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5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE
YENÝLÝK

56

5.1 Giriþ

Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki

payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye�nin 1 Ocak 1996

tarihinde Gümrük Birliðine katýlmasý sonucunda imalat sanayiinin sarsýntý geçireceði,

hatta AB sanayi ürünleri karþýsýnda tutunamayacaðý öngörülen imalat sanayii bilakis son

10 yýl içinde önemli geliþmeler göstermiþ ve küresel bir aktör olma yönünde mesafe

almýþtýr. Türkiye�den bazý firmalar yurtdýþýnda þirket alýr, marka geliþtirir ve yatýrým yaparken,

Türkiye�de imalat sanayiine doðrudan yabancý yatýrýmlarda da artan bir ilgiyi gözlüyoruz.

2002 yýlýnda 110 milyon ABD Dolarý olan imalat sanayiine doðrudan yabancý yatýrýmlar

artarak 2005 yýlýnda 789 milyon ABD Dolarý olmuþtur. Türkiye�de yatýrým yapmýþ birçok

uluslar arasý þirket bu tesislerini dünyadaki en iyi tesisleri arasýnda göstermektedir (Kekre,

2006). Büyük ve KOBÝ sýnýfýnda azýmsanmayacak sayýda imalatçý firma European

Foundation for Quality Management (EFQM) büyük ödülünü almýþlardýr. Yapýlan araþtýrmalar,

bir kesim imalat sanayii firmalarýnýn üretkenlikte de önemli aþamalar kaydettiðini göstermiþtir

(örneðin, bkz. Baþer vd., 2003). Kalite ve üretkenlikte dünya klâsýndaki imalat sanayii

kuruluþlarý Türk imalat sanayiinin küresel tedarik zincirinde yer edinmesine önemli katkýda

bulunmaktadýr. Türkiye imalat sanayiindeki bütün bu olumlu geliþmeler ancak imalat

sanayiinin dünyadaki geliþmesi ile birlikte ele alýndýðýnda daha gerçekçi bir deðerlendirme

mümkün olabilecektir.

Çin, Hindistan ve bazý güney doðu Asya ülkelerinin sunduðu ucuz iþgücü olanaðý imalat

sanayiinin üretim merkezlerinde büyük deðiþiklikler meydana getirmiþ ve getirmeye

devam etmektedir. Bu husus geliþmiþ sanayi ülkeleri, öncelikle de AB ülkeleri karþýsýnda

iþçilik maliyetinde göreli rekabet avantajýna sahip olan Türk imalat sanayiini hem dýþ

pazarlarda hem de iç pazarda önemli ölçüde etkilemektedir. Geliþmiþ sanayi ülkeleri

ucuz iþgücünün sunduðu rekabet avantajýndan ve bazý durumlarda da geniþ iç pazardan

yararlanmak amacý ile bazý üretimlerini bu ülkelere kaydýrmaktadýr. Ancak burada önemle

vurgulanmasý gereken husus bu ülkelerin imalat sanayiinden vazgeçmedikleridir. Geliþmiþ

sanayi ülkelerin içinde bulunduklarý bu yeni aþama imalat sanayiinin yeniden yapýlanma

aþamasýdýr. Örneðin, AB açýsýndan bakýldýðýnda Lizbon stratejisinin hedeflediði bilgi

toplumu yapýlanmasýnýn gerektirdiði imalat sanayii yapýsýdýr söz konusu olan. Ýmalat

sanayii daha yüksek teknolojik içeriðe sahip imalat alanlarýna kaydýrýlmaktadýr. Yenilik

ve Ar-Ge temelli, katma deðeri yüksek, ekonomik geliþmenin sürdürülebilirliðine hizmet

eden bir imalat sanayii oluþturulmaya çalýþýlmaktadýr. Daha geleneksel imalat sektörlerinde

ise sürekli yenilik ile bu sektörlerde üretim ve ürünlerde ileri teknoloji içeriðini ve kullanýmýný

artýrarak katma deðeri artýrma ve taklit edilebilirliði geciktirme stratejisi önerilmektedir

Avrupa Komisyonu, 2004).

 Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü)
 Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu)
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 Bu bölümde �yenilik� kelimesi, �innovation� kelimesinin karýþýlýðý olarak kullanýlmýþtýr.57
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Þekil 5.1 GSMH Ýçinde Sektörlerin Paylarý (%)
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 Þekil 5.2 Toplam Mal Ýhracatý Ýçinde Ýmalat ve Diðer Sektörlerin Daðýlýmý
 (milyon ABD Dolarý)
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Türkiye imalat sanayii ise ucuz iþçilik ile rekabet edebilme aþamasýnýn sonuna gelmiþtir;

diðer bir deyiþle bir karar noktasýndadýr. Mevcut durumunda takýlýp kalacak mý; yoksa

dünya imalat sanayiinin geliþme çizgisine uygun olarak yenilik yolu ile üretkenliðini artýrmak,

katma deðerini yükseltmek, pazarlarýný geniþletmek aþamasýna mý geçecek? Nitekim

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum - WEF) Türkiye�yi verimlilik odaklý

aþamadan yenilik odaklý aþamaya geçiþin baþlangýcýnda olarak göstermektedir (WEF,

2006). Bu nedenle, �yeni veya önemli ölçüde deðiþtirilmiþ ürün (mal ya da hizmet), veya

sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iþ uygulamalarýnda, iþyeri organizasyonunda

veya dýþ iliþkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasýdýr� (TÜBÝTAK, 2006)

þeklinde ifade edilen yenilik Türkiye imalat sanayiinin bir numaralý gündem maddesi haline

gelmektedir. Bu görüþten hareketle, REF olarak Türkiye imalat sanayiinde yenilik hakkýnda

firma düzeyinde veriye dayalý ayrýntýlý bir çalýþma gerçekleþtirmeyi gerekli gördük. Bu

Bölümde bu çalýþmanýn bazý sonuçlarý paylaþýlmaktadýr.
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5.2 Türkiye Ýmalat Sanayinde Yenilik Araþtýrmasý � Genel
Yaklaþým ve Firma Profilleri

Türkiye Ýmalat Sanayiinde Yenilik AraþtýrmasýREF tarafýndan 2004-2005 yýllarýnda

yürütülmüþ bir araþtýrma projesidir. Proje, Ýstanbul, Konya, Kocaeli ve Kayseri illerinin

merkezlerini oluþturduðu dört bölgede 135 firma ile yüz yüze görüþmeler þeklinde

uygulanmýþtýr. Araþtýrma, gýda, tekstil, metal ve kimya sektörlerini kapsamýþtýr.

Benzer bir çalýþma Avrupa Ýmalat Sanayiinde Yenilik Araþtýrmasý baþlýðý altýnda 2004-

2005 yýllarýnda Fraunhofer ISI liderliðinde oluþturulan bir Konsorsiyum tarafýndan

gerçekleþtirilmiþtir. Konsorsiyumda; Almanya, Avusturya, Fransa, Hýrvatistan, Ýngiltere,

Ýsviçre, Ýtalya, Slovenya ve Türkiye�den toplam 2.249 firma bu çalýþmaya katýlmýþtýr.

Çalýþmayý Türkiye�de REF yürütmüþtür. Konsorsiyum çapýnda kýyaslama amacý ile

hazýrlanmýþ 23 ana soru grubu ve 249 alt-soruya, REF 39 yeni ana soru grubu ve 280

alt-soru eklemiþtir. Konsorsiyumun gerçekleþtirdiði kýyaslama çalýþmalarýnda, Türkiye�den

metal sektörü firmalarý analizlere tabi tutulmuþtur. Gerek Avrupa Ýmalat Sanayiinde Yenilik

Araþtýrmasýnýn gerekse bu kýyaslamalarýn sonuçlarý yayýmlanmýþtýr (REF, 2005).

Türkiye Ýmalat Sanayiinde Yenilik Araþtýrmasý�nda yer alan firmalar gýda, tekstil, metal

ve kimya sektörlerinden istatistiki kurallara uygun olarak seçilmiþtir. Firmalarýn %85�inin

baðýmsýz yapýda faaliyet gösteren firmalar olduðu tespit edilmiþtir. Firmalarýn %11�i bir

holdinge baðlý iken, %4�ü büyük bir firmanýn çalýþma birimi þeklinde hizmet vermektedir.

Firmalarýn sermaye yapýsýna bakýldýðýnda %60�ýnýn aile iþletmesi, %33�ünün az sayýda

ortaða sahip, %7�sinin ise halka açýk olduðu görülmüþtür. Halka açýk firmalarýn tamamý

büyük ölçekli  firmalardýr. En fazla aile þirketi küçük ölçekli firmalarda görülmektedir.

Firmalarýn çok büyük bir oranýnda (%86) yabancý sermaye yoktur. Araþtýrmaya katýlan

firmalardan yabancý ortaðý olan toplam 18 firmanýn 4 tanesinde yabancýlarla ortaklýk

yüzdesi %25�ten az, 6 tanesinde %26 ile %50 arasýnda ve diðer 8 tanesinde ise %76

veya daha fazladýr. Firmalar, büyüklüklerine göre incelendiðinde, büyük ölçekli firmalarýn

%17, orta ölçekli firmalarýn %11 ve küçük ölçekli firmalarýn %6�sýnda yabancý sermaye

olduðu görülür. Firmalarýn %75�i nihai ürün üreticisi, %25�i tedarikçidir. Tedarikçi firmalar

aðýrlýklý olarak metal sektörü firmalarýdýr.

58

DÝE ve Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý�nýn sýnýflandýrmasýna göre þirket ölçekleri; küçük ölçekli 1-49, orta ölçekli 50-99,
büyük ölçekli 100 ve üzeri çalýþan olarak alýnmýþtýr.
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5.3 Rekabet ve Ýþbirlikleri
5.3.1 Sektörlerde Rekabet Ortamýný Belirleyen Unsurlar

Firmalarýn bulunduklarý sektördeki rekabet ortamýný belirleyen unsurlar ve bu unsurlar

açýsýndan firmanýn konumunun sorulduðu soruda, en önemli 3 unsurun, ürün kalitesi,

zamanýnda /teslim süresi ve ürün maliyeti olduðu ortaya çýkmýþtýr (Þekil 5.3). En az

önemli görülen faktör ise ürünün kullaným kolaylýðýdýr.

Firmalar bütün rekabet unsurlarý açýsýndan rakiplerine göre genelde daha iyi veya ayný

düzeyde olduklarýný belirtmiþlerdir. Bu araþtýrma çerçevesinde yapýlan bir gözlem firmalarýn

rakiplerini izlemek için en çok rakibin ürünlerinden yararlanýyor olmasý ve diðer izleme

yollarýný fazla kullanmamalarýdýr (Ulusoy vd., 2005). Firmalarýn rakiplerini izlemekteki

uygulamalarýnýn kýsýtlý oluþunun bu sonuçlarýn saðlýklý deðerlendirilmesini güçleþtirdiði

düþünülebilir. Ancak burada söz konusu edilen unsurlar çoðunlukla ürün ve pazar bazlý

olup, izlemenin nispeten kolay olduðu unsurlardýr.

Þekil 5.3 Sektörde Rekabet Ortamýný Belirleyen En Önemli Üç Unsur ve Firmalarýn
Rakiplerine Göre Konumu
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Rakiplerinden daha kötü olduklarýný algýladýklarý alanlarýn en çok dikkat çekeni ise ürün

maliyetidir. Ürün maliyeti, sektör liderinden daha iyi olduðunu belirtenlerin oranýnýn göreli

olarak en düþük olduðu unsurdur. Bu sonucu, ürün maliyetlerinin kontrolü konusunda

firmalarýn sýkýntýlarý olduðu þeklinde yorumlayabiliriz.

5.3.2 Rekabetçi Öncelikler

Belirli sektörlerde faaliyet gösteren her firma zaten kýt olan kendi maddi ve beþeri

kaynaklarýný kullanarak sýnýrlý bir çevredeki talebi karþýlama çabasý içindedir. Ayný

pazarlarda faaliyet gösteren diðer firmalar karþýsýnda avantajlý duruma geçmek için de

kendi stratejilerini belirlemekte ve faaliyetlerini sürdürmek zorundadýr. Bu stratejiler firma

içinde açýkça tanýmlanmamýþ dahi olabilir. Ancak firmalar kendi temel yetkinlikleri

çerçevesinde rekabet avantajý elde etmek için hem maliyetlerini düþürmeye hem de

müþterileri nezdinde ürün ve hizmetlerini rakiplerininkinden farklýlaþtýrma çabasý ve

arayýþý içindedirler (Porter, 1980). Özellikle küreselleþmenin artan etkisiyle deðiþimin

yoðun olarak yaþandýðý günümüz pazarlarýnda firmalar daha yüksek kârlýlýk ve rekabet

avantajý elde etmek için stratejilerini farklýlýk ve kalite üzerine yoðunlaþtýrmýþtýr. Bir

sektördeki firmalarýn uyguladýklarý stratejiler ile elde etmeye çalýþtýklarý göreli rekabet

avantajlarýný, o sektördeki rekabet ortamý belirleyecektir. Türkiye Ýmalat Sanayiinde Yenilik

Araþtýrmasý vasýtasýyla elde ettiðimiz veriler doðrultusunda firmalarýn faaliyet gösterdikleri

sektörlerinde önem derecelerine göre atadýklarý rekabetçi öncelikleri ise þunlardýr:

Müþteriye özel ürünler, kýsa teslimat süreleri, yenilik/teknoloji, kalite ve fiyat.

Rekabetçi önceliklerin firma için önemi sorulduðunda bütün sektörler için en önemli

unsurun ürün kalitesi olduðu ortaya çýkmýþtýr (Þekil 5.4). Özellikle gýda sektörü firmalarýnda

kalite unsuru çok aðýrlýklý olarak öne çýkmaktadýr. Ýkinci sýradaki rekabetçi öncelik ise,

yine tüm sektörlerde geçerli olmak üzere, fiyattýr. Öne çýkan bu ilk iki rekabetçi öncelik

daha önce imalat sanayiinin deðiþik sektörlerinde yapýlan saha çalýþmalarýnda elde edilen

sonuçlarla uyum halindedir (Ulusoy, 2000). Buna göre, ürün kalitesi bir anlamda oyunun

içinde olmak için bir ön þart konumundadýr. Fiyat ise, bu durumda, müþterinin en önemli

seçim kriteridir.
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Þekil 5.4 Rekabetçi Öncelikler 59

Önem sýralamasýnýn 1�den 6�ya kadar yapýlmasý istenmiþtir. Tabloda �1� 1. önem sýrasýný, �2�  2. ve 3. önem sýralarýný, �3� 4.
ve 5. önem sýralarýný, �4� ise 6. önem sýrasýný göstermektedir.

59
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Rekabetçi öncelik verileri firmalarýn büyüklüklerine göre incelendiðinde, büyüklük boyutunda

rekabetçi öncelikler sýralamasýnda herhangi bir fark göze çarpmadýðý görülmüþtür.

Rekabetçi öncelikler genel olarak ürün kalitesi, fiyat, kýsa teslimat süresi ve yenilik/teknoloji

þeklinde sýralanmaktadýr. Rekabet ortamý ve rekabetçi öncelikler bir arada

deðerlendirildiðinde firmalarýn rekabet ortamýna uyum saðlayacak rekabetçi öncelikleri

seçmiþ olduklarýný görüyoruz.

5.3.3 Ýþbirlikleri

Günümüzde iþbirlikleri firmalarýn yaþamlarýný sürdürebilmeye yönelik stratejiler içinde

önemli bir yer iþgal etmeye baþlamýþtýr. Ýþbirlikleri, firmalarýn çekirdek yetenekleri (Hamel

ve Prahalad, 1994) üzerine odaklanmalarý ve çekirdek yetenekleri etrafýnda strateji

oluþturmalarý yaklaþýmýný temel alýr. Yetenek, neleri iyi yaptýðýmýzýn ifadesidir. Çekirdek

yetenek ise, iyi yaptýðýmýz ve eriþtiðimiz düzeyde baþkalarýnýn bizi taklit etmelerinin çok

zor olduðu þeyleri ifade eder. Bir proje etrafýnda iþbirliði yapan firmalar kendi çekirdek

yeteneklerini kullanacaklarý iþlere odaklanýrlar; diðer iþleri ise kendi çekirdek yeteneklerine

göre iþbirliðinde yer alan diðer firmalar üstlenirler. Bu þekilde, iþbirliði yapan bir grup firma

tek tek baþarabileceklerinin çok ötesinde iþleri birlikte baþarma olanaðýna kavuþurlar.

Ýþbirlikleri genellikle getirinin ve riskin yüksek olduðu projelerde cazip bir uygulama

olmaktadýr.
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Ýþbirliklerinin altyapýsý, bilgi paylaþýmý mekanizmalarýdýr. Bilgi paylaþým mekanizmalarýndaki

geliþmeler ayný veya farklý sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla ortak giriþimleri olurlu

kýlmakta ve iþbirliðini doðurmaktadýr.

Firmalarla Ýþbirliði. Türkiye imalat  sanayii firmalarýnda  iþbirlikleri oluþturmaya yönelik

genel eðilimin olumsuz  olduðu genel  kabul  gören bir  durumdur.  Araþtýrmaya  katýlan

 firmalarýn baþka firmalarla iþbirliði konusunda verdikleri %70 civarýnda hayýr cevabý da

bunu destekler niteliktedir. Diðer firmalarla iþbirliði uygulamasý olmayan firmalarýn oraný

kimya sektöründe %74, metalde %69, tekstilde %71, gýdada %73�tür.

Þekil 5.5 Diðer Firmalarla Ýþbirliðinde Bulunma Nedenleri

Genel        Türkiye        Türkiye Dýþýndaki Ülkeler
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Ýþbirliklerinin nasýl algýlandýðý ve ne nedenlerle iþbirliði yapýldýðýnýn araþtýrýlmasý da

iþbirliklerinin geliþmesi bakýmýndan önemli ipuçlarý verebilir. Bu konuya REF�in de içinde

ortak olarak yer aldýðý bir Avrupa Komisyonu Leonardo da Vinci Programý projesi olan

SMEexcel projesi çerçevesinde yapýlan saha araþtýrmasý ýþýk tutmaktadýr.

Ýþbirliðinde bulunma nedenleri arasýnda en öne çýkan iki neden, yetenekleri birleþtirerek

toplam yeteneði iyileþtirme ve yeni pazarlara ulaþmadýr (Þekil 5.5). Bu iki nedeni, teknolojiye

ulaþma ve geliþtirme maliyetlerini paylaþma nedenleri takip etmektedir. Yetenekleri

birleþtirerek toplam yeteneði iyileþtirmenin iþbirlikleri oluþturma nedenleri arasýnda öne

çýkmasý en azýndan iþbirliðinde bulunan firmalar arasýnda iþbirliðinin temel mantýðýnýn

anlaþýlmýþ olduðunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Diðer nedenler, bize çalýþmaya

katýlan firmalarýn kendilerinin destek ihtiyaçlarýný hangi konularda algýladýklarýný yansýtmasý

bakýmýndan da ilginçtir.

60

SMEexcel Projesi, Ýrlanda (Yürütücü ülke), Ýngiltere, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Türkiye. Baþlangýcý Kasým 2004. Süresi 30
aydýr. Ayrýntýlý bilgi için bkz: http://www.ref.sabanciuniv.edu.
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Ýþbirliði yapan firmalarýniþbirliðine yaptýðý katkýlar incelendiðinde çok yüksek oranlara

ulaþýlmadýðýný görüyoruz. En düþük katký oranlarý finansmana eriþim ve sistemler � biliþim

teknolojisi yetenekleri alanlarýnda görülmektedir. Türkiye dýþýndaki firmalarla Türkiye�deki

firmalar arasýndaki en büyük olumsuz farklýlaþma da bu iki alanda gözlenmektedir.

En fazla iþbirliði uygulamasýnýn metal sektöründe olduðu gözlenmektedir. Bu nedenle

burada metal sektöründe iþbirliði yapan firmalarýn iþbirliði yaptýðýný belirttiði alanlarýn

incelemesi sunulmaktadýr (Þekil 5.6). Metal sektöründeki firmalarýn %31�i iþbirliði yaptýklarýný

söylemektedirler. Bu firmalarýn iþbirliklerini esas olarak bölgesel ortaklarla üretim ve

sistem teklifi vermek oluþturmaktadýr. Ýlginç bir þekilde iþbirliði yapan firmalarýn neredeyse

yarýya yakýný ayrýca bölgedeki rakiplerle Ar-Ge (araþtýrma-geliþtirme) yaptýklarýný da ifade

etmiþlerdir. Ulusal ortaklarla satýþ sonrasý hizmet anlaþmasýna giden metal firmalarýnýn,

uluslararasý ortaklarla en fazla yapýlan iþbirliðinin rakiplerle veya müþterilerle birlikte

gerçekleþtirilen Ar-Ge olduðu gözlenmiþtir.

Þekil 5.6 Metal Sektöründe Ýþbirliði Yapan Firmalarýn Ýþbirliði Yaptýðý Alanlar
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Üniversite ve Araþtýrma Kuruluþlarý Ýle Ýþbirliði.Firmalarla iþbirliði iliþkileri zayýf olan

firmalar, Ar-Ge kuruluþlarý ve üniversitelerle de iþbirliði geliþtirmemektedir. Ýþbirlikleri;

mesleki eðitim, Ar-Ge, test ve laboratuvar hizmetleri ve sistem teklifleri hazýrlama

alanlarýnda olabilir. Bu alanlara dair firmalarýn iþbirliði yapma oranlarý Þekil 5.7�de verilmiþtir.

Buna göre, mesleki eðitimde gýda hariç diðer sektörlerin %35 civarýnda iþbirlikleri, Ar-Ge

konusunda ise tekstil hariç diðer sektörlerde %35�e yakýn firmanýn iþbirliði yaptýðý

görülmektedir. En az iþbirliði sistem teklifleri konusunda gerçekleþirken, en çok iþbirliði

kimya sektörü hariç test ve laboratuvar hizmetlerindedir. Bu þaþýrtýcý bir sonuç deðildir.

Sistem teklifleri söz konusu iþbirliði alanlarý içerisinde en karmaþýk olanýdýr diyebiliriz. Öte

taraftan, test ve laboratuvar hizmetleri büyük oranda firmalarýn yurtiçi ve özellikle yurtdýþý

satýþlarýna yönelik sertifikalarý temin amacý ile alýndýðýndan nispeten daha yoðun bir

iþbirliði alaný olmaktadýr.
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Þekil 5.7 Araþtýrma Kuruluþlarý ve Üniversitelerle Ýþbirliði Yapma Oranlarý
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Kurumlarla olan ortaklýklar az olmakla birlikte bu ortaklýklarýn coðrafi olarak daðýlýmlarýný

incelenmiþtir. Buna göre ortaklýklarýn büyük oranda bölgesel kaldýðý ve test ve laboratuar

hizmetleri ve mesleki eðitim için iþbirliklerinde yoðunlaþtýðý gözükmektedir. Gerek

uluslararasý iþbirlikleri gerek ise sistem teklifleri için iþbirlikleri yok denecek kadar azdýr.

Test ve laboratuvar hizmetleri için iþbirliklerinde araþtýrma kuruluþlarýnýn üniversitelere

göre daha öne çýktýðýný görüyoruz.

Sistem teklifi: Parça, bileþen ve alt sistemlerden oluþan bir sistemin yapýmý ve/veya iþletimi için verilen teklif. Teklif genellikle
birden fazla þirket tarafýndan oluþturulur. Sistem teklifinin teknik açýdan zorlayýcý yönü sistem entegrasyonudur. Sistem
entegrasyonu önemli ve deðerli bir mühendislik hizmetidir.
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5.4 Ýnsan Kaynaklarý

5.4.1 Ýnsan Kaynaklarýnýn Eðitim Durumu

Ýnsan kaynaklarýnýn eðitim durumuna bakýldýðýnda üniversite mezunlarýnýn tüm sektörlerde

çalýþanlar içinde %10�un altýnda kaldýðýný görülmektedir. Kalifiye iþgücünü temsil eden

meslek lisesi mezunlarý da tüm sektörlerde %10�un altýnda kalmaktadýr.Yarý kalifiye ve

düz iþçiler açýsýndan en yoðun sektör tekstildir. Stajyer ve sertifika sahibi çalýþanlar, tüm

sektörlerde çalýþanlarýn %5�inin altýnda kalmaktadýr. Þekil 5.8�de de görüldüðü üzere,

göreli en yüksek eðitim düzeyi metal, en düþük eðitim düzeyi ise gýda sektöründedir.

5.4.2 Çalýþma Alanlarýna Daðýlým

Çalýþanlar tüm sektörlerde aðýrlýklý olarak üretim ve montaj alanlarýnda faaliyettedir (Þekil

5.9). Tekstil firmalarýnda çalýþanlarýn %78�i, metal firmalarýnda %71�i, gýda firmalarýnda

%60 ve kimya firmalarýnda ise %47�si üretim ve montaj alanýnda çalýþmaktadýr. Üretim

ve montajdaki yoðunlaþmayý, gýda ve kimya sektörlerinde %20 civarýnda satýþ ve daðýtým

alanýnda çalýþanlar takip etmektedir. Genel yönetim tüm sektörlerde %7 civarýnda olup,

en az çalýþan satýþ sonrasý hizmet alanýnda görülmektedir.

Þekil 5.8 2003 Yýlý Ýnsan Kaynaklarý Eðitim Durumu (Daðýlým tüm sektörlerin toplamý
%100�e toplanacak þekilde yapýlmýþtýr.)
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Þekil 5.9 2003 Yýlý Ýnsan Kaynaklarý Alanlara Göre Daðýlýmý (Sektörel: Sektör bazýnda
%100�e toplanmaktadýr.)
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5.4.3 Firma Yetkinliklerinin Sürdürülmesi

Firma yetkinliklerinin sürdürülmesi için kullanýlan organizasyonel ya da teknik çözümlere

bakýldýðýnda bilgi ve tecrübe paylaþýmýnýn sektörlerden baðýmsýz olarak firmalarýnýn

yarýsýndan çoðunda uygulandýðý görülmektedir (Þekil 5.10). Bunu takip eden ilk üçe giren

diðer yöntemler ise yönergeler ve kýlavuz kullanýmý ile tanýmlý süreçlerdir. Firma

yetkinliklerinin sürdürülmesinde en yoðun kullanýlan yaklaþýmýn tacit bir yaklaþým olmasý

ilginçtir. Takip eden iki yöntemin göreli düþük kullaným yüzdeleri bilginin açýk hale getirilmesi

açýsýndan daha çok iþ olduðunu göstermektedir.

Firma yetkinliklerinin sürdürülmesi için kullanýlan organizasyonel ya da teknik çözümler

arasýnda çok sayýda ve yaygýn olmasa da çalýþanlarýn motivasyonu konusunda önlemlerin

de uygulandýðý görülmektedir.
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Çalýþmaya katýlan firmalarýn çeþitli alanlardaki yetkinliklerinin sürdürülmesinde insan

kaynaklarý açýsýndan ne düzeyde bir esneklikleri olduðu irdelenmiþtir (Tablo 5.1). Bu

alanlar; ürün yenilikleri, yenilikçi teknik süreçler, teknoloji transferi, yeniden yapýlanma,

iþbirliði kurma ve çevre yönetimidir. Esnekliðin tanýmý ise þöyle yapýlmýþtýr: Çalýþmaya

konu yetkinliklerde, yetkinliðe iliþkin uygulamalarýn çalýþanlardan baðýmsýz süreçler ile

veya oluþturulmasýnda göreli çok geniþ seçeneklerin olduðu çalýþma gruplarýnca

yapýlabilmesi firmaya tam bir esneklik vermektedir. Bazý çalýþanlarýn bir dereceye kadar

deðiþtirilebilmesi kýsmi esnekliði; belirli çalýþanlarýn deðiþtirilememesi ise bu konuda

firmanýn esnekliðinin olmadýðýnýn göstergesi olarak kabul edilmiþtir.

Tablo 5.1 Firma Yetkinliklerinin Sürdürülebilirliðinde Esneklik

Gýda              Tekstil              Metal               Kimya

Tanýmlý süreçler

Yönergeler ve kýlavuzlar

Yetkinlik deðerlendirilmesine yönelik
standart önlemler

Þirkete özel organizasyonel birimler

Bireysel teþvikler

Bireysel yetkinlik kaydý

Uzman oluþturulmasý

Bilgi yönetim sistemleri

Uzun vadeli danýþmanlýk

Intranet gruplarý/bültenler

Bilgi/tecrübe paylaþýmý

Diðer

Gýda     Tekstil   Metal    Kimya
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Þekil 5.10 Firma Yetkinliklerinin Sürdürülmesi Ýçin Kullanýlan Organizasyonel ya
da Teknik Süreçler
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Tablo 5.1�den sektörlerin belirtilen yetkinliklerin sürdürülmesinde genellikle esnek olmadýðýný

görüyoruz. Tek esnek yapýnýn kimya sektörünün en hassas konularýndan olan �firmanýn

çevreye etkisinin iyileþtirilmesi� alanýnda olmasý ilginçtir.

5.5 Üründe Yenilik
5.5.1 Ürün Stratejileri

Firmalarýn genel ürün stratejilerinde en çok kullanýlan stratejinin ürün çeþitliliði bazýnda

rakiplerden farklýlaþma olduðu görülmektedir (Þekil 5.11). Bu stratejiyi sýrasýyla belirli

ürünlere odaklý ve maliyet odaklý stratejiler takip etmektedir. Ürün çeþitliliði bazýnda

rakiplerden farklýlaþma, firmada, yeni ürün geliþtirme ve/veya mevcut ürünlerde deðiþiklik

yapma yeteneklerinin geliþmiþ olmasýný gerektirir � en azýndan böyle bir altyapýya

gereksinim vardýr. Ürün çeþitliliði, az sayýda ürün üzerine odaklý olmaya göre ek maliyetlere

yol açar. Farklýlaþma çabasý, maliyetlerin en azýndan rekabetçi maliyetler düzeyinde

kalma çabasýný beraberinde getirir. Ürün stratejisinin büyük oranda, ürün çeþitliliði bazýnda

rakiplerden farklýlaþma olarak ifade edildiði bir ortamda daha önce de saptandýðý gibi

(Þekil 5.3) ürün maliyetlerinin bir sorun olarak ortaya çýkabilmesi þaþýrtýcý bir sonuç deðildir.

Þekil 5.11 Firmalarýn Genel Ürün Stratejisi

Yeni ürün stratejisinde ise pazarda ilk olma stratejisi, pazarda takipçi olmak stratejisinden

daha önemli bir strateji olarak gözükmektedir ve firmalarýn %60�ý bu stratejiyi uygulamaktadýr

(Þekil 5.12).

128

Ürün
çeþitliliði
bazýnda
rakiplerden
farklýlaþma 56%

Maliyet
Odaklý
15%

Belirli
ürünlere
odaklý
29%



01

Þekil 5.12 Firmalarýn Yeni Ürün Stratejisi

Bu sonuç, bir evvelki genel ürün stratejisine iliþkin sonucu destekler mahiyette bir sonuçtur.

Pazarda ilk olma stratejisi, ürün çeþitliliði bazýnda rakiplerden farklýlaþma stratejisi gibi

göreli agresif bir stratejidir ve pazarda takipçi olma stratejisine göre daha çok kaynaða

ihtiyaç duyulabileceði gibi daha çok risk de içermektedir.

5.5.2 Yeni Ürün Geliþtirme

Firmalarýn son üç yýldaki yeni ürün performanslarý incelendiðinde en aktif sektör, firmalarýnýn

%90�ýnýn son üç yýlda en az bir yeni ürün ürettiði ifade edilen kimya sektörüdür. Kimya

sektörünü hemen takip eden sektörün %85 ile metal sektörü olduðu görülmektedir. Tekstil

firmalarýnýn %75�i ve gýda firmalarýnýn ise yaklaþýk %80�i son üç yýl içinde en az bir yeni

ürün üretmiþtir.

Yeni ürün performansý firma büyüklüklerine göre deðerlendirildiðinde ise büyük ölçekli

firmalarýn %80�inde, orta ve küçük ölçekli firmalarýn %85�inde son üç yýlda en az bir yeni

ürün üretildiðini görüyoruz.

Son üç yýlda üretilen yeni ürün sayýsýna bakýldýðýnda ise ilginç bir tablo ortaya çýkmaktadýr.

Tüm sektörlerde en çok rastlanan yeni ürün adedi aralýðýnýn 1-5 adet olduðunu görüyoruz.

Gýda ve metal sektöründeki firmalarýn yarýdan çoðu, son üç yýlda pazara 1-5 adet aralýðýnda

yeni ürün sürerken, yeni ürün uygulamasýnýn en yaygýn olduðu sektör olan kimya

sektöründe firmalarýn %20�sinde son üç yýlda pazara 51 adet ve üzerinde yeni ürün

sürülmüþtür (Þekil 5.13).
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Þekil 5.13 Son Üç Yýlda Pazara Sunulan Yeni Ürün Adetleri

Son üç yýlda pazara sunulmuþ yeni ürün satýþlarýnýn toplam satýþlar içindeki paylarý

incelendiðinde, tüm sektörlerde firmalarýn yarýsýndan çoðunda yeni ürün satýþlarýnýn ciro

içindeki payýnýn %1-20 aralýðýnda gerçekleþtiði gözlenmektedir (Þekil 5.14).

Þekil 5.14 Yeni Ürün Satýþlarýnýn 2003 Yýlý Cirosu Ýçindeki Payý
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Yeni ürünlerde son üç yýlda yaþanan baþarýsýzlýk oranlarýnda þöyle bir tablo ortaya

çýkmaktadýr: Gýda sektöründe firmalarýn %25�i, tekstil sektöründe %32�si, metal sektöründe

%24�ü ve kimya sektöründe %35�i yeni ürün geliþtirmede baþarýsýz projeleri olduðunu

belirtmiþlerdir. Baþarýsýzlýk firma ölçeðinde deðerlendirildiðinde büyük firmalarýn daha

baþarýlý olduðu görülmektedir: Büyük ölçekli firmalarýn %22�si, orta ölçekli firmalarýn

%36�sý, küçük ölçekli firmalarýn %35�inde baþarýsýzlýkla sonuçlanan yeni ürün projeleri

söz konusudur.

Adet olarak bakýldýðýnda, baþarýsýz yeni ürün projelerinin büyük oranda 1-5 adet aralýðýnda

gerçekleþtiðini görüyoruz. Nitekim 1-5 aralýðýndaki baþarýsýz yeni ürün projelerinin toplam

içindeki yüzdesi küçük ölçekli firmalarda %100, orta ölçekli firmalarda %75, büyük ölçekli

firmalarda %89 olmaktadýr (Þekil 5.15).

Þekil 5.15 Yeni Ürün Geliþtirmede Baþarýlý ve Baþarýsýz Ürün Adetleri
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Sektörlere göre ürünlerin baþarýsýz olma nedenlerine bakýldýðýnda ise yine ciddi farklýlýklar

ortaya çýkmaktadýr. Gýda sektörü firmalarý için baþarýsýzlýk esas olarak talep düþüklüðünden

kaynaklanýrken, metal ve kimya sektörlerindeki firmalarda teknik problemler, tekstil

sektöründeki firmalarda ise pazarlama sorunlarý öne çýkmaktadýr (Þekil 5.16). Teknolojisi

göreli daha karmaþýk olan makine ve kimya sektörlerinde baþarýsýzlýk nedeni olarak teknik

problemlerin diðer sektörlere göre daha yüksek olduðu görülmektedir. Baþarýsýzlýk

nedenleri sektörlerin ve firmalarýn giderilmesi amacý ile üzerine eðilmesi gerekli zayýflýklara

da iþaret etmektedir.
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Þekil 5.16 Yeni Ürünlerin Baþarýsýz Olma Nedenleri
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5.6 Yönetim Teknolojilerinde Yenilik
5.6.1 Kalite Yönetimi

Kalite Kontrol Sonrasý Ýþleme � Hurdaya Çýkarma. Ürünlerin genelde %3�ü kadarý

kalite kontrolden sonra yeniden iþlenmekte veya hurdaya çýkarýlmaktadýr. Bu oldukça

yüksek bir rakamdýr. Yeniden iþlenen veya hurdaya çýkarýlan ürünler en az gýda ve kimya

sektörlerinde görülürken en fazla tekstil firmalarýnda görülmektedir.

Sürekli Ýyileþtirme Süreci. Kalite yönetiminin temel amacý müþteri beklenti ve ihtiyaçlarýný

aþarak tatmin etmektir. Müþteri odaklý bu yönetim yaklaþýmý müþterilerin arzu ve

beklentilerini karþýlarken, ürün ve hizmetlerin kalitelerinin sürekli iyileþtirilmesine

odaklanmýþtýr (Juran, 1988). Feigenbaum, Deming, Juran ve Ishikawa gibi lider toplam

kalite uzmanlarý, kalite hedeflerine ulaþýlmasý için ölçme/deðerleme ve geri besleme gibi

araçlarýn yardýmý ile problem çözme veya potansiyel problemleri önlemek için sürekli

iyileþtirme uygulamalarýna verilmesi gereken önemi vurgulamýþlardýr. Sürekli iyileþtirme

süreci yaklaþýmý tüm organizasyonel teknikler içinde en yaygýn olarak kullanýlanýdýr. Tüm

sektörlerde uygulanma oraný %95 civarýna eriþmiþ durumdadýr. Þu anda uygulamayý

kullanmayan firmalar arasýnda ise gelecek 2 yýlda planlayanlar yüksektir. Avrupa Ýmalat

Sanayiinde Yenilik Araþtýrmasý sonuçlarýna göre sürekli iyileþtirme uygulamasýnda

Türkiye�den metal sektörü firmalarýnýn Konsorsiyum ülkeleri arasýnda ikinci sýrayý aldýðýný

görüyoruz (Þekil 5.17).
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 Þekil 5.17 Avrupa Ülkelerinde Sürekli Ýyileþtirme Süreci Kullanýmýnýn Yaygýnlýðý
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ISO 9000:2000 Sertifikasý. ISO 9000:2000 sertifikasý Uluslararasý Standartlar

Organizasyonu (ISO) tarafýndan belirlenmiþ dünya çapýnda geçerliliðe sahip kalite yönetim,

dokümantasyon ve kalite yönetiminin sürdürülebilirliðini belgeleyen kalite standart sistemidir.

Bu sertifikaya, tekstil sektörü dýþýndaki sektör firmalarýnýn yaklaþýk %70�i sahipken, tekstil

firmalarýnýn sadece %20�si sertifika sahibidir. Bu sertifikaya en çok kimya sektörü firmalarý

sahiptir ve diðer kimya firmalarýnýn hepsi önümüzdeki 2 yýl içinde almayý planlamaktadýr.

Diðer sektörlerdeki henüz bu kalite sertifikasýna sahip olmayan firmalar genel olarak bu

sertifikayý almayý planlarken, bu yöndeki sayýca en az planlama yine tekstil sektöründe

görülmektedir.

Kalite Denetimleri.Günümüzde müþteriler tarafýndan uygulanan kalite denetimleri bütün

sektörlerde yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Müþteri denetimlerinden faydalanma en az

kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalarda gözlemlenmiþtir (%55). Ancak kimya

sektörü firmalarýnýn tümümün önümüzdeki 2 yýl içinde müþteri denetimi uygulamayý

planladýklarý tespit edilmiþtir. Diðer sektörlerde bu oran yaklaþýk %80�dir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardý. ISO 14001 sertifikasý, ISO tarafýndan

belirlenmiþ dünya çapýnda geçerliliðe sahip çevre yönetim için standartlarý belirleyen ve

çevre yönetiminin sürekliliðini belgeleyen kalite standart sistemidir. Tüm sektörlerde

firmalarýn sadece yaklaþýk %10�u ISO 14001 çevresel yönetim sertifikasýna sahiptir.

Önümüzdeki 2 yýl içinde bu sertifikayý almayý planlayan firmalar en çok kimya sektöründe

bulunmaktadýr.

Altý Sigma Uygulamasý. Altý Sigma yönetim sistemi, kalite kontrol sonrasý kusur oranýný

milyonda 3.4�e düþürmeyi hedefleyen en geliþmiþ kalite yönetim ve güvencesi

uygulanmasýdýr. Süreçlerdeki en önemli problemler belirlendikten sonra, konuyla ilgili
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yeterli ve istekli uzman çalýþanlar, proje ekipleri þeklinde görevlendirilir. Faaliyetler için

gerekli tüm kaynaklar saðlanýp çalýþanlar desteklenir. Önceden belirlenmiþ proje süresi

içerisinde üretim esnasýnda sorunu çözümlemek amacýyla ekiplerin tam zamanlý olarak

projede çalýþmasýný saðlamayý ve bunu tüm iþletmede çalýþma tarzý olarak benimsenmesini

öneren bir kalite yönetim ve güvence sistemidir (Linderman, vd., 2003). Altý Sigma

uygulamasýndan az sayýda firma (yaklaþýk %20) yararlandýðýný belirtmektedir.

5.6.2 Tam Zamanýnda Satýn Alma / Üretim

Sýfýr Ara Stok. Üretimde sýfýr ara stok uygulamasýnýn tekstil ve gýda sektörlerinde yaklaþýk

%46, metal sektöründe %38, kimya sektöründe ise yaklaþýk %30 oranýnda kullanýldýðý

gözlenmiþtir.

Tam Zamanýnda Satýn Alma. Tam zamanýnda satýn alma firmalarýn yaklaþýk %65�inde

kullanýlmaktadýr. Tekstil ve kimya sektörlerinin %70�i, gýda sektörünün %65�i, metal

sektörünün ise %60�ý tam zamanýnda satýn alma yapmaktadýr. Türkiye�den metal sektörü

firmalarýnýn tam zamanýnda satýn alma yaklaþýmýnýn yaygýnlýðý açýsýndan Konsorsiyum

ülkeleri arasýnda ilk sýrayý aldýðýný görüyoruz (Þekil 5.18). Ancak ilginç olan husus, tüm

Konsorsiyum ülkelerinde bu uygulamanýn göreli çok yaygýn olmayýþýdýr.

Þekil 5.18 Avrupa Ülkelerinde Tam Zamanýnda Satýn Alma Yaklaþýmýnýn Yaygýnlýðý
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Tam Zamanýnda Üretim. Tam zamanýnda üretim bütün sektörlerde büyük oranda

kullanýlmaktadýr. Tam zamanýnda üretim uygulamasý gýda ve metal sektörlerinde %80,

tekstil ve kimya sektörlerinde %90 oranýnda yayýlmýþtýr. Türkiye�den metal sektörü firmalarý

Konsorsiyum ülkeleri arasýnda bu uygulamada da ilk sýrayý almýþtýr (Þekil 5.19). Hem

Türkiye�de hem de çalýþmada yer alan Avrupa ülkelerinde tam zamanýnda üretim

yaklaþýmýnýn tam zamanýnda satýn alma yaklaþýmýna göre daha yaygýn uygulandýðýný

görüyoruz.
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Þekil 5.19 Avrupa Ülkelerinde Tam Zamanýnda Üretim Yaklaþýmýnýn Yaygýnlýðý
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5.6.3 Tedarik Zinciri Uygulamalarý

Kurumsal Kaynak Planlamasý Uygulamalarý. Kurumsal Kaynak Planlamasý (Enterprise

Resources Planning, ERP) kavramý, firmalarýn bütün fonksiyonel alanlarýný kapsayacak

þekilde iþ süreçlerinin bütünleþtirildiði tek bir yapýyý ifade eder (Mabert vd., 2000). ERP

sistemleri ise bu yapýyý gerçekleþtirmeye yönelik yazýlým ve diðer yöntemler bütünüdür

(Jacobs ve Bendoly, 2003). 1960�larda yalnýzca muhasebe, stok kontrol ve malzeme

aðacýndan hareketle malzeme ihtiyaç planlamasý (MRP) fonksiyonuna sahip olan yazýlýmlar,

2000�li yýllarda firmalarýn tüm süreçlerinin entegrasyonunu saðlamaya çalýþmaktadýr.

ERP�nin firmaya en önemli yararlarý, entegrasyon, maliyet azalmasý, kolay bilgi akýþý,

raporlama ve analiz imkaný ve sistematik (standardize edilmiþ) iþ akýþý saðlamasýdýr

(Ceyhan, 2005). ERP yazýlýmlarý satýn alma, stok ve depo yönetimi, personel yönetimi,

kalite yönetimi, satýþ ve pazarlama, maliyet muhasebesi, üretim ve planlama ve cari

hesap yönetimi gibi modüller içermektedir.

En çok kimya sektöründe kullanýlan ERP uygulamalarý, bu sektörde %42, diðer sektörlerde

%22 oranýnda yayýlmýþtýr. Gelecek iki yýlda yatýrým planlayanlar sýrasýyla; %24 metal,

%16 tekstil, %12 ile gýda ve kimya ile sektörleridir. Gýda sektöründe firmalarýn %63�ü,

tekstil sektöründe %49�u, metal sektöründe ise %39�u ve kimya sektöründe %24�ü ERP�yi

bünyelerinde uygulanamaz görmektedirler. Bu oranlarýn yüksekliði oldukça þaþýrtýcýdýr.
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Avrupa Ýmalat Sanayiinde Yenilik Araþtýrmasý çalýþmasýna göre Türkiye�deki metal sektörü

firmalarýnda ERP sistemi kullanýmý Konsorsiyum ülkeleri metal sektörü firmalarýna göre

düþük düzeydedir (Þekil 5.20). Ýsveç�te yapýlan bir çalýþmada imalat sanayiinde ERP

sistemleri yaygýnlýðý %74.6 olarak bulunmuþtur (Olhager ve Selldin, 2003). ABD�de ise

bu oran %44.1 olarak saptanmýþtýr (Mabert vd., 2000).

Þekil 5.20 Avrupa Ülkeleri Metal Sektöründe ERP Uygulamalarýnýn Yaygýnlýðý
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Önümüzdeki iki yýl içinde ERP uygulamayý planlayanlarýn bu planlarýný gerçekleþtirmeleri

ile uygulama düzeyi daha makul bir düzeye gelecek olmakla birlikte esas sorunun ERP�yi

bünyelerinde uygulanamaz görenlerin yüksek oranýdýr. Sektörün genel üretkenlik düzeyi

üzerinde olumsuz etkisi olacak bu bilgi ve görüþ eksikliðinin mutlaka düzeltilmesi gerekir.

Bu eksikliðin giderilmesinde ERP çözümü pazarlayan yazýlým firmalarýnýn pazar oluþturma

çabalarý yararlý olacaðý gibi, bu firmalarýn özellikle üst düzey çalýþanlarýnýn ERP ve ilgili

konularda kýsa kurslar almalarý ve bilgi düzeylerini yükseltmeleri çözüm olabilecektir.

Geri Kazaným. Atýk statüsüne indirgenmiþ ürünlerin tersine tedarik zinciri çerçevesinde

geri kazanýmý bütün dünyada mevzuatlarla belirlenen bir süreç haline dönüþmektedir.

Giderek yaygýnlaþan tersine tedarik zinciri faaliyetlerinin önemli de bir ekonomik getirisi

olmaya baþlamýþtýr. Artýk yeni bir iþ kolundan bahsedebilecek durumdayýz! Tersine tedarik

zinciri; ürün toplama, tersine lojistik, muayene ve ayýrma, geri kazaným, daðýtým ve

pazarlama aþamalarýndan oluþur Burada üzerinde duracaðýmýz geri kazaným aþamasý

ise; yeniden kullaným, yeniden imalat, geri dönüþüm ve bertaraf
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seçeneklerinden en ekonomik olanýnýn belirlenmesine ve gerçekleþtirilmesine yönelik

faaliyetleri içerir (Guide Jr. ve Van Wassenhove , 2003).

2001 yýlýnda yayýmlanan �Avrupa Birliðinde ve Türkiye�de Çevre Mevzuatý�na göre AB

üyesi ülkelerin geri dönüþüm konusunda uymasý gereken bazý kurallar vardýr (Durmaz,

2004). Bu kurallara göre; firmalar kontrolsüz atýk býrakýlmasýný ve boþaltýlmasýný yasaklamalý,

atýklarý tekrar kullanýlmalarý için geri dönüþüm iþlemlerine tabi tutmalý, mümkünse atýklardan

enerji üretimini ve atýklardan geri kazanýlacak hammaddelerin kullanýlmasý için gereken

tedbirleri almalýdýr. Ambalaj atýklarý ile ilgili maddede ise bu atýklarýn geri kazanýlmasý

konusunda ulusal programlar oluþturmalarý ve direktifte yer alan hedeflere ulaþabilmek

için ambalaj atýklarýnýn toplanmasý, geri kazanýmý ve geri dönüþümü sistemlerinin kurulmasý

gerektiði belirtilmiþtir. Piller ve akümülatörler ile ilgili maddede ise bunlarýn içinde

bulunduklarý aletler, ayrý toplanmalarý gerektiðini belirten iþaretleri, geri dönüþüm koþullarý

ve aðýr metal içeriði i le i lgi l i  bi lgileri taþýmalarý gerektiði bildiri lmiþtir.

Çalýþmaya katýlan firmalar arasýnda geri kazanýmýn %80 oranýyla en çok kimya sektöründe

uygulandýðý görülmüþtür. Gýda ve tekstil sektörlerinde bu oran %40 iken metal sektöründe

%60�týr. Çevre yönetmeliklerinin en yakýn takibe aldýðý kimya sektörünün geri kazanýma

en yoðun ilgiyi gösteriyor olmasý beklenen bir sonuçtur. Ýnovatif geri kazaným uygulamalarý

ile hem çevrenin korunmasý hem de bunun maliyetinin azaltýlmasý mümkün olabilmektedir.

Dünyada bunun örnekleri vardýr (Porter ve van der Linde, 1995).

5.6.4 E-Ýþ Uygulamalarý

Ürünlerin Ýnternet Üzerinden Satýþý. Firmalarda ürünlerin Ýnternet üzerinden satýþý

yayýlýmý beklenileceði üzere çok yüksek deðildir. 2004 yýlýnda Ýnternet üzerinden satýþ

uygulamasý gýda sektöründe %25�e, tekstil sektöründe %16�ya, metal ve kimya sektörlerinde

ise araþtýrmada yer alan firmalarýn %40�ýna ulaþmýþtýr. Tekstil sektöründe Ýnternet üzerinden

satýþý bu düzeyde olumsuz etkileyen ve yaygýnlaþmasýný önleyen bir unsur da kumaþa

dokunarak ve rengi görerek yapýlan deðerlendirmenin bu yöntemde yapýlamamasýdýr.

Benzer þekilde, gýda sektöründe satýn almada önemli kriter olan tat ve koku gibi unsurlar

Ýnternet üzerinden satýþý kýsýtlamaktadýr.

Ýnternet Üzerinden Satýn Alma. Ýnternet üzerinden satýn alma teknolojisinin kullanýmý

göreli düþük olmakla birlikte genellikle Ýnternet üzerinden satýþtan da çok kullanýldýðý

gözlenmektedir. En çok uygulamanýn yapýldýðý sektör olarak gýda sektörü gözükmektedir

(%50). Ýnternet üzerinden satýn alma kimya sektörüne %43, metal sektörüne
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%30, tekstil sektörüne ise %24 oranýnda yayýlmýþtýr. Ýnternet üzerinden satýþa göre bu

farklýlýðý satýn alýnan malzemenin satýþý yapýlan nihai üründen farklýlýðý ile izah edebiliriz.

Bilgi Yönetimi Ýçin Ýntranet. 1995 yýlýndan sonra kullanýlmaya baþlanan bir diðer yeni

teknoloji olan Ýntranet�in yaygýnlýðý oldukça ciddi boyutlara ulaþmýþtýr. Anket çalýþmasýndaki

tanýmý ile Ýntranet kullanýmý; e-posta, web sitesi kurulumu ve Ýnternete ulaþým olanaðýný

içermektedir. 2004 yýlýnda kimya sektöründe Ýntranet kullananlar firmalarýn %86�sýný, metal

ve tekstil sektörlerinde %71�ini, gýda sektöründe ise %60�ýný oluþturmaktadýr. Çalýþmaya

katýlan tüm firmalarýn yaklaþýk %15�i kendileri için Ýntranet teknolojisinin uygulanamaz

olduðunu öne sürmüþlerdir ki bu gözlem Ýntranet teknolojisinin olanaklarý hakkýnda önemli

bir bilgi boþluðuna iþaret etmektedir.

5.6.5 Kurumsal Karne

Kurumsal Karne (Balanced Scorecard), firma tarafýndan yaratýlan deðerlerin sadece

finansal verilerle deðil, müþteri iliþkileri, yenilik, veri tabanlarý, gibi farklý unsurlarla da

ölçülmesi gerektiðini ileri süren bir yaklaþýmdýr (Kaplan ve Norton, 1992). Buna göre firma

performansýnýn ölçülmesi için eþit deðerli dört perspektif belirlenmiþtir: finansal, iç süreçler,

müþteri ve kurumsal öðrenme. Amacý; kurumu bir bütün olarak ele almak, firma vizyonunu

stratejilere ve operasyonel iþ hedeflerine dönüþtürmek ve uygulamaya yönelik olarak

stratejik yönetime destek vermektir. Geliþmiþ bir ölçme sistemi olarak baþlayan Kurumsal

Karne yöntemi zaman içinde çekirdek bir stratejik yönetim sistemine evrilmiþtir (Kaplan

ve Norton, 1996).

Kurumsal Karne kullanýmýnýn en yaygýn olduðu sektör firmalarýnýn yarýsýnda bu uygulamanýn

olduðunun ifade edildiði kimya sektörüyken, en az kullanan sektör ise firmalarýnýn dörtte

birine yayýlmýþ olan tekstil sektörüdür. Metal ve gýda sektörlerinde ise firmalarýn %39�una

yayýlmýþtýr. Kurumsal Karne yöntemi, küçük ve informal bir yapýda yönetilen firmalar

haricinde tüm imalat sanayii firmalarý tarafýndan uygulanabilecek bir yönetim aracýdýr. Bu

nedenle, Kurumsal Karnenin yönteminin kendi bünyelerinde uygulanamaz olduðunu

belirtenlerin oranýnýn yüksekliði þaþýrtýcýdýr. Bu sonuçta yöneticilerin konu hakkýndaki bilgi

eksikliðinin etkin olduðunu söyleyebiliriz. Bir firmada Kurumsal Karne yönteminin

uygulanamaz olarak nitelendirilmesi, o firmada diðer modern yönetim teknolojilerinin de

kullanýlmadýðýnýn bir göstergesi olarak algýlanabilir.
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5.7 Üretimde Modernizasyon

Üretimde modernizasyon; üretimde kullanýlan imalat ve biliþim teknolojilerinde,  tesis,

tezgâh ve ekipmanlarda, üretimin organizasyonunda ve personelin geliþtirilmesi yönünde

yapýlan yenilikleri ve yenilemeleri kapsamaktadýr. Üretimin modernizasyonunda makine,

ekipman ve biliþim teknolojilerine yatýrým en önemli faktörler olarak ortaya çýkmýþtýr. Yatýrým

içermesi ve yatýrýmýn kýsa vadede ve görülebilir etkisi nedeni ile doðal bir sonuç olarak

görülebilir. Bütün sektörlerde sýralama ayný olmuþtur ve ikinci sýrada personel geliþtirme

stratejileri ve üçüncü sýrada organizasyon stratejileri bulunmaktadýr.

5.7.1 Üretimde Modernizasyonun Etmen ve Hedefleri

Firmalarý üretimde modernizasyona hangi etmenlerden dolayý yönelmektedir?  Yapýlan

sorgulamada, tüm sektörlerde üretim modernizasyonu planlamasýnda en önemli etmenin

enerji ve hammadde fiyatlarýndaki geliþmeler olduðu gözlenmiþtir. Bu etmeni, ürünlere

pazar oluþturulmasý ve makine, ekipman ve süreçlerdeki genel eðilimler takip etmiþtir.

Enerji ve hammadde ürün maliyetinin önemli bir yüzdesini oluþturmaktadýr. Ürün maliyetinin

rekabet açýsýndan önemi daha önce de vurgulanmýþtý (Þekil 5.4). Üretimde kullanýlan

enerji ve hammaddeyi üretimde modernizasyon yolu ile azaltarak ürün maliyetlerini

düþürmek tutarlý bir uygulamadýr. Ürünlere pazar oluþturulmasý baskýsýný firmalarýn

üretimde modernizasyon yolu ile yeni ürün geliþtirerek ve ürünlerin kalitesini artýrarak ve

maliyetini düþürerek karþýlamaya çalýþtýðýný söyleyebiliriz. Firmalarý üretimde

modernizasyona yönelten diðer bir etmenin makine, ekipman ve süreçlerdeki genel

eðilimler olmasýný firmalarýn sektördeki geliþme çizgisinin dýþýna düþmeme çabasý olarak

deðerlendirebiliriz.

Tablo 5.2 Üretimde Modernizasyon Faaliyetlerinin Hedefleri

Yeni ürün geliþtirilmesi

Çeþitli hizmetler sunarak ürün
yelpazesinin kalitesinin artýrýlmasý

Satýþ/ pazarlamanýn geliþtirilmesi

Ýmalatýn modernizasyonu

Gýda           Tekstil           Metal           Kimya

+ +

+

+
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Firmalara, üretimde modernizasyonda kendileri için en önemli hedef sorulduðunda

verdikleri cevaplar Tablo 5.2�de özetlenmiþtir. Görüldüðü gibi sektörler bazýnda firmalarýn

modernizasyon faaliyetlerinden hedefledikleri farklýlýklar göstermektedir. Tabloda her

sektörde en çok önem verilen faaliyetler belirtilmiþtir. Ýki kademeli bir iliþkilendirmeyi

gerektiren satýþ/pazarlamanýn geliþtirilmesi hedefi öne çýkamamýþtýr. Çeþitli hizmetler

sunarak ürün yelpazesinin kalitesinin artýrýlmasýhedefi ise ürün kalitesinin firmalarýn

genelde en öne çýkardýklarý rekabetçi öncelik olmasý ile tutarlý bir hedeftir.

5.7.2 Üretim Teknolojisi Deðiþiklikleri

Son üç yýlda firmalarda üretim teknolojisinde yapýlmýþ veya önümüzdeki üç yýl içinde

yapýlmasý beklenen büyük teknoloji deðiþikliði sorusuna verilen cevaplar Þekil 5.21�de

sunulmuþtur. Sonuçlar, üretim teknolojisi deðiþikliði açýsýndan dört sektör arasýnda kimya

ve tekstil sektörlerinin en dinamik yapýya sahip olduðunu; gýda sektörünün ise daha statik

bir yapý sergilediðini göstermektedir. Statik yapýdan kasýt, gýda sektöründe araþtýrmaya

katýlan firmalarýn yaklaþýk %62�sinin geçmiþ üç yýl içinde büyük bir üretim deðiþikliðine

gitmediðidir.

Þekil 5.21 Firmada Büyük Bir Üretim Teknolojisi Deðiþikliði
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Son üç yýlda sektörde üretim teknolojisinde yapýlmýþ büyük deðiþiklikler sorulduðunda

ise, firmalarýn yaklaþýk %20�sinin sektörde üretim teknolojisinde büyük bir deðiþiklik

yapýldýðýný belirttiði görülür. Firmalarýn yaklaþýk %20�si önümüzdeki üç yýl içinde kendi

sektörlerinde üretim teknolojisinde büyük deðiþiklikler beklemektedir.
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Sektördeki firmalarýn bünyesinde gerek gerçekleþtirilen gerekse gerçekleþtirilmesi

öngörülen büyük deðiþikliklerin yaygýnlýðý sektörde yaþanmýþ ve yaþanmasý öngörülen

büyük deðiþikliklerin oranlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda görülen fark firmalarýn sektördeki

üretim teknolojisi deðiþikliklerini takip etme ve üretim teknolojilerini güncelleme arzusu

þeklinde deðerlendirilebilir.

Üretim teknolojisi deðiþikliklerinin bütün sektörlerde mevcut ürünlerin iyileþtirilmesine

olumlu katkýsý gözlendiði gibi firma için yeni ürünlerin geliþtirilmesine de yol açtýðý

anlaþýlmaktadýr. Oranlar çok yakýn olsa da, gýda sektörü hariç diðer sektörlerde teknoloji

deðiþikliði sonucunda yeni ürünler çýktýðýný belirten firmalar, mevcut ürünlerin iyileþtirildiðini

belirten firmalardan fazladýr (Þekil 5.22). Bütün bu gözlemler, yeni ürün üretiminin üretim

teknolojisi deðiþiklikleri ile iliþkisini sergilemektedir.

Þekil 5.22 Üretim Teknolojisi Deðiþikliði Yaþandýysa, Firma Ürünlerinin Bundan
Etkilenmesi
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5.7.3 Üretimde Modernizasyonun Finansmaný

Firmalarýn %55�inde üretim modernizasyonu için bir bütçe bulunmamaktadýr. Bu oranýn

en büyük olduðu sektör ise gýda sektörüdür ve firmalarýn %65�inde üretim modernizasyonu

için bütçe ayrýlmamýþtýr. Üretim modernizasyonu için ortalama yýllýk yatýrým bütçesi

çoðunlukla 100.000 Eurodan azdýr. Kimya ve tekstil sektörü firmalarýnýn, 1 milyon Eurodan

fazla bütçesi olan firma oranlarý diðer sektörlerden daha çoktur (Þekil 5.23).
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Þekil 5. 23 Üretimin Modernizasyonu Ýçin Ortalama Yýllýk Yatýrým Bütçesi

�70

60

50

40

30

20

10

0

%

Gýda          Tekstil            Metal           Kimya

0

�
�

�
�
�

250.001-500.000

<=

500.001-1.000.000

100.001-250.000

>

100.000

1.000.000

Üretimde modernizasyon yatýrýmlarýnýn firmada uygulanan üretim teknolojilerinde deðiþikliðe

yol açmasý beklenir. Firmalarýn üretimin modernizasyonu için ayýrdýklarý yatýrým bütçeleri

ile yapýlmýþ büyük teknoloji deðiþiklikleri (Þekil 5.21) arasýndaki paralellik dikkat çekicidir.

En az teknoloji deðiþikliði yaþanan gýda sektöründe firmalarýn modernizasyon için yatýrým

bütçeleri de diðer sektörlerden daha azdýr. Buna karþýn, tekstil ve kimya sektörlerinde 1

milyon Eurodan fazla yýllýk yatýrým bütçesi ayýrmýþ firmalarýn oraný ve bu iki sektörde

yaþanan büyük teknoloji deðiþikliði diðer sektörlerden daha yüksek orandadýr.

Modernizasyonun finansman kaynaðý büyük ölçüde firmalarýn öz kaynaklarýdýr. Öz

kaynaklarý %22 oranýyla bankalar takip etmektedir (Þekil 5.24). Her ne kadar en yoðun

kullanýlan finansman kaynaðýnýn öz kaynaklar olmasý saðlýklý gibi gözükse de finansman

kaynaklarýnýn çeþitlenmemiþ olmasý yine de bir eksiklik olarak gözükmektedir. Yukarýda

da ifade edildiði gibi modernizasyon bütçeleri de zaten göreli küçük olup, iç finansmanla

karþýlanabildiði anlaþýlmaktadýr. 2005 yýlýnda yapýlan bir çalýþmada da küçük ve orta

ölçekli firmalarda finansman ihtiyacýnýn %75 oranýnda öz kaynaklardan karþýlandýðý rapor

edilmiþtir (Bankacademia, 2005).

142



01

Þekil 5.24 Modernizasyonun Finansman Kaynaklarý
62

62
 Bu kaynaklardan birini %50 ve üzeri oranýnda kullanan firmalar analizde görülmektedir.

5.7.4 Üretimde Modernizasyonun Önündeki Engeller

Modernizasyon faaliyetlerinin önündeki engellerin baþýnda makine, teçhizat ve

iþletme sermayesi için yüksek maliyetler gelmektedir. Maliyetleri, yetenekli iþgücü

eksikliði ve organizasyondan kaynaklanan engeller takip etmektedir. Sektörel

incelenecek olursa, tüm sektörlerin benzer yanýtlar verdiði görülür (Þekil 5.25).

Þekil 5.25 Modernizasyon Faaliyetlerinin Önündeki Engeller
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5.8 Üretim Teknolojilerinde Yenilik

 Üretim teknolojilerinde yenilik baþlýðý altýnda otomatik malzeme akýþ sistemleri, süreçle

bütünleþik kalite kontrolü, bütünleþik CAD/CAM uygulamasý gibi deðiþik teknolojilerin

kullaným yaygýnlýðý sorgulanmýþtýr. Burada bu uzun liste üzerinden ayrýntýya girilmeyerek

sadece Avrupa Ýmalat Sanayiinde Yenilik Araþtýrmasý çerçevesinde kýyaslama olanaðý

olan metal sektöründen iki üretim teknolojisi üzerinde durulacaktýr.

5.8.1 Metal Sektöründe Bilgisayar Kontrollü Makine ve Hat Kullanýmý

Bilgisayar kontrollü makine ve hat kullanýmý teknolojisi metal sektörü firmalarýnýn %63�üne

yayýlmýþtýr. Önümüzdeki iki yýl içinde, metal sektörü firmalarýnýn %4�ü bu teknolojiyi

kullanmayý planlamýþlardýr. Bu teknolojinin metal sektörüne 1970�lerden önce girdiði

görülmektedir.

Avrupa Ýmalat Sanayiinde Yenilik Araþtýrmasý sonuçlarýna göre imalat altyapýsýnýn nispeten

yeni olmasý ve yatýrýmlarda yeni teknolojilerin tercih edilmesi nedeni ile Türkiye�de bilgisayar

kontrollü makine ve hat kullanýmýnýn bu araþtýrmada yer alan Avrupa ülkelerine göre

mevcut imalat altyapýsý içinde daha yaygýn olduðu görülmektedir (Þekil 5.26). Bu sonuç

deðerlendirilirken dikkat edilmesi gereken husus, yapýlan kýyaslamanýn bu ülkeler içinde

en çok bilgisayar kontrollü makine ve hattýn Türkiye�de bulunduðunu deðil, mevcut altyapý

içindeki oranýnýn en yüksek olduðunu gösterdiðidir.

Þekil 5.26 Avrupa Ülkeleri Metal Sanayiinde Mevcut Ýmalat Altyapýsý Ýçinde Bilgisayar
Kontrollü Makine ve Hat Kullanýmýnýn Yaygýnlýðý
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5.8.2 Metal Sektöründe Sanayi Robotlarý ve Otomatik Elleçleme
Sistemleri

Metal sektörü firmalarýnda takým veya parçalar için sanayi robotlarý ve otomatik elleçleme

sistemleri teknolojisinin kullaným oraný %15 civarýndadýr. Önümüzdeki iki yýl içinde

kullanmayý planlayan firmalar da çok az sayýdadýr (%5). Çalýþmaya katýlan firmalar genel

olarak bu teknolojinin kendi firmalarýnda uygulanabilir olmadýðýný düþünmektedir.

Konsorsiyum ülkeleri arasýnda en az yayýlýmýn Türkiye metal sektöründe olduðu gözlenmiþtir

(Þekil 5.27). Buna karþýn sektörde 3 yaþ veya daha genç sistemlerin yaygýnlýðý

incelendiðinde ilginç bir durumla karþýlaþýlmaktadýr. Buna göre, bu sistemlerin Türkiye

metal sanayiinde genellikle son 3 yýl içinde kurulduðunu görüyoruz. Bu veri örneklem

yöntemi ile elde edildiðinden sektörde 3 yýldan önce kurulmuþ sistemlerin bulunma

olasýlýðý vardýr. Ancak bu sonuç, sanayi robotlarý ve otomatik malzeme elleçleme

sistemlerine yatýrýmlarýn büyük oranda son yýllarda gerçekleþiyor olduðunun ve bu

sistemlerin metal sektöründe önümüzdeki yýllarda daha yaygýn kullanýlacaðýnýn habercisi

olarak algýlanabilir (Þekil 5.28).

Þekil 5.27 Avrupa Ülkeleri Metal Sanayiinde Sanayi Robotlarý ve Otomatik Malzeme
Elleçleme Sistemleri Kullanýmýnýn Yaygýnlýðý
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Þekil 5.28 Son 3 Yýl Ýçinde Avrupa Ülkeleri Metal Sanayiinde Sanayi Robotlarý ve
Otomatik Malzeme Elleçleme Sistemleri Kullanýmý
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5.9 Sonuç

Ýmalat Sanayiinde Yenilik Araþtýrmasý çerçevesinde yapýlan saha araþtýrmasýndan elde

edilen sonuçlar daha önce yapýlan araþtýrma sonuçlarý ile de birleþtirilerek bazý sonuçlara

ulaþýlmýþtýr. Buna göre, son sekiz yýl içerisinde kalite en önemli rekabet unsuru olarak

yerini korumuþ olmakla birlikte; ayný dönem içinde imalat sanayiinin hâkim rekabet stratejisi

olan yüksek kaliteli ürünlerin düþük maliyetlerde üretilerek pazar payýný artýrma stratejisinin

karþýsýnda katma deðeri yüksek mamuller üreterek kârlýlýðý artýrma rekabet stratejisinin

aðýrlýðýný artýrdýðýný gözlüyoruz. Bilindiði gibi, sektörlerde ve hatta firmalarda çoðu kez

tek bir rekabet stratejisinin geçerliliðinden bahsedemeyiz. Genellikle jenerik stratejilerin

deðiþik aðýrlýklarda bir karýþýmýnýn uygulandýðý gözlenir. Ürün çeþitliliði bazýnda rakiplerden

farklýlaþma ve pazarda ilk olma gibi stratejilerin günümüzde daha öne çýktýðýný gözlüyoruz.

Özellikle son on yýlda yaygýn bir iþ yapma biçimi olarak ortaya çýkan iþbirliklerinin Türk

imalat sanayiinde henüz yeterince uygulanmadýðý bu çalýþma ile de saptanmýþtýr. Bilhassa

KOBÝlerin varlýklarýný sürdürebilmeleri için iþbirlikleri önemli fýrsatlar sunmaktadýr. Diðer

firmalarla iþbirliði yapan firmalarýn en yaygýn olarak üretim alanýnda iþbirliði yaptýklarý ve

iþbirliklerinin genellikle bölgesel çapta olduðu görülmüþtür. Araþtýrma kuruluþlarý ve

üniversitelerle iþbirlikleri ise zayýftýr. Var olanlar da daha ziyade bölgesel çapta olup, daha

ziyade test ve laboratuvar kullanýmý ve mesleki eðitim alanlarýnda yoðunlaþmaktadýr.

Ýþbirliklerinin geliþtirilmesi için sistematik bir çabaya ihtiyaç duyulduðu anlaþýlmaktadýr.
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Çalýþmaya katýlan firmalardaki insan kaynaklarýnýn eðitim düzeylerinin düþük olduðu

gözlenmiþtir. Hem üniversite mezunlarý hem de meslek lisesi mezunlarý tüm sektörlerde

toplam çalýþanlar içinde %10�dan az bir oranda temsil edilmektedir. Vasýfsýz iþçi oraný

yüksektir. Ancak firmalarýn bu yönde geliþme çabalarý içinde olduðu görülmektedir.

Mühendislik hizmetleri, idari fonksiyonlar ve üretim alanlarýnda bazý sektörlerde oldukça

yüksek oranda firmada vasýflý eleman sayýsýnda artýþ olduðu belirtilmiþtir.

Gerek üretim gerekse yönetim teknolojilerinde deðiþik teknolojilerin firmaya uygun olmadýðý

yaygýn bir cevap olabilmiþtir. Birçok durumda bunun bilgi eksikliðinden kaynakladýðý

görülmektedir. Firmalarýn kendi personellerinin geliþmesine daha çok özen göstermesi

gerekmektedir.

Firma yetkinliklerinin sürdürülebilirliðinde henüz kiþilere baðýmlýlýðýn sürdüðü anlaþýlmaktadýr.

Yenilik açýsýndan büyük önem taþýyan yetkinliklerin sürdürülmesinde bilgi ve tecrübenin

paylaþýmý öne çýkmaktadýr. Tanýmlý süreçler ve yönerge ve kýlavuzlar da yetkinliklerin

sürdürülmesi için yaygýn kullanýlan uygulamalar olmakla birlikte henüz tam etkin

olamadýklarýný söyleyebiliriz. Bilginin açýk hale getirilmesinde henüz geçecek çok merhale

olduðu görülmektedir. Ancak bunun da bir sýnýrý olduðu ve hassas bir dengenin korunmasý

gereði unutulmamalýdýr.

Türkiye Ýmalat Sanayiinde Yenilik Araþtýrmasý çalýþmasýna katýlan firmalarda Ar-Ge ve

tasarým faaliyetlerinin ayrý birer birimde örgütlenmiþ olmasýndan ziyade mevcut mühendislik

kadrosu �özellikle üretimde görevli uzmanlar- tarafýndan sürdürüldüðü gözlenmektedir.

Bu gözlemden hareketle, Ar-Ge faaliyetlerinin araþtýrmadan ziyade geliþtirme boyutu ile

ilgili olduðunu ve özellikle de üretim teknolojisi geliþtirme aðýrlýklý olduðunu söyleyebiliriz.

Nitekim firmalarda son üç yýlda gerçekleþen büyük teknoloji deðiþiklikleri göreli yoðun

bir düzeyde olduðu gibi, firmalarýn yaklaþýk %30�u önümüzdeki üç yýlda büyük teknoloji

deðiþiklikleri yapmayý planlamaktadýrlar.

Büyük ölçekli firmalarýn %80�inde, orta ve küçük ölçekli firmalarýn %85�inde son üç yýlda

en az bir yeni ürün üretildiðini görüyoruz. Diðer bir deyiþle de; çalýþmaya katýlan büyük

ölçekli firmalarýn %20�sinde, orta ve küçük ölçekli firmalarýn %15�inde son üç yýlda hiç

yeni ürün üretilmediði anlaþýlmaktadýr. Son üç yýlda üretilen yeni ürün sayýlarýnda ise en

çok rastlanan yeni ürün adedi aralýðýnýn 1-5 adet olduðu görülmüþtür. Pazara sürülen

yeni ürün adetlerinde gözlenen düþüklük toplam ciro içinde yeni ürünlerin payýna da

yansýmaktadýr. Tüm sektörlerde firmalarýn yarýsýndan çoðunda yeni ürün satýþlarýnýn ciro

içindeki payýnýn %1-20 aralýðýnda gerçekleþtiði gözlenmektedir. Bu yeni ürünler genellikle

firma için yeni ürünlerdir. Pazar için de yeni olan ürün adedinin de çok fazla deðildir.

Firmalarýn rekabetçiliklerini koruyabilmeleri açýsýndan yeni ürün faaliyetlerini

yoðunlaþtýrmalarý; özellikle pazar için de yeni olan ürünler üretme çabasý içinde olmalýdýrlar.

Firmalar bu amaçla diðer firmalarla (rekabet öncesi) iþbirliklerinin yollarýný aramalýdýrlar.
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Ürün kalitesi tüm sektörlerde en öne çýkan rekabet önceliði olmasýna kalite kontrol sonrasý

iþleme � hurdaya çýkarma oranlarý yüksektir. Firmalar yoðun olarak yararlandýklarýný

belirttikleri sürekli iyileþtirme yaklaþýmýný bu oranlarýn düþürülmesi yönünde etkin kullanmanýn

yollarýný aramalýdýrlar.

ISO 9000:2000 sertifikasý ve sektöre özel sertifikalar konusunda özellikle bazý sektörlerin

kat edeceði mesafeler vardýr. ISO 14001 çevresel denetim sertifikasý alýmýnda ise sektörler

henüz yolun çok baþýndadýrlar.

Tedarik zinciri çerçevesinde incelenen ERP uygulamasý, bilgi paylaþýmý ve geri kazaným

konularýnda yaygýn bir uygulama gözlenememiþtir. Sadece geri kazaným konusunda

kimya ve metal sektörlerinde nispeten yüksek bir uygulama oranýndan bahsedilebilir. Veri

paylaþýmý uygulamasýnýn eksikliði ana üretici ve/veya tedarikçi iliþkisi içinde olan firmalarýn

iþbirliði anlayýþlarýnýn yukarýda da belirtildiði gibi henüz tam geliþmediðinin de bir göstergesidir.

ERP uygulamalarýnýn mutlaka pahalý ve karmaþýk bir bilgisayar paketinin uyarlanmasý

þeklinde görmemek gerekir. ERP kavramýnýn çok daha kýsýtlý olanaklar çerçevesinde de

baþarýlý bir þekilde uygulanmasý mümkündür. Özellikle KOBÝ�ler açýsýndan

deðerlendirildiðinde, ERP�nin olmazsa olmaz unsurlarýný girdi malzemeden nihai ürüne

kadar üretimin her aþamasýnda malzeme hareketlerinin ve üretimin miktar, maliyet ve

termin yönünden takibi olarak ifade edebiliriz. Buradan da kolayca görüleceði gibi ERP�nin

etkin uygulamasýnýn firmanýn üretkenliðine ve maliyetlerin kontrolüne çok olumlu katkýlarý

olacaðý açýktýr. Firmalarýn üretim maliyetinin kontrolünde zorlandýðý þeklindeki gözlemimizle

birleþtirildiðinde baþarýlý ERP uygulamasýnýn firmalarýn rekabetçiliði açýsýndan önemi daha

da iyi anlaþýlmaktadýr.

Tam zamanýnda üretim ve tam zamanýnda satýn alma uygulamalarýnýn tüm sektörlerde

oldukça yaygýn olduðu gözlenmiþtir. Ancak uygulamanýn yaygýnlýðý tam zamanýnda üretime

göre daha sýnýrlýdýr. Bunun nedenlerini, firmalarýn satýn almada pazarlýk güçlerinin düzeyine

ve tedarikçi konumunda olan firmalarýn ana firmanýn sýklýkla deðiþebilen üretim planlarýna

uyma zorunluluðu baðlayabiliriz. Sýfýr ara stok uygulamasý diðer iki uygulama kadar yaygýn

deðildir. Esasen yüksek kalite kontrol sonrasý iþleme � hurdaya çýkarma oranlarý ile bu

uygulamanýn ne denli etkin olacaðý da tartýþmalýdýr. Bu yüksek oranlar, sýfýr ara stok ve

tam zamanýnda üretim uygulamalarýnýn da kendi içlerinde daha geliþtirilmesi gereðine

iþaret etmektedir.

E-iþ uygulamalarýnda Ýnternet üzerinden satýþ ve satýn almada belirli bir yaygýnlýk

yakalanmýþ ve önümüzdeki iki yýlda da bu yöne bir deðiþim öngörülmektedir. E-posta,

web sitesi kurulumu ve Ýnternete ulaþým içeren Ýntranet kullanýmý nispeten yaygýndýr ve

önümüzdeki iki yýlda daha da yaygýnlaþacaðý anlaþýlmaktadýr.
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Üretimin modernizasyonu firmalarýn rekabet avantajlarýný kazanmalarý ve sürdürebilmelerinde

en güncel uygulanabilir teknolojilerin imalat süreçlerine dâhil edilmesi ile ilgilidir. Üretimde

modernizasyon giriþimleri teknolojik yeniliklerin kaynaðý ve bu teknolojilerin ulusal

yayýlýmýnda bir gereklilik olarak görülmektedir. Bu baðlamda ulusal rekabet avantajý elde

etmede hükümetlerin yerel firmalarýn üretimde modernizasyon giriþimlerini yasalar ve

yönetmelikler ile desteklemeleri önemli bir konu haline gelmiþtir. Bu konuda en çarpýcý

bulgu modernizasyon faaliyeti olmayan firmalarýn oranýndaki (%55) yükseklik olmuþtur.

Modernizasyon firmalarda yenilik yapmanýn etkin yollarýndan birisidir. Firmalarýn

modernizasyon çalýþmalarýný yenilik perspektifine oturtmalarý ve yenilik yönetimi çerçevesinde

ele almalarý isabetli olacaktýr.
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