-
larında olmak üzere, ücretliler, kendilerini temsil 
eden sendikanın bölüşüm konusunda yeterince 
doğru politika izlemediğini düşünerek sendikayı 
protesto etmiş, ayrıca bu haklı tepkiyi anlayışla 
karşılamayan ve saygı göstermeyen işvereni de 
protesto ederek üretimi yavaşlatmış, yer yer dur-
durmuş ve seslerini tüm Türkiye’ye hatta Avru-
pa’daki işçi örgütlerine duyurmuşlardır. 

Bu haklı direniş, Türkiye’nin her tarafında destek 
görmüş, işçilerin kendilerini temsil eden, anti-
bürokratik, demokratik sendika talepleri saygıy-
la karşılanmıştır. Ne var ki, 1960’lı yıllardan beri 
MESS çatısı altında örgütlenen birçok büyük grup 
firması, bu direnişe beklenen anlayışı, saygıyı 
göstermemiş, işçilerin istifa ettikleri sarı sendika 
ile dayanışmayı tercih etmişlerdir.

Bunun sonucunda, TÜİK verilerinden,  Mayıs ayın-
da metal işkolunun iki önemli dalında otomotiv ve 
öteki ulaşım araçlarında üretimin yüzde 21 düştü-
ğü, bilgisayar-elektronik alt sektöründe düşüşün 
de yüzde 32’yi bulduğu görülmektedir. 

İşçiler, dayanışarak taleplerinin önemli bir kısmını 
sağlamış, arzuladıkları bağımsız sendikayı kurma 
yolunda da mesafe almışlardır. Ancak, işverenler-
den Koç Grubu ve kontrolündeki MESS’in birçok 
işyerinden işçi çıkararak işçilerin taleplerine karşı 
gösterdiği anlayışsızlık dikkatlerden kaçmamıştır. 

İşçilerin kendi seçtikleri, kendilerinin yönettikleri 
ve denetledikleri demokratik sendikalarda örgüt-
lenmeleri, Anayasal toplu sözleşme ve grev hakla-
rını kullanmaları en doğal haklarıdır. MESS ve Koç 
Grubu’nun girmeyi pek arzuladığı AB kulübünde-
ki sosyal politika anlayışı bu çağdaşlığı içermek-
tedir. Hem AB üyeliği talep edip hem de onun 
sosyal iklimine, şartlarına aykırı davranmak çifte 
standarttır ve hem içeride hem dışarıda hoş karşı-
lanmayacak, ücretli kesim ise haklı mücadelesin-
de tüm demokrat kamuoyunu yanında bulacaktır. 
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EK TABLOLAR

Ek Tablo 1. Motorlu Kara Taşıtı İmalatında En Büyük Firmalar (29): 2014 Yılı 

 Firma Odası
İlk 500’deki 

Sırası

Üretimden  
Satışlar (Net)  
(Milyon TL)

İhracat 
(Milyon  $)

Ücretli 
(Adet)

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. İstanbul 2 10.539 3.465 9.376

Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. İstanbul 3 8.777 3.020 5.789

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. İstanbul 8 6.001 1.984 6.304

Mercedes-Benz Türk A.Ş. İstanbul 11 4.772 653 6.455

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 12 4.627 126 -

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Sakarya 14 4.194 1.599 2.822

Bosch San. ve Tic. A.Ş. Bursa 20 2.582 1.137 6.627

Delphi Automotive Systems Ltd. Şti. İstanbul 77 990 379 4.355

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. İstanbul 82 956 111 2.220

Temsa Global San. ve Tic. A.Ş. Adana 119 720 103 1.557

Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 131 661 88 -

Anadolu-Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 142 617 43 779

Beyçelik Gestamp Kalıp ve Oto Yan Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Bursa 148 603 76 1.950

CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş. Ege Bölgesi 150 595 209 1.591

Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş. Sakarya 151 595 83 549

Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Tic. A.Ş. Bursa 154 585 92 -

Yazaki Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. Akyazı 157 571 167 4.080

Hema Endüstri A.Ş. İstanbul 159 568 165 1.649

MAN Türkiye A.Ş. Ankara 162 561 226 1.599

Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş. Manisa 174 525 177 965

Honda Türkiye A.Ş. Kocaeli 190 488 36 759

- İstanbul 198 - - -

Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 214 439 1 994

Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Bursa 230 415 166 2.095

Gates Powertrain Plastik Metal ve Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. Ege Bölgesi 273 358 152 -

- Orhangazi 313 - - -

Yarış Kabin San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir 318 314 40 -

- İstanbul 344 - - -

CMS Jant Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi 348 292 117 983

Maxion Jantaş Jant San. ve Tic. A.Ş. Manisa 357 287 85 425

Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Sakarya 358 287 15 910

Diniz Johnson Controls Oto Donanım San. ve Tic. A.Ş. Bursa 359 287 19 -

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. Ege Bölgesi 386 266 71 576

Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 413 250 103 1.515

B-Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm 
ve Tarım San. ve Tic. A.Ş.

Bursa 445 234 3 970

- Bursa 446 - - -

Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. Konya 469 223 2 1.293

Ermetal Otomotiv ve Eşya San. Tic. A.Ş. Bursa 471 222 11 868

Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş. İstanbul 472 221 27 402

Alt sektör Toplamı   54.622 14.751 70.457

NOT: Tabloda görülen kısa çizgiler (-) isminin açıklanmasını istemeyen firmalardır.
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Firma  Odası
İlk 

500’deki 
Sırası

Üretimden 
Satışlar

(Milyon TL)

İhracat
(Milyon  $)

Ücretli 
(Adet)

İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş. İstanbul 5 6.350 839 3.734

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. İskenderun 6 6.245 297 5.651

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. İstanbul 7 6.114 237 6.435

Çolakoğlu Metalurji A.Ş. İstanbul 10 4.780 726 1.364

Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. İskenderun 18 2.603 - -

Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamülleri A.Ş. Denizli 21 2.513 591 723

Kroman Çelik Sanayii A.Ş. Kocaeli 25 2.353 - -

Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 26 2.290 426 676

KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Karabük 29 2.170 - -

Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. İstanbul 31 2.140 136 -

Yolbulan Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. Osmaniye 41 1.833 - -

Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. İstanbul 42 1.809 365 820

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi 43 1.734 378 1.110

Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 49 1.592 - -

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. İstanbul 53 1.486 - -

Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 54 1.483 192 -

MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşlet,A.Ş. Dörtyol 57 1.328 90 1.527

Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 58 1.314 365 1.234

Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul 59 1.279 536 602

Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. İstanbul 70 1.054 250 809

Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları SanA.Ş. Kocaeli 75 1.001 - -

Nursan Metalurji Endüstrisi A.Ş. Dörtyol 79 980 248 480

Yeşilyurt Demir Çelik En, ve Liman İş Ltd. Şti. Samsun 80 976 - -

Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 100 821 42 650

Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. Denizli 104 797 223 670

Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. Orhangazi 109 762 108 817

ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 117 729 84 1.814

Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. Orhangazi 123 705 263 2.070

Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 130 661 26 137

Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi 133 653 181 842

Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. Ankara 135 640 123 697

Kürüm Demir Sanayi Dış Ticaret A.Ş. İstanbul 145 612 - -

Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 161 564 - -

- İstanbul 172 - - -

Ek Tablo 2. Ana Metal Sanayiinin En Büyük Firmaları (24): 2014 Yılı
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Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. İskenderun 177 521 - -

Mescier Demir Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. Karabük 191 483 161 410

Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş. Dörtyol 202 459 23 165

Yolbulan Metal San. ve Tic. A.Ş. Dörtyol 204 458 57 408

Eti Alüminyum A.Ş. Konya 211 443 72 1.258

Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi A.Ş. İstanbul 216 439 77 530

Hasçelik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 221 427 - -

Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. Ereğli/Kdz 231 412 - -

Koç Çelik Sanayi A.Ş. Osmaniye 237 406 - -

Kardemir Haddecilik- Elektrik Üretim San. Ltd. Şti. Denizli 249 394 124 450

Kerim Çelik Mamülleri İmalat ve Tic. A.Ş. İstanbul 263 369 1 198

İlhan Demir Çelik ve Boru Profil Endüstrisi A.Ş. Dörtyol 271 360 52 182

Koç Haddecilik Tekstil İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Dörtyol 272 359 20 150

Sarbak Metal Tic. ve San. A.Ş. İstanbul 276 356 59 232

Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş. İstanbul 291 338 13 384

Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 294 334 38 565

Ağır Haddecilik A.Ş. Kocaeli 315 317 51 250

Özer Metal Sanayi A.Ş. İstanbul 331 302 51 127

Samsun Makina Sanayi A.Ş. Samsun 336 299 54 633

Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 346 293 - -

Şahinler Metal San. ve Tic. A.Ş. Ankara 370 279 - -

Mega Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 383 267 70 -

Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 385 267 42 889

Ede Demir Çelik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. Ege Bölgesi 393 260 - -

Güney Çelik Hasır ve Demir Mam.San. Tic. A.Ş. Adana 395 260 44 -

Arcelormittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 398 257 - 121

Altek Döküm Hadde San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 402 256 48 215

Assan Panel San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 419 248 29 210

ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 420 248 54 320

Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş. Karabük 423 247 - -

ÇEMTAŞ Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş. Bursa 428 244 59 408

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. Düzce 450 232 63 -

Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul 478 218 43 537

Bekaert İzmit Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 484 215 32 405

Sistem Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 489 213 - -

Alt Sektör Toplamı 73.851 8.063 41.909
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 Firma Odası
İlk 

500’deki 
Sırası

Üretimden  
Satışlar (Net)  
(Milyon TL)

İhracat 
(Milyon  $)

Ücretli 
(Adet)

Arçelik A.Ş. İstanbul 4 8.521 2.221 16.982

BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 17 3.273 879 5.783

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 27 2.281 816 5.673

HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 62 1.207 152 992

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Bursa 115 743 124 -

Alstom Grid Enerji Endüstrisi A.Ş. Kocaeli 116 741 258 939

Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 132 655 11 234

Schneider Elektrik San. ve Tic. A.Ş. Manisa 149 598 - -

Indesit Company Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 158 569 - -

Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş. İstanbul 184 508 - -

ABB Elektrik Sanayi A.Ş. İstanbul 185 505 114 -

Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 203 458 77 -

Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş. İstanbul 207 454 64 807

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. Balıkesir 208 451 85 1.053

Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş. İstanbul 210 450 74 439

Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. Denizli 224 424 137 310

İnci Akü San. ve Tic. A.Ş. Manisa 225 424 125 645

Pamukkale Kablo San. ve Tic. A.Ş. Denizli 296 333 112 -

Vatan Kablo Metal Endüstri ve Ticaret A.Ş. İstanbul 321 312 85 -

Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Samsun 327 305 68 399

Farplas Oto Yedek Parçaları İmalatı İthalatı ve İhracatı 
A.Ş.

İstanbul 329 303 20 851

Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları Plastik San. Tic. A.Ş. Kayseri 333 301 89 1.083

Viko Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 335 299 46 760

Legrand Elektrik Sanayi A.Ş. Kocaeli 376 276 96 513

Leoni Kablo ve Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Gemlik 387 266 95 -

Farba Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Fabrikaları A.Ş. Kocaeli 405 255 53 993

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. 
A.Ş.

Ankara 418 248 75 487

Atom Kablo San. ve Tic. A.Ş. Denizli 425 247 112 137

Emta Kablo San. ve Tic. A.Ş. Kadirli 455 230 56 131

Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Koll. Şti. 
İbrahim ve Mustafa Ustaoğlu

Kayseri 476 219 - -

Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 480 217 89 962

ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş. Kocaeli 483 215 69 -

Alt Sektör Toplamı   26.288 6.203 40.173

Ek Tablo 3. Elektrikli Teçhizat İmalatındaki En Büyük Firmalar (27): 2014 Yılı
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 Firma Odası
İlk 

500’deki 
Sırası

Üretimden  
Satışlar (Net)  
(Milyon TL)

İhracat 
(Milyon  $)

Ücretli 
(Adet)

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. Manisa 94 887 294 -

Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 111 754 97 2.287

ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. Ankara 121 716 170 1.813

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel 
Müdürlüğü

Kamu - 658 56 5.538

Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. İstanbul 186 498 60 -

Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. Ankara 193 481 98 -

Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 264 367 69 562

Baymak Makina San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 279 351 14 581

Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri T.A.Ş. Ankara 297 333 96 500

Arslan Alüminyum San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 305 327 32 605

Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş. İstanbul 324 308 54 -

Elba Basınçlı Döküm Sanayii A.Ş. Manisa 351 291 55 -

- Kocaeli 369 - - -

Termo Teknik Tic. ve San. A.Ş. İstanbul 404 255 82 470

Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 433 238 32 1.330

CVS Makina İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 448 233 49 510

Assan Demir ve Sac Sanayi A.Ş. İstanbul 458 229 10 -

Alt  Sektör Toplamı 6.926 1.267 14.196

 Firma Odası
İlk 500’deki 

Sırası

Üretimden  
Satışlar (Net)  
(Milyon TL)

İhracat 
(Milyon  $)

Ücretli 
(Adet)

Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 13 4.310 - -

Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Ankara 30 2.141 204 4.897

HAVELSAN Hava Elektronik San. A.Ş. Ankara 235 407 25 1.189

Alt Sektör  Toplamı   6.858 229 6.086

Ek Tablo 4. Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatının En Büyük Firmaları (25): Makine ve Teçhizat Hariç

Ek Tablo 5. Bilgisayarların, Elektronik ve Optik Ürün İmalatındaki Büyük Firmalar (26): 2014 Yılı
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  Firma Odası
İlk 500’deki 

Sırası

Üretimden  
Satışlar 

(Net)  
(Milyon TL)

İhracat 
(Milyon  $)

Ücretli
(Adet)

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Ankara 22 2.488 - -

- İstanbul 140 - - -

Hidromek-Hidrolik ve Mekanik San. ve Tic. A.Ş. Ankara 156 575 77 1.342

Federal-Mogul Piston Segman Tes A.Ş. İstanbul 187 496 183 1.472

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Konya 222 426 6 439

Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. Bursa 266 364 148 1.085

Ortadoğu Rulman San. ve Tic. A.Ş. Ankara 277 353 - -

Durmazlar Makina San. ve Tic. A.Ş. Bursa 307 327 95 -

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. Ankara 362 287 8 -

Buga Otis Asansör San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 396 259 - -

Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 467 224 61 1.253

Alt Sektör Toplamı 5.799 579 5.591

 Firma Odası
İlk 500’deki 

Sırası

Üretimden  
Satışlar (Net)  
(Milyon TL)

İhracat 
(Milyon  $)

Ücretli 
(Adet)

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay SanA.Ş. Ankara 44 1.726 470 4.517

RMK Marine Gemi Yapım San. A.Ş. İstanbul 81 966 - 257

Tusaş Motor Sanayii A.Ş. Eskişehir 165 555 225 -

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş Ankara 300 330 - -

Uzmar Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 349 291 - -

Türkiye Lokomotif (TÜLOMSAŞ) Kamu - 264 22 1.470

Tersan Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş. Yalova 442 235 - -

Beşiktaş Gemi İnşa A.Ş. İstanbul 487 214 90 -

Alt Sektör Toplamı 4.582 807 6.244

Ek Tablo 6. Makine ve Ekipman İmalatı Yapan Büyük Firmalar (28): 2014 Yılı (Başka yerde 
sınıflandırılmamış)

Ek Tablo 7. Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı Alt Sektöründe Büyük Firmalar (30): 2014 Yılı
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SANAYİDE AZ SAYIDA FİRMA 
EGEMENLİĞİ

Özet
Türkiye imalat sanayiinin öteden beri karakteristik özelliklerinden biri, alt sektörlerde az sayıda firma ege-
menliğinin hüküm sürmesidir. Bu durum, Türkiye ekonomisi içinde önemli bir kırılma sayılan 1980 önce-
sinin ithal ikameci sanayi dönemi için de eleştiri konusuydu, 1980 sonrası dünya ekonomisine açılımın 
yaşandığı “dışa açık” dönemde de dış rekabet iddialarına rağmen, monopolistik (tekelci) ve oligopolistik 
(az sayıda firma egemenliği) yapılar, sorun alanı olmaktan çıkamadı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu durumu 2006 yılından bu yana yayımladığı “Sanayi ve Hizmet Sek-
töründe Yoğunlaşma” araştırmalarıyla da ortaya koymaktadır. TÜİK, 525 farklı sınıfın 108’inde en az 4 
firmanın toplam dal cirosunun yüzde 70’inden fazlasını kontrol etmesini “çok yüksek yoğunlaşma” olarak 
adlandırmaktadır. 

TÜİK’in verilerinde, sanayi ve hizmet sektörlerini kapsayan 525 dalın 223’ü imalat sanayindedir ve imalat 
sanayinin dörtte birinde çok yüksek derecede yoğunlaşma gözlenmektedir. 

Tekelci özellikteki sektörlerin başını petrol rafinajı çekmektedir. 2005 öncesine kadar kamu mülkiyetinde 
bulunan Tüpraş’ı özelleştirmeden satın alan Koç Grubu, sektördeki monopol konumunu da devralmıştır.

Ulaşım politikasını karayolu tercihi üstüne inşa eden ve hep bunu pekiştiren Türkiye’nin hızla geliştirilen 
yabancı sermayeli otomotiv, lastik ve öteki ulaşım sektörlerinde de az sayıda firma egemenliği söz konu-
sudur. 

Otomotivi tamamlayan lastik sektörü, oligopolistik piyasaya sahip bir diğer alt sektördür. 1980 öncesinde 
yabancı sermaye ortaklı Goodyear ve T. Pirelli tarafından paylaşılan sektöre, daha sonra Sabancı Grubu 
yine yabancı ortaklı Brisa ile katılırken, bir kamu kuruluşu olarak kurulan Petlas daha çok havacılık sektö-
rüne dönük üretimiyle dahil oldu. 

Petrokimya alt dalında tek firma durumundaki Petkim, halk arasında orlon olarak bilinen akriliğin tek üre-
ticisi Dinçkök Grubu’nun firması Aksa, temizlik maddeleri sektörünün egemeni Hayat Kimya bulundukları 
sektörlerin hakimleri arasındadır. 

Çimentoda Sabancı Grubu’na ait Akçansa ve Çimsa piyasaya hükmeden şirketlerdir. 

Cam sektörü kuruluşundan beri fiili tekel durumundadır. Demir-Çelikte hakim kuruluş, Erdemir’i 2006 yılın-
da Özelleştirme İdaresi ihalesinden satın alan OYAK, İsdemir ile birlikte sektöre hakim durumdadır. 

Anayasanın 167’nci maddesi devlete, açıkça, piyasalarda oluşacak fiili yahut anlaşma sonucu doğacak 
tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önleme görevi vermiştir. Devletin 1982 Anayasası’nın kendisine verdiği bu 
görevi ifa etmesi için, 1994 yılında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kabul edilmiş ve 1997 
yılında bu Kanunu uygulamakla yükümlü otorite Rekabet Kurumu tesis edilmiştir.

TÜİK’in verilerinden anlaşılacağı üzere, sanayi dışı sektörlerde de müdahaleyi gerektirecek büyük yoğun-
laşmalar, daha doğrusu tekelci ve tekelimsi eğilimler artmaktadır. Bu durum, Rekabet Kurulu’nun anayasal 
yükümlülük gereği daha etkin çalışmalar yürütmesini gerektirmektedir. 

Sanayinin Sorunları ve Analizleri (IX)
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T ürkiye imalat sanayinin öteden beri karak-
teristik özelliklerinden biri, alt sektörlerde 

az sayıda firmanın hüküm sürmesidir. Bu durum, 
Türkiye ekonomisi içinde önemli bir kırılma sayı-
lan 1980 öncesinin ithal ikameci sanayi dönemi 
için de eleştiri konusuydu, 1980 sonrası dünya 
ekonomisine açılımın yaşandığı “dışa açık” dö-
nemde de bütün dış rekabetin terbiye edici iddi-
alarına rağmen, monopolistik (tekelci) ve oligopo-
listik (az sayıda firma egemenliği) yapılar, sorun 
alanı olmaktan çıkamadı. 

1980 öncesi dönemde, az sayıda firmanın sektörel 
egemenliği, bir yanıyla bahse konu alt sektörler-
de devlet işletmelerinin hakimiyetinden kaynak-
lanırken, bu durumun söz konusu olmadığı diğer 
alanlarda da yabancı sermaye ile ortak kurulmuş 
oligopollere, dış rekabete karşı korumanın bir ge-
reği olarak göz yumuldu. 

“Bebek endüstri dönemi” adı verilen ithal ikame-
ci dönemde, firmaları, dış rekabete karşı gümrük 
duvarları ile korumak savunuluyor, firmaların ser-
maye birikimi sağlamaları için bulundukları sek-
törlerde hakimiyetleri hoş karşılanıyor, özellikle 
bazı alt sektörlere yeni girişler dönemin Devlet 
Planlama Teşkilatı tarafından teşvik araçları kul-
lanılarak önleniyordu.

Bu korunan ve iç pazarı giderek büyüyen sektörel 
yapılar, yabancı firmalar için de zaman zaman çe-
kici oluyor ve koruma duvarlarını da etkisiz kılmak 
saikiyle, yerli partnerlerle çeşitli yatırımlara gidili-
yor, piyasadaki rekabet eksikliğinin de sayesinde 
yüksek kâr oranları elde edilebiliyordu. 

Ancak bu durum, ihracatı özendirmiyor, iç pazarın 
cazibesi altında firmaları büyütmekle sınırlı kalı-
yordu. 

Ne var ki ihracatın ihmali, 1970’lerin sonlarında 
Türkiye ekonomisini döviz darboğazı, cari açık kri-
zi ile burun buruna getirince, ihracat da yapabilen 
sanayi yapılarına evrilmek zorunlu hale geldi.

1980 sonrasının ana yaklaşımı firmaları rekabe-
te açmak olacaktı. Öngörüler şöyleydi: Devletin 
tekelci işletmelerinin özelleştirmelerle tekel du-
rumlarına son verilecek, piyasalara yeni girişleri 
özendirmek için yabancı sermaye daha çok teşvik 
edilecek, sektörlere girişlerin önündeki engeller 
kaldırılacak, terbiyevi ithalata gidilecek, böylece 
hem iç pazara hem ihracata dönük faaliyet göste-
ren bir büyüme modeli içinde sanayiye ivme ka-
zandırılacaktı.

Ne var ki pratik, tam da öngörülen gibi olmadı. Bu 
hedefle yapılan özelleştirmelerle, özellikle sanayi-
de devlet işletmeciliği sona erdirilirken devletin 
tekel ya da tekele yakın durumundaki işletmeler, 
bazı yerli ve yabancı gruplar tarafından satın alın-
dı ve neredeyse devletin tekel durumu, özel firma-
larca devralındı. 

Diğer hakim firma egemenliği olan alt sektörlere 
yeni yabancı firma girişleri olsa da pazar payları 
çok değişmedi. Sanayide yaşanan birleşmeler, el 
değiştirmelerle daha da tekelci yapılar oluştu. 

Bu durumu TÜİK, 2006 yılından bu yana yayımla-
dığı “Sanayi ve Hizmet Sektöründe Yoğunlaşma” 
araştırmalarıyla da ortaya koymaktadır.

2013 YOĞUNLAŞMA VERİLERİ

TÜİK'in kullandığı kıstaslara göre, bir sektördeki 
satış hacmi en yüksek ilk 4 girişimin sektör ciro-
sunun yüzde 70'ten fazlasına sahip olması "çok 
yüksek" yoğunlaşma sayılıyor. Oran, yüzde 50-70 
arasındaysa "yüksek yoğunlaşma" kabul ediliyor. 
Bu oran, yüzde 30-50 arasındaysa yoğunlaşma dü-
zeyi "orta", yüzde 30’dan az ise "düşük" sayılıyor. 

TÜİK, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri (YSHİ) 
araştırması kapsamında girişimleri 525 farklı sınıf-
ta analiz etmektedir. Bu alt sektörlerden 108’inde 
en az 4 firmanın (CR4) toplam dal cirosunun yüz-
de 70’inden fazlasını kontrol etmesini TÜİK, “çok 
yüksek yoğunlaşma” olarak adlandırmaktadır.



88

İmalat Sanayinin Alt Sektörleri
Dal 

Sayısı
Çok Yüksek 
Yoğunlaşma

Hakim Dallar 
Yüzde (%) 

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 2 2 100,0

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 10 5 50,0

Otomotiv dışı ulaşım araçlarının imalatı 8 4 50,0

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 23 9 39,1

Kimyasalların, kimyasal ürünlerin, ilaç imalatı 18 7 38,9

Gıda ürünlerinin imalatı 29 10 34,5

Elektrikli teçhizat imalatı 10 3 30,0

Ana metal sanayi 15 4 26,7

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 4 1 25,0

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 5 1 20,0

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 21 4 19,0

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 6 1 16,7

Diğer imalatlar 18 3 16,7

Ağaç ve Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 12 1 8,3

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 17 1 5,9

Tekstil-giyim-deri ürünlerinin imalatı 21 1 4,8

Mobilya imalatı 4 0 0,0

Dal sayısı toplamı 223 57 25,6

Tablo 1. İmalat Sanayi Alt Dallarında Az Sayıda Firma Egemenliği

Kaynak: TÜİK veritabanından hesaplandı.

Grafik 1. İmalat Sanayindeki Sınıfların Yoğunlaşma Düzeylerine Göre 
Dağılımı (2013)

%30,7 %25,3

%17,8

%26,2
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Nace 
Sınıfı

Sınıf Açıklama
Sektördeki 

Girişim
Sayısı

4 Firmanın 
Pazar Payı 

(%) 

Diğer 
Firmaların 

Payı (%)

2017 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı   1 100,0  0

2110 Temel eczacılık ürünleri imalatı   1 100,0  0 

1106 Malt imalatı   2 100,0   0

2432 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi   2 100,0   0

2824
Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin 
imalatı

  3 100,0   0

1105 Bira imalatı   4 100,0   0

2060 Suni veya sentetik elyaf imalatı   4 100,0   0

2365 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı   4 100,0   0

2441 Değerli metal üretimi   4 100,0   0

2311 Düz cam imalatı   4 100,0   0

3040 Askeri savaş araçlarının imalatı   6 99,5   0,5

1724 Duvar kağıdı imalatı   6 92,6 7, 4 

1042 Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı   7 95,5 4, 5 

2670 Optik aletlerin ve fotografik ekipmanların imalatı   8 97,4 2, 6 

1101
Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve 
harmanlanması

  9 95,5 4, 5 

2314 Cam elyafı imalatı   10 99,0 1,0  

2652
Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve 
benzerlerinin imalatı

  9 84,7 15, 3 

1910 Kok fırını ürünlerinin imalatı   11 92,4 7, 6 

1395
Dokusuz kumaşların ve dokusuz kumaştan yapılan 
ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç

  12 77,0 23,0  

2343
Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı 
parçalarının imalatı

  15 94,0 6,0  

2011 Sanayi gazları imalatı   15 93,6 6, 4 

Tablo 2. İmalat Sanayiinde Tekel (Monopol) ve Oligopol Hakimiyetin Olduğu Dallar (2013)

CR4’e göre 2013’te, 108 sınıfta çok yüksek, 75 sı-
nıfta yüksek yoğunlaşma gözlenmiştir. 

Sanayi ve hizmet sektörlerini kapsayan 525 dalın 
223’ü imalat sanayindedir ve TÜİK, imalat sanayi-
nin dörtte birinde çok yüksek derecede yoğunlaş-
ma saptamıştır. 

Öte yandan, TÜİK belirlemelerine göre, sana-
yi dışında da yoğunlaşma eğilimleri belirgindir. 
Madencilikteki sınıfların yüzde 35,7’sinde, ulaş-
tırma ve depolama sektöründeki sınıfların yüzde 
28,6’sında çok yüksek yoğunlaşma gözlemlenmiş-
tir. 
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2660
Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili 
cihazların imalatı

  13 78,9 21, 1 

1092 Ev hayvanları için hazır gıda imalatı   14 84,5 15, 5 

2445 Demir dışı diğer metallerin üretimi   14 83,8 16, 2 

1086 Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı   19 93,3 6, 7 

3020 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı   18 88,4 11, 6 

2620 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı   20 97,9 2, 1 

2823
Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve 
çevre birimleri hariç)

  18 85,6 14, 4 

2369 Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı   21 96,7 3, 3 

2895
Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin 
imalatı

  21 73,3 26, 7 

1031 Patatesin işlenmesi ve saklanması   27 91,3 8, 7 

2051 Patlayıcı madde imalatı   23 73,8 26, 2 

2433 Soğuk şekillendirme veya katlama   23 73,2 26, 8 

3030
Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili 
makinelerin imalatı

  29 89,8 10, 2 

1820 Kayıtlı medyanın çoğaltılması   31 93,0 7, 0 

3091 Motosiklet imalatı   25 75,0 25,  

2731 Fiber optik kabloların imalatı   31 84,7 15, 3 

2640 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı   40 98,1 1, 9 

1200 Tütün ürünleri imalatı   32 78,3 21, 7 

2910 Motorlu kara taşıtlarının imalatı   33 71,5 28, 5 

2720 Akümülatör ve pil imalatı   53 84,6 15, 4 

2342 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı   51 74,9 25, 1 

1081 Şeker imalatı   71 90,5 9, 5 

2811
Motor ve türbin imalatı (hava taşıtı, motorlu taşıt ve 
motosiklet motorları hariç)

  73 84,6 15, 4 

2014 Diğer organik temel kimyasalların imalatı   61 70,6 29, 4 

2015 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı   196 76,9 23, 1 

2211
İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden 
işlenmesi

  233 88,6 11, 4 

2362 İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı   210 73,7 26, 3 

1920 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı   267 93,3 6, 7 

2540 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı   222 70,1 29, 9 

2313 Çukur cam imalatı   299 82,4 17, 6 

1052 Dondurma imalatı   519 89,7 10, 3 

2341 Seramik ev ve süs eşyaları imalatı   595 83,4 16, 6 

2751 Elektrikli ev aletlerinin imalatı   567 77,1 22, 9 

Kaynak: TÜİK veritabanından hesaplandı.
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PETROL RAFİNAJINDA TEKELCİ 
YAPILAR

Tekelci özellikteki sektörlerin başını petrol rafinajı 
çekmektedir. 2005 öncesine kadar kamu mülki-
yetinde bulunan Tüpraş’ı özelleştirmeden satın 

alan Koç Grubu, sektördeki monopol konumunu 
da devralmıştır. İstanbul Sanayi Odası’nın en bü-
yük 500 firma sıralamasında her yıl açık ara birinci 
olan Tüpraş, 2014’te de 37,5 milyar TL’lik üretim-
den satışlarla birinci olmuştur. 

Tüpraş 4 bin 710 kişiyi istihdam ederken 3,7 mil-
yar dolarlık da ihracat gerçekleştirdi. 2015 yılının 
ilk yarısında ise firmanın 992 milyon lira net kar 
elde ettiği bildirildi. Tüpraş’tan yapılan açıkla-
maya göre, Fuel Oil Dönüşüm Tesisinin üretime 
geçmesinin de katkısıyla ilk 6 ayda rekor kapasi-
te kullanımına ulaşıldı. Açıklamada, ikinci çeyrek 
dönemde rafineri bakım duruşları, düşük petrol fi-
yatının tüketimi desteklemesi ve özellikle ABD ve 
Asya'da ürün taleplerinin yükselmesiyle Akdeniz 
piyasasında petrol ürünleri fiyat rasyolarının art-
tığı vurgulanarak, ikinci çeyrek dönemde Akdeniz 
Rafineri Marjı'nın geçen yılki 0,06 dolar/varil de-
ğerinden 4,88 dolar/varile, altı aylık dönemde ise 
1,05 dolar/varil değerinden 6,23 dolar/varile yük-
seldiği kaydedildi. 

Bu sektörün öteki önemli alt dalı, halk arasın-
da tüpgaz olarak bilinen LPG alanıdır. Bu alanın 

en büyük firması Aygaz da Koç Grubu’na aittir. 
Aygaz’ın 2014’te 6 milyar TL’ye yaklaşan cirosu-
na karşılık Demirören Grubu’nun Milangaz firması 
2,6 milyar TL’lik ciroda kalmış, sektörün diğer fir-
ması İpragaz’ın ise cirosu 2,5 milyar TL’ye yakın 
gerçekleşmiştir. 

TAŞIT SANAYİLERİNDE OLİGOPOL 
YAPILAR 

Ulaşım politikasını karayolu tercihi üstüne inşa 
edilen ve hep bu politikanın pekiştiği Türkiye’nin 
hızla geliştirilen yabancı sermayeli otomotiv, las-
tik ve öteki ulaşım sektörlerinde de az sayıda fir-
ma egemenliği söz konusudur. Sektöre tedarikçi 
olarak katılan otomotiv yan sanayilerindeki firma 
sayısının çokluğuna karşın, oligopol firmalar bu 
alt sektörler üstünde alıcı hakimiyeti sürdürebil-
mektedirler. 

Yine Koç Grubu’na ait Ford ve Tofaş firmaları ha-
kimiyetinin olduğu otomotiv sanayisinde Ordu 
Yardımlaşma Kurumu’nun iştiraki olan Oyak Re-
nault, pazarın önemli ortakları arasındadır. 2014 
İSO verilerine göre, Koç otomotiv firmalarının 2014 
satışları toplamda 16,5 milyar TL’ye ulaşırken 
Oyak Renault’nun pazar payı 8,8 milyar TL olarak 
gerçekleşmiş, Alman Mercedes Benz ise 4,8 mil-
yar TL’lik bir pazar payı edinmiştir. Hundai Assan 
ile Toyota, otomotivin diğer önemli firmaları ola-
rak sıralamada yer almaktadırlar. 

Tablo 3. Petrol Rafinajı ve LPG’nin Hakim Kuruluşları  

Kuruluşlar
Bağlı  

Bulunduğu  
Oda/Kamu

Üretimden  
Satışlar (Net)  

(TL)

İhracat 
Bin $)

Ücretli 
Adet

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Raf. A.Ş. Kocaeli 37.501.812.917 3.724.660 4.710

Aygaz A.Ş. İstanbul 5.692.178.368 89.026 1.185

Milangaz LPG Dağıtım San. A.Ş. İstanbul 2.597.664.707 - 1.633

İpragaz A.Ş. İstanbul 2.457.053.316 - -



92

Kara taşıtları dışında kalan “diğer ulaştırma” alt 
sektöründeki sanayi firmaları, daha çok “aske-
ri sanayi” firmalarıdır ve müşterileri iç pazarda 
TSK’dır. Belli ölçülerde dış siparişlere de cevap 
vermektedir. 

TUSAŞ, sektörün en önemli egemen firmaların-
dan biri olarak F-16’ları üretmek üzere, Türk-ABD 
ortaklığında 25 yıllığına TAI’yi kurmuştur. 25 yıl 

dolmadan yabancı hisseler devir alınarak TUSAŞ, 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı, TSK Vakfı ortaklığ 
şeklinde yeniden yapılandırılmıştır. 

Sektöre egemen bir başka firma yine Koç Grubu’na 
aittir. Koç firması RMK Marine, yat, tanker üreti-
minin yanında, MSB için deniz araçları da üret-
mektedir. 

Kuruluşlar
Bağlı  

Bulunduğu  
Oda/Kamu

Üretimden  
Satışlar (Net)  

(TL)

İhracat
(Bin $)

Ücretli 
(Adet)

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. İstanbul 10.539.302.862 3.464.635 9.376

Oyak-Renault Otomobil Fab.A.Ş. İstanbul 8.777.455.748 3.020.379 5.789

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. İstanbul 6.000.729.958 1.983.572 6.304

Mercedes-Benz Türk A.Ş. İstanbul 4.771.526.299 652.677 6.455

Hyundai Assan Otomotiv San. A.Ş. Kocaeli 4.626.824.128 126.106 -

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Sakarya 4.194.318.549 1.599.436 2.822

Tablo 4. Otomotiv Sanayiinin Hakim Kuruluşları

Kuruluşlar
Bağlı  

Bulunduğu  
Oda/Kamu

Üretimden  
Satışlar (Net)  

(TL)

İhracat
(Bin $)

Ücretli 
(Adet)

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Ankara 1.726.287.599 470.057 4.517

RMK Marine Gemi Sanayii ve Deniz Taşımacılığı 
İşletmesi A.Ş.

İstanbul 965.941.559 - 257

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Eskişehir 555.221.657 224.500 -

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş Ankara 330.420.609 - -

Tablo 5. Diğer Ulaşım Sanayiinin Hakim Kuruluşları

Tablo 6. Lastik Sanayiinin Hakim Kuruluşları

Kuruluşlar
Bağlı  

Bulunduğu  
Oda/Kamu

Üretimden  
Satışlar (Net)  

(TL)

İhracat
(Bin $)

Ücretli 
(Adet)

BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. A.Ş. İstanbul 1.536.843.165 209.322 2.055

Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. İstanbul 1.163.320.730 340.544 1.766

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. İstanbul 909.171.236 315.847 1.311

Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. Kırşehir 808.830.128 188.423 2.452
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TSK ve dış pazarlar için zırhlı araç üreten FNSS, 
sektörün bir diğer hakim kuruluşudur. Şirketin 
sermaye yapısı yüzde 51 Nurol Holding A.Ş., yüz-
de 49 yabancı BAE Systems ortaklığı şeklindedir. 

Otomotivi tamamlayan lastik sektörü, oligopolis-
tik piyasaya sahip bir diğer alt sektördür. 1980 
öncesinde yabancı sermaye ortaklı Goodyear ve 
T.Pirelli tarafından paylaşılan sektöre, daha son-
ra Sabancı Grubu yine yabancı ortaklı Brisa ile 
katılırken, bir kamu kuruluşu olarak kurulan ve 
sonradan özelleştirilen Petlas daha çok havacılık 
sektörüne dönük üretimiyle girmiştir; fakat bugün 
motorlu kara taşıtlarına yönelik üretime devam et-
mektedir. 

PETROKİMYA VE KİMYA 
SEKTÖRÜNDE TEKELCİLİK
Özellikle hammadde yönünden önemli dışa ba-
ğımlılık gösteren petrokimya ve kimya sektörle-
rinde de az sayıdaki şirket egemenliğini gözlemek 
mümkündür.

Petrokimya alt dalında tek firma durumundaki 
PETKİM, sanayi KİT’leri içinde önemli bir varlıktı. 
Hisselerinin halka arzı önce 1990 yılında gerçek-
leştirilmişti. 2007’de yüzde 51 oranındaki kamu 

hissesinin “blok satış” yöntemi ile özelleştirilme-
sine karar verildi ve 2 milyar 40 milyon dolara So-
car-Turcas-İnjaz Ortak Girişim Grubu'na satıldı. 
Şirketin 2014 cirosu 3,7 milyar TL’ye yaklaşmıştır.

Halk arasında orlon olarak bilinen akriliğin tek üre-
ticisi Dinçkök Grubu’nun Aksa firması, Yalova’da-
ki yatırımları ile alanında tek firma durumundadır. 
2014 yılında 2 milyar TL’nin üstünde ciro yapan 
şirket, 312 milyon dolarlık da ihracat yapmıştır.

Kimya sektörünün bir diğer alanındaki, ender 
kamu tekellerinden Eti Maden İşletmeleri bor 
kimyasallarının üretimini gerçekleştirmektedir.

Temizlik maddeleri sektörünün egemeni Hayat 
Kimya, kendi dalının en büyüğü olarak 2014 yılın-
da 1,5 milyar TL’yi aşkın ciro yapmıştır. Toros Ta-
rım, gübre üreticisi olarak alanının en büyüğüdür. 

Sabancı Grubu’na ait SASA, polyester dalının; 
Türk Henkel, tarımsal ilaç dalının; Betek Boya da 
boya sektörünün en büyük pazar payına sahip fir-
maları olarak bilinmektedir. 

Kimya sektörünün bir diğer alanı olan ilaç sana-
yiinde de özellikle bazı ilaç türlerinde pazar ha-
kimiyeti az sayıda yerli-yabancı ortaklığı firmanın 
elindedir. 

Kuruluşlar
 Bağlı  

Bulunduğu  
Oda/Kamu 

Üretimden  
Satışlar (Net)  

(TL)

İhracat
(Bin $)

Ücretli 
(Adet)

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Ege Bölgesi 3.671.224.523 563.539 -

AKSA Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. İstanbul 2.066.006.094 312.263 1.236

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kamu 1.974.517.342 848.691 4.085

Hayat Kimya Sanayi A.Ş. İstanbul 1.560.748.364 320.726 2.227

Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 1.412.403.105 7.300 505

SASA Polyester Sanayi A.Ş. Adana 1.236.768.033 220.546 1.075

Soda Sanayii A.Ş. İstanbul 1.220.702.677 281.345 930

Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 873.016.311 12.126 781

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. İstanbul 804.552.813 33.710 1.124

Tablo 7. İnşaat Malzemesi Sanayiinin Hakim Firmaları (2014)
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İNŞAAT MALZEMELERİNDE FİRMA 
EGEMENLİĞİ

2002 sonrası başat duruma gelen inşaat odaklı 
büyüme süreci ile birlikte, hızla büyüyen inşaat 
malzemeleri üreten sanayilerde de oligopolistik 
bir piyasa hakim. 

Bu sektörün en önemli alt başlıklarından çimen-
toda Sabancı Grubu’na ait AKÇANSA ve ÇİMSA 
piyasaya hükmeden yapılar. Nuh Çimento ise bu 
iki firmayı takip eden üçüncü büyük olarak sahne 
alıyor. OYAK, çimento şirketi iştirakleriyle sektö-
rün bir diğer önemli aktörüdür.

1935’te verilen bir imtiyazla faaliyete geçen T. İş 
Bankası iştiraki Şişe Cam Fabrikaları, cam sektö-
rünün fiili tekel kuruluşu durumundadır. Şişe-Cam 
Grubu’na ait Paşabahçe ile Trakya Cam, sektörün 
hakimi şirketlerdir. 

Sektörün seramik, sıhhi tesisat üreticisi iki firması 

da kendi alanlarında piyasaya hükmetmektedir-

ler. Bunlardan İbrahim Bodur grubuna ait Kale-

seramik Çanakkale bölgesinde üretimini ağırlıkla 

gerçekleştirirken, Eczacıbaşı Grubu’na ait Ecza-

cıbaşı Yapı Gereçleri Bilecik Bozöyük lokasyonu 

ağırlıklı üretim gerçekleştirmektedir. 

ANA METAL SEKTÖRÜNDE HAKİM 
FİRMALAR…

Demir-çelik üretiminin ağırlıklı yer tuttuğu bu 
dalda bakır üretimi de önem taşımaktadır ve sek-
törde 2000 öncesi hakim olan kamu işletmeciliği 
yerini özelleştirmelerle birlikte özel firmalara bı-
rakmıştır. 

Bunlardan hakim kuruluş Erdemir’i 2006 yılında 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın ihalesinden 
satın alan Ordu Yardımlaşma Kurumu iştiraki Ata-
er Holding, İsdemir ile birlikte sektöre hakim du-
rumdadır. 

 Levha, sıcak ve soğuk haddelenmiş sac ile kalay, 
krom ve çinko kaplamalı sac üreten Erdemir; oto-
motiv, beyaz eşya, boru profil, haddecilik, genel 
imalat, elektrik-elektronik, makine, enerji, ısı ge-
reçleri, gemi inşa, savunma, ambalaj gibi sektör-
lere temel girdi sağlamaktadır. 

3 Ekim 1970 tarihinde İskenderun'da kurulmuş 
olan İsdemir, sektörün öteki hakim firmasıdır. İs-
demir, Türkiye’nin kuruluş tarihi itibariyle üçüncü 
ve uzun ürün üretim kapasitesine göre en büyük 
entegre demir çelik tesisidir.

İsdemir hisseleri 2002 yılında Özelleştirme İdare-
si Başkanlığı tarafından Erdemir'e devredilmiştir. 

Kuruluşlar
Bağlı Bulunduğu 

Oda/Kamu

Üretimden 
Satışlar 

(Net) (TL)

İhracat
(Bin $)

Ücretli 
(Adet)

AKÇANSA Çimento San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 1.359.866.652 65.324 1.135

ÇIMSA Çimento San. ve Tic. A.Ş. Mersin 983.140.322 109.877 952

Trakya Cam Sanayii A.Ş. İstanbul 926.987.458 - -

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik A.Ş. İstanbul 783.424.688 106.418 -

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 679.521.134 151.084 2.237

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Kocaeli 614.318.966 49.942 534

Tablo 8. İnşaat Malzemesi Sanayiinin Hakim Firmaları (2014)
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Şirket, 27 Şubat 2006 tarihinde Erdemir'in OYAK'ın 

iştiraki olan Ataer Holding'e devri sonucunda, 

OYAK Grubu Şirketleri arasına katılmıştır.

1970 yılından bu yana inşaat çeliği ve alaşımlı 

çelik üreten İÇDAŞ, Çanakkale ağırlıklı üretimiy-

le sektöre hakim ikinci büyük gruptur. Çolakoğlu 

Metalurji, sektörün üçüncü büyük firması duru-

mundadır.

MAKİNE VE EKİPMAN SANAYİİN-
DE HAKİM ŞİRKETLER

Talebin genellikle sabit sermaye yatırımlarına 

bağlı olarak değiştiği makine imalat sanayiinde 

pompa, kompresör, musluk ve vana, genel amaçlı 

makineler ile diğer özel amaçlı makineler iç pazar 

kadar ihracata da dönük üretilmektedir. Sanayi 

ocakları, kaldırma-taşıma ekipmanları, metalurji 

makineleri, gıda ve içecek makineleri üretimi sek-

törde önemlidir. 

Manisa’da üretimini sürdüren Bosch Termoteknik 
ile Sarten Ambalaj, Roket Sanayi, bir kamu kurulu-
şu olarak MKE ve Türk Demir Döküm, sektörün az 
sayıdaki hakim firması durumundalar. 

Ekipman sanayinin en büyük kuruluşu Türk Trak-
tör, yine bir Koç Grubu firması olarak traktör üreti-
minde ilk sırayı almaktadır. 

1978 yılında Hasan Basri Bozkurt tarafından 
Ankara’da kurulan Hidromek Hidrolik ve Me-
kanik Makine A.Ş. ise iş makineleri sektöründe 
Türkiye’nin önde gelen üreticilerindendir. Tarım 
traktörlerine kazıcı ve yükleyici ataşman üreterek, 
traktörleri kazıcı yükleyici iş makinelerine dönüş-
türerek işe başlayan ve bugün kendi tasarımı iş 
makinaları üreten Hidromek’in müşterileri arasın-
da Belediyeler, Silahlı Kuvvetler, Şeker Fabrikala-
rı, Türkiye Elektrik Kurumu, Devlet Su İşleri, Ka-
rayolları ve çeşitli ölçekteki müteahitlik şirketleri 
bulunmaktadır. Bu makineler altyapı, yol bakım ve 
onarım, kanal açma ve diğer kazı işlerinde kulla-
nılmaktadır. 

Tablo 9. Ana Metal Sanayiinin Hakim Firmaları (2014)

Kuruluşlar
Bağlı  

Bulunduğu  
Oda/Kamu

Üretimden  
Satışlar (Net)  

(TL)

İhracat
(Bin $)

Ücretli 
(Adet)

İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş. İstanbul 6.350.289.705 839.185 3.734

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. İskenderun 6.245.223.256 297.293 5.651

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. İstanbul 6.114.214.014 236.609 6.435

Çolakoğlu Metalurji A.Ş. İstanbul 4.780.209.856 726.471 1.364

Tablo 10. Makina Sanayiinin Hakim Firmaları (2014)

Kuruluşlar
Bağlı  

Bulunduğu  
Oda/Kamu

Üretimden  
Satışlar (Net)  

(TL)

İhracat
(Bin $)

Ücretli 
(Adet)

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima A.Ş. Manisa 886.808.458 293.531 -

Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 753.747.842 96.943 2.287

ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. Ankara 716.256.360 170.192 1.813

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kamu 658.228.300 56.148 5.538

Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. İstanbul 498.096.692 60.116 -
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ELEKTRONİK VE BEYAZ EŞYA 
SEKTÖRÜ

Elektronik sanayiinde ev elektroniği öne çıkarken 
firmaları her iki alt dalda da faal görmek mümkün-
dür. 

Sektörün en büyüğü olan Koç Grubu şirketi Arçe-
lik, 2014’teki 8,5 milyar TL’lik cirosuyla sektörün 
en büyüğü durumunda ve aynı yıl 2,2 milyar do-
larlık ihracat gerçekleştirdi. Şirket bünyesinde 16 
bin kişi çalışıyor. 

Ürün yelpazesi çok geniş olan Vestel Elektronik, 

bu alt dalın ikinci büyük firması. Zorlu Holding’e 
bağlı şirketin 2014 üretimden satışları 4,3 milyar 
TL’dir. Grubun beyaz eşya ile ilgili firması Vestel 
Beyaz Eşya A.Ş,nin 2014 satışları da 2,2 milyar 
TL’yi bulmuş, böylece bu sektördeki toplam grup 
cirosu 6,5 milyar TL’ye yaklaşmıştır.

Sektörün diğer önemli elektronik ve beyaz eşya 
üreticisi BHS Ev Aletleri A.Ş.nin satışları da 
2014’te 3,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Böy-
lece 3 firmanın hem iç pazar hem de ihracatta et-
kili hakim şirketler oldukları görülmektedir.

Sektörde hanehalkına satış yapan bu firmaların 

Tablo 12. Elektrikli Cihaz Sanayiinin Hakim Kuruluşları

Kuruluşlar
Bağlı  

Bulunduğu  
Oda/Kamu

Üretimden  
Satışlar (Net) (TL)

İhracat
(Bin $)

Ücretli 
(Adet)

Arçelik A.Ş. İstanbul 8.520.701.667 2.220.612 16.982

BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 3.273.297.079 879.301 5.783

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 2.281.206.646 816.161 5.673

Tablo 13. Elektronik-Bilgisayar Sanayiinin Hakim Kuruluşları

Kuruluşlar
Bağlı  

Bulunduğu  
Oda/Kamu

Üretimden  
Satışlar (Net)  

(TL)

İhracat
(Bin $)

Ücretli 
(Adet)

Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 4.309.264.955 - -

Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Ankara 2.141.431.162 204.272 4.897

HAVELSAN Hava Elektronik San. A.Ş. Ankara 406.724.416 24.718 1.189

Tablo 11. Makina ve Ekipman Sanayiinin (28) Hakim Kuruluşları

Kuruluşlar
Bağlı  

Bulunduğu  
Oda/Kamu

Üretimden  
Satışlar (Net)  

(TL)

İhracat
(Bin $)

Ücretli 
Adet

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Ankara 2.488.442.267 - -

Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. A.Ş. Ankara 575.221.550 76.834 1.342

Federal-Mogul Piston Segman ve Gömlek Tesisleri A.Ş. İstanbul 495.953.118 183.466 1.472

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Konya 426.266.605 6.418 439

Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. Bursa 363.897.148 148.341 1.085
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dışında, iki önemli firma elektronik sektöründe öne 
çıkmaktadır. Bunlar, ASELSAN ve HAVELSAN 
olup daha çok “savunma sanayii”nin taleplerine 
cevap vermektedirler. 

ASELSAN; 1975 yılında Kara Kuvvetlerini Güçlen-
dirme Vakfı öncülüğünde faaliyetine başlamıştır 
ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na 
bağlı bir kuruluştur. Yaklaşık 5 bin kişi istihdam 
eden şirketin 2014 cirosu 2,1 milyar TL’yi bulmuş-
tur. 

Diğer elektronik sanayi firması HAVELSAN ise 
yoğunlukla yazılım sistem alanlarında faaldir ve 
yine askeri sektörde yer almaktadır. Şirket, 1982 
yılında, HAVELSAN-Aydın ismi ile bir Türk-ABD 
şirketi olarak kuruldu, 1985 yılında sermayesinin 
yüzde 98'i Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme 
Vakfı'na bağlı olarak faaliyet gösterdi. Havelsan, 
yazılım yoğun sistem alanlarında faaliyet göste-
riyor. Şirket uzmanlığını, Komuta Kontrol Muha-
bere, Bilgisayar, İstihbarat Gözetleme ve Keşif 
Sistemleri (C4ISR) kapsamında, Hava Savunma 
Sistemleri, Deniz Savaş Sistemleri, Simülasyon ve 
Eğitim Sistemleri, Yönetim Bilgi Sistemleri, Enerji 
Yönetimi alanlarına odaklamıştır.  

TEKEL’DEN SONRAKİ TEKELLER…

2000’lerin ortalarına kadar devlet tekeli olarak fa-
aliyet gösteren Tekel Genel Müdürlüğü’nün özel-
leştirilmesi ile birlikte, sigarada ve içkide sektöre 
hakim yeni tekeller oluştu. 

Sigarada tekelin kaldırılması ile birlikte kurulan 

Philsa, 1991 yılında Philip Morris’in yüzde 75 ve 
Sabancı Holding’in yüzde 25 ortaklığıyla kurul-
muştur. 2014 yılında şirket 2,1 milyar TL ciro 
yapmıştır. Diğer büyük sigara kuruluşu JTI ise 
1993’ten bu yana Türkiye’de faaldir. 

Tekel, 2001’de özelleştirme kapsam ve programı-
na alınmıştı. Özelleştirme işlemlerinin kolaylaştı-
rılmasını teminen Tekel’in yeniden yapılandırıl-
masına karar verildi. Bu çerçevede, Tekel Sigara 
Sanayi Müessesesi, Sigara Sanayi İşletmeleri ve 
Ticareti A.Ş.ye; Alkollü İçkiler Sanayi Müessesesi, 
Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticareti A.Ş.ye; Pazarla-
ma ve Dağıtım Müessesesi de ikiye ayrılarak Si-
gara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ile Alkollü İçkiler 
Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.ye dönüştürüldü.

British American Tobacco Tütün Mamulleri Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.ye, 1 milyar 720 milyon dolara peşin 
bedelle sigara üretim işi ile ilgili varlıklar satıldı. 
Tekel’in alkollü içki bölümü; 17 fabrika, hammad-
de, stok ve varlıklarıyla, 2004 yılında 292 milyon 
dolara (Nurol-Limak-Özaltın-Tütsab ortak girişim 
grubu) MEY İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye, MEY 
İçki’de iki yıl sonra, 2006 yılında bu kez 810 milyon 
dolara ABD’de kurulu bir ortak gruba (Texas Paci-
fic Group) satıldı. 2011’de, bu kez Amerikalılar sa-
tışa çıktı ve MEY İçki, 2 milyar 100 milyon dolara, 
içkide dünya devi olarak tanınan İngiliz DIAGEO 
şirketine satıldı. 

Bira ve malt üretiminde ise tekelci hakimiyet Ana-
dolu Grubuna ait Efes markasıyla tanınan Anado-
lu Efes Biracılık A.Ş.ye aittir. 

Tablo 14. İçki ve Tütün Sanayiinin Hakim Kuruluşları

Kuruluşlar
Bağlı  

Bulunduğu  
Oda/Kamu

Üretimden  
Satışlar (Net)  

(TL)

İhracat
(Bin $)

Ücretli 
(Adet)

Philsa Philip Morris Sabancı A.Ş. İstanbul 2.062.922.706 - -

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. İstanbul 992.982.672 38.014 965

JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi 952.695.686 106.741 443

Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 362.664.724 - -
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ANAYASA VE ANTİ-TEKELCİLİK…

Anayasanın 167’nci maddesi devlete, açıkça, pi-

yasalarda oluşacak fiili yahut anlaşma sonucu 

doğacak tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önleme 

görevi vermiştir. Devletin 1982 Anayasası’nın 

kendisine verdiği bu görevi ifa etmesi için, 1994 

yılında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 

Kanun kabul edilmiş ve 1997 yılında bu Kanunu 

uygulamakla yükümlü otorite Rekabet Kurumu te-

sis edilmiştir.

Rekabet Kanunu’nun temel amacı; kartellerin ve 

teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem veya te-

şebbüs birliği karar ve eylemleri yoluyla ortaya çı-

kacak diğer rekabet kısıtlamalarının yasaklanma-

sı, herhangi bir piyasada hakim durumda olan bir 

teşebbüsün bu hakimiyetini kötüye kullanmasının 

engellenmesi ve bazı birleşme ve devralma işlem-

lerinin denetlenerek yeni tekeller yaratılmasının 

önüne geçilmesidir.

Söz konusu Kanun’u uygulamakla görevli Rekabet 

Kurumu’nun amacı da piyasalarda rekabetin sağ-

lanması ve korunmasıdır. Söz konusu amaca ulaş-

mak için Rekabet Kurumu;

• Ayrıntılı olarak düzenlenmiş inceleme ve so-

ruşturma süreçleri sonucunda piyasadaki re-

kabeti bozan, engelleyen ya da kısıtlayan te-

şebbüsleri cezalandırmak,

• Rekabet kurallarıyla çatışmakla birlikte eko-

nomiye katkısı bulunan, tüketicilere yarar 

sağlayan anlaşmalara muafiyet tanımak, bu 

tür anlaşmalar için ikincil düzenlemeler yap-

mak,

• Belirli bir büyüklüğün üzerindeki birleşme, 

devralma ve ortak girişimleri inceleyerek pi-

yasalarda tekelleşmenin önüne geçmek,

• Özelleştirme aşamasında kamu teşebbüsleri-

nin özel sektöre devrini de incelemek ve özel-

leştirme yoluyla devletin ekonomideki etkinli-

ği azaltılırken kamunun terk ettiği alanlarda 

tekelleşmeye engel olmak,

• Piyasalardaki rekabeti olumsuz yönde etki-

leyecek ya da kısıtlayacak nitelikteki çeşitli 

kanunlar ve düzenlemelerle ilgili olarak, ilgili 

kamu kurum ve kuruluşlarına görüşler gönde-

rerek piyasalarda rekabet koşullarının hakim 

kılınmasını sağlamak... gibi görevler üstlen-

miştir. 

Tekelci ve/veya az sayıda firma egemenliğindeki 

sektörlerde ortaya çıkan ve mağdurları tüketiciler, 

küçük üreticiler hatta devlet olan durumların, Re-

kabet Kurulu müdahaleleriyle ne kadar önlendiği 

daha detaylı bir çalışmanın konusudur.

Ancak bu çalışmada da ortaya konulduğu üzere, 

TÜİK verileri, imalat sanayinin birçok ana sek-

töründe olduğu gibi, sanayi dışı sektörlerde de 

müdahaleyi gerektirecek büyük yoğunlaşmalar, 

daha doğruusu tekelci ve tekelimsi eğilimleri or-

taya koymaktadır. Rekabet Kurulu’nun anayasal 

yükümlüğü gereği, bu sürece daha etkin müdaha-

lelerde bulunması ihtiyacı artmaktadır. 
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SANAYİNİN BORÇ KAMBURU 
BÜYÜYOR…

Özet
Türkiye ekonomisi 2013 yılının ikinci yarısından itibaren ciddi finansal dalgalanmalar yaşadı. Bu sıkıntılar 
2014 yılında ve 2015’te de artarak sürdü. Sanayi firmaları brüt satış kârlılığını düşürmemek için çabalasalar 
da üretilen değerin önemli bir kısmını “faiz” olarak banka-finans sektörüyle paylaşmak zorunda kaldılar. 

Kabul edilebilir borç/özkaynak oranı yüzde 70 olarak tüm dünyada “norm” kabul edilirken, özkaynağı 
yetersiz Türkiye’nin sanayi firmalarında bu oran, 2000’lerin başlarında yüzde 80 dolaylarında seyretmiş, 
2014’te yüzde 132’ye çıkmıştır.  

Türkiye’nin en büyük ilk 500 şirketinin 2014’te öz kaynakları 193 milyar TL iken borçları 256 milyar TL ola-
rak saptanmıştır.

Çoğu KOBİ olan ikinci 500 büyük sanayi şirketinin ise özkaynağı 33 milyar TL’ye yakın iken bu firmaların 
borç stokları 50 milyar TL’ye yakındır. 

Dolayısıyla ilk 1000 sanayi şirketinin özkaynakları 226 milyar TL’yi, borçları 306 milyar TL’yi buluyor. Bu 
da 1000 sanayi şirketinin borç/özkaynak oranının yüzde 135 olması demektir ve yüzde 70’lik normların çok 
üzerinde yer almaktadır.

Birçok büyük firmanın borçluluk oranının bu ortalamayı çok aşarak yüzde 1000’leri bile bulması, sanayinin 
önemli bir borç yükü altında olduğunu göstermektedir. Sanayi bu borçlanmayı iki kaynaktan yapmaktadır.  
Birinci kaynak, içerideki banka kaynakları,TL ve dövize endeksli kredilerdir. İkinci kaynak ise dışarıdan 
sağlanan döviz kredilerinden oluşmaktadır. 

En büyük 1000 sanayi firmasının 2014 itibarıyla, 306 milyar TL’yi bulan borçlarının, bu firmaların özkaynak-
larının yüzde 135 üstünde olduğu ve normali yüzde 70 kabul edilen oranı katladığı görülmektedir. Bu da 
sanayi firmaları için önemli bir kur ve faiz baskısı anlamına gelmektedir. 

Bu 1000 firmanın dışında kalan küçük sanayi firmalarının borç yükünün, sanayinin borç stokunu dörtte bir 
artırmış olması varsayımında, imalat sanayinin toplam borç yükünü 400 milyar TL olarak tahmin etmek 
mümkündür. 

Bu borç stokunun ise yüzde 30’unun döviz kredisi olması, sanayi firmalarının  yurt içinden 40 milyar dolar-
lık dövizle borç yükü anlamını taşımaktadır. Buna yurt dışından sağlanan 35 milyar dolar olduğu tahmin 
edilen dış borç eklendiğinde, sektörün dış borç yükü 75 milyar dolara, toplam borç yükü de 625 milyar 
TL’ye  ulaşmaktadır. 

75 milyar dolarlık döviz borcu yükü,  dolar kurundaki her 10 kuruşluk artışın, sanayi için 750 milyon TL’lik 
kur zararı olduğu anlamına da gelmektedir. 

Firmaların bu kur ve borç baskısının önümüzdeki aylarda hızlı bir daralmaya neden olması ve beraberinde 
sanayiye önemli bir iflas,eldeğiştirme,kapanma türü  yaprak dökümü yaşatması muhtemeldir. Bu dökülme-
nin önlenmesi için kullanılacak kamu kaynaklarında nasıl bir kriter kullanılacağı ve özellikle “kayırmacılı-
ğı” içerip içermeyeceği de merak konusudur. 

Sanayinin Sorunları ve Analizleri (X)
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T ürkiye ekonomisi 2013 yılının ikinci yarı-
sından itibaren ciddi finansal dalgalan-
malar yaşadı. Bu sıkıntılar 2014 yılında ve 

2015’te de artarak sürdü. Sanayi firmaları brüt sa-
tış kârlılığını düşürmemek için çabalasalar da üre-
tilen değerin önemli bir kısmını “faiz” olarak ban-
ka-finans sektörüyle paylaşmak zorunda kaldılar.  

Sanayi firmalarının, kur baskısı ve faizler nedeniy-
le finansman baskısına yenik düştüğünü kabul et-
meyen yok gibi…

2013’te, sanayi şirketlerinin finansman giderleri, 

esas faaliyetlerinden elde ettikleri kârlarının nere-
deyse yarısını buldu.  

2014’te de aynı durum yaşandı. Sanayinin temel 
faaliyet alanı olan esas faaliyet kârlarına bakıl-
dığında 500 büyük şirketin performansının ciddi 
oranda gerilediği görülüyor. 

2013 yılında faaliyet kârları 36.5 milyar lirayı bu-
lan 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, bunun yarısından 
çoğunu, 19 milyar lirasını finansman gideri olarak 
kaybetmişti. 2014’te de 500 büyük şirket, 30 mil-
yar TL olan esas faaliyet gelirlerinin yine yarısın-
dan fazlasını, 16 milyar lirasını finansman gideri 
olarak kullanmak zorunda kaldı. 

Tablo 1. İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda Temel Göstergeler (2012-2013-2014)

Grafik 1. Büyük Sanayi Firmalarında Faiz ve Kârlılık: 2012-2014 (%)

2012 2013 2014 Değişim (%)

Tutar 
(Milyon 

TL)

Pay 
(%)

Tutar 
(Milyon TL)

Pay 
(%)

Tutar 
(Milyon 

TL)

Pay 
(%)

2013/2012 2014/2013

Net Satışlar 423.621 100,0 454.991 100,0 472.548 100,0 7,4 3,9

Faaliyet Karı (Zararı) 25.312 6,0 36.435 8,0 30.457 6,4 43,9 -16,4

Finansman Giderleri 8.624 2,0 19.185 4,2 15.989 3,4 112,5 -16,7

Faiz Amortisman ve 
Vergi Öncesi Kar 
(EBITDA)

- - 49.960 11,0 50.403 10,7 - 0,9

Dönem Karı (Zararı) 
(V.Ö.)

24.193 5,7 22.137 4,9 27.097 5,7 -8,5 22,4

Finansman 
Giderleri/Net 

Satışlar

Faaliyet Karı/Net 
Satışlar

EBİTDA/Net 
Satışlar

Dönem Karı/Net 
Satış
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BORÇ/ÖZKAYNAK

Bir sanayi şirketinin finansal yapısının sağlıklı 
olup olmadığının en önemli parametrelerinden 
biri de toplam borçların özkaynaklara oranıdır. 

Bilindiği gibi, firmanın özkaynakları ile borçlarının 
toplamı, aktifleri oluşturur. Firmanın öz kaynağına 
göre ne kadar borçlandığı, ne kadar kaldıraç kul-
landığı, üstlendiği riski gösterir. 

İlk 500 büyük sanayi firmasının, öz kaynağına 
göre hızla borçlandığı ve bu durumun önüne son 
yıllarda da geçemediği görülüyor. 

Kabul edilebilir borç/özkaynak oranı yüzde 70 ola-
rak tüm dünyada “norm” kabul edilirken, özkay-
nağı yetersiz Türkiye’nin sanayi firmalarında bu 
oran, 2000’lerin başlarında yüzde 80 dolaylarında 
seyretmiş, izleyen yıllarda da hızla artmıştır. 

2004-2007 döneminde sanayi firmalarının borçları, 
özkaynaklarının sadece yüzde 85’i dolayına denk 
geliyordu. Ancak, 2008’de yüzde 117’ye kadar çık-

tı, 2009 krizinde ise belli tasarruflarla yüzde 96’ya 
kadar indirildi. Ne var ki yabancı kaynak girişinin 
hızlandığı ve buna bağlı olarak yıllık ortalama 
yüzde 10 büyüme yaşanan 2010 ve 2011 yıllarında 
borçlanma ya da kredi kullanımı da hızlandı ve sa-
nayi firmalarının özkaynaklarının yüzde 116’sına 
kadar çıktı. 2013 ve 2014’te ise pek azalamadı, kar-
şılaşılan sorunları aşmak için yeni krediler kulla-
nıldı ve büyük sanayinin borçları, özkaynaklarının 
yüzde 132’sini aştı. Bu, 500 firmanın ortalamasıdır 
ve detayda birçok büyük firmanın bu ortalamanın 
çok üstünde borç/özkaynak oranına sahip olduğu 
görülmektedir. 

Toplam borçların aktif toplamı içindeki payına ba-
kıldığında, sanayi sektörünün içinde bulunduğu 
finansman yükü açıkça görülebiliyor.

İlk 500 Büyük’te toplam borçların aktif toplamı 
içindeki payı, 2014 yılında bir gerileme göster-
medi ve 2013 yılında olduğu gibi yüzde 57 olarak 
devamlılığını korudu. Bunun nedeni de şirketlerin 
finansman ihtiyacının artarak devam etmesidir.

Grafik 2. İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda Borç/Özkaynak Oranı

Kaynak: İSO Veri Tabanı
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REKORTMEN BORÇLULAR

İlk 500 firma arasından, özkaynak, aktif, dolayısıy-
la bunun farkı olan borçları ile ilgili İSO’ya bilgi 
verenlerden borç miktarı 1 milyar TL’yi aşan 33 fir-
ma saptanmıştır. Toplam 500 firmanın net satışla-
rında yüzde 30 pay sahibi olan bu 33 firma, 500’ün 
tamamına ait özkaynağın da üçte birini temsil et-
mektedir.  Bunlar arasında, borç/özkaynak oranı 
en yüksek olanının Diler D-Ç olduğu görülmekte-
dir.Bu firmanın 2014 özkaynağı 108 milyon TL iken 
borçlarının 1,4 milyar TL’yi bulduğu ve özkayna-
ğının neredeyse 11 katına çıktığı görülmektedir. 
Ama daha önemli olan, Türkiye’nin en büyük fir-
ması Tüpraş’ın durumudur. Tüpraş’ın özkaynağı 
2 milyar TL olmakla birlikte, borçları 15,3 milyar 
TL’yi aşmış ve borç/özkaynak oranı yüzde 750’ye 
ulaşmıştır. 

Koç Grubu’na ait Tüpraş’ın yanı sıra, yine aynı 
gruba ait Ford, Tofaş, Otokar ile Arçelik’in borç tu-
tarları ve borç/özkaynak oranlarının ortalamanın 
çok üzerinde olması dikkat çekmektedir.

Ford Otomotiv’in özkaynağı 1,2 milyar TL olma-

sına karşılık borçları 4,3 milyar TL’yi aşmıştır. Bu 

da yüzde 350’lik bir borç/özkaynak oranı demek-

tir. Borçları, Ford Otomotiv’in aktiflerinin yüzde 

78’ine yaklaşmaktadır. 

Keza Tofaş Otomotiv’in 1,2 milyar TL’lik özkaynağa 

karşılık kullandığı borç, 3,7 milyar TL’yi bulmakta 

ve borç /özkaynak oranı yüzde 290’a ulaşmakta-

dır. Otokar’da ise oran yüzde 317’yi bulmaktadır. 

Arçelik’te 2 milyar TL’lik özkaynağa karşılık 6,5 

milyar TL’lik kredi kullanımı söz konusu ve bu, or-

taya yüzde 305’i bulan bir borç/özkaynak rasyosu 

çıkarmaktadır. Arçelik’in aktiflerinin yüzde 75’ini 

ya da dörtte üçünü borçlar oluşturmaktadır. 

Türkiye’nin büyük sermaye gruplarına ait Zorlu 

Enerji, Borusan, Besler Gıda, ASAŞ Alüminyum, 

Limak Çimento, Roketsan, Aselsan, Konya Şeker, 

Yazıcı D-Ç, Gübre Fabrikaları yüksek borç/özkay-

nak oranına sahip diğer şirketler olarak dikkat 

çekmektedir.

Grafik 3. İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda Borç/Özkaynak İlişkisi 

 
Kaynak: İSO veri tabanı
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Tablo 2. Büyük Sanayinin En Borçlu Firmaları (Milyon TL, %)

Net 
Satışlar

Özkaynak
Borçlar

(1 Milyar 
TL üstü)

Aktifler
Borç/

Özkaynak 
(%)

Borç/
Aktif 
(%)

Birinci 
500’deki  
Sıra No

Firmalar 472.548 193.972 256.866 450.837 132 57,0

48 Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. 1.818 108 1.291 1.399 1.190 92,2

1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 39.817 2.050 15.365 17.415 750 88,2

471 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 564 415 2.523 2.938 608 85,9

64 Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. 1.384 222 1.157 1.380 520 83,9

101 Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş. 1.018 256 1.081 1.338 422 80,8

47 Yolbulan Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. 1.919 289 1.070 1.359 370 78,7

124 ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 775 395 1.438 1.832 364 78,5

2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 12.146 1.241 4.331 5.573 349 77,7

164 Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. 592 316 1.046 1.362 331 76,8

128 ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. 717 607 1.950 2.558 321 76,3

88 Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 1.055 318 1.006 1.323 317 76,0

4 Arçelik A.Ş. 10.130 2.119 6.464 8.583 305 75,3

33 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 2.143 1.337 4.064 5.401 304 75,2

9 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 7.661 1.278 3.689 4.967 289 74,3

40 Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. 2.039 1.052 2.842 3.894 270 73,0

65 Yazıcı Demir Çelik Sanayi A.Ş. 1.445 471 1.151 1.623 244 71,0

232 Gübre Fabrikaları T.A.Ş. 1.579 555 1.266 1.821 228 69,5

259 Eti Krom A.Ş. 384 548 1.072 1.619 196 66,2

74 Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. 1.140 1.354 2.131 3.485 157 61,2

6 İçdaş Çelik Enerji Tersane Sanayi A.Ş. 6.350 911 1.403 2.314 154 60,6

72 İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. 1.145 705 1.081 1.785 153 60,5

37 Coca-Cola İçecek A.Ş. 2.066 1.427 2.092 3.518 147 59,5

50 TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 1.753 1.474 2.046 3.520 139 58,1

127 Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. 741 879 1.126 2.005 128 56,2

52 Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 1.736 1.356 1.679 3.036 124 55,3

19 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 3.098 1.792 2.087 3.879 117 53,8

42 Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 2.568 1.298 1.290 2.588 99 49,8

8 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 9.435 6.673 4.682 11.355 70 41,2

12 Mercedes-Benz Türk A.Ş. 8.227 2.143 1.046 3.189 49 32,8

5 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 6.707 13.964 6.353 20.317 45 31,3

82 Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. 1.003 5.062 2.264 7.325 45 30,9

7 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 6.275 4.257 1.898 6.155 45 30,8

25 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 2.482 8.076 2.906 10.982 36 26,5

33 Firmanın Toplamı 141.916 64.948 86.890 151.837 133,8 56,9

33 Firmanın Payı (%) 30,0 33,5 33,8 33,7

Kaynak: İSO
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İKİNCİ 500 YA DA KOBİ’LER
Türkiye’nin KOBİ nitelikli kuruluşlarını kapsayan 
İkinci 500 Büyük Sanayi kuruluşları kümesindeki 
firmalarda da finansal kuşatma gözlenmektedir. 

Normali yüzde 70 civarında kabul edilen borç/öz-
kaynak oranı, 2014’te bir önceki yıla göre azalma-
sına rağmen, bu KOBİ’lerde halen yüzde 150’lerin 
üzerindedir. Bu durum, İkinci 500’deki şirketlerin 
finansman yönünden kırılganlığının, birinci 500’e 
göre çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Birinci 
500’de bu oran yüzde 132 olarak saptanmıştır.

Birinci 500 büyük firma araştırmasında olduğu 
gibi, ikinci 500 büyük firma araştırma sonuçları da 
ortaya koyuyor ki, Türkiye’nin sanayi kuruluşları, 
diğer ülke örneklerinden farklı olarak, daha yük-
sek finansal kaldıraçlar ile yani daha yüksek borç 
oranları ile faaliyetlerini sürdürmektedirler.

İkinci büyük 500’ün borçlanma hızının 2014’te ya-
vaşlasa da yüksek borçla çalıştığı bir gerçektir. 

Öte yandan, bu kategorideki şirketlerin özellikle 
mali borçlarda kısa vadeli borçlarının azalmaya 
başladığı, uzun vadeli kaynak bulma imkanlarının 
artmış olduğu görülmektedir. 

Ne var ki dünya ortalaması yüzde 70 civarında 

olan borç/özkaynak oranının, 2014’te bir önceki 
yıla göre azalmasına rağmen halen yüzde 150’le-
rin üzerinde olması vahimdir. 

İkinci 500’ün toplam borçlar/özkaynaklar denge-
sinde son 10 yıldır özkaynaklar aleyhine oluşan 
bozulmanın ancak 2014’te biraz düzelmeye baş-
ladığı görülüyor. 

İSO İkinci 500’de toplam borç/özkaynak oranı 2012 
yılında yüzde 133,5 iken 2013 yılında 25 puana ya-
kın artarak yüzde 157,8 olmuştu. 2014 yılında ise 
bu oran ancak yüzde 151,6’ya indi.

2013 yılında yüzde 157,8 ile zirveye çıkan borç/
özkaynak oranının 2014 yılında gerilemesi, büyük 
ölçüde şirketlerin karlılık ve özkaynak yaratma 
olanaklarındaki görece iyileşmeden kaynaklan-
dı. Bu oranın gerilemesinde döviz cinsi borçların 
2014 yılında daha sınırlı büyümesinin de etkisi 
bulunuyor.

Diğer yandan, kısa vadeli borçların toplam borçlar 
içindeki payı 2014 yılında hemen hemen aynı kal-
dı. İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda kısa 
vadeli borçların toplam borçlara oranı 2010 yılında 
yüzde 70,9 iken 2014 yılında yüzde 65,6’ya kadar 
gerilemiş olması, olumlu bir gelişme olarak değer-
lendirilebilir.

Tablo 3. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda Temel Göstergeler

2012 2013 2014 Değişim (%)

Tutar 
(Milyon 

TL)

Net 
Satışlara 

Göre 
Pay (%)

Tutar 
(Milyon 

TL)

Net 
Satışlara 
Göre Pay 

(%)

Tutar 
(Milyon 

TL)

Net 
Satışlara 

Göre 
Pay (%)

2013/2012 2014/2013

Üretimden Satışlar 57.157 88,1 63.641 86,5 71.824 87,7 11,3 12,9

Net Satışlar 64.906 100,0 73.576 100,0 81.905 100,0 13,4 11,3

Faaliyet Karı (Zararı) 3.591 5,5 5.367 7,3 6.182 7,5 49,5 15,2

Finansman Giderleri 1.563 2,4 2.716 3,7 2.581 3,2 73,8 -5,0

Faiz Amortisman 
ve Vergi Öncesi Kar 
(EBİTDA)

- - 6.933 9,4 8.905 10,9 - 28,4

Dönem Karı 
(Zararı) (V.Ö.)

3.161 4,9 2.206 3,0 4.547 5,6 -30,2 106,2
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Grafik 4. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda Borç/Özkaynak Oranı

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun üretim-
den satışları 2014 yılında yüzde 13’e yakın artmış 
görünmektedir. Buna karşılık toplam borçların-
daki artış da yüzde 13’e yaklaşmıştır. Bu durum, 
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2014 yılın-
da yaşanan mali dalgalanmaları daha iyi yönet-
mesi olarak yorumlanmaktadır. Buna bağlı olarak 
sanayi kuruluşları, 2014 yılında artan gelirleri ile 
özkaynaklarını artırabildiler ve kısmen yeterli iç 
kaynak yaratabildiler. Bu da şirketlerin borçlanma 
bağımlılığının bir miktar da olsa azalmasını sağ-
ladı. 

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda da öz-
kaynakların toplam varlıklar içindeki payı 2007 
yılından itibaren geriledi. Borçlanmanın hızlan-
ması ile özkaynakların payı 2007 yılında aktifler 
içinde yüzde 47,6 iken 2013 yılında yüzde 38,8’e 
kadar indi. Aynı dönemde toplam borçların top-
lam varlıklar içindeki payı ise yüzde 52,4’ten yüz-
de 61,2’ye yükseldi. 2014 yılında ise özkaynakların 
toplam varlıklar içindeki payı yüzde 39,8’e yüksel-
se de bu oran hala sürdürülebilir bir borç/özkay-
nak ilişkisi olmaktan uzaktır. 

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda, 2014 yılın-
da toplam aktifler cari olarak yüzde 14,5 artarken, 
özkaynaklar yüzde 17,4, toplam borçlar ise yüz-
de 12,7 oranında arttı. İSO İkinci 500 kuruluşları, 
2014 yılındaki bilanço büyümesini biraz daha öz-
kaynakları ile gerçekleştirdiler. Bu da İSO İkinci 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun finansal kaldıraç 
oranının görece iyileşmiş olması olarak okunmak-
tadır.  

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun özkay-
naklarının toplam varlıklar içindeki payı 2014 yı-
lında 1 puanlık bir artış gösterse de 2007 yılından 
bu yana yaşanan trendin tersine döndüğü söyle-
nemez. 

Özetle, İkinci 500’deki toplam borçların toplam 
varlıklar içindeki payı yüzde 60,2 ile oldukça yük-
sek bir seviyede bulunuyor ve bu durum, İkinci 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun mali yapısında 
özkaynaklar aleyhine bir kompozisyonu işaret edi-
yor. Bu veriler, şirketlerin borç bağımlılığının ve 
özkaynak ihtiyacının sürmekte olduğu gösteriyor. 
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Grafik 5. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda Borç/Özkaynak İlişkisi

 

NEREYE BORÇLULAR? 
Türkiye’nin en büyük ilk 500 şirketinin 2014’te öz-
kaynakları 193 milyar TL iken borçları 256 milyar 
TL olarak saptanmıştır.

Çoğu KOBİ olan ikinci 500 büyük sanayi şirketinin 
ise özkaynağı 33 milyar TL’ye yakın iken bu firma-
ların borç stokları 50 milyar TL’ye yakındır. 

Dolayısıyla ilk 1000 sanayi şirketinin özkaynakları 
226 milyar TL’yi, borçları 306 milyar TL’yi buluyor. 
Bu da 1000 sanayi şirketinin borç/özkaynak ora-
nının yüzde 135 olması demektir ve yüzde 70’lik 
normların çok üstünde yer almaktadır.

Sanayi bu borçlanmayı nereden yapıyor? Birinci 
kaynak, içeride banka kaynakları, bunlar TL ve 
dövize endeksli krediler olabiliyor. İkinci kaynak, 
dışarıdan sağlanan döviz kredileri. 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine 
göre, 2015 Haziran sonu itibarıyla, banka siste-
minden kullanılan nakdi krediler 1 trilyon 575 mil-
yar TL’ye ulaşmış durumda. Aynı kaynak, takibe 
düşmüş, tasfiye olunacak kredilerin ise 40 milyar 
TL olduğunu bildiriyor. Bu da toplamı 1 trilyon 615 
milyar TL’ye ulaşan brüt kredilerin yüzde 2,5’in-
den biraz  daha az. Henüz alarm verici boyutta sa-
yılmıyor elbette.

Haziran 2015 itibarıyla, banka kredileri içinde ko-
nut, taşıt, ihtiyaç, kredi kartı gibi bireysel kredi 
tanımına giren borçlanmaların yüzde 23,9 ile 376 
milyar TL’yi bulduğu bildiriliyor. Bu toplama 15 
milyar TL batık kredi dahil değil. Tüketici kredi-
lerinde batık oranı yüzde 4’e yaklaşıyor ve genel 
batık oranının üstünde. Böylece, hanelerin borç-
lanmasının 2015 ortasında 390 milyar TL’yi buldu-
ğunu görüyoruz. 
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İMALAT SANAYİ BORÇLARI

Bireysel krediler bir tarafa bırakıldığında, banka-
lardan sektörel olarak en çok borçlanan sektörün 
imalat sanayi olduğu ve toplam kredilerin yüzde 
24,1’ini kullandığı görülüyor. 

Bireysel krediler dışarıda bırakıldığında ise imalat 
sanayinin kredi borçlarının yüzde 31,5’ine sahip 
olduğu anlaşılıyor. 

İmalat sanayi firmalarının batık kredi tutarı ise 9 
milyar TL. Bu da imalat sanayi brüt kredi tutarının 
yüzde 2,3’ü ve henüz vahim bir oran sayılmıyor. 

Firmaların doğrudan banka kredileri ve banka te-
minatıyla kullandıkları kaynaklar ya da borçlan-

malar, Haziran 2015’te 1,6 trilyon TL’yi bulurken, 
demir-çelik ağırlıklı metal ana sanayinin yüzde 
3,6 ile en çok borçlanan imalat alt sektörü olduğu 
görülüyor. Bunu, yüzde 3,5 pay ile tekstil-konfek-
siyon izliyor. Yaklaşık aynı büyüklükte kredi, gıda 
sektörünün firmaları tarafından da kullanılmış gö-
rünüyor. 

Bu üç alt sektörün tamamı kadar olmasa da kimya 
ile otomotiv sanayinin firmalarının da önemli borç 
kullanan firmalar olduğu görülüyor ve her biri, 
toplam banka kredilerinin yüzde 1,6’sını kullan-
mış görünüyorlar. İmalat sanayi içinde en az kredi 
kullanan alt sektörlerin ise ağaç, deri ve kağıt sa-
nayi olduğu görülüyor. 

 Sektörler
Nakit 

Krediler 
Tüm Sektörler 

İçindeki Payı (%)

Tasfiye 
Olunacak 
Krediler 

Tüm Sektörler 
İçindeki Payı 

(%)

Toplam 1.575 100,0  40 100,0  

İmalat sanayi 379 24,1  9 21,7  

Bireysel Krediler 376 23,9  15 36,2  

Toptan, Perakende Tic. 218 13,8  7 16,5  

İnşaat 118 7,5  4 10,3  

Taşımacılık, Depolama ve 
Haberleşme 89

5,6  
1

2,3  

Elektrik Gaz ve Su Kaynakları 87 5,5  1 2,1  

Finansal Aracılık 72 4,6  0 0,6  

Emlak Komisyon, Kiralama 69 4,4  1 1,6  

Tarım, Avcılık, Ormancılık 47 3,0  1 3,3  

Otel ve Restoranlar (Turizm) 47 3,0  1 3,4  

Diğer Toplumsal ve Kişisel 
Hizmetler 35

2,2  
1

1,7  

Savunma ve Kamu Yönetimi, 
Zorunlu SGK 30

1,9  
0

0,0  

Eğitim 6 0,4  0 0,1  

Balıkçılık 1 0,1  0 0,1  

İşçi Çalıştıran Özel Kişiler 1 0,0  0 0,2  

Tablo 4. Bankalarca Finansman Konularına Göre Firma Bazında Bildirimi Yapılan Nakdi Krediler 
(Haziran 2015, Milyar TL)

Kaynak: T. Bankalar Birliği Risk Merkezi
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Tablo 5. Bankalarca İmalat Sanayine Firma Bazında Bildirimi Yapılan Nakdi Krediler (Haziran 2015,   
Milyar TL)

 Sektörler
Nakit 

Krediler

Tüm 
Sektörler 

İçindeki Payı 
(%)

Tasfiye 
Olunacak 
Krediler

Tüm 
Sektörler 
İçindeki 
Payı (%)

İMALAT SANAYİ 379 24,1 9 21,7

Metal Ana San. ve İşlenmiş Mad. Ürt. 56 3,6 0,7 1,6

     Metal  Ana Sanayi 40 2,5 0,4 1

     Işlenmiş Metal Ürünleri San. (Makina Techizat Hariç) 16 1 0,3 0,6

Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. 55 3,5 1,7 4,2

    Tekstil Sanayi 44 2,7 42 3

    Konfeksiyon Sanayi 12 0,8 0,5 1,2

    Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 1 0,1 0 0

Gıda, Meşrubat ve Tütün San. 54 3,4 1,2 3,1

Kimya ve Kimya Ürünleri ile Sent. Lif San. 26 1,6 0,4 1

Ulaşım Araçları San. 25 1,6 0,7 1,8

     Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 19 1,2 0,2 0,4

     Gemi ve Teknelerin Yapımı Diğer Ulaşım Sanayi 6 0,4 0,6 1,4

Diğer Metal Dışı Madenler San. 23 1,5 1,3 3,2

Nükleer Yakıt Raf. ve Petr. Ür. Kömür Ür. 20 1,3 0,2 0,4

Makina ve Teçhizat San. 20 1,3 0,3 0,7

     Makina ve Teçhizat 13 0,8 0,2 0,5

     Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 7 0,5 0,1 0,2

Kauçuk ve Plastik Ür. San. 19 1,2 0,3 0,8

Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Sanayi 15 0,9 0,4 1,1

Elektrikli ve Optik Aletler San. 14 0,9 0,4 1

Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması 12 0,8 0,4 0,9

Sağlık ve Sosyal Hizmetler 12 0,8 0,2 0,6

Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması 11 0,7 0,2 0,4

Kağıt Ham. ve Kağıt Ürünleri Basım San. 8 0,5 0,1 0,4

     Kağıt Ham. ve Kağıt Ürünleri İmalatı 6 0,4 0,1 0,2

     Basım Sanayi 2 0,1 0,1 0,1

Ağaç ve Ağaç Ürünleri San. 6 0,4 0,1 0,3

Deri ve Deri Ürünleri Sanayi 3 0,2 0,1 0,2

Kaynak: T. Bankalar Birliği Risk Merkezi
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DÖVİZ BORÇLARI

Bankalar üstünden kullanılan ve toplamı 1,6 tril-
yon TL’yi bulan kredilerin yüzde 30’dan fazlasının 
“Dövize endeksli krediler” olduğu görülmektedir. 

Döviz kurunun hızla arttığı 2015’te, bu borçların 
üçte bire yakın paya sahip olması, firmaların ge-
leceği açısından büyük risk olarak önem taşıyor. 

Bu detayda bakıldığında ve ihracat kredileri bir 
yana bırakıldığında, en yüksek döviz kredisi kul-
lanımının yatırım ve işletme kredisi kullanıcılarına 
ait olduğu görülmektedir. Konut kredisi ağırlıklı 

tüketici kredilerinde ise döviz kredisinin yok de-
necek kadar düşük olduğu gözlenmektedir. 

Firmaların özkaynaklarının yetersizliği nedeniyle 
kullandıkları kredilerin bir kısmı içerideki ban-
kalar tarafından verilirken firmalar, dışarıdan da 
döviz kredisi bulmaktadırlar. Bu döviz kredilerinin 
özel sektörde banka kesimi dışındaki reel sektör 
firmalarınca yapılmış olanının miktarı 2015 Mart 
ayı sonu itibarıyla 112 milyar dolara yaklaşmak-
tadır. Ortalama 3 TL’lik dolar kuru ile hesaplan-
dığında, bu kanaldan borçlanma tutarı 336 milyar 
TL’ye ulaşmaktadır. 

Tablo 6. Banka Kredileri (Milyon TL ve Döviz Olarak 2015/Haziran) 

 
Kısa 

Toplam
Orta Uzun 

Toplam
Toplam

Toplamda 
Yabancı 
Para (%)

Toplam TL 
Payı (%)

İşletme Kredileri 118.553 299.423 417.976 39,3 60,7

Tüketici Kredileri 13.425 286.481 299.906 0,1 99,9

Diğer Krediler 115.846 173.747 289.593 29,9 70,1

Diğer Yatırım Kredileri 0 105.908 105.908 78,1 21,9

Kredi Kartları 86.853 2.759 89.612 0,1 99,9

İhracat Kredileri 39.618 29.414 69.033 82,9 17,1

İhtisas Kredileri 10.479 57.278 67.757 6,9 93,1

İskontolu İşlemlerden Alacaklar 34.369 0 34.369 59,2 40,8

İhracat Garantili Yatırım Kredileri 0 8.443 8.443 72,7 27,3

Fon Kaynaklı Krediler 390 7.282 7.672 2,7 97,3

İthalat Kredileri 2.956 44 2.999 6,1 93,9

Kıymetli Maden Kredileri 2.175 427 2.602 100 0

Faktoring İşlemlerinden Alacaklar 1.030 5 1.036 7,7 92,3

Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kred. 367 226 593 0 100

Kar Zarar Ortaklığı Yatırımı 0 236 236 11,9 88,1

Mal Karşılığı Vesaikin Finansmanı 0 0 0 . .

Toplam Krediler 426.062 971.673 1.397.734 30,4 69,6

Kaynak: BDDK
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Bu yolla yapılan dövizle borçlanma, 2003-2015 
Mart dönemleri arasında yaklaşık 30 milyar do-
lardan 112 milyar dolara çıkarak neredeyse 3 kat 
artış göstermiştir. 2003 yılında imalat sanayinin 
de arasında yer aldığı reel sektör, 8,5 milyar do-
ları kısa vadeli, 21,7 milyar doları orta-uzun vadeli 
dış borç stokuna sahipti. İzleyen yıllarda, döviz 
kurunun düşük seyrinin de teşvikiyle ve dışarıda 
faizlerin düşük seyrinin etkisiyle, dışarıdan döviz 
kredisi kullanımı hızla arttı ve 2015’in ilk çeyreği 
sonunda 112 milyar dolara kadar çıktı. Bunun 32 
milyar dolarını kısa vadeli krediler oluştururken, 
kalan 80 milyar dolara yakın kısım uzun vadelidir. 

Reel sektörün dışarıya 112 milyar dolarlık borcu, 
toplamı 392 milyar dolar olan dış borç stokunun 
yüzde 28,5’ini oluşturuyor. Ancak, bunun imalat 
sanayi dahil, tüm reel sektörün borçlanması oldu-
ğu unutulmamalı. 

Banka kredilerinin dörtte birini kullanan imalat 
sanayi, dışarıdan doğrudan kullanılan döviz kre-
dilerinin de yüzde 30’unu kullanmış ise bu, imalat 
sanayinin 28 milyar dolarlık bir dış borç yüküm-
lülüğü altında olduğu anlamına gelir ve ortalama 

3 TL dolar kuru üstünden 102 milyar 
TL’lik bir kredi yükü anlamını taşır. 

Özetle, 1000 büyük sanayi firmasının 
2014 itibarıyla, 306 milyar TL’yi bulan 
borçlarının, bu firmaların özkaynak-
larının yüzde 135 üstünde olduğu ve 
normali yüzde 70 kabul edilen oranı 
katladığı görülmektedir. Bu da sanayi 
firmaları için önemli bir kur ve faiz bas-
kısı anlamına gelmektedir. 

Bu 1000 firmanın dışında kalan küçük 
sanayi firmalarının borç yükünün, sa-
nayinin borç stokunu dörtte bir artırmış 
olması varsayımında, imalat sanayiinin 
toplam borç yükünü 400 milyar TL ola-
rak tahmin etmek mümkündür. 

Bu borç stokunun ise yüzde 30’unun 
döviz kredisi olması, sanayi firmaları-
nın  yurt içinden 40 milyar dolarlık dö-
vizle borç yükü anlamını taşımaktadır. 
Buna yurt dışından sağlanan tahminin 
35 milyar dolarlık kaynak eklendiğinde, 

sektörün döviz yükümlülüğünün 75 milyar doları 
bulduğu söylenebilir. 

Bu yük, dolar kurundaki her 10 kuruşluk artışın, 
sanayi için 750 milyon TL’lik kur zararı olduğu an-
lamına da gelmektedir. 

SANAYİDE SON DURUM
2015 sonbaharına girerken ağır bir borç ve kur 
baskısı altında olan sanayinin karşı karşıya oldu-
ğu durumu, İstanbul Sanayi Odası ve Markit'ten 
elde edilen son PMI™ anket verileri göstermekte-
dir.

İstanbul Sanayi Odası/Markit Türkiye İmalat Satın 
Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat sanayinin 
kaydettiği performansı sergilemek amacıyla ta-
sarlanmış tek rakamlı, bileşik performans göster-
gesidir. Bu veriler, yeni siparişler, fabrika çıkışları, 
istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma 
stokları gibi göstergelerden elde edilmektedir. 
50,0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sek-
törde genel anlamda iyileşmeye işaret etmektedir.

Temmuz ayında 50,1 olarak ölçülen İstanbul Sana-

 

 
2003
(Ç1)

2015
(Ç1)

KISA VADE 18.078 129.535

KAMU 1.098 18.165

TCMB 1.772 290

ÖZEL 15.208 111.080

FİNANSAL KURULUŞLAR 6.710 78.992

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 8.498 32.088

UZUN VADE 112.853 263.277

KAMU 63.871 95.128

TCMB 20.651 1.820

ÖZEL 28.331 166.328

FİNANSAL KURULUŞLAR 6.646 87.004

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 21.685 79.324

TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU 130.931 392.812

Tablo 7. Türkiye Brüt Dış Borç Stoku - Borçlu Dağılımı 
(Milyon ABD Doları): 2003-2015 Birinci Çeyrek

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı veri tabanı
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yi Odası Türkiye PMl değeri, Ağustos'ta 49,3'e dü-
şerek Türk imalatçıların ticaret koşullarının genel 
anlamda kötüleştiğine işaret etti. PMl değeri, 2015 
yılının ilk sekiz ayında, altıncı kez negatif bölgede 
kaydedildi ve son değer bu dönem boyunca ölçü-
len ortalamaya paralel seyretti. Beş PMl bileşeni-
nin dördü ay boyunca olumsuz etkilenirken, bun-
lardan en önemlileri istihdam, satın alma stokları 
ve tedarikçilerin teslimat süreleri oldu. Fabrika 
çıkışları önemli bir değişiklik göstermedi.

Anket sonuçları, 2015Ağustos ayında imalat sek-
törünün faaliyet koşullarında kötüleşme olduğuna 
işaret etmektedir. Yeni işlerde süregelen hafif sı-
kıntılı dönem, fabrika çıkışlarında üst üste ikinci 
ay boyunca genel anlamda bir değişiklik olmama-
sına ve firmaların son altı yıl içinde ikinci kez istih-
damda kesintiye gitmelerine yol açtı.

Liranın zayıflamasıyla bağlantılı olarak yeni ihra-
cat siparişlerinde meydana gelen hafif artışa rağ-
men, yeni işlerde genel anlamda düşüş gözlendi. 
Döviz kurları da ay boyunca enflasyon baskısının 
keskin bir şekilde ivme kazanmasına yol açtı.

İmalatçılar tarafından alınan yeni siparişler Ağus-
tos ayında üst üste sekizinci kez düşüş gösterirken 
şirketler, durgun piyasa koşullarına ve süregelen 
siyasal belirsizliğe dikkat çekti. Buna rağmen, dü-
şüş hızı Temmuz'da ölçülen marjinal hıza nazaran 
pek değişiklik göstermedi ve 2015 yılının ilk yarı-
sına göre daha zayıf seyretti. 

Bunun yanı sıra, yeni ihracat imkânlarında hafif 
bir yükseliş gözlendi ve firmalar bu durumu zayıf-
layan liranın rekabeti artırmasına bağladı.

Ay boyunca, birikmiş işlerin azalmaya devam et-
mesine rağmen, Ağustos ayına kadar geçen son 
iki aylık dönemde imalat fabrika çıkışları önemli 
bir değişiklik göstermedi.

Firmalar, kapasitelerini gelen yeni siparişlerin 
zayıf düzeyine göre ayarladı. İstihdam, Haziran 
2009'dan bu yana yalnızca ikinci kez gerilerken, 
girdi stokları son yedi ayın en yüksek hızında da-
ralma gösterdi. Yeni girdi satın alma faaliyetleri, 
kısmi bir artış göstererek ay boyunca teslimat sü-
relerinde iyileşme gözlenen tedarikçilerin üzerin-
deki baskıyı hafifletti.

Girdi fiyatları enflasyonu Ağustos ayında keskin 
bir ivme kazanarak son 18 ayın en yüksek sevi-
yesine yükseldi. Anket katılımcılarına göre, artan 
maliyet baskılarına katkıda bulunan ana faktör, 
Türk lirasının değer kaybı oldu. Bunun sonucun-
da, firmalar kendi fiyatlarını ay boyunca daha bü-
yük bir hızla artırdı.

Böylece, imalatçılar son 1,5 yıllık dönem boyunca 
girdi fiyatlarında en güçlü enflasyonist baskıyla 
karşılaştılar. 

DARALMA VE “KAYIRMA”
Firmaların yaşanmakta olan kur ve borç baskısı-
nın önümüzdeki aylarda hızlanması beklenmekte-
dir. Özellikle, bir zamandır beklenen, Fed’in faiz 
artırımıyla beraber, çıkışı sürmekte olan yabancı 
yatırımcının daha fazla ülkeyi terki, dolar/TL kuru-
nu Eylül 2015’te yerleştiği 3 TL’lik düzeyden daha 
yukarıya çekebilecektir. Buna etken olan politik ve 
jeopolitik risklerin önümüzdeki aylarda azalması-
na ilişkin önemli bir işaret görülmemektedir. 

Dolar kuru karşısında TL’nin aşırı değer kaybını 
frenlemek için, politik risklerin işlevsizleştirme-
sine rağmen, Merkez Bankası’nca yapılacak faiz 
artırma müdahalelerinin, sanayi firmalarını bu kez 
yüksek faiz basıncı altında kalmaya yol açması 
beklenmektedir. Bu durum da hem yükselmiş do-
lar kuru hem de içeride artan faizler arasına sıkı-
şacak sanayinin, iç talebin gerilemesi ve dış tale-
bin de artmaması sonucu önemli bir talep sorunu 
ile karşı karşıya kalma ihtimali artmaktadır. 

Bu durumun aynı zamanda sanayi içinde önemli 
bir iflas, el değiştirme, kapanma gibi “yaprak dö-
kümü” sonuçlarına yol açması muhtemeldir.

Bu dökülmenin yavaşlatılması ve hasarın berabe-
rinde yüksek işsizliğe yol açmaması için, benzeri 
önceki yıllarda – en son olarak da 2009’da görülen 
“kurtarma operasyonları” da gündeme gelebile-
cektir. 

Kamu kaynaklarını kullanarak gerçekleştirilen bu 
operasyonların, bu konjonktürde nasıl bir kriter ile 
uygulanacağı ve de son yıllarda büyük şikayetle-
re neden olan iktidara yakın firmaları  “kayırmak” 
gibi bir adaletsizliği içerip içermeyeceği de merak 
konusudur. 
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SANAYİDE MONTAJCILIK: 
70 ALIMA, 30 ÜRETİME...

Özet
Türkiye sanayisi, öteden beri maruz kaldığı küresel zincirin düşük katkılı değer üreticisi olma halini bir tür-

lü aşamamakta; zincirin daha güçlü, daha çok değer üreten ve değerden daha çok pay alan aktörü durumu-

na gelememektedir. Sanayinin ürettiği ve satışa sürdüğü ürünlerde dış katkılar ağırlık taşırken şirketlerin 

katkıları, satış gelirlerinin üçte birine bile ulaşamamakta, satış gelirlerinin üçte ikilik kısmı ürünün üretimi 

için gerekli makine-teçhizat, ara malı, yarı mamul, enerji vb. alımına gitmekte, işletmede üretilen katma 

değer de kayda değer artış göstermemektedir.

Bu sonucun oluşumunda, iktidarların, son 13 yılda da AKP iktidarının izlemekte olduğu sanayiyi umursa-

mayan, düşük kur ve neoliberal dış ticaret politikaları etkili olmuştur. Düşük döviz kuru, yerli üretim yerine 

ithalatı cazip kıldıkça, daha önce içeride üretilen, içeriden tedarik edilen birçok makine-teçhizattan ara 

malı, ham maddeye kadar girdi, enerji,  ithal yoluyla temine gidilmiştir. 

2004 yılında o yılın milli gelirinin yüzde 25’i tutarında olan 97,5 milyar dolarlık ithalat, 2014 yılında 242 mil-

yar doları aşmış ve milli gelire oranı da yüzde 30’u geçmiştir. 

İSO verilerinden yaptığımız araştırmaya göre, 2014 yılında net satış gelirleri 272 milyar TL’ye ulaşan en 

büyük 255 sanayi firmasının satış hasılatında, firma bünyelerinde istihdam edilen 354 bin işçinin ürettiği 

değer yaklaşık 81 milyar TL dolayında kalmış ve işletmenin katma değer katkısı satışlar içinde yüzde 30 

dolayında gerçekleşmiştir. Yine İSO’nun ikinci 500 sıralamasındaki firmalar arasında brüt katma değer/net 

satış oranının 2014’te düştüğü yer, yüzde 22’yi bulmaktadır. 

2014 İSO en büyük 500 sanayi firması verileri, sektörel olarak bakıldığında, sanayi firmaları satışlarında 

yerli üretim payının en yüksek olduğu sektörlerin madencilik ile “savunma” ve çimento-cam sektörleri 

olduğunu;  üretimin satışa katkısının düşük seyrettiği sektörlerin ise otomotiv, beyaz eşya, elektrikli cihaz, 

demir-çelik, kimya sektörleri olduğunu göstermektedir. 

Sorunun aşılması ise bir dizi mikro ve makro politika değişikliklerine gidilmesini gerektiriyor.

Makro düzeyde, daha gerçekçi bir döviz kuru politikası ve kaynak kullanımı rasyonalitesi ile birlikte, sana-

yiyi yıkıcı dış rekabetten koruyacak dış ticaret önlemlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Bunun yanında, yerli 

girdi, enerji üretimi ve tedarikinin özendirilmesi, işletme içi katma değer katkısının net satışlara ortalama 

olarak ilk elde yüzde 30’lardan yüzde 40’lara, giderek yüzde 50’lere kadar çıkarılmasını mümkün kılacak 

kamu desteklerine başvurulması gerekiyor.

Sanayinin Sorunları ve Analizleri (XI)
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B ir işletmenin ürettiği ürün için gereksindiği 
makine-teçhizat, aramalı, hammadde vs.nin 

tümünün aynı işletme içinde üretilmesine “Yüzde 
100 dikey tamlaşma (entegrasyon)” denir ve bu, 
ürünle ilgili tüm değerin işletmede üretilmesi ve 
bölüşülmesi anlamına gelir.

En ütopik ve ideal olan yüzde 100 dikey tamlaş-
ma, gerçekte daha düşük düzeylerde yaşanmak-
ta, işletme, gereksindiği makine-teçhizatı, ara 
malı, yarı-mamül malları, hammaddeyi, enerjiyi 
farklı yerli-yabancı işletmelerden almakta ve ken-
di bünyesindeki çalışanların yeni katkısıyla ürün 
üretmekte, böylece yerli ve uluslararası işbölü-
münde zincirin bir halkası olmaktadır.

İşletmenin bu zincirin hangi halkası olacağı, ne 
kadar güçlü ve etkin olacağı ise dünyadaki güçler 
dengesince belirlenmekte, “merkez”deki güçlü 
aktif unsurlar, zincirin en değerli ve kârlı aşama-
sını kendilerine alıkoyarken daha düşük kârlı bö-
lümleri “çevre” ülkelere bırakmaktalar. Bu eşitsiz 
işbölümü, hakim unsurların diktesi sonucu olabil-
diği kadar, çevre ülkelerdeki şirketlerin de boyun 
eğmeleri ve uzlaşmaları sonucu yaşanmaktadır. 

Ürün zincirinde zayıf halka olmak, düşük katma 
değer üreticiliği, düşük kârlılık, beraberinde dü-
şük istihdam, düşük ücret gibi sonuçları da getir-
mektedir. 

TÜRKİYE SANAYİSİ ZAYIF HALKA

Türkiye sanayisi, öteden beri maruz kaldığı kü-
resel zincirin düşük katkılı değer üreticisi olma 
halini bir türlü aşamamakta, zincirin daha güçlü, 
daha çok değer üreten ve değerden daha çok pay 
alan aktörü durumuna gelememektedir. Sanayinin 
ürettiği ve satışa sürdüğü ürünlerde dış katkılar 
ağırlık taşırken şirketlerin katkıları, satış gelirle-
rinin üçte birine bile ulaşamamakta, satış gelirle-
rinin üçte ikilik kısmı ürünün üretimi için gerekli 
makine-teçhizat, ara malı, yarı mamul, enerji vb. 
alımına gitmekte, işletmede üretilen katma değer 
de kayda değer artış göstermemektedir.

Bu sonucun oluşumunda, iktidarların, son 13 yıl-
da da AKP iktidarının izlemekte olduğu sanayiyi 
umursamayan, düşük kur ve neoliberal dış ticaret 
politikaları etkili olmuştur. Düşük döviz kuru, yerli 
üretim yerine ithalatı cazip kıldıkça, içeride üre-
tilen, içeriden tedarik edilen birçok makine-teçhi-
zattan ara malı, ham maddeye kadar girdi, enerji,  
ithal yoluyla temin edilmiştir. 

Örneğin 2004 yılında o yılın milli gelirinin yüzde 
25’i tutarında olan 97,5 milyar dolarlık ithalat, 
2014 yılında 242 milyar doları aşmış ve milli gelire 
oranı da yüzde 30’u geçmiştir. 

İmalat sanayine ait makine-teçhizattan, hammad-
deye, girdiye kadar uzanan ürünlerin ithalatı 80,5 
milyar dolardan yaklaşık 188 milyar dolara kadar 
çıkmış ve yüzde 133 artmıştır. Kimyasal maddeler, 
hurda demir, makine-teçhizat, kok kömürü, kara 
taşıtları, televizyon seti, cep telefonu, elektrikli 
makineler, tekstil ürünleri, gıda ürünleri ithalatta 
başı çeken kalemler olmuşlardır. 

Bazı bitmiş ürünlerin yanında yarı mamul, ham-
madde, parça biçiminde ithal edilen ürünler, içe-
ride basit ambalaj-montaj operasyonları ile bitmiş 
ürüne dönüştürülüp ağırlıkla iç pazarda olmak 
üzere satışa çıkarılmıştır.

Bu durum, sanayi işletmelerinin toplam satışla-
rında yerli brüt katma değerin payını düşürürken, 
buna bağlı olarak istihdam artışını da sınırlı tut-
muştur.  

Türkiye sanayisinde yaratılan katma değerin top-
lam sanayi şirketlerinin satışlarındaki payının 
2014 yılı için yüzde 30’un altında olduğu görül-
mektedir. Sanayi firmalarınca yapılan satışlarda 
firmanın üretime katkı payının üçte birin bile al-
tında olduğu, bazı önemli sektörlerde bu payın 
yüzde 15’e kadar düştüğü görülmektedir. 

İstanbul Sanayi Odası’nın geleneksel “En Büyük 
500 Sanayi Firması” arasından net satışlarının 
yanı sıra brüt katma değer bilgileri verilen 255 fir-
ma üzerinden yaptığımız araştırmaya göre, 2014 
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yılında en büyük 255 şirkette dikey tamlaşma, 
yani satışlarda üretimin payı, yüzde 30’u ancak 
bulmaktadır. İçki-sigara, petrol ve türevlerindeki 
dolaylı vergi oranının yüksek boyutları dikkate 
alındığında bu oranın yüzde 30’un da altına geri-
lediği görülmektedir. 

2004 2014 Artış (%) 2014, Pay (%)

Toplam İthalat 97.540 242.177 148,3 100

İmalat 80.447 187.742 133,4 77,5

Kimyasal Madde ve Ürünler 15.134 34.877 130,4 14,4

Ana Metal Sanayi 11.084 26.437 138,5 10,9

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat 10.363 21.825 110,6 9,0

Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri 3.797 18.782 394,7 7,8

Motorlu Kara Taşıtı ve Römorklar 11.796 18.399 56,0 7,6

Radyo, Televizyon, Haberleşme Cihazları 4.530 8.747 93,1 3,6

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makineler 3.175 8.072 154,2 3,3

Tekstil Ürünleri 3.786 6.000 58,5 2,5

Gıda Ürünleri ve İçecek 1.904 5.617 195,0 2,3

Tıbbi Aletler; Hassas Optik Aletler ve Saat 2.054 5.459 165,8 2,3

Plastik ve Kauçuk Ürünleri 1.941 5.104 163,0 2,1

Diğer Ulaşım Araçları 1.890 4.605 143,6 1,9

Metal Eşya Sanayi (Makine ve Teçhizatı Hariç) 1.574 4.173 165,2 1,7

Kağıt ve Kağıt Ürünleri 1.712 3.874 126,3 1,6

Büro, Muhasebe ve Bilgi İşleme Makineleri 1.767 3.756 112,6 1,6

Mobilya ve Diğer Ürünler 1.248 3.362 169,3 1,4

Giyim Eşyası 602 2.755 357,9 1,1

Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler 717 2.164 201,6 0,9

Tabaklanmış Deri vb. 619 1.675 170,8 0,7

Ağaç ve Mantar Ürünleri (Mobilya Hariç) vb. 399 1.378 244,9 0,6

Basım ve Yayım; Plak, Kaset vb. 282 531 88,2 0,2

Tütün Ürünleri 73 153 108,2 0,1

Madencilik ve Taşocakcılığı 10.981 37.12 238,1 15,3

Hampetrol ve Doğalgaz 9.366 34.766 271,2 14,4

Maden Kömürü, Linyit ve Turb 1.222 846 -30,7 0,3

Tarım-Hayvancılık 2.765 8.658 213,1 3,6

İthalat/GSYH 25,0 30,3

Tablo 1. İthalatın Sektörel Gelişimi: 2004-2014 (Milyon Dolar)

İSO’nun en büyük sanayi şirket sıralaması verile-
ri, brüt katma değer açıklamasında bulunan 255 
şirketten 60’ının gıda, 30’unun ana metal firması 
olduğunu, 26 firmanın çimento-cam sektöründe 
faal olduğunu ortaya koymaktadır. Metal işkolun-
dan otomotivden 16 firmanın, makineden 10 ve 
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Tablo 2. Büyük Sanayi Firmalarında Satışa Firma Üretiminin Katkısı  
(Dikey Tamlaşma Oranı, %)

Firmalar Firma Sayısı 
Net Satış

(Milyon TL)

Firmanın 
Brüt Katma

 Değeri
(Milyon TL)

B.K.D/
Net Satış (%)

Gıda 60 46.475 7.218 15,5

Petrol-Petrokimya 4 46.380 22.641 48,8

Ana Metal 30 43.442 7.215 16,6

Otomotiv 16 34.200 5.556 16,2

Elektrikli Cihaz 14 18.913 3.665 19,4

Kimya 16 15.358 3.738 24,3

Çimento-Cam 26 12.584 4.669 37,1

Dokuma-Giyim 22 8.421 2.101 24,9

Lastik-Plastik 11 8.118 2.058 25,4

Madencilik 10 7.387 4.035 54,6

Kuyumculuk 4 4.725 52 1,1

Makina  8 4.385 1.270 29,0

İçki-İçecek 3 4.372 11.026 252,2

Elektrik Üretimi 6 3.646 890 24,4

Elektronik 2 2.549 1.219 47,8

Ağaç 3 2.474 369 14,9

Öteki Ulaşım 2 2.025 1.123 55,5

Mobilya 4 1.876 499 26,6

Diğer Makine 4 1.697 446 26,3

Giyim 4 1.316 338 25,7

Sigara 1 957 6.815 712,4

İlaç 2 812 314 38,6

Medya 1 513 164 32,0

Deri 1 302 45 14,8

Ambalaj 1 259 80 30,8

Toplam 255 272.228 80.729 29,7

elektrikli cihaz üretiminden de 14 firmanın bulgu-
ları dikkate alınmıştır. Ayrıca 255 firma içinde 16 
kimya, 22 dokuma sanayi firması yer almıştır. 

2014 yılında net satış gelirleri 272 milyar TL’ye 
ulaşan bu 255 firmanın satış hasılatında, firma 
bünyelerinde istihdam edilen 354 bin işçinin üret-

tiği değer yaklaşık 81 milyar TL dolayında kalmış 
ve katkı yüzde 30 dolayında gerçekleşmiştir. Yine 
bu 255 firmanın 2014 ihracatları 33 milyar dolar, 
yani yaklaşık 72 milyar TL olarak gerçekleşmiş, fir-
ma satışlarının yüzde 27’si dış pazarlara yapılmış-
tır. Aynı oran üstünden gidilirse, sanayi şirketleri 
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bünyesinde üretilen 81 milyar TL’lik değerin de 
ancak yüzde 27’si ihracata konu olmuş, ihracata 
konu olan 33 milyar dolarlık satışın ancak 9 milyar 
doları yerli değer üretiminden kaynaklanmıştır. 

2000’LERDE GERİLEME…

Sanayi firmalarının satışlarında firma üretiminin 
payının yüzde 30’lara gerilemesi, 2000’li yılların 
bir gerçeğidir. İstanbul Sanayi Odası bünyesinde 
yapılan ve Kasım 2012’de yayımlanan “500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu’nda 10 Yıllık Gelişim Trendleri 
(2001-2010)” başlıklı çalışmada bu gerçekliğe de 
vurgu yapılmaktadır. İSO çalışmasında şu değer-
lendirme yer almaktadır (s. 21) 

“Üretimde, işletme içi üretimin payını gösteren 
Brüt Katma Değer/Satışlar oranı, 2001 yılında 
yüzde 32,1 seviyelerinde iken, 2002 yılında yüzde 
39,2 olarak dönemin en yüksek düzeyine ulaştık-
tan sonra düşüş eğilimi göstererek, 2008 yılında 
yüzde 25,3’e değin gerilemiş, 2010 yılında da yüz-
de 31,7 olarak 2001 yılındaki seviyesine oldukça 
yaklaşmıştır.

Büyük firmalar ihracata dönük olarak üretim yap-
maktadırlar. 2001-2010 döneminde ihracatın top-

lam satışlar içindeki payı, yıllık ortalama olarak 
yüzde 27,5 düzeyinde bulunmaktadır.

•  Sanayi sektörü montaj ağırlıklı üretimde bu-
lunmaktadır. Üretimde dikey tamlaşmayı, üre-
timde işletme içi üretimin payını gösteren Brüt 
Katma Değer/Satış Hasılatı oranının yüzde 
31,7 düzeyinde kalışı üretimin montaj ağırlıklı 
olduğunun göstergesini oluşturmaktadır. 

•  Firmaların, işletme içi üretim yerine fiziki girdi-
lerini işletme dışı kaynaklardan, önemli ölçüde 
de yurt dışından sağlamaya yönelik tedarik po-
litikası izlemeleri üretimde dikey tamlaşma de-
recesinin düşük düzeyde kalışına yol açmakta-
dır.” 

İSO’nun 2001-2010 dönemi 249 büyük firma üstün-
den yaptığı araştırma, firma satışlarında firmalar-
ca üretimin payının en fazla 2004 yılında yüzde 
36’ya yükseldiğini, ancak izleyen yıllarda azaldı-
ğını ve 2010 yılında yüzde 31,7’ye gerilediğini or-
taya koymaktadır.

2014’te 255 firma için yaptığımız analiz ise bu 
oranın izleyen yıllarda daha da düşerek üretimin 
satışlardaki payının yüzde 30’un altına indiğini 
göstermektedir. 

Grafik 1. Büyük Sanayi Firmalarının Satışlarında Üretimin Payı: 
2001-2014 (Milyar TL, Cari Fiyatlar, %)

Net Satış

Brüt KD

Brüt KD/Net Satış (%)
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İKİNCİ 500’DE YÜZDE 22 

İSO’nun 2014 en büyük sıralamasında ilk 500 için-
de yer alan 255 firmada yüzde 30 olan brüt katma 
değer/net satış oranı, orta büyüklükteki sanayi 
firmalarında daha da düşmektedir. Yine İSO’nun 
ikinci 500 sıralamasındaki firmalar arasında brüt 
katma değer/net satış oranının 2014’te düştüğü 
yer, yüzde 22’yi bulmaktadır. 

Ortalama istihdamları 500 kişi dolayında olan bu 
KOBİ’lerde 230 firmanın 2014 satışları 36 milyar 
TL’yi bulurken brüt katma değerlerinin 8 milyar 
TL’de kaldığı, dolayısıyla, satışlarda işletmelerin 
üretim katkısının yüzde 22’de kaldığı anlaşılmak-
tadır. 

KOBİ hakimiyetindeki bu sanayi şirketleri küme-
sinde oto yan sanayinin ağırlıkta olduğu şirketler 
grubunda brüt katma değer/net satışlar oranı yüz-
de 31’i ancak bulmaktadır. Çimento-cam-seramik 
alt sektöründe üretimin satışlara katkısı yüzde 
31’de kalırken, ana metal sanayinde de aynı oran 
yüzde 22’ye kadar düşmektedir. 

İkinci 500 firma kümesinde ağırlık taşıyan gıda 

işletmelerinde üretimin satışlardaki payı yüzde 

12’ye kadar inmektedir. Tekstilde ise işletme üre-

timi, işletme satış hasılatından sadece yüzde 23 

pay almaktadır. Aynı oran konfeksiyonda da yüz-

de 22 dolayındadır. 

Böylece ilk 500’de yer alan 255 firma ile ikinci 

500’de yer alan 230 firma birlikte dikkate alındı-

ğında, net satışların 308 milyar TL’ye ulaşmasına 

karşılık bu işletmelerde üretilen katma değerin 

89 milyar TL’de kalarak net satışlara katkısının 

yüzde 29’u bile bulamadığı görülmektedir. Bu da 

sanayinin büyük ölçüde ithalata, hem makine-teç-

hizat hem de girdi ve parça yönünden bağımlı ol-

duğunu, yerli katma değeri büyütme kapasitesini 

daraltmış bir sektör olduğunu, özellikle orta ve kü-

çük işletmelere doğru gidildikçe içeriden katkının 

zayıfladığını, dikey tamlaşmadan iyice uzaklaşıl-

dığını ortaya koymaktadır. 

Grafik 2. Büyük Sanayide Net Satışlar ve Brüt Katma Değer Payı: 
2014 (%, Milyar TL)

Net Satış

Brüt Katma Değer

Net Satış/KD

İlk 500’deki 255 Firma 2’nci 500’deki 230 
Firma

485 Firma
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SEKTÖRLER VE ÜRETİM 
PAYLARI
2014 İSO en büyük 500 sanayi firması verileri, sek-
törel olarak bakıldığında, sanayi firmaları satışla-
rında yerli üretim payının en yüksek olduğu sek-
törlerin madencilik ile “savunma” ve çimento-cam 
sektörleri olduğunu, üretimin satışa katkısının en 
düşük olduğu sektörlerin ise altın-mücevher işle-
meciliği, deri, ağaç ve gıda dalları olduğunu gös-
termektedir. 

İşletme içi üretimin net satışlara ortalama katkısı-
nın yüzde 30 olduğu sanayide madencilik sektörü 
bekleneceği gibi, yerli katkısı en yüksek sektör-
dür. 

Yerli hammaddenin çıkarımı ve ilk kullanıma hazır 
hale getirilmesine dayanan madencilik sektörü, 
bekleneceği gibi, yerli üretim katkısı en yüksek 
sektör. Ancak bu sektörde giderek artan serma-
ye-yoğun üretim, ithalata dayalı iş makinesi kul-
lanımı, satış hasılatının dışarı ile paylaşımını ar-
tırmaktadır. Bunun özellikle TPAO özelinde öne 

çıktığını ve TPAO’nun üretiminin satışlara katkı-
sının yüzde 40’a kadar gerilediğini görmekteyiz. 
2014 yılında 11 bin kişinin istihdam edildiği Taş-
kömürü Kurumu’nda da satışların ancak yüzde 
45’inin kurum üretimi ile ilgili olması anlamlıdır. 
Burada da kurumun üretimi taşeronlara ihale et-
mesi gerçeği geçerlidir. Benzer durumlar Erdemir, 
Çayeli Bakır, Eti Krom gibi işletmelerde de görül-
mektedir.

İşletme içi üretimin firma satışlarındaki payının 
en yüksek olduğu bir diğer alt sektörü askeri (sa-
vunma) sanayi oluşturmaktadır. Bunlardan ha-
vacılık sektöründeki TUSAŞ, 2014’te yaptığı 1,7 
milyar TL’lik satışların yüzde 58’ini yerli üretimle 
gerçekleştirmiştir.

“Savunma” sanayinde faaliyet gösteren ve elekt-
ronik dalındaki iki firmada yerli katkı oranının 
yüksekliği yine dikkat çekmektedir. Bunlardan 
Aselsan’ın net satışlarında yerli katkı oranı yüzde 
45’i bulurken, hava elektroniği firması Havelsan’ın 
406 milyon TL’lik satışlarına firma üretimi katkısı 
yüzde 61’i bulmaktadır. 

Grafik 3. 255 Büyük Firmada Sektörlere Göre Satışlarda Üretimin Payı: 2014 (%)

55
,5

54
,6
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Yine “savunma” sektöründe yer alan firmalardan 
Roketsan’ın 2014’te gerçekleşen 717 milyon TL’lik 
satışına firmanın üretim katkısı, yani brüt katma 
değer yüzde 58’lik büyüklüğe ulaşmış, MKE’nin 
800 milyon TL’yi bulan satışlarında da yerli üretim 
katkısı yüzde 45 ile ortalamaların bir hayli üstün-
de gerçekleşmiştir. 

Lokomotif üreticisi TÜLOMSAŞ da 272 milyon 
TL’lik satışının yüzde 42’sini yerli üretimiyle ger-
çekleştirmiştir. 

Dikey tamlaşma oranı yüksek görünen bir diğer 
sektör, petrol ürünleri alt dalıdır. Dört firmanın 

yer aldığı bu alt dal, 255 firmanın net satışlarında 
yüzde 17, brüt katma değer toplamında ise yüzde 
25’e yakın pay sahibi olmuştur.

Bu dalda belirleyici firma, Türkiye’nin en büyük 
sanayi firması sayılan Tüpraş’tır. Tüpraş, 2014 
yılında 40 milyar TL’ye yaklaşan net satışlarına 
karşılık 20 milyar TL’lik brüt katma değer yarat-
mış görünmektedir. Ancak hem net satışların hem 
de brüt katma değerin içinde yüksek oranlı dolay-
lı vergilerin bulunması, hem ciroyu hem de brüt 
katma değeri yüksek göstermektedir. Tüpraş’ın 
net satışa katkı oranının yüzde 50 görüntüsünün 

Tablo 3. Madencilik Sektöründe Üretimin Payı: 2014 (Milyon TL, %)

Firma Net Satış
Brüt 

Katma 
Değer

Br. KD/
Net Satış 

(%)

İhracat
(Bin $)

Ücretli 
Sayısı

1.   Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 2.482 978 39 - 4.824

2.   Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş. 1.150 713 62 221.951 1.425

3.   Koza Altın İşletmeleri A.Ş. 891 647 73 - 1.342

4.   Eti Bakır A.Ş. 787 579 74 - -

5.   Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. 462 340 74 219.091 528

6.   Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. 441 196 45 - 276

7.   Eti Krom A.Ş. 384 151 39 159.840 640

8.   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 311 145 47 - 11.088

9.   Eti Gümüş A.Ş. 253 91 36 49.709 592

10. Park Elektrik Üretim Madencilik San. A.Ş. 226 195 86 94.670 498

Madencilik Sektörü 10 Firma 7.387 4.035 55   

Tablo 4. Askeri Sanayideki 5 Firmada  Üretimin Payı: 2014 (Milyon TL, %)  

Firma
Net 

Satış

Brüt 
Katma 
Değer

Br. KD/
Net Satış (%)

İhracat
(Bin $)

Ücretli 
Sayısı

1. TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş. 1.753 1.010 58 470.057 4.517

2. Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 2.143 971 45 204.272 4.897

3. ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. 717 418 58 170.192 1.813

4. Makina ve Kimya Endüstrisi K. 799 370 46 56.148 5.538

5. HAVELSAN Hava Elektronik San. A.Ş. 407 248 61 24.718 1.189

5 Firma Toplamı 5.819 3.016 52 925.388 17.954
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Firma
Net 

Satış
Brüt 

Katma Değer
Br. KD/

Net Satış (%)
İhracat
(Bin $)

Ücretli 
Sayısı

1. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 6.275 2.235 36 297.293 5.651

2. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 9.435 1.639 17 236.609 6.435

3. İçdaş Çelik Enerji Tersane San A.Ş. 6.350 554 9 839.185 3.734

4. Borusan Mannesmann Boru San. A.Ş. 1.384 261 19 364.650 1.234

5. Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. 750 225 30 262.510 2.070

6. ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 775 221 29 83.617 1.814

7. Yolbulan Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. 1.919 210 11 - -

8. Nursan Metalurji Endüstrisi A.Ş. 1.513 201 13 247.561 480

9. Eti Alüminyum A.Ş. 478 188 39 71.759 1.258

10. Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. 762 157 21 107.560 817

Ana Metal İlk 10 Firma 29.641 5.891 20   

Tablo 6. Ana Metal Sektöründe İlk 10 Firmada Üretimin Payı: 2014 (Milyon TL, %)

Firma
Net 

Satış

Brüt 
Katma 
Değer

Br.KD/
Net Satış 

(%)

İhracat
(Bin $)

Ücretli 
Sayısı

1. TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 39.817 20.025 50 3.724.660 4.710

2. Aygaz A.Ş. 6.025 2.487 41 89.026 1.185

3. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş. 263 90 34 5.881 -

4. Denizatı Petrokimya Ürünleri Yapı İnşaat San. A.Ş. 275 39 14 - 27

Petrol Sektörü 4 Firma 46.380 22.641 49

Tablo 5. Petrol Ürünleri Sektöründe Üretimin Payı: 2014 (Milyon TL, %)

değerlendirilmesinde vergi etkeni dikkate alınma-
lıdır. 

ANA METAL SEKTÖRÜNDE ÜRETİM 

2014 yılının analize konu 255 sanayi firması içinde 
demir-çelik ağırlıklı ana metal sanayi, 30 firma ile 
net satışlarda yüzde 16 payla yer almasına karşı-
lık katma değerde yüzde 8 paya sahip olmuştur. 

Ana metal sanayisinde, işletme katma değerinin 
satışlardaki payı,  30 firma ortalaması olarak yüz-
de 16 dolayında gerçekleşmiştir. Başka bir ifadey-
le sektör, net satılan ürün fiyatına ancak yüzde 16 

dolayında bir katma değer ekleyebilmiştir. Ham-
madde ve makine ithalatının ağırlık taşıdığı sek-
törde İsdemir ve Erdemir’in dahil olduğu OYAK 
iştiraki grup hakim durumdadır ve bu iki şirket 
toplamda 12 bin işçi çalıştırmaktadır. Bu iki fir-
manın 2014 net satışları 15 milyar TL’yi bulması-
na karşılık yarattıkları brüt katma değer 4 milyar 
TL’yi bulmamıştır ve net satışlara içeriden katkı 
yüzde 27’den ibaret kalmıştır. Yine de bu iki şir-
ket, sektördeki diğer firmalara göre daha çok katkı 
sahibidirler. Sektörün üçüncüsü İçdaş’da iç üreti-
min katkı payı yüzde 9’a kadar düşmektedir. 
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OTOMOTİVDE MONTAJCILIK 

Montajcı özelliği ön planda olan otomotiv sanayi-
inde, 255 firma arasında 16 firma yer almaktadır. 
Otomotiv firmaları toplam net satışlarda yüzde 
12,5, brüt katma değerde de yüzde 6,3 pay sahi-
bidirler. Bu 16 firmanın ihracatı 7,5 milyar doları 
bulmaktadır. Bu da net satışların yarısına denk 
gelmektedir. 

Montajcı karakteri hiç değişmeyen otomotivde, 
net satışlara yerli üretim katkısı yüzde 16 dola-
yındadır. Sektördeki firmalar 34 milyar TL’lik net 
satışlarının 5,5 milyar TL’sini yerli üretimden sağ-
lamışlardır. 

Sektörün en büyük firması olan Ford Otomotiv’in 
2014’te 12 milyar TL’yi aşan satışlarına yerli üre-
timin katkısı yüzde 13 olarak gerçekleşmiştir. Koç 
Grubu’na ait Ford’un yanı sıra, yine aynı gruba ait 
Tofaş’ın da 7,7 milyar TL’yi bulan net satışlarına 
yerli üretim katkısı 1,3 milyar TL,  ya da yüzde 17 
olarak gerçekleşmiştir. Kitle kara taşıtlarını daha 
çok iç pazara dönük üreten Mercedes-Benz’in ise 
8,2 milyar TL’lik net satışlarına yerli üretim katkısı 
yine yüzde 13 ile sınırlı kalmıştır. 

ELEKTRİKLİ CİHAZLARDA ÜRETİM 

Montajcı özelliği ön planda olan bir başka sektör 
olan ve beyaz eşya üretimini de kapsayan elekt-
rikli cihazlar sanayiinde, 255 firma arasında 14 
firma yer almaktadır. Elektrikli cihaz firmaları 17 
milyar TL’ye yaklaşan net satışlarıyla toplam net 
satışlarda yüzde 7,6; toplamı 3,4 milyar TL’yi bu-
lan brüt katma değerleriyle de toplam brüt katma 
değerde yüzde 4,2 pay sahibidirler. 14 firmanın 
net satışlarında yerli üretimin payı yüzde 20’nin 
altındadır. Bu 14 firmanın ihracatı 3,8 milyar dola-
rı bulmaktadır. Bu da net satışların yüzde 44’üne 
denk gelmektedir. 

Elektrikli cihaz sanayinde ilk 10 firma dikkate alın-
dığında, net satışlara yerli üretim katkısı 2014’te 
yüzde 21 olarak gerçekleşmiştir. Sektördeki firma-
lar yaklaşık 17 milyar TL’lik net satışlarının ancak 
3,5 milyar TL’sini yerli üretimden sağlamışlardır. 

Sektörün en büyük firması olan Koç Grubu’na ait 
Arçelik’in 2014’te 10 milyar TL’yi aşan satışlarına 
yerli üretimin katkısı yüzde 17 olarak gerçekleş-
miştir. Sektörün ikinci büyüğü olan Zorlu Grubu’na 
ait Vestel’in 2,6 milyar TL’yi bulan net satışlarına 

Firma Net Satış
Brüt 

Katma 
Değer

Br. KD/
Net Satış 

(%)

İhracat
(Bin $)

Ücretli 
Sayısı

1. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 12.146 1.618 13 3.464.635 9.376

2. TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 7.661 1.340 17 1.983.572 6.304

3. Mercedes-Benz Türk A.Ş. 8.227 1.104 13 652.677 6.455

4. Delphi Automotive Systems Ltd. Şti. 993 249 25 379.392 4.355

5. Hema Endüstri A.Ş. 571 200 35 164.584 1.649

6. Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş. 753 199 26 83.396 549

7. CMS Jant ve Makina Sanayi A.Ş. 633 151 24 209.025 1.591

8. MAN Türkiye A.Ş. 562 123 22 226.252 1.599

9. Yazaki Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. 571 116 20 167.028 4.080

10. Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. 277 94 34 70.597 576

Otomotivde İlk 10 Firma 32.394 5.194 16  7.401.158  36.534

Tablo 7. Otomotiv Sektöründe İlk 10 Firmada Üretimin Payı: 2014 (Milyon TL, %)
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yerli üretim katkısı 708 milyon TL ile yüzde 27 ol-
muştur. Sektörün diğer firmalarının net satışları 
içinde yerli katkı biraz daha yüksek olsa da ilk 10 
firmanın ortalaması yüzde 21’de kalmıştır. 

KİMYA SANAYİİNDE KATMA DEĞER

Özellikle hammadde ithalatı yüksek bir başka 
sektör kimya sanayiinde, 255 firma arasında 16 
firma yer almaktadır. Kimya firmaları 15,4 milyar 
TL’ye yaklaşan net satışlarıyla toplam net satış-
larda yüzde 5,6;  toplamı 3,7 milyar TL’yi bulan 
brüt katma değerleriyle de toplam brüt katma de-
ğerde yüzde 4,3 pay sahibidirler. 16 kimya sanayi 
firmasının net satışlarında yerli üretimin payı yüz-
de 24 dolayındadır. Bu 16 firmanın ihracatı 1,8 mil-
yar doları bulmaktadır. Bu da net satışların yüzde 
32’si anlamına gelmektedir. 

Elektrikli cihaz sanayiinde ilk 10 firma dikka-
te alındığında, net satışlara yerli üretim katkısı 
2014’te yüzde 21 olarak gerçekleşmiştir. Sektör-
deki firmalar yaklaşık 17 milyar TL’lik net satış-
larının ancak 3,5 milyar TL’sini yerli üretimden 
sağlamışlardır. 

Sektörün en büyük firması olan Eti Maden’de bor 
bileşikleri üretimi nedeniyle satışlara yerli katkı 
oranı yüzde 71 gibi oldukça yüksek bir yerde ger-
çekleşmiştir. Eti Maden’in 2014’te yaklaşık 2 mil-
yar TL’yi bulan satışlarına yerli üretimin katkısı 
yüzde 71 olarak gerçekleşmiştir. 

Sektörün ikinci büyüğü olan İş Bankası Grubu 
içindeki Soda Sanayi’nin 1,3 milyar TL’yi bulan 
net satışlarına yerli üretim katkısı 437 milyon TL 
ile yüzde 33 olmuştur. Sektörün diğer firmalarının 
net satışları içinde yerli katkı biraz daha düşük 
gerçekleşmiş ve sonuçta ilk 10 firmanın ortalama-
sı yüzde 29 olarak gerçekleşmiştir. Eti Maden dı-
şarıda tutulduğunda ise yerli üretimin katkı oranı 
yüzde 21’e düşmektedir. 

Kimya sanayiinin bir başka bileşeni olan ilaç sa-
nayiinde ise 255 firma arasına iki firma girmiştir. 
Bunlardan Deva Holding, 2014 yılında 447 milyon 
TL’lik satışının 202 milyon TL’lik, yani yüzde 45’lik 
kısmını kendi üretimi ile karşılarken, diğer firma 
Nobel İlaç’ta bu oran yüzde 31 olmuştur. Nobel 
İlaç 365 milyon TL’lik net satışının 112 milyon 
TL’sini kendi üretimi ile gerçekleştirmiştir.

Firma Net Satış

Brüt 

Katma 

Değer

Br. KD/

Net Satış 

(%)

İhracat

(Bin $)

Ücretli 

Sayısı

1. Arçelik A.Ş. 10.130 1.702 17 2.220.612 16.982

2. Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. 2.607 708 27 816.161 5.673

3. Alstom Grid Enerji Endüstrisi A.Ş. 796 235 30 257.792 939

4. HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 1.219 153 13 151.539 992

5. Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş. 474 133 28 64.297 807

6. Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. 451 126 28 85.260 1.053

7. Viko Elektrik ve Elektronik En. San. ve Tic. A.Ş. 323 119 37 46.477 760

8. Kumtel Dayanıklı Tüketim M. Plastik San. Tic. A.Ş. 336 106 32 88.844 1.083

9. Farplas Oto Yedek Par. İmalatı İthalat İhracatı A.Ş. 311 106 34 19.562 851

10. Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş. 218 80 37 89.092 962

Elektrikli Cihazda İlk 10 Firma 16.865 3.469 21 3.839.635 30.102

Tablo 8. Elektrikli Cihaz Sektöründe İlk 10 Firmada Üretimin Payı: 2014 (Milyon TL, %)
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Firma
Net 

Satış

Brüt 
Katma 
Değer

Br. KD/Net 
Satış (%)

İhracat
(Bin $)

Ücretli 
Sayısı

1.   Eti Maden İşletmeleri Genel M. 1.975 1.402 71 848.691 4.085

2.   Soda Sanayi A.Ş. 1.309 437 33 281.345 930

3.   AKSA Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. 2.122 413 19 312.263 1.236

4.   Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. 1.622 288 18 7.300 505

5.   Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. 903 209 23 33.710 1.124

6.   Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. 697 186 27 76.569 537

7.   Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 1.237 161 13 220.546 1.075

8.   Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş. 1.169 157 13 12.126 781

9.   Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. 787 131 17 - -

10. Ak-Kim Kimya San. ve Tic. A.Ş. 321 119 37 29.420 496

Kimya Sanayinde İlk 10 Firma 12.143 3.502 29 1.821.970 10.769

Tablo 9. Kimya Sanayindeki İlk 10 Firmada Üretimin Payı: 2014 (Milyon TL, %)

ÇİMENTO-CAM SANAYİİNDE ÜRETİM

Yerli hammaddeye dayalı olması gereken çimento-
cam-seramik sanayiinde bile, 2014’te net satışla-
ra yerli üretim katkısı ancak yüzde 37’yi bulmuş-
tur. İnşaat malzemeleri sanayii de denilebilecek 
bu sektörde, 255 firma arasına 26 firma girmiştir. 
Taş-toprak sanayiinin bu firmaları 12,5 milyar TL 
dolayında net satışlarıyla toplam net satışlardan 

yüzde 4,6;  toplamı 4,7 milyar TL’yi bulan brüt kat-
ma değerleriyle de toplam brüt katma değerden 
yüzde 5,3 pay aldılar. 26 çimento-cam sanayi fir-
masının net satışlarında yerli üretimin payı yüzde 
37 dolayındadır. Bu 26 firmanın ihracatı 875 mil-
yon dolar dolayındadır. Bu da net satışların yüzde 
16’sına karşılık gelmektedir. 

Çimento-cam sanayisinde ilk 10 firma dikkate alın-

Firma
Net 

Satış
Brüt Kat.

Değer
Br. KD/Net 
Satış (%)

İhracat 
(Bin $)

Ücretli 
Sayısı

1. Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 1.377 533 39 65.324 1.135

2. Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 986 428 43 109.877 952

3. Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. 1.074 424 39 302.975 3.664

4. Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. 592 374 63 19.217 842

5. Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 637 340 53 49.942 534

6. Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş. 628 262 42 8.207 -

7. Adana Çimento Sanayi Türk A.Ş. 431 194 45 43.264 342

8. Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. 444 187 42 - 684

9. Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. 506 169 33 2.495 603

10. Bolu Çimento Sanayi A.Ş. 323 163 51 480 258

İlk 10 Firmada Üretimin Payı 6.999 3.074 44 601.781 9.014

Tablo 10. Çimento-Cam Sanayindeki İlk 10 Firmada Üretimin Payı: 2014 (Milyon TL, %)
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dığında, net satışlara yerli üretim katkısı 2014’te 
yüzde 44 olarak gerçekleşmiştir. Sektördeki firma-
lar yaklaşık 7 milyar TL’lik net satışlarının ancak 
3,1 milyar TL’sini yerli üretimden sağlamışlardır. 

Sektörün en büyük firması olan Akçansa’da sa-
tışlara yerli katkı oranı yüzde 39’u bulurken bazı 
çimento şirketlerinde yüzde 60’ları aşmakta-
dır. Örneğin Limak’ta bu katkı yüzde 63’ü, Nuh 
Çimento’da yüzde 53’ü bulmuştur. 

Sektörün İş Bankası Grubu içindeki cam şirket-
lerinden Paşabahçe’nin satışlarında üretim payı 
yüzde 39’u, Anadolu Cam Yenişehir’de yüzde 
42’yi bulmuştur. 

İnşaat sektörünü yakından ilgilendiren ağaç işle-
me sektöründe de firmaların satışlarına içeriden 
katma değer katkısı yüzde 15 dolayında kalmakta-
dır. Ham keresteyi işlemekten ibaret katma değer 
katkısı, örneğin sektörün en büyük firması Kasta-
monu Entegre Ağaç’ta yüzde 15 olarak gerçekleş-
miştir. Firma, yaptığı 1,9 milyar TL’lik satışa içeri-
den yüzde 14’lük katma değer katmıştır. Aynı şey 
diğer büyük firma Çamsan için de geçerlidir. Bu 
firma da 293 milyon TL’lik satışına içeriden ancak 
yüzde 25 katma değer katabilmiştir. 

Firma Net Satış
Brüt Kat.

Değer
Br. KD/Net 

S, (%)
İhracat
(Bin $)

Ücretli 
Sayısı

1. BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. A.Ş. 1.723 652 38 209.322 2.055

2. Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. 1.303 336 26 340.544 1.766

3. Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. 1.170 235 20 121.562 3.105

4. Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 1.144 217 19 315.847 1.311

5. Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. 445 149 33 160.024 2.900

6. Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 435 115 26 130.229 2.275

7. Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş. 453 97 21 100.016 1.050

8. Pakpen Plastik Boru San. ve Tic. A.Ş. 482 90 19 21.758 751

9. Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş. 495 68 14 70.391 571

10. Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. 228 58 26 54.073 -

İlk 10 Firma 7.879 2.018 26 1.523.766 15.784

Tablo 11. Lastik-Plastik Sanayiindeki İlk 10 Firmada Üretimin Payı: 2014 (Milyon TL, %)

İnşaat-konut ile ilgili mobilya sektöründe de du-
rum çok farklı değildir. 

Mobilya sektörünün en büyüğü Boydak Grubu’na 
ait Boytaş Mobilya’nın 2014’te gerçekleştirdiği 
941 milyon TL’lik satışa, firma içinden katkı yüzde 
27’den ibaret kalmıştır. Bu oran İstikbal Mobilya’da 
yüzde 23, Doğtaş’ta yüzde 23 ve Yataş’ta yüzde 
32’dir. Mobilyanın bu 4 büyük firması birlikte alın-
dığında, 2014 yılında gerçekleştirdikleri 1,9 milyar 
TL’lik satışa, işletme katma değeri olarak katkıları 
500 milyon TL’yi bulmamış ve oran olarak yüzde 
27’yi geçememiştir.  

LASTİK-PLASTİK SANAYİSİNDE 
ÜRETİM

İthal hammaddeye dayalı lastik-plastik sanayi-
inde, bekleneceği gibi, net satışlara yerli katma 
değerin katkısı ancak yüzde 25’i bulmaktadır. 
Otomotiv lastiği ve plastik doğrama ağırlıklı fir-
maların başı çektiği bu sektörde, 255 firma arası-
na 11 firma girmiştir. 

Lastik-plastik sanayiinin bu firmaları 8,1 milyar 
TL dolayında net satışlarıyla toplam net satışlar-
dan yüzde 3; toplamı 2,4 milyar TL’yi bulan brüt 
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katma değerleriyle de  toplam brüt katma değer-
den  yüzde 2,4 pay aldılar. 

11 lastik-plastik sanayi firmasının net satışların-
da firmaların iç üretiminin katkısı yüzde 25 dola-
yındadır. Bu 11 firmanın ihracatı 1,5 milyar dolar 
dolayındadır. Bu da net satışların yüzde 41’i de-
mektir. 

Lastik-plastik sanayiinde ilk 10 firma dikkate 
alındığında ise net satışlara yerli üretim katkısı 
2014’te yüzde 26 olarak gerçekleşmiştir. Sektör-
deki firmalar yaklaşık 7,9 milyar TL’lik net satış-
larının ancak 2 milyar TL’sini yerli üretimden sağ-
lamışlardır. 

Sektörün en büyük firması olan Sabancı Grubuna 
ait Brisa’da satışlara yerli katkı oranı yüzde 38 ile 
en yüksek düzeydedir. Katkı oranı bazı şirketlerde 
yüzde 14’e kadar düşmektedir. Örneğin Brisa’nın 
rakibi Goodyear’da bu oran yüzde 19, T.Pirelli’de 
yüzde 26’dır. Plastik doğrama alt sektöründe de 
yerli üretimin satışlara katkısı yüzde 19-20 dola-
yındadır. 

MAKİNE SANAYİİNDE ÜRETİM
İthal girdiye, makine-teçhizata, yedek parçaya 
dayalı makine imalat sanayiinde de bekleneceği 

gibi, net satışlara yerli katma değerin katkısı an-
cak yüzde 20’yi bulmaktadır. Çeşitli amaçlı maki-
ne üretimi, ısı gereçleri üretimi ağırlıklı firmaların 
başı çektiği bu sektörde, 255 firma arasına 10 fir-
ma girmiştir.

Makine sanayisinin bu firmaları 4,6 milyar TL 
dolayında net satışlarıyla toplam net satışlardan 
yüzde 2; toplamı 1 milyar TL’ye yaklaşan brüt kat-
ma değerleriyle de toplam brüt katma değerden 
yaklaşık yüzde 1,7 pay aldılar.

En büyük 10 makine sanayi firmasının net satış-
larında yerli üretimin payı yüzde 20 dolayındadır. 
Bu 10 firmanın ihracatı da 572 milyon dolar dola-
yındadır. Bu da net satışların yüzde 20’si anlamı-
na gelmektedir.

Sektörün en büyük firması olan Sarten Ambalaj’da 
üretimin satışlara katkısı yüzde 17’den ibarettir. 
Isı cihazı üreticisi Baymak’ta yerli katkı yüzde 24 
iken Türk Demirdöküm’de yüzde 15’e kadar düş-
mektedir. Sektördeki Şa-Ra Enerji isimli şirketin 
toplam satışlarına yerli üretimin katkısının yüzde 
6’da kalması ise oldukça dikkat çekmektedir. Bu 
10 firma arasında yerli katkısı en yüksek firma ise 
Öztiryakiler’dir ve katkı oranları yüzde 35’i bul-
muştur.

Tablo 12. Makina Sanayindeki ilk 10 firmada  Üretimin Payı: 2014 (Milyon TL, %)

Firma
Net 

Satış
Brüt Kat. 

Değer
Br. KD/Net 
Satış (%)

İhracat 
(Bin $)

Ücretli 
Sayısı

1. Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 765 131 17 96.943 2.287

2. Baymak Makina San. ve Tic. A.Ş. 351 85 24 13.536 581

3. Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. 561 83 15 60.116 -

4. Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. 286 80 28 32.122 1.330

5. Arslan Alüminyum San. ve Tic. Ltd. Şti. 327 71 22 32.360 605

6. Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. 580 33 6 97.563 -

7. Hidromek-Hidrolik ve Mekanik San.. A.Ş. 631 180 28 76.834 1.342

8. Durmazlar Makina San. ve Tic. A.Ş. 353 109 31 95.318 -

9. Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. 275 95 35 60.728 1.253

10. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. 438 62 14 6.418 439

İlk 10 Firma 4.566 929 20 571.937  
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DOKUMA VE KONFEKSİYONDA 
DURUM

Türkiye sanayisinin en geleneksel sektörlerinden 
olan tekstil ve giyimde de işletme içi katma değer 
katkısının yüzde 30’u geçmediği gerçeği çarpıcı-
dır. Özellikle son 10 yılda Asya’dan iplik, kumaş, 
aksesuar ithalatının hızlanmasıyla birlikte, teks-
til-konfeksiyon işletmelerinden son ürüne eklenen 
katma değer, net satışların yüzde 30’unu ancak 
bulur duruma gelmiştir. 

2014 için konu olan 255 firma için analize 22 tekstil 
firması girmiştir. Toplam satışları 2014’te 8,4 mil-
yar TL olan bu tekstil firmalarının içeriden katma 
değer katkıları ise 2,1 milyar TL’de kalmış, böyle-
ce brüt katma değer/net satış oranları yüzde 25’i 
ancak bulmuştur. Bu firmaların satışlarında iç pa-
zar ağırlık taşımış,  ihracatın payı ise yüzde 19’da 
kalmıştır. 

Tekstil sanayiinin bu 22 firması, 255 firmaya ait 
toplam net satışlardan yüzde 3; toplam brüt kat-
ma değerden de yaklaşık yüzde 2,4 pay aldılar. 

En büyük 10 tekstil sanayi firmasının net satış-
larında ise yerli üretimin payı yüzde 29 dolayın-
dadır. Bu 10 firmanın ihracatı da 690 milyon dolar 

dolayındadır. Bu da net satışların yüzde 34’ü anla-
mına gelmektedir. 

Sektörün en büyük firması olan Merinos Halı’da 
üretimin satışlara katkısı yüzde 36 boyutunda-
dır. Koteks Mensucat’ta yerli katkı, yüzde 22 iken 
üçüncü sıradaki Menderes Tekstil’de yüzde 25 
olarak gerçekleşmiştir. 

Analiz kapsamındaki en büyük 255 firma arasına 
konfeksiyon sektöründen giren firma sayısı ise 
4 tanedir: Hugo Boss, Saran, Erak (Mavi) ve Sun 
Tekstil. Bunların toplamda net satışları 2014’te 
1,3 milyar TL’yi bulurken, işletme içinden katma 
değer katkıları satışların yüzde 26’sından ibaret 
kalmıştır. Bu 4 firma, satış gelirlerinin yüzde 60’ını 
ihracattan sağlamış ve 7 bin dolayında istihdamla 
üretimlerini gerçekleştirmişlerdir. 

En büyük firma kümesine deri sektöründen tek 
firma olarak giren ve daha çok asker-polis bot-
ayakkabı, çadır vb. satışı ile tanınan Yakupoğlu 
Tekstil’in ise 301 milyon TL’lik net satışına işlet-
me katma değeri katkısı yüzde 15’ten ibaret kal-
mıştır. Bu da firmanın fason üretim yaptırma esas-
lı politikasıyla ilgilidir. 

Firma
Net 

Satış
Brüt Kat.

Değer
Br. KD/Net 
Satış (%)

İhracat 
(Bin $)

Ücretli 
Sayısı

1.  Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş. 626 223 36 41.123 2.500

2.  Korteks Mensucat San. A.Ş. 741 161 22 48.800 1.974

3.  Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 594 147 25 211.116 2.425

4.  Bossa Ticaret ve Sanayi T.A.Ş. 407 141 35 100.375 2.078

5.  YÜNSA Yünlü San. ve Tic. A.Ş. 319 135 42 76.126 1.954

6.  Orta Anadolu İşletmesi T.A.Ş. 457 108 24 80.080 1.543

7.  Gürteks İplik San. ve Tic. A.Ş. 344 103 30 - 1.521

8.  Flokser Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 393 102 26 56.742 1.098

9.  Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 334 98 29 46.219 2.120

10.Özdilek Ev Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 281 90 32 30.058 1.597

İlk 10 Firma 4.495 1.308 29 690.637 18.810

Tablo 13. Tekstil Sanayisindeki İlk 10 Firmada Üretimin Payı: 2014 (Milyon TL, %)
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GIDA SANAYİİNDE KATMA DEĞER 
KATKISI

Türkiye sanayisinin bir diğer geleneksel sektör-
lerinden olan gıda, analize konu 255 firma içinde 
60 firma ile en geniş yeri almaktadır. Yaklaşık 95 
bin kişinin çalıştığı bu 60 gıda firmasının 2014 
net satışları 46,5 milyar TL’yi bulmuştur. Bu da 
255 firmanın net satışlarının yüzde 17’si demek-
tir. 

Ne var ki, gıda işletmelerinde yaratılan katma de-
ğer, büyük firmaların katma değerinin yüzde 8,2’si 
büyüklüğe ulaşsa da gıda sektörü net satışlarının 
ancak yüzde 15’ini bulmaktadır. Bu da sektörün 
büyük işletmelerinin ithal ve yerli hammadde, 
yarı ürün maddelerini, 95 bin kişinin çalıştığı gıda 
işletmelerinde küçük bir işlemden geçirmeleri ve 
ambalajlamalarından ibaret bir katma değer kat-
kısı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu 60 firma-
nın satışlarının ağırlığı iç pazara dönüktür, ihraç 
edilen kısmı ise yüzde 15 dolayındadır. 

En büyük 10 gıda sanayisi firmasının net satışla-
rında yerli üretimin payı biraz daha yükselmekte 
ve yüzde 24’ü bulmaktadır.  Bu 10 firmanın ihra-
catı da 420 milyon dolar dolayındadır. Bu da net 

Firma Net Satış
Brüt Kat.

Değer
Br.KD/Net 
Satış (%)

İhracat 
(Bin $)

Ücretli 
Sayısı

1. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 3.098 816 26 4.255 10.435

2. Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. 2.287 587 26 124.127 5.465

3. Çay İşletmeleri Genel M. 1.958 523 27 16.638 6.484

4. SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. 1.834 355 19 15.084 4.370

5. Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. 2.039 351 17 46.443 3.178

6. Sofra Yemek Üretim A.Ş. 751 288 38 937 11.783

7. Banvit Bandırma Yem A.Ş. 1.850 278 15 90.788 4.123

8. Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. 1.126 259 23 39.943 1.206

9. Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 892 237 27 382 1.432

10. Kent Gıda Maddeleri San. A.Ş. 666 233 35 82.099 1.290

İlk 10 Firma 16.501 3.926 24 420.697 49.766

Tablo 14. Gıda Sanayisindeki İlk 10 Firmada Üretimin Payı:2014 (Milyon TL, %)

satışların yüzde 56’sı anlamına gelmektedir. 

Sektörün en büyük firması olan T. Şeker 
Fabrikaları’nda net satışlara işletme katma değer 
katkısı yüzde 26 olarak gerçekleşmiştir. İkinci fir-
ma Eti Gıda’da oran aynıdır. Üçüncü Çaykur’da 
oran yüzde 27 iken süt endüstrisindeki Sütaş’ta 
işletme katma değerinin satışlara katkısı yüzde 
19’da kalmaktadır. 

SONUÇ

Sanayide firmaların, ürettikleri ürünler için gerek-
li makine-teçhizat, hammadde, enerji vb.nin bir 
kısmını ithalat ya da ülke içinden başka işletme-
lerden tedarik etmeleri olağandır. Ancak bu te-
darikin, firma satışlarının ne kadarını kapsadığı, 
firmanın kendisinin sattığı ürüne ne kadar katkı 
yaptığı, sanayinin sağlıklılığı ve gücü konusunda 
önemli bir veri sayılır. Zaman içinde satışa konu 
ürünün bedelinin artan kısmının tedarik edilen 
malla ayrılarak içeriden katma değer katkısının 
azalması, işletmelerin zaafına işarettir. 

Türkiye sanayisi, özellikle son yıllarda böyle bir 
zaafla yaşamakta, firmaların üretmiş göründük-
leri ve pazarladıkları ürüne işletme katkıları hızla 
azalmaktadır. 
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İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl belirlediği 
Türkiye’nin en büyük sanayi firmaları sıralama-
sında firma net satışları ile brüt katma değer bil-
gilerini açıklayanlar arasından yapılan araştırma, 
firmaların net satışlarına kendi işletmelerinden 
yaptıkları katkının 2003 sonrası azaldığını ve 2014 
itibarıyla yüzde 30’un altına düştüğünü göster-
mektedir.

Başka bir ifadeyle, firmalar, net satış gelirlerinin 
yüzde 70’ini işletme dışından aldıkları makine-
teçhizat, girdi, enerji vb. için harcarken ancak ge-
riye kalan yüzde 30’unu dolaylı vergi, ücret, kâr, 
faiz olarak paylaşmak zorunda kalmaktadırlar. Bu 
oran bazı yıllarda yüzde 35’i bulmakla birlikte son 
yıllarda yüzde 30’un altına düşmüştür. Hatta bir-
çok sektörde yüzde 20’lerdedir.  

Bu durum, firmaların işletmede üretmek yerine, 
ithal etme ya da ülke içinden tedarik etme eğilim-
lerini daha kârlı, ekonomik bulmalarından kaynak-
lanmıştır. Özellikle de izlenen düşük kur politika-
ları ile bir dönem için geçerli olan dışarıdan ucuza 
borçlanma imkanları ve dışarıdan tedarik etme 
eğilimlerinin körüklenmesiyle, işletme içi üretim 
zayıf düşmüş, montajcılık pekişmiş, teknoloji üre-
timi, verimlilik artırma gayretleri gevşemiş, katma 
değer ve ona bağlı olarak istihdam olanakları ge-
rilemiştir. 

Bu sağlıksız durumun özellikle sanayi cirosunda 
büyük payları olan otomotiv, elektrikli cihazlar, 
ana metal, makine, kimya gibi sanayilerde daha 
yüksek olduğu gözlenebilmektedir. 

Özellikle işletmelerin, düşük kur ve ucuza borç-
lanma şartlarında tercih ettikleri ithalat ile dışarı-

dan tedarik, firmalara geçici kazançlar sağlasa da 
işletmeleri artan ölçüde montajcı, ambalajcı duru-
ma getirmiş, istihdam kalitesini düşürmüş, yeni-
likçilik, buluşçuluk eğilimlerini zayıflatmıştır. Bu-
nun yanı sıra, ülkenin cari denge açığını daha da 
büyüterek kırılganlığı pekiştirmiş, dış borç stoku-
nu devasa boyutlara çıkarmış ve yeniden borçlan-
manın maliyetlerini de tehlikeli ölçüde artırmıştır. 

Bu durumun sürdürülemezliği, döviz kurlarının 
artması, dışarıdan borçlanmanın maliyetinin yük-
selmesi ile acı bir biçimde fark edilmiş bulunuyor. 
Sorunun aşılması ise bir dizi mikro ve makro poli-
tika değişikliklerine gidilmesini gerektiriyor.

Makro düzeyde, daha gerçekçi bir döviz kuru poli-

tikası ve kaynak kullanımı rasyonalitesi ile birlik-

te, sanayiyi yıkıcı dış rekabetten koruyacak dış ti-

caret önlemlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Bunun 

yanında, yerli girdi, enerji üretimi ve tedarikinin 

özendirilmesi, işletme içi katma değer katkısının 

net satışlara ortalama olarak ilk elde yüzde 30’lar-

dan yüzde 40’lara, giderek yüzde 50’lere kadar 

çıkarılmasını mümkün kılacak kamu desteklerine 

başvurulması gerekiyor. Bütün bunlar da bu sıç-

ramayı sağlayacak sanayi politikaları ve strateji 

değişikliklerine gidilmesini gerektiriyor. 

Sanayinin yeniden büyümenin lokomotif gücü 

anlamına gelecek bu makro atılıma paralel ola-

rak sektörlerin ve tek tek firmaların kendi mikro 

değişimlerini geliştirmeleri, verimliliği artıracak, 

yenilikçi, buluşçu çabalar içine girmeleri, içeriden 

katma değer oranını yükseltme çabaları için sefer-

ber olmaları gerekiyor. 
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DÖVİZ POLİTİKALARI SANAYİYİ 
GERİLETTİ

Özet
Döviz politikaları, öteden beri Türkiye gibi “çevre, gelişmekte olan” ülkelerin genelde ekonomisinin, özel-

likle de sanayisinin gelişim seyrini belirleyen en önemli değişkenlerden biridir. 

Sanayinin döviz kazandırıcı yeteneğini geliştirmek yerine, ithalatı cezbeden “ucuz döviz tercihleri”, özel-

likle 2002 sonrasının AKP’li dönemine hakim olmuştur. Son birkaç yılda, dış dünyadaki gelişmeler ile “ucuz 

döviz” trendi değişmeye başlayınca, sanayinin gelişiminde yükselen dövizin kaldıraç görevi görmediği, 

ihracatın, ithalata bağımlılığı nedeniyle, artan döviz kurlarının bu kez sanayiyi başka türlü sorunlarla yüz 

yüze bıraktığı görülmüştür. 

Dolar kurunun sanayi büyümesine etkisi 2003-2008 döneminde dikkat çekicidir. Bu dönemde ekonomi ge-

nelde yılda ortalama 6 büyürken,  sanayideki büyüme hızı ortalamayı 1 puan geçti ve yıllık ortalama yüzde 

7,1 oldu. 2009-2015 döneminde ise dolar değerlendi ve TL’deki yıllık kayıp yüzde 5’i buldu. Bu dönemde 

yıllık ortalama genel büyüme yüzde 3,5’e düşerken sanayideki yıllık büyüme ortalaması da yüzde 4 dola-

yında kaldı. 

Ucuz kur, ihracatı fazla geliştirmezken ithalatı kamçıladı, iç talebe dönük büyüme, ithalatı hızlandırdıkça 

yıldan yıla dış ticaret açıkları da büyüdü ve açıklar, turizm gibi döviz getiren sektörlerden kapatılamayınca 

cari açık Türkiye’nin kronik sorunu haline geldi. 

2000’li yılların çoğunda izlenen ucuz döviz politikası, özel firmaları, özellikle de sanayi firmalarını döviz kre-

disi kullanma konusunda özendirmiş ve son yıllardaki ihtiyatlı borçlanmaya rağmen, 2015 ortası itibarıyla 

sanayinin döviz kredi borç stoku 90 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu toplamın 35 milyar dolarını, sanayinin 

orta ve uzun vadeli olarak dışarıdan yaptığı borçlanma, kalanını da içerideki bankalardan yaptığı döviz 

kredisi ya da dövize endeksli krediler oluşturmaktadır. 

Döviz kuru politikası, büyük fotoğrafın bir parçasıdır. Kur politikalarının, öteki parçalarla uyumlu olması ge-

rekir, kendi başına sürükleyici olması önlenmelidir. Türkiye’nin, iç tasarruflarını daha çok kullanan, yatırım-

larını sanayiye daha çok odaklayan, yeni teknolojiler uygulayan, ithalatı olabildiği kadar ikame eden, yerli 

girdi kullanımını özendiren, döviz kazandıran, bütün bunları yaparken bölüşümde daha adil olan yenilikçi 

bir büyüme ve sanayileşme paradigmasına ihtiyacı var. Kur politikasının da bu paradigmayla çelişmeyen 

bir tarzda uygulanması gerekir. 

Sanayinin Sorunları ve Analizleri (XII)
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GİRİŞ

D öviz politikaları, öteden beri Türkiye gibi 
“çevre, gelişmekte olan” ülkelerin genelde 

ekonomisinin, özellikle de sanayisinin gelişim 
seyrini belirleyen en önemli değişkenlerden biri-
dir. 

1980 sonrası, özellikle de 2000 sonrası izlenen dö-
viz kuru politikalarının sanayi üzerinde geliştirici 
değil, geriletici, aşındırıcı bir rol oynadığı görül-
mektedir. Sanayinin döviz kazandırıcı yeteneğini 
geliştirmek yerine, ithalatı cezbeden “ucuz döviz 
tercihleri”, bütün bu döneme, özellikle de 2002 
sonrasının AKP iktidarları dönemine hakim ol-
muştur. 2013 ortalarından itibaren, dış dünyada-
ki gelişmeler ile “ucuz döviz” trendi değişmeye 
başlayınca, sanayinin gelişiminde yükselen dövi-
zin kaldıraç görevi görmediği, ihracatın, ithalata 
bağımlılığı nedeniyle, yükselen döviz kurlarının 
bu kez sanayiyi başka türlü sorunlarla yüz yüze 
bıraktığı görülmüştür.

Ucuz döviz tercihi, birçok başka sektör gibi, sa-
nayiyi de dışarıdan borçlanmaya teşvik etmiştir. 
Böylece sanayi işletmeleri ucuz döviz döneminde 
büyümekle beraber, son yıllarda artan döviz fiyat-
ları karşısında dövizle borç stoklarının TL karşı-
lıklarının hızla yükselmesi sonucu, başka tür bir 
darboğazla karşı karşıya kalmış, borç/özkaynak 
oranlarının yüzde 150’lere kadar yükselen bir so-
runu yaşamaya başlamışlardır. 

DÖVİZ VE SANAYİLEŞME

1980 öncesi sanayileşmeye öncelik veren çevre 
ekonomileri 1980’e kadar yerel paralarını dolara 
karşı sabitleyip, yani sabit döviz politikası izle-
yip döviz kurlarını değiştirmemeye çalıştılar. Bu-
nun nedeni açıktı. Türkiye gibi bu çevre ülkeler, 
ithal ikameci, iç pazarı yüksek gümrük duvarları 
ile korumayı amaçlayan bir sanayileşme çizgisi 
izliyorlardı.  İthalata karşı yüksek gümrük vergi-
leri uygulanıyor, eldeki döviz ise resmi elden kota 

sistemi ile kullandırılıyordu. Döviz taşımak bile 
yasaktı. 

İthal edilen yatırım mallarını, sanayinin ana gir-
dilerini ucuzlatmak için döviz fiyatlarına -enflas-
yonun gerisinde seyretse de- müdahale edilmiyor, 
böylece ucuz dövizi hedefleyen kur politikası, sa-
nayileşme politikalarını desteklemiş oluyordu.

Bu dönemde dövize müdahale, ancak önemli cari 
açıklarla yüz yüze gelindiğinde, döviz yükümlü-
lükleri borçlanma ile bile karşılanamayınca, kapısı 
çalınan IMF’nin dayatmasıyla,  yüksek oranlı de-
valüasyonlarla gerçekleşiyordu. Türkiye’de 1959, 
1971, 1975, 1977 ve 1980 devalüasyonları böyle 
gerçekleşmişti. Bu tür şok düzeltmeler sadece 
ekonomide değil siyasette de ciddi alt üst oluşlara 
yol açıyordu. 1960, 1971, 1980 askeri darbelerinin 
hepsinin arka planında, ekonomik darboğazı aş-
mak için uygulanan IMF paketinin içinde yer alan 
yüksek devalüasyonlar önemli bir etken olmuştur. 

DIŞA AÇILMA

1980 sonrasında dünyadaki işbölümü ve yeni pa-
radigma, o güne kadar içe dönük, ithal ikameci sa-
nayileşme çizgisi izleyen ülkelere, dışa açılmala-
rını, dünya ekonomisi ile yetenekleri ve imkanları 
ölçüsünde entegre olmalarını dayattı. IMF-Dünya 
Bankası ikilisi, bu yeni işbölümü ve paradigmanın 
icracısı olarak sahnede yer aldılar. 

Artık Türkiye gibi ülkelerin, yerel paralarını güçlü 
tutmaları değil, dolara karşı serbest bırakmaları 
ve piyasaca belirlenmesine izin vermeleri isteni-
yordu. Bu yapılırsa, oluşacak denge kuru, ihracat-
çıları, ihracat kapasitesi olan sanayileri,  turizm-
cileri, hizmet ihracatçılarını döviz kazandırmada 
özendirecek, gereksiz ithalat azaltılacak ve döviz 
açıkları daha baş edilir boyuta gelecekti. Bu saye-
de ülkeler, merkez ülkelerce üretilen iddialı sana-
yileri terk edip, kendi hammadde ve işgücü avan-
tajlarını kullanacakları sanayilerde yoğunlaşmalı, 
bu sayede ihracatçı olabilmeliydiler. 



131

SICAK PARA DEVRİ

1989’dan sonra çevre ülkelerin çoğunda dış ser-
mayenin her türlüsünün ülkeye daha serbestçe 
girmesine imkan sağlayacak düzenlemelere gi-
dildi. Mal dolaşımının, doğrudan yabancı serma-
ye ve kredi girişinin yanında, “portföy yatırımı” 
denilen sıcak paranın dolaşımını mümkün kılacak 
düzenlemelere hız verildi. 

Yüksek kazanç kovalayan uluslararası finans ka-
pital, kendisini Türkiye gibi ülkelere doğrudan ya-
bancı sermaye transferi (çoğunu özelleştirmeler 
ve satın almalarla yaparak)  ile sınırlandırmadı, 
“portföy yatırımları” ile devlet tahvillerine, bor-
saya, mevduata aktı. Bu “bolluk”,  döviz fiyatla-
rını reel olarak ucuzlattı.  Böylece Türkiye benzeri 
ülkelerde, iniş çıkışlarla da olsa, önceki dönemde 
gerçekleşenden çok yüksek boyutlu dış kaynak 
girişlerine dayanan bir büyüme süreci yaşandı. 
Ucuz döviz, bekleneceği gibi ithalatı pompalıyor, 
iç pazara dönük ithalat ve ithalatla temin edilen 
girdilerle yine iç pazara dönük üretim artıyordu. 
Ama dövizin ucuz seyri ihracatı pek teşvik etmi-
yor, iç pazara dönük bu büyüme, yine dışarıdan 

sağlanan borçlarla tüketiciyi borçlandırıp talep 
yaratıyor, çark bu çevrimle dönüyordu. Ancak, so-
nuçta ülkenin döviz açığı, cari açık sorunu, kronik 
hal alıyordu.  

Türkiye, bu aşamaların hepsini yaşadı. 1980’de 
Özal, IMF önerilerini aşan bir devalüasyon gerçek-
leştirdi; 1980 sonrasında dış ticareti serbestleştir-
di ve enflasyonun döviz fiyatlarını aşındırmasını 
önledi. 1989 sonrasında serbestleşen sermaye ha-
reketleri, dövizi ucuzlatma eğilimini egemen kıldı 
ve şok kur artışları (fiili devalüasyonlar)  sadece 
krizlerin zorladığı 1994, 2001, 2009’da gerçekleşti. 
2014-2015’te ise tüm aylara yayılan yüksek oranlı 
kur düzenlemeleri ile ekonomi, özel olarak sanayi, 
ciddi bir altüst oluş yaşamaktadır. 

2000 öncesi ve 2000’li yıllarda, ekonominin döviz 
açığı, özellikle portföy yatırımları (sıcak para) ile 
karşılanmaya çalışıldı. Sıcak parayı çekmek için 
devlet tahvili faizleri yüksek tutulurken kurda oy-
naklık olmayacağına dair de güven verilmeye ça-
lışıldı. Çünkü portföy yatırımı, döviz olarak gelir, 
geldiği tarihteki kurdan TL’ye çevrilir ve yatırımı-
nı TL ile yapar. Çıkarken de sürpriz istemez, yani 

Grafik 1. Nominal ve Reel Değişme (Dolar/TL, %)
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kurda önemli bir yükselme istemez ki, transferi 
kur artışı ile erimesin. 

2000 yılında cari açık 10 milyar dolara yakın ger-
çekleşti.  Bu, milli gelirin yüzde 3,7’si büyüklüğün-
deydi. Ancak, dış sermaye özellikle yılın son ayla-
rında yüksek cari açık ve politik risklerden endişe 
ederek kaçınca dolar fırlamaya başladı. Yine de 
2000’de dolar kuru yüzde 1 değerlenmede kaldı. 
Asıl sorun 2001’de yaşandı ve sermaye kaçışları 
4,3 milyar doları bulunca, dolar kurundaki nominal 
artış yüzde 89’u, reel artış ise yüzde 18 gibi deva-
sa bir boyutu buldu. 

2001 krizinden IMF kontrollü acı bir reçete ile 
düze çıkılınca, sermayeyi kaçırtan bankacılığın ve 

kamu maliyesinin pürüzleri giderilip özelleştirme-
lerin önü açılınca, 2002’den başlayarak yabancı 
kaynak girişi hızlandı, bu da dolar kurunu reel ola-
rak yüzde 14 ucuzlattı. 

Sermaye girişi, izleyen yıllarda da 2009 krizine 
kadar sürdü ve 2001 öncesine göre devasa bo-
yutlara ulaştı. Bu da kurun iyice ucuzlamasını 
getirdi. 2009 küresel krizinin etkisiyle yeniden 
sermaye kaçışı yaşanınca, o yıl dolar kuru da reel 
olarak yüzde 19 pahalandı. Ama izleyen iki yıl 
boyunca sermaye girişi sağlanınca dolar kuru da 
yeniden gevşedi. 2014 ve 2015’te ise sermaye gi-
rişi tempo kaybetti, 2015’teki reel kayıplar yüzde 
19’u buldu.

Yıllar Dolar/TL
Nom.

Değ. (%)
Reel 

Değ. (%)

1999 0,42 59,3 4,3

2000 0,63 50 -0,7

2001 1,23 95,2 18,4

2002 1,51 22,8 -14,1

2003 1,49 -1,3 -20,1

2004 1,42 -4,7 -14,0

2005 1,34 -5,6 -10,7

2006 1,43 7,1 -2,8

2007 1,30 -9,1 -12,8

2008 1,30 -0,7 -11,2

2009 1,55 19,7 19,2

2010 1,50 -3,0 -10,3

2011 1,67 11,3 0,0

2012 1,80 7,3 1,7

2013 1,90 5,9 0,8

2014 2,19 15,1 4,4

2015 (T) 2,85 30,1 19,0

Tablo 1. Nominal ve Reel Değişme 
(1999-2015/T, %)

Kaynak: TCMB, TÜİK veri tabanı

Tablo 2. Cari Açık, Sermaye Girişi ve Dolar 
Kurunda Değişme

Yıllar

Cari 
Açık/
GSYH 

(%)

Cari 
Açık 

Milyar 
($)

Sermaye 
Girişi
Milyar 

($)

Reel 
Dolar 
Kuru 

Değ. (%)

1999 -0,4 -0,9 5,3 4

2000 -3,7 -9,9 12,9 -1 

2001 1,9 3,8 -4,3 18 

2002 -0,3 -0,6 7,5 -14 

2003 -2,5 -7,6 7,1 -20 

2004 -3,6 -14,2 14,2 -14 

2005 -4,5 -21,4 37,3 -11 

2006 -6,0 -31,8 38,2 -3 

2007 -5,8 -37,8 45,3 -13 

2008 -5,4 -40,2 36,5 -11 

2009 -1,9 -12,0 9,2 19 

2010 -6,2 -45,3 57,9 -10 

2011 -9,7 -75,0 64,2 0 

2012 -6,2 -48,5 69,1 2 

2013 -7,9 -64,7 71,9 1 

2014 -5,8 -46,5 42,8 4 

2015/8 
(Yıllık)

-5,0 -43,0 31,2 19 

Kaynak: TCMB, TÜİK veri tabanları
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DOLAR KURU KARŞISINDA…

Türkiye ekonomisinde başat döviz kuru olan do-
lar karşısında TL değerinin yıllara göre gelişimi, 
ekonomik büyümenin ve sanayinin rotasında da 
etkili oldu. 

Türkiye tarihinin en derin krizinin yaşandığı 2001 
öncesi  dönemde, yüzde 60-70’leri bulan yıllık enf-
lasyona yakın oranlarda gerçekleşen dolar fiyatı 
artışlarının ardından tüm parametrelerin tahrip 
olmasıyla, Türkiye 2001 krizinden kaçamadı.

IMF’nin 2000’de uygulattığı döviz çıpası reçetesi-
nin çürük çıkmasıyla yaşanan büyük cari açık ve 
onun etkisiyle yaşanan dış sermaye kaçışı, TL’nin 
dolar karşısındaki yıllık değersizleşmesini yüzde 
89’a taşıdı. Bu ölçüde bir fiili devalüasyon, o yıl 
ekonomide yüzde 5 dolayında tarihi bir küçülme-
yi getirirken sanayide yaşanan tarihi daralma da 
yüzde 9’u buldu. 

2001 krizinden çıkış ve sonrasında yaşanan dış 
sermaye girişi dolar kurunu ucuzlatırken, ucuz-
layan dolar, büyümeye rüzgar oldu. 2002’den 

2007’ye yüksek sermaye girişleri ile dolar kurunda 
yıllık ucuzlama yüzde 12’nin üstünde gerçekleşti. 
AKP’nin yükselme dönemi de olan bu zaman ara-
lığında yıllık ortalama sermaye girişi 25 milyar do-
ları buldu ve 19 milyar dolarlık yıllık ortalama cari 
açığı kapadığı gibi, rezervleri güçlendirdi. Dolar 
kurunun yıllık yüzde 12 ucuzladığı bu dönemdeki 
iklim, yüksek büyümeye, yüksek  ithalata dayalı 
bir “Lale Devri” olarak adlandırılır. Benzer bir ik-
lim, Brezilya’dan Hindistan’a, G.Afrika’dan birçok 
Asya ülkesine kadar “yükselen ülkelerin” çoğun-
da yaşandı. Özellikle iç dinamiklerin uygunluğu 
kadar dışarıda da adres arayan bir likidite bollu-
ğu, sermaye girişlerinde ve yüksek büyümede et-
kili oldu. 

DOLAR KURUNUN BÜYÜMEYE ETKİSİ

Türkiye benzeri ülkelere yönelen sıcak paranın ya-
rattığı uygun iklim, ekonomik büyümeye, özellik-
le sanayi büyümesinde etkili oldu. Sermaye girişi 
hızlandıkça büyüme, sanayi büyümesi hızlandı, 
yavaşlayınca büyüme, sanayi büyümesi de yavaş-
ladı. Bu yılları da iki evrede ele almak uygundur. 

Grafik 2. Dış Sermaye Girişi ve Dolar Kurunda Değişim (Milyar $, %)
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Birinci dönem, “ucuz döviz, yüksek büyüme” yılla-

rını içeren 2003-2008; diğeri ise dövizin görece pa-

halandığı ve büyümeyi yavaşlattığı yılları içeren 

2009-2015 dönemi. 

• Dolar kurunun sanayi büyümesine etkisi 2003-

2008 döneminde dikkat çekicidir. Bu dönem-

de ekonomi genelde yılda ortalama 6 büyür-

ken sanayideki büyüme hızı, ortalamayı 1 

puan geçti ve yıllık ortalama yüzde 7,1 oldu. 

2009-2015 döneminde ise dolar değerlendi 

ve TL’deki yıllık kayıplar yüzde 5’i buldu. Bu 

dönemde yıllık ortalama genel büyüme yüzde 

3,5’e düşerken sanayideki yıllık büyüme orta-

laması da yüzde 4 dolayına inmiştir.

• Ucuz kur, ihracatı fazla geliştirmezken ithala-

tı kamçıladı, iç talebe dönük büyüme, ithalatı 

hızlandırdıkça yıldan yıla dış ticaret açıkları 

da büyüdü ve açıklar turizm gibi döviz geti-

ren sektörlerden kapatılamayınca cari açık 

Türkiye’nin kronik sorunu haline geldi. 

2003-2008 döneminde, yani küresel krizin başlan-

gıcından Türkiye’nin de etkilenmeye başladığı 

tarihe kadar, TL’nin dolar karşısında güçlenmesi, 

başka bir deyişle doların ucuz tutulması, genel 

olarak ekonomik büyümede, özel olarak sanayinin 

büyümesinde etkili oldu. TL, dolar karşısında bu 

dönemde reel olarak yüzde 12 ucuzladı ve 2003’te 

1 dolar ortalama 1,50 TL iken 2008 ortalaması 1,30 

TL’ye kadar düştü. 

Özellikle dolar kurunun sanayi büyümesine etkisi 

2003-2008 döneminde dikkat çekicidir. Bu dönem-

de ekonomi genelde yılda ortalama 6 büyürken 

sanayideki büyüme hızı, ortalamayı 1 puan geçti 

ve yıllık ortalama yüzde 7,1 oldu. Ucuzlayan dolar-

la sanayi yatırımları hızlanırken, iç tüketimin can-

lanmasıyla ve kısmen ihracat artışları ile kapasite 

kullanımı da yükseldi ve sanayi en canlı dönemini 

2003-2007 döneminde yaşadı. 

İkinci evre olan, küresel krizin etkisi altına girilen 
2009-2015 döneminde ise dolar kuru yılda ortala-
ma reel olarak yüzde 5 değer kaybetti. Bu orta-
lamayı yükselten yıllar 2009 ve 2015 oldu ve her 
birinde TL, dolar karşısında enflasyondan arınmış 
olarak yüzde 19 dolayında değer kaybı yaşadı. 
2009’da 1,55 TL olan dolar kuru, 2015’te 2,85 TL’ye 
çıktı. Bu nominal artış enflasyondan arındırıldığın-
da, yıllık kaybın yüzde 5’i bulduğu görülmektedir. 
Yine de bu değer kaybının iki yılda yoğunlaşması, 
büyüme ve sanayi büyümesini olumsuz etkilese 
de, kizin etkisini zamana yaydı. 2009-2015 döne-
minde yıllık ortalama genel büyüme yüzde 3,5’e 
düşerken sanayideki yıllık büyüme ortalaması da 
yüzde 4 dolayında kaldı. Bu, 2003-2008 dönemine 
göre, 3 puanlık bir gerileme anlamına gelmekte-
dir. 

Yıllar
Büyüme 

(%)
Sanayide 
Büy. (%)

Dolar/TL 
(%)

1999 -3,4 -4,6 4,3

2000 6,8 6,2 -0,7

2001 -5,7 -9,0 18,4

2002 6,2 4,7 -14,1

2003 5,3 7,7 -20,1

2004 9,4 11,6 -14,0

2005 8,4 8,8 -10,7

2006 6,9 10,2 -2,8

2007 4,7 5,8 -12,8

2008 0,7 -1,3 -11,2

2009 -4,8 -8,6 19,2

2010 9,2 13,9 -10,3

2011 8,8 10,0 0,0

2012 2,1 1,6 1,7

2013 4,2 4,1 0,8

2014 2,9 3,5 4,4

2015 (T) 3,0 4,0 19,0

Tablo 3. Dolar Kurunda Değişme ve 
Büyüme: 1999-2015/T (%)

Kaynak: TCMB, TÜİK veri tabanları
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DÖVİZİN DIŞ TİCARETE ETKİSİ 

Özellikle 2003 sonrası, daha çok da dış sermaye 
girişini sürekli kılmak amacıyla izlenen ucuz kur 
politikası Türkiye’nin dış ticaretinin yapısını da 
etkiledi. Ucuz kur, ihracatı fazla geliştirmezken 
ithalatı kamçıladı, iç talebe dönük büyüme, itha-
lat talebini hızlandırdıkça yıldan yıla dış ticaret 
açıkları da büyüdü ve açıklar turizm gibi döviz 
getiren sektörlerden kapatılamayınca, cari açık 
Türkiye’nin kronik sorunu haline geldi. 

Özellikle imalat sanayi sektörünün dış ticaretine 
göz atıldığında, yıldan yıla  dış ticaret hacminin 
hızla arttığı, ama bunun daha çok da ithalatın ar-
tışıyla ilgili olduğu görülür. 

2000 yılında Türkiye’nin imalat sanayisinin ihra-
catı 25 milyar dolar dolayında iken ithalatı 44 mil-
yar doları geçiyor, dolayısıyla dış ticaret açığı 19 
milyar dolara yaklaşıyordu. 

Özellikle dış sermaye girişinin hızlandığı ve do-
lar fiyatının ucuzladığı 2003 ve sonrasında ithalat 
daha da hızlandı. Hem sanayi yatırımları için ge-

rekli makine- teçhizat, girdi hem de mamul sanayi 
ürün ithalatı hızla tırmandı. 

Grafik 3. Dolar Kurunda Değişme ve Sanayide Büyüme (%)

(   )
(  )

Yıllar İhracat İthalat
Dış Tic.
Açığı

2000 25.518 44.200 18.683

2001 28.826 32.686 3.860

2002 33.702 41.383 7.681

2003 44.378 55.690 11.311

2004 59.579 80.447 20.868

2005 68.813 94.208 25.395

2006 80.246 110.379 30.133

2007 101.082 133.938 32.856

2008 125.188 150.252 25.065

2009 95.449 111.031 15.581

2010 105.467 145.367 39.900

2011 125.963 183.930 57.968

2012 143.194 176.235 33.041

2013 141.358 196.823 55.465

2014 147.059 187.742 40.683

Tablo 4. İmalat Sanayi İhracatı ve İthalatı: 
2000-2014 (Milyon $)

Kaynak: TÜİK veri tabanı
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2003-2008 döneminin yıllık yüzde 7’nin üstündeki 
büyümesine bağlı olarak hem ihracat hem ithalat 
hızı yüksek seyretti. İmalat sanayinin ihracatı-
nın bu dönemde yıllık artış hızı yüzde 25’i buldu. 
2003’te 44 milyar dolar olan yıllık ihracat 2008’de 
125 milyar doları geçti. Böylece bu dönemde ih-

racatın milli gelirdeki payı yüzde 15,3 olarak ger-

çekleşti.

Aynı dönemde imalat sanayinde ithalatın artış 

hızı da ihracatın hızından sadece 1 puan geri kaldı  

ve imalatta yüzde 24 yıllık ithalat artışı yaşandı. 

Grafik 4. 2000-2014 Dönemi İmalat Sanayi Dış Ticareti ve Açık (Milyon $)

Grafik 5. İmalat Sanayi İhracat, İthalat Artışı ve Dolar Kurunda Değişim: 
2002-2014 (%)
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2003’te 56 milyar dolar olan imalat sanayi ithalatı 
2008’de 150 milyar doları aştı. İthalatın milli gelire 
oranı ise bu dönemde yüzde 20’nin üstünde kaldı. 

Aynı dönemde imalat sanayinin dış ticaret açığı 
ise 11 milyar dolardan 25 milyar dolara çıkarak 
yüzde 127 arttı. 

Büyüme hızının tempo kaybettiği 2009-2014 döne-
minde ihracat ve ithalat da yavaşladı. Bu dönem-
de doların reel olarak yılda yüzde 5 değer kazanıp 
ihracatı daha çok cazip hale getirmesi beklenir-
ken, ihracattaki artış yıllık olarak yüzde 4 ile sınırlı 
kaldı. Buna karşılık yine doların pahalılaşmasının, 
ithalatı caydırması gerekirken, beklendiği kadar 
bir ithalat gerilemesi olmadı ve yıllık artış hızı 
yüzde 6’yı buldu.  

2009-2014 döneminde imalat sanayinin yıllık ihra-
catının milli gelire oranı yüzde 16,7 olurken, itha-
latının milli gelire oranı bir önceki dönemin değe-
rini biraz daha geçerek yüzde 22’ye yaklaştı. 

2014-2015’TE DÖVİZ KURU VE DIŞ 
TİCARET

İzlenen dolar kuru politikasının ihracat ve ithalat 
üstünde yaratmış olduğu çarpıklığı en iyi gözleme 
dönemi 2014 -215 yılları 9 aylık dış ticaret göster-
geleridir. 2014’ün ilk 9 ayının ortalama dolar kuru 
2,16 TL olarak gerçekleşmişti. 2015’in 9 aylık dolar 
kuru ortalaması ise 2,65 olarak gerçekleşti. Dolayı-
sıyla artış yüzde 23’ü buldu. 

Dolar kurundaki yüzde 23’lük artışın ihracatı daha 
çok motive etmesi, ithalatı ise pahalandığı için 
caydırması beklenirdi. Ancak böyle olmadı. İma-
lat sanayi ihracatı 2014’ün ilk 9 ayında yaklaşık 
111 milyar dolar iken, dolar kurundaki hızlı artışın 
kaldıraç gücüne rağmen, artmadı; yüzde 9,3 ora-
nında azalarak 100,6 milyar dolara geriledi. 

Alt sektörler itibariyle bakıldığında, ihracatı artı-
rabilenlerin sadece ana metal sanayisi (yüzde 10) 
olduğu görülüyor. Buna karşılık ihracatın önde 
gelen alt sektörlerinden taşıt araçlarında ihraca-
tın yüzde 8 gerilediği, tekstilde gerilemenin yüz-
de 14’ü, giyimde yüzde 11’i, gıdada ise yüzde 9’u 
bulduğu görülüyor.  

İhracattaki gerilemenin, yükselen dolar kuru moti-
vasyonuna rağmen, artış değil azalma gösterme-
si, kısmen dış pazarlar AB ve Orta Doğu’daki talep 
düşüşünden kaynaklansa da büyük ölçüde sanayi 
üretiminin ithalata bağımlı yapısıyla ilgilidir. Sa-
nayi üretiminde makine-teçhizat, girdi kullanımı-
nın yıllar içinde -ucuzcu döviz politikalarının da et-
kisiyle- artan oranlarda ithalatla tedarik edilmesi 
ve bunun katılaşması, artan dolar kuru ile birlikte 
ithalatı, dolayısıyla ihracata konu sanayi üretimi-
nin maliyetini de artırdı ve rekabet gücünü azalttı.  
Artan ithal girdi maliyetleri ile yapılan üretimin, 
dış pazarlarda rekabet gücü de fazla olmamakta-
dır. Fiyat indirimlerine, düşük kâr marjlarına razı 
olma pahasına,  ihracat 2015’in ilk 9 ayında ancak 
101 milyar doları bulmuş ve 2014’ün aynı dönemi-
nin neredeyse 10 milyar dolar gerisine düşmüştür.

Yıllar İm. İhr. (%) İm. İth. (%) $/TL (%)

2002 16,9 26,6 22,9

2003 31,7 34,6 -0,8

2004 34,3 44,5 -4,7

2005 15,5 17,1 -5,7

2006 16,6 17,2 6,7

2007 26,0 21,3 -9,1

2008 23,8 12,2 -0,7

2009 -23,8 -26,1 19,7

2010 10,5 30,9 -3,0

2011 19,4 26,5 11,3

2012 13,7 -4,2 7,3

2013 -1,3 11,7 5,9

2014 4,0 -4,6 15,1

Tablo 5. İmalat Sanayi İhracati ve İthalat ve 
Dolar Kuru Yıllık Değişim: 2000-2014 (Milyon $)

Kaynak: TÜİK veri tabanı 
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İmalat

İHRACAT İTHALAT

2014
110.943

2015
100.644

İhr. Değ. 
(%)
-9,3

2014
139.115

2015
125.199

İth Değ. 
(%)

-10,0

Kimyasal Madde ve Ürünler 6.021 5.523 -8,3 26.409 22.752 -13,8

Ana Metal Sanayi 13.289 14.637 10,1 18.515 16.878 -8,8

Motorlu Kara Taşıtı  ve Römorklar 14.554 13.410 -7,9 12.804 14.660 14,5

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve 
Teçhizat 10.173 8.814 -13,4 16.115 14.622 -9,3

Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol 
Ürünleri 4.246 3.170 -25,3 14.781 8.676 -41,3

Radyo, Televizyon, Haberleşme Cihazları 1.548 1.266 -18,2 6.226 6.291 1,0

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli 
Makineler 4.743 4.068 -14,2 6.044 5.812 -3,8

Diğer Ulaşım Araçları 1.731 1.692 -2,2 3.557 4.567 28,4

Tekstil Ürünleri 11.447 9.841 -14,0 4.601 3.821 -16,9

Tıbbi Aletler; Hassas Optik Aletler ve Saat 606 594 -2,0 3.954 3.739 -5,4

Gıda Ürünleri ve İçecek 8.086 7.345 -9,2 4.194 3.733 -11,0

Plastik ve Kauçuk Ürünleri 5.777 4.864 -15,8 3.845 3.526 -8,3

Metal Eşya Sanayi (Makine ve 
Teçhizatı  Hariç) 5.617 4.804 -14,5 3.108 3.127 0,6

Kağıt ve Kağıt Ürünleri 1.497 1.291 -13,8 2.978 2.598 -12,8

Büro, Muhasebe ve Bilgi İşleme 
Makineleri 143 138 -3,2 2.706 2.226 -17,7

Mobilya ve Diğer Ürünler 5.326 4.929 -7,5 2.588 2.170 -16,1

Giyim Eşyası 10.757 9.534 -11,4 2.151 1.979 -8,0

Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler 3.303 2.909 -11,9 1.647 1.454 -11,8

Dabaklanmış Deri vb. 904 799 -11,7 1.363 1.086 -20,4

Ağaç ve Mantar Ürünleri 
(Mobilya Hariç) vb. 650 524 -19,4 1.042 1.049 0,6

Basım ve Yayım; Plak, Kaset vb. 126 105 -16,8 379 331 -12,6

Tütün Ürünleri 400 389 -2,9 108 103 -4,5

Tablo 6. Ocak-Eylül 2014-2015 İmalat Sanayi İhracat ve İthalatında Değişim (Milyon $)

Kur politikasının çarpık sonuçları ithalatta da gö-
rülmektedir. Anılan dönemde, dolar kurunun yüz-
de 23 artmış olmasına, dolayısıyla ithalatı daha 
çok azaltması beklentisine karşın, ithalattaki azal-
ma ancak yüzde 10’da kalmış ve ilk 9 ayda 139 
milyar dolardan 125 milyar dolara inebilmiştir. 

İthalatta en önemli azalma yüzde 41 ile enerji gir-
dilerinde olmuştur. Ancak bunun düşen dünya 
petrol fiyatları ile ilgisi başattır. Kimya ve makine-
teçhizat ithalatındaki yüzde 10 azalma ise daha 
çok büyümenin yavaşlaması, sanayi yatırımlarının 
neredeyse sıfırlanması ile ilgilidir. Yine de yüzde 
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23’lük dolar kuru artışı, ithalatı beklenen ölçüde 
azaltmamıştır. Bu da dışa bağımlılıktan kaynak-
lanmaktadır. Otomobil ve diğer taşıtların ithala-
tında ise azalma yerine artış görülmüş ve artış 
oranı yüzde 15’lere yaklaşmıştır.

UCUZ KUR VE BORÇ İŞTAHI

Türkiye ekonomisinde son yıllara damgasını vu-
ran ve sanayiyi de derinden etkileyen ucuzcu kur 
politikası, sanayi firmalarının dışarıdan borçlan-
masını da teşvik etmiştir. Firmaların özkaynakları-
nın çok üzerinde borçlanarak ağır bir borç yüküm-
lülüğü altına girdikleri görülmektedir.

Bu dönemde, bankalardan sektörel olarak en çok 
borçlanan sektörün imalat sanayi olduğu ve top-
lam kredilerin yüzde 24,1’ini kullandığı görülüyor. 

Bireysel krediler dışarıda bırakıldığında ise imalat 
sanayinin kredi borçlarının yüzde 31,5’ine sahip 
olduğu anlaşılıyor. 

Firmaların doğrudan banka kredileri ve banka te-
minatıyla kullandıkları kaynaklar ya da borçlan-
malar, Haziran 2015’te 1,6 trilyon TL’yi bulurken, 
demir-çelik ağırlıklı metal ana sanayinin yüzde 3,6  
ile en çok borçlanan imalat alt sektörü  olduğu sap-
tanmıştır. Bunu, yüzde 3,5 pay ile tekstil-konfeksi-
yon firmaları izlemiş,  aynı büyüklükte kredi,  gıda 
sektörünün firmaları tarafından da kullanılmıştır.  

Bu üç alt sektörün tamamı kadar olmasa da kim-
ya ile otomotiv sanayi firmalarının da önemli borç 
kullanan firmalar olduğu görülmüş ve her biri, top-
lam banka kredilerinin yüzde 1,6’sını kullanmıştır.  
Bu kredilerin ne kadarının döviz kredisi ya da dö-
vize endeksli kredi olduğu ise Bankacılık Denetle-
me ve Düzenleme Kurulu (BDDK) verilerinde gö-
rülebilmektedir. BDDK’ye göre, 2015 Ağustos ayı 
itibarıyla, bankalar üstünden kullanılan ve top-
lamı 1,5 trilyon TL’ye yaklaşan kredilerin yüzde 
32’sinin  “döviz kredileri” olduğu görülmektedir. 
Döviz kurunun hızla arttığı 2015’te, bu borçların 
üçte bire yakın paya sahip olması, firmaların ge-
leceği açısından büyük risk olarak önem taşıyor. 

Bu detayda bakıldığında ve ihracat kredileri bir 
yana bırakıldığında, en yüksek döviz kredisi kul-

lanımının yatırım ve işletme kredisi kullanıcılarına 
ait olduğu görülmektedir. 

2015 Ağustos ayında 467 milyar TL karşılığı bü-
yüklükteki döviz kredisi, ortalama 3 TL’lik dolar 
kuruna bölündüğünde 156 milyar dolara denk 
gelmektedir. Bunun üçte birinin imalat sanayiine 
ait olması halinde, sanayinin bankalar üstünden 
kullandığı döviz kredisi ya da dövize endeksli kre-
dinin 50-55 milyar dolar dolayında olduğu söyle-
nebilir. 

Ancak, sanayinin döviz borcu yükümlülüğü bu-
nunla kalmamaktadır. Firmaların öz kaynakları-
nın yetersizliği nedeniyle kullandıkları kredilerin 
bir kısmı içerideki bankalar tarafından verilirken 
firmalar, dışarıdan da döviz kredisi bulmaktadır. 
Bu döviz kredilerinin özel sektörde banka kesimi 
dışındaki reel sektör firmalarınca yapılmış olanı-
nın miktarı, 2015 Ağustos ayı sonu itibarıyla 116 
milyar dolara yaklaşmaktadır. 

Özel firmaların dışarıdan dövizle borçlanmala-
rından ortaya çıkan borç yükü, 2003’te 33 milyar 
dolardan ibaret iken sonraki yıllarda hızla arttı ve 
2008 yılında 113 milyar dolara ulaştı. Bu, yüzde 
242’lik artış demektir.

Bu patlamada, kurun düşük seyri ve borçlanmanın 
düşük maliyeti etkili olmuş, düşük kur, firmaları 
hızla borçlanmaya özendirmiştir. TL, dolar karşı-
sında bu dönemde reel olarak yüzde 12 ucuzlamış 
ve 2003’te  1 dolar ortalama 1,50 TL iken 2008 or-
talaması 1,30 TL’ye kadar düşmüştür. 

2009-2015 döneminde ise özel reel sektörün dış 
kredi kullanımının hız kestiğini görüyoruz. 2009 
yılında 2008’e göre 10 milyar dolar azalan borç 
stokları sonraki yıllarda, dövizin fiyatının artma 
eğilimi gösterdiği yıllarda daha düşük tempolu 
arttı ve 2015 ortası itibarıyla stok, 116 milyar do-
lar olarak belirlendi. 2009 sonrası dönemde, özel 
firmaların orta/uzun vadeli kredilerden çok, kısa 
vadeli kredi kullandıkları ve bunlarla daha çok 
borç yükümlülüklerini çevirmeye çalıştıkları anla-
şılmaktadır. 

Merkez Bankası verilerine göre, 2003’te özel sek-
törün dışarıdan sağladığı uzun vadeli 29 milyar 
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Kısa Vadeli Orta-Uzun V. Toplam Döviz Cinsi Dövizin Payı (%)

Toplam 429.900 1.026.274 1.456.174 467.535 32

İşletme Kredileri 117.284 322.063 439.346 179.092 41

Tüketici Kredileri 13.819 289.703 303.522 248 0

Diğer Krediler 115.022 186.231 301.253 97.376 32

Diğer Yatırım Kredileri 0 114.477 114.477 90.835 79

Kredi Kartları 89.309 2.722 92.030 102 0

İhracat Kredileri 41.192 32.859 74.051 61.720 83

İhtisas Kredileri 10.171 60.134 70.305 5.188 7

İskontolu İşlemlerden Alacaklar 36.624 0 36.624 22.401 61

İhracat Garantili Yatırım Kredileri 0 9.605 9.605 7.078 74

Fon Kaynaklı Krediler 421 7.367 7.788 230 3

İthalat Kredileri 2.736 185 2.921 236 8

Kıymetli Maden Kredileri 2.408 481 2.889 2.889 100

Faktoring İşlemlerinden Alacaklar 758 2 760 109 14

Müşteri Adına Menkul Alım Kred. 157 210 367 0 0

Kar Zarar Ortaklığı Yatırımı 0 235 235 31 13

Mal Karşılığı Vesaikin Finansmanı 0 0 0 0 0

Tablo 7. Banka Kredileri (Milyon TL), TL ve Döviz Olarak (2015/Ağustos)

Grafik 6. Özel Reel Sektörün Dış Borç Stoku: 2002-2015 (2. Ç)

dolarlık dış borçta sanayinin payı 13 milyar dolar 
iken, 2008’de 40 milyar dolara ulaşmış ve yüzde 
45 pay almıştır. İzleyen yıllarda ise sanayinin dış 
kaynak kullanma konusunda daha ihtiyatlı dav-

randığı ve borç stokunun 35 milyar dolara kadar 
düştüğünü görmekteyiz. Sanayi firmalarının dışa-
rıdan döviz borçları, tüm özel reel sektör borçları-
nın yüzde 42’si tutarında görülmektedir. 
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Özetlemek gerekirse, 2003 sonrası yılların çoğun-
da izlenen ucuz döviz politikası, özel firmaları, 
özellikle de sanayi firmalarını döviz kredisi kul-
lanma konusunda özendirmiş ve son yıllardaki 
ihtiyatlı borçlanmaya rağmen, 2015 ortaları iti-
barıyla sanayinin döviz kredi borç stoku 85 ile 90 
milyar dolar aralığına yükselmiştir. Bunlardan 35 
milyar dolar, sanayinin orta ve uzun vadeli olarak 
dışarıdan yaptığı borçlanmayı, kalanı da içerideki 
bankalardan yaptığı döviz kredisi ya da dövize en-
deksli kredileri oluşturmaktadır. 

Sanayi firmalarının bu borç yükü, dolar kurunun 
özellikle hızla arttığı 2013 ortalarından sonra fir-
malara önemli kur zararları yazmış ve firma bilan-
çolarını ciddi ölçüde tahrip etmiştir. Bazı firmala-
rın bilançolarında kambiyo zararları yer alırken, 
bazıları da şirket kaynaklarını önceden dolara çe-
virerek faaliyet dışı kâr elde etmişlerdir. 

Örneğin İSO 500 büyük sanayi şirketleri, bilan-
çolarında 2013 yılında 21,5 milyar TL’lik, 2014 yı-
lında da 24,5 milyar TL’lik kambiyo zararı göster-
mişlerdir. Ama bu kur zararına uğrayanlar kadar 
kambiyo kârı sağlayanlar da vardır ve bilançolar-
da bu kâr, 2013 için 22,5 milyar TL’yi, 2014 için 

Yıllar
Özel-Reel 
Sektör –

Kısa

Özel-Reel 
Sektör -Uzun

Özel Reel 
Sektör 
Toplam

Özel Finans 
Toplam

Özel 
Toplam

Kamu
Toplam Dış 

Borç

2002 8.425 22.311 30.736 12.324 43.060 86.536 129.596

2003 10.461 22.707 33.168 15.776 48.945 95.217 144.161

2004 13.904 26.208 40.112 23.949 64.061 97.078 161.139

2005 16.158 29.522 45.680 39.234 84.914 85.836 170.750

2006 17.594 44.647 62.241 58.602 120.843 87.265 208.108

2007 22.044 69.831 91.875 68.811 160.686 89.326 250.012

2008 23.309 89.323 112.632 75.924 188.556 92.400 280.957

2009 21.770 83.381 105.151 67.136 172.287 96.676 268.963

2010 23.800 78.683 102.483 88.899 191.383 100.675 292.057

2011 26.800 78.926 105.726 94.591 200.317 103.614 303.931

2012 28.906 82.730 111.636 116.295 227.931 111.111 339.042

2013 34.956 82.905 117.861 150.107 267.968 121.178 389.146

2014 34.650 82.847 117.497 165.029 282.526 120.193 402.720

2015-2.Ç 33.562 82.364 115.926 171.565 287.491 117.733 405.223

Tablo 8. Türkiye’nin Dış Borç Stoku ve Özel Sektör (Milyon $)

Yıllar
Toplam

Özel
Reel Sektör Sanayi 

Sanayi/Reel 

Sektör (%) 

2002 29,2 22,3 13,1 58,6

2003 30,1 22,7 13,2 58,1

2004 37,0 26,2 15,0 57,1

2005 50,9 29,5 16,5 55,8

2006 82,3 44,6 24,1 54,0

2007 122,0 69,8 31,5 45,1

2008 141,2 89,3 40,3 45,1

2009 128,6 83,4 37,9 45,5

2010 120,0 78,7 36,0 45,8

2011 127,0 78,9 35,5 44,9

2012 139,8 82,7 37,8 45,7

2013 156,0 82,9 37,5 45,2

2014 167,8 82,8 35,9 43,3

2015-8 181,5 84,0 35,3 42,0

Tablo 9. Özel Sektörün Uzun Vadeli Dış Kredi 
Kullanımı (Milyar $)

Kaynak: Merkez Bankası veri tabanı

ise 29,8 milyar TL’yi bulmuştur. Birçok firmanın 
dönem kârında bu faaliyet dışı kârlar yüzde 50’nin 
üstünde büyüklüğe ulaşmıştır. 
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Adaletsiz vergi yükü dağılımı ve yine adaletsiz 
gelir dağılımının sonucu olarak yatırım için gerek-
li iç tasarrufta yetersiz kalan Türkiye ekonomisi, 
özellikle son yıllarda hızla dış kaynak kullanma 
yoluna gitme ihtiyacı duymuştur. 

Dış kaynağın da doğrudan yatırım değil, “sıcak 
para” denilen türü ülkeye ilgi göstermiş, borsa-
ya, devlet kağıtlarına gelen spekülatif karakterli 
bu yabancı kaynağı cezp etmek için, döviz kuru-
nu düşük, devlet tahvili faizlerini yüksek tutan bir 
politika izlenmiştir. 

Bu cazibe unsurları, özellikle 2002 sonrası likidite 
bolluğu yaşanan dünya koşullarında karşılık bul-
muş ve Türkiye’ye 2003-2008 arasında yılda orta-
lama 25 milyar dolar dış kaynak girişi gerçekleş-
miştir. 

Daha çok borç yaratan bu sermaye girişi, sanayi-
nin büyümesinin de ana kaynağı olmuştur. Sanayi 
firmaları gerek bankalar aracılığıyla gerekse doğ-
rudan dışarıdan borçlanarak büyümede,  o dönem 
için düşük seyreden döviz kredisinden yararlan-
ma yoluna gitmişlerdir. 

Dış kaynağa dayalı büyüme, 2008 sonrası ise tek-
lemeye başlamış özellikle de 2012 sonrası hızla 
tempo kaybetmiştir.

Ucuz dövize dayalı kaynak temini ile gerçekleşen 
büyümede, ihracat yerine iç pazar hedeflenmiş, 
düşük kur, bir anlamda ihracatı ödüllendirmemiş-
tir. Öte yandan ucuz döviz, ithalatı patlatmış, hem 
mamul mal ithalatında hem de makine-teçhizat, 
girdi tedarikinde daha çok ithalat yoluna gidilmiş 
ve bu patlama ile birlikte  ihracat ile ithalat arasın-
daki makas hızla açılmış, dış ticaret açığı büyü-
müştür. Bu  açık,  turizm vb. gelirleri ile kapatıla-
mayınca cari açık zaman zaman milli gelirin yüzde 
9-10’una kadar fırlamıştır. Cari açığın kronik bir 
hastalık haline gelmesinde, ucuz kur politikası en 
önemli yanlış ısrarlardan biri olmuştur.

Ucuz kur politikası, zaman içinde sanayinin ih-
racat yeteneğini de köreltmiştir. Yine düşük kur 
teşvikiyle bankalar, dışarıdan temin ettikleri kre-
dilerin önemli bir kısmını tüketici kredisi olarak 
kullandırmış, bu alım imkanı, sanayi firmalarının 

iç pazara yönelişini hızlandırmıştır. Ucuz kur, sa-
nayinin girdi temininde iç pazardan uzaklaşıp it-
halata yönelmesini de kamçılamış, hızla yüksek 
ithalat bağımlısı bir sanayi ortaya çıkmıştır.

Ne var ki, yabancı yatırımcının Türkiye gibi ülkele-
re geldiği ve bu sayede kurun ucuz seyrettiği şart-
larda işleyen büyüme, iç Pazar ve borçlanma pa-
radigması, yabancıların geri çekildiği ya da eskisi 
gibi gelmediği şartlarda her şeyi tersyüz etmiştir. 
Doların TL karşısında değer kazanması, ithalatı 
pahalılaştırmış, ithal girdi kullanan sanayicinin 
rekabet gücünü düşürmüş, döviz borçlusu firma-
lara büyük kur zararları yazmaya başlamıştır. 

Birçok ülke, yabancı kaynak girişinin özellikle “sı-
cak para” türünün ekonomide yarattığı tahribat 
ve neden olduğu şoklara önlem olarak bu para 
girişine belli kayıtlar koyarken Türkiye, içinde 
bulunduğu bağımlılık şartları nedeniyle, hiçbir 
önlem almamış, tersine bu kaynak girişini cezbet-
mek için bütçe disiplini adı altında anti-sosyal bir 
maliye politikasını titizlikle korumuş, sermaye ha-
reketlerini iyice libere etmiştir. 

Son yıllarda yabancı yatırımcının, artması gün-
demde olan Fed faizlerine yüzünü dönmesi ile 
yükselen dolar kuru karşısında ekonomi, dolayı-
sıyla sanayi ciddi bir kasılma yaşamaktadır. Dö-
viz kurundaki hızlı artışa rağmen sanayi ihracatı 
artmayıp azalmakta, ithalat katılaştığı için yete-
rince düşmemekte ve düşük büyümeye rağmen 
cari açık yeterince azalmamakta, hala milli gelirin 
yüzde 5-6’sı dolayında direnmektedir. Yükselen 
kur, borçlu firmaları iflas-tasfiye-el değiştirme ile 
tehdit etmekte, yeni yatırımlar sürekli askıda tu-
tulmaktadır. 

Döviz kuru politikası, büyük fotoğrafın bir parçası-
dır. Kur politikalarının, öteki parçalarla uyumlu ol-
ması gerekir, kendi başına sürükleyici olması ön-
lenmelidir. Türkiye’nin, iç tasarruflarını daha çok 
kullanan, yatırımlarını sanayiye daha çok odakla-
yan, yeni teknolojiler uygulayan, ithalatı olabildi-
ği kadar ikame eden, yerli girdi kullanımını özen-
diren, döviz kazandıran, bütün bunları yaparken 
bölüşümde daha adil olan yenilikçi bir büyüme ve 
sanayileşme politikasına ihtiyacı vardır. Kur politi-
kasının da bu paradigmayla çelişmeyen bir tarzda 
uygulanması gerekir. 




