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İstanbul Sanayi Odası, bu yıl kuruluşunun 50. yıldönümünü kutluyor. Geride 
bıraktığımız bu elli yıllık dönemde elde edilen pek çok başarı vardır. Türk sanayinde 
üretim, katma değer, istihdam ve ihracat kat kat artmıştır. Bir çok sektörde Türkiye’nin 
en iyi firmaları, ABD’nin ve Avrupa’nın üst düzey firmalarıyla teknoloji seviyesi ve 
verimlilik alanlarında rekabet edebilecek duruma gelmiştir. Ve bütün bunlar, son 25 
sene boyunca Türkiye’nin yaşadığı o olağanüstü makroekonomik istikrarsızlığa 
rağmen gerçekleşmiştir ki; bu bir nevi mücize addedilmelidir. Önmüzdeki dönemde 
de bu başarıların devam edeceği beklenmektedir.  

 
Konuşmama, Türkiye sanayisinin dünya ekonomisindeki konumuna ve bu konumun 
son 20-30 sene içerisinde nasıl bir değişim geçirdiğine ışık tutan bazı göstergelerle 
başlamak istiyorum. Daha sonra bazı genel değerlendirmelerde bulunacağım. 
 
Elimizdeki sanayi istatistikleri ancak, 1968 yılından beri tutarlı bir şekil arz ettiğinden, 
analizime 1968’den başlayacağım. Türkiye’de imalat sanayi 1968 senesinde (1995 
sabit fiyatlarıyla) 6 Milyar Dolar civarında katma değer üretiyordu. 2000 senesinde bu 
değer 39 Milyar Dolara çıkmıştır. (Grafik-1. Bu grafikte makroekonomik krizlerin 
etkileri bariz bir şekilde görünüyor.) Bu dönemde ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 
5,7 olmuş ki bu önemli bir büyüme oranıdır.  
 
Bu dönemde dünya da yerinde durmadı. Türkiye’deki gelişmeleri bazı başka 
ülkelerdeki gelişmelerle karşılaştırdığımızda, önümüze ikinci grafikte gördüğümüz 
potre çıkıyor. Bu grafik (Grafik-2), Türkiye ve diğer gelişmekte olan 6 ülkenin (Şili, 
Çin, Brezilya, Güney Kore, Hindistan ve Meksika) az gelişmiş ülkelerin toplam imalat 
sanayi üretimi içindeki paylarını gösteriyor. Burada ortaya çıkan sonuç, o kadar 
parlak değil. Türkiye, göreli olarak az çok yerinde saymış. Yani, az gelişmiş ülkelerin 
toplam imalat sanayi üretimi içinde Türkiye’nin payı % 2,2-2,3 arasında kalmış.  
 
Bu grafik gelişmekte olan ülkeler sıralamalarında bu dönemde çok önemli 
değişiklikler olduğunu gösteriyor. Çin’in payı 1968-2000 arasında % 3,6’dan %22,8’e 
çıkmış. Güney Kore’nin payı % 1,9’dan % 12,5’e çıkmış. Brezilya’nın payı ise % 
16,5’ten % 9,5’e düşmüş. Hindistan’ın payı, 1980’e kadar düşmüş sonra artmış. Yani, 
genelde Asya Pazar kapmış, Güney Amerika kaybetmiş. 
 
Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler çok büyük nüfuslu ülkeler olduğundan, bu 
pazar payları ve trendleri bir anlamda yanıltıcı olabilir. Daha değişik bir 
değerlendirme için bir sonraki grafiğe bakabiliriz. Bu grafikte (Grafik-3) aynı ülkelerin 
ekonomide faal kişi başına ürettikleri katma değer görülüyor (genel imalat sanayi 
için). Buna göre Çin ve Hindistan çok daha geri sıralarda yer alıyor. Türkiye’nin 
kaydettiği ilerleme ise daha kesin bir şekilde görünüyor. Çin 2000 = $ 447, Türkiye 
2000 = $ 922 (Türkiye 1968 = $ 343)  
 
Burada altının çizilmesi gereken iki husus var. Birincisi, Güney Amerika ülkeleri ile 
kıyaslandığında, Türkiye’nin trendi özellikle olumlu görünüyor. 1960’larda, faal nüfus 
başına düşen sanayi üretiminde Türkiye ile Brezilya, Meksika ve Şili gibi Güney 
Amerika ülkeleri arasında hatırı sayılır bir fark vardı. Türkiye bu ülkelerin epey 
gerilerinde idi. Bu fark artık neredeyse kapanmış durumda. Güney Amerika ülkeleri 
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1990’larda küresel ekonominin kurallarına (yani ekonomi de serbestlik, özelleştirme, 
dış ticaret ve yabancı sermayeye açıklık, v.s. gibi konularda) Türkiye’den çok daha 
bağlı kalmalarına rağmen, performansları göreli olarak olumsuz seyretmiştir. Bu 
noktaya daha sonra geri döneceğim. 
 
İkinci husus ise, Türkiye’nin Güney Kore gibi bazı Doğu Asya ülkelerinden epey 
geride kaldığı. Grafikte görüldüğü gibi, 1968 yılında Güney Kore ile Türkiye az çok 
aynı noktada idiler. 2000 yılında ise, Güney Kore’nin faal nüfus başına ürettiği sanayi 
katma değeri yaklaşık olarak, Türkiye’nin 7 katına çıkmıştır. (G.Kore 2000 = $ 6.202) 
 
Bu büyük fark nereden kaynaklanıyor? Burada iki unsur önemli rol oynuyor. Birincisi, 
Türkiye faal nüfusunu tarım sektöründen sanayi sektörüne akıtmakta Güney Kore 
kadar başarılı olamamıştır. Türkiye’de istihdamın % 45’i hala tarımdadır. Güney 
Kore’de ise, bu rakam % 11’e inmiştir. Öte yandan, Türkiye’de faal nüfusun önemli bir 
bölümünün hala tarım sektöründe bulunması, ülkenin gelecekteki sanayi potansiyeli 
için de önemli bir işarettir. 
 
İkinci unsur, Türk sanayi sektörünün verimlilik seviyesi ve trendidir. Türk sanayisinin 
verimlilik trendi, genelde olumlu bir görünüm arz etmesine rağmen, Güney Kore gibi 
bazı Doğu Asya ülkelerinin epeyce gerisinde kalmıştır. Bu noktayı daha detaylı bir 
şekilde ve sektör bazında incelemek için bir dizi grafiğe göz atalım. 
 
Önce Türk imalat sanayinde işçi verimliliğini (yani işçi başına düşen katma değeri) 
gösteren bir grafikle başlayalım. Bu grafikte (Grafik-4) Türk imalat sanayinin verimlilik 
konusunda ne kadar çok mesafe kaydettiğini açık bir şekilde görüyoruz (Bu sefer 
1976 senesini baz olarak alıyoruz). Kimyevi madde, plastik sanayi, makine sanayi ve 
otomotiv sanayi gibi sektörlerde emek verimliliği 1976’dan beri 4-5 kat artmıştır. 
 
Şimdi, bu ilerlemeyi Güney Kore’de ki aynı sektörlerle mukayeseli olarak inceleyelim. 
Bu grafikte (Grafik-5), Türk imalat sanayinde verimlilik Güney Kore’dekine 
endekslenmiş şekilde gösteriliyor. Yani, bir sektör 100 olarak görülüyorsa demek ki o 
sektörde emek verimliliği Kore’dekiyle aynı. Eğer, 120 ise, demek ki o sektörde 
verimlilik Kore’dekinden % 20 fazla gibi. Bu grafikte ortaya çıkan görünüm şu; 
1970’lerde, Türkiye bir çok sektörde Kore’nin ilerisindeydi. Örneğin, makina ve 
otomotiv sanayisinde Türkiye’de verimlilik Kore ile başbaşa ya da daha üst düzeyde 
gidiyordu. 1990’ların sonuna geldiğimizde, artık durum hayli değişmiştir. 26 sektörün 
25’inde Güney Kore, Türkiye’nin önüne (ve genellikle önemli bir farkla önüne) 
geçmiştir. 
 
Eğer verimlilik konusunda Türkiye için biraz daha iyimser olmak istersek, gözlerimizi 
Doğu Asya’dan Güney Amerika’ya çevirmemiz yeterli olur. Bir sonraki grafikte 
(Grafik-6), Türkiye-Meksika karşılaştırmasını görüyoruz. Bu noktada altını çizmek 
gerekir ki, Meksika “Maquiladora” işletmeleri vasıtasıyla ABD’den yatırım çekmekte 
ve ABD ekonomisiyle bütünleşmekte hayli başarılı olduğu kabul edilen bir ülkedir. 
Yani, küresel ekonominin sözde kurallarını en iyi tatbik eden ülkelerden biridir. Buna 
rağmen, verimlilikte Türkiye çoğu imalat alanlarında Meksika’yı yakalamış ve 
geçmiştir. Görüldüğü gibi, bazı alanlarda emek verimliliği Meksika’dakinin iki katından 
fazladır (Örneğin, elektrikli makina alanında). 
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Özetlemek gerekirse, Türkiye’nin endüstriyel performansını global kıstaslara göre 
değerlendirince ortaya çıkan görünüm yarı dolu bir su bardağı gibidir. Güney Amerika 
ülkelerine oranla elde edilen başarı çok büyüktür. Doğu Asya ülkelerine oranla ise, 
daha katedilecek epey mesafe vardır. 
 
Doğu Asya’nın başarısından ve Güney Amerika’nın başarısızlığından Türkiye’nin 
çıkarması gereken bazı önemli dersler vardır. Bunlardan biraz sonra bahsedeceğim. 
Önce, sanayileşme düzeyinde belirleyici rol oynayabilecek bazı önemli göstergeleri 
gözden geçirmek ve Türkiye’nin bu göstergelerde göreli performansını sergilemek 
istiyorum.  
 

1. Eğitim (işgücünde lise ve üniversite mezunlarının payı) : Ancak, Türkiye ile 
Meksika’yı karşılaştırırsak, eğitim düzeyinin belki de endüstriyel performansta 
o kadar kilit bir rol oynamadığı sonucuna varırız. Meksika’da işgücü Türkiye’ye 
oranla daha ileri düzeyde eğitim görmüştür. Ancak, verimlilikte Meksika 
Türkiye’nin gerisindedir (Grafik-7). 

 
2. Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge harcamalarının Milli Gelir içindeki payı) : Türkiye 

bu alanda Güney Amerika ülkeleri ile az çok eş duzeyde, Hindistan’dan 
geridedir (Grafik-8). 

 
3. Yabancı Yatırım : Burada da Türkiye potansiyelinin altındadır, ama yine de 

ben yabancı yatırıma temel bir belirleyici faktör olarak bakılması gerektiğine 
pek inanmıyorum. Grafikte görüldüğü üzere Meksika, Şili ve Brezilya gibi 
ülkeler Türkiye’den kat kat daha çok dış yatırım çekmişlerdir, ancak buna 
rağmen endüstriyel performansları geri kalmıştır (Grfaik-9). 

 
4. Kamu yönetimi göstergeleri (Kaynak; Dünya Bankası’nın derlediği anket 

Grafik-10) : Benim belki de en fazla ağırlık vereceğim belirleyici faktör kamu 
yönetimin niteliğidir. Kamu yönetiminde şeffaflık, etkinlik, hesap 
verilebilirlik, hukuk ilkelerine bağlılık, yolsuzlukların önlenmesi bir 
ekonominin performansı için en önemli belirleyici unsurlardır. Bu alanlarda 
Türkiye, grafikte de görüldüğü gibi, benzer konumdaki ülkelerin gerisinde 
kalmaktadır. Son yıllarda Türkiye bu konuda bir atılım başlatmıştır. AB’ye giriş 
süreci de şüphesiz bu hedeflere varılmasında çok yardımcı olacaktır. Ancak 
bu konuda Türkiye özel bir gayret sarf etmelidir.  

 
   
Şimdi, Güney Amerika ve Doğu Asya’dan alınacak derslere geri döneyim. Güney 
Amerika’nın 1990’lardaki tecrübesinden alınacak en önemli ders bence şudur: 
Gelişme ve sanayileşmeyi küreselleşme ile aynı şey addeden, sırf ekonomik 
liberalizm, özelleştirme, dışa açılma ve dünya ekonomisiyle bütünleşme 
hedeflerine yönelik bir ekonomik strateji, sonuç vermekten uzak kalacaktır. 
Böyle, bir strateji geçerli olsaydı, Güney Amerika ülkeleri Türkiye’yi 1990’larda çoktan 
geride bırakmış olurlardı. Halbuki, gördüğümüz gibi, bu böyle olmadı. Güney 
Amerika’nın 1990’lı yıllarda takip ettiği gelişme modeli şimdi bir kriz içindedir ve 
Dünya Bankası ile IMF gibi kurumlar bir alternatif aramaktadırlar. O halde, Türkiye 
Güney Amerika’nın hatalarını tekrar etmemelidir. Küreselleşme ile gelişmeyi aynı şey 
saymamalıdır. Kürselleşme, gelişmiş olmaya giden kestirme yol değildir. 
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Doğu Asya’dan alınacak en öenmli ders ise, devlet-özel sektor ortaklığının 
önemidir. Ekonomik liberalizm ve dışa açılma her ne kadar önemli rol oynamışşa da, 
Doğu Asya ekonomileri başarılarını sadece buna borçlu değildir. Bu ekonomilerde, 
devlet sırf ekonomiden elini çekip, özel sektöre “buyrun alan sizin” dememiştir. Devlet 
özel sektörle ortak hareket etmiş, bazen yönlendirmiş, bazen caydırmış, hemen her 
zaman destek olmuştur. Bu bizim klasik plancılık şeklinde olmamıştır. Hedefler ve 
araçlar özel sektorle ortak belirlenmiş, devlet koordinatör rolünü üstlenmiştir.  
 
Türkiye’nin de bu nevi bir kamu-özel sektör ortaklığına ihtiyacı vardır. 
 
Sözlerimi bitirmeden evvel, Türkiye’de sanayinin verimliliğini artırmak için öncelikli 
olarak gereken politikaları üç başlık altında toparlamak istiyorum. 
 

1. Piyasa ekonomisinin sağlıklı işleyişini sağlayan kurumları kuvvetlendirmek. 
Biraz evvel kamu yönetiminin öneminden bahsettim. Piyasa ekonomisi, çoğu 
kişinin zannettiğinin aksine zayıf devlet değil, güçlü devlet gerektirir. Güçlü 
devlet, piyasaları düzenleyen ve denetleyen, şeffaf ve belirgin kurallar 
uygulayan, firmalar arasında ayrım yapmayan, hukuka saygılı, etkin devlettir. 

 
2. Modern ve geleneksel işletmeler arasındaki uçurumu azaltmak. Türkiye’nin en 

iyi firmaları dünya liderleri düzeyinde bir performans sergilerler. Türk 
sanayinde ortalama verimliliğin düşük olmasının sebebi, geleneksel, çoğu 
kayıtdışı işgören, ufak ölçekli firmalarda verimliliğin alt düzeyde olmasıdır. 
McKinsey Global Institute’nun Türkiye için yaptığı ve yakında kamuoyuna 
açıklanacak bir araştırmasında bu çok güzel incelenmiştir. Bu “dualism” 
azaltılmadan, Türkiye ekonomisinde verimliliği önemli bir şekilde artırmak 
mümkün değildir. Ancak, kayıtdışı firmaları vergi ve sosyal güvenlik sistemi 
kapsamına almakla, bu işletmelere sadece sopa göstermekle çözüm 
oluşturulmaz. Kamu, gerek teknoloji, gerek pazarlama, gerekse de diğer 
alanlarda düşük verimli, ufak ölçekli işletmelere yardımcı olmalı, yol 
göstermeli, ortak strateji üretmeye çalışmalıdır. 

 
3. Sermaye ve teknolojiyi daha geniş bir tabana yayma politikaları. Modern ve 

geleneksel işletmeler arasındaki uçurum, Türkiye’deki uçurumlardan ancak bir 
tanesidir. Gelir ve servet dağılımındaki çarpıklık, Türkiye’de geleceği ve sosyal 
düzeni tehlikeye sokabilecek boyutlardadır. Ekonomik fırsatları daha geniş bir 
tabana yayabilmek, kredi ve teknoloji ağlarını genişletmek demektir. 
Kamunun, çözüm bulmak ve uygulamak için özel sektörle ortaklık etmesi 
gereken bir üçüncü alan bence budur. Sosyal düzenin çarpık olduğu bir 
ortamda, sağlıklı bir sanayileşme düşünmek zordur.  

 
Türkiye bu ve diğer alanlarda kendi çözümlerini üretecektir. Önümüzdeki 
önemli engellere rağmen bu kadar yol almış Türk sanayisinin geleceği için ben 
çok iyimserim. 
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