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GÝRÝÞ

1. GÝRÝÞ
Gerek dünyada gerek Türkiye'de ekonomik geliþmede sanayi politikalarýnýn rolü
canlý bir biçimde tartýþýlmaktadýr. Türkiye'de uzun süre esas olarak bölgeler veya araþtýrma
geliþtirme (Ar-Ge) gibi yatay politika alanlarý temelinde tasarlanmýþ olan sanayi politikalarý
son yýllarda belirli sektörlerin desteklenmesine yönelik unsurlar içermeye baþlamýþtýr
(Atiyas ve Bakýþ, 2013; Eser, 2011; Acar ve Çaðlar, 2012). Sanayi politikasý yatýrýmlarý
teþvik etmek, verimliliði arttýrmak ve þirketlerin uluslar arasý rekabet gücünü arttýrarak
daha fazla ihracat yapabilmelerini saðlamak ve hatta ithalata baðýmlýlýðý azaltmak gibi
hedefler gütmektedir.
Kuþkusuz sanayi politikasýný etkin bir biçimde tasarlamak ve uygulamak sektörler
hakkýnda ayrýntýlý bilgi gerektirmektedir. Bu çalýþmanýn amacý Türkiye'de imalat
sanayi alt sektörlerinin geliþme ve baþarý dinamiklerini analiz etme ve kavramaya
yararlý olacak göstergeleri ortaya koymak, ayný zamanda sanayi politikalarýnýn
veri temelli tasarlanabilmesi için gerekli olan bir veri altyapýsýnýn oluþmasýna
katkýda bulunmaktýr.
Ülkeler arasý refah farklarýný açýklayan en önemli etkenin verimlilik olduðu konusunda
geniþ bir fikir birliði vardýr. Bu farký açýklamaya yönelik çalýþmalarýn önemli bir bölümü
mikro düzeyde verimlilik dinamiklerini, bu dinamiklerle makro düzeyde verimlilik düzeyi
ve verimlilik artýþý arasýndaki iliþkiyi anlamaya yönelmiþtir.
Bu arayýþýn önemli esin kaynaklarýndan biri "yaratýcý yýkýcýlýk" (creative destruction)
fikridir. Buna göre uzun dönemli verimlilik ve refah artýþýnýn temelinde piyasa
mekanizmasý ve rekabetin yol açtýðý bir sürekli yenilenme süreci yatmaktadýr.
Piyasaya yeni giren þirketler yeni ürün ve teknolojilerle yerleþik þirketlere meydan okurlar.
Yenilerin bir bölümü baþarýlý olur, büyür, verimlilik ve pazar payýný arttýrýr. Kalaný bir
dönem sonunda piyasayý terk etmek zorunda kalýr. Rakiplerin meydan okumasýna karþýlýk
veremeyen, yenilikler hayata geçirip verimliliðini arttýramayan yerleþik þirketler de pazar
payý kaybederler ve sonunda piyasayý terk etmek zorunda kalabilirler. Bu mekanizmanýn
iyi iþlemesi için rekabet düzeyinin yüksek olmasý ve piyasaya giriþ ve piyasadan çýkýþlarýn
ciddi engellerle karþýlaþmamasý gerekir. Ýþte yapýlan bu çalýþmalarýn "yaratýcý yýkýcýlýðýn"
dinamiklerini anlamaya çalýþtýðý söylenebilir.
Bu çalýþmalar temelinde bazý bulgular ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Bu bulgular þöyle
özetlenebilir:1 Dar tanýmlý sektörler düzeyinde bile þirketler arasýnda büyük verimlilik
farklarý vardýr. Bizzat bu verimlilik farklarýnýn sürmesi, kaynak daðýlýmýnda ciddi
1

Örneðin Ahn (2001), Bartelsman, Haltiwanger ve Scarpetta (2004, 2009).
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etkinsizliklerin varlýðýný yansýtabilir. Makro verimlilik artýþýnýn önemli bir
bölümü, kaynaklarýn özellikle sektör içinde yeniden daðýlýmýndan, yani girdi
ve çýktýlarýn verimliliði düþük olan þirketlerden verimliliði yüksek olan þirketlere
kaymasýndan ileri gelmektedir. Piyasaya yeni firmalarýn girmesi ve zaman içinde
bunlarýn verimliliklerini arttýrmasý ve düþük verimli þirketlerin piyasadan çekilmesi, bu
yeniden daðýlým sürecinin önemli bir boyutunu oluþturur.
Bu çalýþmada sektör dinamiklerini anlamaya yönelik göstergelerin seçimi önemli
ölçüde bu literatürden esinlenmiþtir. Seçilen göstergelerin iki temel ekseni verimlilik
ve uluslararasý rekabet gücüdür. Özellikle verimlilik ekseninde yaratýcý yýkýcýlýk
yaklaþýmý sektör düzeyinde verimliliðin sadece ortalama eðilimlerini deðil, ayný zamanda
yatay-kesit daðýlýmýný, bu daðýlýmýn zaman içindeki seyrini, deðiþimin kompozisyonunu
ve sektöre giriþ ile sektörden çýkýþlarýn etkisini ölçmeyi gerektirmektedir.
Kuþkusuz burada önerilen göstergeler tekil sektörlerin dinamiklerini anlamak ve
yorumlamak için yeterli deðildir. Her sektörde þirketlerin karþý karþýya olduðu kýsýtlar
farklý olabilir, ayrýca sektörel dinamikleri anlamak sektöre özgü yasal düzenlemelerin
de analize katýlmasýný gerektirebilir. Bu olgularýn anlaþýlmasý sektör odaklý daha ayrýntýlý
çalýþmalar gerektirecektir. Dolayýsýyla burada önerilen göstergelerin sektörel analiz için
gerekli ancak muhtemelen yeterli olmadýðý söylenebilir.
Çalýþmanýn bundan sonraki bölümlerinin içeriði þöyle özetlenebilir: Bölüm 2'de
çalýþmada kullanýlan veriler kýsaca tanýtýlacaktýr. Ayrýntýlar çalýþmanýn sonundaki Ek'te
bulunmaktadýr. Sektör düzeyinde hesaplanan ana göstergeler Bölüm 3- Bölüm 10'da
tanýtýlacak ve tartýþýlacaktýr. 11. Bölüm'de ise seçilmiþ sektörler bu veriler ýþýðýnda
deðerlendirilecektir.
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2. VERÝLER VE KAPSAM
2.1. Çalýþmada Kullanýlan Veri Setleri ve Çalýþmanýn Sýnýrlarý
Bu çalýþmada kullanýlan temel veri seti TÜÝK tarafýndan hazýrlanan Yýllýk Sanayi ve
Hizmet Ýstatistikleri (YSHÝ) veri setidir. Çalýþmada bu veri setinin 2005-20112 yýllarý
kullanýlacaktýr. Veri setinde giriþim düzeyinde üretim, katma deðer, çalýþan sayýsý ve
yatýrýmlar gibi veriler bulunmaktadýr.
Ek'te ayrýntýlý bir biçimde tartýþýldýðý gibi, çalýþmanýn temelini çalýþan sayýsý en az 20
olan (20+) giriþimler3 oluþturmaktadýr. Çalýþan sayýsý en az 20 olan giriþimler veri setine
tam sayým halinde dahil edilmiþlerdir, dolayýsýyla bu þirketler zaman içinde takip
edilebilmekte, örneðin bir yýldan diðerine verimlilik artýþý hesap edilebilmektedir. Halbuki
çalýþan sayýsý 20'den az olan (20-) þirketler veri setine örneklem olarak katýldýklarýndan
zaman içinde takip edilememektedir. Kuþkusuz çalýþmanýn 20+ þirketler üzerine
odaklanmasý, küçük ve mikro giriþimler düzeyindeki dinamiklerin irdelenememesine
neden olmaktadýr.
Çalýþmada ayrýca yine TÜÝK tarafýndan derlenen Araþtýrma Geliþtirme Ýstatistikleri
(AGÝ) ve Dýþ Ticaret Ýstatistikleri (DTÝ) veri setleri ile UN Comtrade veri seti de
kullanýlmaktadýr. Gerek AGÝ, gerek DTÝ giriþim düzeyinde toparlanmýþ veri setleridir.
YSHÝ veri seti ile AGÝ ve DTÝ veri setleri ortak giriþim kodlarý içermektedir, bu giriþim
kodlarý vasýtasýyla veri setleri eþleþtirilebilmektedir. YSHÝ ayný zamanda faaliyet kodlarý
içermektedir. Sektör düzeyindeki veriler, bu faaliyet kodlarý kullanýlarak yaratýlmaktadýr.
Ek'te belirtildiði gibi, 2009 yýlýnda faaliyet kodlarýnda bir sistem deðiþikliðine gidilmiþ
ve NACE Rev.1.1 sisteminden NACE Rev. 2 sistemine geçilmiþtir. 2009 yýlý öncesi ve
sonrasý tutarlý bir veri seti yaratmak için 2009 yýlý öncesi gözlemlere TÜÝK tarafýndan
gerçekleþtirilen bir çalýþma temelinde 2 haneli NACE Rev. 2 kodlarý atanmýþtýr. Bu kodlama
çalýþan sayýsý 20'den fazla olan gözlemler için geçerlidir. Dolayýsýyla çalýþma, çalýþan
sayýsý 20'den fazla olan giriþimlere odaklamaktadýr. YSHÝ veri setinin sektörel kapsamý
oldukça geniþtir. Bu çalýþma imalat sanayi ve NACE Rev.2 2 hane düzeyindeki imalat
sanayi alt sektörlerini kapsamaktadýr.
Çalýþmanýn bazý sýnýrlarýný da baþtan belirtmekte fayda vardýr. Belirtildiði gibi, bu
çalýþmada göstergeler NACE Rev. 2 2 haneli sektörler düzeyinde hesaplanacaktýr. Bazý
sektörler için bu düzey oldukça geniþ bir ürün yelpazesi barýndýrmaktadýr. Örneðin
"motorlu kara taþýtý" (sektör kodu 29) sektörü hem araç hem de parça üreticilerini
kapsamaktadýr. Aslýnda bu iki üretim faaliyetinin oldukça farklý yapýsal özellikleri olduðu
söylenebilir. Göstergeleri 2 haneli düzeyde oluþturmak kaçýnýlmaz olarak bu yapýsal
2
Çalýþmanýn yapýldýðý dönemde resmi olarak açýklanan en güncel veriler 2011 yýlýna aittir.
3

Bu çalýþmada "giriþim" "firma", "iþyeri" ve "þirket" kelimeleri eþanlamlý olarak kullanýlmaktadýr.
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farklarýn göz ardý edilmesi sonucunu doðurmaktadýr. Herhangi bir sektöre yönelik sanayi
politikasýnýn oluþturulmasý sýrasýnda sektörel göstergelerin daha ayrýntýlý faaliyetler
düzeyinde çýkarýlmasý mümkündür. Bu anlamda bu çalýþmanýn bu tür analizlerin faydasýný
göstereceði umut edilmektedir.
Son olarak þunu vurgulamakta fayda vardýr: Sektörel göstergelerin amacý sektör
dinamikleri hakkýnda veriye dayalý bir çerçeve çizmek ve sektör düzeyinde
ayrýntýlý bir analizin oluþturulmasýna katkýda bulunmaktýr. Göstergelerin
herhangi birini tek baþýna bir baþarý veya baþarýsýzlýk ölçütü olarak
deðerlendirmek hatalý sonuçlara varýlmasýna neden olabilir. Yapýlacak herhangi
bir analiz veya deðerlendirme, mümkün olduðu kadar göstergelerin tümüyle
tutarlý olmalýdýr.

2.2. Kapsanan Sektörler Hakkýnda Temel Bilgiler
YSHÝ veri setinde imalat sanayinde kapsanan 2 hane düzeyindeki sektörler, 2011
yýlýnda bu sektörlerdeki 20+ firma sayýlarý ve sektörlerin toplam firma sayýsý içindeki
paylarý Tablo 1'de gösterilmektedir. Tablo 1'de görüldüðü gibi NACE Rev. 2 iki haneli
sektörler arasýnda 20+ giriþimler en yoðun olarak gýda-içecek, tekstil ve giyim sektörlerinde
yer almaktadýr. Bu üç sektörün her birinin toplam firma sayýsý içindeki payý yüzde 10'un
üzerindedir.
Tablo 1: Sektörler ve iþyeri sayýlarý (2011)
Sektör kodu
(NACE Rev. 2)

10+11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Sektör Adý

Ýþyeri Sayýsý

Gýda ve içecek
Tütün
Tekstil
Giyim
Deri
Aðaç ve aðaç ürünleri
Kaðýt ve kaðýt ürünleri
Kayýtlý medya
Kok kömürü ve refine edilmiþ petrol ürün.
Kimya
Eczacýlýk ürünleri
Kauçuk ve plastik
Diðer metalik olmayan mineraller
Ana metal
Fabrikasyon metal ürünleri
Bilgisayar, elektronik ve optik
Elektrikli teçhizat
B.y.s makine ve ekipman
Motorlu kara taþýtý
Diðer ulaþým araçlarý
Mobilya
Diðer imalat
Makine ve ekipman kurulum ve onarýmý
Toplam

Not: B.y.s.: "Baþka yerde sýnýflandýrýlmayan".
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2.674
16
2.530
4.017
601
416
481
364
51
565
119
1.580
1.879
679
2.317
182
850
1.670
790
186
1.242
533
480
24.222

%
11,04
0,07
10,45
16,58
2,48
1,72
1,99
1,50
0,21
2,33
0,49
6,52
7,76
2,80
9,57
0,75
3,51
6,89
3,26
0,77
5,13
2,20
1,98
100,00

YSHÝ veri setine örneklem halinde katýlmýþ olan 20- gözlemlerin her biri için ayný
zamanda bir örneklem aðýrlýðý hesap edilmiþtir. Bu örneklem aðýrlýðýný kullanarak 20gözlemlerin temsil ettiði toplam giriþim sayýsý, katma deðer ve istihdamý tahmin etmek
mümkün olmaktadýr. Bu þekilde hesaplanan toplam (20- artý 20+) giriþim sayýsý 2011
yýlý için yaklaþýk 301,000'i bulmaktadýr. Ayný yýl için imalat sanayindeki 20+ giriþim sayýsý
yaklaþýk 24,000 olduðuna göre (Tablo 1) bu çalýþmada kapsanan giriþim sayýsýnýn imalat
sanayi toplam giriþim sayýsýna oraný 2011 yýlý için yaklaþýk yüzde 8'dir. Buna karþýlýk
kapsam dýþý kalan 20- giriþimler küçük olduðu için 20+ giriþimlerin istihdam ve katma
deðer paylarý çok daha büyüktür. Çalýþmanýn kapsamý hakkýnda daha iyi bir fikir vermesi
amacýyla Tablo 2'de 2011 yýlý için tüm giriþimler ile 20+ giriþimlerin ortalama çalýþan
sayýlarý ile 20+ giriþimlerin toplam içindeki istihdam ve katma deðer paylarý verilmiþtir.
Görüldüðü gibi imalat sanayindeki tüm giriþimlerin ortalama çalýþan sayýsý 10 civarýnda
iken, 20+ giriþimlerin ortalama çalýþan sayýsý 91 civarýndadýr. Çalýþma kapsamýna giren
20+ giriþimlerin toplam imalat sanayi istihdamý indeksi içindeki payý yüzde 72, toplam
katma deðer içindeki payý ise yüzde 91 civarýndadýr. Kayýtlý medya sektörü dýþýnda 20+
giriþimlerin katma deðer paylarý tüm sektörlerde en az yüzde 75 kadardýr, birçok sektörde
yüzde 90'ýn üzerindedir. Özetle, bu çalýþmanýn kapsamýna giren giriþimler tüm giriþimlere
göre sayýca az olmakla birlikte imalat sanayi katma deðerinin büyük bir oranýný
yaratmaktadýr.
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Tablo 2: Ýmalat Sanayinde Tüm Giriþimler Ýle Çalýþan Sayýsý 20'den Fazla Olan
Giriþimlerin Karþýlaþtýrýlmasý (2011)
Ortalama Çalýþan
Sayýsý
Tüm
20+
Giriþimler Giriþimler
Gýda ve içecek
Tütün
Tekstil
Giyim
Deri
Aðaç ve aðaç ürünleri
Kaðýt ve kaðýt ürünleri
Kayýtlý medya
Kok kömürü ve rafine edilmiþ
petrol ürünleri
Kimya
Eczacýlýk ürünleri
Kauçuk ve plastik
Diðer metalik olmayan mineraller
Ana metal
Fabrikasyon metal ürünleri
Bilgisayar, elektronik ve optik
Elektrikli teçhizat
B.y.s makine ve ekipman
Motorlu kara taþýtý
Diðer ulaþým araçlarý
Mobilya
Diðer imalat
Makine ve ekipman kurulum ve onarýmý
TOPLAM ÝMALAT SANAYÝ

20+ Giriþimlerin Payý
Ýstihdam

Katma
Deðer

11
234
17
10
8
3
20
5

103
289
115
80
60
62
79
56

69
99
82
69
69
41
81
37

91
99
92
82
82
83
94
60

37

120

85

99

18
139
10
17
52
5
48
17
15
41
35
5
8
6
10

91
251
75
92
152
73
137
121
73
165
124
68
57
53
91

78
98
68
85
93
62
91
84
72
91
90
51
60
58
72

92
99
89
96
99
85
96
96
86
98
93
75
78
83
91

Tablo 3'te 2005 ve 2011 yýllarýnda sektörlerin imalat sanayi toplam istihdam içindeki,
Tablo 4'te ise imalat sanayi toplam katma deðer içindeki paylarý gösterilmektedir. 2011
yýlýnda imalat sanayinde toplam istihdamýn yaklaþýk yüzde 40'ý geleneksel sektörler
olarak tanýmlanabilecek olan gýda ve içecek, tekstil ve giyim sektörlerinde bulunmaktadýr.
Bu sektörlerden gýda ve içeceðin toplam imalat sanayi istihdamý içindeki payý 2005-2011
yýllarý arasý artmýþ, buna karþýlýk tekstil ve giyim sektörlerinin payý azalmýþtýr. Bu sektörleri
yüzde 4-6 paylar ile kauçuk ve plastik, diðer metalik olmayan mineraller, ana metal,
fabrikasyon metal ürünleri, elektrikli teçhizat, makine ve teçhizat ve motorlu kara taþýtý
sektörleri takip etmektedir.
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Tablo 3: Sektörlerin istihdam paylarý (%)
Sektör Adý
Gýda ve içecek
Tütün
Tekstil
Giyim
Deri
Aðaç ve aðaç ürünleri
Kaðýt ve kaðýt ürünleri
Kayýtlý medya
Kok kömürü ve refine edilmiþ petrol ürünleri
Kimya
Eczacýlýk ürünleri
Kauçuk ve plastik
Diðer metalik olmayan mineraller
Ana metal
Fabrikasyon metal ürünleri
Bilgisayar, elektronik ve optik
Elektrikli teçhizat
B.y.s makine ve ekipman
Motorlu kara taþýtý
Diðer ulaþým araçlarý
Mobilya
Diðer imalat
Makine ve ekipman kurulum ve onarýmý
Toplam

2005
10,70
1,19
16,62
17,61
1,40
1,00
1,67
0,88
0,33
2,43
1,38
4,17
6,93
4,42
5,83
1,68
4,05
5,05
6,20
1,19
3,08
1,34
0,83
100,00

2011
12,48
0,21
13,15
14,54
1,64
1,17
1,72
0,93
0,28
2,33
1,35
5,39
7,87
4,66
7,65
1,13
4,67
5,54
5,91
1,04
3,80
1,38
1,16
100,00

2011 yýlýnda katma deðer payý yüzde 10'dan fazla olan tek sektör motorlu kara taþýtlarý
sektörüdür. Geleneksel sektörlerin (gýda ve içecek, tekstil, giyim) katma deðer paylarý
düþmektedir. Bu dört sektörün (gýda ve içecek, tekstil, giyim ve motorlu kara taþýtlarý)
toplam katma deðer içindeki paylarý yaklaþýk yüzde 37 civarýndadýr. 2005-2011 yýllarý
arasýnda katma deðer paylarý artan sektörlerin baþýnda eczacýlýk ürünleri, kauçuk ve
plastik, fabrikasyon metal ürünleri ve motorlu kara taþýtlarý sektörleri gelmektedir.
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Tablo 4: Sektörlerin Katma Deðer Paylarý (%)
Sektör kodu
(NACE Rev. 2)

10+11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Sektör Adý
Gýda ve içecek
Tütün
Tekstil
Giyim
Deri
Aðaç ve aðaç ürünleri
Kaðýt ve kaðýt ürünleri
Kayýtlý medya
Kok kömürü ve refine edilmiþ petrol ürünleri
Kimya
Eczacýlýk ürünleri
Kauçuk ve plastik
Diðer metalik olmayan mineraller
Ana metal
Fabrikasyon metal ürünleri
Bilgisayar, elektronik ve optik
Elektrikli teçhizat
B.y.s makine ve ekipman
Motorlu kara taþýtý
Diðer ulaþým araçlarý
Mobilya
Diðer imalat
Makine ve ekipman kurulum ve onarýmý
Toplam

2005

2011

11,58
1,56
10,83
8,18
0,79
1,09
2,12
0,86
3,42
4,63
3,44
4,40
7,98
6,47
4,18
2,91
5,66
4,48
10,95
1,47
1,67
1,03
0,30
100,00

9,96
1,29
8,08
7,92
0,78
1,37
1,91
0,74
0,95
4,76
5,08
5,40
7,22
6,39
5,46
2,94
5,47
5,31
11,59
3,31
1,67
1,50
0,89
100,00

Tablo 1'de görüldüðü gibi tütün (NACE Rev. 2 kodu 12), kok kömürü ve petrol
ürünleri (19) ve eczacýlýk ürünleri (21) sektörlerinde giriþim sayýsý görece düþüktür
(150'nin altýnda). Gözlem sayýsý az olduðunda göstergeler yüksek kararsýzlýk
gösterebilmektedir; bu yüzden bu sektörler raporun geri kalanýnda kapsam dýþý býrakýlmýþtýr.
"Makine ve ekipman kurulum ve onarýmý" sektörü de NACE Rev.2 revizyonu sýrasýnda
yaratýlmýþtýr. Bu sektör bir üretim sektörü deðildir, esas olarak bir bakým ve hizmet
sektörüdür. Bu nedenle bu sektör de çalýþmanýn kalan bölümünde kapsam dýþýnda
tutulmuþtur.
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3. PÝYASA YAPISI VE KARLILIK
Piyasa yapýsýnýn en önemli özelliklerinden biri yoðunlaþma derecesi, yani sektördeki
büyük firmalarýn piyasaya ne kadar hakim olduklarýdýr. Bir piyasada yoðunlaþma düzeyinin
çeþitli nedenleri olabilir. Teknoloji gereði sabit maliyetlerin yüksek olduðu piyasalarda
firma sayýsý düþük, dolayýsýyla yoðunlaþma düzeyi yüksek olabilir. Sermaye ve kredi
piyasalarýnýn etkin çalýþmadýðý ortamlarda, potansiyel rakipler kredi bulmakta
zorlanacaklarýndan yüksek sabit maliyetlerin yarattýðý giriþ engelleri aþýlmasý daha güç
hale gelir. Yerleþik firmalarýn stratejik davranýþlarý da yeni firmalarýn piyasaya girmelerini
zorlaþtýrabilir. Öte yandan firmalar arasý etkinlik farklarý da yoðunlaþmaya yol açabilir:
daha etkin, örneðin daha düþük maliyetle çalýþabilen firmalar diðerlerine göre daha
büyük pazar payýna sahip olabilirler, bu da yoðunlaþma göstergelerinin yüksek olmasýna
neden olabilir.
Bu çalýþmada literatürde yaygýn olarak kullanýlan iki gösterge kullanýlacaktýr. Bunlardan
birincisi 4 Þirket Yoðunlaþma Oraný (YO4) olarak bilinmekte ve o piyasadaki en büyük
dört þirketin satýþlarýnýn sektördeki toplam satýþlara oraný olarak hesap edilmektedir.
YO4 oraný yüzde 50'nin altýnda olan sektörlerde yoðunlaþmanýn düþük olduðu kabul
edilir. Yüzde 50-80 arasýnda oran orta düzeyde yoðunlaþmaya, yüzde 80'in üzerinde
deðer ise yüksek düzeyde yoðunlaþmaya iþaret eder.
Kullanýlan ikinci gösterge ise Herfindahl-Hirschman endeksi (HHI) olarak bilinmektedir
ve þirketlerin sektördeki toplam satýþlar içindeki paylarýnýn karelerinin toplamýna eþittir.
Bu endeksin deðeri 1/N (N=sektördeki firma sayýsý) ile 1 arasýnda deðiþir. HHI deðeri
yüzde 15'in altýnda olan sektörlerde yoðunlaþma düzeyinin düþük olduðu kabul edilir,
0.15-0.25 arasýndaki bir deðer orta düzeyde yoðunlaþmaya, 0.25'in üzerinde bir deðer
ise yüksek düzeyde yoðunlaþmaya iþaret eder.
Bu göstergelerin kullanýldýðý sektörlerin tanýmlarýnýn aþaðý yukarý benzer ve birbirine
rakip olabilecek ürünleri kapsamasý gerekir. Bu çalýþmada kullanýlan 2 haneli NACE
sýnýflandýrmasý ise birbirinden çok farklý ve ikame düzeyi düþük olan ürünleri
barýndýrmaktadýr. Bu yüzden 2 haneli düzeyde hesaplanan yoðunlaþma göstergeleri
doðal olarak düþük çýkacaktýr. Yine de sektörlerin birbiriyle kýyaslanmasýnda faydalý
bilgi verdiðine inandýðýmýzdan göstergeleri raporlamakta bir sakýnca görmemekteyiz.
Yoðunlaþma göstergeleri Þekil 1'de gösterilmektedir. Þekilde dikkat çeken nokta
yoðunlaþma düzeylerinin sektörlerarasý yüksek farklýlýklar göstermesidir. Çalýþma kapsamýna
alýnan sektörlerin hiç birinde yoðunlaþma yüksek gözükmemektedir. YO4 göstergesine
göre elektronik/bilgisayar, aðaç ve aðaç ürünleri ve motorlu kara taþýtý sektörlerinde
yoðunlaþma düzeyi orta düzeydedir. Beklendiði gibi tekstil ve giyim sektörleri ise
yoðunlaþma düzeyinin son derece düþük olduðu sektörlerdir.
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Þekil 1: Yoðunlaþma Göstergeleri (2011)

Þekil 2'de karlýlýk göstergesi verilmektedir. Karlýlýk [(katma deðer - çalýþanlara yapýlan
ödemeler)/ satýþ geliri] þeklinde hesaplanmýþtýr. Ýmalat sanayinde karlýlýk (aðýrlýklý)
ortalamasý yüzde 11'dir. Diðer ulaþým araçlarý, metalik olmayan mineraller, aðaç ürünleri
ve bilgisayar, elektronik ve optik ürünleri üreten sektörler karlýlýk oraný en yüksek olan
sektörlerdir. Giyim, ana metal ve gýda ve içecek sektörlerinde ise karlýlýk oraný düþüktür.
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Þekil 2: Karlýlýk (2005-2011 Ortalamasý, %)

Not: Karlýlýk [(katma deðer - çalýþanlara yapýlan ödemeler)/satýþ geliri] olarak tanýmlanmýþtýr.
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4. GÝRÝÞ VE ÇIKIÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ
Giriþ bölümünde belirtildiði gibi giriþ ve çýkýþlar piyasa mekanizmasýnýn ve yaratýcý
yýkýcýlýk sürecinin önemli bir boyutunu oluþturmaktadýr. Dolayýsýyla piyasaya giriþ ve
piyasadan çýkýþýn niteliklerini yansýtan göstergeler sektörel dinamikleri anlamak için
önemlidir.
Bu çalýþmada sektörlerin giriþ çýkýþ özellikleri hakkýnda kullanýlan ilk gösterge, iþyeri
giriþ ve çýkýþ oranlarýdýr. Bu oranlarý tanýmlamadan önce "yeni giren iþyeri" ve "çýkan
iþyeri" tanýmýný yapmak gerekmektedir. Herhangi bir yýl için, bir önceki yýl veri setinde
olmayýp söz konusu yýl veri setinde görünen bir iþyeri "giren iþyeri" olmaktadýr. Bu
çalýþmada çalýþan sayýsý 20'den fazla olan iþyerleri yýllar arasý takip edilebildiðinden,
"giren iþyeri" tanýmý hem piyasaya yeni giren ve çalýþan sayýsý 20'den fazla olan iþyerlerini
hem de bir önceki yýl çalýþan sayýsý 20'nin altýnda olup bu yýl çalýþan sayýsý 20 veya
üzerine çýkan iþyerlerini kapsamaktadýr. Herhangi bir yýl ve sektör için giriþ oraný da o
yýl o sektördeki toplam yeni giren iþyeri sayýsýnýn o sektördeki bir yýl önceki toplam
iþyeri sayýsýna oranýdýr.4
Çýkýþ oraný da benzer biçimde tanýmlanmaktadýr. Herhangi bir yýl için, bir yýl önce
veri setinde olup o yýl görülmeyen bir firma "çýkan firma" olarak tanýmlanmaktadýr. Bu
tanýma göre hem o yýl piyasadan çýkmýþ olan hem de bir önceki yýl çalýþan sayýsý 20
veya üzerinde olup o yýl 20'nin altýna düþen firmalar "çýkan firma" olmaktadýr. Herhangi
bir yýl için sektör "çýkýþ oraný" ise o yýl o sektörden çýkan toplam firma sayýsýnýn o
sektörün bir önceki yýldaki toplam firma sayýsýna oranýdýr.
Sektörler itibariyle giriþ çýkýþ oranlarýnýn 2006-2011ortalamasý Þekil 3'te gösterilmektedir.
Þekilde sektörler giriþ oranlarýna göre sýralanmýþtýr. Genellikle giriþ oranlarý ile çýkýþ
oranlarý arasýnda pozitif bir korelasyon olduðu görülmektedir. Ýmalat sanayi (aðýrlýklý)
ortalama giriþ oraný yüzde 16, çýkýþ oraný yüzde 11 kadardýr. Sektörler arasý farklar yine
oldukça büyük olsa da sektörlerin çoðunda giriþ oranlarý yüzde 10-20, çýkýþ oranlarý
yüzde 8-18 arasýnda deðiþmektedir. Genellikle giriþ oraný çýkýþ oranýndan yüksek gözükse
de bunun bir nedeni 2010 yýlýnda veri setine çok sayýda firmanýn girmiþ olmasýdýr.5
Nitekim tüm sektörler ve yýllara ait giriþ oranlarýnýn basit (aritmetik) ortalamasý, 20062009 dönemi için yüzde 10 iken, 2010-2011 dönemi için yüzde 33 deðerindedir.
4

Yani, bu durumda her t yýlýnýn verisi, t-1 ile t yýllarý arasýndaki dinamiði yansýtmaktadýr. Yani örneðin 2006
yýlý giriþ oraný, 2005 yýlýnda veri setinde olmayýp 2006 yýlýnda gözüken iþyerlerinin sayýsýnýn 2005 yýlýndaki toplam
iþyeri sayýsýna oranýdýr.
5
2010 yýlýnda giriþim sayýsýndaki sýra dýþý artýþýn nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak, vergi affý sonucu
bir çok giriþimin kayýtlý ekonomiye geçmesinin artýþta rol oynadýðý tahmin edilmektedir.
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Bu oranlarýn uluslararasý bulgularýn neresinde kaldýðý merak edilebilir. Bartelsman
v.d. (2009) makalesinde çok sayýda ülke imalat sanayi için çalýþan sayýsý 20'den fazla
olan firmalar için giriþ ve çýkýþ oranlarý hesaplanmýþtýr (Þekil 2). Bu makaledeki verilere
göre 1990'larda Almanya, Ýtalya, Portekiz, Hollanda gibi ülkelerde giriþ ve çýkýþ oranlarý
yaklaþýk yüzde 3-4, buna karþýlýk Romanya, Þili, Meksika, Finlandiya, Brezilya, Slovenya,
Macaristan gibi ülkelerde ise yüzde 5-7 civarýndadýr. Türkiye imalat sanayinde gözlemlenen
oranlar, ölçüm hatasýnýn yüksek olabileceði 2010 ve 2011 yýllarý hesaba katýlmasa bile,
görece yüksek gözükmektedir.
Þekil 3: Giriþ Çýkýþ Oranlarý (2006-2011 Ortalamasý, %)

Giren ve çýkan firmalarýn diðer özelliklerine iliþkin göstergeler ise Tablo 5'te
gösterilmiþtir. Tablonun ilk iki sütununda giren iþyerlerinin o sektördeki toplam katma
deðer (KD) ve istihdam içindeki paylarý verilmektedir. Ýmalat sanayi genelinde giren
iþyerlerinin toplam imalat sanayi istihdamýndaki payý yaklaþýk yüzde 5, katma deðer payý
ise yüzde 6 civarýndandýr. Sektörler arasýnda özellikle giyim ve deri sektörlerinde giren
firmalarýn katma deðer ve istihdam paylarýnýn yüksek olduðu göze çarpmaktadýr. Buna
karþýlýk ana metal, motorlu kara taþýtlarý gibi sektörlerde giren firmalarýn KD ve istihdam
paylarý oldukça düþüktür.
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Sonraki iki sütun çýkan firmalarýn katma deðer ve istihdam paylarýný vermektedir.
Bu paylarýn da imalat sanayi ortalamasý yüzde 4-5 civarýndadýr. Çýkan iþyerlerinin istihdam
ve katma deðer paylarý giyim sektöründe yüksek, ana metal ve motorlu kara taþýtý
sektörlerinde ise görece düþüktür.
Tablo 5'teki son iki sütun ise giren ve çýkan firmalarýn katma deðer açýsýndan göreli
büyüklüklerini göstermektedir. Göreli büyüklük, giren (çýkan) firmalarýn ortalama katma
deðerinin sektördeki firma baþýna ortalama katma deðere oraný olarak hesaplanmýþtýr.
Ýmalat sanayi genelinde, giren firmalarýn mevcut firmalarýn dört ila beþte biri büyüklüðünde
olduðu göze çarpmaktadýr. Ana metal ve motorlu kara taþýtlarý sektörlerinde giren ve
çýkan iþyerleri göreli olarak küçük iþyerleridir. Buna karþýlýk giyim, deri, kaðýt ve kaðýt
ürünleri, elektrikli teçhizat gibi sektörlerde giren ve çýkan iþyerleri sektör ortalamalarýnýn
yüzde 30-40'ý büyüklüðündedir.
Tablo 5: Giren ve Çýkan Ýþyerlerinin Özellikleri (2006-2011 Ortalamasý)
Giren Firmalarýn
Sektördeki Payý
Sektör Adý

Gýda ve içecek
Tekstil
Giyim
Deri
Aðaç ve aðaç ürünleri
Kaðýt ve kaðýt ürünleri
Kayýtlý medya
Kimya
Kauçuk ve plastik
Diðer metalik olmayan mineraller
Ana metal
Fabrikasyon metal ürünleri
Bilgisayar, elektronik ve optik
Elektrikli teçhizat
B.y.s makine ve ekipman
Motorlu kara taþýtý
Diðer ulaþým araçlarý
Mobilya
Diðer imalat
Ýmalat Sanayi aðýrlýklý ortalama

Çýkan Firmalarýn
Sektördeki Payý

KD

Ýstihdam

KD

2,73
3,96
7,69
8,06
3,95
4,23
6,18
2,48
3,61
3,15
1,25
5,40
2,49
5,78
5,17
1,42
4,60
6,06
6,33
4,56

5,29
5,39
9,90
9,77
9,89
6,29
8,69
5,29
7,05
6,59
3,39
8,92
4,31
6,97
7,64
3,51
8,81
8,69
8,29
6,13

2,22
4,33
7,70
6,15
3,48
4,68
6,06
1,02
3,28
2,40
0,93
4,20
3,96
5,51
3,71
1,53
2,91
4,56
5,99
4,05

Not: KD: Katma Deðer.

31

Ýstihdam

3,87
6,24
9,72
7,79
7,98
6,20
8,44
3,95
6,24
5,33
2,99
7,18
5,57
6,47
6,61
3,25
6,83
6,11
6,16
5,55

Göreli
Büyüklük (KD)
Giren

Çýkan

18,65
28,13
33,69
35,53
18,21
40,71
35,55
20,44
23,74
19,51
8,82
25,95
19,18
37,90
35,74
10,92
17,30
32,73
34,16
22,90

20,98
31,96
38,95
42,59
24,59
41,42
42,97
10,22
30,07
21,11
9,04
30,11
28,23
53,19
27,33
16,36
12,93
34,58
59,91
25,72
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5. VERÝMLÝLÝK, VERÝMLÝLÝK ARTIÞI VE BÝLEÞENLERÝ
Çalýþmada iki temel verimlilik göstergesi kullanýlmaktadýr. Bunlardan birincisi katma
deðerin çalýþan sayýsýna bölünmesi ile elde edilen iþgücü verimliliðidir (ÝV). Ýþgücü
verimliliði giriþim veya sektörler arasý sermaye yoðunluluk farklarýný dikkate almadýðý
için verimliliðin kýsmi bir göstergesi olarak kabul edilir. Sermaye yoðunluðunun yüksek
olduðu sektörlerde ÝV'nin de yüksek olmasý doðaldýr. Yine de iþyeri ve sektör performansýný
deðerlendirmede sýklýkla kullanýlan bir göstergedir.
Ýþgücü verimliliði sektörler arasý ciddi farklýlýklar göstermektedir. Bu farklýlýk hakkýnda
bir fikir vermesi amacýyla Þekil 4'te 2011 yýlýnda sektörlerin iþgücü verimliliðinin imalat
sanayi (aðýrlýklý) ortalama iþgücü verimliliðine oraný verilmektedir. Örneðin kimya
sektöründe 2011 yýlýnda ortalama iþgücü verimliliði imalat sanayi aðýrlýklý ortalamasýnýn
yaklaþýk iki katýdýr. Buna karþýlýk giyim sanayinde ÝV verimliliði ortalamanýn yaklaþýk
yarýsý kadardýr. Görüldüðü gibi sermaye yoðunluðu yüksek olan sektörlerde ÝV de
yüksektir.
Þekil 4: Ýþgücü Verimliliði (2011, Ýmalat Sanayi Ortalamasý=100)

Not: Ýmalat Sanayi ortalamasýnýn hesaplanmasýnda sektörlerin istihdam paylarý kullanýlmýþtýr.
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ÝV sektörlerin verimliði hakkýnda kýsmi bir gösterge olsa da bu göstergenin zaman
içindeki deðiþimi sektörlerin dinamik özelliklerini kavramak açýsýndan önemli bir gösterge
olarak kabul edilmektedir. Sektör düzeyinde verimlilik artýþýný incelemenin yollarýndan
biri, verimlilik artýþýný bileþenlerine ayýrmaktýr. Herhangi bir sektörde verimlilik artýþý þu
bileþenlerden kaynaklanabilir: Birincisi, sektör içindeki iþyerlerinin verimlilikleri artmýþ
olabilir. Ýkincisi, kaynaklar (örneðin üretim veya istihdam) düþük verimli giriþimlerden
yüksek verimli giriþimlere kaymýþ olabilir. Üçüncüsü, piyasaya yeni iþyerleri girmiþ
olabilir, bunlar toplam verimlilik artýþýna katkýda bulunabilir. Dördüncü bileþen ise
piyasadan çýkan iþyerlerinin katkýsýna iliþkindir: Çýkan iþyerlerinin verimliliði düþükse
bu durum sektördeki ortalama verimlilik artýþýna olumlu katkýda bulunabilir. Bu bileþenlerin
büyüklükleri gerek imalat sanayi genelinde gerek sektör düzeyinde yaratýcý yýkýcýlýk
süreci hakkýnda önemli bilgiler verir.
Literatürde verimlilik artýþýnýn ayrýþtýrýlmasýnda farklý yöntemler kullanýlmaktadýr.6 Bu
çalýþmada tercih edilen yöntem Griliches ve Regev'in (1995) önerdiði yaklaþýmdýr. Griliches
ve Regev, herhangi bir sektörde t ve t-t dönemleri arasýndaki toplam verimlilik artýþýný
þu þekilde ayrýþtýrmayý önermektedir:

Burada P sektördeki toplam verimliliði, sit ve pit i giriþiminin t zamanýndaki istihdam
payý ve verimliliðini, C, E ve X harfleri ise sýrasýyla devam eden, giren ve çýkan iþyeri
kümelerini temsil etmektedir. Harfler üzerindeki çubuk iþareti ise deðiþkenlerin dönem
baþý ve dönem sonu ortalamalarýný göstermektedir. Yani si and pi i iþyerinin dönem baþý
ve dönem sonu ortalama istihdam payý ve ortalama iþgücü verimliliði, P ise sektörün
dönem baþý ve dönem sonu ortalama iþgücü verimliliðidir. Yukarýdaki denklemde sað
taraftaki ilk bileþen toplam ÝV artýþýna "firma -içi" verimlilik artýþýnýn katkýsýný gösterir
ve devam eden iþyerlerinin dönem sonu ve dönem baþý ÝV farklarýnýn istihdam payý ile
aðýrlýklandýrýlmýþ toplamýna eþittir. Ýkinci terim ise "firmalar arasý" bileþenin katkýsýný
gösterir ve devam eden iþyerlerinin istihdam payýndaki artýþ ile iþyeri ÝV ortalamasý ile
sektör ÝV ortalamasý arasýndaki farkýn çarpýmlarýnýn toplamýna eþittir. Üçüncü terim giren
firmalarýn katkýsýdýr ve giren firmalarýn (dönem sonu) ortalama iþgücü verimliliðinin
sektör ortalamasýnýn altýnda olmasý halinde deðeri negatiftir. Son terim ise çýkan firmalarýn
katkýsýdýr ve çýkan iþyerlerinin (dönem baþý) ortalama iþgücü verimliliðinin sektör
ortalamasýnýn altýnda olmasý halinde deðeri pozitiftir.
Bu çalýþmada yukarýdaki ayrýþtýrma sektör düzeyinde 2006-2011 arasý ardýþýk yýllar
için hesap edilmiþ,7 sonra bu yýllarýn ortalamasý alýnmýþtýr.
6
Farklý yöntemlerin tartýþýldýðý bir kaynak için bkz. Bartelsman v.d. (2009).
7

Örneðin 2006 yýlý rakamlarý 2005-2006 yýllarý arasýndaki farklarý yansýtmaktadýr.
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Sektör sonuçlarýna geçmeden önce imalat sanayi toplamý için elde edilen sonuçlara
göz atmakta yarar vardýr. Bu sonuçlar Tablo 6'da verilmiþtir. Tablonun ilk 6 satýrý 200611 yýllýk yani kýsa dönem sonuçlarý, son iki satýr ise yýllýk sonuçlarýn aritmetik ortalamalarýný
yani orta dönem sonuçlarý göstermektedir. Orta dönem ortalamalardan þu sonuçlar
çýkarýlabilir: Toplam verimlilik artýþýnda firma-içi verimlilik artýþýnýn katkýsý önemlidir.
Ýstihdamýn verimliliði düþük iþyerlerinden verimliliði yüksek iþyerlerine kaymasýndan
ortaya çýkan "firmalar-arasý" katký pozitif ancak görece küçüktür. Yeni giren iþyerlerinin
ortalama iþgücü verimliliði imalat sanayi ortalamasýnýn altýndadýr; dolayýsýyla piyasaya
yeni giren iþyerlerinin toplam verimlilik artýþýna katkýsý söz konusu dönemde negatif
olmuþtur. Buna karþýlýk çýkan firmalarýn ortalama verimliliði imalat sanayi ortalamasýnýn
altýnda olmuþtur, yani görece verimsiz iþyerleri piyasayý terk etmiþtir. Bu da çýkan
firmalarýn katkýsýnýn pozitif olmasýna yol açmýþtýr.
Bu sonuçlar genel olarak uluslararasý çalýþmalarda elde edilen sonuçlara benzemektedir
(Bartelsman v.d. 2009). Bu çalýþmalarda toplam verimlilik artýþýna en önemli katký firmaiçi bileþenin katkýsýdýr. Firmalar-arasý katký genellikle pozitif ama küçüktür. Bu çalýþmalarda
da giren iþyeri katkýsý genellikle negatif bulunmaktadýr. Yani piyasaya yeni giren iþyerleri
genellikle küçük ve ortalamanýn altýnda verimliliðe sahip olmaktadýr. Bu iþyerlerinin bir
bölümü büyümekte ve verimliliklerini arttýrmakta, bir bölümü de birkaç yýl içinde piyasayý
terk etmektedir. Giren ve çýkan firmalarýn toplam (net) katkýsý ise genellikle, ve Tablo
6'daki sonucun aksine, pozitif olmaktadýr. Türkiye'de bu toplamýn neden negatif çýktýðýna
aþaðýda deðinilecektir.
Tablo 6: Ýþgücü Verimliliði Artýþýnýn Bileþenleri, Ýmalat Sanayi (%)
Firma-içi
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2006-2011 ort.
2007-2011 ort.

9,47
-4,76
4,66
-0,97
2,21
6,49
2,85
1,53

Firmalar
Arasý
1,49
0,84
2,19
2,03
-1,39
-0,48
0,78
0,64

Giren
Firmalar
-2,81
-1,58
-1,84
-1,50
-7,29
-4,10
-3,19
-3,26

Çýkan
Firmalar
2,61
1,84
3,46
3,75
2,56
2,82
2,84
2,88

Toplam
ÝV Artýþý
10,75
-3,66
8,47
3,32
-3,90
4,74
3,29
1,79

Tablo 6'daki veriler ayný zamanda imalat sanayinde iþgücü verimliliði dinamiklerinin
yýldan yýla önemli deðiþiklikler gösterdiðini de ortaya koymaktadýr. Özellikle "firma-içi"
bileþen bir yýldan diðerine ciddi bir biçimde oynamaktadýr. Buna karþýlýk "firmalar-arasý"
bileþen zaman içinde daha istikrarlý bir seyir göstermektedir. Firma-içi bileþenindeki bu
oynaklýk orta dönem ortalamalarýnýn hangi yýllarýn kapsandýðýna hassas olmasý sonucunu
da doðurmaktadýr. Nitekim en alt iki satýrda görüldüðü gibi 2006-2011 yýllarý ortalamalarý
ile 2007-2011 yýllarý ortalamalarý birbirinden önemli ölçüde farklýdýr. Sektör düzeyinde
bu oynaklýðýn daha fazla olmasý þaþýrtýcý olmayacaktýr.
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Tablo 6'daki 2010 (ve kýsmen 2011) yýlýnýn özel konumunu bir kez daha ortaya
koymaktadýr. 2010 yýlýnda iþyeri YSHÝ veri setine katýlan giriþim sayýsýnda ciddi bir artýþ
meydana gelmiþtir. Veri setine yeni katýlan çok sayýdaki iþyerinin iþgücü verimliliði, genel
olarak imalat sanayi ortalamalarýnýn altýndadýr. Bu durum göstergelerde 2010 yýlýnda
giren iþyerleri katkýsýnýn -7.3 gibi olaðandýþý düþük bir deðer almasýna yol açmýþtýr.
2011'de de benzer bir durum var gibi gözükmektedir.
Sektörler itibariyle iþgücü verimliliðindeki artýþ ve artýþýn bileþenleri Tablo 7'de
gösterilmektedir. Gösterilen veriler 2006-2011 yýllýk deðerlerin aritmetik ortalamasýdýr.
Son sütundan görüleceði üzere, bu dönemde ÝV artýþ hýzlarý sektörler arasýnda önemli
farklýlýklar göstermiþtir. Diðer ulaþým araçlarý ile bilgisayar, elektronik ve optik ürünleri
sektörlerinde ÝV artýþ hýzý imalat sanayi ortalamasýnýn bir hayli üzerindedir. Giyim sanayi
de hýzlý ÝV artýþý kaydetmiþ sektörlerden biridir. Buna karþýlýk, gýda ve içecek, deri, kaðýt
ürünleri, kayýtlý medya, diðer metalik olmayan mineraller, elektrikli teçhizat ve mobilya
sektörlerinde ÝV artýþ hýzý ya çok düþük ya da negatif gerçekleþmiþtir. ÝV artýþ oraný
yüksek olan sektörlerin hemen hepsinde en yüksek katký firma içi verimlilik artýþýndan
gelmiþtir. Giren firmalarýn katkýsý her sektörde negatif, çýkan firmalarýn katkýsý pozitif
olmuþtur. Diðer ulaþým araçlarý ve aðaç ve aðaç ürünleri sektörlerinde giren (negatif)
ve çýkan (pozitif) firmalarýn katkýsýnýn yüksek olduðu görülmektedir.
Tablo 7: Ýþgücü Verimliliði Artýþýnýn Bileþenleri - Ýmalat Sanayi Alt Sektörleri
(2006-2011 Ortalamasý, %)
Firma-içi
Gýda ve içecek
Tekstil
Giyim
Deri
Aðaç ve aðaç ürünleri
Kaðýt ve kaðýt ürünleri
Kayýtlý medya
Kimya
Kauçuk ve plastik
Diðer metalik olmayan mineraller
Ana metal
Fabrikasyon metal ürünleri
Bilgisayar, elektronik ve optik
Elektrikli teçhizat
B.y.s makine ve ekipman
Motorlu kara taþýtý
Diðer ulaþým araçlarý
Mobilya
Diðer imalat
ÝMALAT SANAYÝ ORTALAMASI

-1,14
1,03
6,53
0,49
1,38
2,66
3,82
4,19
2,25
0,05
5,76
3,92
10,01
-1,08
2,97
5,20
16,08
3,07
10,64
2,85

Firmalar
Giren
Arasý
Firmalar
0,11
-0,06
0,03
0,33
3,80
-0,64
-2,68
1,29
1,56
0,66
-0,94
-2,62
0,56
1,40
1,34
-1,16
6,79
-1,12
0,46
0,78

38

-2,10
-1,33
-2,03
-1,67
-5,88
-2,00
-2,53
-2,62
-3,39
-3,36
-2,10
-3,47
-1,80
-1,13
-2,22
-1,97
-4,10
-2,72
-1,25
-3,19

Çýkan
Toplam
Firmalar ÝV Artýþý
1,19
1,53
2,06
1,40
4,37
0,61
2,21
1,70
2,92
2,37
1,60
2,98
1,68
0,89
2,65
1,73
4,64
1,32
0,43
2,84

-1,94
1,18
6,60
0,55
3,67
0,63
0,81
4,55
3,33
-0,28
4,32
0,81
10,46
0,07
4,73
3,79
23,42
0,55
10,28
3,29

Verimlilik için kullanýlan diðer gösterge toplam faktör verimliliðidir (TFV). Özetle,
TFV sadece emek girdisini deðil ayný zamanda sermaye girdisini de kontrol eden bir
verimlilik göstergesidir. TFV'nin yüksek olmasý, ayný miktardaki girdilerle daha fazla
üretim veya katma deðer yaratýldýðýný ortaya koymaktadýr. Bu göstergenin nasýl türetildiði
EK'te ayrýntýlý bir biçimde açýklanmaktadýr. Özellikle YSHÝ veri setinde sermaye stoku
verisi olmadýðýndan bu veri amortisman deðerlerinden türetilmiþ, amortisman deðerinin
sýfýr olduðu durumlarda sermaye stoku istatistiksel yöntemlerle kestirilmiþtir. Bu yüzden
ÝV göstergesine göre TFV göstergesinin güvenilirliðinin daha düþük olduðu söylenebilir.
Þekil 5'te imalat sanayi alt sektörlerinde TFV endeksinin imalat sanayi ortalamasýna
oraný (yüzde olarak) verilmiþtir. TFV baðlamýnda en yüksek deðere sahip olan aðaç
ürünleri sektörü, en düþük deðere sahip olan deri sektörünün yaklaþýk 2 katýdýr. TFV
düzeyi en yüksek olan diðer sektörler ana metal, elektrikli teçhizat ve motorlu kara
taþýtlarýdýr. Buna karþýlýk giyim ve tekstil sektörlerinde TFV imalat sanayi ortalamasýnýn
altýndadýr.
Þekil 5: Toplam Faktör Verimliliði (2011, Ýmalat Sanayi Ortalamasý=100)

Not: Ýmalat sanayi ortalamasýnýn hesaplanmasýnda aðýrlýk olarak sektörel katma deðerler kullanýlmýþtýr.

Ýþgücü verimliliðinde olduðu gibi, toplam faktör verimliliðinin zaman içindeki seyri
de yüksek oynaklýk göstermektedir.
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Tablo 8'de 2006-2011 yýllarý arasýnda imalat sanayinde TFV artýþ hýzý ve bunun
bileþenleri gösterilmektedir. Burada yine Griliches ve Regev ayrýþtýrma yaklaþýmý
kullanýlmýþtýr. Aradaki tek fark, aðýrlýk olarak giriþimlerin istihdam paylarý yerine katma
deðer paylarýnýn kullanýlmýþ olmasýdýr. Ýmalat sanayi genelinde 2006-2011 yýllarý arasýnda
TFV yýlda yaklaþýk ortalama yüzde iki oranýnda artmýþtýr. Bu artýþýn yaklaþýk yarýsý firmaiçi TFV artýþýndan, yarýsý ise çýktýnýn firmalar arasý yeniden daðýlýmýndan, yani TFV düzeyi
daha yüksek olan firmalarýn katma deðer paylarýnýn artmasýndan kaynaklanmýþtýr. Ancak
özellikle firma içi bileþen yýllar arasýnda ciddi iniþ çýkýþlar göstermiþtir. Bu oynaklýk,
imalat sanayi toplam TFV artýþ oranýna da yansýmýþ, bu oran da yýllar arasýnda oynaklýk
göstermiþtir. Giren ve çýkan firmalarýn katkýlarý ortalamada birbirine eþit gözükmektedir.
Tablo 8: Toplam Faktör Verimliliði Artýþýnýn Bileþenleri, Ýmalat Sanayi (%)
Firma-içi
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2006-2011 ort.
2007-2011 ort.

8,60
-7,32
3,18
-3,16
0,28
5,76
1,22
-0,25

Firmalar
Arasý
-0,75
0,64
2,67
2,76
-0,48
1,34
1,03
1,39

Giren
Firmalar
-1,60
-1,05
-0,82
-1,90
-2,28
-1,42
-1,51
-1,50

Çýkan
Firmalar
0,46
0,60
3,16
2,33
0,88
0,68
1,35
1,53

Toplam
TFV Artýþý
6,71
-7,14
8,19
0,04
-1,60
6,36
2,09
1,17

Tablo 9'da görüldüðü gibi, gerek TFV artýþ hýzý, gerek bunun bileþenleri sektörler
arasý önemli farklýlýklar göstermektedir. Giyim, makine ekipman, motorlu kara taþýtlarý
ve diðer ulaþým araçlarý TFV artýþ hýzýnýn görece yüksek olduðu sektörlerdir. Bu
sektörlerdeki yüksek TFV artýþýnýn arkasýndaki en önemli bileþen, istisnasýz olarak firma
içi TFV artýþýdýr. Yeniden daðýlým unsuru genelde çok yüksek deðildir; bu durum TFV
düzeyi görece yüksek olan firmalarýn katma deðer paylarýnýn fazla artmadýðýný göstermektedir.
Giren firmalarýn katkýsý her sektörde beklendiði gibi negatif, çýkan firmalarýn katkýsý ise
kimya sektörü hariç pozitif olmuþtur. Bu durum genel olarak hem giren hem de çýkan
firmalarýn TFV düzeylerinin sektör ortalamalarýnýn altýnda olduðunu göstermektedir.
Ancak, giren ve çýkan firma bileþenlerinin mutlak deðerleri çok yüksek deðildir. Ýmalat
sanayi toplamýnda net giriþ etkisi (giren ve çýkan firma etkilerinin toplamý) pozitif
olmaktadýr.
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Tablo 9: TFV Artýþýnýn Bileþenleri - Ýmalat Sanayi Alt Sektörleri
(2006-2011 Ortalamasý, %)
Firma-içi
Gýda ve içecek
Tekstil
Giyim
Deri
Aðaç ve aðaç ürünleri
Kaðýt ve kaðýt ürünleri
Kayýtlý medya
Kimya
Kauçuk ve plastik
Diðer metalik olmayan mineraller
Ana metal
Fabrikasyon metal ürünleri
Bilgisayar, elektronik ve optik
Elektrikli teçhizat
B.y.s makine ve ekipman
Motorlu kara taþýtý
Diðer ulaþým araçlarý
Mobilya
Diðer imalat
ÝMALAT SANAYÝ ORTALAMASI

-1,81
0,65
4,80
1,00
0,79
-4,83
3,80
2,00
1,84
-2,65
-1,93
1,95
7,93
-3,58
3,68
6,40
7,47
1,47
5,72
1,22

Firmalar
Giren
Arasý
Firmalar
-1,30
-1,47
0,47
-0,86
2,15
-2,24
-1,33
0,11
0,21
-0,92
-0,87
0,26
1,26
1,00
1,00
1,31
3,69
-0,36
0,13
1,03

-2,12
-0,57
-0,87
-0,73
-2,83
-1,51
-2,20
-0,20
-0,73
-2,52
-0,40
-1,50
-1,52
-1,55
-1,18
-0,98
-0,30
-2,01
-2,69
-1,51

Çýkan
Toplam
Firmalar TFV Artýþý
1,32
0,75
1,21
0,51
2,68
0,40
1,32
-0,61
1,74
1,45
0,86
1,50
1,41
0,38
1,55
0,67
0,64
0,77
1,71
1,35

-3,90
-0,64
5,62
-0,08
2,79
-8,17
1,59
1,30
3,06
-4,64
-2,33
2,22
9,08
-3,74
5,05
7,40
11,50
-0,14
4,87
2,09

TFV artýþ oraný ile ÝV artýþ oraný arasýnda oldukça yakýn bir iliþki vardýr. Þekil 6'da
görüldüðü gibi iki verimlilik artýþ oraný arasýnda pozitif korelasyon yüzde 60'a yaklaþmaktadýr.
Þekil 6: TFV Ve ÝV Atýþ Oranlarý (2006-2011 Ortalamasý)

41

6

B Ö L Ü M

VERÝML ÝL ÝÐÝN YATAY-KESÝT
DAÐILIMI VE KAYNAK DAÐILIMINDA
ETKÝN(SÝZ)L ÝK

6. VERÝMLÝLÝÐÝN YATAY-KESÝT DAÐILIMI VE KAYNAK
DAÐILIMINDA ETKÝN(SÝZ)LÝK
Bir önceki bölümde verimliliðin zaman içindeki deðiþimi ve bu deðiþimin bileþenleri
üzerinde duruldu. Bu þekilde sektör düzeyinde yýkýcý yaratýcýlýk süreci hakkýnda fikir
veren bazý göstergeler elde edildi. Bu bölümde verimlilik, giriþimler arasý verimlilik
farklarý ile kaynak daðýlýmýnýn etkinliði hakkýnda bazý analizler yapýlacaktýr.
Literatürdeki genel kaný, giriþim düzeyinde verimlilikte gözlemlenen ayrýþýklýðýn
(heterogeneity) kaynaklarýn, daha somut bir ifade ile girdi ve çýktýlarýn daðýlýmýnda
etkinsizliðin8 bir göstergesi olabileceði þeklindedir. Kaynak daðýlýmýnda etkinsizliðin
çeþitli nedenleri olabilir: örneðin mali piyasalarýn etkin çalýþmayýþý ve bu yüzden firmalarýn
büyümeyi finanse edememeleri, fikri mülkiyet haklarýnýn yeterince geliþmemesi, ticareti
kýsýtlayan düzenlemeler, vergiler, yolsuzluk vb.
Kaynak daðýlýmýndaki bu etkinsizlik, sektör veya ülke düzeyindeki verimliliðin de
daha düþük olmasýna yol açmaktadýr. Örneðin Hsieh ve Klenow (2009), Hindistan ve
Çin'de firmalar arasý verimlilik farklarýnýn (ABD'ye göre) yüksek olmasýnýn kaynak
daðýlýmýndaki etkinsizlikten kaynaklandýðýný savunmuþlardýr. Hsieh ve Klenow modelinde
belirli varsayýmlar altýnda sektör düzeyindeki TFV, firma TFV'nin varyansý ile ters
orantýlýdýr.
Firmalar arasý verimlilik ayrýþýklýðýný ölçmek için bu çalýþmada çeþitli göstergeler
kullanýlacaktýr. Bu göstergelerin bir bölümü doðrudan doðruya verimliliðin firmalar arasý
serpilmesini ölçmektedir. Serpilmeyi ölçen ilk gösterge firma düzeyinde verimliliðin
varyansýdýr (VAR). Varyans uç gözlemlere hassas olabilecek bir istatistiktir. Bu yüzden
serpilmeyi verimliliðin yüzdelik dilimlerinin oranlarýný kullanarak da ölçmek faydalý
olacaktýr. Bu amaçla bu çalýþmada 90/10 ve 75/25 oranlarý kullanýlacaktýr.9 Aþaðýda
görüleceði gibi bu oranlar, verimliliði yüksek olan firmalar ile verimliliði düþük olan
firmalar arasýndaki verimlilik farklarýnýn ne kadar büyük olduðunu ölçerek verimliliðin
serpilmesi hakkýnda fikir vermektedir. Oranlarýn zaman içindeki seyri ise bu farkýn zaman
içinde azalýp azalmadýðýný gösterecektir. Bu farkýn azalmasý, kaynak daðýlýmýndaki
etkinliðin artmasý olarak yorumlanmaktadýr.
Bu üç serpilme göstergesinin zaman içindeki evrimi imalat sanayi geneli için Þekil
7'de verilmektedir. Bu göstergelerin hiç biri zaman içinde gözlemlenebilir bir artýþ veya
düþüþ göstermemiþ, hemen hemen sabit kalmýþtýr. Þekildeki verilere göre, 2005-2011
yýllarý arasýnda yüzde 75'lik dilimde iþgücü verimliliði, yüzde 25'lik dilimdekinin yaklaþýk
8

"Kaynaklarýn daðýlýmýnda etkinsizlik" terimi literatürde sýkça kullanýlan "misallocation" teriminin Türkçe karþýlýðý
olarak kullanýlmaktadýr.
9
Literatürle uyumlu bir biçimde, bu oranlar verimliliðin logaritmasý üzerinden hesaplanacaktýr.
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ortalama 2.4 katý, yüzde 90'lýk dilimde iþgücü verimliliði, yüzde 10'luk dilimdekinin
yaklaþýk 5.4 katý kadardýr. Ayrýca bu göstergelere göre iþgücü verimliliði serpilmesinde
zaman içinde bir iyileþme görülmemektedir.
Þekil 7: Ýþgücü Verimliliði Serpilme Göstergeleri, Ýmalat Sanayi Aðýrlýklý Ortalama

Not: Var (ln_ÝV): iþgücü verimliliðinin logaritmasýnýn varyansý; ln_ÝV(90/10): Ýþgücü verimliliði logaritmasýnýn
yüzde 90 dilimi ile yüzde 10 dilimi arasýndaki fark. Ln_ÝV(75/25): Ýþgücü verimliliðinin logaritmasýnýn yüzde 75
dilimi ile yüzde 25 dilimi arasýndaki fark. Ln_ÝV(75/25) deðiþkeninin yaklaþýk deðeri olan 0.88, iþgücü verimliliðinde
yüzde 75 dilimin, yüzde 25 dilimin yaklaþýk 2.4 (exp(0.88)) katý olduðunu göstermektedir. Benzer biçimde
ln_ÝV(90/10) deðiþkeninin yaklaþýk deðeri olan 1.69, iþgücü verimliliðindeki yüzde 90 dilimdeki deðerin, yüzde
10 dilimdeki deðerin yaklaþýk 5.4 (exp(1.69)) katý olduðunu göstermektedir.

Serpilme göstergelerinin sektörel deðerlerinin 2005-2011 yýllarý aritmetik ortalamalarý
Þekil 8, Þekil 9 ve Þekil 10'da gösterilmektedir. Þekil 8'e göre logaritmik iþgücü verimliliði
varyansýnýn en yüksek olduðu sektörler diðer ulaþým araçlarý kimya ve ana metal
sanayileridir. Buna karþýlýk giyim, deri ve mobilya sektörlerinde varyans küçüktür.
Yüzdelik dilimlerin oranlarýndan benzer sonuçlar çýkmaktadýr.
Þekil 9'a göre diðer ulaþým araçlarý ve kimya sektörlerinde en yüksek yüzde 90 dilimde
verimlilik en düþük yüzde 10 dilimdekinin yaklaþýk 11 katý, ana metal sanayinde yaklaþýk
7 katýdýr. Bu oran giyim ve deri sektörlerinde yüzde 400'ün altýndadýr. Þekil 10'a göre
ise en yüksek yüzde 75 dilimde iþgücü verimliliðinin yüzde 25 dilimdekine oraný 1.53.75 arasýnda deðiþmektedir.
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Þekil 8: Ýþgücü Verimliliði Varyansý, 2005-2011 Ortalamasý

Not: Ýþgücü verimliliði logaritmasýnýn varyansýnýn yýllar arasý aritmetik ortalamasý.
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Þekil 9: Ýþgücü Verimliliði Daðýlýmýnda Yüzde 90-Yüzde 10 Oraný; 2005-2011
Ortalamasý

Not: En yüksek yüzde 90 dilimdeki iþgücü verimliliðinin en düþük yüzde 10 dilimdeki verimliliðe oraný.
Oranlar iþgücü verimliliðinin logaritmasýnýn farký olarak hesaplanmýþtýr. Oranlarýn yýllar arasý aritmetik
ortalamasý hesaplanmýþ ve daha sonra sonucun eksponansiyeli alýnmýþtýr.
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Þekil 10:Ýþgücü Verimliliði Daðýlýmýnda Yüzde 75-Yüzde 25 Oraný; 2005-2011
Ortalamasý

Not: En yüksek yüzde 75 dilimdeki iþgücü verimliliðinin en düþük yüzde 25 dilimdeki verimliliðe oraný.
Oranlar iþgücü verimliliðinin logaritmasýnýn farký olarak hesaplanmýþtýr. Oranlarýn yýllar arasý aritmetik
ortalamasý hesaplanmýþ ve daha sonra sonucun eksponansiyeli alýnmýþtýr.

Kaynaklarýn giriþimler arasýndaki daðýlýmýnýn ne kadar etkin olduðunu anlamak için
son yýllarda yaygýn bir biçimde kullanýlmaya baþlanan göstergelerden bir baþkasý da
Olley ve Pakes (1996) tarafýndan ortaya atýlmýþtýr. Olley ve Pakes, herhangi bir ekonomi
veya sektördeki toplam verimliliði yatay kesit olarak þu þekilde ayrýþtýrmayý önermiþtir:

Burada P yine verimliliði, s ise giriþimin piyasa payýný (yerine göre istihdam veya
katma deðer) temsil etmektedir. Harflerin üzerindeki çubuk iþareti sektör ortalamasýný
ifade etmektedir. Denklemin sað yaný sektördeki (veya tüm imalat sanayindeki) toplam
verimliði temsil etmektedir; bu ayný zamanda sektörde giriþimlerin verimliliklerinin
aðýrlýklý ortalamasýdýr. Denklemin sað yanýndaki ilk terim sektördeki giriþimlerin
verimliliklerinin basit aritmetik ortalamasýdýr. Ýkinci terim ise giriþimlerin sektördeki
paylarý ile verimlilikleri arasýndaki kovaryansý ölçmektedir. Bir baþka ifade ile kovaryans
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terimi aðýrlýklý ortalama ile basit ortalama arasýndaki farka eþittir. Kaynaklarýn etkin
daðýldýðý bir sektör (veya ekonomide) verimliliði görece yüksek olan giriþimlerin piyasa
paylarýnýn da yüksek olmasý, dolayýsýyla bu kovaryansýn yüksek olmasý beklenir.
Dolayýsýyla denklemin saðýndaki ikinci terim, ekonomi veya sektörde kaynak daðýlýmý
etkiliðinin bir göstergesi olarak yorumlanmaktadýr ve kýsaca Olley Pakes (OP) terimi
olarak anýlmaktadýr.10 Bu çalýþmada OP terimi iþgücü verimliliði ve toplam faktör verimliliði
için hem imalat sanayinin tümü hem de sektörler itibariyle hesap edilmiþtir. OP terimi
hesaplanýrken iþgücü verimliliði için piyasa payý olarak giriþimlerin istihdam paylarý,
toplam faktör verimliliði hesaplanýrken ise giriþimlerin katma deðer paylarý kullanýlmýþtýr.
Þekil 11'de tüm imalat sanayi için iþgücü verimliliði (OP_iv) ve toplam faktör verimliliði
(OP_tfv) için Olley Pakes teriminin zaman içindeki seyri gösterilmektedir.11 Þekilde
görüldüðü gibi her iki gösterge de 2005-2011 yýllarý arasýnda mütevazi de olsa artýþ
göstermiþtir. Bu bulgu, imalat sanayinde kaynaklarýn giriþimler arasý daðýlýmýnda bir
iyileþme olduðunu göstermektedir.
Þekil 11: Ýþgücü Verimliliði Ve Toplam Faktör Verimliliði Ýçin OP Terimi,
Tüm Ýmalat Sanayi

Þekil 12'de imalat sanayi alt sektörleri itibariyle iþgücü verimliliði OP teriminin 20052011 yýllarý ortalamasý gösterilmektedir. Burada göze çarpan durum, iþgücü verimliliði
artýþ hýzý görece yüksek olan giyim, kimya gibi bazý sektörlerde OP teriminin görece
düþük olmasýdýr. Bu durum, bu sektörlerde kaynak daðýlýmýnda etkinliðin henüz düþük
olduðunu gösterdiði gibi, iyileþme potansiyelinin mevcut olduðunu da göstermektedir.
OP terimi ana metal, motorlu kara taþýtý, diðer ulaþým araçlarý, elektrikli teçhizat, bilgisayar,
elektronik ve optik sektörlerinde ise imalat sanayi ortalamasýnýn bir hayli üzerindedir.
10

Bartelsman v.d. (2013) bu kovaryans teriminin ülkeler arasý verimlilik farklarýný açýklamada önemli bir rol
oynadýðýný teorik ve ampirik olarak göstermiþlerdir.
11
Literatürde standart yaklaþýmda, OP terimi verimlilik göstergelerinin (iþgücü verimliliði veya toplam faktör
verimliliði) logaritmalarý üzerinden hesaplamaktýr. Burada da ayný yaklaþým seçilmiþtir.
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Þekil 12: Sektörler Ýtibariyle Ýþgücü Verimliliði OP Terimi (2005-2011 Ortalamasý)

Þekil 13'te ise sektörler itibariyle toplam faktör verimliliði OP terimi gösterilmektedir.
Genel olarak, iþgücü verimliliði temelinde hesaplanan OP teriminin göreli yüksek olduðu
sektörlerde toplam faktör verimliliði temelinde hesaplanan OP teriminin de yüksek
olduðu görülmektedir.

51

Þekil 13:Sektörler Ýtibariyle Toplam Faktör Verimliliði OP Terimi
(2005-2011 Ortalamasý)
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7. GÝRÝÞÝMLERÝN YAÞAM DÖNGÜSÜ
Son yýllarda yapýlan araþtýrmalarýn ortaya koyduðu bir baþka ilginç bulgu, giriþimlerin
yaþam döngüleri boyunca gösterdikleri büyüme eðilimi ile ilgilidir. Hsieh ve Klenow'a
(2014) göre ülkeler arasý verimlilik farklarýný açýklayan etkenlerden biri de, giriþimlerin
ne kadar büyüyebildikleri ile ilgilidir. Yazarlara göre, ABD'de yaþý 40 ve üzerinde olan
iþyerlerinde ortalama çalýþan sayýsý, 5 yaþýndan küçük iþyerlerinin yaklaþýk 7 katý iken,
bu oran Meksika ve Hindistan'da yaklaþýk 2 katýdýr. Hsieh ve Klenow, bu bulgunun
arkasýnda Meksika ve Hindistan'da giriþimlerin büyüme dürtülerinin çeþitli nedenlerle
daha düþük olmasýnýn veya büyümek için gerekli (örneðin mali) kaynaklara eriþememesinin
yattýðýný söylemektedirler. Dolayýsýyla, farklý yaþlardaki giriþimlerin göreli büyüklükleri,
o ekonomi veya sektörde giriþimlerin karþý karþýya olduðu engeller hakkýnda fikir verebilir.
Þekil 14'te 2005 ve 2011 yýllarýnda farklý yaþ gruplarýndaki giriþimlerin ortalama çalýþan
sayýlarýnýn 0-4 yaþ grubundaki giriþimlerin ortalama çalýþan sayýsýna oraný verilmektedir.
Buna göre 2005 yýlýnda yaþý 40'ýn üstünde olan giriþimlerin ortalama büyüklüðü, yaþý
5'in altýnda olan giriþimlerin yaklaþýk 9 katý olmuþtur. Bu oran 2011 yýlýnda 8 olarak
gerçekleþmiþtir. Meksika ve Hindistan'ýn aksine, Türkiye imalat sanayinde giriþimler
hayat döngüleri boyunca daha hýzlý büyümektedirler.
Þekil 14: Farklý Yaþ Gruplarýnda Giriþimlerin Göreli Büyüklükleri

Ýmalat sanayi alt sektörlerini bu gösterge açýsýndan incelemek anlamlý olacaktýr.
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Þekil 15'te imalat sanayi alt sektörlerinde yaþý 30'un üzerinde olan (30+) giriþimlerde
ortalama çalýþan sayýsýnýn yaþý 5'in altýnda (5-) olan giriþimlerin ortalama çalýþan sayýsýna
oraný verilmektedir.12 Görüldüðü gibi bu oran sektörler arasýnda ciddi farklýlýklar
göstermektedir. Motorlu kara taþýtlarý sektöründe 30+ firmalar 5- firmalarýn 10 katý
kadardýr. Ana metal ve gýda/içecek sektörlerinde bu oran 6-8 arasýndadýr. Buna karþýlýk
deri ve mobilya sektörlerinde yaþý yüksek ancak fazla büyüyememiþ çok sayýda iþyeri
var gibidir.
Þekil 15: Ýmalat Sanayi Alt Sektörlerinde Yaþý 30'un Üzerinde Olan Giriþimlerin
Göreli Büyüklüðü (2011)

Not: yaþý 30'un üstünde olan giriþimlerde ortalama çalýþan sayýsýnýn yaþý 5'in altýnda olan giriþimlerdeki ortalama
çalýþan sayýsýna oraný.

12

"Bazý alt sektörlerde yaþý 40'ýn üzerinde olan giriþim sayýsý çok düþüktür. Bu yüzden alt sektörlerde üst eþik 40
deðil 30 olarak tanýmlanmýþtýr.
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8. ÝÞ YARATMA VE HIZLI BÜYÜYEN GÝRÝÞÝMLER
(CEYLANLAR)
Yaratýcý yýkýcýlýk sürecinin doðal sonuçlarýndan biri yeni iþlerin yaratýlmasý ve bu
arada bazý iþlerin yok olmasýdýr.
Tablo 10'da imalat sanayi alt sektörlerinde yaratýlan ve yok olan iþlerin 2006-2011
yýllarý arasýndaki yýllýk ortalamasý verilmiþtir. Veriler þöyle hesaplanmýþtýr: "yaratýlan iþ
sayýsý", bir yýldan diðerine çalýþan sayýsý artan giriþimlerin toplam istihdam artýþýný, "yok
olan iþ sayýsý" ise bir yýldan diðerine çalýþan sayýsý azalan giriþimlerdeki toplam istihdam
kaybýný göstermektedir. Kuþkusuz tablo yalnýzca 20'den fazla çalýþaný olan giriþimleri
kapsadýðý için imalat sanayindeki iþ yaratma ve yok olma sürecinin ancak bir bölümünü
yakalayabilmektedir. Yine de sektörleri birbiriyle karþýlaþtýrmak açýsýndan anlamlý bilgiler
vermektedir. Ýmalat sanayi toplamýnda yaratýlan net iþ sayýsý ortalama 80 bin civarýndadýr.
Tekstil ve giyim sektörlerinde yaratýlan ve yok olan iþ sayýsý çok yüksek olduðu halde,
bu iki sektörde yaratýlan net iþ yaratma sayýsý yüksek deðildir.
Tablo 10: Ýmalat Sanayi Alt Sektörlerinde Yaratýlan ve Yok Olan Ýþler
(Bin Çalýþan, 2006-2011 Yýllýk Ortalama)
Yaratýlan Yok Olan
Net Ýþ
Ýþler
Ýþler
Yaratma
Gýda ve içecek
Tekstil
Giyim
Deri
Aðaç ve aðaç ürünleri
Kaðýt ve kaðýt ürünleri
Kayýtlý medya
Kimya
Kauçuk ve plastik
Diðer metalik olmayan mineraller
Ana metal
Fabrikasyon metal ürünleri
Bilgisayar, elektronik ve optik
Elektrikli teçhizat
B.y.s makine ve ekipman
Motorlu kara taþýtý
Diðer ulaþým araçlarý
Mobilya
Diðer imalat
Toplam
Toplam Ýmalat Sanayi

38
40
56
6
5
5
4
7
18
30
11
28
4
15
20
15
5
13
5
326
342

-23
-40
-54
-4
-3
-4
-3
-5
-11
-20
-7
-18
-4
-10
-14
-10
-4
-8
-4
-246
-262

15
0
3
2
2
1
1
2
7
9
4
10
-1
6
6
5
1
5
1
80
80

Not: "Toplam" satýrý tütün, kok kömürü ve petrol ürünleri, eczacýlýk ürünleri ve makine kurulum ve onarýmý
sektörlerini içermemektedir. "Toplam imalat sanayi" satýrý ise bu sektörleri de içermektedir.
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Son yýllarda araþtýrmalar, "hýzlý büyüyen giriþimler" üzerine odaklaþmýþtýr. "Ceylan"
(Ýngilizce adý ile "gazelle") olarak adlandýrýlan bu giriþimlerin, birçok ülkede yaratýlan
yeni iþlerdeki payýnýn yüksek olduðu belirtilmektedir (Henrekson ve Johansson, 2010).
Bu çalýþmada çalýþan sayýsý üç yýl içinde iki katýna çýkan giriþimler ceylan olarak
tanýmlanmýþtýr. Ýmalat sanayi alt sektörleri itibariyle ceylan giriþimlerin bazý özellikleri
Tablo 11'de özetlenmiþtir.13
Alt sektörlerde hýzlý büyüyen ceylan giriþimlerin toplam giriþim sayýsýna oraný yüzde
3-6 arasýnda, sektörlerdeki istihdam payý ise yüzde 2-4 arasýnda deðiþmektedir. Birçok
sektörde ceylanlarýn iþgücü verimliliði ceylan olmayan giriþimlerin iþgücü verimliliðinden
yüksek gözükmektedir; örneðin tekstil sektöründe ceylanlarýn iþgücü verimliliði ceylan
olmayanlarýnkinden yüzde 60 daha yüksektir. Deri, kaðýt ürünleri ve kimya sektörleri
hariç, ceylanlarýn ihracata yönelme oraný ise (toplam ihracat deðerinin toplam satýþlara
oraný) ceylan olmayan giriþimlerden daha düþüktür.
Tablo 11: Ceylan Giriþimlerin Özellikleri (2005-2011 Ortalamasý, %)

Gýda ve içecek
Tekstil
Giyim
Deri
Kaðýt ve kaðýt ürünleri
Kimya
Kauçuk ve plastik
Diðer metalik olmayan mineraller
Ana metal
Fabrikasyon metal ürünleri
Elektrikli teçhizat
B.y.s makine ve ekipman
Motorlu kara taþýtý
Mobilya
Diðer imalat

Ceylan
giriþimlerin
toplam
giriþim
sayýsý
içindeki
payý
6,34
3,97
3,23
5,22
4,41
3,51
4,48
3,70
6,56
5,12
4,46
4,20
4,33
4,98
3,78

Ceylan
Ýþgücü
Ceylan
giriþimverimliliði:
giriþimlerin
lerde
toplam ceylanlarýn
ceylan
ihracata
istidam
içindeki olmayan- yönelme
lara oraný
oraný
payý
3,29
2,10
1,97
5,06
2,96
2,24
3,77
2,05
2,78
3,36
2,04
3,16
2,02
3,19
2,25

1,41
1,59
1,25
1,46
0,88
1,90
2,12
1,45
0,90
1,11
0,92
1,00
0,71
0,83
1,11

10,85
8,64
17,32
12,24
11,46
16,05
19,67
6,23
15,96
17,14
18,38
20,76
26,58
4,52
22,27

Ceylan
olmayan
giriþimlerde
ihracata
yönelme
oraný
13,58
17,12
21,29
11,51
8,83
12,50
20,48
8,84
19,98
17,92
24,32
26,68
46,88
11,09
22,73

Not: Ýhracata yönelme oraný: Toplam ihracat deðerinin toplam satýþ deðerine oraný.

13

"Aðaç ürünleri, kayýtlý medya, bilgisayar ve diðer ulaþým araçlarý sektörlerinde ortalama ceylan giriþim sayýsý
10'un altýnda olduðundan bu sektörler analize dahil edilmemiþtir.
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9. ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME HARCAMALARI VE BÝLGÝ
TEMELLÝ SERMAYE YATIRIMLARI
Sektörlerdeki Ar-Ge harcamalarý hakkýnda bilgi elde etmek için YSHÝ veri seti ile yine
TÜÝK tarafýndan derlenen AGÝ veri seti giriþim kimlik kodlarý yolu ile birleþtirilmiþtir.14
Elde edilen verilere göre (Tablo 12) Ar-Ge harcamalarý sektörler arasý büyük farklýlýklar
göstermektedir. Bilgisayar, elektronik ve optik ürünleri sektörü her üç göstergeye göre
en fazla Ar-Ge harcamasý yapan sektör konumundadýr. Bunu motorlu kara taþýtý sektörü
takip etmektedir. Verimlilik artýþ oraný çok yüksek olan giyim sanayinde ise Ar-Ge
harcamalarý son derece düþüktür.
Tablo 12: Ar-Ge Harcamalarý Göstergeleri (2005-2010 Ortalamasý)
Çalýþan
baþýna
toplam
Ar-Ge
harcamasý
(TL, 2003
sabit fiyatlar)

Ar-Ge
personel
harcamalarý/
toplam
personel
harcamalarý
(%)

Toplam
Ar-Ge
harcamalarý
/Satýþlar
(%)

161
105
20
61
30
65
45
1158
301
177
126
189
9336
1369
640
3047
3651
102
221
600

0,52
0,44
0,11
0,40
0,13
0,19
0,19
2,21
0,98
0,58
0,25
0,84
22,31
3,91
2,13
4,16
8,07
0,72
1,35
1,38

0,09
0,11
0,03
0,08
0,02
0,04
0,04
0,35
0,20
0,17
0,04
0,22
2,96
0,67
0,63
1,03
2,11
0,16
0,11
0,40

Gýda ve içecek
Tekstil
Giyim
Deri
Aðaç ve aðaç ürünleri
Kaðýt ve kaðýt ürünleri
Kayýtlý medya
Kimya
Kauçuk ve plastik
Diðer metalik olmayan mineraller
Ana metal
Fabrikasyon metal ürünleri
Bilgisayar, elektronik ve optik
Elektrikli teçhizat
B.y.s makine ve ekipman
Motorlu kara taþýtý
Diðer ulaþým araçlarý
Mobilya
Diðer imalat
Ýmalat Sanayi Ortalamasý

14

YSHÝ veri seti de giriþimlerin Ar-Ge harcamalarý hakkýnda veri içermektedir. Ancak TÜÝK uzmanlarý bu veri
setindeki Ar-Ge verilerinin AGÝ veri setindeki kadar güvenilir olmadýðýný belirtmiþlerdir. Dolayýsýyla bu çalýþmada
AGÝ veri setindeki veriler temel alýnmaktadýr. AGÝ veri seti en son 2010 yýlý verilerini içermektedir.
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Tablo 13'te ise sektörler itibariyle bilgi temelli sermaye (BTS) yatýrýmlarý hakkýnda
bilgi verilmektedir. Son yýllarda yapýlan çalýþmalar, ülkelerin ve þirketlerin maddi olmayan
sermaye ("intangible capital") yatýrýmlarýnýn verimlilik artýþýnda önemli bir rol oynadýðýný
ortaya koymaktadýr.15 BTS yatýrýmlarý hakkýnda bilgi YSHÝ veri setinin "maddi olmayan
yatýrýmlar" bölümündedir ve þu kalemleri içermektedir: Bilgisayar yazýlýmlarý, haklar
(imtiyaz, patent, lisans, marka vs) ve diðer maddi olmayan yatýrýmlar (þerefiye, kuruluþ
ve örgütlenme maliyetleri, Ar-Ge). Bilgisayar, elektronik ve optik, kayýtlý medya, motorlu
kara taþýtlarý bilgi temelli yatýrýmlarýn toplam yatýrýmlara oranýnýn yüksek olduðu sektörlerdir.

Tablo 13: Bilgi Temelli Sermaye Yatýrýmlarý (2005-2011 Ortalamasý)
Bilgi temelli
sermaye
yatýrýmlarý/
toplam
yatýrýmlar
(%)

Bilgi temelli
yatýrýmlar/
satýþlar
(%)

Çalýþan
baþýna bilgi
temelli
sermaye
yatýrýmý (TL,
2003 sabit
fiyatlar)

7,54
6,51
10,93
7,42
2,02
5,33
15,65
4,89
7,88
6,56
2,84
6,39
44,40
10,12
6,79
14,03
7,68
9,43
10,30
9,74

0,60
0,67
0,46
0,45
0,26
0,59
1,67
0,37
0,86
1,13
0,43
0,73
2,68
0,53
0,66
0,67
0,71
0,80
0,30
0,76

1405
637
338
369
439
975
1756
1272
1297
1186
1228
642
8877
1088
699
2059
1255
501
630
1466

Gýda ve içecek
Tekstil
Giyim
Deri
Aðaç ve aðaç ürünleri
Kaðýt ve kaðýt ürünleri
Kayýtlý medya
Kimya
Kauçuk ve plastik
Diðer metalik olmayan mineraller
Ana metal
Fabrikasyon metal ürünleri
Bilgisayar, elektronik ve optik
Elektrikli teçhizat
B.y.s makine ve ekipman
Motorlu kara taþýtý
Diðer ulaþým araçlarý
Mobilya
Diðer imalat
ÝMALAT SANAYÝ ORTALAMASI

15

Dutz (2013).
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10. ÝHRACAT VE REKABETÇÝLÝK
Bu bölümde sektörlerin ihracat performanslarý hakkýnda göstergelere bakýlacaktýr.
Verimlilik ile ihracat arasýnda yakýn bir iliþki olduðu bilinmektedir. Literatürde, hem
ihracata ancak verimliliði yüksek olan giriþimlerin yönelebildiðini, hem de ihracat yapan
giriþimlerin verimliliðinin daha hýzlý arttýðýný gösteren bulgular vardýr.
Kuþkusuz her ihracatýn ekonomik geliþmeye katkýsý ayný deðildir. Herhangi bir ihracat
yelpazesinin "geliþmiþliðini"16 ölçmenin bir yolu yelpazenin ortalama gelir veya verimlilik
düzeyini ölçmek, bir anlamda ihracat yapýsýnýn zengin ülkelerin ihracat yapýsýna ne kadar
benzediðine bakmaktýr. Bunun için Hausman, Hwang ve Rodrik'in (2007) önerisi takip
edilecektir. Öncelikle 6 haneli Harmonize Sistem düzeyinde ihraç edilen her ürün için,
o ürünü ihraç eden ülkelerin aðýrlýklý ortalama kiþi baþýna geliri hesaplanmaktadýr. Burada
kullanýlan aðýrlýk, o ülkenin o üründeki açýklanmýþ mukayeseli avantajýdýr (revealed
comparative advantage). Böylece, her ürün için bir ortalama gelir veya verimlilik düzeyi
elde edilmektedir. Bu göstergeye literatürde PRODY adý verilmektedir. Daha sonra her
sektör için o sektörün ihraç ettiði ürünlerin PRODY göstergelerinin (sektör içi ihracat
payý ile aðýrlýklandýrýlmýþ) ortalamasý hesaplanmaktadýr. Hausman, Hwang ve Rodrik
böyle bir çalýþmayý ülkeler düzeyinde yapmýþ ve elde edilen PRODY aðýrlýklý ortalamalarýnýn
ülkenin gelecekteki büyüme hýzýna pozitif etki ettiðini göstermiþlerdir. Bir baþka deyiþle,
zengin ülkelerin ihraç ettiði ürünleri ihraç edebilen ülkeler gelecekte daha zengin
olmaktadýr. Bu çalýþmada, "ihracatýn geliþmiþlik endeksi" adýný verdiðimiz PRODY
göstergeleri 2 haneli sektör düzeyinde hesaplanmýþtýr.
Veri Ek'inde ayrýntýlý bir biçimde anlatýldýðý gibi, böyle bir hesaplama yapmak için
TÜÝK'in giriþim düzeyindeki DTÝ veri seti ile YSHÝ verilerini eþleþtirmek gerekmiþtir.
Böylece ihraç edilen ürünler ile sektörler arasýnda gerekli baðlantý kurulabilmiþtir. Burada
iki sýnýrýn altýný çizmek gerekir: Birincisi, imalat sanayindeki kimi giriþimler ihracatlarýný
doðrudan deðil, ticaret þirketleri aracýlýðý ile yapmaktadýrlar. Ýki veri seti arasýnda yapýlan
eþleþtirme sonucunda bu ihracat imalat sanayinde deðil perakende ve toptan ticaret
sektöründe gözükmektedir. Ýkincisi, ihracatýn bir bölümü çalýþan sayýsý 20'nin altýnda
olan giriþimlerce yapýlmaktadýr. Bu tür giriþimler YSHÝ tam sayým kapsamýnda olmadýðýndan
YSHÝ veri setinde görülmeyebilmektedir. Öte yandan bu kýsýtlara raðmen hesaplanan
PRODY deðerlerinin anlamlý olduðu kanýsýndayýz.
Sektör ortalama "ihracat geliþmiþlik endeksi" deðerleri 2011 yýlý için ABD dolarý
cinsinden Þekil 16'da verilmektedir. En geliþmiþ ihraç ürünleri diðer ulaþým araçlarý,
bilgisayar, elektronik ve optik ürünleri ile baþka yerde sýnýflandýrýlmamýþ makine ve
ekipman sektörlerinden ihraç edilmektedir. Gýda, giyim, içecek gibi sektörlerde ise ihraç
ürünlerinin geliþmiþlik düzeyi görece düþüktür.
16

Literatürde "sophistication" kelimesi kullanýlmaktadýr.
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Þekil 16:Ýhracatýn Geliþmiþlik Düzeyi (ABD Dolarý, 2011)

Þekil 17'de sektörlerin ihracat geliþmiþlik endeksinin 2007-2011 yýllarý arasý artýþ
oranlarý verilmiþtir. Buna göre bilgisayar/elektronik, kimya, diðer ulaþým araçlarý, mobilya
gibi sektörlerin ihracat geliþmiþlik endeksleri artmýþtýr.
Þekil 17: Ýhracat Geliþmiþlik Düzeyi Artýþ Oraný (2007-2011, %)
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Þekil 18'de 2011 yýlý için ihracat ortalama PRODY deðerinin ithalat ortalama PRODY
deðerine oraný gösterilmektedir. Bu oranýn 1'den yüksek olmasý o sektördeki giriþimlerin
yaptýklarý ihracatýn geliþmiþlik düzeyinin, giriþimlerin yaptýklarý ithalatýn geliþmiþlik
düzeyinden daha yüksek olduðunu göstermektedir. Bu oran genellikle 1'in altýnda, buna
karþýlýk diðer ulaþým araçlarý, ana metal ve tekstil sektörlerinde 1'in üzerindedir.
Þekil 18: Ýhracat Geliþmiþlik Düzeyinin Ýthalat Geliþmiþlik Düzeyine Oraný (2011)

PRODY göstergesinin farklý sektörlerde farklý deðerler taþýmasý bir anlamda sürpriz
deðildir. Örneðin global düzeyde giyim ürünlerinin ticaretinde geliþmekte olan ülkelerin
payýnýn, elektronik ürünlerindeki payýndan daha yüksek olduðu düþünülünce, Türkiye
giyim sektörü PRODY göstergesinin bilgisayar ve elektronik ürünleri PRODY göstergesinden
yüksek olmasý bir anlamda o sektördeki ürünlerin uluslar arasý ticaret konumunu yansýttýðý
anlaþýlýr. Dolayýsýyla sektörlerin rekabetçi performansýný ölçerken, o sektörden ihraç
edilen ürünlerin dünya ticaretindeki göreli konumunu irdelemek de faydalý olacaktýr.
Bu amaçla "göreli birim deðer" göstergesi geliþtirilmiþtir. Ýhraç ürünlerinin birim
deðerleri ülkeler arasý büyük farklýlýklar gösterebilmektedir. Bu farklý birim deðerlerin,
ayný ürünün farklý kalite düzeylerini yansýttýðýna inanýlmaktadýr.17 Dolayýsýyla burada
amaç, Türkiye'den ihraç edilen ürünlerin dünya kalite daðýlýmýnda nereye oturduðunu
görebilmektir. Bu gösterge þu þekilde hesaplanmaktadýr. Önce ihraç edilen her bir (6
hane Harmonize Sistem (HS) düzeyinde) ürünün birim deðeri (ihracat deðeri bölü ihracat
17

Reis ve Farole (2012).
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miktarý) hesaplanmýþtýr. Bu þekilde hesaplanan birim deðerlerinin, dünyada o ürünü
ihraç eden tüm ülkelerin birim deðerlerinin en yüksek yüzde 90 dilimindeki birim
deðerine oraný hesaplanarak her bir ürün için "göreli birim deðerler" elde edilmiþtir.
Daha sonra bu deðerlerin sektör (aðýrlýklý) ortalamalarý hesaplanmýþtýr.
Sonuçlara bakmadan önce göstergenin sýnýrlarýný da belirlemekte fayda vardýr: YSHÝ
ile DTÝ veri setleri arasýndaki eþleþmenin mükemmel olmadýðý, ayrýca ticaret þirketleri
aracýlýðý ile ihraç edilen ürünlerin bu eþleþmede imalat sanayinde görülmediði yukarýda
belirtilmiþti. Bir baþka sorun da birçok giriþimin birden fazla ürün ihraç etmesi ile ilgilidir.
Bu ürünler farklý sektörlere ait olduðu halde, bu ürünleri ihraç eden giriþim sadece bir
adet NACE faaliyet koduna kaydedilmektedir. Dolayýsýyla ihraç edilen ürünlerin, NACE
faaliyet kodlarýna atanýrken, ürün HS kodlarýnýn ima edeceðinden farklý faaliyet alanlarýna
düþme ihtimali yüksektir. Bu durumda sektörlerin ihracat rakamlarý aslýnda o sektörde
olmamasý gereken ürünlerin ihracatlarýný da kapsayabilir. Bununla birlikte, sektör
ortalamalarý alýndýðýnda bu durumun herhangi bir sektör lehine veya aleyhine bir sapma
yaratma ihtimali yüksek görülmemektedir.
Sektör düzeyinde ihracat göreli birim deðerleri Þekil 19'da gösterilmektedir. 2 hane
düzeyinde göreli birim deðeri en yüksek olan sektör giyim sektörüdür ve bu sektörde
ihraç edilen ürünlerin birim deðeri uluslararasý en yüksek yüzde 90 dilimdeki deðerin
yüzde 48'i kadardýr.18 Bunu gýda içecek, kayýtlý medya ve tekstil sektörleri takip etmektedir.
Þekil 19: Ýhracatýn Göreli Birim Deðeri (2011)

18

Uluslararasý göreli birim deðerleri UN Comtrade veri setinden hesaplanmýþtýr.
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11. SEÇÝLMÝÞ SEKTÖRLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
Çalýþmanýn bu bölümünde önceki bölümlerde tartýþýlan göstergeler ýþýðýnda belirli
sektörler daha ayrýntýlý ve karþýlaþtýrmalý bir deðerlendirmeye tabi tutulacaktýr. Ele alýnacak
olan sektörler þunlardýr: Gýda ve içecek; tekstil; giyim; demir-çelik sektörünü barýndýran
ana metal sanayi, motorlu kara taþýtý ve makine sektörünü barýndýran baþka yerde
sýnýflandýrýlmamýþ makine teçhizat sektörü.19

11.1 Özet bilgiler
Sektörel göstergelerin ayrýntýlarýna girmeden önce sektörler hakkýnda tanýtýcý bazý
bilgiler vermek yararlý olacaktýr.
Gýda ve içecek sektöründe 2005 yýlýnda 20'den fazla çalýþaný olan yaklaþýk 1800
giriþim varken bu sayý 2011'de yaklaþýk 2700'e çýkmýþ, sektörün toplam imalat sanayi
istihdamý içindeki payý yaklaþýk yüzde 11'den yüzde 12'ye yükselmiþtir. Bu giriþimlerde
ortalama iþçi sayýsý yaklaþýk 101-103 civarýnda sabit kalmýþtýr. Sektörün imalat sanayi
katma deðeri içindeki payý ise yaklaþýk yüzde 12'den yüzde 10'a düþmüþtür. Aþaðýda
görüleceði gibi sektörün istihdam payýnýn artmasý buna karþýlýk katma deðer payýnýn
düþmesi iþgücü verimliliðinin düþmesi anlamýna gelmektedir.
Tekstil sektöründe 2005 yýlýnda 20'den fazla çalýþaný olan yaklaþýk 2300 giriþim varken
bu sayý 2011 yýlýnda yaklaþýk 2500 olmuþtur. Tekstil sektörü göreli olarak daralmakta
olan bir sektördür. 2005-2012 yýllarý arasýnda sektörün istihdam payý yüzde 17'den yüzde
13'e, katma deðer payý ise yüzde 11'den yüzde 8'e düþmüþtür. Buna paralel olarak
ortalama çalýþan sayýsý da 2005 yýlýnda 122 iken 2011 yýlýnda 116'ya düþmüþtür.
Giyim sektöründe 2005 yýlýnda yaklaþýk 3350 giriþim varken, bu sayý 2011 yýlýnda yaklaþýk
4000'e çýkmýþtýr. Tekstil sektörü de giyim sektörü gibi imalat sanayindeki payý azalan
sektörlerden biridir. 2005-2011 yýllarý arasýnda istihdam payý yüzde 18'den yüzde 15'e
inmiþ, katma deðer payý ise yaklaþýk yüzde 8 civarýnda sabit kalmýþtýr. Aþaðýda görüleceði
gibi bu durum, giyim sektöründe ciddi bir iþgücü verimliliði artýþý gerçekleþtiðini
göstermektedir. Sektörde ortalama çalýþan sayýsý dönem boyunca 90 civarýnda seyrederken
2010 ve 2011 yýllarýnda azalmýþ ve 80 civarýna düþmüþtür.
2005-2011 yýllarý arasýnda ana metal sanayinde giriþim sayýsý yaklaþýk 560'dan 680'e
yükselmiþ, istihdam ve katma deðer paylarý da sýrasýyla yüzde 4,5 ve 6,5 civarýnda sabit
kalmýþtýr. Ana metal sanayinde giriþimlerin ortalama çalýþan sayýsý yaklaþýk 133'ten 150'ye
yükselmiþtir.
19

Bu sektörler 2010 yýlýnda Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi
2011-2014 adlý çalýþmada vurgulanan ve 2 haneli NACE alt sýnýflandýrmasýnda karþýlýðý olan sektörler arasýndan
seçilmiþtir. Belgede, bu sektörlerin yaný sýra beyaz eþya ve elektronik sektörleri vurgulanmýþtýr.
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Baþka yerde sýnýflandýrýlmamýþ makine ve teçhizat sektöründe giriþim sayýsý 1370'ten
1670'e yükselmiþ, sektörün istihdam payý yüzde 5-5,5 civarýnda kalýrken katma deðer
payý dönemin büyük bölümünde yüzde 4,5 civarýnda kalmýþ, 2011 yýlýnda yüzde 5,3'e
yükselmiþtir. Ortalama çalýþan sayýsý yaklaþýk 63'ten 73'e yükselmiþtir.
Son olarak motorlu taþýt sektöründe giriþim sayýsý dönem boyunca 700-800 arasýnda
dalgalanmalar göstermiþ ve gözle görülür bir artýþ kaydetmemiþtir. Sektörün istihdam
ve katma deðer paylarý da sýrasýyla yüzde 6 ve yüzde 11 civarýnda seyretmiþtir. Buna
karþýlýk sektör ortalama iþyeri büyüklüðünün en hýzlý arttýðý sektörlerden biridir ve
ortalama çalýþan sayýsý yaklaþýk 140'tan 165'e çýkmýþtýr.

11.2 Giriþ ve Çýkýþlar
Sektörlerdeki giriþ ve çýkýþ dinamiklerine iliþkin göstergeler Tablo 14'te gösterilmektedir.
Tabloda ilk göze çarpan bulgu, giyim sektöründeki yüksek devinimdir. Gerek giriþ çýkýþ
oranlarý, gerek giren ve çýkan giriþimlerin sektör paylarý ve göreli büyüklükleri imalat
sanayi ortalamalarýnýn bir hayli üzerindedir. Makine ve ekipman sektöründe giriþ ve çýkýþ
oranlarý imalat sanayi ortalamalarýna yakýndýr ancak özellikle giren firmalarýn hem sektör
paylarý hem de göreli büyüklükleri imalat sanayi ortalamalarýnýn üzerindedir. Buna
karþýlýk ana metal ve motorlu kara taþýtlarý sanayinde hem giriþ ve çýkýþ oranlarý düþüktür,
hem de giren ve çýkan giriþimlerin sektör içindeki aðýrlýklarý düþüktür. Gýda ve içecek
sektöründe giriþ çýkýþ oranlarý imalat sanayi ortalamasýna yakýn iken giren ve çýkan
firmalarýn göreli büyüklükleri imalat sanayi ortalamasýnýn altýndadýr.
Tablo 14: Seçilmiþ Sektörlerde Giriþ ve Çýkýþ Ýstatistikleri
(2006-2011 Ortalamasý, %)

Gýda ve içecek
Tekstil
Giyim
Ana metal
B.y.s makine ve ekipman
Motorlu kara taþýtý
Ýmalat Sanayi aðýrlýklý ortalama

Giren
Firmalarýn
Sektördeki
Payý

Çýkan
Firmalarýn
Sektördeki
Payý

KD

Ýstihdam

KD

Ýstihdam

Giren

Çýkan

%

%

2,73
3,96
7,69
1,25
5,17
1,42
4,56

5,29
5,39
9,90
3,39
7,64
3,51
6,13

2,22
4,33
7,70
0,93
3,71
1,53
4,05

3,87
6,24
9,72
2,99
6,61
3,25
5,55

18,65
28,13
33,69
8,82
35,74
10,92
22,90

20,98
31,96
38,95
9,04
27,33
16,36
25,72

16,87
13,71
21,83
12,67
16,35
12,44
16,17

9,55
12,87
17,95
9,30
12,37
9,96
11,48

Göreli
Büyüklük
(KD)

Giriþ Çýkýþ
Oraný Oraný

Not: Göreli Büyüklük (KD) - Giren ve çýkan firmalarýn ortalama katma deðerinin sektör ortalama katma deðerine
oranlarý.
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11.3 Ýþ Yaratma
Giriþ ve çýkýþ istatistiklerini iþ yaratma istatistikleri ile birlikte düþünmekte fayda vardýr.
Bu veriler Tablo 15'te gösterilmiþtir. Gerek tekstil gerek giyim sektörlerinde yaratýlan
ve yok olan iþ sayýsý oldukça yüksektir. Ancak bu sektörlerde yaratýlan net iþ sayýsý
oldukça düþüktür. Özellikle giyim sektöründe giriþ çýkýþ istatistiklerinde görülen yüksek
devinim iþ yaratma göstergelerine de yansýmýþtýr. Piyasaya yeni giren giriþimler sayesinde
çok sayýda yeni iþ yaratýlmýþ, piyasadan çýkanlar ile birlikte çok sayýda iþ yok olmuþtur.
Bu devinim net iþ yaratma ile deðil, aþaðýda görüleceði gibi verimlilik artýþý ile sonuçlanmýþtýr.
Gýda ve içecek sektöründe durum farklýdýr. Bu sektörde giriþ çýkýþlarýn önemi görece
daha azdýr. Sektörün geliþimine aðýrlýkla devam eden iþyerlerinin özellikleri damga
vurmuþtur. Sektörde önemli ölçüde yeni iþ yaratýlmýþ, ancak bu istihdam artýþý katma
deðer artýþýný da beraberinde getirmeyince sektörde verimlilik düþmüþtür.
Tablo 15: Seçilmiþ Sektörlerde Ýþ Yaratma Ýstatistikleri
(Bin Kiþi, 2006-2011 Ortalamasý)

Gýda ve içecek
Tekstil
Giyim
Ana metal
B.y.s makine ve ekipman
Motorlu kara taþýtý
Toplam Ýmalat Sanayi

Yaratýlan
Ýþler

Yok Olan
Ýþler

38
40
56
11
20
15
342

-23
-40
-54
-7
-14
-10
-262

Net Ýþ
Yaratma
15
0
3
4
6
5
80

Ana metal sanayi yaratýlan ve yok olan iþ sayýsýnýn görece düþük olduðu bir sektördür
ancak bu sektörde yine de yýlda 4 bin net yeni iþ yaratýlmýþtýr. Makine ve ekipman ile
motorlu kara taþýtý sektörleri de görece yüksek sayýda net yeni iþin yaratýldýðý sektörler
olmuþtur.

11.4 Verimlilik Artýþý ve Bileþenleri
Seçilmiþ sektörlerdeki iþgücü verimliliði artýþý ve bileþenleri hakkýnda bilgiler Tablo
16'da sunulmaktadýr. Ýncelemeye giyim sektörü ile baþlamak yararlý olacaktýr. Bu sektörde
iþgücü verimliliði artýþ oraný yýllýk yüzde 6'yý geçmiþtir. Bunun çok önemli bir bölümü
piyasada varlýðýný sürdüren giriþimlerin kendi içlerinde meydana getirdikleri verimlilik
artýþýndan kaynaklanmýþtýr. Öte yandan piyasaya giren giriþimlerin katkýsýný da vurgulamakta
yarar vardýr. Yukarýda belirtildiði gibi genellikle piyasaya giren giriþimlerin iþgücü
verimliliði sektör ortalamasýnýn altýnda olmakta ve bu durum piyasaya giren giriþimlerin
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toplam verimlilik artýþýna katkýsýnýn negatif olmasýna neden olmaktadýr. Giyim sektöründe
de durum böyledir ancak bu sektördeki negatif katký daha küçüktür. Yani giyim
sektöründe piyasaya yeni giren giriþimlerin ortalama iþgücü verimliliði ile sektör ortalamasý
arasýndaki fark daha küçüktür. Giyim sektöründe göze çarpan bir baþka nokta, firmalar
arasý katkýnýn son derece küçük olmasýdýr. Bir baþka ifade ile sektördeki toplam verimlilik
artýþýnda istihdamýn mevcut giriþimler arasýnda yeniden daðýlýmý ("reallocation") fazla
bir rol oynamamýþ gibidir. Bu durum, sektördeki yüksek yaratýlan ve yok olan iþ sayýlarýnýn
istihdamýn mevcut giriþimler arasýnda yeniden daðýlýmýndan deðil, giriþ ve çýkýþlardan
kaynaklandýðý þeklindeki kanýyý güçlendirmektedir. Bu verimlilik artýþý karlýlýk oranýna
da yansýmýþtýr: Verilere daha ayrýntýlý düzeyde bir bakýþ göstermektedir ki her ne kadar
giyim sektörü 2005-2011 yýllarý arasýnda karlýlýk oranýnýn en düþük olduðu sektörlerden
biriyse de (bkz. yukarýda Þekil 2) bu oran zaman içinde artmýþ, 2005 yýlýnda yüzde 7
iken dönem içinde yüzde 9'larda seyretmiþ ve 2011 yýlýnda yüzde 12'ye yükselmiþtir.
Tablo 16: Seçilmiþ Sektörlerde Ýþgücü Verimliliði Artýþý ve Bileþenleri
(2006-2011 Ortalamasý)

-1,14
1,03
6,53
5,76

Firmalar
Arasý
0,11
-0,06
0,03
-0,94

Giren
Firmalar
-2,10
-1,33
-2,03
-2,10

Çýkan
Firmalar
1,19
1,53
2,06
1,60

Toplam
ÝV Artýþý
-1,94
1,18
6,60
4,32

2,97

1,34

-2,22

2,65

4,73

5,20

-1,16

-1,97

1,73

3,79

Firma-içi
Gýda ve içecek
Tekstil
Giyim
Ana metal
B.y.s makine
ve ekipman
Motorlu
kara taþýtý
ÝMALAT SANAYÝ
ORTALAMASI

2,85

0,78

-3,19

2,84

3,29

Gýda ve içecek sektöründe toplam iþgücü verimliliði dönem içinde düþmüþtür. Bu
sonuca hem firma içi verimlilik artýþýnýn negatif olmasý hem de çýkan giriþimlerin katkýsýnýn
düþük olmasý etkide bulunmuþtur. Yukarýda da deðinildiði gibi, bu sektör dönem içinde
önemli miktarda istihdam artýþý gerçekleþtirmiþ, ancak katma deðer artýþý geride kalmýþtýr.
Ana metal sanayinde de iþgücü verimliliði artýþý görece yüksek olmuþtur ve en önemli
katký firma-içi verimlilik artýþýndan gelmektedir. Ancak verilere ayrýntýlý bir biçimde
bakýnca bu bileþenin zaman içinde diðer sektörlere göre daha da oynak olduðu göze
çarpmaktadýr. Ana metal sanayinde iþgücü verimliliði kriz dönemi olan 2008-2009 yýllarý
arasýnda çok ciddi düþmüþ, 2010 ve 2011 yýllarýnda da hýzlý bir biçimde artmýþ
gözükmektedir. Bu sektörde firmalar arasý katký þaþýrtýcý bir biçimde negatiftir yani
istihdam, verimliliði görece düþük olan firmalara kaymýþ gözükmektedir.
Motorlu kara taþýtlarý sektöründe de verimlilik artýþý pozitif olmuþ, firma-içi katký yüksek
olmuþ, buna karþýlýk firmalar arasý katký negatif olmuþtur. Yukarýda hem bu sektörde
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hem de ana metal sanayi sektöründe ortalama giriþim büyüklüðünün arttýðý gösterilmiþti.
Bu durum her iki sektörde de daha hýzlý büyüyen giriþimlerin verimliliði daha düþük
olan giriþimler olma ihtimalini ortaya koymaktadýr. Her durumda, sektör dinamiklerini
anlamak için daha ayrýntýlý bir analiz gerekmektedir.
Tekstil sektöründe verimlilik artýþý pozitif ama görece düþüktür. Firma-içi katkýnýn
payý önemli ama imalat sanayi ortalamasýna göre yine düþüktür.
Seçilmiþ sektörlerde TFV ve bileþenlerine iliþkin bilgi ise Tablo 17'de verilmiþtir.
Genel olarak sektörlerdeki TFV artýþ dinamikleri iþgücü verimliliði artýþ dinamiklerine
benzemektedir. Bir istisna ana metal sanayinde göze çarpmaktadýr. Bu sektörde 20062011 yýllarý ortalama TFV artýþ hýzý negatif olmuþtur ve en önemli katký firma içi bileþenden
gelmektedir. Ancak iþgücü verimliliðinde olduðu gibi, TFV artýþý da yýllar arasýnda ciddi
oynaklýk göstermektedir. Yukarýda belirtildiði gibi sektör verimlilik dinamiklerini anlamak
için daha ayrýntýlý bir analiz gerekmektedir.
Tablo 17: Seçilmiþ Sektörlerde TFV Artýþý ve Bileþenleri
(2006-2011 Ortalamasý)

-1,81
0,65
6,53
-1,93

Firmalar
Arasý
-1,30
-1,47
0,03
-0,87

Giren
Firmalar
-2,12
-0,57
-2,03
-0,40

Çýkan
Firmalar
1,32
0,75
2,06
0,86

Toplam
TFV Artýþý
-3,90
-0,64
6,60
-2,33

3,68

1,00

-1,18

1,55

5,05

6,40

1,31

-0,98

0,67

7,40

Firma-içi
Gýda ve içecek
Tekstil
Giyim
Ana metal
B.y.s makine
ve ekipman
Motorlu
kara taþýtý
ÝMALAT SANAYÝ
ORTALAMASI

1,22

1,03

-1,51

1,35

2,09

Diðer bir ilginç nokta motorlu kara taþýtlarý sektörünün durumudur. Bu sektörde
toplam verimlilik artýþý pozitif ve oldukça yüksektir. En önemli katký firma içi bileþenden
gelmektedir. Ayrýca verilere daha ayrýntýlý bir bakýþ, gerek toplam artýþýn gerek firma içi
katkýnýn yýllar arasýnda da istikrarlý bir þekilde yükseldiðini oraya koymaktadýr. Hatýrlanacak
olursa bu sektör giriþ çýkýþ dinamiklerinin görece zayýf olduðu bir sektör idi. Giriþ ve
çýkýþ dinamiklerinin zayýflýðý, verimlilik artýþýný önlememiþtir. Verimlilik artýþýný iten önemli
bir etkenin uluslar arasý rekabet ve ihracat olduðu düþünülmektedir. Nitekim bu sektörde
toplam ihracatýn toplam satýþlara oraný çok yüksektir (bkz. Tablo 11).
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11.5 Verimliliðin Daðýlýmý ve Serpilmesi
Bu dinamikler verimliliðin giriþimler arasý daðýlýmýnda ne gibi deðiþikliklere yol
açmýþtýr? Dinamikleri anlamak için Þekil 20 yardýmcý olacaktýr. Bu Þekil'de seçilmiþ
sektörlerde yüzde 90'lýk dilimde ve yüzde 10'luk dilimde iþgücü verimliliðinin logaritmasýnda
2005-2011 yýllarý arasýndaki deðiþim sergilenmektedir. Þekilde görüldüðü gibi seçilen
tüm sektörlerde düþük verimlilik diliminde ve yüksek verimlilik dilimindeki hareket ayný
yönde olmuþtur. Örneðin gýda ve içecek sektöründe hem yüksek hem de alçak dilimde
iþgücü verimliliðinde azalma gerçekleþmiþtir, düþük dilimde verimlilik daha fazla azalmýþtýr.
Giyim ve motorlu kara taþýtlarý sektörlerinde hem düþük hem de yüksek verimli dilimlerdeki
giriþimlerin verimliliði artmýþtýr, düþük verimlilik dilimindeki artýþ daha yüksektir. Bu
durum bu sektörlerde düþük verimli giriþimler ile yüksek verimli giriþimler arasýndaki
farkýn bir miktar kapandýðýný düþündürmektedir. Ana metal ve makine ve ekipman
sanayilerinde ise yüksek verimli dilimdeki giriþimlerin verimliliði daha fazla artmýþtýr,
düþük ve yüksek verimli giriþimler arasýndaki fark bir miktar açýlmýþ gözükmektedir.
Yani bir anlamda giyim ve motorlu kara taþýtlarý sektörlerinde verimliliði görece düþük
olan giriþimler daha büyük bir verimlilik artýþý içine girmiþ olabilirler. Öte yandan ana
metal sanayinde ise verimlilik artýþýnda özellikle yüksek verimli giriþimlerin katkýsý daha
yüksek olmuþ olabilir. Türkiye'de küçük firmalarýn iþgücü verimliliði ile büyük firmalarýn
iþgücü verimliliði arasýndaki verimlilik farkýnýn yüksek olduðu bilinmektedir. Bu açýdan
verimliliði düþük olan giriþimlerin toplam verimlilik artýþýna katkýlarý önemli görülmektedir.
Þekil 20:Yüzde 90'lýk ve Yüzde 10'luk Dilimlerde Ýþgücü Verimliliðinde
2005-2011 Arasý Deðiþim

Not: Yüzde 10 (lnlp_q_10) ve yüzde 90'lýk (lnlp_q_90) dilimlerde iþgücü verimliliði logaritmasýnýn 2005-2011 yýllarý
arasýndaki deðiþimi.
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Þekil 21'de ise iþgücü verimliliði ve TFV için OP teriminin 2005-2011 yýllarý arasýndaki
deðiþimi gösterilmektedir. Gýda ve içecek sektöründe iþgücü verimliliði OP terimi
deðiþmemiþ, TFV OP terimi ise azalmýþtýr. Özellikle TFV OP terimindeki düþüþ, TFV artýþ
oranýna firmalar arasý bileþenin katkýsýnýn negatif olmasý ile (bkz. Tablo 17) tutarlý
gözükmektedir. Bu terimler motorlu kara taþýtý sektöründe de 2005-2011 yýllarý arasýnda
azalmýþtýr. Her iki sektörde de girdi (istihdam) ve çýktýlarýn (katma deðer) firma
büyüklüklerine göre daðýlýmý daha küçük firmalar lehine deðiþmiþ gözükmekte, bu da
söz konusu dönemde kaynak daðýlýmýndaki etkinliðin azaldýðýný düþündürmektedir.
Seçilen diðer sektörlerde ise her iki OP terimi de artmýþ gözükmektedir.
Þekil 21: OP Teriminin 2005-2011 Arasýndaki Deðiþimi

Not: ch_OP_iv, iþgücü verimliliði OP teriminin 2005-2011 yýllarý arasýndaki deðiþimini, ch_OP_tfv ise toplam faktör
verimliliði OP teriminin 2005-2011 yýllarý arasýndaki deðiþimini göstermektedir.

11.6 Ar-Ge ve Bilgi Temelli Sermaye Yatýrýmlarý
Tablo 18 ve Tablo 19'da seçilmiþ sektörlerde sýrasýyla Ar-Ge harcamalarý ve bilgi
temelli yatýrýmlar hakkýnda bilgi verilmektedir. Motorlu kara taþýtý sektöründe gerek ArGe gerek bilgi temelli sermaye yatýrýmlarý imalat sanayi ortalamalarýnýn çok üzerindedir.
Ar-Ge harcamalarý açýsýndan bu sektörü makine ve ekipman sektörü takip etmektedir.
Verimlilik artýþýnýn çok yüksek olduðu giyim sektöründe Ar-Ge harcamalarýnýn düþüklüðü
dikkat çekicidir. Benzer þekilde gýda ve içecek, tekstil ve ana metal sanayilerinde de
Ar-Ge harcamalarý düþüktür. Buna karþýlýk bu sektörlerde bilgi temelli sermaye yatýrýmlarý
imalat sanayi ortalamalarýna daha yakýn gözükmektedir.
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Tablo 18: Seçilmiþ Sektörlerde Araþtýrma Geliþtirme Yatýrýmlarý
(2005-2010 Ortalamasý)
Çalýþan
baþýna
toplam
Ar-Ge
harcamasý
(TL; 2003
fiyatlarý)

Ar-Ge
personel
harcamalarý/
toplam
personel
harcamalarý
(%)

Toplam
Ar-Ge
harcamalarý
/Satýþlar (%)

161
105
20
126
640
3047
600

0,52
0,44
0,11
0,25
2,13
4,16
1,38

0,09
0,11
0,03
0,04
0,63
1,03
0,40

Gýda ve içecek
Tekstil
Giyim
Ana metal
B.y.s makine ve ekipman
Motorlu kara taþýtý
Ýmalat Sanayi Ortalamasý

Tablo 19: Seçilmiþ Sektörlerde Bilgi Temelli Sermaye Yatýrýmlarý
(2005-2011 Ortalamasý)
Bilgi temelli
yatýrýmlarý/
toplam
yatýrýmlar
(%)

Bilgi temelli
yatýrýmlar/
satýþlar (%)

Çalýþan
baþýna bilgi
temelli
yatýrým (TL,
2003
fiyatlarý)

7,54
6,51
10,93
2,84
6,79
14,03
9,74

0,60
0,67
0,46
0,43
0,66
0,67
0,76

1405
637
338
1228
699
2059
1466

Gýda ve içecek
Tekstil
Giyim
Ana metal
B.y.s makine ve ekipman
Motorlu kara taþýtý
ÝMALAT SANAYÝ ORTALAMASI

11.7 Ýhracatta Kalite ve Rekabet
Sektörlerin ihracat performanslarýný deðerlendirmek için yukarýda (bkz. Bölüm 10)
YSHÝ veri seti ile DTÝ veri setini eþleþtirme yolu seçilmiþti. Böylece YSHÝ veri setinde
imalat sanayinde yer alan giriþimlere atanmýþ 2 hane NACE Rev. 2 faaliyet kodu ile bu
giriþimlerin DTÝ veri setinde yer alan ürün bazýnda ihracat bilgileri arasýnda irtibat
kurulabilmiþ, bu ürünleri 2 hane faaliyet kodu düzeyine toplayarak sektör düzeyinde
ihracat performansý hakkýnda deðerlendirme yapma imkaný bulunmuþtu. Bu yaklaþýmýn
avantajý imalat sanayi alt sektörleri ile ihracat verileri arasýndaki irtibatýn doðrudan bu
sektörlerde yer alan giriþimler vasýtasý ile kurulmuþ olmasý ve sektör ihracatýna iliþkin
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deðerlendirmelerin doðrudan o sektörde yer alan giriþimlerin ihracat faaliyetleri üzerinden
yapýlabilmesiydi. Bu çalýþmanýn sýnýrlarý dýþýnda kalmakla birlikte, örneðin giriþimlerin
verimliliði ile ihracatlarý arasýndaki iliþki irdelenmek istense izlenecek yaklaþým bu olurdu.
Öte yandan bu yaklaþýmýn sýnýrlarý da ilgili bölümde tartýþýlmýþtý. Birincisi, YSHÝ ile DTÝ
veri setleri arasýndaki eþleþtirme mükemmel deðildir. Ýkincisi kimi imalat sanayi giriþimlerinin
ürettikleri ürünler doðrudan kendileri tarafýndan deðil dýþ ticaret þirketleri tarafýndan
ihraç edilmekte, dolayýsýyla imalat sanayi alt sektörleri ihracatýnda gözükmemektedir.
Bu bölümde farklý bir yaklaþým izlenecek ve dýþ ticaret ile imalat sanayi alt sektörleri
arasýnda irtibat kurmaya çalýþmak yerine doðrudan ihracat istatistikleri kullanýlacaktýr.
Ýhracat ürünleri 6 hane Harmonize Sistem'e (HS 2007) göre sýnýflandýrýlmýþtýr. Ne yazýk
ki bu sýnýflandýrma ile NACE Rev2 arasýnda geçiþ bulunmamaktadýr. Dolayýsýyla bu
bölümde sadece HS 2007 kodlarýný kullanarak NACE Rev. 2 2 haneli kodlara göre seçilmiþ
sektörlere aþaðý yukarý tekabül eden ürün sepetleri ele alýnacaktýr. Bu amaçla UN
Comtrade veri seti kullanýlmaktadýr. HS 2007 kodlarý 2007 yýlýndan itibaren kullanýlmaya
baþlanmýþtýr. 2012 verilerinin mevcut olmasý da bir avantaj sayýlabilir.
Ele alýnan ürün sepetleri þunlardýr:
- Gýda ve içecek: HS 2007 Kýsým 16-22
- Tekstil: HS 2007 Kýsým 50-60
- Giyim: HS 2007 Kýsým 61-63
- Ana metal: HS 2007 Kýsým 72 (demir ve çelik)
- Makine ve teçhizat: HS 2007 Kýsým 84 ve 8520
- Motorlu kara taþýtý: HS 2007 Kýsým 8721
Þekil 22'de bu þekilde oluþturulmuþ ürün sepetlerinin 2007 ve 2012 yýllarýnda göreli
birim deðerlerinin aðýrlýklý ortalamasý gösterilmektedir. 2012 yýlýnda motorlu kara taþýtlarý
ortalama göreli birim deðeri yüzde 50 iken, bu oran demir-çelik ve gýda-içecekte yüzde
35 civarýnda, tekstil, giyim ve makine ve teçhizatta ise sýrasýyla yüzde 36, yüzde 32 ve
yüzde 30 düzeyindedir. Ortalama göreli birim deðerler tüm sektörlerde 2007-2012 yýllarý
arasýnda düþüþ kaydetmiþtir. Bu bulgu, eðilim olarak bu sektörlerde ihracat artýþýnýn
kaliteden çok fiyat rekabetine dayandýðý ihtimalini ortaya koymaktadýr. Dikkat edilirse
Þekil 22'deki deðerler, yukarýda doðrudan giriþim verilerinden hesaplanan ve Þekil 19'da
sunulan göreli birim deðerlere yakýndýr ancak sektör (veya ürün paketi) sýralamasý
farklýdýr. Ýki þekil arasýndaki farkýn bir bölümü yýl farkýndan kaynaklanmaktadýr. Ama
daha önemlisi, Þekil 19'daki göreli birim deðerler YSHÝ imalat sanayinde bulunan
giriþimlerin ihracat verilerinden, Þekil 22'deki veriler ise doðrudan ürün paketlerinden
hesaplanmýþtýr.
20

Bu kýsýmlarýn tanýmlarý þöyledir: 84- Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler;
bunlarýn aksam ve parçalarý; 85 - Elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetmeverme cihazlarý; aksam-parça-aksesuarý
21
Kýsým 87: Motorlu kara taþýtlarý, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diðer kara taþýtlarý; bunlarýn aksam, parça,
aksesuarý
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Þekil 22: Seçilmiþ Sektörlerde Ortalama Ýhracat Göreli Birim Deðeri

Ürün temelinde göreli birim deðerlerinin son yýllardaki evrimini takip etmek üzere
Þekil 23'te her bir ürün grubu için yatay eksende ihracat ürünlerinin 2012 yýlýnda toplam
ihracat içindeki paylarý dikey eksende ise ürünlerin göreli birim deðerlerinde 2007-2012
yýllarý arasýndaki deðiþim gösterilmektedir. Her bir grafikte yatay kýrmýzý çizginin üzerinde
kalan noktalar göreli birim deðeri artan, altýnda kalan noktalar ise göreli birim deðeri
azalan ürünleri yansýtmaktadýr. Tüm sektörlerde birçok üründe göreli birim deðerlerinde
düþüþ gerçekleþmiþtir. Hemen tüm sektörlerde göreli birim deðeri düþen ürün sayýsý
artan ürün sayýsýndan daha fazla gibi gözükmektedir. Buna karþýlýk özellikle makine ve
teçhizat ve motorlu kara taþýtý sektörlerinde göreli birim deðeri ciddi biçimde artmýþ olan
ürünler de göze çarpmaktadýr.22

22

Göreli birim deðerlerdeki hareketler, muhtemelen pazar ve uluslararasý rekabet þartlarýndaki deðiþimlere baðlý
olarak yýldan yýla ciddi oynamalar gösterebilmektedir. Giyim sanayinde 2007-2010 yýllarý arasýnda daha fazla
sayýda ürünün göreli birim deðeri artýþ göstermiþtir. 2012 yýlýnda gözlemlenen düþüþlerin geçici bir durumu mu
yoksa daha yapýsal bir eðilimi mi gösterdiðini tespit etmek için daha ayrýntýlý bir analiz faydalý olacaktýr.
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Þekil 23: Ýhracat Paylarý (2012) ve Göreli Birim Deðerlerde Deðiþim (2007-2012)
Tekstil
Göreli birim fiyatlardaki deðiþim (2007-2012) ve ihracat paylarý (2012), tekstil
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Þekil 24'te ise seçilen ürün paketlerinde 2007-2012 yýllarý arasýnda ürünlerin toplam
ihracat içindeki paylarýndaki deðiþim (yatay eksen) ile göreli birim deðerlerindeki deðiþim
(dikey eksen) gösterilmektedir. Bu bilginin sektör analizlerinde özellikle faydalý olabileceði
düþünülmektedir. Her bir grafikte kuzey-doðu kadrandaki noktalar ürün grubunda hem
birim deðerlerini hem de ihracat içindeki paylarýný arttýrmýþ ürünlerdir, bir anlamda ürün
grubunun "star"larý sayýlabilir. Güney-batý kadranýndaki ürünler "gerileme tehlikesi altýnda
olan" veya "gerileme içine girmiþ" ürünlerdir; bu ürünlerin hem göreli birim deðerleri
hem de ihracat paylarý düþmüþtür. Güney-doðu kadranýndaki ürünler ise fiyat rekabetine
dayalý büyüme eðilimi içinde olan ürünlerdir. Örnek vermek gerekirse, hem giyim
sektöründe hem de motorlu kara taþýtý sektöründe birçok ürün gerileme tehlikesi altýnda
gözükmektedir. Buna karþýlýk gýda ve içecek ve demir-çelik sektörlerinde ürün fiyat
rekabetine dayalý bir biçimde ihracattaki paylarýný arttýran çok sayýda ürün göze
çarpmaktadýr. Ýhracatta uzun dönemli baþarý kuzey doðu kadranlarda daha fazla ürünün
bulunmasýný gerektirmektedir.
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Þekil 24: Göreli Birim Deðer ve Ýhracat Paylarýnda Deðiþim (2007-2012)
Tekstil
Göreli birim fiyatlardaki deðiþim (2007-2012) ve ihracat paylarý (2012), tekstil
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12. SONUÇ
Bu çalýþmada imalat sanayi alt sektörlerinde firma dinamiklerini anlamak ve sektör
performanslarýný deðerlendirmek için yararlý ve gerekli olduðuna inanýlan bir dizi gösterge
hesaplanmýþ ve tartýþýlmýþtýr. Çalýþmanýn amacý hem sektör deðerlendirmeleri hem de
sanayi politikalarýnýn tasarýmý için gerekli ve faydalý olan ve objektif göstergelerden
oluþan bir veri altyapýsýnýn oluþmasýna katkýda bulunmaktýr. Çalýþmada seçilen göstergelerin
ana esin kaynaðý, "yaratýcý yýkýcýlýk" fikridir.
Çalýþmada sunulan göstergeler verimlilik, verimlilik artýþý, verimlilik artýþýnýn bileþenleri,
verimliliðin giriþimler arasý yatay kesit daðýlýmý ve serpilmesi, bu daðýlýmýn zaman içindeki
deðiþimi, yaratýlan ve yok olan iþler ile giriþimlerin Ar-Ge ve bilgi temelli sermaye
yatýrýmlarýný irdelemektedir. Dýþ ticaret alanýnda ise sektör düzeyinde ihracatýn geliþmiþlik
düzeyi ile kalite göstergesi olarak kabul edilen ihracat birim deðerlerinin konumunun
zaman içindeki deðiþimi irdelenmiþtir.
Bu çalýþma bir baþlangýç sayýlmalýdýr. Burada geliþtirilen göstergelere yenilerinin
eklenmesi düþünülebilir. Örneðin, piyasaya yeni giren giriþimlerin zaman içindeki
dinamiklerini daha iyi anlamak faydalý olacaktýr. Bunun için yeni giren giriþimlerin zaman
içindeki dinamiklerini daha iyi anlamak, ne kadarýnýn yaþadýðýný, ne kadarýnýn ne kadar
bir süre içinde piyasayý terk ettiðini irdelemek faydalý olacaktýr. Yeni giren giriþim
dinamiklerinin sektörler arasý önemli farklýlýklar göstermesi þaþýrtýcý olmayacaktýr.
Verimlilik ve ihracat, sanayi politikasýnýn iki temel unsurunu oluþturmaktadýr. Veri
düzeyinde sektör dinamikleri ile ihracat dinamikleri arasýndaki iliþkinin ayrýntýlý bir
biçimde irdelenmesi faydalý olacaktýr. Bunun için farklý sýnýflandýrma sistemlerinin (örneðin
Harmonize Sistem ve NACE Rev. 2) birbiriyle daha iyi konuþabilmesi yararlý olacaktýr.
Bunun için belki Türkiye'ye özgü (yani Türkiye imalat sanayi alt sektörlerindeki giriþimlerin
ihraç ettiði ürünlere odaklaþan) ihracat ürün paketlerinin oluþturulmasý düþünülebilir.
Daha ayrýntýlý irdelenmesi gereken bir baþka alan da verimlilik ile ArGe ve bilgi
temelli sermaye yatýrýmlarý arasýndaki iliþkidir. Örneðin Ar-Ge yapan ve yapmayan
þirketlerin verimlilikleri karþýlaþtýrýlabilir; ne tür giriþimlerin (büyük/küçük, genç/yaþlý
vs.) Ar-Ge ve bilgi temelli yatýrýmlarý yaptýklarý irdelenebilir.
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Bir baþka konu çalýþan sayýsý 20'den az olan giriþimler ile ilgilidir. Bu giriþimlerin
analiz dýþýnda kalmasý kuþkusuz önemli bir eksikliktir. Özellikle giriþ ve çýkýþlar, giren
ve çýkan giriþimlerin verimlilik artýþýna katkýsý, iþ yaratma ve iþlerin yok olmasý gibi
konularda hesaplanan göstergelere çalýþan sayýsý 20'den az olan giriþimlerin de katýlabilmesi
sektör dinamiklerini anlamak açýsýndan büyük bir katký saðlayacaktýr. Ayrýca bu sayede
üretilen bilgi sanayi politikasý ile küçük ve orta ölçekli giriþimlere yönelik politikalarýn
birbirini daha iyi tamamlayabilmesine de yardýmcý olacaktýr.
Son olarak, TFV gerek genel olarak imalat sanayi, gerek alt sektör dinamiklerini
anlamak için kilit bir deðiþkendir. TFV çok farklý yöntemlerle hesap edilebilmektedir.
Bu faklý yöntemlerin ayrýntýlý bir biçimde karþýlaþtýrýlmasý, güçlü ve zayýf yönlerinin ortaya
çýkarýlmasý önemli bir katký olacaktýr.
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EK: Veriler Hakkýnda Bilgilendirme23
Yýllýk Sanayi ve Hizmet Ýstatistikleri:
Yýllýk Sanayi ve Hizmet Ýstatistikleri (YSHÝ) 2003-2011 Türkiye'deki yapýsal ekonomik
deðiþimleri izlemek ve ölçmek için TÜÝK tarafýndan derlenen istatistiklerdir. 2003-2008
yýllarý için faaliyet sýnýflamasý olarak NACE Rev.1.1, 2009-2011 yýllarý için NACE Rev.2
kullanýlmýþtýr. NACE sýnýflamasý AB ülkelerinde kullanýlan ekonomik faaliyet sýnýflamasýdýr.
YSHÝ'nde firmalarýn sayýsý, faaliyeti, cirosu, yatýrýmlarý, giderleri hakkýnda detaylý bilgi
elde etmek mümkündür. YSHÝ gözlem birimi olarak giriþimi esas almaktadýr. Giriþim
"kaynaklarýn tahsisine iliþkin karar alma özerkliðini kullanarak, mal ve hizmet üreten
bir organizasyon birimi" olarak tanýmlanmýþtýr. Giriþimler bir veya birden fazla faaliyet
yürüten bir veya birden yerel birime sahip gerçek veya tüzel kiþiliklerdir. Yerel Birim,
giriþimin merkez, büro, maðaza, büfe, fabrika, atölye, depo gibi adresi coðrafi olarak
tanýmlanabilen yerleþik olan bölümü olarak tanýmlanmaktadýr. Giriþim merkezi de yerel
birim sayýldýðý için küçük þirketler tek yerel birimden müteþekkir giriþimlerdir diyebiliriz.
Bu çalýþmada NACE Rev. 2 2 hane düzeyinde imalat sanayi alt sektörleri ele alýnmaktadýr.
Sýnýflandýrma yönteminde deðiþiklik
YSHÝ'nde giriþimlerin bulunduklarý sektörler 4 haneli NACE faaliyet kodlarý ile
belirlenmektedir. Yukarýda belirtildiði gibi YSHÝ'nde ekonomik faaliyetlerin
sýnýflandýrýlmasýnda 2009 yýlýnda bir deðiþiklik yapýlmýþ ve NACE Rev.1.1'den NACE Rev.
2 sýnýflandýrma yöntemine geçilmiþtir. Sýnýflandýrma yönteminde meydana gelen bu
deðiþiklik Avrupa Birliði genelinde de gerçekleþmiþtir, ve arkasýnda teknolojik deðiþimin
sonucunda faaliyet alanlarýnda ortaya çýkan yapýsal deðiþiklikleri ve ortaya çýkan veya
önemi artan faaliyet alanlarýný istatistiklere yansýtmak hedefi bulunmaktadýr. Doðal olarak
bu deðiþikliðin sonucunda sektör taným ve içerikleri deðiþmiþ, bunun sonucunda verilerde
bir devamsýzlýk ortaya çýkmýþtýr. Bu iki sýnýflandýrma yöntemi arasýnda 4 hane düzeyinde
bire bir denklik bulunmamaktadýr. Yani NACE Rev 1.1 sýnýflandýrmasýna göre ayný 4
haneli faaliyet koduna sahip olan giriþimler NACE Rev. 2 sýnýflandýrmasýnda birbirinden
farklý 4 haneli faaliyet kodlarýna sahip olmuþtur. Benzer biçimde NACE Rev.2
sýnýflandýrmasýnda ayný 4 haneli faaliyet koduna sahip olan giriþimler de NACE Rev. 1.1
sýnýflandýrmasýnda farklý 4 haneli faaliyet kodlarýna sahip olabilmektedir. Bu durumda
sektörel verileri 2009 öncesi ve sonrasý tutarlý bir biçimde derlemek için 2009 öncesi ve
sonrasý gözlemlere uyumlu faaliyet kodlarýnýn atanmasý gerekmiþtir. Bu çalýþmada Erdoðan
(2011) temelinde TÜÝK tarafýndan gerçekleþtirilen uyumlaþtýrma kullanýlmýþ. Bu yaklaþým
ile tamsayým kapsamýndaki tüm gözlemlere 32 hane düzeyinde NACE Rev. 2 kodlarý
23

Burada verdiðimiz bilgiler TÜÝK'nun hazýrladýðý "metaveri"lerden derlenmiþtir. Daha detaylý bilgi ilgili sayfanýn
internet adreslerinde bulunabilir:
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1035
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1082
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atanabilmiþ, böylece çalýþan sayýsý 20 ve ya fazla olan giriþimler düzeyinde dönemler
arasý kesintisiz sektörel göstergeler yaratmak mümkün hale gelmiþtir.
Hesaplama kurallarý ve yöntem
YSHÝ'nin derlenmesinde hem tamsayým hem de örnekleme yöntemleri beraber
kullanýlmaktadýr. Ýþ Kayýtlarý adres çerçevesi esas alýnarak 20 veya daha fazla çalýþaný
olan giriþimler ile özel bazý sýnýflarda faaliyet gösteren giriþimlerde tamsayým yöntemi,
20' den az çalýþaný olan giriþimlerde örnekleme yöntemi kullanýlmaktadýr.24 Örnekleme
birimi giriþim olduðundan karar verilirken giriþimin çalýþan sayýsýna bakýlýr. Çalýþan sayýsý
hesaplanýrken ücretle çalýþanlarýn yýllýk ortalama sayýsýna iþ sahibi ve ortaklar, ücretsiz
çalýþan aile fertleri ve çýraklarýn yýllýk ortalamasý de eklenir. Giriþim baz alýnarak NACE
Rev.2 sýnýf (4 hane) düzeyinde tüm Türkiye için, yerel birim ise NACE Rev.2 bölüm (2
hane) düzeyinde bölgesel tahminler üretilmektedir.
ÝV ve TFV hesaplarken kullandýðýmýz bazý deðiþkenler YSHÝ kapsamýnda þu þekilde
tanýmlanmýþtýr:
Ciro: Ciro referans dönemde gözlem birimi tarafýndan fatura edilmiþ mal ve hizmet
satýþlarýnýn toplamýdýr.
Üretim deðeri: Üretim deðeri, satýþa dayalý, stok deðiþmelerini ve mal ve hizmetlerin
yeniden satýþýný içeren, birim tarafýndan fiilen üretilen miktarýn parasal deðeridir.
Faktör maliyeti ile katma deðer: Faktör maliyeti ile katma deðer iþletme sübvansiyonlarý
ve dolaylý vergilerdeki düzeltmelerden sonra, iþletme faaliyetlerinden elde edilen gayri
safi gelirdir.
Bu deðiþkenler yine TÜÝK tarafýndan yayýnlanan sektörel Üretici Fiyat Endeksleri
kullanýlarak 2003 sabit TL fiyatlarýna dönüþtürülmüþtür.
TFV hesaplarý için sermaye miktarý YSHÝ istatistiklerinde yer almamaktadýr. Her giriþim
için firma tarafýndan belirtilen amortisman giderleri kullanýlarak giriþim düzeyinde sermaye
stoðu tahmin edilmiþtir. Gözlemlerin yaklaþýk yarýsý için amortisman giderleri sýfýr olarak
gözükmektedir. Gerçekte sermaye miktarýnýn amortisman giderlerinin belli bir katý
olduðunu varsayarsak, bu durum giriþimlerin yarýsýnýn sermaye olmadan üretim yaptýklarý
anlamýna gelir. Bu kulaða pek gerçekçi gelmemektedir. Bunun muhtemel sebebi YSHÝ
verilerinde amortismanlarýn sermaye mallarýnýn yýpranma ve aþýnmasýna baðlý deðer
kaybýný ölçmekten ziyade muhasebe kayýtlarý açýsýndan gider kalemi olarak düþünülmesidir.
Giriþimlerin yarýsý için sýfýr amortisman varsaymanýn gerçekçi olmayacaðýndan hareketle
amortisman gideri sýfýr gözüken firmalar için bir amortisman gideri tahmin edilmiþtir.
24

Tamsayým kapsamýna 20 ve daha fazla çalýþaný olan tüm giriþimler ile NACE Rev.2 sýnýflarýna göre (4 hane)
giriþim sayýsý 100'ün altýnda kalan sektörlerdeki tüm giriþimler girmektedir.
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Bu tahmin için giriþimlerin büyüklüðü, faaliyet sýnýflamasý, elektrik ve enerji tüketimleri
ve içinde bulunulan yýl deðiþkenleri kullanýlmýþtýr. Bu þekilde hesapladýðýmýz isnat edilen
(imputed) amortisman ile gerçek amortisman arasýndaki korelasyon katsayýsý % 82'dir.
Giriþimlerin sermaye stokunun gözlemlenen ve isnat edilen amortisman deðerlerinin 10
katý olduðu varsayýlmýþtýr. Türetilen sermaye verileri GSYH zýmni yatýrým deflatörü ile
sabit fiyatlara dönüþtürülmüþtür.
TFV endeksinin hesaplanmasýnda Solow (1957) tarafýndan geliþtirilen "büyüme
muhasebesi" yaklaþýmý benimsenmiþ ve TFV endeksi kalýntý (residual) olarak ölçülmüþtür.
Büyüme Muhasebesi yaklaþýmýnda üretim fonksiyonu parametrelerinin ( , ) ve üretimde
kullanýlan girdi miktarýnýn bilinmesine ihtiyaç vardýr. Basit bir Cobb-Douglas üretim
fonksiyonu varsayýyoruz:

Y katma deðeri, K sermaye stoðunu ve L çalýþan sayýsýný göstermektedir. A ise
teknolojik seviyeyi göstermektedir. ve sýrasýyla çýktýnýn sermaye ve emek esnekliklerini
temsil etmektedir. YSHÝ'de çalýþan sayýsý, sermaye stoðu ve katma deðer doðrudan
bildirilmektedir. Sermaye stoku yukarda anlatýldýðý gibi türetilmiþtir. Üretim fonksiyonunun
parametreleri ( , ) doðrudan YSHÝ verilerinden elde edilebileceði gibi ekonometrik
yaklaþým ile tahmin de edilebilir. Bu çalýþmada ekonometrik yaklaþým benimsenmiþ,
ölçeðe göre sabit getiri varsayýlarak ( + =1) imalat sanayi alt sektörleri (NACE rev.2 2
hane seviyesinde) için üretim fonksiyonu parametreleri Sýradan En Küçük Kareler yöntemi
ile tahmin edilmiþtir. Giriþimlerin toplam çalýþan sayýsý (ücretli ve ücretsiz), sermaye
stoku kullanýlarak ve tahmin edilen üretim fonksiyonu parametreleri kullanýlarak her
giriþim için bir TFV endeksi kalýntý (residual) olarak hesaplanmýþtýr.25

Dýþ Ticaret Ýstatistikleri:
Dýþ Ticaret Ýstatistikleri (DTÝ) 2002-2011 Türkiye'nin ihracat ve ithalat akýmlarýný
detaylý olarak gösteren istatistiklerdir. DTÝ'ni derlemede Harmonize Sistem 12-hane
kullanýlmaktadýr. Ýlk 8 hane uluslararasý (CN), son 4 hane ulusaldýr. Ýstendiði takdirde
TÜÝK bu istatistikleri SITC (Rev.2 Rev.3 ve Rev.4), ISIC (Rev.2, Rev.3 ve Rev.4), BEC,
CPA, ve CPC sýnýflamalarýnda da kullanýcýlara sunmaktadýr.
Gümrük antrepolarý, serbest bölgeler, gümrüksüz satýþ maðazalarý Türkiye'nin gümrük
sýnýrlarý dýþý olarak kabul edilmektedir. Buralardan yapýlan ithalat-ihracat DTÝ'nde yer
almamaktadýr. 100 ABD dolarý altýndaki iþlemler, transit ticaret ve parasal altýn ticareti
DTÝ'nde yer almaz. Son olarak, bavul ticareti DTÝ rakamlarý içinde yer almamaktadýr.
25

Çalýþma sýrasýnda TFV birçok farklý yöntemle hesaplanmýþ, çalýþma için en uygun yöntemin burada açýklanan
yöntem olduðuna karar verilmiþtir. TFV hesaplama yöntemleri hakkýnda ayrýntýlý bir tartýþma için bkz. Atiyas ve
Bakis (2014).
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Ýhracat FOB, ithalat CIF olarak deðerlendirilmektedir. Temel veri kaynaðý gümrük
beyannameleridir. Yapýlan ticaretin deðeri, birimi (kg, adet, m2 vb.), ithalat için hangi
ülkeden alýndýðý, ihracat için hangi ülkeye yapýldýðý Harmonize Sistem 12-hane detayýnda
derlenmektedir.
YSHÝ ile DTÝ'ni giriþim kimlik numaralarýný kullanarak eþleþtirmek mümkündür.
YSHÝ'de sadece 20 ve daha fazla çalýþaný olan giriþimler tamsayým kapsamýnda olduðundan
bu giriþimleri her iki veri setinde izlemek mümkündür. Örneklem yöntemiyle izlenen
giriþimler sadece YSHÝ'nde göründükleri yýl DTÝ ile eþleþebilmektedir. Bu dezavantajlara
raðmen Atiyas ve Bakis (2013) YSHÝ'nde görünen giriþimlerin ihracatýnýn 2010 yýlýnda
toplam ihracatýn yaklaþýk % 83'ünü oluþturduðunu hesaplamýþlardýr.
Araþtýrma-Geliþtirme Ýstatistikleri:
TÜÝK tarafýndan derlenen Araþtýrma-Geliþtirme (Ar-Ge) istatistikleri ile Ar-Ge faaliyetleri
ve bu faaliyetlerin yürütülmesinde kullanýlan girdilerin (insan gücü, finansal kaynak)
tespiti amaçlanmaktadýr. Ar-Ge istatistikleri, OECD üyesi diðer ülkelerde de uygulanan
standart bir anket yolu ile derlenmektedir. Ar-Ge istatistikleri faaliyet sýnýflamasý olarak
NACE Rev.2'yi kullanmaktadýr.
Verinin kapsamý:
Ar-Ge istatistikleri kamu, ticari ve yüksek öðretim kesimlerinde uygulanan yýllýk
anketler ile derlenmektedir. Ar-Ge araþtýrmalarýnýn kapsamýna tüm kurum ve kuruluþlarý,
kamu iktisadi teþebbüsleri ve Ar-Ge yaptýðý bilinen veya Ar-Ge desteði aldýðý önceden
tespit edilen tüm ticari giriþimler girmektedir. Kar amacý gütmeyen özel sektör kuruluþlarý
kapsam dýþýdýr. Araþtýrma kapsamýnda yer alan giriþimler:
- Türkiye Teknoloji Geliþtirme Vakfý (TTGV), Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarý
Baþkanlýðý (TEYDEB) ve KOSGEB tarafýndan Ar-Ge desteði saðlananlar,
- Yýllýk Ýþ Ýstatistikleri Araþtýrmasý sonuçlarýna göre sanayi ve hizmet sektöründe ciro
ve katma deðerin her biri için ayrý ayrý sýralý ilk 500 giriþim,
- 5746 sayýlý Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkýndaki kanunun ,madde 3/3,
sigorta prim desteði indiriminden yararlanan giriþimler
- Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinde faaliyet gösteren giriþimler,
- Daha önceki uygulamalarda Ar-Ge faaliyetinde bulunduðu bilinen giriþimler (Yapýsal
Ýþ Ýstatistikleri Araþtýrmasý ile Ar-Ge Araþtýrmasý sonuçlarýna göre).

96

Ar-Ge istatistiklerinde 2003-2010 yýlarý arasý yaklaþýk 15000 giriþim yer almaktadýr.
Giriþim numaralarýný kullanarak bu veri setini YSHÝ ile eþleþtirmek mümkündür. Bu
giriþimlerden yaklaþýk 9000 tanesinin ayný zamanda YSHÝ verisinde yer aldýðý tespit
edilmiþtir. Ar-Ge veri setinde yer almayan giriþimlerin Ar-Ge harcamasý yapmadýklarýný
varsayýyoruz.
Göreli Birim Deðer
DTÝ'nde kalite göstergesi olmadýðý için literatür birim deðeri kalite göstergesi olarak
kullanmaktadýr. Reis ve Farole (2012) Harmonize Sistem 6 hane seviyesinde tanýmlanan
her bir ihraç ürünü için "göreli birim deðer"i (GBD) þu þekilde tanýmlamaktadýr: O ürünü
ihraç eden tüm ülkeler içinde en yüksek birim deðere sahip 90. yüzdelik dilimdeki ülke
referans olarak alýnýp, tüm ülkelerin birim deðeri bu referans deðere bölünmek suretiyle
ülkelerin GBD'leri elde edilmektedir. NACE Rev.2 2 hane düzeyinde toplulaþtýrmalar
için giriþimlerin ihracat paylarý aðýrlýk olarak kullanýlmak suretiyle aðýrlýklý ortalamalar
kullanýlmýþtýr.
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