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Konya Organize Sanayi Bölgesi firmalarının ihracat yaparken karşılaşmış olduk-

ları engellerin tanımlanması, firmaların bu engelleri aşmak için geliştireceği stratejileri 
oluşturma da önemli bir faktördür. Belirtilen bölgedeki firmaların ve ihracat durumla-
rının analiz edilmesi ve onların sorunlarının tanımlanması, problemlerine çözüm üret-
mek açısından önemli ve yardımcıdır. Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmalara 
uygulanan ilk bilimsel nitelikli çalışmadır. 

Organize Sanayi Bölgeleri’nde faaliyet gösteren işletmelerin, dış ticaret faaliyet-
lerinde karşılaştıkları engelleri belirlemek ve teknolojik uygulamalara yönelik bakış 
açılarını tanımlamaktır. Ayrıca bu sorunlar ışığında öneriler geliştirmek ve Konya Or-
ganize Sanayi Bölgesindeki firmaların profilini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. 

Araştırmada ilk önce konuyla ilgili olarak kaynak taraması yapılmıştır, elde edi-
len bilgiler ışığında veri toplama aracı geliştirilmiştir. Verilerin kolay ve ekonomik bir 
şekilde elde edilmesi amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Konya Organize 
Sanayi Bölgesi’nde hali hazırda üretim yapan KTO üyesi firmalara uygulanmaktadır. 
Anket üç bölümden oluşmaktadır. İhracat yapma durumu, ihracat engellerini yaşama 
düzeyi ve ihracat uygulamalarının etkisini ölçmeye yönelik bölümler şeklinde yapılmış-
tır. İhracat yapma durumunu ölçen 18 soru, ihracat engellerini yaşama düzeyini ölçen 20 
soru ve ihracat uygulamalarının etkisini ölçmeye yönelik 8 soru bulunmaktadır.  

Ölçme aracı meslek mensuplarına birebir görüşerek 2015 yılında uygulanmıştır. 
İhracat firmalarına anket içeriği, amacı ve genel olarak maddeler hakkında bilgi verilmiş 
daha sonra da cevaplandırılmaları istenerek veri toplama süreci tamamlanmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Organize Sanayi Bölgesi, İhracat, Dış Ticaret, İhracat Engelleri. 
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Konya Organized Industrial Zone identification of disabilities they have encoun-

tered when exporting firms, companies create strategies to be developed to overcome 
these barriers it is an important factor. Analyzing the companies and the export situation 
in the given region, and identifying their problems, it is important to find solutions to 
their problems and help. Konya is the first scientific study applies to companies in the 
Organized Industrial Zone. 

Businesses operating in Organized Industrial Zones, to identify the barriers they 
face in foreign trade and to define perspectives for technological applications. It also 
aimed to develop proposals in the light of these problems and reveal the profile of the 
company in Konya Organized Industrial Zone. 

The research has been done on the subject first literature review, data collection 
tool has been developed in the light of information obtained. The easy and affordable 
way to obtain data for the purpose of the survey method was used. Research in Konya 
Organized Industrial Zone, which already applies in production ready for CTO member 
companies. The survey consists of three parts. Exports to the situation, the living level 
of the impact of export barriers and export application is made as part of measuring. 
Export to measure the state of 18 questions, which measures the level of export expe-
rience barriers are 8 questions and 20 questions to measure the impact of export applica-
tions. 

One to one professional consultation measurement tool was implemented in 
2015. Export companies to survey content, purpose and were informed about the answe-
ring of general agents then-s intentional data collection process has been completed. 

 
Key Words: Organized Industrial Zones, Export, Foreign Trade, Export Barriers. 
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GİRİŞ 

Konya Organize Sanayi Bölgesi firmalarının ihracat yaparken karşılaşmış olduk-

ları engellerin tanımlanması, firmaların bu engelleri aşmak için geliştireceği stratejileri 

oluşturma da önemli bir faktördür. Belirtilen bölgedeki firmaların ve ihracat durumları-

nın analiz edilmesi ve onların sorunlarının tanımlanması, problemlerine çözüm üretmek 

açısından önemli ve yardımcıdır. Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmalara uy-

gulanan ilk bilimsel nitelikli çalışmadır. 

Sanayi, verimsiz enerji kaynaklarının fabrika örgütlenmesi aracılığıyla üretime 

yöneltilmesi olarak tanımlanmaktadır. Sanayi, büyük ölçüde sabit sermaye yatırımlarına 

dayalı üretim ve dağıtımıdır (Erol, 2002: 2). Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere Sana-

yi; hammaddelerin işlenerek tüketim maddeleri ya da ara mal haline dönüştürülmesidir. 

Üretim ve üretimde kullanılan araçların tümünü kapsar. 

Yeni buluşlar ve makineli üretime geçişle birlikte sanayi hızla yaygınlaşmıştır. 

İngiltere'de başlayan, kısa zamanda Avrupa ülkelerine ve daha sonra dünyanın birçok 

yerine yayılan sanayileşme olgusu, günümüz gelişmiş ülkelerin, gelişme serüveninin 

başlangıcında önemli rol oynamaktadır. Sanayi ile üretimde artışlar yaşanmış ve ticaret 

büyük önem kazanmıştır. 

Ülkelerin gelişmişliğini yalnız sanayi rakamları ile ölçmek doğru değildir. Ancak 

gelişmiş ülkelerin ekonomilerine bakarsak, söz konusu ülkelerin, sanayi ve ağır sanayi 

alanında önemli düzeylerde olduğu görülmektedir. Sanayi ile birlikte üretimde yaşanan 

artış ve gelişmeler sosyal ve ekonomik hayata doğrudan yansımış, ekonomiler hacimsel 

olarak büyümüştür. Bu ekonomik ve sosyal gelişmenin boyutları zamanla daha da belir-

ginleşmiş ve sanayileşmeye ayak uydurmuş ülkeler hızla gelişmiş, sanayileşmeden uzak 

kalan ülkeler ise gelişememiştir. Sanayinin bir başka önemli özelliği ise oluşturulan sa-

nayi bölgeleri ile işletmelerin gereksinim duyduğu insan faktöründe olan artıştır. İstih-

dam sayısında önemli derecede artışlara neden olan bu bölgeler, kentin ve ülkenin işsiz-

lik oranını azaltmada önemli bir yer tutar. 

Araştırmada, sanayi ve oluşturulan sanayi bölgelerinin, bulunduğu yerleşim biri-

mine ve ülke ekonomisine olan faydası bir kez daha vurgulanmaktadır. Bu çalışma ile 

1 
 



 

sanayileşmenin ekonomik anlamda olan yararlarının, dış ticaret bağlamında ülkeye olan 

yararları Konya özelinde aktarılmaya çalışılmıştır. 

Tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın birinci bölümünde Or-

ganize Sanayi Bölgeleri ile ilgili genel kavramlara yer verilmiştir. İkinci bölümde Dış 

Ticaret ve Türkiye’nin Dış Ticareti ile ilgili genel kavramlara yer verilmiştir. Üçüncü 

bölümde ise araştırmada kullanılan Konya Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili tanımlayıcı 

bilgiler, bulgular ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Ayrıca firmaların ihracat yapar-

ken karşılaştıkları engeller ile ilgili yapılan çalışmalara da yer verilmiştir. Dördüncü ve 

son bölümde ise araştırmadan elde edilen veriler eşliğinde konunun değerlendirilmesi 

yapılarak öneriler getirilmiştir. 

Organize Sanayi Bölgeleri’nde faaliyet gösteren işletmelerin, dış ticaret faaliyetle-

rinde karşılaştıkları engelleri belirlemek ve teknolojik uygulamalara yönelik bakış açıla-

rını tanımlamaktır. Ayrıca bu sorunlar ışığında öneriler geliştirmek ve Konya Organize 

Sanayi Bölgesindeki firmaların profilini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaçla alt 

problem olarak katılımcılara aşağıdaki sorular yöneltilmiştir; 

1. Firmanın yurt dışı pazarlarında faaliyet göstermesi için yeterli büyüklükte ol-

maması, 2. Firmanın yurt dışı pazarları tanımaması, 3. Deneyimsiz çalışanlar ve dene-

yimsiz yönetim, 4. Taşıma maliyetlerinin yüksek oluşu, 5. Yabancı müşterilere ulaşım 

zorluğu, 6. Uygun acentenin bulunamaması, 7. Kredi faizlerindeki dengesizlik, 8. Hü-

kümet desteklerinin eksikliği, 9. Yurtdışı pazarlardaki müşterilerin ödeme sorunları, 10. 

Ürünün pazara çok geç zamanda ulaştırılması, 11. Yerli ve yabancı pazardaki siyasi 

sorunlar, 12. İhracat işlemlerindeki bürokratik engeller, 13. Yurtdışı pazardaki iş uygu-

lamalarındaki farklılıklar, 14. Yurtdışı pazarlardaki rekabetin yüksek olması, 15. Türki-

ye’nin coğrafik konumu, 16. Uygun taşıma imkanlarının olmaması, 17. Yabancı müşte-

rilerle yaşanılan iletişim sorunları, 18. Firma hacminin küçük olması, 19. Firmanın ser-

maye sorunları, 20. Firmanın ihracat yapmadaki deneyimsizliği. 

2 
 



 

BİRİNCİ BÖLÜM 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 

1.1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 

Düzensiz gelişen sanayi hareketlerinin ortaya çıkardığı sorunlar, kalkınmada politi-

ka değişikliğine neden olurken aynı zamanda organize sanayi bölgelerinin doğuşuna ön-

cülük etmiştir. Batı toplumlarında geliştirilen bir kalkınma modeli olarak kabul edilen 

organize sanayi bölgelerinin tarihine bakıldığında, uygulamaya ilişkin ilk ciddi girişim, 

1896 yılında İngiltere’nin Manchester şehrinde kurulan ve Trafford Park olarak adlandırı-

lan endüstri bölgesi olmuştur (Ardoğan, 1983:10). Organize sanayi bölgelerinin İngilte-

re'deki uygulamalarında işsizlikle mücadele amacı ön plana çıkmıştır. Geri kalmış bölge-

lere yönelik olarak geliştirilen endüstri alanlarının buradaki gelişimi, Birinci Dünya Sava-

şı sonrasına rastlamıştır (Özdemir, 1990:8). İş gücünün sanayi merkezlerine karşı olan 

akımından meydana çıkan bölgesel nüfus kaybı yeni önlemleri gerektirmiş, 1936 yılında 

çıkarılan özel gelişme alanları ve ilerleme yasası aracılığı ile 1936-1938 yılları arasında 

İskoçya ve Galler'de toplam altı adet sanayi bölgesi kurulmuştur (İAV, 1995:43). 

Sanayi bölgelerine yönelik kavramsal tartışmaların ilk başladığı yerlerden biri olan 

Kuzey Amerika’da ise geç kalınan uygulamaya rağmen daha ileri düzeyde alanlar oluştu-

rulmuştur. Bunun ilk örnekleri, 1905 ve 1909 yıllarında özel girişimciler tarafından Chi-

cago şehrinde geliştirilen Central Manufacturing District (CMD) ve Clearing adlı bölge-

lerdir (Ardoğan, 1983:11). Modern sanayi bölgelerine öncülük eden söz konusu uygula-

maların amacı, girişimci sanayiciler için gerekli olan ve altyapısı bulunan alanlar vasıtası 

ile bunları inşa eden özel şirketlere kar ettirmek olmuştur (Eyüboğlu, 2003:4). 

OSB’lerin tarihsel gelişimi içerisinde savaş sonrası dönemler ayrı bir yer tutmuş-

tur. Bahsi geçen bu süreçte, İkinci Dünya Savaşı etkili olmuştur. Savaş sonrasında ger-

çekleşmesi öngörülen sanayi yığılmasına karşılık 1945 yılında çıkarılan “Sanayi Dağı-

lımı Yasası” ile sanayi kuruluşlarının coğrafi dağılımının düzenlenmesi amaçlanmış, 

yeni gelişme alanları ve bunlarla ilgili proje desteği devlet tarafından sağlanmıştır.238 

Bu dönemde çıkarılan diğer yasa olan “Kent ve Kasaba Planlama Yasası” ile yerel plan-
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lama örgütlerinin imkanları arttırılmış ve sanayi bölgeleri kurma hakkı tanınmıştır.239 

Bu ve benzeri tüm yasalar ile mevcut ve yeni kurulacak sanayi bölgelerinin dengeli da-

ğılımını sağlamak, sanayileşmeyi kalıcı ve daha başarılı gerçekleştirmek hedeflenmiştir. 

İstenen hedeflere ulaşan İngiltere’de, sanayileşmeye yönelik girişimler uzun süreli ve 

başarılı olarak gerçekleşmiştir (İSO, 1995:43). 

Organize Sanayi Bölgeleri, 4562 sayılı kanunun 15.04.2000 tarihli Resmi Ga-

zete'de yayınlanarak yürürlüğe giren şekliyle, "Sanayinin uygun görülen alanlarda ya-

pılanmasını sağlamak, şehirleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve 

bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde 

yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla, sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli 

altyapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile 

donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle 

oluşturulan ve bu kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri" ola-

rak tanımı yapılmıştır (OSBÜK, 2007:7). 

Tüm bu tanımları dikkate alarak Organize Sanayi Bölgeleri'nin unsurları; 

- Organize Sanayi Bölgeleri'nde sınai üretimde bulunan işletmelerin birbirleriyle 

uyumlu olarak faaliyet göstermeleri, işletmelerin birbirlerinin tamamlayıcısı konumun-

da olmaları veya aynı üretim dalında faaliyette bulunmaları, 

- Organize Sanayi Bölgeleri'ne faaliyet gösteren firmaların küçük ve orta ölçekli 

işletmeler olmaları, 

- Sınai üretim faaliyetinde bulunan işletmelerin planlı, programlı bir şekilde bir 

bölgede toplanmalarının sağlanarak şehirlerin çeşitli yerlerinde gelişi güzel bir şekilde 

ortaya çıkması muhtemel düzensiz yapılaşma ve şehirleşmenin önüne geçilmesi, 

- Sanayi işletmelerinin belirli bir bölgede şehir merkezinden uzakta üretim faali-

yetinde bulunmaları sağlanarak, yerleşim birimlerinin hava kirliliğinin olumsuz etkile-

rinden zarar görmemelerinin sağlanması, 

- Firmaların ulaşım, su, kanalizasyon, sosyal tesisler gibi ortak alt yapı hizmetleri-

nin Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki işletmelerin kullanımına sunulması ve bu sanayi 

kuruluşlarının düşük maliyetle yararlanmalarının temini, şeklinde sıralanabilir (Çezik ve 

Araydın, 1982:2). 

Organize sanayi bölgelerinin doğuş ve gelişiminde yer alan tüm uygulamalarda, 

kesintili ya da sürekli olmak üzere devlet ve örgütlü kuruluşların etkisi daima var ol-
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muştur. Bu desteklemeler ve yapılan işbirlikleri aynı zamanda mevcut organize sanayi 

bölgelerinin gelişimini de hızlandırmıştır. Gelişmiş ülkelerde başlayan ve gelişmekte 

olan ülkelerde çok hızlı bir ilerleme sağlayan organize sanayi bölgelerinin sayısı her ge-

çen gün artmıştır. Organize olmuş sanayi alanlarının tespiti ve idaresi konusunda yapı-

lan doğru uygulamaların ülke ekonomisine sağladığı katkı kadar zaman ve mekan ola-

rak yapılan yanlışların da zararları büyük olmuştur. Organize sanayi bölgelerin göster-

diği bu dönüşüm, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere açık ekonomilerin tümünde 

sınırlı kaynakların doğru kullanımını daha önemli hale getirmiştir (Çuhadar, 2005:112). 

1.1.1. Organize Sanayi Bölgeleri'nin Temel Hedefleri 

Organize Sanayi Bölgeleri'nin kurulmasıyla temel alınan hedefleri maddeler ha-

linde (OSBÜK, 2007:2); 

- Sanayinin disipline edilmesi, 

- Şehirlerin planlı gelişmesine katkıda bulunması, 

- Sanayileşmenin az gelişmiş bölgelere kaydırılarak yaygınlaştırılması, 

- Tarım alanlarının sanayi bölgeleri olarak kullanılmasının önlenmesi, 

- Sağlıklı, hesaplı, güvenilir altyapı ve sosyal tesisler kurulması, 

- Ortak arıtma tesisleri kurularak çevre kirliliğinin önlenmesi, 

- Organize Sanayi Bölgeleri'nin devlet gözetiminde, kendi organları tarafından yö-

netilmelerinin sağlanması olarak sayılabilir. 

1.1.2. Organize Sanayi Bölgeleri'nin Önemi ve İşlevleri 

Organize Sanayi Bölgeleri, gerekli olan altyapı hizmetlerini sunarak tesislerinin 

belirli bir plan dâhilinde bir arada üretim yapmalarına olanak sağlamaktadır. Sanayi te-

sisleri, imarı ve altyapısı hazır, gerekli izin ve ruhsatlar itibari ile işe başlamanın daha 

rahat olduğu bölgelerde oluşan sinerjiye bağlı olarak birbirleri üzerinde olumlu etki ya-

ratırlar (TEPAV, 2006:2). Bu şekilde bir organize sanayi bölgesinde yer alan sanayi iş-

letmesi daha kolay, düşük maliyetli ve yüksek kaliteli üretim yapma imkânına kavuşur. 

Böylece küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin önü açılır. Diğer taraftan OSB’lerin 

en önemli yararlarından biri de çevre kirliliğine karşı önlemler sunan ekolojik yaklaşı-
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mıdır. Modern altyapı tesisleri, arıtma ve filtreleme teçhizatları ile çevreye verilebilecek 

zararı minimize etmeye çalışırken, yeşil alanlar, sosyal tesisleri ile de yaşama dair alan-

lar sunarak şehirleşme ve sanayileşme arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Bunlara ek 

olarak OSB'ler bir ülkenin bölgeleri arasında dengeli kalkınmayı gerçekleştirme amacı-

na da hizmet eder (TEPAV, 2006:3). Organize Sanayi Bölgeleri, hem idari işlemlerin 

gerçekleştirilmesi hem de yatırımcılara altyapısı hazır alanların temin edilmesi hususla-

rında iş yapmanın önündeki engelleri kaldırarak önemli bir hizmet sunmaktadırlar. Bu 

konuda TEPAV’ın 2005 yılında Dünya Bankası’yla ortaklaşa gerçekleştirdiği ve Türki-

ye genelinde imalat sanayisinde 1.300 firmayla yapılan “Yatırım Ortamı ve Verimlilik” 

anketine göre, Türkiye’de OSB’lerde elektrik, su, telefon gibi altyapı hizmetlerinin iş-

letmelere bağlanma süresi diğer bölgelere kıyasla neredeyse yarı yarıyadır. Benzer bir 

durum inşaat izinleri için de geçerlidir. OSB’lerde bulunan şirketlerin yapı ruhsatını ve-

ya yapı kullanma izin belgesini alma süresi de OSB dışındaki işletmelere kıyasla yarı 

yarıyadır. Bunlar, OSB’lerin işletmelere sunduğu önemli avantajlardır. 

Organize Sanayi Bölgeleri sanayinin kurulup gelişmesi için gerekli fiziki ihtiyaç-

larını karşılanmasını sağlamasının yanı sıra, geleceğin müteşebbislerinin yetişmelerini 

sağlamak için de adeta pratik eğitim olanakları sunmaktadır (Ardoğan, 1983:11). Müte-

şebbisler yatırım yapacakları hazır alanlara sınai kuruluşlarına düşük maliyetlerle sahip 

olabilmekte, en başta katlanmak zorunda oldukları arsa, altyapı, su, kanalizasyon, elekt-

rik, çevre düzenlemesi gibi birçok yatırımı ya hazır bulmakta ya da düşük maliyetlerle 

kullanabilmekte, sınai üretim yapan firması faaliyete başladıktan sonra da kullandığı 

enerji, su, yakıt gibi hizmetlerden yine uygun ekonomik koşullarda faydalanabilmekte, 

bu durum da müteşebbislerin yatırım yapma isteklerini olumlu yönde etkilemektedir. 

Ayrıca sınai kuruluşların faaliyette bulundukları sektörler açısından birbirlerini tamam-

lar nitelikte olmaları ve belli bir bölgede toplanmaları, hem işletmeler arası bilgi akımını 

kolaylaştırmakta hem de devlet tarafından yapılan hizmetlerden daha uygun ekonomik 

koşullarda faydalanılmasını sağlayarak, firmaların yatırım yapma isteklerini olumlu 

yönde etkilemektedir. 

Ülkelerin kalkınıp gelişmesi, refah seviyelerinin artması, toplum ihtiyaçlarını gi-

derecek üretim araçlarının ve buna bağlı olarak üretim miktarlarının artmasıyla gerçek-

leşir. Küçük sanayi işletmelerinin, toplumların sürekli artan ve değişen ihtiyaçlarını kar-

şılamada tam olarak başarılı olduğu söylenemese de, gelişmekte olan ülke ekonomileri-
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nin yükünü çekme fonksiyonu büyük oranda küçük ve orta boy işletmelere dayandığı i-

çin, bu ülkelerin refah seviyelerinin yükselmesi söz konusu işletmelerin gelişmişlik dü-

zeylerine bağlıdır. Bu noktada orta ve küçük ölçekli sanayi kuruluşlarının teşvik edilip 

gelişmesi için Organize Sanayi Bölgeleri uygun ortamlar hazırlamaktadır (Özdemir, 

1990:13). Organize Sanayi Bölgeleri birçok ülkede teşvik tedbirleri olarak kullanılmış, 

dengeli ekonomik büyüme ve bölgelerarası gelişme farklılıklarının giderilmesi amacıyla 

kalkınmada geri kalmış bölgelerin sanayilerinin geliştirilmesi amacıyla fiziki teşvik ted-

birleri olarak kullanılmıştır (İAV, 1995:44). Bu şekilde Organize Sanayi Bölgeleri uy-

gulamalarıyla bir yandan düzenli, planlı bir sanayileşme ve şehirleşme sağlanırken, di-

ğer yandan sanayi kuruluşlarının üretim faaliyetinde bulunmaları için her türlü ihtiyaçla-

rının uygun ekonomik maliyetlerle karşılandığı belli bir üretim bölgesinde toplanması-

nın ortaya çıkardığı Dışsal Ekonomiler'den de yararlanma olanağına sahip olmaktadırlar 

(TOBB, 1988:60). 

Tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi temel olarak Organize Sanayi Bölgeleri, 

şehirlerin planlı bir şekilde gelişmesine katkı yapması, sanayileşmenin az gelişmiş böl-

gelere kaydırılarak bölgesel dengeli gelişmeye yardımcı olması, tarım alanlarının bilinç-

li bir şekilde sınai üretim için kullanılmasının önlenmesi, bölgede faaliyet gösteren fir-

maların genelde birbirini tamamlayacak sektörlerden oluşarak dışsal ekonomiler oluş-

turması ve bu durumdan tüm firmaların yararlanması bakımlarından oldukça önemli iş-

levler gördüğü açıktır. 

1.2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ'NİN GELİŞİMİ 

İkinci dünya savaşından sonra sanayi alanındaki gelişmeler, sanayi bölgelerinin uy-

gulanması açısından bir başlangıçtır. Bu dönemle birlikte, uygulama tüm dünyada yay-

gınlaşmış ve başlangıç amacından oldukça farklı bir biçimde geliştirilmeye başlanmıştır. 

OSB, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bir devlet yatırımı olarak görülmeye başlamış, 

az gelişmiş ülkelerde ise küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin geliştirilmesine hizmet 

eder hale gelmiştir. Ancak, sanayileşmede geciken ülkelerde OSB uygulamalarını görmek 

için 1950'li yılları beklemek gerekmiştir (Ersungur ve Berber, 2008:34). 

Dünyada OSB uygulamasına ilk kez, XIX. yüzyılın ilk yarısında ABD'de kendili-

ğinden ortaya çıkan bir uygulamayla başlamıştır. İlk önce tekstil imalathaneleri fiziksel 
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yerleşmelerle bir araya toplanmıştır. ABD'de 1885 yılında hazırlanan işe ekonominin 

gelişmesine orantılı olarak "Sanayi Bölgesi" fikri ortaya atılmıştır. Organize Sanayi 

Bölgeleri ile ilgili ilk bilinçli uygulama ise, 1896 yılında İngiltere'nin Manchester şehri 

yakınlarında kurulan "Trafford Park" uygulamasıyla gerçekleştirilmiştir. Organize Sana-

yi Bölgesi düşüncesinin ilk ortaya atıldığı ABD'de ilk uygulamalara ise 1899 yılında ge-

çilmiştir (OSBÜK, 2011). 

1.3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ'NİN KURULUŞ İŞLEMLERİ 

SÜRECİ 

Organize Sanayi Bölgeleri'nin kuruluş işlemleri, inşaat yapım süreci ve işletmesi-

nin hangi yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacağı konusu ülkelere göre deği-

şiklikler göstermektedir. Örneğin Organize Sanayi Bölgeleri'nin kurulup işletilmeleri 

kar amaçlı özel kuruluşlar, İngiltere'de devlete bağlı kamu kurumları, Hollanda, Belçi-

ka, İtalya ve Fransa'da ise Mahalli İdarelerle, Sanayi ve Ticaret Odaları'nın birlikte kur-

dukları teşekküllerin yetki ve sorumlulukları altında gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde 

Organize Sanayi Bölgeleri'nin ilk kuruluş aşamasından en son işletmeye geçiş aşaması-

na kadar en yetkili kamu kuruluşu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'dır. Ancak uygulamada 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yetkileri Organize Sanayi Bölgeleri'nin mali yönden 

sınırlı kalmıştır. Organize Sanayi Bölgeleri'nin kuruluşunda yer alan kamu kuruluşları-

nın karşılıklı işbirliği içerisinde uyumlu bir şekilde çalışmamaları ve yetersizliklere bağ-

lı olarak yığınla sorunla karşılaşılmaktadır (Ardoğan, 1983:20). Bunda Organize Sanayi 

Bölgeleri'nin kuruluş ve işleyişiyle ilgili hukuki düzenlemelerden yoksun kalınması, 

özellikle 2000 yılında yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleriyle ilgili yasa çık-

madan önce, hukuki, mali ve idari açılardan da ciddi boyutta sıkıntıların ortaya çıkma-

sına neden olmuştur. Bu tür sıkıntıların giderilmesi amacıyla defalarca bir araya gelen 

Organize Sanayi Bölgeleri ve Bakanlık yetkililerince, son 10 yıl içinde Organize Sanayi 

Bölgeleri birçok kanun tasarısı hazırlanmış olmasına rağmen, Organize Sanayi Bölgele-

ri'nin kurulmaları, faaliyete geçiş ve diğer tüm işlemlerle ilgili 12.04.2000 tarih ve 4562 

sayılı kanunun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle, Organize Sanayi 

Bölgeleri Türk Hukuku'nda yerini almıştır (OSBÜK, 2007:7). 
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1.4. DÜNYA SANAYİLEŞME SÜRECİNE GENEL BAKIŞ 

Sanayi; gelen hammaddeleri işlemek, enerji kaynaklarını oluşturmak için kullanı-

lan yöntemlerin tümü olarak tanımlanmıştır. Sanayileşmek ise, üretimde insan gücü ye-

rine makine gibi araçlara daha çok yer vermek olarak tanımlanmıştır. Bir ülkedeki ikti-

sadi etkinliklerin ağırlığının sanayi kesiminde olması, diğer bir deyişle millî gelir içinde 

sanayi kesiminin payının göreli olarak artış yaşamasıdır. Sanayileşme kısaca, üretim 

tekniğinde bir değişiklik ve bunun sonucu olarak da verimliliğin ve üretimin artışıdır 

(www.tdkterim.gov.tr). 

Gelişen sanayinin ana öğelerini demir, kömür, buhar gücü ve makine oluşturmuş, 

pamuklu dokuma diğer sanayi kollarına göre ilk hızlı gelişen sanayi kolu olmuştur. Do-

kuma alanında 1733’de uçan mekikle başlayan verimlilik arttırıcı icatlar, iplik eğirme ve 

dokuma alet ve tezgâhlarında yünlü dokuma gibi alanlarda ortaya çıkan yeniliklerle de-

vam etmiştir (Ongun, 1989:5). Söz konusu icatlar ile yeni teknolojik gelişmeler, pamuk-

lu dokuma sanayi ve beraberinde diğer sanayi kollarının hızla gelişmesine neden olmuş-

tur. 

Sanayi bir ülkenin önemli gelir çeşitlerinden biridir. Sanayi ile birlikte üretim, is-

tihdam, milli gelir artarken işsizlik azalır. Günümüzde gelişmiş ülkelerin büyük bir ço-

ğunluğu, sanayi etkinliği ile gelişmeye başlamıştır. Sanayinin gelişmesi diğer ekonomik 

etkinlikleri de olumlu yönde etkilemektedir. Örneğin; Üretimin artması ile hizmet sektö-

rü de yeni pazar stratejileri belirleyerek, ürünü hızlı ve verimli bir şekilde tüketiciye 

ulaştırmak isteyecektir. Bu ticari etkinlikler için satış elemanlarına, yani çalışacak birey-

lere ihtiyaç vardır. Böylelikle işgücü, milli gelir, üretimde artışlar yaşanacak, ekonomik 

ve sosyal alanda refah sağlanacaktır. 

Sanayinin gelişmediği ülkelerde üretim tekniklerinde olan geri kalmışlık doğru-

dan, ithalat ve ihracatı olumsuz etkilemektedir. Sanayisi gelişmeyen ülke ürün üreteme-

yerek, daha fazla mal ya da ara mal ithal edecek, daha fazla borçlanacak, ithalat ihracat 

dengesini koruyamayacaktır. Bu durum şüphesiz, milli geliri olumsuz etkileyecek eko-

nomik ve sosyal hayatta sıkıntılara yol açabilecektir. Sanayisini geliştiremeyen ülkenin 

büyüme seviyesini artırmasını beklemek zordur. 

Özellikle günümüzde sanayi daha da ayrı bir önem kazanmıştır. Hızla büyüyen ve 

gelişen dünyada ülkeler, ekonomik üstünlükleri ile uluslararası alanda yarışabilmekte ve 
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söz sahibi olabilmektedir. Ekonomik üstünlüğe sahip olan ülkeler ise sanayisini geliştir-

miş, üretimini artırmış, belirli bir milli gelire sahip olan ülkelerdir. Bu üstünlükleri siya-

si kararlarda da etkili olmaktadır. Gelişmiş ülkeler dünya ekonomisine yön veren, eko-

nomik ve sosyal alanda planlar hazırlayan ülkelerdir. Bir başka deyişle; birçok ülkeye 

ürün, mal ihraç eden bir ülke, kendisine bağımlı diğer ülkelere göre güçlü ve söz sahibi 

ülkedir. 

Sanayi, üretim teknolojisindeki yenilikleri de beraberinde getirir. Organik enerji-

nin yerini makine enerjisi almıştır. Bu değişme ile birlikte önceden el emeğine göre dü-

zenlenmiş olan çalışmalarda değişimler yaşanmıştır. Böylelikle işin ve üretimin makine-

lere göre düzenlenmesi ve sistemleştirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Makineleşme ön-

cesinde işçinin eliyle sürdürülen faaliyet, daha sonra makineler tarafından sürdürülmeye 

başlanmıştır. Böylece işçi, makinenin çalışmasını kontrol eden kimse olmuştur. Tekno-

lojik gelişmeler sonucunda otomasyona geçilmesi, yani makinelerin kendi kendilerini 

kontrol eder hale gelmeleri, işçi ile makineler arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlen-

mesini gerekli kılmıştır. Herhangi bir imalatın gerektirdiği işlemlerin bütünüyle bir işçi 

tarafından yapılması olanaksız duruma gelmiştir. Bu durumun sonucunda iş bölümü 

önem kazanmıştır. İşin teknik ilkelere göre örgütlenmesi ile birlikte geleneksel iş anla-

yışında köklü değişmeler meydana gelmiştir (Erol, 2002:2). Bir malın üretimi için ge-

rekli olan işgücü bölümlere ayrılmış ve daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyulmuştur. Ayrı-

ca işin teknik özelliklere göre ayrılması, işçileri farklı kollarda uzmanlaşmaya yönelt-

miştir. 

Sanayinin hızla gelişmesi, şehirsel gelişmeye de doğrudan etki etmektedir. Sanayi 

alanında gelişmiş şehirler hızla büyüyerek, anakent olma yolunda adımlar atmışlardır. 

Dolayısıyla şehir ekonomisi, sanayi ve üretimdeki rakamlarla ifade edilir olmuştur. Şe-

hirlerde kurulan işletmelerin dağınık olması, şehrin de şekillenmesi anlamında olumsuz 

sonuçlara meydan vermektedir. İşletmelerin maliyetlerini azaltmak ve şehre modern bir 

şekil vererek işletmeleri bir araya getirmek doğru bir yaklaşımdır. İşletmelerin ürünleri-

ni, daha ucuz maliyetli daha fazla ulaşım imkanlarına ve pazara sahip bölgelerde, elde 

etmeleri büyük avantajlar sağlamaktadır. Sanayi sektörünün öneminin artmasıyla birlik-

te dünya da ilk sanayi bölgeleri uygulamaları başlamıştır. Söz konusu bölgelerde çalı-

şanların yeteneklerini geliştirmek, ticareti artırmak ve işletmeler arası iş birlikleri için 

fabrikaların kurulabileceği yapıların oluşturulması amaçlanmıştır (Cansız, 2010:16). Ti-
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caretin önem kazanması ile sanayi bölgelerine olan ihtiyaç daha da artmıştır. Bu anlam-

da kurulan sanayi bölgeleri, işletmeler arası iş birliğini de beraberinde getirmiştir. 

Sanayinin gelişimindeki sebeplerden en büyüğü sanayi devrimidir. Sanayi devri-

mi, Avrupa'da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüy-

le çalışan makinelerin endüstriyi meydana getirmesi, bu gelişmelerin de Avrupa’da hız-

la yayılması sürecidir. Sanayinin kırsal kesimdeki zorluklar sonucunda geliştiğini düşü-

nenler de bulunmaktadır. 

Sanayileşmenin kırsal kesimlere etkisi şüphesiz son derece önemlidir. Ön sanayi-

leşme denilen olgu, nüfusun büyük bir bölümünün, kitlesel sanayiden geçimini sağlayan 

kırsal yörelerin gelişmesi olarak tanımlanabilir. Kırsal sanayinin yeri ve ardındaki ilk 

girişimler çoğunlukla aile ekonomisi içinde yer alan daha çok kırsal nitelikli görülür. 

Giderek tarımda ve çiftçilikte azalan gelirler şehirlileşmekten çok, tekstil ve sınaî mal 

üretmeye yöneltmiştir (Holton, 1999:133). 

Bu durum bizim bugün kullandığımız anlamda büyük ölçekli makine kullanılarak 

uygulanan sanayi değil daha küçük çapta başlangıçta tekstil ve sınaî uğraşlara ait olan 

bir sanayi çeşididir. 

18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de başlayan ve kısa sürede dünyaya yayılan 

sanayi devrimi, 19. ve 20. yüzyıllarda dünya ekonomisinde meydana gelen büyük deği-

şimlerin başlangıç noktası kabul edilebilir. Sanayi devrimi için, teknik buluşların bir 

ürünü diyebiliriz. Bu buluşlar ile atölye imalatından fabrika sistemine geçilmiştir. Fab-

rika sistemi, hareket sağlayan güç makinelerinin üretimde kullanılmasına dayanmakta-

dır. Bu yönüyle fabrika sistemini, binlerce yıllık el sanatlarından ve geçmişi sanayi dev-

riminin birkaç yüzyıl öncesine uzanan ve bünyesinde iş bölümüne yer veren basit ima-

lattan ayıran budur (Ongun, 1989:4). Söz konusu teknik buluşlar yerini fabrikalara bı-

rakmış, üretim kapasiteleri hızla artmış, teknolojik gelişmeler yaşanmıştır. 

Sanayisi ile ön plana çıkan İngiltere’nin içinde bulunduğu sosyal, siyasal ve eko-

nomik durum, geniş bir pazara sahip olması ile birleşerek, ülke sanayisinin gelişmesinde 

oldukça etkili olmuştur. Özellikle coğrafi konumu ve ada ülkesi olması, ülkenin sahip 

olduğu sosyal ve siyasal yapı özellikleri, sanayinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. 

Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir özellik ise ülkenin iç veya dış savaş sürecinde 

olmamasıdır. 
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Ticaret ve sanayinin gelişimi arasında bağlantılar bulunmaktadır. 13. ve 18. yüz-

yıllar arasındaki buluşların önemli bir kısmında tüccar ve müteşebbislerin imzası bu-

lunmaktaydı (Mumford, 2007:500). Ayrıca sanayisini hızla geliştiren ülkelere bakıldı-

ğında ticaret hacimlerinin önemli noktalarda olduğu görülmektedir. Sanayinin hızla ya-

yılmasında kuşkusuz ticaretin önemi büyüktür. Hızla üretim yapan işletmelerin ürünle-

rinin tüccarlar tarafından başka yerlere götürülerek satılması yoluyla üretim artışları 

kaçınılmaz olmuştur. 

Sanayileşme hareketi 19. yüzyılda ikinci bir büyük atılım yaşamıştır. Bu atılıma 

neo-teknik devrim adı da verilmektedir. Yüksek fosfor içeren demir cevherinden çelik 

imal edilmesi, sınaî gelişmenin Almanya ve İsveç gibi büyük fosforik demir cevheri re-

zervlerine sahip ülkelerde hızlanmasını sağlamıştır. Bu gelişmeler ile birlikte demir gibi 

önemli madenlere sahip ülkeler hızla gelişmeye başlamıştır. Dönemin diğer teknik bu-

luşları; Elektrik, soğutma, organik kimyasal maddeler, içten patlamalı motorlar, transat-

lantik telgraf ve radyo gibi alanlara özgüdür (Ongun, 1989:8-9). Hızla gelişen ve üretim 

yapan ülkeler söz konusu teknik buluşlarla birlikte sanayinin gelişmesinde önemli bir 

etken olmuştur. 

Sanayileşme hareketi öncelikle tekstil, demir ve çelik sanayileri alanında başla-

mıştır. Bu sektörler geniş bir pazara sahiptir. Ortalama yeteneklere sahip bir işgücü ile 

makineler ve tezgâhlar başında pratikten elemanlar yetiştirme özelliği bulunmaktadır 

(Duran, 2002:174). Tekstil, demir ve çelikte yaşanan bu gelişmeler bu sektörlere bağlı 

ara malların sanayileşmesinde de önemli bir yer tutmaktadır. Bu sektörlerden sonra 

özellikle madencilik alanında büyük gelişmeler yaşanmıştır. Ayrıca işçilerin tamgün is-

tihdam etme özelliğine sahip olması sanayileşmeyi dinamik bir sektör haline getirmiştir. 

Sanayinin hızla ilerlemesi ve toplumda oluşturduğu etkiler sadece ekonomik bo-

yutlu değildir. Sosyolojik boyutuyla sanayi, insanların sosyal ve kültürel gereksinmele-

rini karşılamak amacıyla hammaddeleri doğadan çıkartmak, onları işlemek ve mal hali-

ne getirebilmek için kurmuş oldukları ilişki biçimleri ve bu ilişkilere özgü anlamlar, de-

ğerler ve kurallara dayalı olarak oluşmuş ilişkiler sisteminin tümüdür (Erol, 2002:2). Bu 

yönüyle sanayileşme birçok toplumsal olguyu beraberinde etkilemektedir. Sanayileşme 

ile ekonomik anlamda büyüme yaşanırken, söz konusu gelişme ve büyüme, şehirleşme-

ye de etki etmektedir. Özellikle kurulan sanayi bölgeleri, yakınında bulunan şehirleri 

rant alanı haline dönüştürerek, ekonomik ve sosyal alanda büyüme sağlarlar. Şehirleş-
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miş alanlar sanayi için fırsatlar sunarken diğer yandan da sanayi şehirlileşmenin etken-

leri arasında gösterilebilir. 

Sanayileşme ile şehirler de gelişir. Şehirleşme ve şehirlerin gelişimi ülkeler için 

önemlidir. Çünkü günümüzün gelişmiş ülkeleri, şehirleşme ve sanayileşme süreçlerinin 

karşılıklı etkileşimleri ile gelişebilmişlerdir. Bu nedenle şehirleşme süreci gelişme, sa-

nayileşme, toplumsal değişme, ekonomik büyüme ve benzeri süreçlerle birlikte ele alı-

nabilecek nitelik kazanmıştır. Bu bağlamda, şehirleşme süreci toplumsal, kültürel, tek-

nolojik gelişmeler ile yakından ilişkili, çok yönlü ve karmaşık bir süreç niteliği taşımak-

tadır. Ancak bu süreç içinde tarımsal yapıdaki teknolojik değişim ve sanayideki gelişme 

ana etkenler olmaktadır. Bu anlamda da şehirleşme, ekonomik büyüme sorunu ile öz-

deşleşmektedir (Ertürk ve Sam, 2009:1). Bu sorun ise şehri ve şehir ekonomisini doğru-

dan etkileyerek, şehirsel alanların ekonomiyi ne denli etkilediğini açıkça gözler önüne 

sermektedir. 

Sanayileşme ile ekonomik büyüme ve iktisadi kalkınma arasındaki ilişki oldukça 

önemlidir. Bu kavramlar birbirlerinin hem sonucu hem nedenidir. Ekonomik büyüme ve 

ekonomik gelişme kavramlarını incelemek yerinde olacaktır. 

Ekonomik büyüme ve ekonomik gelişme sözcükleri, ekonomi kaynaklarında yay-

gın olarak kullanılan iki temel kavramdır. Ancak her iki kavramın de ekonomide mey-

dana gelen değişmeleri dile getirmelerine karşın aralarında önemli bir farklılık bulun-

maktadır. Ekonomik büyüme yalnızca net hâsılanın artmasından kaynaklanır. Yani nice-

lik bakımından değişiklik yaşanır. Net hâsıla artışı ise kazanç ve getirinin çoğalmasıyla 

elde edilir. Üretim maddeleri, bireylerin ihtiyacını karşılayamıyorsa ve milli gelir adil 

bir şekilde dağıtılmamışsa, ekonomik büyüme belki olabilir, ancak ekonomik ilerleme 

yoktur. Bu bakımdan ekonomik büyüme, daha çok maliye ve para politikalarını içer-

mektedir (Erol, 2002:3). İki kavramın da bu kadar birbiriyle yakın anlamda olması, sık-

lıkla birbirlerinin yerine kullanılmasına neden olmaktadır. Ekonomik büyümenin yaşan-

dığı ekonomilerde ekonomik gelişme kimi zaman görülmeyebilir. Bu durum ülkede 

uygulanan ekonomik politikalar ile yakından ilgilidir. 

İkinci Dünya Savaşının sanayileşmiş ülkelerde yarattığı yıkımın giderilmesi 

1950’lerin ortalarında tamamlanmış, bunu izleyen yıllarda dünyada üretim ve dünya 

ticareti, tarihin hiçbir döneminde görülmemiş bir gelişme dönemine girmiştir. Bu hızlı 

ekonomik gelişme dönemi, 1970’li yıllarda gözlenmektedir. Savaş sonrasında imalat 
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sanayinde gerçekleşen gelişmeler, bir dizi yeni ürünün üretime geçilmesi, yeni teknolo-

jilerin ortaya çıkması, uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi ve dünya ekonomisinin 

giderek daha da bütünleşmiş bir görünüm kazanmasının sonucudur (Ongun, 1989:11). 

Küreselleşme olgusu ile birlikte ülkeler yatırımlarını, ucuz işgücünün olduğu, maliyetle-

rin en aza indiği yerlere yapmaktadır. Uluslararası alanda gelişen sanayi, bazı ülkeleri 

hızla gelişme sürecine yöneltmiştir. Gelişmekte olan ülkeler uygulanan yeni teknolojiler 

ile daha hızlı üretim yaparak, daha büyük kazançlar elde etmişlerdir. 

1.5. TÜRKİYE'DE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ'NİN KURULUŞ VE 

GELİŞİM SÜRECİ 

Türkiye’de Organize Sanayi Bölgesi uygulaması, gelişmiş batı ülkelerindeki uy-

gulamalara birçok açıdan benzemekle birlikte, bazı farklılıklarda taşımaktadır. Batı ül-

kelerinde, yarı-kentsel alanlarda uzmanlaşmış bir sanayi dalını içeren, standart fabrika 

binaları ve altyapı tesislerinden oluşan OSB’ler, ülkemizde kentsel alanlarda karma ya-

pıda, standart olmayan fabrika binaları ve altyapı tesisleriyle batılı ülkelerden ayrılmak-

tadır. Batılı ülkelerde OSB yönetimleri, kar amacıyla hareket ederken, bizde böyle bir 

şey söz konusu değildir. Gene batılı ülkelerde küçük ve orta ölçekli işletmelere yer veri-

lirken bizdeki OSB’lerde büyük ölçekli işletmelere yer verilmektedir. Batıda satın alma-

nın yanında kiralama yapılırken bizde böyle bir uygulama yapılmamaktadır 

(www.mpm.org.tr ). 

1960 yılında başlayan planlı kalkınma döneminde sanayinin ekonomik ve toplum-

sal kalkınma ile birlikte gerçekleştirilmesi, sanayileşmeye önem verilmesi türünden 

uzun vadeli hedefler belirlenmiştir. Belirlenen hedefler doğrultusunda ülke sanayisinin 

geliştirilmesi amacıyla, pek çok teşvik tedbirinden biri olan OSB uygulamasına 1962 yı-

lında ilk olarak Bursa’da bir pilot uygulamasıyla başlatılmasına karar verilmiştir (I. 

OSB Zirvesi Sonuç Raporu, 2004:6). Bölgenin inşaatına Dünya Bankasından alınan kredi 

ile başlatılmıştır. 15-20 yıllık bir süre içerisinde dolabileceği düşünülen bölge; altyapı ça-

lışmalarını izleyen birkaç yılda % 70 oranında dolmuştur. Bu sonuç OSB’lerin ülkemizde 

tutunacağına dair güven vermiştir (www.mpm.org.tr, Erişim Tarihi: 05.03.2016). 

1964 yılından itibaren, Manisa, Konya, Bartın, Ankara’da OSB planları yapılmış-

tır. Böylece ülkemizde OSB’ler yaygınlaşmaya başlamıştır. 1983 yılı sonuna kadar altı 
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adet bölge tamamlanmıştır (Bursa, Gaziantep, Eskişehir, Konya, Erzurum, Manisa) 

(Özdemir, 1990:15).  

1962 yılında başlatılan uygulama çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 

2004 verilerine göre; 18.287 hektar alanda, toplam 77 OSB inşa edilmiştir. 2005 yılı ya-

tırım programında ise, 23,234 hektar büyüklüğünde 99 tane devam eden proje mevcut-

tur (www.sanayi.gov.tr ).  

4562 sayılı OSB kanunu ile 216 OSB’ye tüzel kişilik kazandırılmıştır. Bu OSB’le-

rin toplam alanı 62.570 hektarı bulmuştur (I. OSB Zirvesi Sonuç Raporu, 2004:6). 

Sanayinin özendirilmesi, az gelişmiş yörelerin geliştirilmesi ve kentlerin düzenli ge-

lişmesini sağlamak için, Türkiye’de OSB’ler oluşturulmuştur. Bu alanlarda, yatırımcılar 

arsa başta olmak üzere aradığı kolaylıkları rahatça bulabilmekte ve aynı zamanda, sanayi 

alanları konutlardan uzaklaştırılmış olmaktadır (Keleş, 2002:265). 

1.6. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ'NİN SORUNLARI 

Organize Sanayi Bölgeleri'nin geliştirilmesi için başta devlet ve ona bağlı birçok 

kamu kurumu yanı sıra Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi Odası gibi sivil 

toplum örgütleri de karşılaşılan sorunlarla mücadele ederek çözüm için önemli görevler 

yerine getirmişlerdir. 

1.6.1. Genel Olarak Organize Sanayi Bölgeleri'nin Sorunları 

Ülkemizdeki Organize Sanayi Bölgeleri uygulamaları ve geçirdiği süreç göz önü-

ne alındığında karşılaşılan sorunları aşağıda gibi sıralamak mümkündür. 

- Bürokrasinin Fazla Olması. Organize Sanayi Bölgeleri'nin başlangıç aşamasın-

dan işletilmeye geçişine kadar olan işlemlerin yavaş ilerlemesi, verilmesi gereken karar 

aşamasında birçok kurumun yer alması ve bu kurumların arasında koordinasyonun sağ-

lanamaması bunda en önemli etkendir. 

- Kurumlar Arasındaki Görüş Ayrılıkları. Organize Sanayi Bölgeleri'nin kurulum 

aşamasında özellikle yer seçimi aşamasında kurumlar arasında teknik, hukuki, idari gö-

rüş ayrılıklarıyla bağlantılı olarak karşılaşılan sorunlar inşaatların tamamlanma süresi-

nin uzamasına yol açarak maliyetleri artırmaktadır. 
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- Tahsislerin Zamanında Yapılmaması. Bakanlıktan sağlanan kredilerin tahsisle-

rindeki düzensizlikler ve inşaatların ihalelerinde "Bakanlık, Müteşebbis teşekkül ve Mü-

teahhit" üçgeni arasında çıkan ciddi boyuttaki anlaşmazlıklar, Organize Sanayi Bölgele-

ri'nin bundan sonraki tüm aşamalarını olumsuz etkileyerek hem maliyetlerin artmasına 

neden olmakta hem de Organize Sanayi Bölgeleri'nin faaliyete geçiş süresini geciktire-

rek ekonomiye zarar vermektedir (TOBB, 1988:67). 

- Katkı Payları Maliyeti. Organize Sanayi Bölgeleri'nde faaliyet gösteren firma-

ların çevre ve arıtma tesislerine katılım katkı paylarının maliyetleri artırması, Organize 

Sanayi Bölgeleri dışında faaliyet gösterip de söz konusu katkı paylarını ödemeyen fir-

malara bir yerde teşvik fonksiyonu etkisi yaparak ve daha düşük maliyetlerle üretimi 

gerçekleştirmelerini sağlayarak haksız rekabet fırsatı elde edebilmektedirler (TÜBİTAK 

ve TOBB, 1994:10). 

- Subjektif Kriterlerin Varlığı. Organize Sanayi Bölgeleri'nin ülkemiz gündeminde 

yerini almaya başladığı 1962 yılından günümüze kadar geçen sürede Organize Sanayi 

Bölgeleri kurma girişimlerinde popülist yaklaşımlarla, her ile bir Organize Sanayi Böl-

gesi kurulması görüşünün benimsenmesiyle objektif seçicilik ve uygunluk gibi kriterler 

göz ardı edilerek bir yandan kaynakların kullanılması gerekli yerlere aktarılmasında 

kaynak yetersizliği gerçeğiyle karşılaşılmış diğer yandan sanayi gelişme potansiyeli 

yeterli olmayan yerlere yapılan yatırımların kullanılmaması nedeniyle de ülkemiz kay-

nakları boş yere heba edilmiştir (DPT, 1988:399). 

- Denetimlerin Yetersizliği. İyi niyetlerle yönetimlerde yer alan Vali'ler nedeniyle 

denetim elemanları sağlıklı denetim yapamamaktadırlar. Bazı Organize Sanayi Bölgele-

ri'nden çok büyük yolsuzluk iddialarının gelmesi de bu konuda acil müdahaleler yapıl-

masının zorunlu olduğunu ortaya koymaktadır. 

- Çarpık Yapılaşma. Bir kat çıkılması, yasal olarak gerekli koşulları yerine getir-

meden yapılan inşaatlar hem görüntü kirliliğine neden olmakta hem de çarpık yapılaş-

manın önünü açmaktadır. 

- Borç Erteleme Talebi. Devletten alınan kredilerin ödenme zamanı gelince borç 

erteleme ve faiz oranlarının indirilmesi istekleri, birçok Organize Sanayi Bölgesi için 

gündeme gelmektedir. 

- Organize Sanayi Bölgeleri'nin Taşınması. İlk kuruldukları zaman şehir dışında 

olmalarına rağmen, zamanla şehir merkezlerinin içinde kalan Organize Sanayi Bölge-
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leri'ndeki firmaların tüm yatırımları tamamlanmış Organize Sanayi Bölgeleri'ne taşınmak 

istememeleri, çarpık sanayileşme yapısının sürmesine yol açmaktadır (Coşkun, 2004:72). 

- İnternet Altyapılarının Yetersizliği. Organize Sanayi Bölgeleri'nin kendi içinde 

faaliyet gösteren firmalar arasında karşılıklı bilgi akışı ve alışverişini sağlayan network 

ağının yetersizliğine bağlı olarak tüm Organize Sanayi Bölgeleri arasındaki iletişim is-

tenen düzeyde sağlanamamaktadır (Yılmaz 2004:39). 

- Yetkilendirme Sorunu. Organize Sanayi Bölgeleri yasası ile birçok sorumluk 

üstlenen Organize Sanayi Bölgeleri yönetimlerinin yetkileri sınırlanmış ve mevzuatta 

açık olarak belirtilmemiş üstelik örneğin Enerji Piyasası Denetleme Kurumu gibi ku-

rumlarla bu yetkiler de alınmaya çalışılmaktadır (Koşmaz, 2004:1). 

- Altyapı Ödenek Yetersizliği. Bazı OSB'lerde konum itibari ile Devlet karayolu 

bağlantısının uzak mesafede bulunması nedeniyle, anayol bağlantı yatırımlarının 

OSB'ler tarafından üstlenilmesi kaynak problemi yaratmaktadır. OSB'lerin Arıtma Te-

sisleri için yatırım aşamasında finansman sıkıntıları bulunmaktadır. 

- ÇED Yönetmeliği. Karma OSB'lerde kurulacak tesislerin ÇED Yönetmeliği kap-

samında bulunması sanayi tesislerinin kuruluş süreçlerini geciktirmektedir. 

- Danışmanlığın Yaygın Olmaması. Yeni kurulan OSB'lere bilgi ve teknoloji ge-

lişmiş OSB'ler tarafından yeterli danışmanlık hizmetleri verilmemektedir. 

- Teknoparkların Yaygınlaşamaması. Teknoparkların görevi ve işlevleri bilinme-

sine rağmen gelişmeleri istenen düzeyde olmamıştır. 

- Temsil Sorunu. DPT ve Hazine Müsteşarlığı'nca hazırlanan teşviklerle, mevzua-

tın oluşumu ve OSB'lerle ilgili olmak üzere genel olarak OSB'lerin temsili yeterli dere-

cede yapılamamaktadır. 

- Yasa ve Mevzuat Sorunu. 4562 sayılı OSB Kanunu, TBMM Genel Kurulu'nda 

görüşülürken, kamusal yetkilerin kullanımına ilişkin yapılan eklemeler nedeniyle, uygu-

lamada pek çok sorun yaşanmakta, dar kapsamlı bir yasa tasarısı taslağı ile de OSB'lerin 

sorunlarının çözülmesi güçleşmektedir (www.osbuk.org ). 

1.6.2. Organize Sanayi Bölgeleri'nin Sorunlarının Çözümüne Yönelik Öneriler 

Ülkemizdeki OSB uygulamalarında karşılaşılan sorunlara karşın sunulabilecek 

çözüm önerileri ve yapılması gerekenler maddeler halinde şöyle sıralanabilir; 
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- 24.10.2002 tarihinde tüzel kişiliğini kazanmış 9 OSB'nin birer temsilcisinin katı-

lımı Kurucular Kurulu tarafından kurulan ve Kurucular Kurulu'nun OSB Uygulama 

Yönetmeliği'ni esas alarak hazırlayıp 31.10.2002 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakan-

lığı'nca OSB Üst Kuruluşu Kuruluş Protokolü'nün onaylanmasıyla (www.osbuk.org) ve 

OSB'lerin kendi aralarında yardımlaşmaları ve ortak sorunlarını çözüme kavuşturmala-

rını sağlamak amacıyla kurulan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun (OSBÜK) 

(www.osbuk.org) OSB'lerle ilgili hemen tüm konularda daha fazla etkin rol alması, 

OSB'lerden aldığı güçle temsil yetkisinin ve işlevinin artırılmasının gerekliliği açıktır. 

Nitekim OSB Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu'nun 4 Eylül 2007 tarihinde Sanayi ve Tica-

ret Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, büyüyüp 

gelişen ve ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer tutan Organize Sanayi Bölgeleri'nin 

mevcut ve muhtemel sorunlarına köklü çözümler getirecek, bütün OSB'leri kucaklaya-

rak karşıt görüşlere meydan vermeyecek yeni bir Organize Sanayi Bölgeleri Kanu-

nu'nun hazırlanması amacıyla acilen bir çalışma yapılmasını OSBÜK'ten talep etmesi, 

OSBÜK'e verilen önemi göstermesi bakımından önemlidir. Bakanlıktan gelen bu talep 

üzerine OSBÜK tarafından oluşturulan 19 üyeli Komisyon 18-21 Ekim 2007 tarihlerin-

de ve 01-02 Kasım 2007 tarihlerinde yaptığı çalışmalarla yeni bir taslak hazırlamıştır. 

Taslak; 22.11.2007 tarihinde altı OSB Başkanı'nın da katıldığı OSBÜK Yönetim Kurulu 

Toplantısı'nda değerlendirilerek ve gerekli değişiklikler yapılıp mutabakat oluşturularak 

bir metin haline getirilmiş ve aynı gün Yönetim Kurulu tarafından Sanayi ve Ticaret 

Bakanı'na sunulmuştur. OSB Kanun Taslağı'nın bir yandan Bakanlık yetkililerince ince-

lenip değerlendirilirken, diğer yandan OSBÜK tarafından 2008 Ocak ayının ikinci yarı-

sında toplanması planlanan II. OSB Zirvesi"nde bütün OSB'lerin görüş ve önerileri alı-

narak ortaya çıkan görüşlerin Bakanlığ'a sunulacak (www.osbuk.org) olması, OS-

BÜK'ün, yol gösterici faaliyetlerde bulunarak devamlı öncü ve aktif bir rol üstlenmesi 

gibi işlevleri yerine getirmesinin yanısıra, OSB'lerin birlikte hareket etmelerinin sorun-

larının çözülmesine büyük katkı sağlayacağı gibi, ülkemiz ekonomisinin gelişip kal-

kınmasında da önemli etkiler yapacağı açıktır. 

- OSB'lerin internet bağlantısı ve elektronik ortamda iletişim olanakları artırılma-

lıdır. 

- Öncelikle tüm OSB'ler gelişmiş internet bağlantısına sahip olmalıdır. 
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- Gerekli internet alt yapısının sağlanması için destek fonlarının araştırılıp temin 

edilmelidir. 

- Kuruluş aşamasında olan OSB'lerin ihtiyaçlarına göre internet alt yapısının oluş-

turulması için, kendi sistemini kuran OSB'lerden teknik yardım alınmalıdır. 

- Ortak veri tabanının oluşturulmalı ve toplanan veriler kullanılabilir ortamlara ta-

şınmalıdır. 

- Tüm OSB'lere dağıtılacak şifrelerle OSB'lerin, tek bir adresten (www.osbuk.org) 

ulaşabilecekleri OSBÜK Bilgi Portalı'nda, kendi sayfalarını oluşturabilmeleri, kendi say-

falarını güncellemeleri, kendi linklerine bağlanabilmeleri, mevcut mevzuatın, değişiklik-

lerinin ve düzenlemelerinin bu web sayfasından sürekli izlenebilmeleri sağlanmalıdır. 

- İletişim için öncelikle kullanılan iletişim aracının internet olması, OSB'lere 24 

saat iletişim olanağı sağlanması ve elektronik posta adresi bulunmayan OSB kalmaması 

için her OSB'ye özel bir adres verilmeli ve bilgilendirilmenin sürekli bu adresler üzerin-

den yapılması amacıyla gerekli çalışmalar başlatılmalıdır. 

- Her OSB'ye genel bir özgeçmiş veri tabanı verilerek OSB'lerde yer alan tüm 

firmaların ürünlerinin bilgi portalı içinde yer almaları ve elektronik pazar oluşturularak 

elektronik ticaret yapmaları sağlanmalıdır. 

- Yurtiçi ve yurtdışında OSB'lerin tanıtımları yapılmalı ve fuarlara toplu olarak 

katılımları organize edilmelidir. 

- Tüm OSB'lerin genel tanıtımını kapsayan CD, broşür gibi tanıtım malzemeleri 

hazırlanmalıdır. 

- İhtiyaç duyulması durumunda OSB personeli için dönemsel eğitim programları 

hazırlanmalıdır. 

- Deneyimli OSB'lerin gelişme aşamasındaki ihtiyaç duyan diğer OSB'lere danış-

manlık hizmetleri verilmeli ve uygulamaya yönelik yeni çıkan mevzuatlarının uygulama 

detaylarının OSB personeline aktarılması için bilgilendirme toplantıları düzenlenmelidir. 

- Avrupa'daki endüstri bölgeleri örnekleri incelenerek model oluşturulmalı ve 

OSB uygulamalarında bu modelin gerektirdiği yasal düzenlemelerin, mevcut kanunlara 

uyarlanması için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. 

- OSB yönetimlerinin, KOSGEB'in sağladığı eğitim, yurt içi ve yurtdışı tanıtım 

faaliyetleri için firmalara sağladığı teşviklerden, aynı şekilde yararlanması için gerekli 

yasal düzenlemelerin yapılması için girişimlerde bulunulmalıdır (www.osbuk.org) 
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- OSB'lerin yer seçimi süresi ve prosedürü azaltılmalıdır. OSB'lerin yer seçimi 

20'den fazla Kamu Kurum ve Kuruluşunun raporu neticesinde sonuçlanması uzun za-

man kayıplarına neden olmaktadır. Bu sürecin kısaltılması yönünde Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı'nın gerekli önlemleri alması, yatırımların OSB'ler dışında gelişi güzel yapıl-

masına büyük ölçüde engel olacaktır. 17 Ocak 2008 tarih ve 26759 sayılı Resmi Gaze-

tede yayınlanan OSB Yerseçimi Yönetmeliği ile OSB Yerseçimi işlemlerinin 4 ayda 

bitirilmesini sağlayacak düzenlemeler getirilmesi (www.osbuk.org), ayrıca OSB'lerin 

şirket kurabilmesine, OSB'lerin tasfiye ve birleşmelerine olanak tanınması, OSB'lerin 

başka OSB'lere ortak olabilmesi veya yeni OSB'ler kurabilmesinin sağlanması, OSB'le-

rin gelir artırılmasını sağlayacak düzenlemelere gidilmesi, sorunların çözülmesine ve 

OSB'lerin ve firmaların hızla gelişmesine katkı yapacak oldukça önemli bir gelişmedir 

(www.osbuk.org). 

- OSB'lerde sanayi parselleri için uygulanan yapılaşma oranı, bölgelerin arazi 

özellikleri ve konumları dikkate alınarak tespit edilmelidir. Böylece sanayi parsellerin-

den optimum fayda sağlanması mümkün olacaktır. 

- OSB'lerin altyapı planlamalarının imar planları ile birlikte eş zamanlı yapılmalıdır. 

Örneğin; elektrik dağıtım merkezleri gibi bazı altyapı tesisleri, altyapı projeleri imar plan-

larından sonra hazırlandığı için bu tür tesisler imar planlarında yer almamakta, dolayısıyla 

daha sonra sanayi parsellerinin üzerine yapılmaktadır (www.osbuk.org). Bu ve benzer 

teknik konulara dikkat edilmeli, OSB'lerde ilave maliyetlere ve üretim kaybına yol açma-

ları önlenerek, ülkemiz kaynaklarının verimli kullanılması sağlanmalıdır. 

- Teknoparklar'ın OSB'lerin içinde kurulmasına olanak sağlayan yasalar çıkarıl-

malıdır. İleri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik girişimcilerin, üniversi-

telerin olanaklarından yararlanarak teknoloji ve yazılım ürettikleri, teknolojik bir buluşu 

ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri, aka-

demik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği, sınırları belirli alanlar olarak tanımla-

nan Teknoparklar'ın, OSB içinde kurulmasının sanayicilerin vizyonunu genişletmesinin 

yanı sıra, Araştırma Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini teknoparklarda gerçekleştirerek 

klasik üretimini, zamanla ileri teknolojili bir üretime dönüştürmesini ve uluslararası 

pazarda rekabet gücünü artırmasını sağlayacaktır (www.osbuk.org). 

- Savunma Sanayi, Ağır Sanayi ve Entegre Tesisi gibi belli özellikleri taşıyanlar 

hariç, 1.000 m2'den büyük kapalı alan gerektiren imalat sanayi yatırımları, Organize 
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Sanayi Bölgeleri'ne yönlendirilmelidir. Bir tarafta OSB'ler yatırımcı beklerken, diğer 

tarafta özelikle ana yolların kenarlarına, tarlalara ve tarım arazilerine sanayi tesisleri 

kurulmakta ve sonra da Devletten hizmet talep etmektedirler. Tarıma elverişli alanların 

her geçen gün azalmasına, her bir tesis için ayrı ayrı yapılan altyapı ve işletme maliyet-

lerinin artmasına ve kontrolden uzak işletmelerin ortaya çıkmasına sebep olan bu duru-

mun önlenmesi amacıyla; yatırımcıların OSB'leri tercih etmeleri için OSB'lerin cazibe 

merkezleri haline gelmesine yönelik özendirici tedbirlerin alınması ve savunma sanayi, 

ağır sanayi ve özellik arz eden entegre tesisler dışında ve 1.000 m2’den büyük kapalı 

alan gerektiren yatırımların OSB dışında kurulmasına izin verilmemelidir. 

- OSB'lerin üretimde kullandığı elektrik bedeli üzerinden, TRT (Türkiye Radyo 

Televizyon Kurumu) için alınan ve elektrik kullanım fiyatlarını pahalandıran %2 ora-

nındaki payın alınmasından vazgeçilmelidir. Devlete yük olan bütün kurum ve kuruluş-

ların kendi ayakları üzerinde durarak devlete yük olmaktan kurtarılmaya çalışıldığı gü-

nümüzde, TRT için alınan %2 oranındaki payın sanayiciye yük olmasının önlenmesi ve 

sanayi ürünleri maliyetinin %2 daha azaltılmasının sağlanması amacıyla 3093 sayılı 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu'nda gerekli değişiklik yapılmalı-

dır. Yıllardır üye firmalarının her türlü ihtiyaçları ile birlikte elektrik ihtiyacını da karşı-

layan ve bu maliyetlerini minimuma indirmek için sürekli yatırım yapan OSB'ler, 

TRT'ye aktarılan %2'lik pay dolayısıyla bir yerde TRT ile karşı karşıya gelmektedirler. 

Uluslararası pazarda rekabet ederek ülkemizin ihracat gelirlerini artırmaya çalışan sana-

yicilerin, dünya ülkelerine göre zaten yüksek fiyatlı elektrik kullanmasına rağmen, sa-

nayicilerin hiç ilgisi olmadığı halde bir de TRT için %2 daha pahalı elektrik kullanılma-

sı zorunluluğunda bırakılması, rekabet etme şansını azaltacağından bu uygulamadan 

derhal vazgeçilmelidir. 

- OSB'lere ait elektrik santrallerine verilen doğal gaz üzerindeki vergi yüklerinden 

arındırılmalıdır. Ülkemizde sanayi ürünleri maliyetinin en önemli girdisi elektrik enerji-

sidir. Buna karşılık, ülkemiz dünya ülkeleri arasında da en pahalı enerji kullanan ülkeler 

arasındadır. Bu sebeple, enerji fiyatlarına yapılabilecek destekler direkt sanayici ve sa-

nayi ürününe yansımakta ve yatırımların yönlendirilmesinde önemli etken olmaktadır. 

Bu sebeple, yatırımların OSB'lere yönlendirilmesinde de en önemli etken enerji maliyet-

lerinin düşük olması olacaktır. Ülkemizde serbest enerji piyasası oluşturulmaya çalışıl-

makta ise de; şu ana kadar tam anlamıyla piyasa oluşmamış ve serbest piyasada arz faz-

21 
 



 

lası oluşmadığından piyasa rekabeti fiyatlara yansımamıştır. OSB'lerin enerji yönünden 

cazip hale getirilebilmesi amacıyla, elektrik çevrim santralı kuran OSB'lerde doğalgaz 

maliyetinin düşmesi, elektrik fiyatlarının düşmesini sağlayacaktır. Ayrıca 5084 sayılı 

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu'nda belirtilen illerdeki OSB'lerde %50'ye 

kadar uygulanmakta olan elektrik enerjisi desteği, bütün OSB'lerde uygulanmalıdır 

(www.osbuk.org). Üstelik 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu'nun 

tüm kesimlerce birçok yönden eleştirildiği ve yeniden düzenlenmesi gerektiği kamuo-

yunca kabul edilmektedir. 

Serbest piyasa koşullarında özel fiyat, çifte fiyat gibi uygulamalar olamayacağın-

dan, OSB'ler tarafından kurularak OSB yatırımcılarının elektrik ihtiyacını karşılayan 

çevrim santrallerinde kullanılan doğalgaz üzerindeki vergi yüklerinin iade edilerek teş-

vik edilmeli ve OSB'ler cazibe merkezi haline getirilmelidir. Bu amaçla Elektrik yatırı-

mı yapacak bazı OSB'lerin Teşvik Belgesi alarak KDV İstisnasından faydalanması için 

DPT'ye yaptıkları Teşvik Belgesi başvurularına, EPDK tarafından verilecek Lisans Bel-

gesinin ibrazı istenmiş ve ilgili Elektrik Piyasası Yönetmeliğinin henüz yayımlanmama-

sı sebebiyle Lisans Belgesini alamayan OSB'lerin Teşvik Belgesi taleplerinin reddedil-

mesi üzerine EPDK ile DPT'nda yapılan girişimlerle OSB'lerin Lisans alamama sebep-

leri anlatılarak mağdur edilmemeleri gerektiği bildirilmiştir. Bu girişimler sonucu; 

08.12.2006 tarihli Resmi Gazetede Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca yayımlanan 

Teşvik Tebliği Ek'inin Elektrik Yatırımları bölümünde "OSB'lerin elektrik dağıtım alt-

yapısına ilişkin yatırımlarında lisans aranmaz" hükmüne yer verilerek OSB'lerin elektrik 

yatırımları lisans şartı aranmadan teşvik kapsamına alınmıştır (www.osbuk.org). 29 

Aralık 2006 tarihli ve 29391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Or-

ganize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik"le Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan lisans almaları koşuluyla katılımcılarına yönelik ola-

rak dağıtım ve üretim faaliyetlerinde bulunmalarına olanak sağlanmıştır 

(www.osbuk.org). 

- Yatırımları OSB'lere yönlendirmek için kredi kullanan OSB yatırımlarının daha 

fazla desteklenerek ortalama 10 yıl süren OSB alt ve üst yapı yatırımları daha kısa süre-

de tamamlanıp yatırımcıya kullanıma hazır arsa ve fabrika binaları olarak sunulmalı, 

OSB'ne yapılacak yatırımlar ekonomik teşviklerle desteklenerek OSB'ler birer cazibe 

merkezi haline getirilmelidir. 
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- OSB'lerin arsa teslimlerinde bulunan KDV Muafiyetinin uygulanabilir hale geti-

rilmesi için yasal düzenlemenin yapılması çok yerinde bir hüküm olmasına rağmen, 2,5 

yıl süreli olan geçici bir muafiyet son derece kısadır. Çünkü, ülkemizde ortalama OSB 

inşaatları 10 yıl sürmektedir. Bu nedenle ile ortalama 10 yıl olan OSB inşaatlarının bitiş 

süresi ile 2,5 yıl süreli olan geçici muafiyet süresi arasında paralellik sağlanmalıdır. 

Bakanlar Kurulunda Kabul Edilerek Yasalaşma Sürecine Giren Kurumlar Vergisi 

tasarısındaki OSB'ler için mevcut olan "Daimi Kurumlar Vergisi Muafiyeti'nin, 10 Yıl-

lık Geçici Muafiyet Haline Getiren Hükmün "Daimi Muafiyet" Haline Dönüştürülmesi 

maddesi "Daimi Muafiyetler" maddesine dönüştürülerek OSB'lerin hakları korunmasına 

rağmen (www.osbuk.org), OSB'lerin lisans bedelinden muaf olması için yapılan giri-

şimler sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır (www.osbuk.org). 

Son olarak OSB'lerin Üst Kuruluşu konumundaki OSBÜK'ün OSB'lerin sorunları 

ve çözüm önerileri temel olarak şu şekilde sıralanmıştır. 

- OSB'lerin Niteliği ve Tüzel Kişiliği. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Ka-

nunu'nun "Nitelikleri" başlıklı 5. maddesinde OSB'nin kamu yararı gerekçesiyle adına 

kamulaştırma yapılabilen veya yaptırılabilen bir özel hukuk tüzel kişiliği olduğu belir-

tilmektedir. OSB'lerin niteliği kuruluş kanununda "özel hukuk tüzel kişiliği" olarak ta-

nımlanması, OSB'lerin yönetiminde idare hukuku ile yargılanmaması, ceza uygulaması 

yapamaması, kaçak yapıları yıkamaması, direkt olarak kamulaştırma yapma yetkisinin 

olmaması vs. gibi pek çok hukuki ve idari sonuçlar doğurmaktadır. 

Bu sebepler acilen OSB'lerin 4562 sayılı OSB Kanunundaki "özel hukuk tüzek ki-

şiliği" vasfının "kamu kurumu niteliğinde mesleki teşekkül" olarak değiştirilerek Ana-

yasal bir kurum kimliği verilmesi ve bunun sonucu olarak organ seçimlerinin Hakim 

nezaretinde yapılmasının sağlanması gerekmektedir. 

- OSB'lerin Vergi Muafiyeti. Halen yürürlükte bulunan 4562 sayılı kanunun "Mu-

afiyet" başlıklı 21. maddesinde; OSB tüzel kişiliğinin, bu Kanunun uygulanması ile ilgi-

li işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu, artık su arıtma tesisi işleten 

bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmayacağını belirtmektedir. Buna karşılık 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Muafiyetler" başlıklı 4/n maddesinde, Orga-

nize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve buralarda 

faaliyette bulunanların; arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını karşıla-

mak amacıyla kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile 
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gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının tamamını bu yerlerin ortak 

ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan iktisadî işletmelerle ilgili olarak bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usûller Maliye Bakanlığınca belirlenir" denilmektedir. Bu iki 

karar arasında kalan Maliye Bakanlığı bürokratları ile OSB'ler arasında yorum farkla-

rından dolayı büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır. 4562 sayılı kanunda (m.21) bahsi 

geçen "işlemlerde" ifadesi Maliye tarafından noter, tapu, resmi daire veya kişiler ve 

kurumlar arası muameleler olarak yorumlanmakta ve OSB'lerin söz konusu işlemler 

dışındaki faaliyetlerinin kurumlar vergisine tabi olmaları gerektiği düşünülmektedir. Bu 

noktada, Kurumlar Vergisi Kanununa (Md.4/n) bakmakta ve "arsa, elektrik, gaz, buhar 

ve su" ifadelerini ön plana çıkararak OSB'lerin söz konusu hizmetler dışındaki faaliyet-

leri kurumlar vergisine tabi olmalıdır gibi bir sonuç oluşmaktadır. Bu sebeple OSB'lerin 

diğer faaliyetlerine "İktisadi İşletme" adı verilerek Kurumlar Vergisi'ne tabi olduğu dü-

şünülerek buna göre uygulama yapılmaktadır. 

Oysa OSB'ler her türlü faaliyetinden elde ettiği gelirlerini yine Bölgenin gelişme-

sinde kullanarak Devletin fonksiyonlarını üstlenmektedir. Bu sebeple OSB'lerin bütün 

gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olmalıdır. Bu amaçla; 4562 sayılı kanu-

nun 21. maddesinin: "OSB tüzel kişiliğinin, bu Kanunun uygulanması ile ilgili bütün 

faaliyetleri ve işlemleri kurumlar vergisi ve döner sermeye harçları dahil her türlü vergi, 

resim ve harçtan muaftır. Atık su arıtma tesisi işleten bölgelerden, belediyelerce atık su 

bedeli alınmaz" şeklinde değiştirilmesi sorunu çözecektir. 

- OSB Kanununa "Onaylı Sınır" Tanımının Eklenmesi. Halen yürürlükte bulunan 

4562 sayılı kanun ve OSB Uygulama Yönetmeliği gereğince OSB'lerin faaliyet alanı 

"Yer Seçme Komisyonu" kararı ile tespit edilen alanla sınırlıdır. Bu sınırlama; OSB'nin 

başta elektrik olmak üzere pek çok temel girdilerinin temini veya deşarjı için söz konu-

su alanın dışına çıkamamakta ve adeta sınırları içinde hapis duruma düşen OSB'ler uy-

gulamada çok büyük sorunlar yaşamaktadırlar. 

Bu sorunun çözümü amacıyla, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 

4. maddesine 8. fıkrasından sonra gelmek üzere; "OSB'lerin faaliyet alanı onaylı sınırları 

içinde kalan alanlardır. OSB onaylı sınırı; yer seçimi sonucunda sınırları Bakanlıkça 

tasdik edilmiş OSB alanı ile OSB'nin gerçekleşebilmesi için zorunlu görülerek sınırları 

ve kullanım amacı Bakanlıkça onaylanan kara ve demir yolu bağlantı yolları, su istihsal, 

depolama, isale ve terfi hattı, liman, gölet ve baraj alanları, atık su ve yağmur suyu de-
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şarj hattı, enerji üretim tesisleri ve enerji nakil hattı, iletişim bağlantı hattı, doğal gaz 

istasyon ve bağlantı hattı, atık su ve/veya temiz su arıtma tesisi, katı atık toplama, depo-

lama, bertaraf tesisleri ile benzeri teknik altyapı tesislerinin yapılacağı OSB'ye bitişik 

veya OSB dışındaki alanlar ve bu alanlara ulaşım yollarını kapsar." şeklinde bir madde-

nin eklenmesi sorunun çözümüne önemli katkılar yapacaktır. 

- 406 Sayılı Telefon ve Telgraf Kanunu'na OSB'ler İçin Bir Madde İlavesi. 4562 

sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun "Alt yapı tesisleri kurma, kullanma ve 

işletme hakkı" başlıklı 20. maddesi; " OSB'lerin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, 

doğalgaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesis-

lerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını 

yapma, üretim tesisleri kurma ve işletme hakkı sadece OSB'nin yetki ve sorumluluğun-

dadır. Ancak, atıkların ortak arıtma tesisinin kabul edebileceği standartlara düşürülmesi 

amacıyla münferiden ön arıtma tesisi yapılması gerekir. OSB'de yer alan kuruluşlar, alt 

yapı ihtiyaçlarını OSB'nin tesislerinden karşılamak zorundadır. OSB'nin izni olmaksızın 

alt yapı ihtiyaçları başka bir yerden karşılanamaz ve bu amaçla münferiden tesis kurula-

maz. Bu kuruluşlar kendilerine tahsis edilen alt yapı kullanma hakkını başka kuruluşlara 

devir ve temlik edemez ve başkalarının istifadesine tahsis edemez" hükmüne amirdir. 

Bu konuda yapılan düzenlemeler sonucu, ülkemizdeki telekomünikasyon sektöründeki 

ses ve veri iletişim tekelleri 31.12.2003 tarihi itibariyle kaldırılmış ve ses ve veri taşıma 

hizmeti yapan Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin çoğunluk hisseleri yabancı özel sektöre 

satılmıştır. Buna karşılık, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunun 4502 sayılı kanunla 

değişik hükümlerinde (4562 sayılı OSB Kanunu, 4502 sayılı kanundan sonra kabul edil-

mesine rağmen) Organize Sanayi Bölgeleri isminin yer almaması sebebiyle Telekomü-

nikasyon Kurumu tarafından OSB'lerin üyelerine yönelik telekomünikasyon hizmeti 

verme talepleri olumlu karşılanmamakta ve lisans verilmemektedir. Bu durum, yasal 

kurum ve kuruluşlar arasında yetki kargaşasına ve hukuki sorunlara sebep olmaktadır. 

Onaylı sınırları içerisinde üyelerinin arsa, elektrik, su, doğal gaz, atık su, arıtma, 

katı atık gibi bütün altyapı tesislerini kuran ve işleten OSB'lerin kuruluş kanununda var 

olan haberleşme hizmetlerini de verebilmesi amacıyla, 406 sayılı Posta ve Telgraf Ka-

nunu'nun 4502 sayılı kanunla değişik 2. maddesine " Organize Sanayi Bölgesi veya işti-

raklerinin onaylı sınırları içinde kalmak kaydıyla kurdukları ve/veya işlettikleri teleko-

münikasyon hizmeti ve/veya tesisleri." hükmü eklenmiştir. 
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- KDV Kanununda Değişiklik. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 

"Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar" başlıklı 17. maddesinin 4369 sa-

yılı kanunla değişik (k) bendi "Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin ku-

rulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri ile konut yapı 

kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri." hükmüne amirdir. Bu hüküm ile OSB'ler 

bütün altyapı tesislerini KDV ödeyerek temin etmekte ve altyapılı arsayı katılımcısına 

(Ödediği KDV'yi arsa bedeline ilave ederek) sıfır KDV'li olarak teslim etmektedir. Bu 

durum, OSB'deki yatırımcının arsa bedeli içinde ödediği KDV'yi indirim konusu yap-

masını önlemekte ve söz konusu istisna yatırımcının aleyhine bir sonuç doğurmaktadır. 

Söz konusu darboğazı açmak amacıyla; 904 Sıra Sayı ile TBMM Gündemine ge-

len ve 26-27 Ekim 2005 tarihlerinde ilk 6 maddesinin kabul edilerek görüşmelere de-

vam edildiği sırada Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından yeniden görüşülmek üzere 11 

maddesi geri çekilen "Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasa-

rısı"nın 13. maddesinde teklif edilen hüküm benzeri bir hükme yer verilmiş ancak görü-

şülememiştir. 

Bu sebeple, aşağıdaki yasal düzenlemenin acilen yapılması gerekmektedir. 

(1) 12.04.2000 tarih ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'na göre ku-

rulan organize sanayi bölgesi tüzel kişilikleri; arsa ve işyeri teslimleri ile her türlü altya-

pı, arıtma tesisi, sosyal tesis ve üst yapı tesislerinin inşası için yapılan mal ve hizmet 

alımları, bu kanunun yürürlüğe girmesini müteakip 10 yıl süre ile katma değer vergisin-

den müstesnadır. 

(2) Bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi 

işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilebilir. İndirim yoluyla telafi edileme-

yen vergiler ise bu kanunun 32. maddesi hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem 

yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilir. 

(3) Maliye Bakanlığı, bu maddede yer alan istisna kapsamına girecek teslim ve 

hizmetleri tanımlamaya, bu istisnaların uygulanması nedeniyle doğacak katma değer 

vergisi alacaklarının işlemin tamamlanmasından önce iade edilmesine ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye yetkilidir." 

- Kümelenme. T. C. 60. Hükümetinin "Hükümet Programı"nın OSB'lerle ilgili bö-

lümünde; "Önümüzdeki dönemde, modern teknolojiyi takip edememeleri nedeniyle 

rekabet güçleri azalan KOBİ'lerin müşterek yatırımları kümelenme yaklaşımı çerçeve-
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sinde desteklenecek, OSB yönetimlerinin kümelenmede önemli rol üstlenmeleri sağla-

nacaktır. Girişim sermayesi, kredi garantisi gibi uygulamaların gelişmesi desteklenecek, 

KOBİ'lerin finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi sağlanacaktır." ifadesi yer almak-

tadır. 

Bu ifade ile nelerin yapılmak istendiği konusunda detay bilgilere ulaşılıp, bu he-

defe ulaşmak için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

- Tarım ve Hayvancılık İhtisas Bölgeleri İçin Ayrı Bir Yasal Düzenleme Yapılma-

sı. 4562 sayılı OSB Kanunu sanayi üretim havzalarının planlanması, yapımı ve işletil-

mesi ile ilgili usul ve esasları belirlemiştir. Daha sonra isabetli bir düşünce sistemi so-

nucu oluşturulan hayvancılık ve tarım ihtisas alanlarına da "OSB" unvanı verilerek aynı 

kanunla kurulup yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu durum farklı imalar konularının, farklı 

ihtiyaç ve sorunların aynı kanun ve yönetmelik içerisinde düzenleme yapılmasını gerek-

tirecek ve pek çok sorunun sebebi olacaktır. 

Bu sebeple, hayvancılık ve tarım ihtisas alanlarının 4562 sayılı OSB Kanununa 

göre kurulup yönetilmesi yerine bu alanlar içinde ayrı bir düzenleme yapılması ve Ta-

rım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlanmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

- OSB Üst Kuruluşuna "Tüzel Kişilik" Vasfı Verilmesi ve OSB'lere Kayıt Zorun-

luluğu Getirilmesi. 4562 sayılı kanunun OSB Üst Kuruluşuna 27. maddesi; OSB'lerin 

kendi aralarında yardımlaşmaları ve ortak sorunlarını çözüme kavuşturmalarım sağla-

mak üzere oluşturulacak OSB üst kuruluşlarının görev ve çalışma şekilleri çıkarılacak 

yönetmelikte belirlenir, hükmüne amir. Söz konusu hükümde bahsi geçen OSB Uygu-

lama Yönetmeliğinin "OSB Üst Kuruşu" başlıklı on beşinci bölümünde yer alan 170-

204. maddelerinde OSB Üst Kuruluşunun kuruluş ve çalışma esasları belirlenmiştir. 

Kanun hükmünün incelenmesinde de görüleceği üzere OSB Üst Kuruluşuna "Özel 

Hukuk Tüzel Kişiliğidir" veya "Kamu Kurumu Niteliğinde Mesleki Teşekküldür" veya 

başka bir nitelik altında tüzel kişilik verilmemiştir. 

Bu durum, vergi dairesinde, tapuda veya başka resmi işlemlerde sorun olarak kar-

şımıza çıkmaktadır. Bu sebeple, OSB Üst Kuruluşuna "Kamu Kurumu Niteliğinde Mes-

leki Teşekküldür" unvanının verilerek diğer üst kuruluşlarla eş hale getirilmesi gerek-

mektedir. 
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1.7. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ'NİN HUKUKİ DAYANAKLARI 

Türkiye'de OSB uygulamaları herhangi bir yasal mevzuatı olmadan 1982 yılına 

kadar devam etmiştir. Yasal boşluğu gidermek için 31 Ocak 1982 tarih ve 17591 sayılı 

Resmi Gazete'de "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fonlar Yönetmeliği" yayımlanmıştır. 

Fonlar Yönetmeliği'nin "Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanat İnşaatı ve İşletme 

Giderleri Fonu" başlığını taşıyan 29 ve 42. maddelerinde organize sanayi bölgeleri için 

fonun kullanımı, fon hesabının kaynağı ve işleyişi, kredinin tahsisi, arsa iktisabı, 

kredinin geri dönüşü gibi hususlar yer alır. OSB kredilendirilmiş ve devlet bütçesinden 

fona kaynak aktarılarak desteklenmiştir (OSBÜK, 2011). 

OSB'nin kurulmasından kalkınma planlarının Bakanlar Kurulu Kararı ile 

kurulması kararlaştırılan OSB'nin alt yapı yatırımlarının % 99'u bakanlık fonundan, % 

1'i ise, OSB'ni kuran ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları ile yerel yönetimler 

tarafından karşılanmıştır. 

Sanayinin önem kazanması, OSB'nin hızla yaygınlaşması, OSB'nin tüzel kişiliğinin 

olmaması nedeni ile hukuki sorunlar yaşanması nedeniyle yeni bir yasal düzenleme 

zorunluydu (OSB Üst Kuruluşu, 2011). 1960'lı yıllardan 2000 yılına kadar hukuksal boşluk 

olduğu bir gerçektir. 2000 yılında yürürlüğe giren OSB Kanunu'nun 40 yıl kadar bir süre 

geç kaldığı düşünülürse Türk Sanayi'sinin gelişme düzeyi hakkında bilgiler vermektedir. 

"Uzun süren araştırma ve çalışmalar sonucu 4562 sayılı Organize Sanayi 

Bölgeleri Kanunu 12.04.2000 tarihinde TBMM' de kabul edilmiş ve 15.04.2000 tarihli 

Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun gereğince 

hazırlanması gereken "Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği" 21.05.2001-

24408 ve "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği" 01.04.2002-24713 tarih 

ve sayılı Resmi Gazete'lerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir" (OSBÜK, 2011). 

"Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği" 17.01.2008 tarih ve 26759 

sayılı Resmi Gazete'de, "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği" de 

22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete'de uygulamalar esnasında doğan 

ihtiyaçlar sebebi yeniden düzenlenerek söz konusu eski yönetmelikler yürürlükten 

kaldırılmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Türkiye'de OSB, halen söz konusu 

mevzuatlara göre kurularak yönetilmektedir. Yasal düzenlemelere göre dört tip OSB 

tanımı bulunmaktadır. Bunlar (OSB Üst Kuruluşu, 2011): 
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1. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı "Karma OSB", 

2. Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dahil alt sektörlerde faaliyet 

gösteren tesislerin yer aldığı "İhtisas OSB", 

3. 4562 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre özel hukuk tüzel kişilerince veya 

gerçek kişilerce kurulan "Özel OSB ". 

"4562 sayılı OSB Kanunu gereğince, yer seçimi tamamlanan bir OSB'nin kuruluş 

işlemlerine başlanarak; İl Özel İdaresi'nin, OSB'nin yer alacağı belediyenin, ildeki 

Sanayi veya Ticaret Sanayi Odası'nın, sanayici, dernek, kooperatiflerin biri veya daha 

fazlasının katılımı ile hazırlanan OSB kuruluş protokolü Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı'nca onaylanmakta ve her OSB'ne bir sicil numarası verilerek, OSB'ne tüzel 

kişilik kazandırılmaktadır. Ayrıca, İhtisas OSB'nde konuyla ilgili mesleki kuruluş ve 

teşekküllerin temsilcileri de talep edilmesi halinde müteşebbis heyete dahil 

edilmektedir" (Malatya 1. OSB, 2010). 

Tüzel kişilik kazanan OSB, bölgeyle ilgili tüm kamulaştırma, imar planı, proje 

hazırlama ve bölgenin tüm inşaat işlerinden sorumludur. OSB'nin görevlerinden biri de 

teri kesinleşen OSB alanında bulunan kişilere ait arazilerin arsa sahipleri ile anlaşarak 

satın almak ya da kamulaştırmaktır (Malatya 1. OSB, 2010). 

OSB'nin kurulacağa alanlara ilişkin imar planları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ta-

rafından onaylanmaktadır. Alt yapı projeleri ise bazen Bakanlık tarafından onaylanır ba-

zen ise OSB'nin yeterli düzeyde kadrosu var ise, bu yetki OSB'ne Bakanlık tarafından 

devredilebilir. Ancak Özel OSB'nin kamulaştırma ve inşaat ruhsatları verme yetkisi bu-

lunmamaktadır (Malatya 1. OSB, 2010). Bakanlık onayından sonra imar ve parselizas-

yon işlemleri, sonrasında ise parsel tahsisleri yapılarak yatırımcılara sunulmaktadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DIŞ TİCARET, TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET GELİŞİMİ 

2.1. DIŞ TİCARET KAVRAMI 

Ticaret genel anlamıyla, mal ve hizmetlerin üretilmesinden sonra nihai tüketicilere 

ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümü olarak tanımlanabilir. Faydala-

nılan hizmetler ve bunlar karşılığında yapılan ödemeler açısından iç ve uluslararası tica-

retin ayrı ayrı alınmalarının nedeni, bu alanda ortaya çıkan sorunların çoğu kez iç tica-

rette karşılaşılan sorunlara benzememesi ve çözümlerinin de daha güç olmasıdır (Belkıs, 

1985:14-18). 

Uluslararası ticaret politikalarının amaçları şöyle sıralanabilir (Kaya ve Turguttop-

baş, 2012: 7-8): 

 Hazineye gelir kazandırmak 

 İktisadi kalkınma 

 Cari açığın önlenmesi 

 Yurt içi fiyat istikrarının korunması 

 Ülke sanayisini dış rekabetten koruma 

 Piyasadaki aksaklıkların önlenmesi 

 Sosyal etkenler 

 Uluslararası ilişkilerin iyileştirilmesi 

 Uluslararası ticarette tekelcilikten (monopol gücünden) faydalanmak 

Bilindiği gibi dış ticaret, ülkelerin belirli malların üretiminde uzmanlaşmasını sağ-

layarak, öğrenmeyi ve ürün hakkında yeni buluşları hızlandırmakta; ülkelere ölçek eko-

nomilerinden faydalanma imkânı vermekte, ayrıca üretim kaynakları, işgücü ve zama-

nın da etkin kullanımını sağlamaktadır. Bu yaklaşıma göre dış ticaretin genişlemesi bir 

yandan verimliliği arttırırken, diğer yandan ihracat ürünleri üretiminde uzmanlaşmayı 

teşvik etmekte bu sayede de ihracat sektörlerinde genel beceri düzeyinin yükseldiği göz-

lenmektedir. Dünyadaki bütünleşme ve küreselleşme eğilimleri dış ticaretin önemini 
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son yıllarda daha da arttırmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak iktisat literatüründe, dış 

ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi yaygın olarak incelenen konulardan birisi 

olmuştur (Uçak ve Arısoy, 2011:639). 

Dış ticaret işlemleri, ülke içi ticaret işlemlerine göre çok karmaşık, daha masraflı 

ve çok dikkat isteyen işlemlerdir. Dış ticaret ilişkisinde tarafların hak ve yükümlükleri 

açısından hukuki (mevzuat), yabancı para kullanılması yönünden kambiyo işlemleri, 

taşıma faaliyetleri yönünden nakliye ve sigorta, şirket ve ülke ekonomisine etkilerinin 

tespiti açısından muhasebe ve finans, tüm bu işlemler sırasında düzenlenen sözleşme ve 

prosedürler açısından belgeler önem arz etmektedir. Bu nedenlerden dolayı KOBİ'ler 

başta olmak üzere tüm işletmelere rekabet koşullarının iyileştirmesi ve dış pazarlarda 

uzmanlaşmaları için destek olunması zorunluluk arz etmektedir. Güçlü olan ve rakipleri 

ile fiyat, maliyet, kalite, müşteri memnuniyeti, pazarlama ve dağıtım gibi birçok faktör 

açısından rekabet edebilen işletmeler ayakta kalacaklardır (Kaya ve Turguttopbaş, 

2012:3). 

2.2. İHRACAT KAVRAMI 

Ülke ekonomisinin kalkınmasında ihracat önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle ül-

kelerde ihracatın artırılması, ithalatın azaltılması önemli hedefler arasındadır. Ülkelerin 

bu hedeflere ulaşmak için aldıkları kararlar ve tedbirler dış ticaret politikasını oluşturur. 

Dış ticaret politikası açısından bir devletin dış ticaretini etkileyebilecek unsurların başlı-

caları yasaklar, gümrük resmi, ticaret antlaşmaları, primler, sübvansiyonlar ve idari ko-

rumacılık olarak sınıflandırılabilir. Bunlardan yasaklar, ithalat ve ihracat yasaklarıyla 

transit geçiş yasakları şeklinde bir ayırıma tabi tutulurken; gümrük resmi de aynı şekilde 

ithalat, ihracat ve transit ticarette uygulananlar olarak üçe ayrılmaktadır. Önceden, dış 

ticareti etkileme araçları ithalat, ihracat ve transit geçiş yasakları ile sınırlıyken bugünkü 

gelişmeler, gümrüklerin doğrudan sonucu etkileyici bir rol oynadıklarını göstermektedir 

(Kaya ve Turguttopbaş, 2012:6). 

Uluslararası pazarlarda faaliyette bulunmanın en eski ve geleneksel yolu olan ih-

racat, mal ve hizmetlerin ulusal sınırların dışına sevk edilmesidir. Diğer bir deyişle ihra-

cat; potansiyel müşterilerin yabancı ülke pazarında saptanması, mal satışının yapılması 

ve malların tüketiciye ulaştırılmasıdır. Bunun yanı sıra ihracat; kazanç elde etmek için 

31 
 



 

müşteri gruplarının gereksinimlerini, taleplerini ve tercihlerini karşılamak için işletme 

olanaklarının değerlendirilmesi, planlanması, kullanılması ve denetlenmesi eylemlerinin 

uluslararası alanda yürütülmesi olarak da ifade edilebilir (Bakan vd., 2008:2). 

İhracat, sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin gerçekleşmesinde kilit rol üst-

lenmesi nedeniyle kalkınma olgusunun vazgeçilmez unsurlarından birini oluşturmakta-

dır. İhracat artışı, bir yandan milli geliri artırarak kalkınmayı olumlu yönde etkilerken, 

diğer yandan döviz darboğazını aşmak suretiyle ekonomik kalkınmaya da destek olmak-

tadır. Bu nedenle, ihracatın artırılmasına ilişkin çaba ve politikalar, öteden beri uluslara-

rası ticari rekabetin de temel unsurunu oluşturmuştur. Sürdürülebilir ihracat artışını sağ-

layacak yapıya ulaşma hedefi doğrultusunda küresel rekabet ortamında önemli bir 

oyuncu olabilmek için üretim kaynaklarının etkin bir biçimde kullanılması gerekir. An-

cak rekabetin kendine özgü özelliği gereği, sadece belirli bir dönemde ya da sektörde 

başarılı olmak kadar, bunu belirlenen tüm sektörlerde uzun dönemde devam ettirebil-

mek de önemlidir (Kaya ve Turguttopbaş, 2012:3). 

İhracatı geliştirmek adına kurulan Ekonomi Bakanlığı'nın ana hizmet birimlerinden 

İhracat Genel Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır (www.ekonomi.gov.tr); 

 İhracatın kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar 

yönünde ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve geliştirilmesini 

sağlamak. 

 Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında 

ihracata ilişkin politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek, uygulamalarla 

ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek ve anılan kurumların ihracata iliş-

kin yeni düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek. 

 İhracatın geliştirilmesi ve yönlendirilmesine ilişkin madde ve ülke bazında ge-

rekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak, ihracatın madde ve ülke bazında gelişti-

rilmesi imkânlarını ve bu imkânlardan azami döviz gelirleri sağlama yollarını araştır-

mak ve önerilerde bulunmak, ihracatçıları bu konularda eğitmek, ihraç maddelerimize 

karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yö-

nelik çalışmalar yapmak. 

 Ülke ihracatında veya Dünya ithalatında öne çıkan pazarları düzenli olarak iz-

lemek; bu pazarları ihracatçılara duyurmak, ihraç potansiyeli arz eden ürün ve ürün 

gruplarını tespit etmek ve ihracatı bu alanlara yönlendirmek amacı ile gerekli düzenle-

meleri yapmak ve oluşumları sağlamak. 
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 İhracat Rejimi Kararı da dâhil olmak üzere, ihracata dair mevzuatı hazırlamak 

ve uygulamak, ihracatın desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında gerekli tedbirleri 

hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirmek. 

 İhracata konu tarım ürünlerinin destekleme alım fiyatlarının belirlenmesine yö-

nelik hazırlıkları yapmak ve destekleme stoklarının ihracat yoluyla değerlendirilmesine 

ilişkin esasları tespit etmek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. 

 İhracata yönelik krediler ve diğer Devlet destekleri ile ilgili olarak madde ve ül-

ke politikalarına ilişkin esasları belirlemek ve ilgili birim ve kuruluşlara iletmek. 

 Bağlı muamele ve off-set gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve esasları-

nı belirlemek. 

 Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri ile ilgili mevzuatı hazırlamak 

ve yayımlamak, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin çalışmalarına 

yardımcı olmak, çalışmalarını izlemek ve denetlemek, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fo-

nundan ihracata yönelik Devlet destekleri ile Dahilde İşleme Rejimi konularında Türki-

ye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşları görevlen-

dirmek. 

 Ülke ihracatının geliştirilmesini teminen ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla yur-

tiçinde ve yurtdışında ticaret ve alım heyetleri, konferans, seminer ve benzeri organi-

zasyonları düzenlemek, yurtdışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek 

ve uygulamak. 

 Sınır ve kıyı ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak, kalkınma planları ve yıllık 

programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünden ihracatın; ihracat ve ithalat politika-

larının hedefleri de gözetilerek teşvik ve yönlendirilmesi konularında öngörülen ihracatı 

teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek 

gerekli tedbirleri almak, ihracatı teşvik kararları ve bu kararlara istinaden ilgili mevzuatı 

düzenlemek, ihracat projelerini değerlendirerek uygun görülenleri İhracatı Teşvik Bel-

gesine bağlamak, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek, ihracatı 

teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara gerekli müeyyideleri uygulamak. 

 İhracatın desteklenmesine ve ihraç ürünlerinin ülke ve pazarlarının çeşitlendi-

rilmesini sağlamaya yönelik olarak markalaşma ve kümeleşme faaliyetleri, Ar-Ge ve 

teknoloji geliştirme, elektronik ticaret, yurtdışı pazarlara giriş, yurtiçi ve yurtdışı ulusla-

rarası fuarlara katılım, organizasyon ve benzeri her türlü destek programlarını hazırla-

mak, uygulamak, diğer kurum ve kuruluşlar eliyle uygulanmasını sağlamak. 
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 İhracatın desteklenmesi amacıyla, uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak 

dahilde işleme ve hariçte işleme rejimlerine ilişkin dış ticaret politikalarını belirlemek 

ve düzenlemeleri yapmak. 

 Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

2.2.1. İhracata Yönelik Finansman Araçları 

Dünya pazarlarında rekabet güçlerini artırmak amacıyla ihracatçı firmaların fay-

dalanabilecekleri, firmalarına finansal yönden destek sağlayacak vasıtalar ihracata yöne-

lik finansman araçlarını oluşturmaktadır. Bu araçlar firmalara maddi yönden katkı sağ-

layarak ihracat performanslarının artmasına faydalı olmaktadır. 

2.2.1.1. İhracata yönelik devlet yardımları 

İhracat devlet tarafından da desteklenmektedir. İhracata yönelik devlet yardımla-

rının temel amacı, firmaları n ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim, gerekse pazar-

lama aşamalarında destekleyerek, uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların gide-

rilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlamaktır. "İhracata 

Yönelik Devlet Yardımları Kararı" kapsamında farklı destek programları uygulanmakta 

olup, tüm devlet yardımlarının uygulanmasında nihai onay mercii Ekonomi Bakanlı-

ğı'dır. Dış ticaretteki devlet desteklerini şöyle sıralayabiliriz: 

1. Yurtdışı pazar araştırması desteği: Amacı sınai veya ticari şirketler ile yazılım 

sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı Pazar araştırması gezi-

lerine ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik giderlerin karşılanmasıdır. Bu destek 

fonundan Türkiye'de sınai ve ticari faaliyette bulunan tüm şirketler ve yazılım şirketleri 

faydalanabilmektedir. 

2. Pazara giriş desteği: Rapor ve yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık 

hizmetleri desteği: Bu desteğin amacı yurtdışına yönelik pazara giriş stratejileri ile ey-

lem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın 

alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar 

dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki 

danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin karşılanmasıdır. 
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• Rapor ve yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetleri desteği (Yük-

sek Öğretim Kuruluşları ve Sağlık Sektörü): Desteğin amacı, yüksek öğretim kuruluşları 

ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar ile Pazar Araştırması ve 

Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)'e istinaden çıkarılacak Uy-

gulama Usul ve Esaslarında belirlenen diğer döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ger-

çekleştiren kuruluşların yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetlerin desteklen-

mesidir. 

1. Sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programlarının desteklenmesi: Müsteşar-

lık koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile 

alım heyeti programlarına ilişkin giderlerin karşılanmasıdır. 

2. Ticaret sitelerine üyelik desteği: Bu desteğin amacı şirketlerin nihai tüketiciye 

yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır. 

3. Yurtdışı birim marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi: Desteğin amacı 

sınai veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce yurtdışında 

açmış olduğu şubeler, tanıtım faaliyetleri ve marka tescil giderlerinin karşılanmasıdır 

(KTO, 2011:1-9). 

2.2.1.2. Dahilde ve hariçte işleme rejimleri 

Dahilde işleme rejimi ile ihracatçılarımızın ihraç mamullerinde kullanmak kaydıy-

la, dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin edebilmeleri amaçlanmıştır. İhraç ürü-

nün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksı-

zın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir. 

Hariçte işleme rejimi ise, serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada iş-

lenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi 

dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen 

ürünlerin, gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle ve ikili 

veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konul-

muş veya konulacak olan gümrük vergisi muafiyeti içeren hükümler saklı kalmak kay-

dıyla, yeniden serbest dolaşıma girmesi ve standart değişim sistemi kapsamında ithali 

ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır (www.ibp.gov.tr). 
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2.2.1.3. Türk Eximbank kredileri 

Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hiz-

metlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların 

uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, 

ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası 

piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar 

ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik 

edilmesidir. 

Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru olan Türk Eximbank, 

bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt 

dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve 

gayri nakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir (www.ibp.gov.tr). 

2.2.2. İhracatçı Birlikleri 

Ülkelerin gelişmelerinde büyük öneme sahip olan dış ticaretin en önemli ayağı ih-

racattır. İhracatın artması ülkede yaratılan zenginliği artırmakta, üretim verimliliğinin 

yükselmesine neden olmaktadır. Bu önemi kavrayan ülkemiz, Mustafa Kemal Ata-

türk'ün imzasıyla 1937 yılında ilk İhracatçı Birliği'nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 

Kuruluş amaçları arasında ihracatın artmasına katkı sağlamak, mesleki dayanışmayı 

artırmak, ihracatçıların mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini düzenlemek, sorunlarına 

çözüm bulmak ve yol göstermek olan İhracatçı Birlikleri bugün 59 adete ulaşmışlardır. 

Hızla gelişen ekonomiye paralel olarak 48 noktada faaliyet gösteren İhracatçı Bir-

likleri, hizmeti ihracatçının ayağına götürme politikası çerçevesinde 31 ilde, 13 Genel 

Sekreterlik ve 35'i online irtibat bürosu olmak üzere ihracat merkezlerinin tamamına 

yakınını doğrudan hizmet kapsama alanına dahil etmişlerdir (www.oaib.org.tr/tr). 

İhracatçı birliklerinin başlıca görevleri şunlardır (www.akib.org.tr): 

 İhracatçıları örgütlendirmek ve işbirliğini geliştirmek suretiyle ihracatı artırarak 

ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, 

 Dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak, 
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 Dış ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda; kamu kurum ve 

kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ve ulusal ve uluslararası 

kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve 

geliştirici çalışmalar yapmak, 

 İhracatçılar arasında mesleki ahlâk ve dayanışmayı sağlamak, 

 Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) görüşünü ve Müsteşarlık onayını almak 

kaydıyla sektörü ile ilgili mevcut eğitim ve öğretim kurumlarına yardımda bulunmak, 

yenilerinin kurulmasına öncülük etmek ve katkıda bulunmak, 

 TİM'in görüşünü ve Müsteşarlık onayını almak kaydıyla; amaç ve görevlerini 

gerçekleştirmeye yönelik vakıf kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, bütçe 

imkanları çerçevesinde gerektiğinde mal ve hizmet almak, yaptırmak, satmak, kirala-

mak, rehin ve ipotek işlemleri tesis etmek ve kaldırmak, gerektiğinde iştigal sahası ile 

ilgili ortak hizmet verecek şirket, dernek, tesis ve işletmeler kurmak, kurulmuş olanlara 

iştirak etmek, laboratuar, test, muayene ve belgelendirme konularında üyelerini destek-

lemek, fuar, sergi ve tanıtım faaliyetlerini düzenlemek, düzenlenecek fuar ve sergilere 

iştirak etmek ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, 

 TİM tarafından verilecek dış ticarete ilişkin diğer görevleri yapmaktır. 

2.2.3. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 

Türkiye İhracatçılar Meclisi, bölgesel ve sektörel bazda faaliyet gösteren 60 İhra-

catçı Birliğini, 26 ihracatçı sektörü, ihracatçılara ve İhracatçı Birlikleri'ne hizmet veren 

13 Genel Sekreterliği ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmektedir. Sektörler Kon-

seyi üyeleri, 60 İhracatçı Birliğinin delegelerinden oluşan TİM Genel Kurulu'nda, her 

sektör için sektörün kendi delegeleri tarafından, yine bu delegeler arasından seçilen bi-

rer asil üyeden oluşmaktadır. TİM Başkanı, Sektörler Konseyi asil üyeliğine seçilenler 

arasından, tüm delegeler tarafından seçilmektedir. TİM Yönetim Kurulu üyeleri ise, 

Sektörler Konseyi'nin ilk toplantısında, kendi üyeleri arasından belirlenmektedir 

(www.tim.org.tr). 

Görevleri arasında; 

 Kamu ve özel sektör kuruluşları ile ihracatçılar ve karar vericiler arasında koor-

dinasyonu sağlamak, 
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 İhracatın ve ihracatçının sorunlarının çözüm merkezi olmak, 

 İhracatçıları yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, 

 İhracatın geliştirilmesi yönünde politikalar oluşturmak, yer almaktadır 

(www.tim.org.tr). 

Türkiye İhracatçılar Meclisine Bağlı olarak faaliyet gösteren ihracatçı birlikleri ise 

şu şekilde sıralanmaktadır (www.ekonomi.gov.tr); 

 Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 

 Antalya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 

 Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 

 Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 

 Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 

 Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 

 İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 

 İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 

 İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, 

 Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 

 Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 

 Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 

 Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. 

2.2.4. İhracatçı Birliklerinin Kurulma Amacı 

İhracatçı Birliklerinin kurulmasındaki amaç, tabii ki ihracat faaliyetleriyle ilgili-

dir. Yani ihracatın geliştirilmesi, düzenlenmesi, desteklenmesi, koordinasyonu ve niha-

yetinde beklenen katma değerin ülke ekonomisine sağlanması gibi genel amaçlara ula-

şabilmek gayretidir. Cumhuriyetin ilk döneminde genç ekonominin gelişmesini sağlaya-

cak olan temel bir dinamikte ihracat işlemleriydi. Böylece, ihracat faaliyetlerine ülke 

bazında koordinasyon sağlanması ve bir sistem dahilinde yürütülmesi amacıyla ihracat 

yapan ihracatçı girişimciler organize bir örgüt yapısı içerisinde birleştirilmeleri kararlaş-

tırılmıştır. 

İhracatçı Birlikleri, ihracatın artırılmasına katkı sağlamak amacıyla, ihracatçıların 

mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini düzenlemek, sorunlarına çözüm bulmak, yol gös-

38 
 



 

termek ve ihracatın ülke menfaatleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak amacıyla ku-

rulmuştur (www.dkib.org.tr). İhracatçı Birliklerin üyelerine yönelik üstlendiği işlemler 

ana başlıkları ile şunlardır: 

 Danışma ve Dış İlişkiler, 

 Pazarlama ve Tanıtım, 

 Sektörel eğitim gibi konularda üyelerine gerekli hizmetlerde ve desteklemelerde 

bulunmaktadırlar. 

2.3. İTHALAT KAVRAMI 

İthalat, ülkeden yabancı ülkelere döviz çıkışı gerektirdiği ve ülkede üretilen mallar 

yerine yabancı ülkelerce üretilen malların tercih edilmesi, gerek yerli üretici gerekse 

ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler bıraktığı için pek arzu edilen bir durum değil-

dir. İthalat, özel ya da tüzel kişilerce kamu iktisadi kuruluşları ya da devlet tarafından 

doğrudan yapılabilir. İthalatı şu şekilde sınıflandırabiliriz. 

Akreditifli ithalat: Alıcının, malın sevkinden önce bir banka aracılığıyla satıcının 

bulunduğu yerdeki bankası nezdinde malın sevk belgesinin teslimi karşılığında öden-

mek üzere kredi açtırmasıdır. 

Mal karşılığı ithalat: Malın gümrüklenmesi işleminden sonra bedelini ödeyerek 

belgenin çekilmesi ile gerçekleşen ithalattır. 

Belge (Vesaik) karşılığı ithalat: Malın gelmiş olma şartı aranmaksızın ithalat yapı-

lan ülkeden yola çıkarılmış olduğunu gösteren belgenin bedelini ödeyerek bankadan 

belge alınması ile gerçekleştirilen ithalattır. 

Kredili İthalat: Bedeli daha sonra ödenmek üzere yapılan vadeli ithalattır. 

Geçici Kabullü ithalat: İhraç etme amacıyla yapılan ithalattır. 

Ankonsinyasyon ithalat: Satışın yapılması ve belirli bir vade sonunda mal bedeli-

nin transfer edilmesi şartıyla yapılan ithalattır (Kaya ve Turguttopbaş, 2012:8-11). 

Ekonomi Bakanlığı'nın ana hizmet birimlerinden biri olarak kurulan İthalat Genel 

Müdürlüğünün görevleri şunlardır (www.ekonomi.gov.tr): 

 İthalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda ön-

görülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak. 
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 Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında 

ithalat ile ilgili politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek ve bu kurumların 

ithalata ilişkin düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek. 

 İthalat Rejimi Kararı da dâhil olmak üzere ithalata dair mevzuatı hazırlamak, 

madde politikalarını teklif etmek, uygulamak, ithalatla ilgili izinleri ve belgeleri ver-

mek, gelişmeleri takip etmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak. 

 İthalatı iç piyasa ve sanayinin ihtiyaçlarını iç ve dış ekonomik gelişmeleri dikka-

te alarak izlemek ve ithal mallarına uygulanacak malî yüklere ilişkin hazırlıkları yürüt-

mek ve uygulanmasını sağlamak. 

 İthal malların Dünya piyasalarına uygun olarak ithalini sağlayıcı tedbirleri al-

mak, uygulamak ve izlemek. 

 Dampinge karşı vergi, sübvansiyona karşı telafi edici vergi ve korunma önlemi 

gibi ticaret politikası savunma araçları ile ilgili mevzuatı hazırlamak, uygulamak, mev-

zuatla verilen görevleri yerine getirmek, ticaret politikası savunma araçlarının etkisini 

incelemek ve ticaret politikası savunma araçlarının etkisiz kılınmasına ilişkin girişimleri 

araştırmak, tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak. 

 İthalat ile ilgili politikaları izlemek, ithalatın her aşamasında gerekli görülecek 

incelemeleri ve denetimleri yapmak, yaptırmak, önlemleri almak ve bu hususlarla ilgili 

düzenlemeler yapmak. 

 Ticaret politikası savunma araçları ile ilgili ikili ve çok taraflı istişareleri yürüt-

mek ve Dünya Ticaret Örgütü ve diğer ülke uygulamalarını takip etmek, bu uygulama-

lar nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Türkiye'nin menfaatlerini ilgili uluslararası 

platformlarda savunmak üzere gerekli önlemleri almak. 

 Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

2.4. TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNİN 1980-2012 DÖNEMİNDE GENEL 

GELİŞİMİ 

Türkiye'nin 1980-2012 dönemi dış ticaretinin gelişimi, Tablo 1'de yer almaktadır. 

Türkiye'nin bu dönemdeki ihracatına bakılırsa, Tablo 1'de görüldüğü gibi, 1980'de 2,9 

milyar dolar olan ihracat yaklaşık 4,5 kat artarak 1990'da 12,9 milyar dolara yükselmiş-

tir. İhracat artışı 1990'lı yıllarda devam etmiş ve ihracat 2000'de 27,8 milyar dolara 

40 
 



 

ulaşmıştır. Özellikle 2001 krizi sonrası hızla artan ihracat 2005'de 73,4 milyar dolara ve 

2008'de 132 milyar dolara yükselmiş, küresel krizin etkisiyle 2009'da 102,1 milyar do-

lara gerileyen ihracat, yeniden yükselerek 2010'da 113,9 milyar dolar ve 2012'de yakla-

şık 152,6 milyar dolar olmuştur. Tablodan görülebileceği gibi, ihracat özellikle 1980-

1988 dönemi ve 2002-2008 döneminde yüksek oranlarda artış göstermiş, 1990-2001 

döneminde krizlerin arkasından TL'nin değer kaybının etkisiyle görece ihracatın hızlan-

dığı görülürken diğer yıllarda ihracat artışı, ithalat artışının gerisinde kalmıştır (Üzüm-

cü, 2010:14). Küresel krizin etkisiyle 2009'da diğer krizlerden farklı olarak ithalatla 

beraber ihracat da gerilemiştir. Bununla birlikte ihracattaki daralma (- %20), ithalattaki 

daralmanın (-%30) gerisinde kalınca bu yıl dış ticaret açıkları gerilemiştir (Dikkaya ve 

Üzümcü, 2010:298). 
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Tablo 1. Türkiye'nin Dış Ticaretinin Gelişimi (1980-2012, Milyon Dolar ve %) 

Yıl İhracat 
(1) 

İthalat 
(2) 

Dış Ticaret 
Dengesi (1-2) 

Dış Ticaret 
Hacmi (1+2) 

İhracat/ithalat 
(%) 

Dış Ticaret 
Hacmi/ GSMH 

(%) 
1980 2 910 7 909 -4 999 10 819 36,8 15,6 
1981 4 703 8 933 -4 230 13 636 52,6 19,2 
1982 5 746 8 843 -3 097 14 589 65,0 22,4 
1983 5 728 9 235 -3 507 14 963 62,0 24,3 
1984 7 134 10 757 -3 623 17 891 66,3 29,5 
1985 7 958 11 343 -3 385 19 301 70,2 28,4 
1986 7 457 11 105 -3 648 18 561 67,1 24,4 
1987 10 190 14 158 -3 968 24 348 72,0 28,3 
1988 11 662 14 335 -2 673 25 997 81,4 28,8 
1989 11 625 15 792 -4 167 27 417 73,6 25,5 
1990 12 959 22 302 -9 343 35 261 58,1 23,4 
1991 13 593 21 047 -7 454 34 640 64,6 23,0 
1992 14 715 22 871 -8 156 37 586 64,3 23,7 
1993 15 345 29 428 -14 083 44 773 52,1 25,1 
1994 18 106 23 270 -5 164 41 376 77,8 31,7 
1995 21 637 35 709 -14 072 57 346 60,6 33,7 
1996 23 224 43 627 -20 402 66 851 53,2 36,5 
1997 26 261 48 559 -22 298 74 820 54,1 38,9 
1998 26 974 45 921 -18 947 72 895 58,7 26,9 
1999 26 587 40 671 -14 084 67 258 65,4 27,2 
2000 27 775 54 503 -26 728 82 278 51,0 31,0 
2001 31 334 41 399 -10 065 72 733 75,7 41,2 
2002 36 059 51 554 -15 495 87 613 69,9 38,0 
2003 47 253 69 340 -22 087 116 593 68,1 38,2 
2004 63 167 97 540 -34 373 160 707 64,8 41,2 
2005 73 476 116 774 -43 298 190 250 62,9 39,5 
2006 85 535 139 576 -54 041 225 110 61,3 42,8 
2007 107 272 170 063 -62 791 277 334 63,1 42,7 
2008 132 027 201 964 -69 936 333 990 65,4 45,0 
2009 102 143 140 928 -38 786 243 071 72,5 39,4 
2010 113 883 185 544 -71 661 299 428 61,4 40,9 

2011 134 907 240 842 -105 935 375 749 56,1 48,5 

2012 152561 236 537 -83 976 389 098 64,5 48,7 

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, 2013. 

 
İhracat artışı, TL'nin yeniden değerlendiği hızlı büyümenin ortamında artış göster-

se bile, 2010 ve 2011 yıllarında ithalat artışının gerisinde kalmıştır. Dış ticaret açıkları-
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nın artması nedeniyle ithalat artışını azaltıcı, ekonomik büyümeyi yavaşlatıcı ekonomi 

politikaları 2012'de gündeme gelmiş ve büyümenin yavaşlaması, kredi artışlarını azaltı-

cı tedbirler ve TL'nin değerlenmesinin önüne geçilmesiyle birlikte ithalat %1,8 oranında 

gerilemiş, ihracat %13,1 artış göstermiştir (TÜİK, 2013). 

Türkiye'nin 1980-2012 döneminde ithalat 1980'de 7,9 milyar dolar iken yaklaşık 2 

katına çıkarak 1990'da 15,8 milyar dolara ulaşmıştır. İthalat artışı 1990-2001 döneminde 

ihracat artışını geride bırakmış, 1995'de 35,7 milyar dolan bulan ithalat, gümrük birliği 

sonrası artarak 2000'de 54,5 milyar dolar olmuştur. 2001 krizinin etkisiyle 41 milyar 

dolara gerileyen ithalat, 2002-2008 döneminde hızla artarak 2005'de 116,7 milyar dola-

ra, 2008'de 201,8 milyar dolara yükselmiştir. İthalatın bu dönemde artmasında özellikle 

enerji fiyatlarının hızla arttığı bir ortamda Türkiye'nin enerji ithalat faturasının artması-

nın büyük etkisi olmuştur. Küresel krizin etkisiyle 2009'da ithalat %30 gerileyerek 141 

milyar dolara inmiş, bu azalmada petrol fiyatlarının yine hızlı şekilde gerilemesinin et-

kisi büyük olmuştur. (Başar ve Üzümcü, 2011:17) Öte yandan hızlı ekonomik topar-

lanma ve TL'nin değerlenmesinin etkisiyle ithalat yeniden artarak 2010'da 185 milyar 

dolara, 2011'de 240 milyar dolara ulaşmıştır. Dış açıklan azaltıcı politika ve alınan diğer 

tedbirlerin etkisiyle ithalat 2012'de %1,8 oranında gerileyerek 236,5 milyar dolar ol-

muştur. Tablo 1'de görüldüğü gibi, genel olarak bu dönemde dış ticaret açıkları da artış 

göstermiştir. Dış ticaret açığı 1980'de 5 milyar dolar iken 1993'de 14,1 milyar dolara 

yükselmiştir. Dış ticaret açıkları 1994 Krizi, 1999 Marmara Depremi, 2001 ve 2008 

krizi gibi yıllarda gerilemiş olsa bile 2000'de 26,7 milyar dolara, 2005'de 43,3 milyar 

dolara, 2008'de 70 milyar dolara, 2011'de 105 milyar dolara ulaşmıştır. Dış açıklan azal-

tıcı politikalar ve alınan tedbirler çerçevesinde dış ticaret açığı 2012'de yaklaşık 84 mil-

yar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Öte yandan artan ihracat ve ithalata bağlı olarak 1980-2012 döneminde dış ticaret 

hacmi de artış göstermiş ve 1980'de 10,8 milyar dolar iken hızlı dışa açılmanın etkisiyle 

1990'da 35 milyar dolara, 2000'de 82 milyar dolara erişmiştir. Dış ticaret hacmi kriz 

yıllarında ithalatın gerilemesine paralel olarak daralmakla beraber kriz sonrası yıllarda 

hızlı toparlanmanın etkisiyle yükselmiştir. Bu çerçevede dış ticaret hacmi 2005'de 190 

milyar dolara, 2010'da 300 milyar dolara ve 2012'de 389,1 milyar dolara yükselmiştir. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı da 1980-2012 döneminde oldukça değişkenlik 

göstermiştir. Bu bağlamda bu oranın gelişiminde bazı noktalar dikkati çekmektedir. Ör-
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neğin ihracatın ithalatı karşılama oranı Tablo 1'de görüldüğü gibi, 1980'de %36,8 gibi 

oldukça düşük bir oranda iken ihracatı teşvik mekanizmalarının etkisiyle 1988'de %81 

oranına kadar yükselmiştir. İthalatın da arttığı bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama 

oranının yükselmesi olumlu bir gelişme olmuştur. Bununla birlikte sermaye hareketleri-

nin liberalleştirildiği 1989'dan itibaren ihracatın ithalatı karşılama oranı azalarak 

1993'de %52'ye gerilemiş, ardından 1994 krizinin etkisiyle daralan ithalat nedeniyle ih-

racatın ithalatı karşılama oranı %77,8 olmuştur. Bununla birlikte ihracatta yapısal bir 

değişime bağlı olmayan bu geçici artışın etkisi takip eden yıllarda azalarak 2000'de ih-

racatın ithalatı karşılama oranı %51 düzeyine gerilemiştir. Bu bağlamda 1994 ve 2001 

krizi öncesi bu oranın gerilemesi krizin bir habercisi gibi düşünülebilir. 2001 krizi son-

rası artan ihracatın etkisiyle ihracat/ithalat oranı yeniden yükselmekle birlikte 2006 yılı-

na doğru düzenli bir gerileme ile %61 düzeyine inmiş, kriz sonrası 2009'da görece iyile-

şen ihracatın ithalatı karşılama oranı 2011'de %56 düzeyine gerilemiş, 2012'de ise yük-

selerek %64,5 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye'nin 1980-2012 döneminde dış ticaretinin genel olarak artması ve Türki-

ye'nin dışa açıklığının artmasına paralel olarak dış ticaretin GSMH içindeki payı da artış 

göstermiştir. Bu çerçevede, Tablo 1'de görüldüğü gibi, dış ticaret/GSMH oranı 1980'de 

%15,6 iken 1988'de %28,8 düzeyine yükselmiştir. Türkiye'nin dışa açıklığını temsil 

eden bu oran 1990'lı yıllarda %30'lar seviyesinde gerçekleşmiş, 2001'de krizin etkisiyle 

(GSMH dolar cinsinden daha fazla küçüldüğü için) %40 düzeyini aşmıştır. Siyasi ve 

makro ekonomik istikrarın yaşandığı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ilk döne-

minde %7 düzeyini bulan yüksek oranlı büyüme ortamında 2002-2008 döneminde hızla 

artan dış ticaret hacmi paralelinde, Türkiye'nin dışa açıklık oranı 2008'de %45 düzeyine 

ulaşırken 2012'de %48,7 gibi oldukça yüksek bir düzeye yükselmiştir. 

Türkiye'nin 1980'li yılların başında uygulamaya konulan liberalleşme ve ihracat 

teşvik politikaları sonucu, Tablo 2'de görüldüğü gibi, Türkiye'nin dünya ihracatından 

(dış ticaretinden) aldığı pay, bu gelişmeye paralel olarak hızla artmıştır. 

Dünya ile entegrasyon çabaları sonucu; Türkiye ihracatının 1980'de dünya dış ti-

caretinde %0,15 olan payı, 1990'da %0,38'e, 2000'de %0.43'e ve 2010'da %0,75 düzeyi-

ne çıkmıştır. Türkiye'nin ihracatının dünya dış ticaretinde payının 2012'de %0,83 olması 

beklenmektedir. Bu oranlar, bir gelişmeyi göstermekle birlikte Türkiye'nin ihracatının 

dünya ticaretindeki payı oldukça düşüktür. Türkiye'nin ithalatının dünya ticareti içinde-
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ki payı da bu dönemde yükselmiştir. Bu bağlamda Türkiye'nin ithalatının dünyadaki 

payı 1980'de %0,40 iken 1990'da %0,66'ya, 2000'de %0,84'e ve 2010'da %1,22 düzeyi-

ne çıkmıştır. Bu oranın 2012'de %1,29 olacağı tahmin edilmektedir. 

Tablo 2. Türkiye'nin İhracat ve İthalatının Dünya Dış Ticaretindeki Payının 

1980-2012 Döneminde Gelişimi 

Yıllar 
Türkiye'nin 

İhracatı (Mil-
yon Dolar) (1) 

Türkiye'nin 
İthalatı (Milyon 

Dolar) (2) 

Dünya 
Ticareti 
(Trilyon 

Dolar) (3) 

İhracatın 
Payı 
(1/3) 
% 

İthalatın Payı 
(1/3) 
% 

1980 2.910 7.909 1.940 0,15 0,40 
1985 7.958 11.343 1.832 0,43 0,62 
1990 12.959 22.302 3.377 0,38 0,66 
1995 21.637 35.709 4.925 0,44 0,73 
2000 27.775 54.503 6.456 0,43 0,84 
2005 73.476 116.774 10.495 0,70 1,11 
2010 113.883 185.544 15.274 0,75 1,22 
2011 134.907 240.842 18.255 0,74 1,32 

2012* 152.561 236.537 18.300 0,83 1,29 
Kaynak: TUİK, 2013 ve WTO, 2013. 

* 2012 yılı dünya ticareti verileri tahminidir. 

 

Bu noktada Türkiye'nin ihracatı ve ithalatının sektörel dağılımı, geniş ekonomik 

kategorilere göre dağılımı ve ülke gruplarına göre dağılımlarını da ele alabiliriz. 

2.5. TÜRKİYE'NİN İHRACATININ 1980-2012 DÖNEMİNDEKİ 

GELİŞİMİNİN ANALİZİ 

Türkiye ihracatının 1980-2012 dönemindeki gelişiminin analizi yapılırken burada 

ihracatın sektörlere göre dağılımı, ihracatın geniş ekonomik kategorilere göre dağılımı 

ve ihracatın ülke gruplarına göre dağılımı üzerinde durulacaktır. 

2.5.1. İhracatın Sektörlere Göre Dağılımı 

Türkiye'nin ihracatının uluslararası standart sanayi sınıflamasına (ISIC) göre dağı-

lımı veya bir başka deyişle sektörel sınıflama çerçevesindeki analizinin yer aldığı Tablo 

3'de görüldüğü gibi, Türkiye'nin toplam ihracatı içinde tarım sektörünün payı 1980'den 
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günümüze hızla gerilerken sanayi ürünlerinin payı hızla yükselmiştir. Bu çerçevede, 

tabloda görüldüğü gibi, Türkiye'nin ihracatında 1980'de tarım ve ormancılık sektörünün 

payı %56,8 iken 1990'da %15,9 düzeyine inmiştir. Tarım ürünlerinin ihracat tutarları 

artmakla birlikte ihracattaki payı gerileyerek, 2000'de %6,1 ve 2012'de %3,4 düzeyine 

kadar inmiştir. Tarımsal ürünlerin ihracattaki payının hızla gerilemesinde sanayi ürünle-

ri ihracatını teşvik edici politikalar ve tarımsal ürünlerin dünya piyasa fiyatlarının ol-

dukça rekabetçi ortamda belirlenmesinin etkisi olmuştur. 

Tablo 3. İhracatın Sektör Dağılımı (1980-2012, Milyon Dolar ve %) 

Yıl Tarım Madencilik İmalat Sanayi Toplam 
Miktar % Miktar % Miktar % 

1980 1.654 56,8 191 6,6 1.065 36,6 2.910 
1985 1.667 20,9 242 3,0 6.049 76,0 7.958 
1990 2.060 15,9 326 2,5 10.504 81,1 12.959 
1995 1.861 8,6 391 1,8 19.260 89,0 21637 
2000 1.684 6,1 400 1,4 25.518 91,9 27.775 
2005 3.469 4,7 810 1,1 68.813 93,7 73.476 
2010 5.091 4,5 2.687 2,4 105.467 92,6 113.883 
2011 5.167 3,8 2.805 2,1 125.963 93,4 134.907 
2012 5.192 3,4 3.162 2,1 143.290 93,9 152.561 

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, 2013. 

 

Buna karşılık sanayi ürünlerinin ihracat tutarları ve ihracat içindeki payı hızla 

yükselmiştir. Bu bağlamda sanayi ürünleri ihracatı 1980'de 1 milyar dolar iken 1990'da 

10 milyar dolara, 2000'de 25 milyar dolara, 2005'de 68,8 milyar dolara ve 2012'de 143,3 

milyar dolar düzeyine yükselmiştir. Sanayi ürünlerinin ihracat içindeki payı 1980'de 

%36,6 iken 1990'da %81'e ve 2000'de %92'ye yükselmiştir. Bu artışta, sanayi ürünleri 

ihracını teşvik eden politikalar, döviz kuru ayarlamaları ve iç talebi kısan, sanayi üreti-

mini dış piyasalara yönlendiren önlemler etkili olmuştur. Bu çerçevede, toplam ihracat 

içinde sanayi ürünlerinin payı 2012'de yaklaşık %94 seviyesine ulaşmıştır. 

Madencilik ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı ise 1980'de %6,6 iken 

2005'de %1,1'e gerilemiştir. Bu yıldan sonra madencilik ürünlerinin ihracattaki payı 

artarak 2010'da %2.4 düzeyine yükselmiş, 2012'de 3,162 milyar dolarlık madencilik 

ihracatı gerçekleştirilmiş ve madencilik ürünlerinin ihracattaki payı %2,1 olmuştur. 
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2.5.2. İhracatın Geniş Ekonomik Kategorilere Göre Dağılımı 

Türkiye'nin ihracatının geniş ekonomik kategoriler (BEC) sınıflaması veya mal 

türleri itibariyle 1980-2012 dönemindeki gelişimi incelendiğinde Tablo 4'de görüldüğü 

gibi, toplam ihracat içinde 1980-2000 döneminde hammadde ve ara malları ihracatı ile 

tüketim malları ihracatı %90-%95 gibi önemli bir pay almışlardır. 

Buna karşın ileri teknoloji gerektiren yatırım malları ihracatı %2 ile %5 arasında 

bir pay alabilmiştir. Bu bağlamda 1980'de hammadde ve ara malları ihracatı 1,5 milyar 

dolar, tüketim malları ihracatı 1,3 milyar dolar ile ihracatın %98'ni oluştururken özellik-

le bu dönemdeki ihracatı teşvik politikalarının etkisiyle 2000 yılında bu mal grupları 

sırasıyla 11,5 milyar dolar ve 14 milyar dolarlık ihracatla toplam ihracatın %92'sini 

oluşturmuşlardır. 

Tablo 4. İhracatın BEC Sınıflaması Dağılımı (1980-2012, Milyon Dolar ve %) 

Yıl 
Yatırım Malları Hammadde ve Aramalları Tüketim Malları Toplam 

Miktar % Miktar % Miktar %  
1980 49 1,7 1.528 52,5 1.333 45,8 2.910 
1985 202 2,5 4.481 56,3 3.275 41,2 7.958 
1990 305 2,4 5.992 46,2 6.661 51,4 12.959 
1995 848 3,9 8.934 41,3 11.849 54,8 21.637 
2000 2.176 7,8 11.565 41,6 13.987 50,4 27.775 
2005 7.998 10,9 30.290 41,2 34.835 47,4 73.476 
2010 11.771 10,3 56.381 49,5 45.321 39,8 113.883 
2011 14.192 10,5 67.941 50,4 52.218 38,7 134.907 
2012 13.749 9,0 82.706 54,2 55.590 36,4 152.561 

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret istatistikleri Veri Tabanı, 2013. 

 

Hammaddde ve aramalları ihracatı Türkiye'nin toplam ihracatı içinde 2000'de 

%41 paya sahipken yükselerek 2012'de %54 pay almış, tutar olarak da 11,5 milyar do-

lardan 82,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu grupta yer alan aramalları ihracatının yük-

selmesi olumlu bir gelişme olarak düşünülebilir. Öte yandan tüketim malları ihracatı 

2000'de 14 milyar dolarken (toplam ihracatın %50'si) bu dönemde artarak 2012'de 55,6 

milyar dolara yükselmiştir. Tüketim mallarının toplam ihracat içindeki payı bu dönemde 

gerileyerek 2012'de %36,4 olmuştur. Yatırım malları ihracatında 2000'li yıllarda belir-

gin bir artış ortaya çıkmış, 2005'de 8 milyar dolara (oran olarak %11) ve 2012'de 13,7 

milyar dolara (oran olarak %9) ulaşmıştır. Yatırım malları ihracatının bu dönemde art-
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ması ihracatta daha ileri teknoloji gerektiren malların üretimi ve ihracatının artması ba-

kımından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. 

2.5.3. İhracatın Coğrafi Bölgeler ve Ülke Gruplarına Göre Dağılımı 

Türkiye'nin ihracatına coğrafi açıdan bakıldığında Avrupa ülkelerine (AB ve diğer 

Avrupa ülkeleri toplamı) yapılan ihracatın önemli yer tuttuğu, ülke gruplarına göre dağı-

lımına bakıldığında OECD ülkelerinin en önemli paya sahip olduğu, Tablo 5'de görül-

mektedir. Küresel kriz sonrası taleplerinin azalmasına paralel biçimde AB ve OECD ül-

kelerine yapılan ihracat tutarları miktar olarak artsa bile payları belirgin azalış göster-

miştir. Örneğin AB ülkelerine 1980'de yapılan ihracatın değeri 1,7 milyar dolar ve ihra-

catta payı %57,3 iken küresel kriz sonrası bu ülkelere yapılan ihracat 2010'da 52,7 mil-

yar dolara yükselmiş, ancak oransal pay %46,3'e gerilemiştir. AB ülkelerine ihracat 

2011'de 62,3 milyar dolara yükselmiş (oransal pay %46,2) ve 2012'de gerileyerek 59,2 

milyar dolara (oransal payı %38,8) inmiştir. OECD ülkelerinin payı 1980-1990 döne-

minde %70 civarında iken 2010'da %50 ve 2012'de %43,5 düzeyine gerilemiştir. 
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Tablo 5. İhracatın Ülke Gruplarına Göre Dağılımı (Milyon Dolar ve %) 

Grup 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 
Miktar milyon dolar) 

AB 27 1.668 7.485 12.207 15.664 41.365 52.685 62.347 59.241 
Diğer Ülkeler 1.242 5.474 9.430 11.216 29.137 59.114 70.015 91.025 
Diğer Avrupa 354 1.183 2.107 1.855 5.855 11.373 12.976 14.373 
Afrika 109 748 1.071 1.373 3.631 9.283 10.334 13.361 
Amerika 141 1.052 1.754 3.596 5.960 6.078 7.926 9.636 
Ortadoğu 550 1.629 2.363 2.573 10.184 23.295 27.935 42.477 
Diğer Asya 86 780 1.643 1.298 3.029 8.581 10.199 10.582 

Seçilmiş Ülke Grupları 
OECD 1.910 9.168 14.095 19.672 45.847 57.394 67.114 66.346 
EFTA 129 333 293 324 820 2.416 1.887 2.601 
KEİ 102 239 2.426 2.467 8.620 14.456 17.768 18.799 
ECO 91 545 911 874 2.670 7.617 9.292 16.569 
BDT - - 1.998 1.517 4.785 10.288 13.377 15.083 
Türk Cumh. - - 545 572 1.409 3.921 5.040 5.845 
İKO 665 2.350 3.697 3.573 13.061 32.470 37.325 55.249 
Akdeniz Havza 370 1.324 2.114 2.746 6.760 14.911 14.897 16.730 
OPEC 385 1.653 1.729 1.573 7.955 19.065 21.822 37.993 
NAFTA - - 1.618 3.350 5.439 4.388 5.604 6.879 
APEC - - 4.021 4.940 9.539 14.357 18.038 19.897 
D-8 - - 756 806 2.115 6.439 7.579 14.943 
G-8 - - 11.691 14.765 32.682 40.418 48.508 48.099 
Toplam 2.910 12.959 21.637 27.775 73.476 113.883 134.907 152.561 

Oransal Pay (%) 
AB-27 57,3 60,5 56,4 56,4 56,3 46,3 46,2 38,8 
Diğer Ülkeler 42,7 39,5 43,6 40,4 39,7 51,9 51,9 59.7 
Diğer Avrupa 12,2 9,1 9,7 6,7 8,0 10,0 9,6 9,4 
Afrika 3,7 5,8 4,9 4,9 4,9 8,2 7,7 8,8 
Amerika 4,8 8,3 8,1 12,9 8,1 5,3 5,9 6,3 
Ortadoğu 18,9 12,6 11,0 9,3 13,9 20,5 20,7 27,8 
Diğer Asya 2,9 6,0 7,6 4,7 4,1 7,5 7,6 6,9 

Seçilmiş Ülke Grupları 
OECD 68,2 71,1 66,2 68,4 60,4 50,4 49,7 43,5 
EFTA 4,4 2,6 1,6 1,2 1,1 2,1 1,4 1,7 
KEİ 3,5 1,8 11,2 8,9 11,7 12,7 13,2 12,3 
ECO 3,1 4,2 4,6 3,1 3,6 6,7 6,9 10,9 
BDT - - 9,5 5,9 6,9 9,0 9,9 9,9 
Türk Cumh. - - 2,5 2,1 1,9 3,4 3,7 3,8 
İKO 22,3 18,1 17,1 12,9 17,8 28,5 27,7 36,2 
Akdeniz Havza 12,7 10,2 9,8 9,2 9,2 13,1 11,1 11,0 
OPEC 13,2 12,8 8,0 5,7 10,8 16,7 16,2 24,9 
NAFTA - - 7,5 12,1 7,4 3,9 4,2 4,5 
APEC - - 18,6 17,8 12,7 12,6 13,4 13,0 
D-8 - - 3,5 2,9 2,9 5,7 5,6 9,8 
G-8 - - 54,0 53,2 44,5 35,5 36,0 31,5 
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, 2013. 
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OECD ülkelerine yapılan ihracatta, AB ülkeleri önemli bir yer tuttuğundan ihraca-

tın ülke grupları itibariyle dağılımında AB ülkeleri halen yüksek bir paya sahip olmakla 

birlikte, Türkiye'nin geleneksel ihracat partnerleri olan OECD ülkeleri ve AB ülkeleri-

nin ihracattaki payının kriz sonrası diğer ülke gruplarının gerisinde kaldığı dikkati çek-

mektedir. Bu çerçevede Türkiye'nin son dönemde başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 

Asya ülkeleri ve Afrika ülkelerine doğru ihracatının arttığı gözlenmektedir. Bu durumun 

ortaya çıkmasında AB ülkelerinin talep daralmasına karşı ihracat pazarlarını çeşitlen-

dirme (2012 yılında Afrika kıtasına ihracatın payının %9 düzeyine; ECO üyelerine ihra-

catın payının %11 oranına ve İKÖ üyelerine ihracatın payının %36'ya çıkarılması) çaba-

sı kadar, Ortadoğu ülkelerinin artan petrol gelirlerine bağlı olarak bu ülkelere ihracatın 

artmasının (OPEC üyelerine yapılan ihracatın payının 2012'de %25'e çıkması) etkisi 

bulunmaktadır. 

2.6. TÜRKİYE'NİN İTHALATININ 1980-2012 DÖNEMİNDEKİ 

GELİŞİMİNİN ANALİZİ 

Bu başlık altında Türkiye'nin 1980-2012 dönemindeki ithalatının gelişiminin ana-

lizi; ithalatın sektörlere göre dağılımı, ithalatın geniş ekonomik kategorilere göre dağı-

lımı ve ithalatın ülke gruplarına göre dağılımı biçiminde olacaktır. 

2.6.1. İthalatın Sektörlere Göre Dağılımı 

Türkiye'nin ithalatının 1980-2012 dönemindeki sektörel dağılımına bakıldığında 

ihracatta olduğu gibi ithalatta da imalat sanayi ürünlerinin en büyük payı oluşturduğu 

görülmektedir. İmalat sanayi ürünleri ithalatını sırasıyla oransal pay olarak madencilik 

ürünleri ile tarım ve ormancılık ürünleri takip etmektedir. 

Tablo 6'da görüldüğü gibi, imalat sanayi ürünleri ithalatı 1980'de 4,6 milyar dolar 

iken 2000'de 44,2 milyar dolara, 2011'de 183,9 milyar dolara yükselmiş, 2012'de 176,2 

milyar dolar olmuştur. Madencilik ürünleri ithalatı 1980'de 3,1 milyar dolarken 2000'de 

7,1 milyar dolara, 2012'de 42,2 milyar dolara ulaşmıştır. Tarım ürünleri ithalatı ise 

1980'de sadece 80 milyon dolar iken 2000'de 2,1 milyar dolara, 2010'da 6,5 milyar dola-

ra yükselmiştir. Tarım ithalatı, 2011'de 8,9 milyar dolara ulaşmış, 2012'de bir miktar 
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gerileyerek 7,4 milyar dolar olmuştur. Tarım ürünleri ithalatı, gümrük birliği sonrası 

(bazı yıllarda tarım ürünleri ihracatının gerisinde kalsa da) genellikle tarım ürünleri ih-

racatını geçmeye başlamış, Türkiye, tarım ürünleri net ithalatçısı durumuna gelmiştir. 

Bu durumun ortaya çıkmasında tarım ürünlerinde AB'ne gümrük birliği sonrası karşılık-

lı taviz rejiminin etkisi yanı sıra, 1994 krizi sonrası tarımsal desteklerin azaltılması ve 

son dönemde canlı hayvan ithalatı başta olmak üzere tarımsal ürünler ithalatının artma-

sının büyük etkisi olmuştur. 

Tablo 6. Türkiye İthalatının Sektörel Dağılımı (1980-2012, Milyon Dolar ve %) 

Yıl Tarım Madencilik İmalat Sanayi Toplam Miktar % Miktar % Miktar % 
1980 80 1,0 3.154 39,9 4.675 59,1 7.909 
1985 282 2,4 3.606 31,8 7.455 65,7 11.343 
1990 1.137 5,1 4.212 18,9 16.403 74,0 22.302 
1995 1.907 5,3 4.082 11,4 28.555 80,0 35.709 
2000 2.123 3,9 7.097 13,0 44.200 81,0 54.503 
2005 2.801 2,4 16.321 14,0 94.208 80,7 116.774 
2010 6.457 3,5 25.933 14,0 145.367 78,3 185.544 
2011 8.895 3,7 37.331 15,5 183.930 76,4 240.842 
2012 7.446 3,1 42.247 17,9 176.228 74,5 236.537 

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, 2013. 

 

İthalatın sektörel dağılımında bu dönemde ortaya çıkan trendlere yakından bakıla-

cak olursa, üç sektörün ithalatının da tutar olarak arttığı, tarım ürünleri ithalat oranları-

nın görece önce yükselme gösterdiği, fakat 1995 sonrası göreli payının azaldığı, maden-

cilik ürünleri ithalatının göreli payının 1995'e kadar düzenli olarak geriledikten sonra 

günümüze doğru artış gösterdiği ve imalat sanayi ürünleri ithalatının oransal payının ise 

genel olarak (2010 sonrası dışında) arttığı söylenebilir. 

Bu çerçevede, Tablo 6'da görüldüğü gibi, 1980'de ithalat içerisinde imalat sanayi 

ürünlerinin payı %59; madencilik ve taşocakçılığı ürünlerinin payı %39,8 ve tarım 

ürünlerinin payı ise %1 iken 1990'lı yılların sonunda imalat sanayi ürünlerinin toplam 

ithalat içindeki payı, %81'e yükselmiş, madencilik ürünlerinin payı %13 düzeyine geri-

lemiş ve tarım ürünlerinin payı (1995'de %5,3 oranına yükselse bile) %3,9 düzeyine 

yükselmiştir. Türkiye'nin 2012'de toplam ithalatı içinde imalat sanayinin payı görece 

azalarak %74,5 düzeyine ve benzer biçimde tarım ürünlerinin payı %3,1 oranına geri-

lemiş, madencilik ürünleri ithalatının payı ise yaklaşık %18 olmuştur. 
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2.6.2. İthalatının Geniş Ekonomik Kategorilere Dağılımı 

Türkiye'nin dış ticareti içerisinde, geniş ekonomik kategorilerin sınıflamasına 

(BEC) göre ithalat incelendiğinde; hammadde ve ara mallar ithalatının, toplam ithalat 

içerisinde ağırlıklı pay oluşturduğu görülmekte, ardından sırayla yatırım malları ithalatı 

ve tüketim malları ithalatı gelmektedir. Öte yandan ithalatın geniş ekonomik kategorile-

re veya mal türlerine göre dağılımının ithalatın sektörel dağılımından daha önemli an-

lamlar içerdiği için Türkiye'nin ithalatının analizinde daha açıklayıcı bilgiler sunduğu da 

söylenebilir. Özellikle enerji (petrol ve türevleri) ithalatının hammadde ve aramalları it-

halatı içinde yer alması ve Türkiye'nin enerji ithalatına bağımlılığı, bu kategorideki 

oransal değişimler üzerinden açıkça izlenebilmektedir. 

Tablo 7. İthalatın BEC Sınıflaması Dağılımı (1980-2012, Milyon Dolar ve %) 

Yıl 
Yatırım 
Malları 

Hammadde ve 
Aramalları 

Tüketim 
Malları Toplam 

Miktar % Miktar %  Miktar % 
1980 797 10,0 6.747 85,3 363 4,6 7.909 
1985 1.825 16,1 8.853 78,0 664 5,9 11.343 
1990 4.020 18,0 16.152 72,4 2.099 9,4 22.302 
1995 8.093 22,7 25.197 70,6 2.329 6,5 35.709 
2000 11.365 20,9 36.009 66,1 6.928 12,7 54.503 
2005 20.363 17,4 81.868 70,1 13.975 12,0 116.774 
2010 28.818 15,5 131.445 70,8 24.734 13,3 185.544 
2011 37.270 15,5 173.140 71,9 29.692 11,1 240.842 
2012 33.924 14,3 174.923 74,0 26.699 11,3 236.537 

Kaynak: TUİK Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, 2013. 

 

İthalatın geniş ekonomik kategorilere göre dağılımının yer aldığı Tablo 7'de görül-

düğü gibi, 1980'de hammadde ve aramalları ithalatı 6,7 milyar dolar, yatırım malları it-

halatı yaklaşık 800 milyon dolar ve tüketim malları ithalatı 363 milyon dolar iken dü-

zenli bir artış göstererek 2012'de yatırım malları ithalatı 33,9 milyar dolar, hammadde 

ve aramalları ithalatı yaklaşık 175 milyar dolar ve tüketim malları ithalatı 26,7 milyar 

dolar değerine ulaşmıştır. 

Oransal olarak Türkiye'nin bu dönemdeki ithalatının mal türlerine göre ayrımına 

bakıldığında, 1980'de hammade ve aramallarının toplam ithalattaki payı %85,3 düze-

yinde iken 2000'e kadar sürekli gerileyerek %66 oranına inmiştir. Ancak, petrol fiyatla-

rının artmasına paralel biçimde 2003 sonrası hammadde ve aramalları ithalatının payı 
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yeniden yükselerek 2012'de %74 düzeyine ulaşmıştır. Yatırım malları ithalatının, top-

lam ithalat içindeki payı ise dalgalı bir gelişim göstermiş, 1980'de %10 düzeyinde iken 

1995'de %22,7 düzeyine kadar yükselmiş, daha sonraki yıllarda ise gerileyerek 2012'de 

%14,3 düzeyine inmiştir. Tüketim malları ithalatının toplam ithalat içindeki payı 

1980'de %4,6 düzeyinde iken genel olarak bir artış göstermiş, kriz yılları sırasında bir 

miktar oransal payı gerilese de 2010'da %13,3 düzeyine ulaşmış ve 2012'de ithalatın 

genel olarak gerilediği ortamda %11,3 pay almıştır. 

Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasına paralel olarak teknolojik düzeyi yüksek 

yatırım malları ithalatının artması ve enerji ithalatının artması doğal bir gelişme olarak 

görülebilir. Türkiye'nin refah düzeyinin artmasına bağlı olarak enerji ithalatı ve tüketim 

malları ithalatının artışı da anlamlı görülebilir. Ancak son yıllarda hem enerji fiyatları-

nın yükselmesi ve hem de TL'nin dolar ve euro karşısında değer kazanmasına bağlı ola-

rak enerji ithalatı ve tüketim malları ithalat tutarlarının artması dış açıkların önemli bir 

kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle büyüme sürecinde enerji ihtiyacının artması söz 

konusu olduğu için üretilen ve ithal edilen enerjinin verimli kullanılması ve alternatif 

enerji kaynaklarının devreye alınması gereklidir. Ayrıca diğer aramalları ve tüketim 

malları ithalatının azaltılması anlamında TL'nin değerlenmesinin önüne geçilmesi kadar 

mümkün olduğunca kamu ve özel kesimde yerli malı kullanmanın özendirilmesi ve ka-

liteli yerli ürünler üreterek bilinçli üretim ve tüketimin teşvik edilmesi gerekmektedir. 

2.6.3. İthalatın Coğrafi Bölgelere ve Ülke Gruplarına Göre Dağılımı 

Türkiye'nin ithalatının ülke ve ülke gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, ihra-

catta olduğu gibi, OECD ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB27) ülkelerinin ithalatta da 

önemli paya sahip olduğu söylenebilir. 

Tablo 8'de görüldüğü gibi Türkiye'nin ithalatı içinde OECD ülkelerinin payı, 

1980'de (3,8 milyar dolarla) %48,2 iken 1995'de (24,6 milyar dolarla) %69 düzeyine 

kadar yükselmiştir. OECD ülkelerinden yapılan ithalat, 2000 yılı sonrasında gerileme 

göstermeye başlamış, küresel krizin etkisiyle 2010'da (99,3 milyar dolarla) %53,6 ve 

2012'de (113,7 milyar dolarla) %48,1 oranına gerilemiştir. İthalatımızın OECD ülkele-

rinden gerilemesinde, bu grubun üyesi olmayan Rusya ve İran'dan petrol ve doğalgaz 

ithalatı ile Çin'den aramalı ithalatının büyük oranda artmasının etkisi olmuştur. 
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AB ülkeleri, Türkiye'nin geleneksel dış ticaret partneri olarak ithalatta da önemli 

bir yer tutmaktadır. AB ülkelerinden ithalatın toplam ithalat içerisindeki payı, 1980'de 

3,1 milyar dolarlık ithalatla %39,8 iken 1990 yıllarda özellikle gümrük birliği sonrası 

artarak 2000 yılında 28,5 milyar dolarlık ithalatla %52,3 oranına yükselmiş, daha son-

raki yıllarda görece düşerken, küresel kriz sonrası düşüş hızlanmış ve AB-27 ülkelerinin 

ithalat içindeki payı 2010'da 72,2 milyar dolarlık ithalatla %39 oranına ve 2012'de 87,4 

milyar dolarlık ithalatla %37 oranına inmiştir. AB ülkelerine ithalatın oransal olarak 

gerilemesinde, OECD ülkelerinde olduğu gibi, bu gruba dahil olmayan diğer ülkelerden 

yapılan ithalatın çok daha fazla artmasının etkisi olmuştur. 

Türkiye'nin ithalatı içinde İslam ülkelerinin (İKÖ) payına bakıldığında, bu ülke-

lerden 1980'de yapılan ithalat 3,2 milyar dolar tutarında gerçekleşmiştir. Özellikle o 

dönemde Ortadoğu ülkelerinden yapılan petrol ithalatı nedeniyle İslam ülkelerinin itha-

lat içindeki payı 1980'de %41 paya sahip olmuştur. Petrol fiyatlarının fazla artmadığı 

19802000 döneminde İKÖ ülkelerinden ithalat miktar olarak artsa da oransal payı 

%11,6 düzeyine kadar gerilemiş, 2000 sonrası miktar olarak artış göstermiş ve 2010'da 

yaklaşık 28 milyar dolara ulaşmıştır. İKÖ ülkelerinden ithalat 2012'de 31,6 milyar dola-

ra ulaşmış ve oransal payı da %13,4 olmuştur. 
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Tablo 8. İthalatın Ülke Gruplarına Göre Dağılımı (Milyon Dolar ve %) 

Grup 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 
Miktar (milyon dolar) 

AB 27 3.146 10.597 18.025 28.527 52.696 72.244 91.128 87.446 
Diğer Ülkeler 4.764 11.705 17.684 25.480 63.318 112.422 148.675 148.045 
Diğer Avrupa 645 2.141 3.937 6.149 20.386 30.312 35.979 37.409 
Afrika 873 1.338 1.386 2.714 6.047 6.414 6.767 5.922 
Amerika 532 2.512 4.149 4.799 7.857 16.799 22.750 20.234 
Ortadoğu 2.430 2.706 2.761 3.373 7.967 16.091 20.439 21.410 
Diğer Asya 194 2.356 4.219 6.933 20.581 41.422 53.144 49.602 

Seçilmiş Ülke Grupları 
OECD 3.809 15.123 24.630 36.821 69.583 99.379 121.328 113.722 
EFTA 368 597 892 1.155 4.440 4.002 5.846 5.238 
KEİ 466 364 3.998 6.746 20.480 33.592 38.770 41.502 
ECO 818 577 1.137 1.543 5.108 13.298 17.306 16.429 
BDT - - 3.265 5.693 17.253 30.600 33.159 35.241 
Türk Cumhur. - - 287 628 1.267 4.615 3.642 3.558 
İKO 3.281 3.853 4.624 6.321 14.459 27.949 31.418 31.690 
Akden. Havzası 1.002 1.396 1.685 3.458 3.016 5.292 7.023 6.191 
OPEC 3.128 3.322 3.098 4.150 5.623 12.213 18.863 20.386 
NAFTA - - 4.101 4.219 6.019 13.729 18.045 15.952 
APEC - - 10.097 14.316 37.398 68.367 84.294 82.705 
D-8 - - 1.489 1.697 5.720 12.987 19.478 17.815 
G-8 - - 20.065 27.485 53.621 78.679 97.068 94.270 
Toplam 7.909 22.302 35.709 54.503 116.775 185.544 240.842 236.537 

Oransal Pay (%) 
AB-27 39,8 47,5 50,5 52,3 47,9 39,0 37,8 37,0 
Diğer Ülkeler 60,2 52,5 49,5 46,7 51,4 60,6 61,7 62,6 
Diğer Avrupa 8,2 9,6 11,0 11,3 13,9 16,3 14,9 15,8 
Afrika 11,0 6,0 3,9 5,0 5,2 3,5 2,8 2,5 
Amerika 6,7 11,3 11,6 8,8 9,3 9,0 9,4 8,8 
Ortadoğu 30,7 12,1 7,7 6,2 7,3 7,0 8,5 9,1 
Diğer Asya 2,5 10,6 12,2 12,7 11,8 21,7 22,1 21,0 

Seçilmiş Ülke Grupları 
OECD 48,2 67,8 69,0 67,6 60,0 53,6 50,4 48,1 
EFTA 4,7 2,7 2,5 2,1 3,8 2,2 2,4 2,2 
KEİ 5,9 1,6 11,2 12,4 17,5 17,8 16,1 17,5 
ECO 10,3 2,6 3,2 2,8 4,3 6,3 7,2 6,9 
BDT - - 9,1 10,4 11,2 15,6 13,8 14,9 
Türk Cumh. - - 0,8 1,2 1,1 2,5 1,5 1,5 
İKO 41,5 17,3 12,9 11,6 13,4 12,0 13,0 13,4 
Akdeniz Havza 12,7 6,3 4,7 6,3 2,6 2,9 2,9 2,6 
OPEC 39,5 14,9 8,7 7,6 4,8 6,6 7,8 8,6 
NAFTA - - 11,5 7,7 5,2 7,4 7,5 6,7 
APEC - - 28,3 26,3 32,0 36,8 35,0 35,0 
D-8 - - 4,2 3,1 4,9 7,0 8,1 7,5 
G-8 - - 56,2 50,4 45,9 42,4 40,3 39,9 
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, 2013. 
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Türkiye'nin toplam ithalatı içerisinde NAFTA ülkelerinin payı 1995'de %11,5 

iken gerileme göstermiş ve 2012'de %6,7 olmuştur. Tablo 8'de görüldüğü gibi, Türki-

ye'nin ithalatında OECD ülkeleri, AB ülkeleri ve Amerika kıtasındaki ülkelerin payının 

gerilediği görülmektedir. Buna karşılık diğer ülkelerin ithalat içindeki payının giderek 

arttığı ve bu gelişmede enerji ithalatı bağlamında hem diğer Avrupa ülkeleri ve hem de 

BDT içinde yer alan Rusya ile olan ithalattaki artış ile "ithalatımızın Asyalaşması" an-

lamına gelen, Çin ve İran başta olmak üzere Diğer Asya ülkeleriyle ithalattaki büyük 

artışların etkisi bulunmaktadır. Nitekim tablodan izlenebileceği gibi, bu dönemde Orta-

doğu ve İKÖ üyesi ülkeler kaynaklı ithalatın payı son iki yıllardaki göreceli oransal artış 

göz ardı edildiğinde neredeyse aynı kalırken diğer Asya ülkeleri ve BDT'nin payı ise 

düzenli biçimde artış göstermiştir (Dikkaya ve Üzümcü, 2010: 310). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KONYA OSB, DIŞ TİCARET SORUNLARI VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİNE YÖNELİK KONYA ORGANİZE SANAYİ 

BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KTO ÜYESİ FİRMALAR 

ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI 

3.1. KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ'NE GENEL BAKIŞ 

Ekonomisi öncelikle tarıma dayanan, daha sonra tarımda kullanılan tarımsal araç-

ları kendi bünyesinde üretip tarımsal sanayi de öne çıkan, sanayileşme çabalarının 1950 

yıllarında başladığı, devlet yardımlarından pek yararlanmadığı için KOBİ'lerin yoğun 

olduğu (Küçükdere, 1996:28), 15'i ilçelerde 21'i merkezde olmak üzere toplam 36 sa-

nayi sitesinin kurulduğu bir şehir olan Konya'da, planlanan sanayi yatırımlarını belli 

yerlerde toplamak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalarına başlandı. 

3.1.1. Konya I. Organize Sanayi Bölgesi 

Konya'da planlanan küçük sanayi yapısından orta ölçekli sanayi yapısına geçiş 

1960'lı yılların ortalarından itibaren gerçekleşmeye başlamıştır. Ülke genelinde Organi-

ze Sanayi Bölgesi'nin kavram olarak dahi ne olduğu tam bilinmiyorken Organize Sanayi 

Bölgesi kurma teşebbüsü (Vural, 1995:1) Konya Belediyesi tarafından başlatılmıştır 

(TOBB, 1987:1). Konya Belediyesi'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sanayi ve Tica-

ret Bakanlığı) ile üstlendiği bölgenin alt yapı ve üst yapı çalışmaları, Belediye ve ilgili 

kuruluşlar tarafından yapılmıştır (Küçükşenel, 1993:1). Teşebbüsüne 1966 yılında baş-

lanan ve 150 hektar alan üzerinde 1967-1970 yılları arasında tamamlanarak hizmete 

giren Konya I. Organize Sanayi Bölgesi (Vural, 1993:1), Konya şehir merkezinin kuze-

yinde, batısında İstanbul- Konya karayolu, doğusunda Konya-Ankara karayolu ve buna 

paralel olarak demiryolu, güneyinde ise Konya-Adana-Karaman yollarının bağlandığı 

çevre yolu ile sınırlanmış, küçük sanayi bölgesinin hemen bitiminde kurulmuştur 
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(www.kosb.org.tr). Kurulduktan sonra 1978 senesinde yapılan imar planı ile Organize 

Sanayi Bölgesi tanımına uygun bir sanayi alanı oluşturulmaya çalışılan I. Organize Sa-

nayi Bölgesi, 12.04.2000 tarihinde kabul edilen Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluş, 

yapım ve işletilmesi esaslarını düzenleyen 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanu-

nu ile Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinin bütün hakları kendi bünyesinde kurula-

rak yönetimi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na geçmiştir. 4562 sayılı kanunun yürürlü-

ğe girmesinden sonra Konya I. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nun girişimle-

riyle 2001 yılında Konya I. OSB Müdürlüğü kurulmuştur. Ayrıca Konya I. OSB'deki 

sanayiciler, zamanla buranın yeterli olmamasından dolayı, 2. 3.ve 4. Organize Sanayi 

Bölgeleri'nin kurulmalarını da sağlamışlardır (Ceylan, 2005:1). 

1993 yılı sonu itibariyle toplam 72 adet sanayi işletmesinde yaklaşık 4000 kişiye 

istihdam sağlandığı I. Organize Sanayi Bölgesi'nde, ağırlıklı olarak tarım makinaları ve 

otomotiv yan sanayi üretimiyle uğraşan işletmelerin yanı sıra mermer, alüminyum tüp, 

inşaat malzemeleri firmaları da yer almaktadır (Vural, 1993:1). 1999 yılında faaliyette 

olan firma sayısı 87'ye yükselmiş, 26 firma ile otomotiv yan sanayi imalatıyla uğraşan 

firmalar ilk sırada, 17 firma ile tarım makinaları imalatıyla uğraşan firmalar ikinci sıra-

da yer almıştır (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, 2000:30). 2007 yılı ilk dokuz itibariyle 

I. Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yan sanayi, tarımsal alet ve makina imalatı, 

makine ve yedek parça imalatı, sondaj, boru ve sulama sistemleri imalatı, plastik boya 

ve kimyasal ürün imalatı sektörlerinde firmalar üretimlerini sürdürürken, faaliyetine 

devam eden firma sayısı 150, istihdam edilen kişi sayısı 2007 yılı ilk dokuz ay itibariyle 

3243 kişi (Ceylan, 2007), 2008 yılı Ocak-Temmuz sonunda ise yine 150 firma faaliyet-

lerini sürdürürken, istihdam edilen kişi sayısı 3323'e yükselmiştir (Ceylan, 2008). 

Konya I. Organize Sanayi Bölgesi'nin en önemli özelliklerinden birisi, en az 

1500-2000 m2'den başlayan ve sanayicilerin kullanımına verilen Organize Sanayi Böl-

geleri parsellerinin, Konya I. Organize Sanayi Bölgesi'nde 1000 m2 gibi daha küçük 

parsellere ayrılarak sanayicilere verilmesidir. Konya'daki küçük sanayi işletmelerinin 

gelişmesinin amaçlandığı bu uygulama (TOBB, 1987:18), oldukça kısıtlı olanaklar için-

de faaliyet gösteren küçük ölçekli firmaların gelişmesinde önemli bir rol oynamış, Kon-

ya'nın KOBİ başkenti olarak nitelenmesinin temellerini oluşturmuştur. 

Konya I. Organize Sanayi Bölgesi, ilin gelişmesine bağlı olarak ihtiyaçları karşı-

layamayacak duruma gelmiş ve 15.07.1976 tarihinde II. Organize Sanayi Bölgesi'nin 

kurulmasına karar verilmiştir (Küçükşenel, 1993:14). 
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Vizyonu ve amacını, 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi'nin doğmasına sebep olan, 

"Sanayi Bölgesi"nin; fiziksel altyapı unsurlarına bir bütün olarak yer vermek, genel 

hizmetlerle ilgili tesisleri gereksinimler ölçüsünde yapmak ve oluşturulacak ekonomik, 

teknik, idari kadro ile, girişimcilerin gereksinim duyacakları danışma hizmetlerini sağ-

lamak olarak belirten I. OSB Başkanı Ali Akbaş tarafından, Konya I. OSB ile ilgili ak-

tarılan bilgiler, yapılan hizmetler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri aşağıda ana 

maddeler olarak belirtilmiştir; 

- Organize Sanayi Bölgesi'nde Arıtma Tesisi mevcut olmayıp sanayicilerin atık 

suları KOSKİ'nin atık su kanallarına akmaktadır. Sanayicilerin içme suyu ihtiyacı KOS-

Kİ'nin şebekelerinden sağlanmaktadır. 

- Organize Sanayi Bölgesi'nin şehir merkezine yakın olması ve önünden Tramvay, 

otobüs ve dolmuş geçmesinden dolayı, ulaşım açısından sanayicilerin herhangi bir soru-

nu bulunmamaktadır. 

- Organize Sanayi Bölgesi içerisinde şu anda mevcut olan sosyal tesis olarak, SSK 

Sağlık İşleri İl Müdürlüğü binası ve lojmanıyla birlikte bir adet cami vardır. 

- I. Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin en eski OSB'lerinden olması sebebi ile 

alt yapı çalışmaları tamamen bitmiştir. Çevre düzenlemesine gelince bu konu ile ilgili 

olarak OSB içerisindeki mevcut kaldırımlar ve yolların asfalt işlemi sıfırdan yapılma 

aşamasındadır. 

- 2006 yılında OSB içerisinde yapılan yatırımların en başında Doğalgaz altyapısı-

nın bitirilmesi olmuş ve sanayicilerin doğalgaz kullanması sağlanmıştır. 

- Yapılan bir diğer çalışma ise OSB içerisinde bulunan sokakların bir kısmının 

kaldırımları yenilenmiştir. 

- I. Organize Sanayi Bölgesi'nin en çok karşılaştığı sorunlar, şehir merkezinde 

kalması sebebi ile OSB içerisindeki yolların yapım ve bakım işidir. Bu konuda ilgili 

Belediyelerden de gerekli yardımı alamamaktadır. 

- 4562 sayılı OSB Kanunu oluşturulurken birçok eksiklikleriyle beraber çıkmıştır. 

Mesela sanayicilere İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilirken bütün İşlemler Bölge 

Müdürlüğü'nce yapılarak Ruhsat düzenlenmekte, fakat harcı ilgi Belediye hesabına 

yatmaktadır. 

- I. Organize Sanayi Bölgesi tarafından firmalara sağlanan hizmetler ise doğalgaz 

hizmeti, OSB içindeki yapılan yapılaşmalara Ruhsat verilmesi gibi hizmetlerdir. 
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- I. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Bayrampaşa Caddesi ise Konya-

Ankara ve Konya-İstanbul Kara Yolunu bağladığı için giriş çıkışı kapatılamamakta, 

Bölge Müdürlüğü olarak hizmet aşamasında sıkıntı vermektedir. Buna rağmen giriş çı-

kış kapatılarak güvenli geçiş yapılması planlanan I. OSB'nin güvenliğinin sağlanması 

(www.kosb.org.tr) için yapılan çalışmalar sonuçlandırılarak, 2008 yılında Güvenlik Sis-

temi kurularak hizmete sunulmuştur. 

- I. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 2007 yılında Organize Sanayi Bölgesi Sos-

yal Tesis alanı kurulması için Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunularak Bölge Mü-

dürlüğü'nün adına parsel tahsisi yaptırılmıştır. Tahsisi yapılan parsel üzerine 2008 yılın-

da OSB Sosyal Tesisi binası yapılarak, sanayicilere hizmet verecek ortak sağlık birimi, 

çeşitli bankalar ve müdürlüğe bağlı çeşitli birimlerin hizmete açılacaktır. 

- 2008 yılının Mayıs ayı itibari ile I. Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki yolların 

asfaltlanmasıyla kaldırımların yapımı işine başlanmıştır (Ceylan, 2008). 

3.1.2. Konya II. Organize Sanayi Bölgesi 

Konya I. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren firmaların ihtiyaçları 

karşılamada yetersiz kalması üzerine, II. Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması Bakan-

lar Kurulu'nca 15.07.1976 tarihinde uygun görülmüş ve 23 Temmuz 1976 tarih ve 

15655 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla kurulmuştur. Kurulma işlemlerini yü-

rütmek üzere de Konya İli Özel İdare Müdürlüğü, Konya Sanayi Odası Başkanlığı ve 

S.S. Konya Organize Sanayi Bölgeleri Kooperatifi, Müteşebbis Teşekkül olarak görev-

lendirilmiştir. Daha sonra 1981 yılında S.S. Konya Organize Sanayi Bölgeleri Koopera-

tifinin feshedilmesi ile Müteşebbis Teşekkülü, İl Özel İdare Müdürlüğü, Konya Sanayi 

Oda'sı Başkanlığı ve Konya Belediye Başkanlığı oluşturmuştur (Vural, 1993:1). Yer se-

çimi, proje oluşturulması gibi çalışmaların uzaması nedeniyle alt yapı inşaatı ihalesi ge-

cikmiş ve 20.08.1984 tarihinde Bakanlık tarafından yapılan bir protokolle yol, kanali-

zasyon, drenaj, içme suyu şebekesi ve depo inşaatlarının yapım işleri Konya Belediye-

si'ne verilmiştir. Alt yapı inşaatlarına 1986 yılında ancak başlanabilmiş (Küçükşenel, 

1991:1), sanayi yatırımların gecikmemesi amacıyla da arsa tahsislerine başlanmıştır 

(Vural, 1993:1). 1987 yılında bir yandan alt yapı yatırımlarına devam edilirken diğer 

yandan arsa talebinde bulunan sanayicilere arsa tahsisi yapılması uygulaması, Türki-
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ye'de ilk defa Konya II. Organize Sanayi Bölgesi'nde görülmüştür. Olağan uygulama alt 

yapı ve sosyal yatırımların tamamlandıktan sonra arsa tahsislerin yapılması şeklindeydi 

(Küçükşenel, 1991:14). Bu gelişme Konya'lı sanayicinin üretimine olan yatkınlığını ve 

girişimci özelliğini göstermesi bakımından önemlidir. 1985 yılında II. Organize Sanayi 

Bölgesi için yapılan alt yapı harcamaları 1985 yılında 20.225.200 TL., 1986 yılında 

133.857.212. TL., 1987 yılında 1.070.999.248.TL., 1988 yılında 1.132.235.671. TL. 

olurken 1989 yılında bu harcama miktarı 1.612.959.758. TL. olarak gerçekleşirken 5 yıl 

içinde yaklaşık 5 milyar lira harcama yapılması (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, 

1990:30) yatırımların hızla devam ettiğini ve bir an önce tamamlanmasına çalışıldığını 

göstermektedir. Üstelik Organize Sanayi Bölgesi'nin önemini kavrayan sanayicilerin 

arsa taleplerinin karşılanmasında sıkıntılarla karşılaşılmıştır. Toplam dağıtılacak 600 

hektarlık alan için 1050 sanayici, toplam 3000 hektarlık yer talebinde bulunmuştur (Kü-

çükşenel, 1995:17). 1994 yılında 246 sanayi parselinin tamamının tahsisi yapılmış, bun-

lardan 74 firma üretime başlamış, 137 tanesinde inşaat çalışmaları devam etmekte ve 14 

tanesi de proje aşamasındadır (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, 1995:43). 1995 yılında 

üretime geçen firma sayısı, bir önceki yıla göre 24 artarak çoğunluğu otomotiv yan sa-

nayi firmaları olmak üzere 98'e yükselmiştir (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, 1996:30). 

1996 yılına gelindiğinde, üretime geçen firma sayısı iki yıl öncesine göre % 89 artarak 

140, inşa halindeki firma sayısı da 105 olmuştur (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, 

1997:41). Konya II. Organize Sanayi Bölgesi'nde 2006 yılında üretime geçen firma sa-

yısı 168, inşa halinde firma sayısı 12, istihdam edilen kişi sayısı 5200 iken (Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2006:8), 2008 yılında faaliyette olan 

firma sayısı 256'ya, istihdam sayısı da 15.000 olmuştur (Büyükhelvacıgil, 2007). Tüm 

parsellerin tahsislerinin yapıldığı II. Organize Sanayi Bölgesi'nde Gıda, Dokuma ve 

Giyim, Orman, Kâğıt, Basım, Rezerve Kauçuk, Deri Mamulleri, Lastik, Plastik, Kimya, 

Isı Cam, Demir ve Çelik, Demir Dışı Metaller, Madeni Eşya, Elektriksiz Makineler, 

Elektrikli Makineler, Elektronik, Karayolları Taşıtları (otomotiv) İmalat Sanayi, Tarım 

Alet ve Makineleri dallarında faaliyet göstermektedir (Konya Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü, 2006:2). 
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3.1.3. Konya III. Organize Sanayi Bölgesi 

Konya'da III. Organize Sanayi Bölgesi'nin, Konya II. Organize Sanayi Bölgesi 

tevsi alanı olarak kurulması Bakanlar Kurulu'nun 17 Mayıs 1996 tarih ve 22639 müker-

rer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla yürürlüğe girmiş ve Konya Sanayi Odası, 

Büyükşehir Belediyesi ve İl Tüzel Kişiliği tarafından eşit hisseli olarak kurulmuştur 

(Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 2006:1). 

Yaklaşık 9.000.000 m2 alana üzerine kurulan, 10.000 m2 ile 700.000 m2 arasında 

343 sanayi parselinin tahsisinin yapıldığı III. Organize Sanayi Bölgesi'nde hızla faaliye-

te başlayan firmalar başlıca Gıda, Dokuma, Giyim, Orman, Basım, Rezerve Kauçuk, 

Lastik, Plastik, Kimya, Demir, Çelik, Demir Dışı Metaller, Madeni Eşya, İnşaat, Tarım 

Alet ve Makinaları dallarında üretim yapmaktadırlar. 900 hektarlık bir alana kurulacak 

olan III. Organize Sanayi Bölgesi tevsii alanı ve 450 ha. Endüstri Bölgesi'ninde faaliye-

te geçmesiyle toplam 2550 ha. alanla Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden biri 

olacaktır (Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 2005:1). 

3.1.4. Konya Organize Sanayi (KOS) Bölgesi 

Konya II. ve III. Organize Sanayi Bölgeleri 20 Aralık 2005 tarihinde Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda Konya II. Organize Sanayi Bölgesi ola-

rak birleşmiş ve 6 Mayıs 2006 Genel Kurul kararıyla Bölge "Konya Organize Sanayi 

Bölgesi (KOS)" adını almıştır (Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 2005:1). 

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 2006 yılı sonu itibariyle 241, 2007 yılı Mayıs 

ayı itibariyle ise toplam 278'e yükselen firmalarda (Türkyılmaz, 2007:1), çeşitli sek-

törlerde faaliyet gösteren firmalarda 14-15 bin kişi istihdam edilmekte ve ülke eko-

nomisine 500 milyon Euro girdi sağlamaktadır (Türkyılmaz, 1007:26). 

3.2. KONYA ORGANİZE SANAYİİNE GENEL BAKIŞ 

Günümüz Konya sanayinin gelişmişlik seviyesinin daha iyi anlaşılabilmesi için, 

şüphesiz Konya sanayinin geçmişten günümüze kadar geçirdiği sürecin bilinmesi fayda-

lı olacaktır. Konya sanayinin yapısı hakkında genel ve bütünüyle bilgi sahibi olunması, 
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Konya sanayinin gelecekte daha iyi performans gösterebilmesi, sorunlar ve çözüm öne-

rileriyle ilgili daha bilinçli görüşlerin ortaya çıkmasına yol açacağı, bundan da başta 

Konya sanayi olmak üzere ülke ekonomimizin kazançlı çıkacağı açıktır. 

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Konya'da sanayinin tarıma dayalı ve özellikle un ve 

dokuma dallarını kapsayan bir yapısından dolayı ilin Türkiye sanayisinde önemi büyük-

tü. Konya un sanayisinin gelişmesinde bölgesel özellikleri yanında Osmanlı ve Cumhu-

riyet döneminde sağlanan teşviklerinde etkisi olmuştur. Cumhuriyet döneminde 1925 

yılında çıkarılan 522 sayılı kanun ile Aşar'ın kaldırılması, tarım alanlarının genişletilme-

si, tarımsal araç ve gereç kullanımının yaygınlaşması, ilin buğday üretimini hayli artır-

mıştır. Türkiye'nin un sanayi alanında en gelişmiş işyerlerinin bulunduğu Konya'da, 

Teşvik-i Sanayi Kanunu'yla 1932 yılı içerisinde un sanayisinin gelişimi hızlanmıştır. 

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı nedeniyle buğday fiyatlarının hızla düşmesi, un 

sanayisini ve buna bağlı olarak Türkiye un sanayisinin merkezi olan Konya'yı en olum-

suz şekilde etkiledi. Buna rağmen un sanayisi yine il ekonomisi içinde önemli bir yer 

tutmaya devam etti. 1927 yılında önemsiz olmakla birlikte, daha sonraki yıllarda il ima-

lat sanayisinin en fazla gelişen dalı dokuma sanayisi olmuştur. Bu dalda, dönemin en 

büyük tesislerinden biri olan Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayisi Müessesesinin 1937 

yılında işletmeye açılması, il imalat sanayisinin işyerlerinin çeşitli dallara dağılımını 

değiştirmiştir. 

1950'lerde tarım ve ticaret hızla gelişirken, il imalat sanayisinde önemli sayılabile-

cek nitelikte bir gelişme olmamıştır. Bu yıllarda yapılan tek büyük ölçekli kuruluş, 1954 

yılında üretime geçen Konya Şeker Fabrikası'dır. Konya İmalat Sanayi'sindeki gelişme 

1960'lı yıllarda kamu kesimi yatırımlarıyla başlamış, bunu 1970'li yıllarda özel kesim 

yatırımları takip etmiştir. 1960 yıllarında kurulan önemli fabrikalar Konya Çimento, 

Sümerbank Karaman İplik ve Pamuklu Mensucat, Konya Krom Mağnezit Fabrikaları ile 

yapımına 1969 yılında başlanan Seydişehir Alüminyum Tesisleri olarak sayılabilir. Ay-

rıca 1960'lı yıllar, özel kesimin metal eşya-makine imalat dalında yatırıma başladığı 

yıllardır. 1960'lı yılların sonlarına doğru özellikle tarım-iş makinaları üretimine yönelen 

yatırımlar 1970'lerde önemli oranda artarak bu dalda bir çeşitlenmenin gerçekleşmesine 

yol açmış, çeşitli makina ve motor parçalarının üretimine geçilmiştir (Yurt Ansiklopedi-

si, 1982-1983:5175). Konya topraklarının tarıma elverişli olması nedeniyle tarıma daya-

lı olarak gelişme gösteren sanayi (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, 1995:1), 1950 ve 
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1960'lı yıllarda, Konya İmalat Sanayi'sinde kamu kesimi önderliğinde başlayan çoğu 

küçük ölçekli yatırımlar nedeniyle, Konya ekonomisinin tarım ve ticarete dayalı karak-

teristiğini bir ölçüde değiştirmiştir. 1974 yılında üretime geçen Seydişehir Alüminyum 

Tesisleri Konya'nın sanayileşmesinde önemli bir adım olmuştur. 1970'li yıllarda büyük 

ölçekli işletmelerin önemli bir kısmı kamu kesimi işyerleriydi. Özel kesim işyerlerinin 

büyük bir bölümü ise bölgenin sosyo-ekonomik talepleri doğrultusunda yatırım yapan, 

küçük ve orta ölçekli işletmelerdi. Bunlar tarım araç ve makineleri, çeşitli motor ve ye-

dek parça yedek parça üreten işyerleriyle, ilin geleneksel sanayisini oluşturan gıda sana-

yinin gıda sanayinin çeşitli alt dallarında üretim yapan işyerleriydi. Bunun yanında 

1970'lerde il sınırları içinde ve bölgede kurulu olan kamu tesislerinin ürünlerini girdi 

olarak kullanan, geleneksel imalat dallarının dışında sayılabilecek alanlarda üretim ya-

pan yeni işyerleri de kuruldu. Konya imalat sanayi kamu ve özel sektörde oldukça zen-

gin çeşitlilik gösteren bir nitelik göstermekteydi. 1978 yılında il gayri safi milli hasılası 

içinde imalat sanayisinin payı %8.6 kadardı ve il faal nüfusunun %6.1'ini oluşturan 

37.974 kişi imalat sanayisinde çalışmaktaydı. Konya 1970'li yılların ikinci yarısında 

Türkiye imalat sanayinde oluşturulan değerdeki %1.25'lik payıyla Türkiye'nin sanayi-

leşmiş iller sıralamasında 12. sırada yer almıştır (Yurt Ansiklopedisi, 1982-1983:5175). 

1980 yılında 23780 olan imalat sanayi işletme sayısı %32,48 oranında artarak 31505'e, 

Türkiye genelinde ise %3,57 oranla 6. sıraya yükselmesi (Konya Sanayi ve Ticaret İl 

Müdürlüğü, 1991:40), 1960'lı yıllara kadar sanayisi küçük el sanatları ve tamir atölyele-

rine dayanan Konya'da, imalathane aşamasına geçiş bölge ihtiyacı olan tarımsal alet ve 

makinelerin üretimine başlaması, daha sonra değirmen makine, çelik, pik döküm, supap, 

motor gömleği, otomotiv yan sanayi, inşaat malzemeleri, deri ve ambalaj fabrikalarının 

kurulması, ülkemizin tahıl ambarı olan Konya'nın aynı zamanda sanayi alanında da ge-

lişme gösterdiğinin açık işaretidir (Konya Ticaret Odası Rehberi, 1982:10). 

Konya'da, çoğu Türkiye genelinde etkin kamu kuruluşlarının ağırlıkta olduğu kü-

çük ölçekli imalat sanayinin yanı sıra, büyük imalat sanayide gelişmiştir. Küçük ölçekli 

imalat sanayi bölge tarımının gelişmesine paralel olarak gelişme göstermiştir. Gelişme-

ye yol açan bir faktör de, 1950 yılından sonra ulaşım olanaklarının gelişmesiyle artan 

taşıt araçları ve bunların onarımıyla başlayan küçük ölçekli sanayinin gelişimi, zamanla 

tarım araç ve gereçlerinin üretimini gerçekleştirir düzeye yükselmiştir. Metal eşya ve 

makine imalat dalında üretim yapan küçük işletmelerden bir kısmı, 1970'lerde çalıştığı 
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iş kollarında büyük çaplı üretim yapan kuruluşlar düzeyine ulaşmıştır. Küçük ölçekli 

sanayi kuruluşlarının daha hızlı gelişimini sağlamak ve daha büyük ölçekli sanayi kuru-

luşları durumuna gelmesini sağlamak amacıyla kurulan I. Organize Sanayi Bölgesi'nde 

yer alan işyerleri diğer Organize Sanayi Bölgeleri'ne göre sayı olarak dar tutulmuştur. 

Konya'daki küçük sanayi firmalarının büyük bir kısmı küçük sanayi sitelerinde faaliyet-

lerini sürdürmektedir (Yurt Ansiklopedisi, 1982-1983:5179). 1960'lı yılların ortaların-

dan itibaren Konya'da Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin kuruluşu 

hızlandırılarak, şehrin çeşitli yerlerinde adeta serpiştirilmiş bir şekilde faaliyetlerini sür-

düren küçük sanayi işletmeler, söz konusu bölge ve sitelerde modern şartlar içerisinde 

verimli bir şekilde çalışma olanaklarına kavuşmuşlardır (KSTİM, 1995:2). Konya sana-

yinin gelişmesinde önemli rol oynayan faktörlerden biri de III. Beş Yıllık Kalkınma 

Planı'nda Organize Sanayi Siteleri oluşturulması gerekliliğinin belirtilmesidir. Buna 

göre 1975-1990 döneminde 21'i il merkezinde 15'i ilçelerde olmak üzere toplam 36 sa-

nayi sitesinde 8086 sanayi işletmesinin faaliyette bulunması (Sanayi ve Ticaret İl Mü-

dürlüğü, 2001:41), Konya sanayi altyapısının çok köklü temellere dayandığını göster-

mektedir. 

Konya'nın ekonomisinin tarımsal alt yapıya dayanması, makineli tarıma geçerek 

verimlilik ve çiftçi gelirlerinin artması, kırsal kesimden şehirlere olan göçü artırmıştır. 

Tarım kesiminden sağlanan sermaye birikimi, sanayi, ticaret gibi üretim faaliyetlerine 

aktarılmıştır. Kısaca tarım sektörü Konya sanayine kaynak sağlamış, tarımla uğraşan 

kesimin şehirlere göç edip sahip oldukları kaynakları girişimcilik özelliklerini de kata-

rak başta tarım temelli alanlarda kullanmaları, sanayileşme sürecinin başlangıcını oluş-

turmuştur (Konya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, 1991:24). 1990'lı yıllara gelindiğinde 

ise Konya'nın artık tarım özelliğinin yanı sıra sanayi şehri olma yolunda da önemli bir 

mesafe kat ettiği görülmektedir. Konya'da bulunan sanayi bölgelerinde makine, döküm, 

plastik, oto parçaları başta olmak üzere birçok dalda sanayi üretimi, ileri teknoloji sevi-

yelerinde gerçekleştirilerek ve ihraç edilmektedir (Özkaymak, 1990:3). Üretilen sanayi 

ürünlerinin yurtdışına ve özellikle Avrupa ülkelerine ihraç edilmesi, 1990'lı yıllarda bile 

Konya'nın sanayi potansiyelinin varlığını göstermesi bakımından önemlidir. Konya sa-

nayisinde 1965-1980 döneminde özellikle metal eşya, makine, ulaşım araçları sektörle-

rinde önemli gelişmeler göstermiştir. Söz konusu dönemde 942 firmanın faaliyete geçti-

ği bu sektörleri 809 yeni faaliyete başlayan işletmeyle dokuma, giyim ve deri eşya sek-
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törü, 660 işletmeyle orman ürünleri ve mobilya sektörü takip etmiştir. Buna göre ilimiz-

deki lokomotif sektörler olarak metal eşya, makine teçhizat, ulaşım, dokuma, giyim, de-

ri eşya, mobilya ve orman ürünleri sayılabilir. 1992 yılı itibariyle Konya'da sanayi da-

lında faaliyet gösteren firma sayısı 6715'tir. Buna göre Konya'nın imalat sanayi alt sek-

törler itibariyle Türkiye genelinde yedinci sırada, metal sanayinde ise İstanbul'dan sonra 

ikinci sırada yer alması (İktisadi ve Araştırmalar Vakfı, 1995:85), yine ilin gelişmiş ve 

gelişmeye uygun bir sanayi altyapısının ve potansiyelinin olduğunu açık bir şekilde gös-

termektedir. 500 bin hektarı sulanabilen olmak üzere toplam 4 milyon hektar araziye sa-

hip Konya, bu özelliğiyle bir tarım şehri görünümünde olmasına rağmen, tarım makine-

leri, oto yedek parça, lastik, plastik, makine, yedek parça, deri, dokuma, un, kimya sa-

nayi gibi sanayi alanlarında yaptığı atılımlarla "sanayi yüzünü" de gösteren bir şehir ol-

muştur (İnan, 1993:5). 1990'lı yıllara gelindiğinde aşağıda sıralanan 21'i Konya il mer-

kezinde, 15'i de ilçelerde olmak üzere kurulan toplam 36 sanayi bölgesinde faaliyetleri-

ni sürdüren 8086 işletmede 40 bin kişinin istihdam edilmesi (Sanayi ve Ticaret İl Mü-

dürlüğü, 1990:28) ve bu sanayi bölgelerinde 14 farklı ana meslek grubunda üretimin 

gerçekleştirilmesi, sanayi şehri olma yolunda Konya'nın ilçeleriyle birlikte köklü bir 

sanayi alt yapısına sahip ve sınai gelişmeye uygun bir şehir olduğunu göstermektedir. 

Bu sanayi bölgeleri/siteleri ile buralarda faaliyet gösteren meslek grupları şunlardır: 

1. I. Organize Sanayi Bölgesi 

2. Konya Organize Sanayi (KOS) Bölgesi 

3. Karatay Sanayi 

4. Meram Sanayi 

5. Eski Sanayi 

6. Demirciler Sanayi 

7. Anadolu Teknik Sanayi 

8. Zafer Sanayi 

9. Marangozlar Sanayi 

10. Mobilyacılar Sanayi 

11. Kunduracılar Sanayi 

12. Yeni Sanayi 

13. Dökümcüler Sanayi 

14. Zafer Küçük Sanayi 
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15. Selçuklu İmalat Sanayi 

16. Tenekeciler Sanayi 

17. Altınbaşak Sanayi Sitesi 

18. Mahrukatçılar Sanayi 

19. Sahipata İnşaat Malzemesi İmalat Sanayi 

20. Konya Basım Sanayi 

21. Ensan Sanayi 

Konya Sanayi Bölgeleri ve Siteleri'nde yer alan Meslek Grupları (Tekin, 1994:35), 

1. Tarım Alet ve Makinaları Sanayi 

2. Makine ve Yedek Parça Sanayi 

3. Otomotiv Yan Sanayi 

4. Metal Ana Sanayi 

5. Metalden Mamül Eşya ve Aletler Sanayi 

6. Orman Ürünleri İşleme Sanayi 

7. Elektrikli Makinalar ve Gereçler Sanayi 

8. Taş Toprağa Dayalı Sanayi 

9. Dokuma ve Giyim Sanayi 

10. Lastik ve Plastik Mamüller Sanayi 

11. Deri ve Deri Mamülleri Sanayi 

12. Şeker ve Şekerli Maddeler Sanayi 

13. Kimya Sanayi 

14. Un ve Unlu Mamüller Sanayi 

1990'lı yılların ortalarında sanayi alanında önemli gelişmeler göstermeye başlayan 

bir il olan Konya, devler bütçesinden 1 birim pay alırken devlete 1,06 birim katkı sağla-

yan bir il konumundadır. Devlet Bütçesi'ne yük olma sıralamasında 55. sırada, devletin 

yaptığı il başına düşen harcama sıralamasında ise 42. sırada yer alan Konya'nın devlet 

yatırımlarından aldığı payın düşük olmasına rağmen (Küçükdere, 1995:27) sanayi ala-

nında yaptığı atılımlar, gelişmiş bir girişimcilik ve özel sektörün olduğunu göstermekte-

dir. Ayrıca Seydişehir Alüminyum Tesisleri, Tümosan Traktör Fabrikası gibi büyük öl-

çekli sanayi tesislerine sahip olmasının yanı sıra Konya'da komple un fabrikası kurabi-

len, dev hidrolik pres ve motor yenileme tezgahları yapan işletmeler bulunmaktadır. 

Otomotiv yan sanayinde önemli illerden olan Konya'da, ülkemizdeki 4 motor supap fab-
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rikasından 3'ü, 4 adet piston fabrikasından 2'si faaliyet göstermektedir. Motor gömlekle-

ri, motor contaları, kalıp ve kaporta aksamı, krank, manifold, komple dingil parçaları, 

treyler, oto kaloriferi, fren ve aksesuarlarıyla her türlü yedek parça üretimi ileri teknoloji 

düzeyinde gerçekleştirilirken, Temsa tarafından üretilen Mitsubishi-Maraton marka oto-

büslerin karasör aksamının %80'inin yapımı Konya sanayilerinde gerçekleştirilmektedir 

(Ünüsan, 1995:18). Tüm bu bilgilerden Konya'daki otomotiv yan sanayi sektörünün bir 

atılım içinde olduğu ve bunun semeresinin ileride görüleceği (Yeğiner, 1993:3), istih-

dam, ihracat başta olmak üzere Konya ve ülke ekonomisine olumlu katkılarda buluna-

cağı açıktır. 

1990'ların Konya'sında gelişme gösteren sektörlerden biri olan ayakkabı sektörün-

de firmaların önemli bir kısmı, Kunduracılar Sanayi Sitesi, Kunduracılar Sanayi Sitesi 

İlave Blokları ve Pabuç Sarayı'nda faaliyetlerini sürdürmektedir. Konya'nın 1990 yılı 

verilerine göre aylık 300 bin çift ayakkabı üretimini gerçekleştirmesi (Tekin, 1994:23), 

günümüzden 17 yıl önceki dünya ve Türkiye'nin iktisadi, siyasi ve sosyal koşulları göz 

önüne alındığında, ayakkabı sektöründeki gelişmenin boyutu daha net olarak anlaşıl-

maktadır. 

1992 yılı itibariyle 66136 olan toplam istihdamın 31669'unu (%53.64) sanayi fir-

malarında çalışanlar oluşturmaktadır ki istihdamın yükünü önemli oranda Seydişehir 

Alüminyum, Tümosan Motor Fabrikası ile şeker ve çimento fabrikaları karşılamaktadır 

(İktisadi Araştırma Vakfı, 1995:88). 1998 yılı itibariyle özel sektörde çalışan personel 

sayısı 75601'e yükselirken (Konya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, 1999:24), 2000 yı-

lında ülkemizin yaşadığı krizlerin etkisiyle özel sektörde çalışan personel sayısı 52043'e 

düşmüştür (Konya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, 2001:36). Konya bu ekonomik kriz-

lerin etkisini bertaraf edecek gelişimi gösteremediğinden, 2005 yılında sanayi sektörün-

deki istihdam oranı yaklaşık %15 ile Türkiye ortalaması olan %24,7'nin altında kalması, 

ilimizin sanayi kat etmesi gereken daha çok yol olduğunu ortaya koymaktadır (TÜİK, 

2006:56). 

1991 ve 1992 yılı itibariyle 25 ve üzeri işçi çalıştıran firma içinde Konya imalat 

sanayinde katma değerin yarıdan fazlasını, tek başına gıda, içki ve tütün sektöründe 

faaliyet gösteren firmalar sağlarken diğer sanayi firmalarının da çeşitliliği, Konya sana-

yinin tarım temelli olmasının yanı sıra sanayi ürünleri üretmede de belli bir aşamayı 

kaydettiğini göstermesi bakımından önemlidir. 
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Konya sanayinin genel durumunu göstermede önemli ölçülerden olan Konya Sa-

nayi Odası'na kayıtlı firmalar üzerinde Konya Sanayi Odası'nın 2002 yılında 837 firma-

yı kapsayan araştırmasına göre, sınai üretim faaliyetleriyle uğraşan firmaların %16,1'i 

otomotiv ve otomotivle ilgili sanayi kollarında faaliyet gösterirken, ikinci sırayı tekstil, 

deri sanayi kolları ve üçüncü sırayı ise değirmen makineleri ve vinç sanayiyle uğraşan 

firmalar almaktadır. Bu sonuç Konya Sanayi'nin temel taşlarının otomotiv, tekstil, de-

ğirmen makineleri ve bunlarla ilgili sanayi dalları olduğunu göstermektedir. 

10 kişiden az işçi çalıştıran firma sayısının %34,8 ile ilk sırada yer aldığı bunu 

%33,6 ile 10-24 işçi çalıştıran firmaların takip ettiği görülmektedir. Bu sonuçta Kon-

ya'daki sınai üretim yapan firmaların küçük boyutlu firmalar olduklarını, sermayelerini 

birleştirerek büyümede pek istekli olmadıklarını, bu durumda firmaların kurumsallaşa-

maması gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. 

Yine Konya Sanayi Odası'nın 2005 yılında yapmış olduğu sanayi firmalarını kap-

sayan bir diğer araştırmaya göre ilk üç sektörü sırasıyla genel olarak makine ve aksamı 

(%19), gıda sanayi ve yan kollarından de faaliyet gösteren firmalarla (%17,7) otomotiv 

ve yan sanayi firmaları (%14.0) oluşturmaktadır. Bu sonuç Konya'nın sanayileşmede 

çok çeşitliliğinin yanı sıra sanayi yükünü otomotiv, makina ve parçaları, gıda ve tekstil 

firmalarının üstlendiğini göstermektedir (KSO, 2005:4). İmalat sanayiyle uğraşan firma 

sayısı 2005 yılında 1339 iken bu sayının 2006 yılı sonu itibariyle 1506'ya yükselmesi 

(artış %12,4) Konya'da sınai üretimin geliştiğini açık bir şekilde göstermektedir (Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı, 2007:8). 2000 yılında yapılan sanayide istihdam edilen faal nüfu-

sun toplam içindeki oranı Konya için %9,1dir ki bu oran Türkiye ortalaması olan 

%13.35'in altındadır (TÜİK, 2006:6). 2004 yılı itibariyle sanayi sektöründeki istihdam 

oranı %18,9'dan 2005 yılında %19,4'e yükselmesine rağmen, 2005 yılında %24,7 olan 

Türkiye ortalamasının son 5 yıl içinde yine altında seyretmesi, sanayi firmaların geliş-

mesinde istenilen seviyeye ulaşılamadığını, hem sanayi firmalarının hem de istihdamın 

artırılması için yoğun çaba gösterilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Sanayi sektörü ürünlerinin ihracatının 2000 yılındaki 43.3 milyon dolarlık seviye-

den 2003 yılında 80 milyon dolara 2005 yılında da 179.1 milyon dolara yükseldiği gö-

rülmektedir. Beş yılda sanayi ürünleri ihracatının 4 kattan fazla artması Konya'nın güçlü 

bir sanayi üretim potansiyeli olduğunu, dünya pazarlarına mal satabildiklerini, yine sa-

nayi sektörü ürünlerinin ithalat gelişiminin 2000 yılındaki 45.7 milyon dolarlık seviye-
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den 2005 yılında 71.7 milyon dolara yükselmesi, sınai üretimde dünya ülkeleri düzeyin-

de üretimde bulunma kapasitelerinin yüksekliğini ve dünya ile bütünleşebilmede başarı-

lı olduklarını göstermektedir. 

Sanayinin gelişimini gösteren önemli verilerden biri de imalat sanayi işletmeleri 

tarafından kullanılan elektrik enerjisi kullanımı açısından bakıldığında 2000 yılında 

Konya ilinde sanayi işletmelerinin kullandığı elektrik enerjisi 1.795.022 MWh iken bu 

rakam ülkemizin yaşadığı ekonomik krize paralel olarak 2002 yılında 568.037 MWh.'a 

düşmüş, daha sonra 2004 yılında 1.851.390 MWh'a yükselmiştir (TÜİK, 2006:56-71). 

3.3. KONYA’DA SANAYİNİN SEKTÖREL GÖRÜNÜMÜ 

Konya; 1980'li yıllardan günümüze Türkiye ekonomisindeki ve sanayi üretimin-

deki payları dikkat çekici ölçüde ve hızda artan iller arasında yer almaktadır.  

Konya ili, geniş tarım alanları ve yüksek tarımsal potansiyeli ile bugün olduğu gi-

bi gelecekte de ülkenin en önemli tarım merkezlerinden biri olacaktır. Tarımsal ürünle-

rin rekabet gücü, büyük oranda sanayi ile yüksek oranlı entegrasyonuna bağlı olarak şe-

killenmektedir. Gelişmiş ülkeler, tarımsal ürünlerin ucuz hammadde olarak ülkeler arası 

taşındığı ve kendi ürettikleri tarımsal ürünler yanında, az gelişmiş ülkelerden de aldıkla-

rı hammaddeler ile oluşturdukları üretim ekonomileri sayesinde, gelişmişliklerini arttır-

mışlardır. Günümüzde aynı şekilde bu durumun devamı için uluslararası arenada büyük 

mücadeleler verilmektedir. 

Konya’da girdisini tarımdan alan, tarıma dayalı imalat sanayinin faaliyet sayısı 

1.103’tür. Tarıma dayalı imalat sanayinin toplam imalat sanayi içindeki oranı %22,45’tir. 

Sektör bu oran ile, toplam sanayi sektörü içinde ikinci sırada yer almaktadır.  

Tarıma dayalı imalat sanayinin Konya ilindeki istihdamı ise 35.450 kişidir. Bu sa-

yının %86.30’u (30.595 kişi) gıda ürünleri imalatında çalışmaktadır. Tarıma dayalı sa-

nayinin toplam istihdama oranı ise %28,3’tür.  

Diğer yandan küresel ısınmanın etkilerinin yanı sıra nüfus artışına bağlı olarak 

dünya genelinde gıda talebinin artması, bir taraftan gıda fiyatları üzerinde baskı oluştu-

rabilecekken diğer taraftan gıda ihracatçısı gelişmiş ülkelerin artan talebi karşılayama-

yacak olması nedeniyle gelişmekte olan ülkeler için fırsat haline gelebilecektir. Bu du-

rumda gıda sektörünün önemi daha da artacaktır. Ayrıca ilde girdisini tarımdan alan 
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sektörlere bakıldığında bölgede yetişmeyen fındık, zeytin ve pamuk gibi tarım ürünleri-

ne yönelik sanayi tesislerinin de varlığı görülmektedir.  

Konya sanayisinde öne çıkan sektörler şu şekilde sıralanabilir: 

Otomotiv Yan Sanayi: Konya’da Otomotiv Yan Sanayi; karasörcülük basta ol-

mak üzere çeşitli parça üretimiyle küçük işletmelerde başlamıştır. TÜMOSAN’in üreti-

me geçmesi ile ivme kazanmıştır. Gerek TÜMOSAN’in faaliyete geçmesi gerekse ülke-

mizdeki otomotiv sektöründeki gelimseler ilimizde var olan sanayi altyapısını Otomotiv 

Yan Sanayine yöneltmiştir. Buğun gelinen noktada Konya, Türkiye’de yedek parça üre-

timinde bir üs haline gelmiştir ve her türlü yedek parça yüksek kalitede üretilmektedir. 

Türkiye'de mevcut otomobil markalarının yanı sıra yurtdışında da önemli markalara 

(Mercedes, Toyota, Wolkswagen gibi) parça üretilmekte ve dünyanın bir çok ülkesine 

ihracat yapılmaktadır. Konya ihracatındaki payı yaklaşık % 20,5’dır. Ülkemizdeki en 

önemli motor piston ve gömlek, supap, krank, dişli ve conta fabrikaları ilde bulunmak-

tadır (Kütükçü, 2011). 

Makine İmalat Sanayi: İlimizde öne çıkan ve Savunma Sanayi için üretim potan-

siyeli olan bir diğer sektörde Makine ve Teçhizat İmalat Sanayidir. Devlet Planlama 

Teşkilatının hazırladığı raporda Makine Sanayi, Savunma Sanayinin yurtdışına bağımlı-

lığını azaltmak için öncelikli sektörler arasında sayılmıştır. Metal isleme makineleri sek-

törü, Türkiye’deki metal işleme makineleri sektörünün lokomotifi konumundadır. Tür-

kiye’nin kaynak makinelerinde, kompresörlerde, giyotin makas ve preslerde, motor ye-

nileme makinelerinde, muhtelif matkaplarda ve benzeri metal isleme tezgahlarında lider 

firmaları ilimizde yer almaktadır (Kütükçü, 2011). 

Ana Metal Sanayi: Konya'da Dokum Sanayi üretmekte olduğu pik, çelik, sfero 

ve alüminyum dokum ile ülkemizin önemli merkezlerinden biridir. Konya’da dokum sa-

nayinde faaliyet gösteren yaklaşık 450 firma bulunmaktadır. 150 bin tonun üzerindeki 

üretim kapasitesi ile Türkiye’nin toplam dokum üretiminin % 18’ini karşılamaktadır. 

İlimizde dokum sanayi, yapılan yatırımlar sonucunda hızla gelişmekte ve urun çeşitliliği 

ile kalitesi de artmaktadır. Bu çerçevede Savunma Sanayinin kullandığı havan parçaları, 

mermi, roket baslıklarında kullanılan alüminyum parçalar ve benzeri Konya’da üretile-

bilir (Kütükçü, 2011). 

Gıda Ürünleri İmalatı: Türkiye tahıl üretiminin % 10’lük kısmını karşılayan 

Konya tarımsal sanayi ve buna bağlı olarak gıda sanayi büyük gelimse göstermiştir. 
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Bugün birer marka haline gelmiş Türkiye'nin en önemli ve yüksek kapasiteli un fabrika-

ları Konya’dadır. Un, şeker ve tuz üretiminde Türkiye lideridir.  

Ayakkabı Sanayi: Konya'nın önde olduğu sektörlerden birisi de Ayakkabı imalat 

sanayidir. Konya ayakkabı sanayinde, üretim surecinin tamamında bütün parçaları üre-

tebilme kabiliyetine sahiptir. Ayrıca ayakkabı makineleri imalatı da yapılmaktadır. Sek-

törde yaklaşık 10 bin kişi çalışmakta olup, 70’e yakın ayakkabı fabrikası ve 500’e ya-

kında imalathane bulunmaktadır (Kütükçü, 2011). 

Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Konya Sanayindeki Önemi: Konya'nın böl-

gesel rekabet gücüne en fazla katkı koyacak sektörlerden birisi olan imalat sanayinde 

daha da rekabetçi hale gelmenin bir diğer ön koşulu ise bölgenin sahip olduğu alternatif 

enerji kaynaklarının imalat sanayi sektöründe en etkili biçimde kullanmasından geç-

mektedir. Bu kapsamda Konya'nın sanayide kullanılmak üzere yenilebilir malzeme üre-

tebilirlik kapasitesini yükseltmesi gerekmektedir. 

3.4. KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN DIŞ TİCARET 

HACMİNİN İNCELENMESİ 

Konya son yıllarda ihracat hacmini 1 milyar dolar üzerine çıkaran sayılı Anadolu 

şehirlerinden bir tanesidir. Yıllar itibariyle Konya'dan yapılan ihracat ana sektörler ba-

zında incelendiğinde bölgeden yapılan ihracatın tamamına yakını imalat sanayi sektö-

ründen sağlandığı görülmektedir. İmalat sanayinde yapılan ihracatın ilin 2001 yılında 

yaptığı toplam ihracatın %94,6’sını oluşturmaktadır. Bu durum bölgedeki dış ticaret 

ilişkilerinin ağırlıklı olarak sanayi sektörüne dayandığını ortaya koymaktadır. 
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Grafik 1. Konya'dan yapılan ihracatın ana sektörlere dağılımı_2011 

      

Kaynak: www.kto.org.tr. 

 

Konya'daki ihracatçı firma sayısı yıllar itibariyle genel olarak artmaktadır. 

Grafik 2. Yıllar itibariyle Konya'daki ihracatçı firma sayısı 

 

Kaynak: www.kto.org.tr. 
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Tablo 9. 2010 Yılında Orta ve İleri Teknoloji Ürün İhracatı 100 Milyon Dolar Üzeri Olan 

İllerimiz Orta ve İleri Teknoloji Mal İhracatı (milyon ABD $) 

 

Kaynak: İl İl Dış Ticaret Potansiyeli, Ekonomi Bakanlığı, Ankara, 2011.  

 

• İlden yapılan İhracatın önemli bir kısmı Yakın ve Orta Doğu Asya Ülkeleri ve 

AB üyesi ülkelerine yapılmaktadır. 
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Tablo 10. Konya'nın Son 10 Yıllık (2002-2011) İhracatının %80’inin 

Gerçekleştiği Ülkeler ve Miktarları 

 ÜLKE 
KONYA'NIN ÜLKEYE SON 

10 YILLIK TOPLAM 
İHRACATI (dolar) 

YÜZDE 

SON 10 YILDA 
TÜRKİYENİN ÜLKEYE 

YAPTIĞI TOPLAM 
İHRACAT (dolar) 

SON 10 YILDA 
TÜRKİYENİN 

ÜLKEYE YAPTIĞI 
TOPLAM 

İHRACATTA 
KONYA'NIN PAYI 

1 ABD 194.318.541 4,32 41.437.286.819 0,47 

2 Almanya 359.785.388 8,00 100.229.663.384 0,36 

3 Avusturya 99.943.761 2,22 7.210.529.152 1,39 

4 Azerbaycan 78.554.895 1,75 9.683.454.646 0,81 

5 B.A.E. 111.004.880 2,47 26.721.165.039 0,42 

6 Belçika 61.449.232 1,37 15.290.049.215 0,40 

7 Bulgaristan 135.687.983 3,02 13.235.799.464 1,03 

8 Cezayir 67.193.301 1,49 11.161.976.648 0,60 

9 Çin 40.076.770 0,89 10.975.098.278 0,37 

10 Fransa 89.153.380 1,98 48.163.750.401 0,19 

11 Güney Afrika 43.863.824 0,98 4.887.738.965 0,90 

12 Gürcistan 87.115.684 1,94 5.295.016.495 1,65 

13 Hollanda 76.774.797 1,71 23.400.844.128 0,33 

14 Irak 544.536.374 12,11 33.296.508.672 1,64 

15 İngiltere 113.105.391 2,51 62.359.002.215 0,18 

16 İran 279.991.720 6,23 15.450.056.153 1,81 

17 İspanya 91.267.756 2,03 30.846.979.382 0,30 

18 İsrail 47.493.505 1,06 15.640.395.205 0,30 

19 İtalya 352.362.372 7,83 57.592.226.755 0,61 

20 K.K.T..C. 57.702.603 1,28 7.336.981.981 0,79 

21 Kazakistan 107.199.062 2,38 6.208.451.507 1,73 

22 Libya 197.747.813 4,40 7.696.867.519 2,57 

23 Mısır 156.530.421 3,48 12.226.341.608 1,28 

24 Özbekistan 58.090.433 1,29 2.149.703.467 2,70 

25 Polonya 59.993.191 1,33 10.888.927.355 0,55 

26 Romanya 84.610.733 1,88 21.843.075.831 0,39 

27 Rusya 184.801.558 4,11 34.531.909.551 0,54 

28 Suriye 214.059.521 4,76 8.954.366.721 2,39 

29 Suudi Arabistan 159.682.713 3,55 14.167.693.192 1,13 

30 Ürdün 77.750.615 1,73 3.444.180.413 2,26 

31 Yunanistan 265.501.632 5,90 14.633.364.910 1,81 

 
 

4.497.349.849 100,00 676.959.405.071 0,66 

Kaynak: www.kto.org.tr. 

 

75 
 



 

Ülkemizde ithalatının çok önemli bir bölümünü ara malları oluşturmaktadır. Üre-

timin artması ile birlikte ara malı ithalatı da artmakta bu da cari işlemler açığını yüksel-

terek sürdürülebilir büyüme için bir risk oluşturmaktadır. Hem cari işlemler açığını 

azaltmak hem de ihtiyaç duyulan yüksek büyüme oranlarını korumak için üretimde, 

özellikle ara malı üretiminde yerli katkı oranını yükseltmenin gereklidir.  

Aynı şekilde dış ticarette rekabetçi konumunun iyileşmesinin önündeki en büyük 

engellerden bir tanesi ihraç ettiği birçok ürün için gerekli olan ara mali ithal ediyor ol-

masıdır (DFD: İthal ara ürün üretilebilirliği Projesi). Eğer ki ithal edilen bu ara ürünle-

rin Konya pazarında üretiminin yapılmasının önündeki sorunlar tespit edilip üretim ger-

çekleştiği takdirde İlin daha fazla dış ticaret fazlası vermesi sağlanacak ve bölgesel re-

kabetteki şansı artacaktır. İşletmeler ara ürün ithalatında yaşadığı sorunlar ise şu şekilde 

sıralanabilir:  

1. Finansal kaynaklara erişim  

2. Sermaye yetersizliği  

3. İstihdam maliyetleri  

4. Kalifiye işçi bulma sorunu  

5. Pazarlama imkanlarına erişim  

6. Makine ve teçhizat yetersizliği  

7. Üretim yetersizliği  

3.5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Çalışmanın bu bölümü, Konya Organize Sanayi Bölgesi firmalarının ihracat ya-

parken karşılaşmış oldukları engellerin tanımlanması, firmaların bu engelleri aşmak için 

geliştireceği stratejileri belirlemek amacıyla yapılan bir uygulamadan elde edilen bulgu-

lar değerlendirilmektedir. 

Uygulamanın Amacı 

Organize Sanayi Bölgeleri’nde faaliyet gösteren işletmelerin, dış ticaret faaliyetle-

rinde karşılaştıkları engelleri belirlemek ve teknolojik uygulamalara yönelik bakış açıla-

rını tanımlamaktır. Ayrıca bu sorunlar ışığında öneriler geliştirmek ve Konya Organize 
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Sanayi Bölgesindeki firmaların profilini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. 

Araştırmanın Modeli 
 Organize Sanayi Bölgeleri’nde faaliyet gösteren işletmelerin, dış ticaret faaliyet-

lerinde karşılaştıkları engelleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma modeli betimsel 

taramadır. “Tarama modelleri, geçmişte ya da halen varolan bir durumu varolduğu şek-

liyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, 

birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır.” (Kara-

sar, 2000:77). 

Evren ve Örneklem 
 Araştırmaya dahil edilen işletmeler Konya ilinde faaliyet göstermektedir. Araş-

tırmanın evrenini Konya’da Organize Sanayi Bölgeleri’nde gösteren işletmeler oluştur-

maktadır. Bu işletmelerin sayısı 460 civarındadır. Örneklemin tespitinde Kolayda Ör-

nekleme yöntemi kullanılmış ve 147 işletmede anket uygulanmıştır. 

Veri Toplama Aracı 
Araştırmada veri toplamak için Anket Yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kul-

lanılan anket Seda Çerçel’in Organize sanayi bölgelerinde dış ticaret sorunları: Mersin 

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bir uygulama Tezinden alınarak son bölümü fuarla-

rın önemini vurgulama amacı ile değiştirilerek  uygulanmıştır.  Anket üç bölümden 

oluşmaktadır. İhracat yapma durumu, ihracat engellerini yaşama düzeyi ve ihracat uygu-

lamalarının etkisini ölçmeye yönelik bölümlere sahiptir. İhracat yapma durumunu ölçen 

18 soru, ihracat engellerini yaşama düzeyini ölçen 20 soru ve ihracat uygulamalarının 

etkisini ölçmeye yönelik 8 soru bulunmaktadır. Ölçme aracı meslek mensuplarına bire-

bir görüşerek 2015 yılında uygulanmıştır. İhracat firmalarına anket içeriği, amacı ve ge-

nel olarak maddeler hakkında bilgi verilmiş daha sonra da cevaplandırılmaları istenerek 

veri toplama süreci tamamlanmıştır. 

Anketin ikinci bölümde likert tipinde ölçek bulunmaktadır. Bu şıklar (1) Kesinlik-
le Engel Olmuyor  (2) Engel Olmuyor, (3) Kararsızım, (4) Engel Oluyor (5) Kesinlikle 
Engel Oluyor şeklindedir. Anketin üçüncü bölümü de likert tipi ölçek şeklindedir. Bu 
şıklar (1) Hiç Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5) Ta-
mamen Katılıyorum şeklindedir. 
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3.6. GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK  

 
Geçerliği sağlamak için uzman görüşü alınmıştır.  Uygulanan anket öncelikle bir 

ön deneme grubuna uygulanmıştır. Uygulama sonucunda hatalar ve eksiklikler gideril-

miştir.  

Tablo 11. Güvenirlik Tablosu 

 Cronbach Alfa Güvenirlik 
Katsayısı 

Tüm Ölçek 0,62 

 

Tablo 11 işletmelere uygulanan anketin güvenirlik derecesini göstermektedir. 

Cronbach Alpha = 0,62 olarak tespit edilmiştir.  

3.7. VERİLERİN ANALİZİ  

Araştırmada önem denetimi düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir. Anketlerden elde 

edilen veriler görüşlerin belirlenebilmesi amacıyla frekans, yüzde değerleri hesaplan-

mıştır. Araştırmada elde edilen verilerin kodlanması, çözümlenmesinde SPSS 16.0 (Sta-

tistical Package For Social Sciences) adlı paket program kullanılmış ve hipotezleri sı-

namak için bazı istatistik analizler kullanılmıştır. Parametrik testlerin hemen hemen 

hepsinin uygulanabilmesi için verilerin normal dağılıma uyması gerekmektedir. Bu se-

beple, analizlerin kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için Normallik testi yapılmış 

ve verilerin normal dağılımdan geldiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla araştırmada para-

metrik testler uygulanmıştır. Bunlar bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans ana-

lizidir. 

3.8. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

1. Aile şirketlerinin İhracat Engelleri ile ilgili tutumları diğer şirketlere göre daha 
yüksektir. 

2. Aile şirketlerinin İhracat Uygulamalarının Etkisi ile ilgili tutumları diğer şirket-
lere göre daha yüksektir. 
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3. Erkek yöneticilerin İhracat Engelleri ile ilgili tutumları kadın yöneticilere göre 
daha yüksektir. 

4. Erkek yöneticilerin İhracat Uygulamaları ile ilgili tutumları kadın yöneticilere 
göre daha yüksektir. 

5. Bekar yöneticilerin İhracat Uygulamalarının Etkisi tutumları evli yöneticilere 
göre daha yüksektir. 

6. Yöneticilerin Eğitimlerine göre İhracat Engelleri ve İhracat Uygulamalarının 
Etkisi tutumları farklılaşmaktadır. 

7. Yöneticilerin yaş grupları İhracat Engelleri ve İhracat Uygulamalarının Etkisi 
tutumlarının farklılaşmasını sağlamaktadır. 

3.9. KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN DIŞ TİCARET 

SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK ALAN 

ARAŞTIRMASI BULGULARI 

Araştırmaya katılan Konya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren şirketle-

rin tamamı ihracat yapmakta olduğu Tablo 12’de görülmektedir. 

Tablo 12. İhracat Durumu  

 N % 

Evet 147 100,0 

Toplam 147 100,0 

 

Tablo 13. Cinsiyet Dağılımı 

 N % 
Kadın 25 17,0 

Erkek 122 83,0 

Toplam 147 100,0 

 

Araştırmaya katılan şirketlerde bulunan üst düzey yöneticilerin %17’si kadın, 

%83’ü de erkektir. 

Tablo 14. Yaş Dağılımı 

 N % 
18-28 27 18,4 
29-39 91 61,9 
40-49 17 11,6 
50-59 8 5,4 

79 
 



 

60 üzeri 4 2,7 

Toplam 147 100,0 
  

Şirketlerde bulunan üst düzey yöneticilerin yaş dağılımına bakıldığında, özellikle 

genç istihdam görülmektedir. 

Tablo 15. Eğitim Dağılımı 

 N % 
İlköğretim 0 0 
8 yıl 6 4,1 
Lise 21 14,3 
Önlisans 26 17,7 
Lisans 73 49,7 
Lisansüstü 21 14,3 

Toplam 147 100,0 

 

 
 

Tablo 15 araştırmaya katılan şirketlerde bulunan üst düzey yöneticilerin eğitim 

durumlarını göstermektedir. Buna göre en araştırmaya katılanların hemen hemen %50’si 

Lisans mezunudur. Lisansüstü mezunu olan yöneticilerin oranı ise %14,3’dür. Önlisans 

ve lise mezunu yöneticilerin de oranı az değildir.  

Tablo 16. Medeni Durum 

 n % 
Bekâr 46 31,3 
Evli 101 68,7 
Toplam 147 100,0 
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Araştırmaya katılan üst düzey yöneticilerin %31,3’ü bekar, %68,7’si evlidir. Evli 

olan yöneticilerin daha çok olduğu görülmektedir.  

Tablo 17. Dil Durumu 

 n % 
İngilizce 132 89,8 
Arapça 15 10,2 
Diğer 27 18,4 
Toplam 147 100,0 

 

Tablo 17 araştırmaya katılan şirketlerde bulunan üst düzey yöneticilerin dil durum-

larını göstermektedir. Buna göre İngilizce dilinin yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Ayrıca İngilizce dilinin iyi seviyede bilindiği tespit edilmiştir. Arapça dilinin kullanımı 

düşük düzeydedir. Bilinme seviyesi ise orta şeklinde tespit edilmiştir. Diğer diller seçene-

ğini işaretleyenlerin oranı 18,4’tür. Bilinen diğer diller olarak da yoğun olarak Rusça, 

Fransızca, Almanca, Çince dillerinin tercih edildiği görülmektedir. 

Tablo 18. Kuruluş Yılı  

 yıl 
En eski 1955 
En yeni 2014 

 

Araştırmaya katılan Konya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren şirketle-

rin kuruluş yıllarına bakıldığında en eski işletmenin 1955 yılından beri, en yenisinin de 

2014 yılından beri faaliyet göstermekte olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanısıra kuruluş 

yıllarının 1950 ve 1960 yıllarında daha az sonraki yıllarda hemen hemen aynı oranda 

kurulduğu görülmektedir. 
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Tablo 19. Kuruluş Yılı Detay 

 Sayı Yüzde  Sayı Yüzde 
1955,00 1 ,7 1989,00 5 3,4 
1959,00 1 ,7 1990,00 2 1,4 
1960,00 2 1,4 1991,00 1 ,7 
1962,00 1 ,7 1992,00 3 2,0 
1964,00 3 2,0 1993,00 4 2,7 
1965,00 1 ,7 1994,00 4 2,7 
1967,00 1 ,7 1995,00 8 5,4 
1969,00 3 2,0 1996,00 8 5,4 
1970,00 1 ,7 1997,00 5 3,4 
1971,00 1 ,7 1998,00 3 2,0 
1972,00 2 1,4 1999,00 4 2,7 
1974,00 1 ,7 2000,00 4 2,7 
1975,00 6 4,1 2001,00 3 2,0 
1976,00 1 ,7 2002,00 3 2,0 
1977,00 1 ,7 2003,00 6 4,1 
1978,00 2 1,4 2004,00 2 1,4 
1979,00 2 1,4 2005,00 5 3,4 
1980,00 8 5,4 2006,00 5 3,4 
1981,00 1 ,7 2007,00 5 3,4 
1982,00 2 1,4 2008,00 4 2,7 
1983,00 1 ,7 2009,00 4 2,7 
1985,00 3 2,0 2011,00 1 ,7 
1986,00 2 1,4 2012,00 4 2,7 
1987,00 1 ,7 2013,00 1 ,7 
1988,00 2 1,4 2014,00 3 2,0 
   Toplam 147 100,0 
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Tablo 20. Çalışan Sayısı 

Çalışan 
Sayısı Adet   

Çalışan 
Sayısı Adet   

Çalışan 
Sayısı Adet 

1 1   29 1   95 1 
4 2   30 1   100 4 
5 1   35 4   105 1 
6 2   38 1   108 1 
7 2   40 4   110 1 
8 2   42 1   120 5 
9 1   43 1   125 1 
10 3   45 3   130 1 
12 1   46 1   135 1 
14 3   49 1   140 2 
15 5   50 3   150 3 
16 1   55 3   160 1 
17 1   58 1   170 1 
18 3   60 4   181 1 
19 2   65 1   190 1 
20 9   66 2   195 1 
21 1   70 4   200 3 
22 3   75 3   208 1 
23 2   77 1   250 2 
24 3   78 1   300 1 
25 9   80 7   350 2 
26 2   87 1   400 2 
28 1   90 1   Toplam 147 

 

Tablo 20 araştırmaya katılan şirketlerde çalışan kişi sayılarını göstermektedir. Şir-

ketlerin hemen hemen yarısının 100’den fazla eleman istihdam ettiği hatta 400 çalışanlı 

bir şirketin de olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 21. İhracat Durumu 

 N % 
Sadece bir kez 8 5,4 
Bir yıldan az süredir 6 4,1 
1-5 yıldır 29 19,7 
6-10 yıldır 54 36,7 
11 ve 11 yıldan uzun süredir 50 34,0 

Toplam 147 100,0 
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Araştırmaya katılan Konya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren şirketle-

rin ihracat durumu Tablo 21’de gösterilmektedir. Buna göre şirketlerin uzun süreli ihra-

cat yaptıkları tespit edilmiştir. 

 

Tablo 22. İhracat Yapılan Bölge 

 N % 
Ortadoğu 120 81,6 
Avrupa 103 70,1 
Balkanlar 62 42,2 
Uzakdoğu 37 25,1 
Amerika 28 19,1 
Diğer 39 26,5 

Toplam 147 100,0 

 

Araştırmaya katılan Konya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren şirket-

lerin ihracat yaptıkları bölge tablo 22’de gösterilmektedir. Şirketlerin en çok sırasıyla 

Ortadoğu, Avrupa, Balkanlar, Uzakdoğu, Amerika ile çalıştıkları görülmektedir. Diğer 

seçeneği belirtenlerin çalıştıkları bölgeler ise; Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Kafkas-

lar’dır. 
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 Tablo 23. Dış Satışların Toplam Satışlara Oranı 

 N % 
%1- %10 arası 26 17,7 
%11- %20 arası 25 17,0 
%21- %30 arası 24 16,3 
%31- %40 arası 19 12,9 
%41 ve üzeri 53 36,1 
Toplam 147 100,0 

 

Şirketlerin, dış satışların toplam satışlarına oranı en çok %41 ve üzeri, en az 

ise %31-%40 arası olduğu görülmektedir. 

 

 

Tablo 24. Dış Ticaret Hacmi 

 N % 
2 milyon ve daha az 63 42,9 
2-3 milyon arası 23 15,6 
3-4 milyon arası 16 10,9 
4-5 milyon arası 12 8,2 
5-6 milyon arası 10 6,8 
6-7 milyon arası 5 3,4 
7 milyon ve üzeri 18 12,2 
Toplam 147 100,0 

 

Araştırmaya katılan şirketlerin yıllık dış ticaret hacimleri Tablo 24’de gösteril-

mektedir. Buna göre en fazla %42,9 ile 2 milyon ve daha az hacmin olduğu görülmek-

tedir. En az hacim ise %3,4 ile 6-7 milyon arasıdır. 
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Tablo 25. Sektör 

 n % 
Otomotiv Yan Sanayi 42 28,6 
Gıda, sanayi 7 4,8 
Ayakkabı ve ayakkabı yan sanayi 1 ,7 
İnşaat 3 2,0 
Fabrikasyon ve metal ürünler 21 14,3 
Sağlık ve medikal 2 1,4 
Tekstil örme, konfeksiyon ve deri sanayi 6 4,1 
İs ve genel amaçlı makinalar 2 1,4 
Kâğıt ve kâğıt ürünleri,  8 5,4 
Basım ve baskı sanayi 6 4,1 
Kimya, petrol ürünleri, lastik 49 33,3 
Ağaç ürünleri ve mobilya 42 28,6 
Diğer 7 4,8 
Toplam 147 100,0 

 

Araştırmaya katılan şirketlerin hangi sektörlerde faaliyet gösterdikleri Tablo 25’de 

ve grafikte gösterilmektedir. Buna göre en çok Kimya, Petrol Ürünleri, Lastik, Plastik 

Ürünleri Sanayi, Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sanayi ve Otomotiv Yan Sanayi sektörle-

rinde çalışmakta oldukları tespit edilmiştir. 
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Tablo 26. Aile Şirketi 

 n % 
Evet 108 73,5 
Hayır 38 25,9 
Toplam 147 100,0 

 
 

Araştırmaya katılan şirketlerin, aile şirketi olup olmadıklarını gösteren Tablo 

26’ya göre %73,5’i aile, %25,9’u aile şirketi değildir. 

Tablo 27. Faaliyet Gösterilen Zaman 

 N % 
1 yıldan az 7 4,8 
1-4 arası 42 28,6 
5-8 arası 35 23,8 
9-12 arası 27 18,4 
13 yıl ve üzeri 36 24,5 

Toplam 147 100,0 

 

“Ne kadar zamandır bu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet göstermektesiniz?” 

sorusuna verilen oranlar tablo 27’de gösterilmektedir. Buna göre en çok %28,6 ile 1-4 

yıl arası bu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet göstermektedirler. 

87 
 



 

Tablo 28. Başka Bir OSB’de de Faaliyet 

 N % 
Evet 33 22,4 
Hayır 114 77,6 
Toplam 147 100,0 

 

Araştırmaya katılan şirketlerin %22,4 şu anda bulundukları Organize Sanayi Böl-

gesinin dışında başka bir sanayi bölgesinde de faaliyet yürütmekteyken, %77,6’sı ise 

başka bir yerde faaliyette bulunmamaktadır.   

Tablo 29. OSB’de Sorun 

 N % 
Evet 29 19,7 
Hayır 118 80,3 
Toplam 147 100,0 

 

Araştırmaya katılan şirketlerin %19,7’si şu anda bulundukları Organize Sanayi 

Bölgesinde sorunlar yaşadıklarını söylemektedirler. %80,3’ü ise sorun yaşamadıkları 

düşüncesindedirler.  

 
Tablo 30. Faaliyet Gösterilen Zaman 

 n % 
Valilik 2 1,4 
Ticaret ve Sanayi Odası 71 48,3 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 25 17,0 
Diğer 17 11,6 
Toplam 147 100,0 

 

“OSB’yle ilgili sorun yaşadığınız zaman en çok hangi kurum-kurumlara başvur-

maktasınız?” sorusuna verilen oranlar Tablo 30’da gösterilmektedir. Buna göre en çok 

Ticaret ve Sanayi Odası daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapıldığı 

görülmektedir. Valiliğe neredeyse hiç başvurulmadığı görülmektedir. Ayrıca şirketler 

OGS Müdürlüğü, MEDAŞ, KOSKİ gibi kurumlara da müracaat etmektedirler. 
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Tablo 31. Yeterli Büyüklükte Olmama 

 n % 
Kesinlikle Engel Olmuyor 49 33,3 
Engel Olmuyor 45 30,6 
Kararsızım 16 10,9 
Engel Oluyor 28 19,0 
Kesinlikle Engel Oluyor 9 6,1 
Toplam 147 100,0 

 

Araştırmaya katılan şirketlerin “Firmanın Yurt Dışı Pazarlarında faaliyet göster-

mesi için yeterli büyüklükte olmaması” yargısına katılım durumları Tablo 31’de göste-

rilmektedir. 

 

Tablo 32. Tanınmama 

 n % 
Kesinlikle Engel Olmuyor 47 32,0 
Engel Olmuyor 35 23,8 
Kararsızım 10 6,8 
Engel Oluyor 31 21,1 
Kesinlikle Engel Oluyor 24 16,3 
Toplam 147 100,0 

 

“Firmanın Yurt Dışı Pazarları Tanımaması” yargısına şirketlerin katılım şekilleri 

Tablo 32’de gösterilmektedir. Firmanın Yurt Dışı Pazarları Tanımamasını ihracata bir 

engel olarak görmemektedirler. Engel olduğu şeklinde düşünenlerin oranı %37,4’tür. 

 

Tablo 33. Deneyim Eksikliği 

 n % 
Kesinlikle Engel Olmuyor 41 27,9 
Engel Olmuyor 29 19,7 
Kararsızım 22 15,0 
Engel Oluyor 38 25,9 
Kesinlikle Engel Oluyor 17 11,6 
Toplam 147 100,0 

 

Şirketlerin “Deneyimsiz Çalışanlar ve Deneyimsiz Yönetim” yargısına katılımı 

Tablo 33’de gösterilmektedir. Buna göre, %15’i kararsızdır, %37,5 ihracata engel oldu-

ğu fikrindeyken, %47,6’sı ihracata engel olmadığı yönünde fikre sahiptir. 
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Tablo 34. Taşıma Maliyetleri 

 n % 
Kesinlikle Engel Olmuyor 26 17,7 
Engel Olmuyor 32 21,8 
Kararsızım 15 10,2 
Engel Oluyor 53 36,1 
Kesinlikle Engel Oluyor 21 14,3 
Toplam 147 100,0 

 

Şirketlerin “Taşıma Maliyetlerinin Yüksek Oluşu” yargısına katılımı Tablo 34’de 

gösterilmektedir. Buna göre, ihracata engel olduğunu düşünenlerin oranının daha yük-

sek olduğu görülmektedir. 
 

Tablo 35. Yabancı Müşterilere Ulaşım 

 n % 
Kesinlikle Engel Olmuyor 25 17,0 
Engel Olmuyor 42 28,6 
Kararsızım 19 12,9 
Engel Oluyor 45 30,6 
Kesinlikle Engel Oluyor 16 10,9 
Toplam 147 100,0 

 

Araştırmaya katılan şirketlerin “Yabancı Müşterilere Ulaşım Zorluğu” yargısına 

katılım durumları Tablo 35’de gösterilmektedir. Buna göre kararsızlar dışında ihracata 

engel olduğu ve olmadığı konusundaki düşünceler hemen hemen eşittir.  

 

Tablo 36. Uygun Acente 

 n % 
Kesinlikle Engel Olmuyor 30 20,4 
Engel Olmuyor 43 29,3 
Kararsızım 33 22,4 
Engel Oluyor 31 21,1 
Kesinlikle Engel Oluyor 10 6,8 
Toplam 147 100,0 

 

Şirketlerin “Uygun Acentenin Bulunamaması” yargısına katılımı Tablo 36’da göste-

rilmektedir. Buna göre, uygun acentenin bulunamamasının ihracata engel olmadığını düşü-

nenlerin oranı (%49,7) ihracata engel olduğunu düşünenlerden (%27,9) daha yüksektir.  
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Tablo 37. Kredi Faizleri 

 n % 
Kesinlikle Engel Olmuyor 25 17,0 
Engel Olmuyor 42 28,6 
Kararsızım 19 12,9 
Engel Oluyor 45 30,6 
Kesinlikle Engel Oluyor 16 10,9 
Toplam 147 100,0 

 

Araştırmaya katılan şirketlerin “Kredi Faizlerindeki Dengesizlik” yargısına katı-

lım durumları Tablo 37’de gösterilmektedir. Kararsızlar gözardı edildiğinde, kredi faiz-

lerindeki dengesizliğin ihracata engel olmadığını düşünen şirketlerin oranı %40,6 iken, 

kredi faizlerindeki dengesizliğin ihracata engel olduğunu düşünen şirketlerin oranı 

%41,5’tir.  

 

Tablo 38. Hükümet Destekleri 

 n % 
Kesinlikle Engel Olmuyor 26 17,7 
Engel Olmuyor 35 23,8 
Kararsızım 24 16,3 
Engel Oluyor 36 24,5 
Kesinlikle Engel Oluyor 26 17,7 
Toplam 147 100,0 

 

Şirketlerin “Hükümet Desteklerinin Eksikliği” yargısına katılım durumları Tablo 

38’de gösterilmektedir. Kararsızlar (%16,3) gözardı edildiğinde, hükümet desteklerinin 

eksikliğinin ihracata engel olmadığını düşünen şirketlerin oranı %41,5 iken,  hükümet 

desteklerinin eksikliğinin ihracata engel olduğunu düşünen şirketlerin oranı %42,2’dir. 

 

Tablo 39. Ödeme Sorunları 

 n % 
Kesinlikle Engel Olmuyor 25 17,0 
Engel Olmuyor 42 28,6 
Kararsızım 19 12,9 
Engel Oluyor 45 30,6 
Kesinlikle Engel Oluyor 16 10,9 
Toplam 147 100,0 
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Araştırmaya katılan şirketlerin “Yurtdışı Pazarlardaki Müşterilerin Ödeme Sorun-

ları” yargısına katılım durumları Tablo 39’da gösterilmektedir. Buna göre kararsızlar dı-

şında ihracata engel olduğu (%42,2) ve ihracata olmadığı (%43,5) konusundaki düşün-

celer hemen hemen eşittir.  

 

Tablo 40. Ürünün Geç Ulaştırılması 

 n % 
Kesinlikle Engel Olmuyor 23 15,6 
Engel Olmuyor 47 32,0 
Kararsızım 24 16,3 
Engel Oluyor 36 24,5 
Kesinlikle Engel Oluyor 17 11,6 
Toplam 147 100,0 

 

Şirketlerin “Ürünün Pazara Çok Geç Zamanda Ulaştırılması” yargısına katılımı 

Tablo 40’da gösterilmektedir. Buna göre, ürünün pazara çok geç zamanda ulaştırılması-

nın ihracata engel olmadığını düşünenlerin oranı (%47,6) ihracata engel olduğunu düşü-

nenlerden (%36,1) daha yüksektir.  

 

Tablo 41. Siyasi Sorunlar 

 n % 
Kesinlikle Engel Olmuyor 18 12,2 
Engel Olmuyor 19 12,9 
Kararsızım 19 12,9 
Engel Oluyor 47 32,0 
Kesinlikle Engel Oluyor 44 29,9 
Toplam 147 100,0 

 

Şirketlerin “Yerli ve Yabancı Pazardaki Siyasi Sorunlar” yargısına katılımı Tablo 

41’de gösterilmektedir. Buna göre, yerli ve yabancı pazardaki siyasi sorunların ihracata 

engel olduğunu düşünenlerin oranı (%61,9) ihracata engel olmadığını düşünenlerden 

(%25,1) çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 42. Bürokratik Engeller 

 n % 
Kesinlikle Engel Olmuyor 22 15,0 
Engel Olmuyor 27 18,4 
Kararsızım 26 17,7 
Engel Oluyor 46 31,3 
Kesinlikle Engel Oluyor 26 17,7 
Toplam 147 100,0 

 

Şirketlerin “İhracat İşlemlerindeki Bürokratik Engeller” yargısına katılımı Tablo 

42’de gösterilmektedir. Buna göre, İhracat işlemlerindeki bürokratik engellerin ihracata 

engel olmadığını düşünenlerin oranı (%33,4) ihracata engel olduğunu düşünenlerden 

(%49) çok daha düşük olduğu görülmektedir.   

 

Tablo 43. Uygulamalarındaki Farklılıklar 

 n % 
Kesinlikle Engel Olmuyor 19 12,9 
Engel Olmuyor 38 25,9 
Kararsızım 34 23,1 
Engel Oluyor 34 23,1 
Kesinlikle Engel Oluyor 22 15,0 
Toplam 147 100,0 

 

Araştırmaya katılan şirketlerin “Yurtdışı Pazardaki İş Uygulamalarındaki Farklı-

lıklar” yargısına katılım durumları Tablo 43’de gösterilmektedir. Buna göre kararsızlar 

dışında, yurtdışı pazardaki iş uygulamalarındaki farklılıkların ihracata engel olduğu 

(%38,1) ve olmadığı (%38,8)  konusundaki düşünceler hemen hemen aynı olduğu tespit 

edilmiştir.  

 

Tablo 44. Rekabetin Yüksek Olması 

 n % 
Kesinlikle Engel Olmuyor 25 17,0 
Engel Olmuyor 27 18,4 
Kararsızım 17 11,6 
Engel Oluyor 49 33,3 
Kesinlikle Engel Oluyor 29 19,7 
Toplam 147 100,0 
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Şirketlerin “Yurtdışı Pazarlardaki Rekabetin Yüksek Olması” yargısına katılımı 

Tablo 44’de gösterilmektedir. Buna göre, yurtdışı pazarlardaki rekabetin yüksek olma-

sının ihracata engel olduğunu düşünenlerin oranı (%53) iken ihracata engel olmadığını 

düşünenlerden (%35,4) çok daha yüksek olduğu görülmektedir.   

 

Tablo 45. Coğrafi Konum 

 n % 
Kesinlikle Engel Olmuyor 55 37,4 
Engel Olmuyor 62 42,2 
Kararsızım 15 10,2 
Engel Oluyor 9 6,1 
Kesinlikle Engel Oluyor 6 4,1 
Toplam 147 100,0 

 

Araştırmaya katılan şirketlerin “Türkiye’nin Coğrafik Konumunun Engel Olması” 

yargısına katılımı Tablo 45’de gösterilmektedir. Buna göre, Türkiye’nin coğrafik ko-

numunun ihracata engel olmadığını düşünenlerin oranı (%79,6) ihracata engel olduğunu 

düşünenlerden (%10,2) çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.   

 

Tablo 46. Taşıma İmkanları 

 n % 
Kesinlikle Engel Olmuyor 42 28,6 
Engel Olmuyor 49 33,3 
Kararsızım 20 13,6 
Engel Oluyor 26 17,7 
Kesinlikle Engel Oluyor 10 6,8 
Toplam 147 100,0 

 

Şirketlerin “Uygun Taşıma İmkânlarının Olmaması” yargısına katılımı Tablo 

46’da gösterilmektedir. Buna göre, uygun taşıma imkânlarının olmamasının ihracata 

engel olmadığını düşünenlerin oranı (%61,9) ihracata engel olduğunu düşünenlerden 

(%24,5) çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.   

94 
 



 

Tablo 47. İletişim Sorunları 

 n % 
Kesinlikle Engel Olmuyor 39 26,5 
Engel Olmuyor 49 33,3 
Kararsızım 28 19,0 
Engel Oluyor 23 15,6 
Kesinlikle Engel Oluyor 8 5,4 
Toplam 147 100,0 

 

Araştırmaya katılan şirketlerin “Yabancı Müşterilerle Yaşanılan İletişim Sorunla-

rı” yargısına katılımı Tablo 47’de gösterilmektedir. Buna göre, yabancı müşterilerle 

yaşanılan iletişim sorunlarının ihracata engel olmadığını düşünenlerin oranı (%59,8) 

ihracata engel olduğunu düşünenlerden (%21) çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.   

 

 Tablo 48. Firma Hacminin Küçük Olması 

 n % 
Kesinlikle Engel Olmuyor 52 35,4 
Engel Olmuyor 45 30,6 
Kararsızım 19 12,9 
Engel Oluyor 24 16,3 
Kesinlikle Engel Oluyor 7 4,8 
Toplam 147 100,0 

  

Araştırmaya katılan şirketlerin “Firma Hacminin Küçük Olması” yargısına katılı-

mı Tablo 48’de gösterilmektedir. Buna göre, firma hacminin küçük olmasının ihracata 

engel olmadığını düşünenlerin oranı (%66) ihracata engel olduğunu düşünenlerden 

(%29,2) çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.   

 

Tablo 49. Firmanın Sermaye Sorunları 

 n % 
Kesinlikle Engel Olmuyor 45 30,6 
Engel Olmuyor 37 25,2 
Kararsızım 21 14,3 
Engel Oluyor 38 25,9 
Kesinlikle Engel Oluyor 6 4,1 
Toplam 147 100,0 
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Şirketlerin “Firmanın Sermaye Sorunları” yargısına katılımı Tablo 49’da gösteril-

mektedir. Buna göre, firmanın sermaye sorunlarının ihracata engel olmadığını düşünen-

lerin oranı (%55,8) ihracata engel olduğunu düşünenlerden (%30) çok daha yüksek ol-

duğu tespit edilmiştir.   

 

Tablo 50. Firmanın İhracat Yapmadaki Deneyimsizliği 

 n % 
Kesinlikle Engel Olmuyor 47 32,0 
Engel Olmuyor 43 29,3 
Kararsızım 17 11,6 
Engel Oluyor 24 16,3 
Kesinlikle Engel Oluyor 16 10,9 
Toplam 147 100,0 

 

Araştırmaya katılan şirketlerin “Firmanın İhracat Yapmadaki Deneyimsizliği” 

yargısına katılımı Tablo 50’de gösterilmektedir. Buna göre, firmanın ihracat yapmadaki 

deneyimsizliği ihracata engel olmadığını düşünenlerin oranı (%61,3) ihracata engel ol-

duğunu düşünenlerden (%27,2) çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.   
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Tablo 51. Ortalama Puan Tablosu 

2. Bölüm Yargıları Ortalama Standart 
Sapma 

1 Firmanın Yurt Dışı Pazarlarında faaliyet göstermesi için yeterli 
büyüklükte olmaması 2,3401 1,28477 

2 Firmanın Yurt Dışı Pazarları Tanımaması 2,6599 1,51022 
3 Deneyimsiz Çalışanlar ve Deneyimsiz Yönetim 2,7347 1,40609 
4 Taşıma Maliyetlerinin Yüksek Oluşu 3,0748 1,36537 
5 Yabancı Müşterilere Ulaşım Zorluğu 2,8980 1,30717 
6 Uygun Acentenin Bulunamaması 2,6463 1,21522 
7 Kredi Faizlerindeki Dengesizlik 2,8299 1,35168 
8 Hükümet Desteklerinin Eksikliği 3,0068 1,38236 
9 Yurtdışı Pazarlardaki Müşterilerin Ödeme Sorunları 2,9660 1,35189 

10 Ürünün Pazara Çok Geç Zamanda Ulaştırılması 2,8435 1,28052 
11 Yerli ve Yabancı Pazardaki Siyasi Sorunlar 3,5442 1,36106 
12 İhracat İşlemlerindeki Bürokratik Engeller 3,1837 1,33458 
13 Yurtdışı Pazardaki İş Uygulamalarındaki Farklılıklar 3,0136 1,27132 
14 Yurtdışı Pazarlardaki Rekabetin Yüksek Olması 3,2041 1,39931 
15 Türkiye’nin Coğrafik Konumu 1,9728 1,04649 
16 Uygun Taşıma İmkanlarının Olmaması 2,4082 1,25924 
17 Yabancı Müşterilerle Yaşanılan İletişim Sorunları 2,4014 1,19164 
18 Firma Hacminin Küçük Olması 2,2449 1,23084 
19 Firmanın Sermaye Sorunları 2,4762 1,27856 
20 Firmanın İhracat Yapmadaki Deneyimsizliği 2,4490 1,37085 

 
  

  
Tablo 52. Ülke Tanıtım Toplantıları İle İhracat 

 n % 
Hiç Katılmıyorum 11 7,5 
Katılmıyorum 9 6,1 
Kararsızım 20 13,6 
Katlıyorum 50 34,0 
Tamamen Katlıyorum 57 38,8 
Toplam 147 100,0 

 

Araştırmaya katılan şirketlerin “Ülke tanıtım toplantıları ile İhracat durumunda, 

pazar araştırmasına kolaylık sağlar.” yargısına katılımı Tablo 52’de gösterilmektedir. 

Buna göre, Ülke tanıtım toplantıları ile İhracat durumunda, pazar araştırmasına kolaylık 

sağlar yargısına %72,8 oranında yüksek bir katılım görülmektedir.  
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Tablo 53. Yurtdışı Fuarları İle İhracat 

 n % 
Hiç Katılmıyorum 7 4,8 
Katılmıyorum 6 4,1 
Kararsızım 10 6,8 
Katlıyorum 57 38,8 
Tamamen Katlıyorum 67 45,6 
Toplam 147 100,0 

 

Tablo 53 araştırmaya katılan şirketlerin “Yurtdışı fuarları ile ihracat yapmayı ko-

laylaştırır.” yargısına katılım durumunu göstermektedir. Buna göre, yurtdışı fuarları ile 

ihracat yapmayı kolaylaştırır yargısına %84,4 oranında çok yüksek bir katılım görül-

mektedir. Katılmayanların oranı çok düşük düzeyde olduğu görülmektedir.  
 

Tablo 54. Ülke Tanıtım Toplantıları 

 n % 
Hiç Katılmıyorum 8 5,4 
Katılmıyorum 10 6,8 
Kararsızım 25 17,0 
Katlıyorum 62 42,2 
Tamamen Katlıyorum 42 28,6 
Toplam 147 100,0 

 

Araştırmaya katılan şirketlerin “Ülke tanıtım toplantıları ile kültürel sorunlardan 

kaynaklı iş problemlerini çözmede yardımcı olur.” yargısına katılımı Tablo 54’de göste-

rilmektedir. Buna göre, ülke tanıtım toplantıları ile kültürel sorunlardan kaynaklı iş 

problemlerini çözmede yardımcı olur yargısına %70,8 oranında yüksek bir katılım gö-

rülmektedir. Katılmayanların oranı %12,2’dir. 

 

Tablo 55. Girilmemiş Olan Dış Pazarlara Girme 

 n % 
Hiç Katılmıyorum 7 4,8 
Katılmıyorum 7 4,8 
Kararsızım 8 5,4 
Katlıyorum 64 43,5 
Tamamen Katlıyorum 61 41,5 
Toplam 147 100,0 
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Şirketlerin “Yurtdışı fuarları ile daha önce girilmemiş olan dış pazarlara girmeye 

ve yayılmaya yardımcı olur” yargısına katılımı Tablo 55’de gösterilmektedir. Buna gö-

re, Yurtdışı fuarları ile daha önce girilmemiş olan dış pazarlara girmeye ve yayılmaya 

yardımcı olur yargısına %85 oranında çok yüksek bir katılımın olduğu görülmektedir. 

Kararsız ve Katılmayanların oranı düşük düzeydedir. 
 

Tablo 56. Fuarlar Aracılığı İle Yeni Ürünleri Tanıtma 

 n % 
Hiç Katılmıyorum 7 4,8 
Katılmıyorum 8 5,4 
Kararsızım 7 4,8 
Katlıyorum 60 40,8 
Tamamen Katlıyorum 65 44,2 
Toplam 147 100,0 

 

Araştırmaya katılan şirketlerin “Fuarlar aracılığı ile yeni ürünleri tanıtmaya yar-

dımcı olur.” yargısına katılımı Tablo 56’da gösterilmektedir. Buna göre, Fuarlar aracılı-

ğı ile yeni ürünleri tanıtmaya yardımcı olur yargısına %85 oranında çok yüksek bir katı-

lımın olduğu görülmektedir. Kararsız (%4,8) ve Katılmayanların oranı (%4,8) düşük 

düzeydedir. 

 

Tablo 57. Fuarlar Aracılığı İle Satış 

 n % 
Hiç Katılmıyorum 7 4,8 
Katılmıyorum 5 3,4 
Kararsızım 18 12,2 
Katlıyorum 62 42,2 
Tamamen Katlıyorum 55 37,4 
Toplam 147 100,0 

 

Tablo 57 araştırmaya katılan şirketlerin “Fuarlar Aracılığı İle Satış Fırsatı Sağlar.” 

yargısına katılım durumunu göstermektedir. Buna göre, fuarlar aracılığı ile satış fırsatı 

sağlar yargısına %79,6 oranında çok yüksek bir katılımın olduğu görülmektedir. Karar-

sızların oranı (%12,2) ve Katılmayanların oranı (%8,2) düşük düzeydedir. 
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Tablo 58. İkili İş Görüşmeleri 

 n % 
Hiç Katılmıyorum 8 5,4 
Katılmıyorum 8 5,4 
Kararsızım 24 16,3 
Katlıyorum 52 35,4 
Tamamen Katlıyorum 55 37,4 
Toplam 147 100,0 

 

Şirketlerin “İkili iş görüşmeleri ile firmaya rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü 

sağlar.” yargısına katılımı Tablo 58’de gösterilmektedir. Buna göre, ikili iş görüşmeleri 

ile firmaya rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü sağlar yargısına %72,8 oranında yük-

sek bir katılımın olduğu görülmektedir. Kararsız ve Katılmayanların oranı düşük düzey-

dedir. 

 

Tablo 59. Yurt İçi ve Yurt Dışı İş Görüşmeleri 

 n % 
Hiç Katılmıyorum 8 5,4 
Katılmıyorum 10 6,8 
Kararsızım 10 6,8 
Katlıyorum 55 37,4 
Tamamen Katlıyorum 64 43,5 
Toplam 147 100,0 

 

Tablo 59 araştırmaya katılan şirketlerin “Yurt içi ve yurt dışı iş görüşmeleri saye-

sinde müşterileriyle sürekli ilişki içinde olmayı sağlar.” yargısına katılım durumunu 

göstermektedir. Buna göre, yurt içi ve yurt dışı iş görüşmeleri sayesinde müşterileriyle 

sürekli ilişki içinde olmayı sağlar yargısına %80,9 oranında çok yüksek bir katılımın 

olduğu görülmektedir. Kararsızların oranı (%6,8) ve Katılmayanların oranı (%12,2) 

düşük düzeydedir. 
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Tablo 60. İhracat Uygulamalarının Etkisi Ortalama Puanları 

 3.Bölüm Ortalama Puanları Ortalama Standart 
Sapma 

1 Ülke tanıtım toplantıları ile İhracat durumunda, pazar araş-
tırmasına kolaylık sağlar. 3,9048 1,20122 

2 Yurtdışı fuarları ile ihracat yapmayı kolaylaştırır. 4,1633 1,04711 

3 Ülke tanıtım toplantıları ile Kültürel sorunlardan kaynaklı iş 
problemlerini çözmede Yardımcı olur 3,8163 1,09182 

4 
Yurtdışı fuarları ile daha önce girilmemiş olan dış pazarlara 
girmeye ve yayılmaya yardımcı olur 
 

4,1224 1,03961 

5 Fuarlar aracılığı ile yeni ürünleri tanıtmaya yardımcı olur. 4,1429 1,05985 

6 Fuarlar Aracılığı İle Satış Fırsatı Sağlar 4,0408 1,03287 

7 İkili iş görüşmeleri ile firmaya rakipleri karşısında rekabet 
üstünlüğü sağlar. 3,9388 1,11788 

8 Yurt içi ve yurt dışı iş görüşmeleri sayesinde müşterileriyle 
sürekli ilişki içinde olmayı sağlar. 4,0680 1,12664 

 

 

Tablo 61. Aile Şirketi Olmaya Göre İhracat Engelleri ve İhracat 

Uygulamalarının Etkisi 

Şirket N Ortalama Sd t-value p 

Aile Şirketi 108 
2,7529 ,79190 

-,946 0,346 
Aile Şirketi Değil 38 

2,8975 ,86291 

Aile Şirketi 108 3,9977 ,93150 
-,539 0,368 

Aile Şirketi Değil 38 4,0921 ,92025 

 

Araştırmaya katılan şirketlerin aile şirketi olup olmadıklarına göre İhracat Engel-

leri ve İhracat Uygulamalarının Etkisi tutumlarının farklı olup olmadığını test etmek 

için Independent Samples t testi uygulanmıştır. Bulgulara göre aile şirketi olup olmama 

tutumların farklılaşmasında etken değildir. Anlamlı bir sonuç tespit edilememiştir. 

 

Hipotez 1: Aile şirketlerinin İhracat Engelleri ile ilgili tutumları diğer şirketlere 

göre daha yüksektir. 

Tablo 61 aile şirketi ile aile şirketi olmayan firmaların t testi sonuçlarını, ortalama 

ve standart sapma değerlerini göstermektedir. Buna göre Hipotez 1 reddedilmiştir. 

Hipotez 2: Aile şirketlerinin İhracat Uygulamalarının Etkisi ile ilgili tutumları di-

ğer şirketlere göre daha yüksektir. 
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Aile şirketlerinin İhracat Uygulamalarının Etkisi tutumlarının diğer şirketlere göre 

yüksek olmadığı Tablo 61’de görülmektedir. Hipotez 2 reddedilmiştir. 

 

Tablo 62. Cinsiyete Göre İhracat Engelleri ve İhracat Uygulamalarının Etkisi 

Cinsiyet N Ortalama Sd t-value p 

Kadın 25 2,7411 ,78800 
-,300 0,764 

Erkek 122 2,7947 ,81726 

Kadın 25 3,9600 ,60351 
-,383 0,702 

Erkek 122 4,0379 ,97779 
 

Araştırmaya katılan şirketlerin üst düzey yöneticilerinin cinsiyetlerine göre İhracat 

Engelleri ve İhracat Uygulamalarının Etkisi tutumlarının farklı olup olmadığını test et-

mek için Independent Samples t testi uygulanmıştır. Bulgulara göre cinsiyet tutumların 

farklılaşmasında etken olmadığı görülmektedir.  

 

Hipotez 3: Erkek yöneticilerin İhracat Engelleri ile ilgili tutumları kadın yönetici-

lere göre daha yüksektir. 

Tablo 62 cinsiyete göre ihracat engelleri t testi sonuçlarını, ortalama ve standart 

sapma değerlerini göstermektedir. Buna göre anlamlı bir farklılaşma tespit edilemediği 

için Hipotez 3 reddedilmiştir. 

Hipotez 4: Erkek yöneticilerin İhracat Uygulamaları ile ilgili tutumları kadın yö-

neticilere göre daha yüksektir. 

Tablo 62 cinsiyete göre ihracat uygulamaları t testi sonuçlarını, ortalama ve stan-

dart sapma değerlerini göstermektedir. Tabloya göre anlamlı bir farklılaşma tespit edi-

lemediğinden Hipotez 4 reddedilmiştir. 

 

Tablo 63. Medeni Duruma Göre İhracat Engelleri ve İhracat Uygulamalarının Etkisi 

Medeni Durum N Ortalama Sd t-value p 

Bekar 46 2,7609 ,83702 
-,248 0,804 

Evli 101 2,7968 ,80132 

Bekar 46 4,2582 ,62439 
2,092 0,038* 

Evli 101 3,9183 1,01665 
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Araştırmaya katılan şirketlerin üst düzey yöneticilerinin medeni durumlarına göre 

İhracat Engelleri ve İhracat Uygulamalarının Etkisi tutumlarının farklı olup olmadığını 

test etmek için Independent Samples t testi uygulanmıştır. Bulgulara göre İhracat Engel-

leri’nde farklılaşma bulunmazken İhracat Uygulamalarının Etkisi’nde anlamlı farklılık 

tespit edilmiştir. Bekâr olan yöneticilerin ortalama puanları (4,25) evli olan yöneticilere 

göre ortalama puanları (3,91) daha yüksektir. 
 

Hipotez 5: Bekar yöneticilerin İhracat Uygulamalarının Etkisi tutumları evli yö-

neticilere göre daha yüksektir. 

Tablo 63’te görülen t testi, ortalama ve standart sapma değerlerine göre bekar yö-

neticilerin evli yöneticilere göre İhracat Uygulamalarının Etkisi tutumlarının farklı ol-

duğu görülmektedir. Hipotez 5 kabul edilmiştir. 
  

Tablo 64. Eğitime Göre İhracat Engelleri ve İhracat Uygulamalarının Etkisi 

 Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F P 

Gruplar arası 1,094 4 ,273 ,410 ,801 Grup içi 94,685 142 ,667 
Toplam 95,779 146    

 

Araştırmaya katılan şirketlerin üst düzey yöneticilerinin eğitimlerinin İhracat En-

gelleri ve İhracat Uygulamalarının Etkisi tutumları farklılığını test etmek için One Way 

Anova analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı bir farklı-

laşma tespit edilememiştir.   

 

Hipotez 6: Yöneticilerin Eğitimlerine göre İhracat Engelleri ve İhracat Uygulama-

larının Etkisi tutumları farklılaşmaktadır. 

Tablo 64’e göre anlamlı bir farklılaşma tespit edilememiş ve Hipotez 6 reddedil-

miştir.  
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Tablo 65. Yaş Gruplarına Göre İhracat Engelleri ve İhracat Uygulamalarının Etkisi 

 Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F P 

Gruplar arası 1,534 4 ,384 ,578 ,679 Grup içi 94,244 142 ,664 
Toplam 95,779 146    

 

Araştırmaya katılan şirketlerin üst düzey yöneticilerinin yaş gruplarının İhracat 

Engelleri ve İhracat Uygulamalarının Etkisi tutumları farklılığını test etmek için One 

Way Anova analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı bir 

farklılaşma tespit edilememiştir. 

 

Hipotez 7: Yöneticilerin yaş grupları İhracat Engelleri ve İhracat Uygulamalarının 

Etkisi tutumlarının farklılaşmasını sağlamaktadır. 

Tablo 65’e göre anlamlı bir farklılaşma tespit edilememiş ve Hipotez 7 reddedil-

miştir. 

3.10. TARTIŞMA 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde firma büyüklüğünün (Dean, Mengüç ve Myers, 

2000; Majocchi, Bacchiocchi ve Mayrhofer, 2005), firma tecrübesinin/yaşının (Dean, 

Mengüç ve Myers, 2000; Majocchi, Bacchiocchi ve Mayrhofer, 2005) ve ihracat yoğun-

luğunun (Majocchi, Bacchiocchi ve Mayrhofer, 2005), daimi ihracatçı olma durumunun 

(Alvarez, 2007), inovasyonun (Alvarez, 2004; Wakelin, 1998; Roper ve Love, 2002), 

firmanın sermaye stokundaki teknoloji seviyesinin (Sterlecchini, 1999), Ar-Ge harca-

malarının ve beşeri sermayeye yapılan yatırımların (Braunerhjelm, 1996), yurtdışı sergi 

ve fuarlara katılabilmek için devlet destekli ihracat teşviklerinin varlığının (Wilkinson 

ve Brouthers, 2006) firmaların ihracat performansı üzerinde etkilerinin olduğu ifade 

edilmektedir. Bu literatür ışığında Türkiye’de OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların 

ihracat performanslarını belirleyen faktörler incelenmiş, yukarıda anlamlı olan değiş-

kenler listelenmiştir. Modeller oluşturulurken yukarıda listelenen ve ihracat davranışını 

etkilemesi muhtemel pek çok sayıda değişken denenmiştir. Özellikle teorik beklentilere 

göre denenen fakat anlamlı ilişki elde edilmeyen değişkenlerden Ar-Ge harcamalarını 

ve firmaların üretim etkinlik düzeylerini ayrıca belirtmek gerekmektedir. 
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Türkiye’deki firmaların tecrübesinin dış ticaret performansları üzerinde önemli 

etkileri olduğu bulgusu, literatür sonuçlarıyla da uyumludur. Yeni ihraç pazarlarına gir-

menin, uluslararası pazarlar hakkında fazla bilgi sahibi olunmamasının, yabancı dil ve 

iletişim sorunlarının KOBİ’ler açısından ihracatın önündeki önemli sorunlar olduğu dik-

kate alınırsa firmaların tecrübesinin bu sorunları aşmada önemli olacağını belirtebiliriz. 

Ölçek büyüdükçe ihracat yapma olasılığının artıyor olacağı bulgusu da beklentile-

re uygundur. Bu sonucu yorumlarken, incelenen firmaların büyük çoğunluğunun KOBİ 

olması nedeniyle büyük ölçekli firmaların kaynak yetersizliği (sermaye, teknoloji, mal-

zeme vb.) sorununu daha kolay aşabileceği, dış pazarlara daha kolay ve hızlı ulaşabile-

ceği vb. nedenlerine vurgu yapmak gerekmektedir. 

Kapasite kullanım oranının artması da ihracatı pozitif yönde etkilemektedir. Ka-

pasite kullanım oranının artması maliyetlerin düşmesini de beraberinde getirmektedir. 

Bu sonuç Türkiye’nin rekabet koşulunun maliyeti düşürmek olduğunu düşündürmekte-

dir. Dış piyasada aynı malın düşük fiyatıyla rekabet etmek tek ve genel bir strateji ol-

mamalıdır. Düşük fiyatla rekabet, düşük kaliteli ve özellikle katma değeri düşük mallar-

la rekabet demektir. Bu da dış ticaretten firma ve ülke düzeyinde elde edilen getiriyi 

düşürmektedir. 

Ayrıca firmalar yeni ürün geliştirme sürecine giren firmaların ihracat yapma olası-

lığı artmakta, girmeyenlerin ise azalmaktadır. Bu sonuç önemsenmelidir. Çünkü eko-

nomik gelişmeyi uzun vadede sürdürülebilir kılmak ve bilimsel ve teknolojik bir temele 

oturtmak amacıyla yeni ürün geliştirmeye yönelik AR-GE projelerine kaynak ayırmak 

gerekmektedir. Tedarikçilerle kurulan iyi ilişkiler sayesinde yurt dışında ürünü talep 

eden müşterilerin isteğine uygun olarak ürünleri daha kaliteli ve istenilen zamanda 

üretme şansı olacaktır. Böylelikle farklı ülkelerdeki farklı istek ve niteliklere uygun 

ürünler üretilerek pazar payı genişletilecektir. Dış fuarlara katıldıkça, dış pazarlara açıl-

ma isteğini harekete geçirdikçe, yabancı ortaklıklar kurdukça, finansal kaynaklara eri-

şimi kolaylaştıkça ihracat yapma olasılığı artmaktadır. Araştırma kapsamında taranan 

literatür ve yapılan çalışmayla elde edilen bulgular eşliğinde yapılan çalışma paralellik 

göstermektedir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dış ticaret ülke ekonomimiz açısından çok önemli bir yere sahiptir. Organize sa-

nayi bölgelerinin mevcut durumu tespit edilerek dış ticaret uygulamaları açısından de-

ğerlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada bazı sorunlarla karşı karşıya oldukları 

görülmektedir. Bu çalışmada Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fir-

maların dış ticaretle ilgili karşılaştıkları problemler araştırılmış ve çözüm önerisi su-

nulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda üç bölümde; İhracat yapma durumu, ihracat engel-

lerini yaşama düzeyini ve ihracat uygulamalarının etkisini ölçmeye yönelik araştırmalar 

yapılmıştır. 

İhracat firmalarının interneti yoğun bir şekilde kullanılması gerekmektedir. İnter-

net elektronik ticaret ile ihracat yapmayı kolaylaştırdığı, rakipler karşısında üstünlük 

sağladığı, yabancı ülkede ithalatçı bulmaya yardımcı olması, satış fırsatları yaratması,  

pazar araştırmasında kolaylık sağladığı,  ürünlerin tanıtımı açısından faydaları göz ardı 

edilmemelidir. İnternet özellikle internet sayesinde dünyanın her yerine satış fırsatı bu-

lunmaktadır bu da uluslararası pazarlama maliyetlerini düşürmektedir. 

Ar-Ge faaliyetlerine yapılan yatırımların arttırılması ve üniversite-sanayi işbirliği-

nin sağlanması Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişimi için önemlidir. Burada 

üretilen ürünlerin sürekli geliştirilmesi, katma değeri yüksek ürünler üretilebilen eko-

nomik yerleşme alanları olması dikkate alınmalıdır. Bunun bir Kalkınma Politikası ola-

rak değerlendirilmesi tüm ilgiler tarafından düşünülmesi gerekmektedir. 

Konya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren şirketlerin yapısına bakıldı-

ğında tamamı ihracat yapmaktadır. Uzun süreli ihracat yaptıkları ve yoğun olarak Orta-

doğu, Avrupa, Balkanlar, Uzakdoğu, Amerika ile çalıştıkları görülmektedir. Şirketlerin 

yıllık dış ticaret hacimlerine bakıldığında hemen hemen %50’sinin yıllık 2 milyon üzeri 

hacme sahiptir. 

Konya Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili sorun yaşandığında firmaların başvur-

dukları kurumlar sırasıyla en çok Ticaret ve Sanayi Odası,  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 

OGS Müdürlüğü, MEDAŞ,  KOSKİ şeklindedir. 
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İhracat firmalarının uluslararası pazarlamada iletişimi son derece önemlidir. Bu 

bakımdan iletişim kuracak personelin dil bilgisinin yeterli ve yüksek zenginlikte olması 

beklenmektedir. İngilizcenin yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. İhracat firmaları-

nın diğer diller içerisinde yer alan Arapça, Rusça, Fransızca, Almanca, Çince gibi dilleri 

bilen personel istihdamının şirket açısından iyi olacağı şüphesizdir.  

Balkanlar ile ihracatın düşük olduğu tespit edilmiştir. İhracatın artırılması tarihsel 

anlamda yakın olan ülkelerin hem ülkemiz hem de Balkan ülkeleri açısından gereklidir. 

Şirketler, yerli ve yabancı pazardaki siyasi sorunların ihracata engel olduğunu düşün-

mektedirler. İhracat işlemlerindeki bürokratik engellerin ihracata engel olduğunu düşün-

mektedirler. Şirketler, Türkiye’nin Coğrafik Konumunun ihracat için uygun olduğunu 

düşünmektedirler. Konya Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren şirketlerin dış 

ticaret yapma durumlarının iyi olduğu görülmektedir. Birçok bölgede ve birçok ülkede 

ihracat yapılmaktadır.  

Konya Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren şirketlerin pazarlama prob-

lemlerinin çözümü için gerekli adımlar şöyledir; Ülke tanıtım toplantıları ya da yurtdışı 

tanıtım toplantıları ile ihracat yapılması, pazar araştırmasına kolaylık sağlayacağı tespit 

edilmiştir. Şirketler bu toplantılar aracılığıyla kültürel sorunlardan kaynaklı iş problem-

lerini de çözebileceklerini düşünmektedirler. Yurtdışı fuarların önemi yapılan araştırma 

ile ortaya çıkmıştır, şirketler daha önce girilmemiş olan dış pazarlara girmeye bir fırsat 

olarak görmektedirler. Fuarların yeni ürünleri tanıtmaya yardımcı ayrıca bir fırsat olabi-

leceğini düşünmektedirler. Müşteriler ile sürekli ilişki içinde olmak şirketlerin gelişimi 

için iyi olanaklar sağlayacaktır ve satış fırsatları sunacaktır.  

Organize Sanayi Bölgesi şirketlerinin personellerine cinsiyete göre yapılan analiz 

sonuçlarına göre; bekâr olan yöneticilerin ortalama puanları evli olan yöneticilere göre 

ortalama puanları daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durum erkek yöneticilerin 

daha çok seyahat edebilmeleri ile açıklanabilir. Bunun dışında yöneticiler arasında bir 

anlamlı tespit bulunamamıştır. 

Konya Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren şirketlerin problemlerini çöz-

mek Türkiye ihracatına dolayısıyla ülkemize büyük katkı anlamına gelecektir. Bu se-

beple Konya Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili yapılan bu ve benzeri araştırmaların zamanla 

tekrarlanarak yapılması faydalı olacaktır. 
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Araştırmanın önemli önerileri olarak; 

• İhracat firmalarının e-ticereti geliştirmesi, 

• Her OSB'ye genel bir özgeçmiş veri tabanı verilerek OSB'lerde yer alan tüm 

firmaların ürünlerinin bilgi portalı içinde yer almaları ve elektronik pazar oluştu-

rularak elektronik ticaret yapmaları sağlanması, 

• Üniversite-sanayi işbirliğini artırması, 

• Teknoparklar'ın OSB'lerin içinde kurulmasına olanak sağlayan yasalar çıkarıl-

ması, 

• Ürünlerini sürekli geliştirilmesi, 

• İngilizce dışında diğer dilleri konuşabilen personel istihdam etmesi, 

• Avrupa'daki endüstri bölgeleri örnekleri incelenerek model oluşturulmalı ve 

OSB uygulamalarında bu modelin gerektirdiği yasal düzenlemelerin, mevcut 

kanunlara uyarlanması için gerekli girişimlerde bulunulması, 

•  OSB yönetimlerinin, KOSGEB'in sağladığı eğitim, yurt içi ve yurtdışı tanıtım 

faaliyetleri için firmalara sağladığı teşviklerden, aynı şekilde yararlanması için 

gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için girişimlerde bulunulmaları, 

• Sanayinin kendini yenileyebilmesi, kalitenin arttırılabilmesi ve verimliliğin sağ-

lanabilmesi için öncelikle AR-GE yatırımlarına, diğer kalite düzeltme ve mo-

dernizasyon yatırımlarına desteğin arttırılması ve bu konuda ciddi yatırım teş-

viklerinin yapılması, 

• Ara eleman yetiştirilmesi teşvik edilmeli , Mesleki eğitim liseleri ve meslek yük-

sek okullarına girişlerini özendirecek kararlar alınıp geçilmesi,  

• Sanayici üzerindeki vergi yükleri dünya ülkeleriyle en azından eşitlenmeli, sa-

nayicinin üretimde kullandığı enerji, dünya fiyatlarıyla eş değer düzeye getiril-

meli, 

• Yurtiçi ve yurtdışında OSB'lerin tanıtımları yapılmalı ve fuarlara toplu olarak 

katılımları organize edilmeli, 

• Yurt içi yurt dışı tanıtım toplantıları ve ikili iş görüşmelerinin artırılarak ticaret 

odalarının bu faaliyetlerde firmalara destek olmaları, 

• Yurtdışı fuarlara daha çok katılması uygun olacaktır. 
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EK 1. 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE DIŞ TİCARET SORUNLARI: ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİNDE FALİYET GÖSTEREN KTO ÜYESİ FİRMALAR ÜZERİ-
NE BİR ALAN ARAŞTIRMASI 
ANKET FORMU 
Bu anket formu, Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek 
Lisans programında yürütülen yüksek lisans tez çalışmasına veri sağlamak amacıyla, 
Konya Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren şirketlerin dış ticaret yapma du-
rumları ve pazarlamaya yönelik yaşamış oldukları sorunları ortaya çıkarmaya yönelik 
olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın verilerinin geçerliliği ve güvenilirliğini sağlamak açı-
sından anket formunun şirketinizin üst düzey bir yöneticisi tarafından doldurulmasını 
talep etmekteyiz. Çalışmanın sonuçlarının sadece akademik tabanlı çalışmalarda kulla-
nılacağını, hiç bir şekilde bu amaç dışında paylaşılmayacağını ve şirket isimlerinin açık-
lanmayacağını belirtmek isteriz. Çalışmayla ilgili olarak her türlü sorun ve sorularınızda 
bana ve danışman hocama ulaşabilirsiniz. Şimdiden katkı ve katılımlarınıza TEŞEK-
KÜR EDERİM. 
Hatice Nur KUZGUN 
Kto Karatay Üniversitesi Sos.Bil.Ens.İşletme  
Yüksek Lisans Öğrencisi, 
nurkuzgun@gmail.com 
Tel:05062934139 
 

Danışman:Prof.Dr.Çağatay 
ÜNÜSAN 
Kto Karatay Üniversitesi İİBF, 
Tel:4441251 - 7205 

Eğer araştırma sonucunu öğrenmek isterseniz lütfen e-mail adresinizi belirti-
niz…………………………………… 
AÇIKLAMA: İhracat yapma durumunuzu belirtiniz: 
 (  ) Evet (   ) Hayır 
 Cevabınız EVET ise, 2. bölümde yer alan 20 ifadeyi yaşamış olduğunuz deneyimleri 
göz önüne alarak doldurunuz, eğer cevabınız HAYIR ise, ihracat yapmama durumunuza, 
her bir ifadenin etki düzeyi olarak düşüncenizi, işaretleyiniz.  
1. BÖLÜM: Kişisel ve Kurumsal Bilgiler 
1. Cinsiyet : (  ) Kadın   (  ) Erkek 
2. Yaş Aralığı : (  ) 18-28  (  ) 29-39 ( ) 40-49 ( ) 50-59   ( ) 60 ve üze-

  
3. Eğitim : 

İlköğretim  ( ) 5 yıl ( ) 8 yıl (  ) Lise (   ) Ön lisans 
(2 yıllık) 
 
          4. Medeni Durum : (  ) Bekâr  (  ) Evli 

5. Yabancı dil bilginiz : 
İngilizce   (  ) ileri   (  )  iyi  ( )   orta  (  ) kötü  (  )  çok kötü 
Arapça (  ) ileri  (  ) iyi  (  )  orta  ( ) kötü (   ) çok kötü 
Diğer diller (   ) ileri  (  ) iyi  (  )  orta ( ) kötü (   ) çok kötü 
Belirtiniz. 

6. İşletmenizin   kuruluş yılı :  
7. Tam  zamanlı  çalışan 

 
:  

8. İhracat durumu* : (   ) Sadece bir kez  (  ) 1 yıldan az süredir (  )  1-5 yıldır 
: (   ) 6-10 yıldır   (   ) 11 ve 11 yıldan uzun süredir 

 
 
9. İhracat yaptığınız bölgele-
ri ve ülkelerini belirtiniz* 

: (   ) Ortadoğu   Ülkeler: 
: (   ) Avrupa Ülkeler: 
: (   ) Uzakdoğu   Ülkeler: 
: (   ) Balkanlar   Ülkeler: 
: (   ) Amerika 
: (   ) Diğer belirtiniz 
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10. Dış satışlarınızın toplam satışları-
nıza oranını belirtiniz* 

: (   ) % 1- % 10 arası 
: (   ) % 11-%20 arası 
: (   ) % 21-% 30 arası 
: (   ) % 31-%40 arası 
: (   ) % 41 ve üzeri 

 
11. Şirketinizin yıllık dış ticaret hac-
mini belirtiniz. (TL)* 

 
 
(   ) 2 Milyon ve daha az   (  ) 2-3 Milyon arası    (  ) 

    : (   ) 4-5 Milyon arası  (  ) 5-6 Milyon arası   (  ) 6-7 
  :  (   ) 7 milyon ve üzeri 

12.Firmanızın  sektörünü belirtiniz. : 

Otomotiv Yan Sanayi (  ) 
Gıda, Sanayi (  )  
Ayakakbı ve ayakkabı yan sanayi( ) 
Inşaat (  ) 
Fabrikasyon Metal Ürünler ( ) 
Sağlık ve Medikal ( ) 
Tekstil Örme,Konfeksiyon ve Deri Sanayi (  )  
Iş ve Genel Amaçlı Makinalar (  ) 
 Kağıt ,Kağıt Ürünleri, Basım ve Baskı Sanayi (  ) 
Kimya, Petrol Ürünleri, Lastik, Plastik Ürünleri Sa-
nayi (  )  
Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sanayi (  ) 

i   ( )  
 

13.Firmanızın unvanı  
 
 

14.   Şirket   aile   şirketi midir?  
 
 
         15.Ne kadar zamandır bu OSB’de

 faaliyet göstermektesiniz? 
 
 
 

  (   )  1 yıldan az (   ) 1-4 yıl arası      (  )   5-8 
yıl arası   
                      16.Bu OSB’den başka bir yerde de 

faaliyet gösteriyor musunuz? 
: (   ) Evet   (  )  Hayır 

17. Bu OSB’nin genel olarak faaliyet-
leriyle ilgili sorun yaşıyor musunuz? : ( )  Evet ( )  Hayır  / Cevabınız  Evet  ise  

hangi  konularda sorun/sorunlar yaşıyorsunuz, lütfen 
 18.OSB’yle   ilgili   sorun yaşadığınız 

zaman en çok hangi kurum-kurumlara 
başvurmaktasınız? 

: 
( ) Valilik ( ) Ticaret ve Sanayi 
Odası ( )  Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı (  ) Diğer Belirtiniz… 
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2- BÖLÜM: Literatüre dayalı olarak geliştirilen, algılanan ihracat engellerini yaşama 
düzeyinizi verilen her ifade için belirtilen ölçek aralığında işaretleyiniz.  
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1 Firmanın Yurt Dışı Pazarlarında faaliyet göstermesi 
için yeterli büyüklükte olmaması      

2 Firmanın Yurt Dışı Pazarları Tanımaması      
3 Deneyimsiz Çalışanlar ve Deneyimsiz Yönetim      
4 Taşıma Maliyetlerinin Yüksek Oluşu      
5 Yabancı Müşterilere Ulaşım Zorluğu      
6 Uygun Acentenin Bulunamaması      
7 Kredi Faizlerindeki Dengesizlik      
8 Hükümet Desteklerinin Eksikliği      
9 Yurtdışı Pazarlardaki Müşterilerin Ödeme Sorunları      
10 Ürünün Pazara Çok Geç Zamanda Ulaştırılması      
11 Yerli ve Yabancı Pazardaki Siyasi Sorunlar      
12 İhracat İşlemlerindeki Bürokratik Engeller      
13 Yurtdışı Pazardaki İş Uygulamalarındaki Farklılıklar      
14 Yurtdışı Pazarlardaki Rekabetin Yüksek Olması      
15 Türkiye’nin Coğrafik Konumu      
16 Uygun Taşıma İmkanlarının Olmaması      
17 Yabancı Müşterilerle Yaşanılan İletişim Sorunları      
18 Firma Hacminin Küçük Olması      
19 Firmanın Sermaye Sorunları      
20 Firmanın İhracat Yapmadaki Deneyimsizliği      
3. BÖLÜM: Dış ticaret uygulamalarında Kto ihracat uygulamalarının etkisini ölçmeye 
yönelik hazırlanmış yirmi ifadeden oluşmaktadır. Bu ifadelere katılım düzeyinizi, kendi 
ihracat uygulamalarınıza olan etkisini de düşünerek cevaplandırınız.  
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1 Ülke tanıtım toplantıları ile İhracat durumunda, 
pazar araştırmasına kolaylık sağlar.      

2 Yurtdışı fuarları ile ihracat yapmayı kolaylaştırır.      

3 Ülke tanıtım toplantıları ile Kültürel sorunlardan 
kaynaklı iş problemlerini çözmede Yardımcı olur      
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4 Yurtdışı fuarları ile daha önce girilmemiş olan 
dış pazarlara girmeye ve Yayılmaya yardımcı 

 
 

     

5 Fuarlar aracılığı ile yeni ürünleri tanıtmaya yar-
dımcı olur.      

6 Fuarlar Aracılığı İle Satış Fırsatı Sağlar      

7 İkili iş görüşmeleri ile firmaya rakipleri karşısın-
da rekabet üstünlüğü sağlar.      

8 Yurt içi ve yurt dışı iş görüşmeleri sayesinde 
müşterileriyle sürekli ilişki içinde olmayı sağlar.      

 
Dış ticaretle ile ilgili eklemek istediğiniz diğer düşünceleriniz; 
………………………………………………………………….. 
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