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ÖZET 

 
Bu çalışmada Türk üretim sektörünün, örnek bir sektör bazında dış ticaretini ve teknolojik 
yapısını incelemek, teknolojiye yapılan yatırımların Türk dış ticaretini ne yönde etkilediğini 
belirlemek ve bu sayede dış ticaret, teknoloji ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Dünya imalat sanayinde önemli bir yeri bulunan elektronik sektörü, başta Uzak Doğu ülkeleri 
olmak üzere yeni gelişmiş ülkelerde lokomotif sektör olmuştur. Dolayısıyla bu çalışmada 
elektronik sektörünü incelemek, hem büyük uluslararası pazarlara sahip olmasıyla dış ticarete 
açıklığı, hem de hergün değişen teknolojisiyle, AR-GE yatırımlarına uygunluğu bakımından 
doğru olacaktır. 

Tezin ilk aşamasında dünyada ve Türkiye’de elektronik sektörü ele alınmıştır. Fazla sayıda alt 
sektör ve geniş bir ürün yelpazesine sahip olan elektronik sektörünün iki alt sektörü detaylı 
incelenmiştir: Türkiye’nin en ileri seviyede oldugu tüketici elektroniği ve teknolojik olarak 
halen gelişmekte olan bilgisayar alt sektörü. Tezin odağı durumunda olan televizyon ve 
bilgisayar ürünleri ile ilgili üretim, tüketim, ihracat ve ithalat rakamları bu bölümde 
bulunabilir. Elektronik sektöründe söz sahibi olmuş gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki 
çalışmalara da değinilmiştir. 

Türkiye’nin televizyon ve bilgisayar üretiminde söz sahibi iki önemli kuruluşu Beko 
Elektronik A.Ş. ve Vestel Elektronik örnek firmalar olarak ele alınmıştır. Firmaların üretim, 
ihracat ve AR-GE harcamaları değerlendirilmiştir. Dış ticaret – teknoloji yatırımları ilişkisi bu 
firmalardan elde ettiğimiz çıktılarla test edilmiştir. 

Bu ilişkiyi kurmak için korelasyon denklemleri kurulmuş ve bu denklemlerin güvenilirliği 
ölçülmüştür. Bu amaçla t-dağılımı tablosu kullanılmıştır. 

Televizyon ve bilgisayar sektörlerinde Türkiye, dünyada bu sektörlerde söz sahibi olmuş 
ülkelerle karşılaştırılmıştır. Televizyon ve bilgisayarın ürün dönemleri çıkarılarak hangi ürüne 
yatırım yapmanın daha rasyonel olacağı tespit edilmeye çalışılmıştır. Ürün dönemleri 
teorisinin anlatımını Bölüm 1’de bulabilirsiniz. 

Sonuç bölümünde, elde edilen bulgular şu şekilde değerlendirilmiştir: Türkiye’nin dış 
ticaretini artırması için teknolojiye yatırım yapması gerekir. Bu yatırım belli sektör veya 
ürünlere odaklandırılmalıdır. Bunun için en uygun olan sektör bilgisayar sektörüdür. 
Türkiye’nin Avrupa’da lideri olduğu televizyon sanayinde yerini koruması için ise dünyadaki 
yeniliklere ayak uydurmalı ve teknolojiye gerekli yatırımı yapmalıdır. Özel sektör bu 
yatırımlara teşvik edilmelidir. Bu konuda devletin üzerine düşen görevler vardır. Özel 
teşebbüslere mali ve ticari kolaylıklar sağlanmalıdır. Devlet, üniversite, özel teşebbüs üçgeni 
verimli bir şekilde çalıştırılmalıdır.  
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STUDY OF TURKISH ELECTRONICS INDUSTRY, ITS FOREIGN TRADE AND 
TECHNOLOGICAL FORMATION 

 

SUMMARY 

 
The aim of this study is to observe Turkish manufacturing industry with its foreign trade and 
technological formation, to find out how the investments made on technology are affecting 
Turkish foreign trade, and to clarify the relation between foreign trade and technology. 

In this respect, Turkish Electronics Industry is chosen. Electronics industry, which is one of 
the main sectors of world manufacturing industry, has been the dominating sector for the new 
developed countries, especially Far East countries. Therefore, examining electronics industry 
in this study will be correct as it is open to foreign trade with its large international markets 
and it is suitable for R&D investments with its ongoing developing technology.   

Firstly the electronics industry in the world and in Turkey is handled. Because of the fact that 
it has many sub-sectors and owns large numbers of products, two sub-sectors of electronics 
industry are chosen: Consumer electronics which is the main stream of Turkish Electronics 
Industry and computer electronics which is still in development technologically. The 
production, consumption, export and import statistics of television and computer, which are 
the focus of this study, can also be found in this chapter. The strategies made in developed 
and newly developed countries in electronics industry are also mentioned.   

Beko Eletronik A.S. and Vestel Elektronik, which are two important firms producing 
television and computer in Turkey, are chosen as examples. The production, export and R&D 
investments of these firms are observed. The relation between foreign trade and investments 
in technology is tested with the outputs of Beko and Vestel. 

The relation is evaluated with correlation equations and significance of these equations is 
calculated. The t-distribution table is used in this respect. 

Turkey is compared with countries which are the leaders in television and computer 
production. The product cycles of television and computer are evaluated. The important point 
is to define the correct product, on which the investment should be made. This definition is 
made by means of product cycles. The brief description of Product Cycle Theory can be 
found at Chapter-1. 

The results are analyzed in Conclusion. In order to increase its exports, Turkey must invest on 
technology.  This investment must be focused on some selected sectors or products. The most 
suitable sector is the computer electronics. Likewise, to save the first place in television 
production ranking in Europe, Turkey must trace the new technology of the world and make 
the necessary investments on technology. The private sector should be encouraged to make 
R&D investments. In this respect, government has some duties. There should be financial 
developments made by government to help the investments made. The efficiency of the 
triangle, government-university-firms, is important at this point. 
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GİRİŞ 

 

Türk ekonomisinin son 12 yılına baktığımızda yaşanan iki büyük krizi görüyoruz. 1994 ve 

2001 yıllarında Türk Lirası’nın döviz karşısında büyük değer kaybıyla sonuçlanan gelişmeler, 

iç piyasayı da olumsuz etkilemiştir. Yerli firmaların iç piyasa satışları belli dönemlerde bitme 

noktasına kadar gelmiştir. Yaşanan tecrübeler dış ticaretin önemini ortaya çıkarmış, istikrar 

arayan firmalarda ihracata yönelik üretim yapma fikri güçlenmiştir. 

İhracat ürünleri, dünyadaki teknolojik gelişimlere uygun, küresel talepleri karşılar özellikte 

olmalıdırlar. Dolayısıyla ihracatımızla ilgili ilk akla gelen husus, Türkiye’de ürün geliştirme 

konusunda yapılan çalışmaların durumudur. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada Türkiye’de 

teknolojiye yapılan yatırımın, dış ticarete olan katkısının değerlendirilmesi amaçlanmış, 

firmaların AR-GE harcamaları baz alınarak, teknolojiye yaptıkları yatırımların yurtdışı 

satışlarına katkıları incelenmiştir. 

Türk imalat sektörünün tamamını ele almak yerine, örnek bir sektör bazında dış ticaret 

gelirleri ve AR-GE giderleri incelenerek değerlendirilmiştir. Bu sektörün seçiminde üç faktör 

dikkate alınmıştır: (a) Sektör dünyada ve ülkemizde önemli bir pazar hacmine sahip olmalıdır 

(b) Teknolojiye ve kalifiye işgücüne bağlı olmalıdır (c) Uluslararası ticaret hacmi yüksek 

olmalıdır. Elektronik sektörü tüm bu özelliklere sahip olması bakımından böyle bir çalışmaya 

uygun bir sektördür. İleriki bölümlerde de anlatılacağı gibi yeni gelişmiş ülkelerin gelişiminde 

de elektronik sanayisinin önemli rolü vardır. Bu durum dikkate alındığında, Türkiye’nin de 

elektronik sektörüne yönlenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Ne tür ürünlere yatırım yapılması gerektiğini ortaya koymak, bu tezin ikinci amacıdır. Ürün 

geliştirmeye harcanan sermayeden verim almak için yatırımların doğru alanlarda kullanılması 

gerekir. Pazar ömrü bitmiş, piyasasını yeni geliştirilmiş ürünlere bırakmış bir mala yatırım 

yapılmamalıdır. Bu çalışmada böyle bir tespit yapabilmek için Ürün Dönemleri Teorisi 

kullanılmıştır. 

Tezin ilk bölümünde uluslararası ticaret teorileri üzerinde durulmuştur. Ürün Dönemleri başta 

olmak üzere temel ticaret teorileri kısaca açıklanmıştır. Ürün Dönemleri Teorisi’nin ilk 

yayınından sonra geçirdiği gelişmelere değinilmiş ve yeni ticaret teorileri kısaca anlatılmıştır. 

İkinci bölümde elektronik sanayinin dünyada ve Türkiye’deki konumu özetlenmiştir. 

Sektörün yapısı, dalları ve ürünleri belirtilmiştir. Gelişmiş ülkelerde elektronik sanayinin yeri 
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açıklanmış, gelişmekte olan ülkelerde ise lokomotif sektör özelliği gösterilmiş ve izlenen 

politikalardan bahsedilmiştir. Türkiye’de sektörün durumu üretim, satış, ihracat ve ithalat gibi 

temel kalemleri belirtilerek anlatılmıştır. Ülkemizin elektronik sektöründeki en büyük ihracat 

kalemi olan televizyon ile teknolojik evriminin başında olan bilgisayar ürünlerinin dünyada ve 

Türkiye’deki durumları daha detaylı olarak incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde Türkiye Elektronik Sektörü’nün üretim ve satış bakımından lider iki firması 

Beko Elektronik A.Ş. ve Vestel Elektronik ele alınarak, üretim, ihracat ve AR-GE yatırımları 

üzerinde durulmuştur. Firmaların teknoloji üretiminde kat ettikleri mesafe kısaca anlatılmıştır. 

Dördüncü bölümde bu iki firmanın verileri öncelikli olarak kullanılarak dış ticaret ile 

teknolojiye yatırım arasındaki ilişki sınanmıştır. Bu sınama için basit doğrusal korelasyon 

denklemi kurularak analiz edilmiştir. Türkiye genelindeki firmaların verilerini de kullanarak 

genel, betimsel bir analiz yapılarak yorumlanmıştır. Televizyon ve bilgisayarın seçilmiş 

gelişmiş ülkelerde ve Türkiye’deki üretim ve tüketim değerleri alınarak Ürün Dönemleri 

grafikleri çizilmiş ve yorumlanmıştır. 

Türkiye’nin sektördeki konumu, ileriye dönük yapılması gerekenler sonuç bölümünde 

tartışılmıştır. Teknolojiye yapılan yatırımın dış ticarete olan etkisi ve ülkemizin bu sonuç ile 

uygulaması gereken politikalar açıklanmıştır. 
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BÖLÜM 1 

 

ULUSLARASI TİCARET TEORİLERİ 

 

Uluslararası ticaret, ekonomistlerin her zaman ilgisini çeken bir konu olmuştur. Uluslararası 

ticaretin dayandığı etkenler üzerinde pek çok çalışma yapılmış ve teoriler kurulmuştur. Adam 

Smith’in Mutlak Üstünlük Teorisi klasik iktisat teorilerinin başlangıcı kabul edilir. Bu teoride, 

iki ülke iki ürün üretiyorsa, karşı ülkeye göre ucuza mal ettikleri ürünü üretmeli, pahalıya 

ürettikleri ürünü ise ithal etmelidir (Seyidoğlu, 1999:17). Burada geçen maliyet kavramı 

sadece emek maliyetidir. Mutlak Üstünlük Teorisi’nin zayıf tarafı iki gelişmiş ülke arasındaki 

ticaretin sebebini açıklayamamasıdır. Bu sebeple klasik ticaret teorilerin temelinin yaklaşık 

200 yıl önce Ricardo tarafından atıldığı kabul edilir (Evans, 1989). Literatürde Karşılaştırmalı 

Üstünlük veya Mukayeseli Avantajlar Teorisi olarak da geçen Ricardo Modeli’ne göre her 

ülke göreceli olarak hangi malda daha çok maliyet üstünlüğüne sahipse kaynaklarını o malın 

üretiminde kullanmalı ve ihraç etmelidir.  

Ricardo Modeli’nde de maliyetleri etkileyen tek unsur olarak emek gösterilmiştir. 

Ricardo’dan yaklaşık bir asır sonra Heckscher (1919) ve Ohlin (1933) işgücü ile birlikte 

sermayeyi de değişken olarak kullanarak kendi teorilerini kurmuşlardır. Heckscher-Ohlin 

Teorisi’ne göre her ülke hangi faktörde (işgücü, sermaye) daha zengin ise o faktöre dayalı 

malların üretiminde uzmanlaşır ve ihraç eder. Genel olarak kabul gören bu teori Leontief’in 

A.B.D. dış ticareti üzerine yaptığı sayısal araştırmanın yayınlanması ile sarsılmıştır. Leontief 

Paradoksu (El-Agraa,1983) olarak adlandırılan bu çalışmanın sonucunda A.B.D’nin, sermaye 

faktörü zengin bir ülke olmasına rağmen, Heckscher-Ohlin Teorisi’nin ortaya attığı söylemin 

aksine, ihraç ettiği mallardaki emek faktörü, ithal ettiği mallardan daha fazla olduğu ortaya 

çıkmıştır. Aynı şekilde sermaye faktörü ithal ettiği ürünlerde daha fazladır.  
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Tablo 1.1: Leontief Paradoksu’nun Sonuçları – A.B.D İhraç ve İthal Mallarının Sermaye ve 
Emek Değerleri (1947) 

 Sermaye [K] ($) Emek [L] (adam-yıl) K / L 

İhraç malları 2.550.780 182.313 13,991 

İthalata rakip mallar 3.091.339 170.004 18,184 

Kaynak: Gandolfo, G., 1998, International Trade Theory and Policy, Springer, Berlin 

Leontief’in bu çalışmasının sonrasında yeni ticaret teorileri üretilmeye başlamıştır. 

Heckscher-Ohlin Teorisi’nden farklı olarak bu yeni teorilerin çoğunda teknoloji faktörü de 

uluslararası ticareti etkileyen bir unsur olarak ele alınmıştır. Aşağıda bu yeni teorilerden 

önemli bazıları gözden geçirilmektedir. 

 

1.1. Bulunabilirlik Teorisi 

Kravis’in (1956) ileri sürdüğü teoriye göre her ülke elinde bulunmayan malı ithal eder. Bu 

malların üretilememesinin iki sebebi olabilir. Birincisi üretimi sağlayacak doğal kaynaklar 

(altın, petrol gibi) bulunmayabilir. Bu durum “kesin yokluk” olarak adlandırılır. “Göreceli 

yokluk” olarak açıklanan ikinci sebep ise teknoloji yetersizliklerden dolayı mal ya hiç 

üretilemez, yada üretimi engelleyecek oranlarda yüksek maliyetlerle üretilebilir. 

Kesin yokluk Heckscher-Ohlin Teorisi’nin bir uzantısı olarak kabul edilebilir. Teoride ticareti 

etkileyen faktörler olarak belirtilen sermaye ve işgücüne, doğal kaynakları eklemiş oluruz. 

Kravis’in teorisinin önemli bölümü ikinci kısmıdır. Kravis göreceli yokluk açıklaması ile 

teknolojiyi uluslararası ticareti etkileyen bir unsur olarak ele almıştır. 

Göreceli yokluğa neden olan iki sebep vardır: Teknik ilerleme ve ürünün değişimi. Teknolojik 

ilerleme ile sadece maliyetler düşürülmez, aynı zamanda tamamen yeni ürünler elde edilerek 

pazarda avantaj sağlanır. Teknolojinin kullanımı ile mevcut ürünlerin tasarımının 

değiştirilebilmesi sayesinde, Kravis geçici monopolcu rekabet gücü elde edileceğini 

savunmuştur. Yenilikçi firmalar yeni mallar üretirler. Kullanım amaçları dikkate alındığında 

bu ürünler eski ürünlerden farklı değillerdir. Fakat bu mallar değişik tasarımlar sayesinde 

tüketiciler tarafından değişik ürünler olarak kabul görebilir. Bu “değişik” malı üreten ülke az 

yada çok monopolist bir güce sahip olur ve başka ülkelerde tüketici, yerel üründen farklı 

bulduğu bu malı talep eder. Bunun sonucunda uluslararası ticaret oluşur.  
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1.2. Teknoloji Açığı Teorisi 

Teknoloji açığı hipotezi Posner (1961) tarafından ortaya atılmıştır. Kravis’in belirttiği yeni 

teknolojik ürünlerin sağladığı avantajları içeren teorinin devamı niteliğindedir. Ürün 

geliştirme çalışmaları ile üretilen mallar, uluslararası pazarda buluşçu ülkelere avantaj sağlar. 

Bir malı ilk üreten ülke, onun monopolcusu olur. Diğer ülkeler malı ithal ederken, aynı 

zamanda taklit yoluyla veya ürünün patent süresi dolduktan sonra malı üretmeye başlarlar. 

Taklitçi ülke, ucuz işgücü sayesinde daha düşük maliyetlerle malı üretir ve avantaj elde eder. 

Zamanla ürünü ilk bulan ve üreten ülke net ithalatçı olur. 

Malın buluşçu ülke tarafından ilk üretildiği ile taklitçi ülke tarafından üretilmeye başladığı 

zaman arasında geçen süreye “taklit süresi” denir. Taklit süresi (L) boyunca ürün yenilikçi 

ülke tarafından ihraç edilir. Posner bu süreyi yurtdışı reaksiyon süresi (l1), yurtiçi reaksiyon 

süresi (l2) ve öğrenme süresi (l3), olarak üçe ayırmıştır. Yurtdışı reaksiyon süresi, buluşçu 

ülkedeki firmaların yeni üründen başarılı bir şekilde faydalanmaya başlaması ile ürünü ithal 

eden ülkedeki rakip bazı şirketlerin ürün ile ilgilenmeye başlaması arasında geçen süredir. Bu 

ilk yerel şirketler kendi ülkelerinde malı ilk üretmek için rekabete girişirler. Yurtiçi reaksiyon 

süresi ise ithalatçı ülkedeki tüm firmaların yeni mal için yaşanan rekabeti fark etmeleri için 

gereken süredir. Öğrenme süresi ise bu firmaların malı nasıl üreteceklerini öğrenme 

süreleridir. Aslında öğrenme süresi tam olarak ithalatçı ülkede, ürünün üretime başlaması ile 

biter. Bu sebeple patent süresinin bitmesi veya patentin bu firmalara satılmış olması 

gereklidir. Mal taklitçi ülkede üretilmeye başlandığında ithalat sona erecektir. Buna göre taklit 

süresi aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

 L = l1 + l2 + l3 (1.1) 

Posner ihracat için gerekli “net süre”nin bulunması için taklit süresinden “talep süresi (λ)”nin, 

yani malın buluşçu ülke tarafından ilk üretilmeye başladığı zaman ile diğer ülkelerdeki 

tüketiciler tarafından talep edilmesi arasında geçen sürenin çıkartılması gerektiğini 

söylemiştir. Öyleyse net süre şu şekilde gösterilmelidir: 

 Net Süre = L - λ (1.2) 

Reaksiyon süresi veya öğrenme süresi çok kısa olabilir. Talep süresinin taklit süresinden daha 

uzun sürmesi mümkündür. Bu durumda ithalatçı ülkedeki firmalar malı üretebilir hale gelseler 
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de, üretime başlayamazlar. Ama bu durum konumuz dışıdır çünkü talep olmadan ticaret de 

olmayacaktır. 

Taklit başarı ile tamamlandıktan sonra taklitçi ülkenin ithalat miktarı düşmeye başlar. Ne var 

ki, zaman içinde buluşçu ülke tarafından sürekli bir buluş akışı (birim zamanda bulunan yeni 

ürün miktarı) olacaktır. Bu yüzden taklitçi ülke her zaman mal ithal eden bir ülke olarak 

kalacaktır. Ayrıca taklit süresi her ülke için aynı değildir ve yeni ürün birkaç ülke tarafından 

üretilmeye başlanabilse de buluşçu ülkenin ihracatını gerçekleştirebileceği ülkeler halen 

bulunmaktadır. Üstelik uzun süreli bir üretici olarak elinde bulundurduğu üretim tecrübesi 

sayesinde diğer ülkelere göre avantajlı durumdadır. 

Posner bir ülkenin dinamizmini, ülkenin buluş akışı ile yabancı buluşları taklit hızının bir 

fonksiyonu olarak niteler. İki ülkeli bir modelde, daha az dinamik olan ülke, ithal ettiği yeni 

malların maliyetini karşılamak için, kendi geleneksel ürünlerini daha düşük fiyatlarla ihraç 

etmek durumundadır. Bu sebeple dinamizmini artıracak yeni yatırımlara ayıracağı para 

miktarı dinamik ülkeye göre daha az olacaktır. Başka bir deyişle kendi düşük dinamizmi 

içinde kaybolacaktır. Diğer taraftan aynı dinamizm seviyesine sahip ülkeler arasında yapılan 

ticaret, kısa taklit süreleri sebebiyle, her ülkede genel bir büyüme hızı ile devam edecektir.   

 

1.3. Ürün Dönemleri Teorisi 

Ürün dönemleri hipotezi, teknoloji açığı hipotezinin genelleştirilmiş ve geliştirilmiş bir 

şeklidir. Vernon (1966) ve Hirsch (Gandolfo, 1998) tarafından ortaya atılmıştır. 

Hipotez temelde Teknoloji Açığı Teorisi’nin devamı niteliğindedir. Bir mal ilk önce ürünü 

geliştiren ülke tarafından üretilir. Ürün daha sonra taklit yoluyla başka ülkelerde üretilmeye 

başlar. Vernon bu coğrafi değişimi üç aşamada anlatmıştır. 

İlk aşama Yeni Ürün aşamasıdır. Firmaların piyasaya yeni bir mal sunarken düşünceleri yerel 

pazarlarının taleplerini karşılamaktır. Bu nedenle pazara en yakın olarak üretim firmanın 

kendi ülkesinde başlar ve yerel pazar ilk üretimin getirdiği yüksek maliyetleri karşılar. Bu 

açıdan A.B.D. gibi gelişmiş ve zengin ülkeler yeni ürünler geliştirmekte avantajlı 

konumdadır. Aslında Vernon çalışmasında A.B.D.’yi buluşçu ülkelere örnek göstermiştir. 

A.B.D’nin özelliği ortalama gelir düzeyi yüksek tüketicilere sahip olması sebebiyle bu tip 

tüketicilere yönelik ürünlerin A.B.D. pazarına rahatlıkla sürülebilmesidir. Böylelikle ilk 
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üretimin neden olduğu yüksek maliyetler rahatlıkla karşılanabilir. A.B.D’nin teknolojik 

gelişimlere yönlenmesine sebep olan diğer özelliği ise işgücünün pahalı olmasıdır. Bu sebeple 

işgücü maliyetlerini kısacak yeni makine ve ekipmana sıcak bakılır. 

Yeni ürün yerel pazarda tutulduğunda, üretici dış pazarlara girmeye başlayacak ve malını 

ihraç edecektir. Bu yeni döneme Olgun Ürün aşaması denir. Bu olgunlaşma döneminde firma 

için ilk üretim lokasyonunun önemi kalmamıştır ve yurtdışı tüketicilerine en iyi hizmeti 

vermenin yollarını arar. Buluşçu ülkedeki firmalar ya lisans yolu ile yada yeni pazarlardaki 

firmalarla direkt olarak birleşerek üretimini bu ülkelere kaydırır. Bu yeni ülkeler genelde 

gelişmiş ülkeler olur. Üretim lokasyonunun değişmesi ile firma fiyat farklılaştırmalarına 

gidebilecektir. Bu aşamada gelişmiş ülkelere olan ihracat sona erecek fakat diğer gelişmekte 

olan veya az gelişmiş ülkelerle olan ticaret devam edecektir. 

Ürün dönemlerinin son aşaması Standart Ürün aşamasıdır. Ürün standartlaşınca düşük 

maliyetler önem kazanır. Üretimin işgücünün ucuz olduğu az gelişmiş ülkelere kaydırılması 

avantajlı hale gelir. Sermaye odaklı mallarda dahi az gelişmiş ülkeler karlı önerilerde 

bulunarak, ülkelerini üretim için cazip hale getirebilirler. Vernon’a göre buluşçu ülkede mala 

olan talep artış hızında bir azalma olsa da, talep artmaya devam edecektir. Üretim yurtdışına 

kaydırıldığı için yenilikçi ülke ürününü ithal etmeye başlar. İthalatı önce diğer gelişmiş 

ülkelerden, sonra ise az gelişmiş ülkelerden yapar (Şekil 1.1). 
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Şekil 1.1 : Vernon Ürün Dönemleri Grafikleri  

Kaynak: Vernon, R., 1966. International Investment and International Trade in The Product 
Cycle, Quarterly Journal of Economics, May 1966 
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Vernon ve Hirsch’in sunduğu bu ilk model zaman içinde ekonomistlerce geliştirilmiş ve bazı 

yenilikler ortaya konmuştur. Wells (1972) bu tip bir çalışmasını sunmuştur. Wells, ürün 

dönemlerini Vernon ve Hirsch’in aksine beş aşamada vermiştir. İlk aşama, orijinal teoride 

olduğu gibi, buluşçu ülke (A.B.D. kastediliyor) malı tek başına üretmeye başlar ve tüm 

ülkelere ihraç eder. İkinci dönemde Avrupa’da (Wells gelişmiş ülkeler olarak Avrupa 

ülkelerini gösteriyor) üretim başlar ve Avrupa’ya olan ihracat düşmeye başlar ama üretimin 

başlamadığı diğer ülkelere ihracat devam etmektedir. Üçüncü aşamada Amerika’nın, üretimin 

olmadığı ülkelere yaptığı ihracatı, üretici diğer ülkelerin pazara müdahalesi ile azalmaya 

başlar. Avrupa ülkeleri ucuz işgücü avantajı ile az gelişmiş ülke pazarlarını ele geçirmeye 

başlarlar. Dördüncü aşamada yurtdışı üretimi, ulaşım ve gümrük masraflarını karşılayacak 

kadar ucuzlar. A.B.D. tamamen ithalatçı ülke durumuna düşer. Beşinci ve son aşamada az 

gelişmiş ülkeler ürünün ihracatçısı konumuna gelirler. 

Seyidoğlu (1999) bu teoriyi ayrıntılandırmış ve beş aşamalı fakat iki ülkeli olarak 

açıklamıştır. Bu yaklaşımda A.B.D., Avrupa, gelişmiş ülke veya az gelişmiş ülke 

sınıflandırması yoktur. Yenilikçi ülke ile taklitçi ülke vardır. İlk aşamada yenilikçi ülke tek 

üreticidir. Küçük çaplı bir üretim vardır ve sadece iç piyasanın ihtiyacını karşılar. İkinci 

aşamada dış piyasada oluşan talebi karşılamak üzere üretim artırılır ve ihracat başlar. Üçüncü 

aşamada üretim standartlaşır. Teknoloji lisans yoluyla yurtdışına satılır ve taklitçi ülke 

üretime başlar fakat iç piyasasının ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede değildir. Yenilikçi 

ülke ihracata devam eder. Dördüncü aşamada düşük maliyetli işgücü avantajı ile taklitçi firma 

pazarda üstünlük kurar ve üretimin ilk başladığı ülke ithalatçı pozisyonuna düşünce beşinci 

aşamaya geçilmiş olur (Şekil 1.2). 
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Şekil 1.2: Ürün Dönemleri Aşamaları  

Kaynak: Seyidoğlu, H., 1999. Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, Güzem 
Yayınları, İstanbul 

Ürün dönemleri teorisinden esinlenerek yapılan bir diğer çalışma da Nakit Akış Eğrileri’dir. 

Mansfield (1995) ile Norris ve Vaizey’in (1973) çalışmalarında buluşçu ülkede firmalar 

devamlı yeni ürünler geliştirirler. Yeni tipte, çeşitte, modelde ve jenerasyonda ürünler 

sunulur; genellikle bu değişik ürünler birbirleriyle bir şekilde bağlantılıdır. Bu yüzden tek bir 

spesifik üründe odaklanmak ve onun ürün dönemlerini incelemek konuya çok dar bir 

pencereden bakmak anlamına gelmektedir. Aslında yenilikçi bir firmanın bütün ürünlerinin 

akış diyagramlarını üst üste koyup bu yeni oluşan grafik incelenmelidir. Bu yeni oluşturulan 

şekil, Şekil 1-3 tipinde olacaktır. Bu diyagramlar grafikte olduğu gibi nakit akışını 

gösterebildiği gibi, Üretim ve Tüketim miktarlarına göre de çizilebilir. Grafikteki P1, P2, P3, 

P4 gelir ve yatırımları ilişkili değişik ürünleri ifade etmektedir. Zaman eğrisinin üzerindeki 

kesik çizgili eğri Gelir Artış Eğrisi, altındaki eğri ise yeni ürünler için Yatırım Artış Eğrisi 

olmaktadır. 
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Şekil 1.3: Yeni Ürünlerde Ortak Gelir Artışı 

Kaynak: Mansfield, E., 1995. Innovation, Technology and The Economy Vol. 1, Edwar Elgar 
Publishing Ltd. 

Birkaç ürünün aynı kıt kaynağı veya kaynakları paylaşmaları durumunda, bu ürünlerin nakit-

akış eğrileri birbirlerine bağlı olacaktır. Ürünlerin arasında sinerji oluşmuş da olabilir. 

Örneğin, iki ayrı ürün belli bir seviyeye kadar temelde aynı teknoloji ve patentlere göre 

tasarlanmış ya da ürünler için benzer üretim veya pazarlama stratejileri (aynı firmanın 

markası gibi) kullanılmış olabilir. Aynı firmanın iki ürünü, mevcut pazarda birbirlerine rakip 

de olabilir. Bunun bir örneğini IBM’in kişisel bilgisayarlarının, belli bir ölçüde kendisine ait 

diğer ana iş bilgisayarlarına rakip olmasıyla görmekteyiz. 

Eğer nakit-akış eğrileri fonksiyonel özellikler bakımından aynı üretim tipinin değişik 

modellerinin eğrileri ise Şekil 1.3’e benzer bir şekil ortaya çıkar (Şekil 1.4). Bu şekilde 

artarda AR-GE çalışmaları yapılan ürünlerin, pazarlama çalışmalarının da arka arkaya 

yapılması durumunda, getirilerinin nasıl oluştuğunu görebiliriz. Bu durumda yeni ürün eski 

ürünün ya tamamen yerine geçer ya da onun rekabet gücünü azaltır. 
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Şekil 1.4: Nakit-Akış Eğrileri: Artarda AR-GE çalışmaları yapılan üç ürün 

Kaynak: Mansfield, E., 1995. Innovation, Technology and The Economy Vol. 1, Edward 
Elgar Publishing Ltd. 

Şu ana kadar tek bir şirketin, bir veya daha fazla ürünü için ürün dönemleri ve nakit-akış 

eğrileri incelenmiştir. Nakit-Akış eğrileri rakip firmaların, birbirine rakip bir veya daha fazla 

ürününün nakit akışını göstermekte de kullanılabilir. Bu tür şekiller genelde bir buluşçu, lider 

firma ile onu takip eden bir veya daha fazla rakip firmalar için yapılır (Şekil 1.5). Bu tip 

birkaç ürün çeşidinin olduğu durumlarda, lider ve takipçi firma rolleri üründen ürüne 

değişebilir. Bir firma bir üründe lider konumda olurken, diğer firma, ikinci üründe liderliği ele 

alabilir. Bu durum özellikle az firmanın bulunduğu, AR-GE yatırımlarının çok belirleyici 

olduğu pazarlarda sıkça gözükmektedir. 
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Şekil 1.5: Nakit-Akış Eğrileri: İki ayrı üründe birbirlerine üstünlük sağlayan iki firma 

Kaynak: Mansfield, E., 1995. Innovation, Technology and The Economy Vol. 1, Edwar Elgar 
Publishing Ltd.  

Belirtmek gerekir ki, gerek teknoloji açığı teorisi olsun, gerek ürün dönemleri veya nakit-akış 

eğrileri olsun, bu modellere göre ticaret önce sanayileşmiş ülkelerde göreceli bakımdan bol 

olan faktör tarafından (yüksek derecede nitelikli emek ve AR-GE harcamaları gibi) geliştirilen 

teknolojilere dayalıdır. Daha sonra ise az gelişmiş ülkeler, taklit ve ürün standartlaştırması 

süreçleri ile göreceli ucuz emeğe dayalı bir karşılaştırmalı üstünlük elde ederler. Dolayısıyla 

ticaretin bir anlamda ülkeler arasında göreceli faktör bolluğuna yani teknolojiye dayandığı 

söylenebilir. 

 

1.4. Tercihlerde Benzerlik Teorisi 

Tercihlerde Benzerlik Teorisi 1961 yılında Linder tarafından ortaya atılmıştır (El-Agraa, 

1983). Linder’e göre her ülke iç piyasada yüksek miktarlarda talep edilen malı üretir. Üretim 

sürdükçe zaman içinde bu malların üretiminde uzmanlaşır ve avantaj elde eder. Zevk ve 
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ihtiyaçları kendisine benzeyen başka ülkelere ürünleri ihraç etmeye başlar. Linder’e göre zevk 

ve ihtiyaçlar, gelir seviyeleri yakın olan ülkelerde eştir. Bu sebeple uluslararası ticaret gelir 

seviyeleri aynı ülkeler arasında yapılır. 

Linder’in teorisi fazla destek bulmamıştır. Gelir seviyeleri aynı olan fakat tercihleri birbirine 

benzemeyen ülkeler bulunabilir. Nitekim Kuveyt ile A.B.D. gibi gelir seviyeleri çok yüksek 

iki ülkenin ikili ticaretleri, toplam ticaretlerine oranla bir artış göstermemektedir (El-Agraa, 

1983).  

 

1.5. Nitelikli İşgücü Teorisi 

Kenen ve Keesing uluslararası ticareti işgücü becerisi ile açıklamak istemişlerdir (Ulbrich, 

1983). Bu hipoteze göre nitelikli işgücüne sahip ülkeler, bu faktörün ağırlıklı olduğu malları 

ihraç ederken, niteliksiz işgücüne sahip ülkeler daha niteliksiz malları üretirler ve ihraç 

ederler. Toprağı bol, az gelişmiş ülkeler tarım ürünü malları, gelişmiş nitelikli emeğe sahip 

ülkeler ise sanayi ürünlerini ihraç ederler. Görüldüğü gibi teori Heckscher ve Ohlin’in emek 

ve sermaye odaklı ticaret teorisinin benzeridir ve işgücünü daha ayrıntılı bir şekilde ele 

almıştır. 

Diğer uluslararası teoriler olarak bazı yeni çalışmalara değinilebilir. Grubel ve Lloyd’a göre 

ürün farklılaştırması, zevklerdeki değişiklikler gibi sebeplerden ülkeler aynı ürünü hem ihraç 

edip, hem de ithal edebilir (Gandolfo, 1998). Örnek olarak İngiltere hem araba ihraç edip, 

hem de ithal etmektedir. Bu özellik gelişmiş ülkelerde sıkça rastlanan bir durumdur. Zhang da 

çalışmasında uluslararası ticaretin sermaye ve işgücünün yanında teknolojik gelişmelere de 

bağlı olduğunu söylemiştir (Zhang, 2000). 

Sonuç olarak uluslararası ticareti açıklayan yeni teorileri incelediğimizde genellikle 

teknolojinin, ticarete olan etkisi üzerinde durulduğu görülmektedir. Aksi teorilerin klasik 

ticaret teorilerinin birer uzantıları olduklarını ve fazla destek görmedikleri söylenebilir. 

Birbirinin devamı niteliğindeki üç teoriden Bulunabilirlik Teorisi, teknolojik gelişimle düşük 

maliyet ve ürün değişiminin, buluşçu ülkelere getirdiği pazar ve ihracat avantajını belirtmiştir. 

Teknoloji Açığı Teorisi, bu düşünceye dış ticaretteki değişimin süreç boyutunu eklemiştir. 

Ürün Dönemler Teorisi ise, bu süreçte üretimin yaşadığı coğrafi değişimlere de açıklık 

getirmiştir (Tablo 1.2). 
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Tablo 1.2: Yeni Dış Ticaret Teorilerinin Karşılaştırması 

Teorilerdeki Yeni Savlar Bulunabilirlik Teknoloji Açığı 
Ürün 

Dönemleri 

Teknolojik ilerleme ile üretim 

maliyetleri düşer √ √ √ 

Yeni teknoloji ile yeni ürün elde 

edilir, pazarda avantaj sağlanır √ √ √ 

Dış ticaret sürecinin teknolojiye bağlı 

olarak tanımlanması 
 √ √ 

Üretimin coğrafi değişimlerinin 

teknolojiye bağlı olarak açıklanması 
  √ 

 

Bu sebeple, teoriler arasında Ürün Dönemleri Teorisi en çok dikkat çekendir. Bu çalışmada 

ürün ömürlerinin başlangıcında bulunan ve dünya pazarlarında daha çabuk yer bulunabilecek 

ürünleri ortaya koymak için Ürün Dönemleri Teorisi kullanılacaktır. Halen ihraç ettiğimiz 

malların hangi aşamalarda olduğunu görmek için yine bu grafiklere başvurulacaktır. Bu 

çalışma hangi ürüne yapılacak yatırımın ihracatta avantaj sağlayacağını gösterecektir. Bu 

amaçla yenilenmiş, beş aşamalı model kullanılacaktır. 
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BÖLÜM 2 

 

ELEKTRONİK SANAYİ 

 

Elektronik Sanayi, dünyada ve ülkemizde önemli bir yeri olan, teknolojik yeniliklerin hızlı bir 

şekilde yaşanmaya devam ettiği, uluslararası ticaretin büyük hacimlerle yaşandığı bir 

sektördür. Dolayısıyla bu çalışmaya en uygun dal olarak ele alınmıştır.  

Elektronik sanayinin kısaca anlatılacağı bu bölümde sektör, alt bölümleri ile birlikte 

tanıtılacaktır. Elektronik sektörünün dünyada, Avrupa’da, yeni gelişmiş ülkelerde ve 

Türkiye’deki konumu ele alınacaktır. Son olarak ileriki bölümlerde incelenecek olan tüketici 

elektroniği ve bilgisayar alt sektörleri daha detaylı bir şekilde incelenecektir. 

 

2.1. Sektörün Tanımı ve Kapsamı 

Madeni eşya, kimya, ince mekanik ve elektrik başta olmak üzere birçok sanayi ürünlerini 

girdi olarak kullanan geniş bir sanayi ürünleri yelpazesine dayalı elektronik sektörü, sanayi ve 

hizmet sektörlerine ürün temin etmesi ve eğitimden tıp alanına, savunmaya kadar günlük 

hayatta yaygın bir biçimde kullanılıyor olması nedeniyle ülke ekonomileri açısından 

vazgeçilmez ve stratejik bir önemde konumlandırılmaktadır. 

Giderek kısalan ürün ve teknoloji ömürleri nedeniyle yenilik ve yaratıcılık konusunun 

sektörün ana gündem maddelerinden birini oluşturduğu elektronik sanayi genel olarak; 

endüstriyel ve askeri elektronik, komponentler, tüketici elektroniği, telekomünikasyon ve 

bilgisayar olmak üzere beş alt sektör olarak incelenmektedir.  

2.1.1. Endüstriyel ve Askeri Elektronik 

Özellikle bilişim teknolojileri ile birlikte üretim süreçlerinin kontrolünü elinde tutarak 

teknolojik düzeyi büyük ölçüde belirleyen profesyonel ve endüstriyel cihazlar; ses ve görüntü 

sistemleri, endüstriyel elektronik cihazlar, tıbbi elektronik, test ve ölçü aletleri, otomotiv 

elektroniği (taksimetre, takometre), elektronik saat ve benzeri ürün gruplarından 

oluşmaktadır. 
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Profesyonel ve endüstriyel cihazlar, gelişmiş ülkelerde bir elektronik alt sektörü olarak 

değerlendirilemeyecek kadar ilerlemiş olması nedeni ile ayrı bir sanayi kolu olarak kabul 

edilmektedir. 

Silahlı kuvvetler için insan unsurunun yanında, en büyük itici güç ve kuvvet çarpanını 

oluşturan savunma sanayi, silahlı kuvvetler için taktik, stratejik ve savunma amacına yönelik 

silah sistemleri ve donanımlarını tasarlayan, geliştiren ve üreten bir sektör olup, özellikle 

yatırım malları üreten sanayi kolları başta olmak üzere, diğer bütün ekonomik faaliyet alanları 

ile iç içedir. 

2.1.2. Komponentler 

Diğer bir deyişle elektronik bileşenler; elektronik cihaz imalatında kullanılan her türlü 

mamulü üreten elektronik alt sektörüdür. Sektör esas itibariyle, devre elemanları, resim 

tüpleri, bobin ve transformatörler, akustik elemanlar, bağlantı elemanları ve elektrikli röleler 

ile baskılı devre üretimini kapsamaktadır. 

 Elektronik tüm alt sektörlerini yakından ilgilendiren komponentler, elektronik dışında, 

otomotiv, sivil ve askeri havacılık elektroniği, ölçüm cihazları, tıbbi ve analitik cihazlar, saat, 

fotoğrafçılık cihazları, optik cihazlar ile taşımacılık gibi sektörlerin de bir parçası 

durumundadır.  

2.1.3. Tüketici Elektroniği 

Genel olarak, nihai tüketiciler tarafından kullanılan tüm yazılı, işitsel ve görsel ürünler ile 

aksesuarları kapsamaktadır. 

Elektronik sanayinin Türkiye’de lokomotif alt sektörlerinin başında geldiği kabul edilen 

tüketici elektroniği, TV, video, audio, uydu, alıcı, yazar kasa ve elektronik baskül ana ürün 

kategorileri altında çeşitlenen ve farklılaşan ürünleri geliştiren, üreten, satan ve satış sonrası 

hizmetleri veren bir alt sektördür. 

2.1.4 Telekomünikasyon 

İletişimi sağlayan telefondan internete, telgraftan mobil haberleşmeye tüm ürünleri kapsar. 

2.1.5. Bilgisayar 

İletişim sektörünün de önemli bir parçası olan bilgisayar alt sektörü ise bilgi işlem makinaları, 

bunlara ait birimleri, aksesuarları ve yazılımları kapsamaktadır. 
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2.2. Dünya Elektronik Ticareti 

Elektronik sanayi, gerek 1,3 trilyon doları aşan pazar hacmi (Toplam Dünya Pazar hacmi 30 

trilyon dolar, Index of Endgrowth (www.preservenet.com/endgrowth)), gerekse istihdam 

yeteneği ile küresel ekonomi sürecinin merkezinde yer alan temel bir sektördür. Pazarın 2007 

yılında 1,5 trilyon doları bulması beklenmektedir. 

 

Şekil 2.1: ABD, Japonya, Çin, AB ülkeleri ve Türkiye’nin 2004 yılı elektronik sanayi 
pazar hacimleri (milyon USD) 

Kaynak: The Yearbook of 2005, Reed Electronics Group, www.reed-electronics.com 

400 milyar USD’a yaklaşan pazar hacmi ile ABD dünyanın en büyük pazarıdır. Tüm dünya 

pazarının tek başına %30’una sahiptir. ABD’yi 160 milyon USD ile Japonya ve 135 milyon 

USD ile Çin izlemektedir (Şekil 2.1). 

Batı Avrupa elektronik pazarı, dünya pazarının %22’sini sahip olması ile birlikte üretimin de 

%19’unu oluşturması bakımından sektörde önemli bir yeri bulunmaktadır. Son 30 yılda Batı 

Avrupa elektronik pazarı 5 misli büyüme yaşamıştır. 1970’li yıllarda toplam pazar hacminin 

%20’sinin altında bir düzeyde iken, günümüzde bu oran %30’un üzerine çıkmıştır 

(Electronics Industry Market Research and Knowledge Network - www.electronics.ca). 
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Şekil 2.2: ABD, Japonya, Çin, AB ülkeleri ve Türkiye’nin 2000 yılı elektronik sanayi 
pazar hacimleri (milyon USD) 

Kaynak: The Yearbook of 2000, Reed Electronics Group, www.reed-electronics.com 

 

Şekil 2.3: ABD, Japonya, Çin, AB ülkeleri ve Türkiye’nin 2000–2004 yılları arasında 
elektronik sanayi pazar hacimlerindeki değişim yüzdeleri 
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2000 yılında ABD, Batı Avrupa (AB ülkeleri) ve Japonya dünya elektronik sanayi üretiminin 

%90’ını elinde bulundurmaktaydı (Şekil 2.2). Bu durum hızla değişmekte, özellikle Çin 

dünya pazarında ve üretiminde söz sahibi bir ülke konumuna gelmektedir. Çin’in pazar hacmi 

2000–2004 yılları arasında %232 artmıştır (Şekil 2.3). Çin’i %51 ile Türkiye izlemektedir. Bu 

durum Türkiye’nin dünya elektronik ticaretindeki önemini açıkça ortaya koymaktadır. Çin ve 

diğer gelişmekte olan ülkelerin devreye girmesi ile, A.B.D, Japonya ve AB ülkelerinin 

elektronik üretimindeki oranı 2007 yılı itibari ile %60’a düşeceği öngörülürken, pazar 

paylarının aynı kalması (%65–70) beklenmektedir, (Research and Markets - 

www.researchandmarkets.com). Bu öngörüler gerçekleşirse, gelişmekte olan ülkeler 

elektronik sanayinde ihracatçı ülke konumuna geçeceklerdir. 

2.2.1. Türkiye’nin Seçilmiş Gelişmiş Ülkelerle Elektronik Sanayi Ticareti 

Türkiye, A.B.D, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerle 

elektronik sanayi ürünleri ticaretinde açık veren bir ülke konumunda iken, ihracatçı ülke olma 

yönünde ilerlemektedir. Bu ülkeler ile ticaretinde ihracatının ithalatını karşılama oranı son 15 

yılda hızla yükselmiştir. Özellikle İngiltere, İspanya ve Hollanda’ya yapılan ihracat miktarı 

ithalat miktarını geçmiştir. İsveç ve ABD ile ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı yine 

yükselmekle birlikte diğer gelişmiş ülkelere göre düşük kalmıştır (Tablo 2.1). 

Dikkat çekici bir gelişme ise 1990-2004 döneminde Türkiye’nin ihracatının ithalatı karşılama 

oranlarının ABD dışındaki gelişmiş ülkelerle önemli ölçüde ilerlemiş olmasıdır. Bu gelişimde 

tüketici elektroniği sektörünün önemli payı bulunurken, diğer alt sektörlerde aynı ilerlemeden 

bahsetmek mümkün değildir. Örneğin 2004 yılı içerisinde İspanya’ya yapılan tüketici 

elektroniği ihracatı, ithalatın 10 katı iken, bilgisayar alt sektöründe ihracat-ithalat oranı sadece 

%0,2 olarak gerçekleşmiştir (Türk Elektronik Sanayi – www.tesid.org.tr). Bu sebeple dış 

ticarette yaşanan bu gelişim ümit vermekle birlikte, tüm elektronik sektörüne yayılmış bir 

ilerleme olarak görülmemelidir.  
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Tablo 2.1: Türkiye’nin Seçilmiş Gelişmiş Ülkelerle Elektronik Sanayi Ticareti 

İhracat / İthalat Oranı (%) 

1990 1995 1999 2004

ABD 1,0 3,3 4,2 3,9

Almanya 38,3 20,5 46,9 70,9

Fransa 37,0 32,5 32,6 55,8

İngiltere 54,4 14,4 27,5 246,3

İtalya 22,5 4,7 15,4 73,7

İspanya 34,9 37,1 99,1 310,9

Hollanda 41,9 43,1 15,2 187,4

İsveç 7,1 1,9 1,2 30,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TESİD, www.tesid.org.tr 

2.2.2. Elektronik Sanayinde Söz Sahibi Yeni Sanayileşmiş Ülkeler 

Elektronik sanayinde hızlı bir gelişme sağlayarak dünya pazarlarında söz sahibi duruma 

gelmiş ülkeler arasında Hindistan, Brezilya, Güney Kore gibi gelişmekte olan ülkeler de yer 

almaktadır. Kalkınmalarının ivmesel merkezine elektronik sanayiyi oturtan özellikle Doğu 

Asya'nın yeni sanayileşmiş ülkeleri bu konuda önemli gelişmeler kaydetmiş bulunmaktadır. 

Söz konusu ülkelerin deneyimlerinden Türkiye için önemli çıkarımlarda bulunmak 

mümkündür. Özellikle Güney Kore elektronik sektöründe yakaladığı ivmenin etkisiyle, yine 

bölgedeki Tayvan, Singapur gibi ülkelerle birlikte ekonomik anlamda sınıf değiştirerek 

gelişmiş ülkelerin arasına katılmıştır. 

Gerek gelişmiş ülkeler, gerekse elektronik sektörünün stratejik önemini kavrayıp sektörde 

atılım yapan ülkelerde ortaya çıkan ortak özellik konuya ulusal stratejiler geliştirerek 

yaklaşmalarıdır. Bu süreçte devlet çok önemli bir rol oynamıştır.  

Günümüzde elektronik sanayinde Türkiye'ye göre gelişme sağlamış Güney Kore, Tayland, 

Tayvan, Malezya, Hindistan, Brezilya gibi ülkeler, ileriye yönelik olarak rekabet gücü 

yüksek, dışa dönük bir ulusal sanayiye sahip olmak amacıyla stratejilerini geliştirmişlerdir. 
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Önceleri benzer biçimde yerli sanayiyi koruyucu, büyük ölçekli şirketleri destekleyici ve AR-

GE konusunda sanayi-üniversite işbirliğine yönelik politikalar geliştirilmiştir. Devlet, 

sektördeki gelişmenin her aşamasında etkin olarak rol almış, özellikle düzenleyici görevini 

üstlenmiştir.  

Elektronik sektöründe atılım yapan yeni sanayileşmiş ülkelerin ortak özelliklerinden bir tanesi 

de bileşenler alt sektöründe geniş sayılabilecek bir ürün yelpazesinde rekabetçi üretim 

yapılabilmesidir. Böylece sektörün diğer tüm alt sektörleri için entegre biçimde girdi 

sağlanabilmiştir. 1980'lerin ikinci yarısından itibaren yabancı yatırımcılarla işbirliğinin 

desteklenerek uluslararası pazarlarda rekabet gücü edinme yönünde bir gelişme 

desteklenmiştir. Böylece bu ülkelerin elektronik sektörleri gelişme kaydederek uluslararası 

pazarlara açılma şansı yakalamıştır. 

Günümüzde sektörde yaratıcı faaliyetlerin en önemli rekabet unsuru olduğu açıktır. Fikri 

mülkiyet ve patentin işlevi ve değeri gittikçe öne çıkmaktadır. ABD Patent ve Marka Ofisi 

verilerine göre 1977 yılında Türkiye 1, Güney Kore 7, Brezilya 22, Tayvan ise 53 adet patent 

almışlardı. Bu dönemde gelişmekte olan ülkelerin almış olduğu patent sayıları arasında çok 

önemli sayısal fark bulunmamaktadır. Ancak 1977-1998 yılları arasında alınmış olan toplam 

patent sayıları incelendiğinde bazı gelişmekte olan ülkelerin önemli atılım yaparken, 

Türkiye'nin durumunda pek değişiklik olmadığı ortaya çıkmaktadır. 1977-1998 yılları 

arasında toplam Türkiye 51, Güney Kore 11947, Brezilya 924, Tayvan ise 20116 adet patent 

almışlardır.  

Türkiye'nin Güney Kore, Tayvan, Singapur, Brezilya, Hindistan gibi elektronik sektöründe 

atılım yapmış ülkelere olan elektronik sanayi ihracatının ithalatını karşılama oranı 1990 

yılında binde 1'in altındayken, 2004 yılında ancak binde 10 (yüzde 1) düzeyine çıkabilmiştir 

(Şekil 2.4). Türkiye’nin gelişmiş batı ülkeleri ile yaptığı dış ticaret ile karşılaştırıldığında bu 

oran çok düşük kalmaktadır. Bunun sebebi AB ülkelerine yüksek miktarlarda yapılan tüketici 

elektroniği ihracatının, söz konusu yeni gelişmiş ülkelerde yapılmıyor olmasıdır. Bu ülkelerle 

tüketici elektroniği sektörü ihracatının ithalatı karşılama oranı ancak binde 1,5’dir. Binde 

10’luk toplam oran Türkiye'nin elektronik sanayisinde atılım yapacak bir değişimi 

gerçekleştiremediğini, 1960'lı yıllarda Türkiye ile aynı gelişmişlik düzeyinde sınıflandırılan 

ve sektörde yaptıkları atılımın da etkisiyle ulusal kalkınmalarında önemli yol alan ülkelerin 

gerisinde kaldığını göstermektedir. 
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Şekil 2.4: Türk Elektronik Sektörünün Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkelere* İhracatının 
İthalatını Karşılama Oranı (* Brezilya, Güney Kore, Tayvan, Hindistan, Singapur) 

Kaynak: TESİD, www.tesid.org.tr 

Gelişmekte olan ülkelerin Türk elektronik sektör ithalatından aldığı paylar incelendiğinde son 

5 yılda bir artışın olduğu gözlemlenmektedir. Güney Kore’nin payı 1999 yılında yüzde 2.3 

iken, 2004’de yüzde 6.3’e yükselmiştir. 1999’da yüzde 2.5 iken, 2004 yılında yüzde 6.8’le 

Tayvan en büyük artışı göstermiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye’nin en çok 

ithalat yaptığı ülke olmuştur. 

Tablo 2.2: Türkiye’nin Elektronik Sanayinde Bölgelere Göre İthalat ve İhracat Oranları 
(Yüzde)  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 
ÜLKELER 

İhracat İthalat İhracat İthalat İhracat İthalat İhracat İthalat İhracat İthalat İhracat İthalat
Avrupa 76,07 68,83 66,11 66,36 52,98 61,37 71,06 59,70 78,69 53,97 79,54 48,28

K. Amerika 1,70 9,03 3,02 8,62 0,53 8,13 0,27 8,28 0,26 6,26 0,51 5,73

G. Amerika 0,21 0,02 0,49 0,04 0,07 0,45 0,05 0,12 0,01 0,56 0,03 0,64

K.Afrika ve 
Orta Doğu 9,57 0,75 7,09 1,07 11,88 1,80 8,18 1,26 7,25 1,04 8,82 2,38

Kafkaslar 
ve O. Asya 2,78 0,00 2,88 0,01 4,86 0,04 1,25 0,01 1,67 0,01 1,83 0,01

Rusya 1,95 0,75 2,73 0,95 12,81 4,28 3,33 2,21 2,80 1,97 2,38 0,04
Uzak Doğu 1,57 16,97 1,70 18,89 1,72 22,24 0,81 25,12 0,66 32,81 0,86 41,29

Diğer 7,72 3,65 17,68 4,07 16,87 1,69 15,06 3,30 8,65 3,36 6,03 1,63

TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Kaynak: Dokuzuncu Kalkınma Planı, Elektronik Sanayi İhtisas Komisyonu Raporu, 2006 
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2004 yılında Uzak Doğu ülkelerinin Türkiye Elektronik Sanayi ithalatında aldığı pay yüzde 

41,29’a ulaşmıştır (Tablo 2.2). Türkiye’nin Avrupa ve Amerika ülkeleriyle yaptığı dış 

ticarette, ithalat oranları düşüp ihracat oranları yükselirken, Uzak Doğu ülkelerinden yapılan 

ithalattaki bu artış dikkat çekicidir (Şekil 2.5). 

Kısaca elektronik sanayinde atılım yapan gelişmekte olan ülkeler, ulusal kalkınmalarında 

ivme kazanmış ve gelişmişlik düzeyleri açısından Türkiye'ye göre önemli gelişme 

sağlamışlardır. 
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Şekil 2.5: Bazı Uzak Doğu Ülkelerinin Türkiye’nin Elektronik Sektörü İthalatındaki Payı 

Kaynak: TESİD, www.tesid.org.tr 

Yeni sanayileşmiş bazı ülkelerin elektronik sektöründe izlediği stratejiler aşağıda kısaca 

anlatılmıştır: 

2.2.2.1. Güney Kore: 1970’li yıllara kadar Güney Kore’de sadece tüketici elekroniği sektörü 

varlığını sürdürmekteydi. Başta televizyon olmak üzere dayanıklı tüketim cihazları yaygın 

olarak üretilirken, devlet yerli üretimi korumacı bir politika izliyordu. 1980 yılında ithal 

kısıtlamaları kaldırıldı ve vergilerde sınırlamaya gidildi. Bir sene sonra elektronik sanayi 

teşvik kanunu çıkarıldı. Endüstriyel elektronik ön plana getirildi. 1983 yılına gelindiğinde 

AR-GE ve ticari ürün geliştirme amaçlı yaygın ve yüksek bütçeli destekler devreye sokuldu. 

Ulusal AR-GE ağı ve eğitim sistemi sanayileşmeyi destekleyecek şekilde yeniden 

yapılandırıldı. Bu tarihten itibaren bütün elektronik sanayini geliştirmek amaçlanmıştır. 

Sektöre giriş kısıtlı tutulup büyük ölçekli az sayıda firma öne çıkarılıp desteklenmiştir. Bu 

şekilde uluslararası rekabet yeteneği olan şirketler yaratılmak istenmiştir. 1990’lü yıllardan 

itibaren devlet kendi görev alanını sanayici, AR-GE ve eğitim kurumları arasındaki 
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koordinasyonu sağlamak, halkanın zayıflayan kesimlerinde devreye girmek olarak 

biçimlendirdi. 

Güney Kore’de AR-GE harcamaları oranı yüksektir. Ölçek ekonomisine ulaşmış şirketlerin 

tamamında tasarım ve AR-GE faaliyetlerine önemli kaynaklar aktarılmaktadır. Tercih edilen 

alt sektörde ölçek ekonomisi boyutlarına ulaşılabilmesi için sektöre girişler kısıtlanmış, büyük 

ölçekli az sayıda firma desteklenerek yerli firmaların ölçek ekonomisi boyutlarına ulaşma 

şansları azamileştirilmiştir. AR-GE ve eğitim kurumları arasında işbirliğinin geliştirilmesi 

ülkenin elektronik sektörünün güçlü bir özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Güney 

Kore’de devre elemanları alt sektörünün oldukça gelişmiş olması, elektronik sanayinin tüm 

diğer alt sektörlerini desteklemesini sağlamakta ve ülkedeki bu sanayi kolunun gelişmesine 

katkıda bulunmaktadır. Diğer taraftan Güney Kore’nin en önemli sorunu olarak uluslararası 

ölçekte rekabet edilebilir düzeye ulaşmış şirketler arasında bilgi paylaşımının yetersizliği 

görülmektedir. 

2.2.2.2. Brezilya: 1970’li yıllarda mini bilgisayar ve mikrobilgisayar alanları başta olmak 

üzere kamunun önderliğinde elektronik sektöründe atılım yapılmıştır. Bu amaçla yerli 

üreticiyi koruyucu mekanizmalar güçlendirilmiş, satın alma kararlarında yerli sanayi 

korunmuş, sektörde faaliyete geçirilen kamu şirketi bünyesinde AR-GE merkezi kurulmuş ve 

kamu, üniversite, sanayi arasında işbirliği artırılmıştır. 1980 yılından sonra ülkenin önde gelen 

bankaları sektöre (özellikle telekomünikasyon alt sektörüne) büyük yatırımlar yapmaya 

başlamışlardır. Bu gelişme uluslararası büyük şirketlerle ortaklıkları ve işbirliklerini 

artırmıştır. Bilgisayar ve telekomünikasyon alt sektörlerinin bütününde rekabet üstünlüğü 

sağlamak istenmiştir. Ancak elektronik sektörünün alt sektörleri arasında koordinasyon 

oluşturulamamıştır. Özellikle öncelikli alt sektörler olan bilgisayar ve telekomünikasyon ile 

tüketici elektroniği arasında çok az bağ kurulabilmiştir. 

Brezilya’da tercih edilen alt sektörlerde ölçek ekonomisi boyutlarına ulaşılabilmesi için 

sektöre girişler kısıtlanmış, büyük ölçekli az sayıda firma desteklenmiştir. Böylece yerli 

firmaların ölçek ekonomisi boyutlarına ulaşma şansları azamileştirilmiştir. Ne var ki, tüm 

desteklere karşın teknoloji açısından istenen ölçüde ölçek ekonomisi boyutlarında üretime 

ulaşılamamıştır. Alt sektörler arasındaki bağın oluşturulmasında belirgin politikalar 

izlenmemiş, bu alt sektörler birbirinden bağımsız ve dağınık büyümüşlerdir. 

2.2.2.3. Hindistan: 1960’lardan itibaren ağırlıklı olarak kamu yatırımları yapılmaya 

başlanmıştır. Bu tarihlerde yatırımlar telekomünikasyon sektörüne yapılmaktaydı. Başbakana 
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bağlı dört elektronik dairesi ve dört elektronik komisyonu kurulmuştur. Devlet müdahalesi ve 

yönlendiriciliği ithal ikameli politikalar ile sürdürülmüştür. 1980’li yıllardan itibaren devlet 

müdahalesi azalmaya başlamıştır. 1990’dan sonra yazılım sanayini geliştirebilmek için 

yabancı şirketler ile işbirliğini kolaylaştıran düzenlemelere gidilmiş, dış bağlantılara aracılık 

yapan teknoparklar kurulmuştur. 

Hindistan’da yazılım sektöründe yüksek bir rekabet gücüne erişilmiştir. Ancak AR-GE 

etkinliği hiçbir alt sektörde kendini gösterememiştir. Rekabet gücü yüksek olan yazılım 

sektöründe dahi, tasarım, AR-GE etkinliğinden çok, mevcut yazılımı, donanımlarda meydana 

gelen değişikliklere uygun olarak uyarlanma becerileri olarak öne çıkmıştır. Farklı alt 

sektörler arasındaki bağları oluşturamadan elektronik sektörünün tüm alt sektörlerini dağınık 

halde geliştirmeye çalışılmıştır. Bu da zaman ve kaynak kaybını beraberinde getirmiştir. 

Elektronik sektöründe atılım yapmış Singapur, Güney Kore, Tayland, Brezilya ve Hindistan 

gibi gelişmekte olan ülkeleri karşılaştırdığımızda, devletin hiçbir ülkede, bu sektöre yaygın bir 

desteğinin mevcut olmadığını görüyoruz. Özellikle Hindistan’da devlet özel yatırımcılara 

önemli bir destek sağlamamaktadır. Kurumsal arası ilişkiler Uzak Doğu Asya ülkelerinde 

başarılı bir organizasyonla yürütülürken, Hindistan ve Brezilya’da daha alt seviyelerde 

kalmıştır. Ölçek ekonomisi uygulamasnı Güney Kore ve Brezilya’da görmek mümkündür. 

Ancak diğer seçilmiş ülkelerde bu strateji gözlenmemektedir. Brezilya haricindeki ülkeler 

rekabet gücü yüksek bir sektör oluşturabilmişlerdir. Fikri mülkiyet korumacılığı ve patent 

uygulaması yine Uzak Doğu Asya ülkelerinde görülmektedir. 

2.2.3. Türkiye Elektronik Sektörü 

Bu bölümde Türk Elektronik Sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri, üretim ve dış ticaret 

rakamları incelenecektir. 

2.2.3.1. Türkiye Ekonomisi İçindeki Payı 

Türkiye’de elektronik sanayi üretiminin GSYİH ve İmalat Sanayi Katma Değerine oranı 2001 

yılına kadar yükselerek devam etmiştir. Sektör üretiminin GSYİH’ya oranı 2001 yılında 

yüzde 1,6 düzeyine erişirken, İmalat Sanayi Katma Değerine oranı ise yüzde 7,0’ye 

ulaşmıştır. 2002 ve 2003 yıllarında ekonomi içindeki pay düşse de, 2004 yılında tekrar 

yükselerek yüzde 2,3 ve 9,5 oranlarına ulaşılmıştır (Tablo 2.3, Şekil 2.6). 
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Tablo 2.3: Elektronik Sanayinin GSYİH ve GSYİH-İmalat Sanayi İçindeki Payı (1999-2004) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Üretim (Milyon $) 2.402 2.911 2.299 2.664 3.544 6.815 

1 $=TL 417.781 627.974 1.211.341 1.520.423 1.490.922 1.432.281 

Üretim (Milyar TL) 1.003.510 1.828.032 2.784.873 4.050.407 5.283.828 9.760.995 

GSYİH (Milyar TL) 77.415.272 125.596.129 176.483.953 275.032.366 356.680.888 428.932.343
GSYİH, Imalat 

Sanayi, (Milyar TL) 16.065.286 28.007.936 39.532.405 67.382.930 85.603.413 102.514.830

Üretim/GSYİH 
(yüzde) 1,3 1,5 1,6 1,5 1,5 2,3 

Üretim/GSYİH-
İmalat Sanayi (yüzde) 6,2 6,5 7,0 6,0 6,2 9,5 

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü, www.die.gov.tr, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Elektronik 

Sanayi İhtisas Komisyonu Raporu, 2006 

 

Şekil 2.6: Elektronik Sanayinin GSYİH ve GSYİH-İmalat Sanayi İçindeki Payı (1999–2004) 

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü, www.die.gov.tr, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Elektronik 

Sanayi İhtisas Komisyonu Raporu, 2006 

2.2.3.2. Temel Göstergeler 

1995 yılında 1.231 milyon dolar olan elektronik sanayi üretimi 2004 yılında yüzde 470 

oranında bir artışla 7.005 milyon dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde ihracat yüzde 703, ithalat 

ise yüzde 300 artış göstermiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 1995’de yüzde 22,5’den 

2004’de yüzde 45,1’e çıkmıştır (Tablo 2.4, Şekil 2.7). Fakat son iki yıldır bu oranın yüzde 50 

seviyesinden yüzde 45 seviyesine düştüğü de dikkat çekicidir. Bu düşüşün ana sebebi 
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elektronik sanayi alt sektörlerinden Telekomünikasyon ve Endüstriyel Elektronik Sektörü’ne 

ait ithalat rakamlarında 2004 yılında yaşanan artıştır.  

Tablo 2.4: Türk Elektronik Sanayi Temel Göstergeleri (Milyon Dolar) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Üretim 1.231 1.576 2.181 2.341 2.402 2.911 2,299 2.664 3.544 6.815

İthalat 2.235 3.017 3.886 4.399 5.451 6.577 4.118 4.330 5.717 8.940

İhracat 502 687 849 1.257 1.163 1.392 1.516 2.412 2.833 4.029

İhr/ İth 
(yüzde) 

22,5 22,8 21,8 28,6 21,3 21,2 36,8 55,7 49,6 45,1 

Kaynak: TESİD, www.tesid.org.tr 
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Şekil 2.7: Türk Elektronik Sanayi İhracat/İthalat Oranları (1990–2004) (Milyon Dolar) 

Kaynak: TESİD, www.tesid.org.tr 

Türkiye’nin toplam ithalatı 1995 yılında yaklaşık 35,7 milyar dolar düzeyinde iken, 2004 

yılına gelindiğinde yüzde 172 düzeyinde artış göstererek 97,4 milyar dolar düzeyine 

erişmiştir. Aynı dönem içerisinde Elektronik Sanayi ithalatında meydana gelen artış ise yüzde 

300,0‘dür. Diğer bir deyişle, elektronik sanayi toplam ithalat içerisindeki payını arttırmıştır. 

Bu pay 1999 yılında son on yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşmiş (yüzde 13,4), ancak 

sonradan tekrar azalmış ve 2004 yılı itibari ile yüzde 9,2 olmuştur (Tablo 2.5). 
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Tablo 2.5: Toplam İthalat/İhracat ve Elektronik Sektörünün Payı (Milyon Dolar) (1995-2004) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Toplam İthalat 35.709 43.627 48.559 45.935 40.687 54.503 41.399 51.554 69.340 97.362 

Elektronik 
Sanayi İthalatı 

2.235 3.017 3.886 4.399 5.451 6.577 4.118 4.330 5.716 8.940 

Yüzde Payı 6,3 6,9 8,0 9,6 13,4 12,1 9,9 8,4 8,2 9,2 

Toplam İhracat 21.637 23.225 26.261 26.974 26.587 27.775 31.334 36.059 47.253 63.075 

Elektronik 
Sanayi İhracatı 

502 687 849 1257 1.163 1.392 1.516 2.156 2.833 4.029 

Yüzde Payı 2,3 3,0 3,2 4,7 4,3 5,0 4,8 6,0 6,0 6,4 

Kaynak: TESİD, www.tesid.org.tr ve Devlet İstatistik Enstitüsü, www.die.gov.tr 

Türkiye Elektronik Sanayi ithalatı, 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz haricinde, her sene 

artmaktadır (Şekil 2.8). 2003-2004 yılları arasında ithalat rakamlarında ki artış yüzde 56,4’e 

yükselmiştir. Telekomünikasyon ve endüstriyel elektronik ürünlerinin ithalatında yüzde 75’e 

varan yükselme, 2004 yılındaki artışın ana sebebidir. Bu iki sektörü, tüketici elektroniği 

cihazları yüzde 60 ile izlerken, Bilgisayar ürünleri ithalatındaki artış yüzde 15’de kalmıştır 

(Dokuzuncu Kalkınma Planı, Elektronik Sanayi İhtisas Komisyonu Raporu, 2006).    

 

Şekil 2.8: Türk Elektronik Sanayi İthalat Artış Oranları (1996–2004) (Yüzde) 

Türkiye’nin toplam ihracatında 1995–2004 yılları arasındaki artış yüzde 191,5, aynı dönemde 

elektronik sanayi ihracatında meydana gelen artış ise yüzde 702,6’dır. Bu dönemde elektronik 

sanayiinin toplam ihracat içindeki payı 1995 yılında yüzde 2,3’den 2004’e yüzde 6,4’e 
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yükselmiştir. Söz konusu bulgu, Türk Elektronik Sanayi’ndeki canlanmaya işaret etmesi 

açısından önemlidir. 

Türkiye Elektronik Sanayi ihracatı, yine 1999 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik 

krizlerden etkilenmekle birlikte, son 10 yılda önemli bir yol kat etmiştir (Şekil 2.9). 2003–

2004 yılları arasında ihracat rakamlarındaki artış yüzde 42,2 olarak gerçekleşmiştir. 

Endüstriyel ve tüketici elektroniği ürünlerinin ihracat rakamları artışı yüzde 50 ile ilk sırada 

yer alırken en önemli gelişme bilgisayar alt sektöründe yaşanmıştır. Bilgisayar ürünleri 

ihracatında elde edilen yüzde 33’lük artış bu alt sektörde elde edilen en yüksek rakamdır 

(Dokuzuncu Kalkınma Planı, Elektronik Sanayi İhtisas Komisyonu Raporu, 2006).    

 

Şekil 2.9: Türk Elektronik Sanayi İhracat Artış Oranları (1996–2004) (Yüzde) 

 

2.3. Dünya Tüketici Elektroniği Sektörü 

Tüketici elektroniği sektörü 125 milyar doları aşan pazar hacmi ile elektronik sanayinin en 

büyük sektörlerinden biridir. 2009 yılında bu rakamın 160 milyar doları aşması 

beklenmektedir (Şekil 2.10). Sektörün en hızlı büyüyen ürünü MP3 çalardır. Pazar hacmi 

2005 yılında %224 oranında büyüyen MP3 çalarlar, yine de penetrasyon oranı en düşük 

ürünlerin başında gelmektedir. (Dünya Tüketici Elektroniği Birliği, www.ce.org).  
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Şekil 2.10: Dünya Tüketici Elektroniği Sanayi Pazar Hacmi Projeksiyonu (2001–2009) 
(Milyar Dolar) 

Kaynak: Dünya Tüketici Elektroniği Birliği 2005 Yılı Raporu – 
www.ce.org/PDF/Annual_Report.pdf 

1996–2004 dönemi tüketici elektroniği pazarının bölgelere göre gelişim eğilimleri arasında da 

farklılıklar bulunmaktadır. Toplam içinde Asya’nın payı sürekli artarken, Batı Avrupa ve 

Kuzey Amerika’nın paylarında az da olsa düşüş gözlenmektedir. Diğer bölgelerin payı toplam 

içinde az olması nedeniyle fazla değişmemektedir. 
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Güney Amerika 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Doğu Avrupa 6,1 6,1 6,0 6,0 5,9 5,9 5,8 5,8 5,7

Kuzey Amerika 24,7 24,2 23,8 23,4 23,0 22,6 22,2 21,8 21,4

Batı Avrupa 30,2 30,0 29,6 29,2 28,8 28,3 27,9 27,4 26,9

Asya 31,5 32,2 33,0 33,8 34,6 35,5 36,4 37,3 38,4
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Şekil 2.11: Dünya Tüketici Elektroniği Pazarının Bölgelere Göre Dağılımı (%) 

Kaynak: Euromonitor International – www.euromonitor.com 

2.3.1. Avrupa Tüketici Elektroniği Pazarı 

Avrupa net ihracatçı olmasına karşın Amerika’dan sonra ikinci büyük renkli TV pazarıdır. 

Kuzey Amerika gerek net ithalatçı gerekse dünyanın en büyük pazarı olması açısından 

tüketici elektroniği sektörü için cazip pazarlardan birisidir (Şekil 2.11). 

Tüketici elektroniği pazarının büyüklüğü için kullanılan göstergelerden birisi, ülkedeki hane 

sayısıdır. Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’nin 2000 yılı hane sayısı verileri Türkiye’nin bu 

alanda beşinci büyük ülke olduğunu göstermektedir (Şekil 2.12). Veriler 2000 yılına ait olsa 

da, aradan geçen 6 sene de sıralamayı değiştirecek marjinal değişiklikler olmaması sebebi ile 

rakamlar anlamını korumaktadır.    
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Şekil 2.12: Avrupa Birliği Ülkeleri Hane Sayısı (Milyon) 

Kaynak: TESİD, 2000. Elektronik Sanayi Sektör Raporu, İstanbul, Türkiye 

Hane başına düşen TV miktarı oranı televizyon penetrasyonu olarak adlandırılmaktadır. 

Avrupa Birliği ülkeleri arasında hane sayısı ve renkli TV penetrasyonu oranı en yüksek olan 

ülke Almanya’dır. Almanya’yı sırasıyla İngiltere ve İtalya izlemektedir. Türkiye bu alanda 

altıncı sıradadır (Şekil 2.13). 
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Şekil 2.13: Avrupa Birliği Ülkeleri Renkli Televizyon Penetrasyonu 

Kaynak: TESİD, 2000. Elektronik Sanayi Sektör Raporu, İstanbul, Türkiye 
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Avrupa Birliği ülkeleri hane projeksiyonu, gelecek 10 yılda hane sayısında ortalama yüzde 1 

oranında artışı öngörmektedir. TV talebinin artması ve Doğu Avrupa’da açılacak TV üretim 

tesisleri ile beraber, hane başına düşecek TV sayısının da AB ortalaması olan 1.25’ten 2’lere 

doğru yükselmesi beklenmektedir. Mevcut durumda Amerika’da haneye düşen TV sayısı, AB 

üyesi ülkelerinin haneye düşen TV sayısının iki katıdır. Bu veri, Avrupa pazarında gelişme 

hızının daha fazla olabileceği gerçeğini de ortaya koymaktadır. Ancak Kuzey Amerika 

pazarının büyüklüğünün de göz ardı edilmemesi gereği açıktır. 

2.3.2. Avrupa’da Renkli TV Üretimi 
Mevcut veriler TV talebinde Avrupa’da son yıllarda önemli değişikliklerin yaşandığını 

göstermektedir. Talepte, dolayısıyla üretimde daha eski teknoloji olan 4:3 TV’nin payının 

giderek azaldığı ve yeni 16:9 TV’nin payının ise özellikle 2001 yılından sonra hızla arttığı 

görülmektedir. 

4:3 ve 16:9 oranları görüntünün kenar oranlarını belirtir ve ekranın eninin boyuna oranını 

gösterir. Standart televizyonların kenar oranı 4:3’dür. Görüntünün 3 birim yüksekliğine 

karşılık 4 birim eni olduğunu gösterir. Yeni 16:9 tip televizyonlarda 9 birim yüksekliğe karşın 

16 birim en gelmektedir. Dolayısıyla yeni televizyonlar eski tip televizyonlara göre daha 

geniştir. Bu sayede aynı yükseklikteki bir görüntüyü daha geniş ve daha detaylı gösterme 

kapasitesine sahiptir. Görüntü kalitesi daha yüksektir. Ne var ki, bu kaliteye ancak uygun 

yayın ile ulaşılabilir. 16:9 formatında yayın olmaksızın televizyonun formatının bir anlamı 

yoktur. Bu tip yayınlar İngiltere, Fransa ve İskandinav ülkelerinde yapılmaya başlamışken, 

ülkemizde 16:9 formatında yayın yapan televizyon kanalı bulunmamaktadır. 

1998’de mevcut üretimin yüzde 4,4’ünün 16:9 TV olduğu, bu oranın 2005 yılında yüzde 30 

düzeyine çıktığı görülmektedir (Şekil 2:14). 
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Şekil: 2.14: Avrupa 16:9 ve 4:3 Televizyon Üretim Karşılaştırması 

Kaynak: Dünya Tüketici Elektroniği Birliği (Consumer Electronics Association)–www.ce.org 

2.3.3. Türkiye Tüketici Elektroniği Sektörü 

Elektronik sanayinin alt sektörleri içinde önemli bir yeri olan tüketici elektroniği üretimi 

1994–1996 yılları arasında 1994 ekonomik krizinden çok büyük boyutta etkilenmiştir. Bu 

dönemde üretim yüzde 50 düzeyinde gerilemiştir. 1997 yılı ile birlikte yeniden büyüme 

eğilimi yakalamış ve 1999 yılında 90’lı yılların başında yakalanan üretim değerlerine ulaşmış 

ve 2004 yılı itibari ile artarak devam etmiştir (Şekil 2.15). 
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Şekil 2.15: Türkiye Tüketici Elektroniği Alt Sektörü Temel Göstergeleri (Milyon Dolar) 

Kaynak: www.tesid.org.tr 

 35 



1990’lı yıllarda yaşanan en önemli gelişme 1994 ekonomik krizinin tüketici elektronik 

sektörünün dış pazarlara odaklaşmaya zorlamasıdır. 1995–2004 yılları arasında ihracatın 

toplam üretim içindeki payı yüzde 50’lerin çok üzerine çıkmış ve tüketici elektroniği 

üreticileri dış pazarlarda yer edinmiştir. 

Tablo 2.6: Tüketici Elektroniği İthalatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı (Bin Dolar) 

 2001 2002 2003 2004 
Renkli TV 92.524 90.727 118.734 193.691
Audio Cihazları 74.033 78.657 142.376 219.571
Video Player 30.785 28.711 59.240 54.863
Yazar Kasa 35.296 58.057 55.930 112.688
Elektronik Hesap Makinaları 12.964 9.519 8.673 19.682
Audio Video Kasetler 95.754 89.215 82.876 142.542
TV Uydu Alıcıları Anten ve 
Santralleri 

48.808 41.354 138.901 232.380

Elektronik Tartı ve Cihazlar 11.184 9.426 10.340 16.319
Toplam 401.348 405.666 617.070 991.736

Kaynak: TESİD, www.tesid.org.tr 

Tablo 2.7: Tüketici Elektroniği İhracatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı (Bin Dolar) 

 2001 2002 2003 2004 
Renkli TV 878.581 1.540.095 1.878.700 2.788.500
Audio Cihazları 2.435 5.413 10.141 10.153
Video Player 975 1.350 4.739 65.853
Yazar Kasa 3.133 1.631 1.583 1,649
Elektronik Hesap Makinaları 78 131 334 263
Audio Video Kasetler 12.365 15.538 26.655 25.435
TV Uydu Alıcıları Anten ve 
Santralleri 

5.705 6.151 14.100 17.922

Elektronik Tartı ve Cihazlar 1.035 593 1.634 3.713
Toplam 904.307 1.570.902 1.937.886 2.913.488

Kaynak: TESİD, www.tesid.org.tr 

Dikkat çeken bir diğer gelişme de ithalatta yaşanmıştır. İhracattaki gelişmeye paralel olarak, 

1995–2004 döneminde ithalat da önemli ölçüde artmıştır. Tüketici elektroniği sektörü söz 

konusu dönemde ithalatın 1,3–3,9 katı arası ihracat yaparak net döviz girdisi sağlayan bir 

konuma erişmiştir. Tüketici elektroniği ihracatının dağılımında renkli TV yüzde 95’lerde ilk 

sırayı alırken, bunu sırasıyla, video playerlar ve audio video kasetler almaktadır (Tablo 2.6). 
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2.4. Dünya Bilgisayar Sektörü 

Bilgisayar sektörü, 20. yüzyılın ikinci yarısında oluşan ve giderek önemi artan bir sektör 

özelliği taşımaktadır. Bilgisayarda PC’nin doğuşu ile 1980 sonrası küçük işyerleri ve evlere 

de girerek, özellikle gelişmiş ülkelerde hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuştur.  

Bilgisayarın en fazla kullanıldığı ülke konumundaki ABD’de her iki kişiye bir bilgisayar 

düşmektedir. Avrupa Birliği’nde bu oran her üç kişiye bir bilgisayar şeklindedir. 1998 sonu 

itibariyle dünyadaki bilgisayar adedi toplam 380 milyondur. Bu rakamın ve kullanım 

oranlarının önümüzdeki dönemlerde hızla artması beklenmektedir. Bu beklentinin temelinde 

ise hiç şüphesiz iletişim teknolojisindeki gelişmeler ve evlere kadar giren internet 

bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde toplam içinde dizüstü bilgisayarlarının (notebook) 

payının artması beklenmektedir. 
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Masaüstü 56,8 66,1 73,8 82,8 93,9 105,6 116,3 124,4 133,1

Dizüstü 12,5 14,5 17,3 20,7 20 26,4 30,9 33,1 35,4

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Şekil 2.16: Dünya Bilgisayar Pazarı (milyon adet, 1996–2004) 

Kaynak: TESİD, www.tesid.org.tr 

1996–2004 döneminde gerçekleşen dünya bilgisayar pazarı bilgilerine göre 1996 yılı 

itibariyle yılda 70 milyon adet olan dünya bilgisayar pazarı, 2004 yılı itibari ile 170 milyon 

adede yaklaşmıştır. 1996–2004 dönemi içindeki artış yüzde 143 oranında gerçekleşmiştir. Bu 

dönemde dizüstü bilgisayarların payı yüzde 18’den yüzde 21’e yükselmiştir (Şekil 2.16).  

2.4.1. Türkiye Bilgisayar Sektörü 

Elektronik sektörünün Türkiye’de hızla yaygınlaşan alt sektörlerinin başında bilgisayar alt 

sektörü gelmektedir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin daha çok başlarında olan 

Türkiye’de bilgisayar kullanımı hızla yaygınlaşmakta, işyerlerinde kullanımın yanında 

internetin yaygın olarak kullanılmaya başlanmasının da etkisiyle kişisel bilgisayarlar hızla 

evlere girmeye başlamıştır. 
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Şekil 2.17: Türkiye Bilgisayar Alt Sektörü Temel Göstergeleri (Milyon Dolar) 

Kaynak: TESİD, www.tesid.org.tr 

Elektronik sektörünün Türkiye’de hızla yaygınlaşan alt sektörlerinin başında bilgisayar alt 

sektörü gelmektedir. Bilgisayar parkı son dört yılda 4 kat artarak 2005 yılında 9.513.000 adete 

ulaşmıştır. Yine 2005 verilerine göre Türkiye’de her 1000 kişiye 135 adet bilgisayar 

düşmektedir. 

Bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimlerden oluşan bilgisayar sektörü elektronik sanayi 

ihracatı içinde oldukça küçük bir paya sahiptir. 2004 yılında bilgisayar sektörü ihracatının 

toplam elektronik sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 1’dir. İthalat ise toplam elektronik 

ithalatının yüzde 17’si düzeyindedir (Elektronik Sanayi Özel İhtisas Komisyonu, Dokuzuncu 

Kalkınma Planı, 2006).  

Gerek iletişim teknolojilerinin gerekse internet kullanımının giderek yaygınlaşması sonucu 

bilgisayar talebi hızla yükselmektedir. Önümüzdeki beş yılın talep tahminleri bilgisayar 

parkının 2010 yılında 23 milyon adetin üzerine çıkacağı yönündedir. 
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Tablo 2.8: Bilgisayar Talep Tahmini 

 Nüfus penetr. hane penetr. Park yıllık satış 

1997 62.850 2,16 13.042 10,42 1.358.477 356.421 

1998 63.814 2,64 13.512 12,47 1.685.000 326.523 

1999 64.770 3,28 13.995 15,17 2.123.000 438.000 

2000 65.677 4,22 14.480 19,15 2.773.000 650.000 

2001 66.596 5,67 14.982 25,18 3.773.000 1.000.000 

2002 67.529 7,29 15.502 31,76 4.923.000 1.150.000 

2003 68.406 9,13 16.024 38,96 6.243.000 1.320.000 

2004 69.296 11,20 16.564 46,87 7.763.000 1.520.000 

2005 70.197 13,55 17.122 55,56 9.513.000 1.750.000 

2006 71.110 16,20 17.698 65,11 11.523.000 2.010.000 

2007 71.963 19,22 18.276 75,69 13.833.000 2.310.000 

2008 72.826 22,65 18.873 87,39 16.493.000 2.660.000 

2009 73.628 26,56 19.470 100,43 19.553.000 3.060.000 

2010 74.437 31,00 20.086 114,87 23.073.000 3.520.000 

Kaynak: Elektronik Sanayi Özel İhtisas Komisyonu, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2006) 

DİE’nin öngördüğü nüfus artış oranı ve hane sayısındaki artışlar düşünüldüğünde, Türkiye 

bilgisayar pazarının 2005-2010 döneminde yıllık yüzde %15 artış göstermesi beklenmektedir. 

Bu gelişmeler sonunda Türkiye, bilgisayar kullanımında 2010 yılında AB’nin ancak bugünkü 

düzeyini yakalayabilecektir. Genel verim artışına ve eğitim düzeyine önemli katkısı nedeniyle 

bilgisayar kullanımının hızlandırılması gerekmektedir. AB ile mevcut dinamik açığın 

kapanması için yerli üreticilerin katkısının stratejik önemi artmaktadır. 
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BÖLÜM 3 

 

TÜRK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNDEKİ ŞİRKETLER 

 

Türk Elektronik Sektörü’nde şirketleri incelerken üretim ve ihracat miktarları kriter olarak 

alınırsa, tüketici elektroniği alt sektörünün ele alınması gerektiği ortaya çıkar. Tablo 2.4 ve 

Şekil 2.15’deki üretim, ihracat ve ithalat değerlerine bakıldığında tüketici elektroniğinin, 

Türkiye’nin tüm elektronik sektörü üretiminin % 61,3’ünü sağladığı görülür. Elektronik 

sanayi ihracatının % 72,3’ü tüketici elektroniği tarafından sağlanırken, ithalatının ise sadece 

% 11,1’i bu sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple dış ticaretin gelişiminin 

incelendiği bu çalışmada tüketici elektroniği sektörünün firmaları seçilmiştir. 

Tüketici elektroniği sektöründe ürün veren firmalar Tablo 3.1.’de görülebilir. Renkli 

televizyon en fazla üretimi yapılan üründür. Tüm tüketici elektroniği üretiminin % 95’i 

televizyondur (Türk Elektronik Sanayi – www.tesid.org.tr). 2004 yılı itibariyle Türkiye 

3.740.360.000 USD değerinde TV üretimi yapmıştır. Bu yaklaşık 26.715.000 adet televizyona 

denk gelmektedir. (Türk Elektronik Sanayi – www.tesid.org.tr). Bu üretimin %67’sini Beko 

ve Vestel firmaları gerçekleştirmiştir. 

Televizyon sektörünün iki lider kuruluşu Beko ve Vestel, bilgisayar üretiminde de ülkemizin 

öncü kuruluşlarıdır. İMKB’ye üye olmaları sayesinde resmi üretim, ihracat ve AR-GE 

harcamalarına rahatlıkla ulaşabilen bu iki lider kuruluş aşağıda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 
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Tablo 3.1: Türkiye’de Tüketici Elektroniği Alt Sektörü ile İlgili Firmalar 
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ARÇELİK X          

AYYILDIZ   X        

BEKO X X X X       

ELEKTROPANÇ   X        

ESİT          X 

FÜZE        X   

İES X          

İMPER X       X   

NETA        X   

ÖZAK X  X X       

PROFİLO-TELRA X X X X      X 

RAKS         X  

VESTEL X X X  X  X    

YENİÇAĞ        X   

Kaynak: Türk Elektronik Sanayi, Tüketim Cihazları – TESİD internet sayfası – 

www.tesid.org.tr 

 

3.1. Beko Elektronik A.Ş. 

Beko Elektronik A.Ş. (BEKO) 22 Eylül 1966’da Bekoteknik A.Ş. adıyla İstanbul’da 

kurulmuştur. 1996 yılında bugünkü adını almıştır. Türkiye’nin en büyük elektronik 

üreticilerinden olan kuruluş halen İstanbul Beylikdüzü’nde 131.000 metrekarelik tesislerinde, 

yurtiçi ve yurtdışı pazarlar için çeşitli tip ve modellerde televizyon, yazar kasa, uydu alıcı ve 

kişisel bilgisayar üretmekte, müzik seti, DVD, video ve diğer ürünleri pazarlayarak, servis 

vermektedir. BEKO 1988-93 yılları arasında gerçekleştirdiği modernizasyon projesiyle bugün 

Avrupa’nın en gelişmiş televizyon fabrikalarından birine sahiptir. Fabrika dahilinde üretilen 
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televizyon modeli sayısı 200’ü bulmaktadır. Böylece ihracat pazarları için gerekli her tip ve 

modelde televizyon üretilmesi sağlanmıştır. 

BEKO’nun modernizasyon programı kapsamında gerçekleştirdiği önemli bir atılımı da AR-

GE konusunda olmuştur. BEKO’nun AR-GE departmanları 2000 metrekarelik bir alanı 

kapsamaktadır.  

BEKO ürünlerini, yurtiçinde pazarlama şirketi kanalı ile 5890 yurtiçi bayiye, yurtdışında 4 

bağımsız satış organizasyonu aracılığıyla ve 9 yurtdışı temsilcilik kanalıyla sunmaktadır. 

BEKO, ürünlerini başta Avrupa olmak üzere toplam 50 ülkeye pazarlamaktadır. İhracatının 

%85’i Avrupa Birliği ülkelerine yapmaktadır. Ülke bazında ise ilk sıralarda Almanya, 

İngiltere, Fransa ve İspanya bulunmaktadır. 1992 yılından itibaren Afrika kıtasına da BEKO 

televizyonları ihraç edilmeye başlanmıştır. BEKO bazı Afrika ülkeleri ile televizyon ihracatı 

yanı sıra teknolojik işbirliği de yapılmıştır. Örneğin, Mısır’a sadece TV değil, teknoloji de 

ihraç edilmiştir. 

3.1.1. Ürünleri 

BEKO tüketici elektroniği ve bilgisayar alt sektörlerinde üretimini sürdürmektedir. 

Televizyon, üretiminin odağında yer almaktadır. 2004 yılı itibariyle toplam üretiminin 

%91’ini bu ürün oluşturmuştur. Televizyon, BEKO’nun tek ihraç ürünü olarak, kendine firma 

dahilinde ayrı bir yer edinmiştir.  

Tablo 3.2: BEKO’nun Yıllara Göre Gerçekleştirdiği Üretim Miktarları (Adet) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Televizyon 1.407.006 1.563.167 1.574.435 2.007.998 2.141.483 4.244.730 5.167.220  7.007.125

Bilgisayar    25.675 65.352 9.469 10.506 12.432   13.308

Kaynak: Mali Tablolar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası internet sayfası – 
www.imkb.gov.tr 

BEKO 1990 yılına kadar Nordmende, Hitachi ve Toshiba lisansları ile TV üretimi yapıyordu. 

O tarihlerde üretim montaj aşamasında idi. Lisans ile üretim yaptığı için BEKO’nun o 

tarihlerde ihracat yapması çok zordu. Lisans veren şirketler BEKO’nun kendi pazarlarına 

girmesine izin vermek istemiyorlardı. Yurtiçi pazara yönelik bir üretim bulunmaktaydı. 
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Tablo 3.3: BEKO’nun Yıllara Göre Gerçekleştirdiği Satış Miktarları (Adet) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Televizyon 1.410.423 1.549.542 1.585.140 1.954.147 2.199.975 4.175.498 5.270.564 6.866.963 

Bilgisayar    12.986 62.357 10.652 9.872  12.675  13.112

Kaynak: Mali Tablolar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası internet sayfası – 
www.imkb.gov.tr 

BEKO 90’lı yılların başından itibaren TV satışlarında ihracata yönelmeye başladı. Bu dönem 

taklitçilikten işbirliğine geçiş dönemidir. Adı geçen yabancı şirketlerden yarı olgunlaşmış 

denilen, mevcut ürünlerin türetilmiş konsept projeleri alınıp üretime uygun hale getiriliyordu. 

Televizyonlar uygun parçalarla birleştirilip üretimi yapılıyordu.  

Bundan sonraki dönemde BEKO, yarı olgunlaşmış projeleri kendi bünyesinde hazırlamaya 

başladı. Üretimde bulunan televizyonların dizaynıyla oynanarak yeni tasarımlar yaratıldı.  

1990’lı yıllarının sonuna gelindiğinde BEKO artık AR-GE evrimini tamamlamış ve 

yaratılmamış konseptler ve tasarılar üretmeye başlamıştır. BEKO yabancı firmalardan 

bağımsız olarak yeni özellikli televizyonlar üretmiştir. Bu aşamayla firma, uygulama 

teknikleri üstün, uygun maliyetlerle orta sınıf bir TV üreticisi olmuştur. BEKO için artık 

dünya televizyon pazarında duyulmamış markası ve uygun fiyatıyla orta sınıf bir üretici 

diyebiliriz.  

Bundan sonraki amaç 16:9 tipi denilen, yeni nesil televizyonların üretimine geçmektir. 

BEKO’nun mevcut televizyon üretiminin %15’ini 16:9 tipi TV’ler oluşturmakta ve bu 

ürünlerin büyük çoğunluğu ihraç edilmektedir. 16:9 televizyonların, eski tip (4:3 tipi) 

televizyonlar kadar üretilmemesinin sebebi, bu TV’lerin kullanılması için, uygun formatta 

yayının olması gerektiğidir. Avrupa’da 16:9 tipi televizyonlara uygun formatta yayın 

İngiltere, Fransa ve İskandinav ülkelerinde yapılmakta ama bu ülkelerde dahi tüm kanallar 

16:9 formatı yayınını sürekli değil, kesik kesik yapabilmektedirler. Bu sebeple talep diğer 

televizyonlara göre düşüktür. Yinede 16:9 televizyonların yaygınlaşmasına paralel olarak 

BEKO tüm AB ülkelerini ihracat pazarı olarak görmektedir.  

Bütün bu dönemlerin sonucunda BEKO, taklitçi firma olmaktan çıkıp takipçi firma olmuştur. 

Günümüz teknolojisi ile yarışabilen, müşteri taleplerine uygun ürünleri ile dünya pazarında 

kendine yer edinmiştir. 
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BEKO kişisel bilgisayar (PC) üretimine 1999 yılında başlamıştır. Şirket bu yeni ürününde 

kaliteli bir biraraya getirici konumundadır. Ürünün, monitör hariç tüm parçaları ithal 

edilmekte ve BEKO tarafından montajı yapılmaktadır. 

Türkiye de bilgisayar üretiminin az ve gelişememiş olmasının en büyük sebebi, ülkemizde ki 

PC penetrasyonun çok az olmasıdır. Televizyon penetrasyonu %110 iken, bilgisayar 

penetrasyonu %30, internet ise %5’dir (Katıtaş, 2006). Ülkemizdeki hane sayısının 13 milyon, 

(DİE Veritabanları – www.die.gov.tr/veritabanlari.htm), olduğu düşünüldüğünde üretim 

miktarlarının az olmasının sebebi ortaya çıkmaktadır. Üretimi ve satışı az olan bir ürün için 

yapılan yatırımlarda az olmaktadır. Yine de 2000 yılında televizyon penetrasyonunun %100, 

bilgisayarın %1 ve internetin %0,5 olduğu düşünüldüğünde (Katıtaş, 2000), bilgisayar 

pazarının ülkemizde büyümeye ne kadar açık olduğu görülmelidir. 

3.1.2. AR-GE Yatırımları ve Dış Ticareti 

Şirketin AR-GE’ye yatırımları 1990’lı yılların başlarından itibaren hız kazanmıştır. 

Yatırımların büyük bölümü, Televizyon ve Bilgisayar a yöneliktir. Diğer ürünlere yatırımlar 

ihmal edilebilir orandadır. Şirketin son 10 yılı kapsayan AR-GE yatırım miktarları ile yurtdışı 

satışları Şekil 3.1 ve Şekil 3.2 de görülmektedir. 

0 

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

AR-GE Giderleri (1000$) 1.733  2.099  2.649  3.778  3.807  4.049  2.627  1.598  5.605  9.595  

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Şekil 3.1: BEKO’nun Yıllara Göre AR-GE Harcamaları (1000$) 

Kaynak: Mali Tablolar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası internet sayfası – 
www.imkb.gov.tr; Amerikan Doları – Türk Lirası pariteleri yıllara göre DİE’den 

alınmıştır
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0 

200.000 

400.000 

600.000 

800.000 

1.000.000 

Y.S. (1000$) 66.229   48.433   100.970   173.504   163.238   175.254   222.013   190.858   612.562   1.029.613  

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Şekil 3.2: BEKO’nun Yıllara Göre Yurtdışı Satışları (1000$) 

Kaynak: Mali Tablolar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası internet sayfası – 
www.imkb.gov.tr; Amerikan Doları – Türk Lirası pariteleri yıllara göre DİE’den alınmıştır 

BEKO’nun ihracat ürünü televizyondur. Bu sebeple televizyon için yapılan AR-GE 

harcamalarını bulmak önemlidir. Şirketin politikası gereği kesin rakamlara ulaşmak mümkün 

olmamıştır. Ne var ki, basit bir hesaplamayla TV için yapılan tahmini AR-GE giderleri 

bulunabilir. AR-GE giderlerinin televizyon ve bilgisayar için yapıldığı belirtilmişti. Bu iki 

ürünün AR-GE yatırım oranları kullanılarak, toplam AR-GE giderinden, TV için olan gideri 

bulunabilir. AR-GE yatırım oranı, satış oranları fiyat oranları ile doğru orantılıdır (Katıtaş, 

2000). Satış oranına, Tablo 3.3.’deki son üç yılın rakamlarının ortalamaları alınarak ulaşılır 

(=5.444.342 / 11.886). Fiyat oranları ise, bu iki ürünün söz konusu üç yıl boyunca ki ortalama 

satış fiyatlarının oranlamasıyla bulunabilir. Televizyonun satış fiyatı 140 Amerikan Doları 

(USD), bilgisayarın ise 600 USD olarak kabul edilebilinir. Bu rakamlar dikkate alındığında 

televizyon/bilgisayar fiyat oranını bulunur (=140 / 600). Bu durumda televizyonun bilgisayara 

AR-GE yatırım oranı (TV/PC): 

 TV/PC = (5.444.342 / 11.886) x (140 / 600) =106,9 (3.1) 

Televizyona yapılan teknoloji yatırımı, bilgisayara yapılan yatırımın yaklaşık 107 katıdır. Bu 

sonuçtan giderek, BEKO’nun 2004 yılı toplam AR-GE giderlerinin yaklaşık % 99’unun 

televizyon için, geri kalan sadece % 1’inin PC için harcandığını söylenebilir. 

   

3.2. Vestel Elektronik 

Vestel Elektronik, 1984 yılında, Polypeck International şirketi tarafından kurulmuştur. Türk 

Elektronik Sanayi’nin önemli bir ihracatçı kuruluşudur. Seksenli yılların sonunda başlattığı 

ihracat atağını, doksanlı yılların başlarında Avrupa ağırlıklı olmak üzere önemli bir dış pazar 
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portföyü yakalayarak pekiştirmiştir. Bu başarısını iç pazarda da zaman zaman liderliği 

yakalayan bir gelişme ile sürdürmüştür. 

Kuruluşundan itibaren araştırma geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmiştir. 90’lı yılların 

başında AR-GE'ye yatırıma hız veren şirket ihracat hacmini artırmaya başlamıştır. İhracat 

atağı ile birlikte şirket ürün kalitesini Avrupalı müşterilerinin taleplerini karşılayacak şekilde 

dizayn edebilme ve üretebilme becerisini elde etmiştir. Dizayn ve üretim kalitesindeki 

gelişme ürün kalitesine olumlu yansımış, kalite düzeyindeki bu gelişme ile birlikte Vestel’i 

Türkiye’nin tüketici elektroniği sektöründe üretim, satış ve ihracatta lider firması yapmıştır. 

1990'lı yılların başında Polypeck Şirketinin girmiş olduğu kriz büyüme trendini yatırımlarına 

devam ederek sürdürmekte olan Vestel Elektroniğin zor yıllar yaşamasına neden olmuş, bu 

zorluklara bir de 1994 krizi eklenince şirket küçülmeye başlamış ve mali yapısı bozulmuştur. 

Kriz yılları Vestel Elektroniğin birikimlerinin semeresinin alınması ve ürün gamının satış 

başarısı sayesinde zorda olsa atlatılabilmiştir. 11AK03 ile başlayan Vestel şasi dizaynları 

11AK08, 11AK10 ve 11AK12 şasileri ile gerçek bir kalite kazanmış Black serisi ürünler ile 

pekişen bu trend iç ve dış pazarda Vestel'in yaşamasını sağlamıştır. 

1995 yılında Zorlu Holding Vestel Elektroniğin tamamını satın almıştır. Güçlenen mali yapı 

ile birlikte bir yandan kapasite artışı için yapılan yeni yatırımlar diğer yandan dış pazarı 

geliştirmek için yapılan çalışmalar ve yanında AR-GE'ye yapılan yatırımlar çok kısa süre 

içinde sonuçlarını vermiş ve Vestel Elektronik yılda 500.000 adet olan üretim kapasitesini 

2004 yılında 10.000.000 adetin üzerine çıkararak önemli bir başarıya imza atmıştır. 

3.2.1. Ürünleri 

Vestel Elektronik tüketici elektroniği ve bilgisayar alt sektörlerinde üretim yapmaktadır. 

Televizyon üretiminde Türkiye’nin önder firmalarındandır. Türkiye’nin ilk elektronik 

kontrollü ve uzak kumandalı televizyonunu 1985 yılında üretmiştir. 1987’de Türkiye de ilk 

VHS video ile monitör üretimlerini gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin tek monitör üreticisi olarak 

tamamıyla yerli tasarım monitör üretimi yapmaktadır. Yine 1987 yılında ilk TV ihracatını 

gerçekleştirme başarısını göstermiştir. Yeni jenerasyon televizyon tipi olan 16:9 

televizyonların ülkemizdeki ilk üretimini de Vestel gerçekleştirmiştir.  
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Tablo 3.4: Vestel’in Yıllara Göre Gerçekleştirdiği Üretim Miktarları (Adet) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Televizyon 2.203.926 3.324.014 3.929.228 5.133.371 4.592.323 6.397.307 7.723.502 10.570.811

Monitör 99.660 155.156 425.491 357.877 172.232 137.196 75.497 13

Kaynak: Mali Tablolar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası internet sayfası – 
www.imkb.gov.tr 

Tablo 3.5: Vestel’in Yıllara Göre Gerçekleştirdiği Satış Miktarları (Adet) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Televizyon 2.198.420 3.321.373 3.851.046 5.138.022 4.591.900 6.350.703 7.769.291 10.460.514

Monitör 97.188 150.509 421.369 355.656 171.489 138.588 80.508 74.779

Kaynak: Mali Tablolar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası internet sayfası – 
www.imkb.gov.tr 

Üretim ve satış adetlerinden görebileceğiniz üzere, 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz, 

şirketin satışlarını olumsuz etkilemiştir. Takip eden yıllarda Vestel toparlanarak, özellikle 

televizyon satışlarında önemli bir artış gerçekleştirmiştir (Tablo 3.5). Diğer taraftan firma 

monitör üretimini 2004 yılı itibari ile durdurmuştur (Tablo 3.4).  

3.2.2. AR-GE Yatırımları ve Dış Ticareti 

 
Şekil 3.3: Vestel’in Yıllara Göre AR-GE Harcamaları (1000$) 

Kaynak: Mali Tablolar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası internet sayfası – 
www.imkb.gov.tr; Amerikan Doları – Türk Lirası pariteleri yıllara göre DİE’den alınmıştır 
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Şirketin AR-GE’ye olan yatırımları 1999 yılından itibaren artarak devam etmektedir. Son beş 

yılda AR-GE yatırımındaki artış miktarı yüzde 1158 gibi çok büyük bir oranda 

gerçekleşmiştir (Şekil 3.3). Aynı dönemde yurtdışı satışları yüzde 212 oranında yükselmiştir 

(Şekil 3.4). 

 
Şekil 3.4: Vestel’in Yıllara Göre Yurtdışı Satışları (1000$) 

Kaynak: Mali Tablolar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası internet sayfası – 
www.imkb.gov.tr; Amerikan Doları – Türk Lirası pariteleri yıllara göre DİE’den alınmıştır 

Vestel’in ihracat ürünü televizyondur. Monitör üretiminin de 2004 yılının başında kalkması 

ile Vestel’in AR-GE harcamalarını tamamını televizyon için harcadığını varsayabiliriz.  

Tüm bu veriler gerek Beko, gerekse Vestel için, Bölüm 4’de kullanılarak istatistiki olarak 

sınanıp teknolojiye yatırımın, dış ticarete olan etkisi ölçülecektir. 
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BÖLÜM 4 

 

TEKNOLOJİYE YATIRIM – DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ 

 

Teknolojinin dış ticarete olan etkileri üzerine çok sayıda çalışma vardır. Bu çalışmalar üç 

grupta incelenebilir. İlk farklılık analizin statik yada dinamik olmasıdır. Dinamik model bir 

ülkenin ticaretindeki değişimi zaman içinde inceler. Statik model ise belli bir tarihteki durumu 

açıklamaya çalışır. Yapılan analizlerin çoğunluğunun statik modeller olduğunu görmekteyiz. 

İkinci grup analizin bir sektörde tüm ülkeler için yada tek bir ülkede tüm sektörler için 

yapılıyor olmasına bağlıdır. Seçilecek yöntem kullanılan teoriye göre değişir. Teknoloji açığı 

teorisini incelendiği bir çalışmada tek sektörde ülkelerarası ticaret gözlemlenebilir. Teknolojik 

uzmanlaşmanın bir ülkenin ticaretine olan etkisini görmek için ise ülkenin tüm sektörlerinde 

bir inceleme yapılabilir. Üçüncü farklılık ise teknolojiyi ne şekilde izleneceğidir. Teknoloji ya 

girdisi ile, yani AR-GE harcamaları veya bu bölümlerde çalışan bilim adamı ve mühendis 

sayılarını kullanılarak, yada çıktısı ile, yani patent sayısı ile tespit edilir. Ülkeler arasında AR-

GE harcamalarını karşılaştırmak güçtür. Genelde patent sayıları kullanılır. Tek bir ülke 

üzerinde analiz yapılıyorsa harcanan para kullanılabilinir. 

Pavitt ve Soete ile Soete’nin OECD ülkelerinde ve 40 sektörü kapsayan statik model 

çalışmalarında 1963-77 yılları arasındaki patent sayısını kullanarak teknolojiye olan yatırımın 

1977 yılı ihracatına olan etkisini görmeye çalışmışlardır (Wakelin, 1997). Bu çalışmalarında 

19 sektörde patent adetleri ile ihracat rakamları arasında bir ilişki olduğunu göstermişlerdir. 

Fagenberg’in dinamik çalışması ihracatın zaman içinde büyümesinin, patent sayıları ile doğru 

orantılı olduğunu göstermiştir (Wakelin, 1997). Amendola’ya göre ise ülkelerin geçmiş ticaret 

performansları, bugünkü performanslarını etkiler (Wakelin, 1997). Amendola patentleri 

zaman serisi ile birlikte kullanmış ve teknolojinin uzun dönemde ihracat performansına olan 

olumlu etkisini ortaya koyarken işgücü maliyetleri kısa dönemde etkili olacağını belirtmiştir. 

Gruber, Mehta ve Vernon (1967) ise A.B.D. sanayinde 19 sektörde yaptıkları çalışmada AR-

GE harcamalarını referans olarak almışlardır. Bu çalışmada teknolojiye en çok yatırım ilk 5 

sektörün ihracatı toplam satışlarının % 7.2’sini oluştururken diğer sektörlerde bu oran % 

1.8’de kalmıştır. Tablo 4.1 ve 4.2 konu üzerinde bugüne kadar yapılmış çalışmaları 

göstermektedir. 
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Tablo 4.1. Teknoloji – İhracat İlişkisi Üzerine Yapılmış Çalışmalar 

 Ülkelerarası Sektörlerarası 

Statik Pavitt ve Soete (1980) 

Dosi ve Soete (1983) 

Soete (1981, 1987) 

Antonelli (1986) 

Dosi (1990) 

Peretto (1990) 

Cotsomitis (1991) 

Daniels (1993) 

Fagerberg (1994) 

Gruber, Mehta ve Vernon (1970) 

Momigliano ve Siniscalco (1984) 

Hughes (1986) 

Amendola (1991) 

Van Hulst (1991) 

Buxton (1991) 

Dinamik Magnier ve Toujas-Bernate (1994) 

Amable ve Verspagen (1995) 

Verspagen (1993 

Verspagen ve Wakelin (1997) 

Fagerberg (1994) 

 

Kaynak: Wakelin, K., 1997. Trade and Innovation, Edward Elgar, 1997 

Bu bölümde amaç teknolojik gelişimin Türkiye’nin bugünkü ihracatına olan etkisini 

görmektir. Bu yüzden statik bir çalışma gerçekleştirilecektir. Ülkemizin belli başlı sektörleri 

ele alınarak ve AR-GE harcamaları ve ihracat rakamları referans olarak alınacaktır. Bölümün 

ikinci yarısında elektronik sektörünün iki önemli ürünü olarak seçtiğimiz televizyon ve 

bilgisayar ürün dönemleri incelenerek, teknolojiye olan yatırımın yönünü bulmaya 

çalışılacaktır. 
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Tablo 4.2. Teknoloji – İhracat İlişkisi Üzerine Çalışmalarda Teknolojiyi İzleme Yöntemleri 

Patent Sayıları AR-GE Harcamaları Patent Sayısı ve AR-GE 
Harcamaları 

Pavitt ve Soete (1980) 

Soete (1981, 1987) 

Dosi ve Soete (1983) 

Dosi (1990) 

Cotsomitis (1991) 

Van Hulst (1991) 

Amendola (1991, 1993) 

Amable ve Verspagen (1995) 

Verspagen ve Wakelin 
(1997) 

Daniels (1993) 

Verspagen (1993) 

Fagerberg (1994) 

Hughes (1986) 

Magnier ve Toujas-Bernate 
(1994) 

Verspagen ve Wakelin 
(1997) 

Buxton (1991) 

Daniels (1993) 

Peretto (1990) 

Momigliano ve Siniscialco 
(1984) 

Fagerberg (1994) 

Fagerberg (1988) 

Peretto (1990) 

Aquino (1981) 

Kaynak: Wakelin, K., 1997. Trade and Innovation, Edward Elgar, 1997 

 

4.1. Analiz 

Bölüm 3’de gösterilen BEKO ve Vestel Elektronik’in ihracat ve AR-GE harcamaları verileri 

kullanılarak iki firma için korelasyon denklemleri çıkartılabilir. 1995–2004 yılları arasındaki 

10 yıllık süreçte BEKO’ya ait denklem aşağıdaki gibidir: 

 (Yurtdışı Satış) = [-174.646 + 320,4 (AR-GE Yatırımı)]x$1000 (4.1) 

AR-GE Yatırımı’na ait pozitif katsayının t-dağılımı ile sınaması yapılır ise t-değeri t = 2,33 

olarak hesaplanır. Bu değere eş gelen hata payı % 4,4’dür. 

BEKO’nun 1992–2001 yılları arasıdaki 10 yılı dikkate alındığında korelasyon denklemi; 

 (Yurtdışı Satış) = [-32.029 + 531,9 (AR-GE Yatırımı)]x$1000 (4.2) 

olarak bulunur. Bu denklemin t-değeri ise t = 0,98‘dir. Bu değere eş gelen hata payı % 36’dır. 

1995–2004 yılları arasında Vestel için korelasyon denklemi, 

 (Yurtdışı Satış) = [263.454 + 159,4 (AR-GE Yatırımı)]x$1000 (4.3) 
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olarak hesaplanır. AR-GE Yatırımı’na ait pozitif katsayının t-dağılımı ile sınaması 

yapıldığında t = 3,50 olarak hesaplanır. Bu değere eş gelen yanılma payı % 1’in altındadır. 

 Vestel’in 1992–2001 yılları arasındaki korelasyon denklemi ise aşağıdaki gibidir: 

 (Yurtdışı Satış) = [329.235,3 + 224,3 (AR-GE Yatırımı)]x$1000 (4.4) 

Pozitif yatırım katsayısının anlamlılığı sınanırsa t-değeri 1,43, hata payı ise yaklaşık %18’dir. 

Korelasyon denklemlerinin anlamlılığını sınarken, %5’in altındaki hata payları kabul 

edilebilir. Bu düşünceyle, 1995–2004 yılları arasındaki AR-GE yatırım harcamaları ve 

yurtdışı satış rakamları dikkate alındığında, her iki firmada da, teknolojiye yatırımın ihracatı 

olumlu yönde etkilediği ifade edilebilir. 

1992–2001 yılları arasındaki dönem için yanılma payları çok yüksektir, aynı görüş 

söylenemez. Bu sonuç 2002–2004 arasındaki üç yıllık süreçte Türkiye televizyon imalat 

sektöründeki değişimi ifade eder. Türkiye’nin Avrupa’nın bir numaralı televizyon ihracatçısı 

olması ile birlikte artık 16:9 tip televizyonların da üretimine ve satışına yöneldiği 

anlaşılmaktadır. Bu konuyu her iki tip televizyon segmentinin ürün dönemlerini 

çıkardığımızda daha ayrıntılı inceleyeceğiz. 

 

4.2. Statik Sektörel Model 

Firmalar bazındaki analizi tamamlamakla birlikte Türkiye genelinde sektörel durumu görmek 

faydalı olacaktır. Türkiye’de teknolojiye olan yatırımın dış ticarete olan etkisini incelemek 

için 2004 yılı itibari ile İMKB’ye üye, imalat sektörlerinden birinde faaliyet gösteren 178 adet 

firma dikkate alınarak statik bir model kurulmuştur. Şirketler 16 sektörde gruplanarak toplam 

satış, ihracat ve AR-GE harcamaları çıkarılmıştır. Tablo 4.3’de sektör bazında AR-GE 

harcamaları ve ihracat miktarlarının satışlara oranları bulunmaktadır.  

Türkiye’de ihracat performansı yüksek sektörlerin AR-GE’ye yatırımda önde bulunan sanayi 

dalları olduğu görülmektedir. İhracat ve AR-GE yatırım oranları en yüksek dört sektörün aynı 

olduğu görülmektedir. Sıralamayı bozan sanayiler demir-çelik fabrikalarını kapsayan metal 

sanayi ile otomotiv firmalarına ürün veren cam fabrikalarının yer aldığı toprak ürünleri 

sektörüdür. İki sanayide de ham madde kullanımının ön planda olduğuna dikkat edilmelidir. 

Bu sebeple genel görüntüye bakarak teknolojiye yatırım ile dış ticaretin doğru orantılı olduğu 

söylenebilir. 
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Tablo 4.3. Türkiye’de Sektörel Bazda AR-GE Harcamaları ve İhracat’ın Satış Rakamlarına 
Oranı (2004 yılı) 

SANAYİ İhracat / Satışlar (%) AR-GE Harcamaları / 
Satışlar (%) 

ELEKTRONİK 57,91% 1,00% 
MAKİNA 40,10% 0,80% 
LASTİK 43,78% 0,51% 
TEKSTİL 43,47% 0,34% 
ELEKTRİK 20,22% 0,34% 
TOPRAK ÜRÜNLERİ 27,75% 0,15% 
MOBİLYA 10,91% 0,15% 
GIDA 10,20% 0,08% 
METAL 31,47% 0,08% 
İPLİK - POLYESTER 7,65% 0,07% 
KİMYA 8,79% 0,07% 
ÇİMENTO 14,99% 0,06% 
AMBALAJ - KAĞIT 15,61% 0,05% 
ENERJİ - GAZ 0,00% 0,04% 
MADENCİLİK 1,28% 0,00% 
KIRTASİYE 0,07% 0,00% 
TOPLAM 24,38% 0,32% 
İLK 5 SANAYİ 45,92% 0,80% 
SON 11 SANAYİ 13,09% 0,07% 

Kaynak: Mali Tablolar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası internet sayfası – 
www.imkb.gov.tr 

Ayrıca, görülmektedir ki AR-GE’ye yatırımın en yüksek olduğu sektör Elektronik Sanayi’dir. 

Elektronik sektörü Türk sanayisinin gerek teknoloji yatırımı, gerekse ihracat kapasitesi 

açısından en önde gelen sektörüdür.    

 

4.3. Ürün Dönemleri 

Bölüm 1’de Ürün Dönemleri Teorisi üzerinde ayrıntılı durmuştuk. Bu teori ürünlerin belli bir 

ömrü olduğunu ve üretim-tüketim miktarları dikkate alındığında ürünün ne kadarlık bir ömrü 

kaldığının söylenebileceğini belirtiyordu. 

Bu çalışmada incelediğimiz ürünler televizyon ve bilgisayar idi. Televizyonu eski tip 4:3 

TV’ler ve yeni 16:9 TV’ler olarak ikiye ayırabiliriz. Bu iki tip televizyon ile bilgisayarın ürün 

dönemleri şekillerini çıkarabilirsek bu ürünlerin dünyada ve Türkiye’de ki pazar konumlarını 

daha rahat görebiliriz. Böylece hangi ürüne yatırımın uzun vadede katkısı olacağını, 
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Türkiye’nin hangi sanayiye odaklanması gerektiği yönünde yorum yapmak daha kolay 

olacaktır. 

Bu şekilleri oluşturmak için Türkiye ile birlikte 16:9 tip televizyon üretiminde Avrupa’da 

lider durumda bulunan İngiltere ile bilgisayar üretiminin liderlerinden Japonya’nın yıllara 

göre üretim ve tüketim adetleri kullanılacaktır. 

4.3.1. Televizyon Ürün Dönemleri 

Eski tip 4:3 televizyonların İngiltere ve Türkiye’deki üretim ve tüketim adetleri Şekil 4.1’de 

görülmektedir. 1993 yıllında 4:3 tip televizyon üretimi İngiltere’de 10 milyon adet 

seviyesinde iken 2004 yılı itibari ile 1 milyon adetin altına inmiştir. İngiltere 1997 yılı itibari 

ile yurtiçi ihtiyacını karşılayamaz hale gelmiş ve 4:3 tip televizyonlarda ithalatçı ülke haline 

gelmiştir. 

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ENG Üretim ENG Tüketim TUR Üretim TUR Tüketim

Şekil 4.1. 4:3 Televizyonların Ürün Dönemleri Grafiği (İngiltere – Türkiye Üretim ve 
Tüketim Adetleri (Bin Adet), 1993-2004) 

Kaynak: Türk Elektronik Sanayi, Tüketim Cihazları – TESİD internet sayfası – 
www.tesid.org.tr, Elektronik Sanayi Özel İhtisas Komisyonu, Dokuzuncu Kalkınma Planı 

(2006), National Statistics Online, İngiltere İstatistik Enstitüsü resmi internet sayfası – 
www.statistics.gov.uk 

Türkiye’de 1994 yılına kadar tüketim ve üretim miktarları başabaş gitmiştir. 1995 yılından 

itibaren 4:3 tip televizyonlarda yurtdışı satış adetlerini 1 milyonun üzerine çıkarmış ve 

ihracatçı ülke olma konumunu sağlamlaştırmıştır. 2001 yılı krizinde üretim ve yurtiçi 

satışlarında bir daralma olsa da, 2002 itibari ile üretim adetleri katlanarak artmış ve Türkiye 

televizyon ihraç eden bir ülke olmaya devam etmiştir. 
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4:3 tip televizyonların Ürün Dönemleri grafiğinden görülmektedir ki, ürünün yenilikçi 

ülkedeki üretimi bitme noktasına gelmiş ve iç piyasa ithalatla karşılanmaya başlamıştır. 

Teknoloji takipçi ülke tarafından tümüyle kullanılabilmektedir. Lisans hakları sona ermiş ve 

teknoloji serbest mal olmuştur. Bu bilgilerin ışığında bu tip televizyonların ürün dönemleri 

aşamalarından Aşama-5’de olduğunu söyleyebiliriz. Yenilikçi ülke kendi iç piyasasında da 

tamamen saf dışı kaldığı zaman ürün dönemleri tamamlanmış olacaktır. Daha yeni, daha 

teknolojik ürünler olan 16:9 tip televizyonlar, bu televizyonların yerini almaya başlamıştır. 

16:9 televizyonların üretim-tüketim adetleri Şekil 4.2’de gösterilmektedir. İngiltere 1995 

yılından başlayarak üretimini artırmış ve iç piyasasındaki tüketim miktarlarının üstüne 

çıkmıştır. Böylece İngiltere yeni teknoloji televizyonlarda önemli bir ihracatçı ülke konumuna 

gelmiştir.  
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Şekil 4.2. 16:9 Televizyonların Ürün Dönemleri Grafiği (İngiltere – Türkiye Üretim ve 
Tüketim Adetleri (Bin Adet), 1993-2004) 

Kaynak: Kaynak: Türk Elektronik Sanayi, Tüketim Cihazları – TESİD internet sayfası – 
www.tesid.org.tr, Elektronik Sanayi Özel İhtisas Komisyonu, Dokuzuncu Kalkınma Planı 

(2006), National Statistics Online, İngiltere İstatistik Enstitüsü resmi internet sayfası – 
www.statistics.gov.uk 

Türkiye 1996 yılında 16:9 tipi televizyonları ithal etmeye başlarken üretim 1998 yılında 

başlamıştır. 2001 yılına kadar iç piyasanın önemli bir kısmını ithalat ile karşılayan Türkiye, 

2001-2004 yılları arasında üretimini 12 kat artırarak bu alanda da ihracatçı ülke konumuna 

gelmiştir. 

16:9 tip televizyonların Ürün Dönemleri grafiğinden görülmektedir ki, yenilikçi ülke üretimi 

son iki yıl itibari ile düşüşe geçmekle birlikte halen ihracatçı ülke konumunu korumaktadır. 
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Takipçi ülkede üretim adetleri hızla artmış ve ihracat yapan ülke konumuna gelmiştir. Bu 

veriler 16:9 tip televizyonların 2002 yılı itibari ile ürün dönemleri aşamalarından Aşama-4’e 

geçtiğini göstermektedir. Bu aşamada standart üretimin maliyetini düşürmek için üretim, 

düşük üretim maliyetlerinin olduğu diğer ülkelere kaydırılmaktadır. AR-GE harcamalarına ve 

yüksek mühendislik becerilerine sahip emeğe gerek kalmayan bu aşamada, üretimin başka 

ülkelere aktarılması daha ekonomiktir. Takipçi ülke üretimini oturtarak kalitesini yenilikçi 

ülke standartlarına yaklaştırmıştır. Kaliteli ve ucuz ürünü ile dış piyasayı kısa sürede eline 

geçirecektir. Lider ülkenin ithalata geçmesi ve takipçi ülkenin lider ülkenin iç piyasasını 

tamamen ele geçirmesi ile ürün dönemleri sona erecektir. Bu süreç 16:9 televizyonlar için 

uzun vadede yaşanacak gelişmelerdir. 

Avrupa’nın lider televizyon üreticilerinden İngiltere’nin 4:3 tip televizyon üretiminden 

çekilmesinden sonra 16:9 ekran tipinde TV üretiminin de azaldığı görülmektedir (Şekil 4.3). 

Bu yeni bir teknolojinin televizyon sektörüne girdiği (LCD, plasma tipi ekranlar) anlamına 

gelmektedir. 
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Şekil 4.3. İngiltere’de 4:3 ve 16:9 Televizyonların Ürün Dönemleri Grafikleri (İngiltere 
Üretim ve Tüketim Adetleri (Bin Adet), 1993-2004) 

Kaynak: National Statistics Online, İngiltere İstatistik Enstitüsü resmi internet sayfası – 
www.statistics.gov.uk 

4.3.2. Bilgisayar Ürün Dönemleri 

Türkiye ve Japonya’daki bilgisayar üretim ve tüketim adetleri Şekil 4.4’de görülmektedir. 

1997 yılına kadar Japonya’nın üretim rakamlarında sürekli bir artış olmakla beraber 2000 yılı 

sonrası üretim adetleri düşmüştür. Bilgisayar tüketim miktarlarının da nispeten yüksek olduğu 
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ülkede, 2002 yılı itibari ile üretim ve tüketim rakamları birbirine paralel gitmektedir. Bu 

durum Japonya’nın bilgisayar sektöründe ihracatçı bir ülke olma konumundan uzaklaştığını 

göstermektedir. 

Türkiye’deki bilgisayar üretimi 1999 yılından itibaren, ithal edilen bilgisayar komponentlerini 

monte ederek başlamıştır. Montaj üretim halen devam etmektedir. Türkiye iç piyasasının 

tüketim ihtiyacını büyük miktarlarda ithalat ile karşılamaktadır. 
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Şekil 4.4. Bilgisayar Ürün Dönemleri Grafiği (Japonya – Türkiye Üretim ve Tüketim Adetleri 
(Bin Adet), 1995-2004) 

Kaynak: Statistics Bureaue & Statistics Center, Japonya İstatistik Enstitüsü resmi internet 
sayfası – www.stat.go.jp/english

Bilgisayar ürün dönem grafiğini incelediğimizde, standart dönem aşamalarından bir tanesini 

seçemediğimizi görüyoruz. Ürün teknolojisinin buluşçu, lider ülkenin elinden çıkması, 

Japonya’nın üretiminin azalması ürün dönemlerinden Aşama-4’e geçildiğini gösterirken, 

Türkiye’nin üretimini artıramadığı ve ithalatçı ülke konumunda kalması bu görüşü 

desteklememektedir. Bunun sebebi Türkiye’nin aslında takipçi ülke olmamasıdır. Japonya’nın 

elinden çıkan ihracat hacmi, gelişmekte olan ülkeler tarafından paylaşılırken,. Türkiye bu 

dönemde sektörde takipçi ülke olarak yerini almamıştır. 
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SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

Türkiye gelişmeyi hedeflemiş bir ülkedir. Bu hedefine ulaşmak için sanayileşmeyi seçmiştir. 

Türkiye aynı zamanda ekonomik yapısı istikrarsız olan bir ülkedir. Bu istikrarsızlık iç pazarı 

olumsuz etkilemektedir. 1994 ve 2001 yıllarında çıkan büyük ekonomik krizler iç piyasaya 

yönelmiş şirketleri zor durumda bırakmıştır. Yaşanan tecrübeler Türk sanayisinin yurtiçi 

pazarla yetinmeyip ihracata yönelik çalışması gerektiğini ortaya koymuştur. Ülke gelişiminde 

hedeflere ulaşmak uluslararası pazarlara satış yapabilen kuvvetli bir sanayinin kurulabilmesi 

ile doğru orantılıdır. Teknolojiye yapılan yatırımla sanayiyi güçlendirmek ile dış ticaretin 

gelişimi arasındaki bağı göstermek bu tezin hedefi olmuştur. 

Elektronik sanayi dünya pazar hacminin % 4,5’lik bölümünü elinde bulunduran büyük bir 

sektördür. Gelişmiş ülkelerin hepsinde elektronik sektörünün ileri seviyede olduğu görülebilir. 

Sektör başta komponentler ve metal endüstrisi olmak üzere kendisine girdi veren sanayiler ile 

eğlenceden eğitime, turizmden üretim sektörlerine kadar pek çok sanayiye çıktı sağlamasıyla, 

önünde ve arkasında başka sektörlerin gelişimini sağlayabilmesi, ülke ekonomilerinin 

gelişimini olumlu etkilemektedir. Bu sebeple gelişmekte olan ülkelerin (Güney Kore, 

Brezilya, Hindistan, Tayland gibi) stratejilerine bakıldığında, elektronik sanayinin önemli bir 

etken olduğu dikkat çekmektedir. 

Elektronik sanayi bu hali ile hedef olarak belirlenmesi gereken bir sektördür. Özellikle alt 

bölümlerinden tüketici elektroniği ve bilgisayar sektörleri üzerinde odaklanılmalıdır. Tüketici 

elektroniği Türkiye’nin ihracatında önemli bir yerdedir. Bu sektördeki ihracatımız 

ithalatımızın üç katı kadarıdır. Bilgisayar sektörü ise her gün yeni gelişmelere açık, tam 

olgunlaşmamış, tüketici elektroniği gibi belli bir doyum noktasına erişmesi günümüzde 

mümkün görünmeyen bir sektör olmasıyla girilebilecek bir alan olarak gözükmektedir. 

Türk elektronik sektörü ihracatında en büyük kalem televizyondur. Günümüzde televizyon 

teknolojisinde bir geçiş dönemi yaşanmaktadır. Eski 4:3 tip televizyonlar yerini 16:9 tip 

televizyonlar almaktadır. 2005 yılında Avrupa’da ki her 10 televizyon setinden üçü 16:9 tip 

televizyondur. 

Televizyon sektörünü 4:3 ve 16:9 ekran tiplerine göre ikiye ayırınca eski tip 4:3 

televizyonlarının ürün dönemlerinin sonuna yaklaştığı görülmektedir. Televizyon üretiminin 

yenilikçi ülkeleri bu tip televizyonların üretiminden büyük ölçüde çekilmişlerdir. Türkiye bu 
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süreçte takipçi ülke rolünü üstlenerek üretimde Avrupa çapında söz sahibi olmuştur. Boşalan 

ihracat fırsatlarını iyi değerlendirmiştir (Şekil 4.1) 

Aynı şekilde 16:9 ekran televizyon üretiminde de Türkiye, özellikle son üç yılda bir atılım 

yapmıştır. Son üç sene içerisinde yeni nesil televizyon ihracatı 18 kat artmıştır (Şekil 4.2). 

Aynı dönem içerisinde Türkiye’nin önde gelen televizyon üreticilerinden Beko’nun AR-GE 

harcamaları 4 kat (Şekil 3.1), Vestel’in ise 6 kat (Şekil 3.3) artmıştır. Bu firmaların öncelikli 

yatırım kalemlerinin televizyon olduğu düşünülürse, söz konusu rakamlar, teknolojiye 

yatırımın yeni ürünlerin yurtdışı satışlarına olan etkisini göstermektedir. Avrupa’nın en büyük 

televizyon ihraç eden ülkelerinden biri olan Türkiye, konumunu korumak için yeni nesil 

televizyonlara yönelmiştir. Türk televizyon sanayisinin yeni tip televizyonlarda uzmanlaşması 

amacıyla AR-GE yatırımları artırılmaktadır. Yapılan bu yatırımlar yurtdışı satışlarını olumlu 

yönde etkilemiştir. 

Televizyon tek başına ülke sanayisinin hedefindeki bir ürün olamaz. Bu şekilde bir odaklanma 

için daha geniş kapsamlı düşünmek gerekir. Bilgisayar alt sektörü gerek geniş tabanlı ürün ve 

hizmet yelpazesi, gerekse yeni olgunlaşmakta olan bir dal olması sebebiyle böyle bir amaç 

için uygundur. Bu doğrultuda düşünürsek stratejimiz Avrupa Birliği yakınında bölgesel bir 

donanım ve yazılım üssü olmak olabilir. 

Ne yazık ki Türkiye televizyon sektörü için belirttiğimiz olumlu görüşler bilgisayar sektörü 

için söylenememektedir. Bilgisayar sektöründe de yenilikçi ülkelerin üretiminde bir düşüş 

görülmektedir. Bu düşüş, örnek ülke olarak seçilen Japonya’nın üretim ve satış miktarlarını 

incelerken görülebilir (Şekil 4.4). Elde edilen sonuçlar bilgisayar üretiminde standartlaşmaya 

doğru gidildiğini göstermektedir. Başta uzakdoğu ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan 

ülkeler bu sektörde teknolojilerini geliştirmiş, üretimleri artırmış ve dış piyasaları ele 

geçirmeye başlamışlardır. Yenilikçi ülke olan Japonya ihracata devam etmekle beraber ihracat 

rakamları her geçen sene düşmektedir. 

Türkiye televizyon üretiminde yakaladığı ivmeyi bu kritik dönemde bilgisayar sektöründe 

yakalayamamıştır. Gelişmekte olan ülkeler bilgisayar üretimini ölçek ekonomisiyle destekler 

ve ihracatçı ülke konumuna gelirken, Türkiye gerekli gelişimi gösterememiştir. Bu konuda 

gerekli tedbirler alınmadığı takdirde Türkiye değil birinci kuşak takipçi ülke olmak, ikinci 

kuşak ülkeler arasına da dahil olamayacaktır.  

Devlet tarafından üniversite AR-GE’leri elektronik sanayinin gelişimi yönünde desteklenmeli, 

özellikle bilgisayar ve yazılım desteği arttırılmalıdır. Devlet AR-GE teşvikini organize 
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ederken, devlet, üniversite, özel şirket üçgeninin koordineli çalışmasının destekleyici tarzda 

hareket etmesi, bu çalışmanın yeni teknoloji gelişiminin iç piyasa şirketlerinin kullanımına 

sunulacak şekilde dünyadaki teknolojiyle paralel yürütülmesini sağlamalıdır. Üniversitelerle 

ortak proje çalışmalarının yürütülmesi, sektör tarafından düzenlenmelidir. 

Öncelikli amaç altyapının geliştirilmesi olmalıdır. Bilgi toplumuna geçiş devlet politikası 

olarak benimsenmelidir. İnternet üzerinde yer alan bütün uç birimlerin alımı ve kullanımı 

(bilgisayar başta olmak üzere) teşvik edilmelidir.  

Bugün ülkemizde bilgisayar üretimi, birçok ana aksamın (monitör, main board, HDD, 

memory) ithal edilerek ülkemizde birleştirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Oysa bu aksamın 

ülkemizde üretilebilmesi ile bilgisayar üretiminde ciddi bir katma değer artışı 

sağlanabilecektir. AR-GE yatırımlarına ağırlık verilmesi ve bu tip parçaların geliştirilmesine 

yönelinmelidir. Bölgesel avantajımız olan düşük lojistik maliyetleri rekabet gücümüzü 

artırmaktadır. Bu kullanılarak ihracatta kısa teslim süreleri ile hareket etmemiz gereklidir. 

Sektör bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. 

Yabancı firmalarla ortaklığa gidilerek üretimin Türkiye’ye kaydırılması sektörün ihtiyacı olan 

ilk ivmenin kazanılmasını sağlayacaktır. Bunun örnekleri televizyon sektöründe 

görülmektedir. Benzer girişimler bilgisayar sektöründe de yapılmalıdır. 

Ekonomik sistem, küresel bütünleşme ve piyasa ekonomisinin derinleştirilmesi ihtiyaçları 

temelinde düzenlenmelidir. Elektronik gibi nitelikli işgücü ve verimliliğin yüksek olduğu 

sektörler öne çıkmalıdır. Televizyon gibi ihracatta başarılı olduğumuz ürünlerde teknolojiyi 

takip ederek rekabet gücümüzü korurken, bilgisayar gibi yeni büyüyen alanlara da girmeye 

çalışılmalıdır. Bu hedefler teknolojiye yatırımı gerektirir. AR-GE’ye yapılan yatırımlar dış 

ticareti artıracaktır. Önemli olan geleceği olan pazarları hedef olarak seçip, uygun ve gerçekçi 

politikalar kurmak ve bu politikaları doğru bir şekilde hayata geçirmektir. 
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