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“Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve
Elektronik İş Stratejileri”
Özet Bulgular
TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan “Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş
Stratejileri” başlõklõ rapor, Sabancõ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gündüz Ulusoy
tarafõndan koordine edilmiş ve Makina İmalatçõlarõ Birliği (MİB) ve Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfõ’nõn desteği ile hazõrlanmõştõr.
Rapor makina imalatõ sektöründe iş mükemmelliğini değerlendirmeyi, sektörü katma değer
üretimi açõsõndan diğer sektörlerle karşõlaştõrmayõ, gelişmiş ülkelerde ve Türkiye’de sektörün
ülke ekonomisi içindeki durumunu irdelemeyi ve sektördeki şirketlerin işletmeden işletmeye
elektronik-iş uygulamalarõna gitmeleri için bir durum analizi yapmayõ amaçlamaktadõr.
Raporda, Türkiye’nin ihracata dayalõ büyüme modelini benimsemesinin makine imalatõ sektörü
üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekilmektedir. Söz konusu modelin sektör çapõnda
uygulanmasõ için sektör dõşõnda oluşturulacak makroekonomik reform ve önemlerin, üretkenlik
artõşlarõ ile desteklenerek pekiştirilmesinin sürekli büyüme için zorunlu bir koşul olduğu da
vurgulanmaktadõr.
Çalõşmada makina imalatõ sektöründe sürdürülebilir rekabet gücünden beslenen büyüme
için sürekli bir üretkenlik artõşõnõn sağlanmasõ gerekliliği üzerinde durulmakta; bu amaçla
verimlilik, teknoloji ve yeni ürün geliştirme ve pazarlara erişim olmak üzere üç alan
üzerinde odaklanõlmasõ zorunluluğunun altõ çizilmektedir.
Rekabet konusunu şirket düzeyinde rekabet ile sõnõrlõ tutarak ele alan raporda bir şirketin rekabet
gücü, şirketin müşterilerine sunduğu mala ve hizmetlerin alternatifleri karşõsõnda tercih
edilmelerinin sürekliliğini sağlayabilmesi yeteneği olarak tanõmlanmaktadõr.
Raporda makina imalatõ sektöründe gerek çalõşan başõna düşen ücretin gerekse çalõşõlan saat
başõna ücretin imalat sanayi geneline göre yüksek olduğuna dikkat çekilmektedir. İmalat sanayi
sektörleri içinde ücretler sadece taşõt araçlarõ sektöründe makina imalatõ sektöründen yüksek
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gözükmektedir. Demir-çelik sektöründe ise makine imalatõ sektörü ile benzerdir. Ancak 1994 yõlõ
ve takip eden yõllarda ücretlerde 1991-1993 dönemine göre bir düşüş söz konusudur. Çalõşmada
makina imalatõ sektöründe ve imalat sanayinin diğer bazõ sektörlerinde üretilen katma değer
irdelenirken dört ayrõ performans göstergesi kullanõlmõştõr: Çalõşan başõna katma değer, çalõşõlan
saat başõna katma değer, birim ücret başõna katma değer ve katma değer içinde ücret payõ.
Makina imalatõ sektörü 1999-2001 dönemi ihracatõnda bir başarõ öyküsü gerçekleştirmiştir. Bu
dönem içinde makina imalatõ sektörü ihracatõnõn ortalama yõllõk artõş oranõ %22.1’dir. Aynõ
dönem içinde Türkiye’nin toplam ihracatõnõn ortalama yõllõk artõş oranõ %8.4 olmuştur. Öte
yandan aynõ dönemde ithalat sürekli ihracatõn üzerinde olmuştur. Bunun nedeni ithalatõn göreli
büyüklüğüdür. Bu gözlem, iç pazarõn da, ihracatõnõ sürekli artõran makina imalatõ sektörüne
önemli bir büyüme potansiyeli sunduğuna işaret etmektedir. 1998 yõlõnda iç pazar talebinin
ancak %20’si iç üretim ile karşõlanmõştõr. Makina imalatõ sektörü ihracata yönelişini
aksatmadan sürdürmeli ancak iç pazar içindeki payõnõ artõrmanõn da yollarõnõ
araştõrmalõdõr.
AB, makina imalatõ sektörünün dõş ticarette en büyük partneridir. Gerek dünya makina imalatõ
sektörünün büyük oyuncularõ arasõnda olan Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere’nin AB üyesi
olmasõ, gerekse gelişmiş endüstri ülkelerinin AB üyesi olmasõ, yatõrõm mallarõ üreten makina
imalatõ sektörü için AB’yi vazgeçilmez kõlmaktadõr. AB makina imalatõ sektörü ve genelinde
endüstrisinin, Türkiye’den ve diğer AB adayõ gelişmekte olan ülkelerden, komple makinadan
ziyade daha ağõrlõklõ olarak parça ve komponent ithal ettiği görülmektedir. Komple makinada da
fason imalat yaygõn bir modalitedir. AB adayõ ülkeler içerisinde, AB ithalat pazarõnda
Almanya’nõn hinterlandõnõ oluşturan Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya’nõn öne
çõktõğõ görülmektedir. Bu aday ülkelerin, AB üyesi olduktan sonra Türkiye makina imalatõ
sektörü ile en azõndan AB içerisinde daha büyük bir rekabete girişecekleri açõktõr.
Türkiye’nin 1 Ocak 1996 tarihinde Gümrük Birliği’ne girmiş olmasõnõn Türkiye’deki imalat
sanayiini olumsuz etkileyeceği yaygõn olarak vurgulanagelmiştir. Bu makine imalatõ sektörünün
gelişme olanaklarõ ve stratejileri açõsõndan önemli bir konudur. Çalõşmada makina imalatõ
sektörünün AB ile olan dõş ticaretinde Gümrük Birliği’nin olumsuz bir etkisi olmadõğõnõn
üzerinde durmaktadõr.
Raporda, imalat stratejisinin oluşturulma süreci rekabetçi önceliklerin, imalat performans
hedeflerinin ve aksiyon planlarõnõn belirlenmesi ve uygulanmalarõ olarak üç stratejik unsura
ayrõlmõştõr:
Çalõşmada rekabetçi öncelikler olarak şu unsurlar öne çõkmaktadõr:
h Güvenilirliği yüksek mamuller
hİstikrarlõ bir kalite düzeyi
hÜründe uzmanlaşma
hSatõş sonrasõ hizmet
hTeslimatta güvenilirlik
İmalatta performans hedefleri olarak öne çõkan unsurlar ise şöyledir:
hPazar payõnõn artõrõlmasõ
hDirekt işçi verimliliğinin artõrõlmasõ
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hUygunluk kalitesinin artõrõlmasõ
hBirim maliyetinin azaltõlmasõ
hBirim zamanda gerçekleşen imalatõn artõrõlmasõ

Son iki yõl içinde en yaygõn uygulanan Aksiyon planlarõ şöyledir:
hMüşteri istekleri ve mamul tasarõmõnõn ilişkilendirilmesi
hBilgisayar destekli tasarõm (CAD)
hSatõş sonrasõ hizmetlerin geliştirilmesi
hTam zamanõnda üretim
hTam zamanõnda tedarik
hYönetici dõşõndaki çalõşanlarõn eğitimi
hEski ürünler için yeni üretim süreçlerinin geliştirilmesi
hTedarikçi ilişkilerinin geliştirilmesi
hGirdi malzeme ve nihai mamul depolama düzeninin geliştirilmesi
hToplam Kalite yönetimi programõ
hYeni ürünler için yeni üretim süreçlerinin geliştirilmesi
Önümüzdeki iki yõl içinde ise en yaygõn olarak aşağõdaki aksiyon planlarõnõn uygulanmasõ
planlanmaktadõr:
hToplam Kalite yönetimi programõ
hSatõş sonrasõ hizmetlerin geliştirilmesi
hTam zamanõnda üretim
hMüşteri istekleri ve mamul tasarõmõnõn ilişkilendirilmesi
hYönetici eğitimi
hYönetici dõşõndaki çalõşanlarõn eğitimi
hFaaliyet bazõnda maliyetlendirme(ABC)
hYeni ürünler için yeni üretim süreçlerinin geliştirilmesi
hYeniden yapõlandõrma
hİmalat stratejisi ile iş stratejisinin ilişkilendirilmesi
Çalõşmaya katõlan makina imalatõ sektörü şirketlerinin çeşitli alanlarda kendilerini Türkiye
pazarõnda faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdõşõ rakipleri ile karşõlaştõrmalarõnõn sonuçlarõ
değerlendirildiğinde yurtdõşõ rakiplerle karşõlaştõrõldõğõnda avantajlõ görülen alanlarõn azlõğõ ve
dezavantajlõ görülen alanlarõn çokluğu dikkat çekmektedir. En dezavantajlõ alan olarak
“pazarlama yeteneği” görülmektedir. İlginç olan unsur, şirketlerin pazarlama yeteneği alanõnda
şirketlerin kendilerini yurtiçi rakiplerine göre de dezavantajlõ görmeleridir. Yurtdõşõ rakipler
karşõsõnda ikinci büyük dezavantajlõ alan "şirketlerin büyüklüğü / kapasitesi"dir. Yurtdõşõ rakipler
karşõsõnda avantajlõ görülen alanlar ise "esneklik","müşteri hizmetleri /servis hizmetleri" ve "nihai
dağõtõm"dõr.
Çalõşmada, şirketlerin başarõlarõ önünde engel olarak gördüğü hususlar önem sõrasõna göre şu
şekilde sõralanmaktadõr:
hMakina ve teçhizat yatõrõmõ için yüksek finansman maliyeti
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hİşletme sermayesi için yüksek finansman maliyeti
hDöviz kurlarõndaki belirsizlikler
hSipariş hacimlerinin küçüklüğü
hOrtak bir vizyonun eksikliği

Raporda, makina imalatõ sektöründe İnternet kullanõmõ ve e-iş konusuna bir ilgi olduğuna dikkat
çekilmektedir. Kasõm 2001 tarihi itibarõ ile MİB üyesi firmalarõn %60’õnõn kendi web siteleri
bulunmaktadõr. Web sitelerinin kullanõm amaçlarõnõn öncelikle firma hakkõnda bilgilendirme ve
temel iletişimi sağlama olduğu görülmektedir. Firma web sitelerinin %94 ’ünde irtibat kurma ve
bilgi alma amacõ ile kullanõlabilecek bir e-posta adresi yer almaktadõr. Web sitelerinin %58 ’inde
ürün kataloğu bulunmaktadõr. Sektörde İnternet üzerinden satõn alma yapan veya yapmayõ
planlayan şirket oranõ %64; satõş yapan veya yapmayõ planlayan şirket oranõ ise %72’dir. Eticaret ve e-iş yapma biçimlerini kendi sektörleri için gerekli olmadõğõna ilişkin görüşe ise
şirketlerin %76’sõ katõlmamaktadõr. Bu gözlemler makina imalat sektörünün e-iş uygulamalarõnda
belirli bir aşamaya geldiğini ve yeni gelişmelere açõk olduğunu göstermektedir.
Raporun son bölümünde, elde edilen bulgulardan hareketle geliştirilen öneriler sunulmaktadõr.
Makina imalatõ sektörünün katma değer göstergelerini iyileştirerek rekabet yeteneğini
geliştirmesi düşüncesinden doğan öneriler, Temel yaklaşõm bölümünde vurgulanmõş bulunan
verimlilik, teknoloji ve yeni ürün geliştirme ve pazarlama başlõklarõ altõnda derlenmiştir.
Direkt işçilik verimliliğinin artõrõlmasõ, uygunluk kalitesinin artõrõlmasõ, birim maliyetlerin
düşürülmesi ve birim zamanda gerçekleşen imalatõn artõrõlmasõ, makine imalatõ sektöründe ilk 5
performans hedefi arasõnda yer almõştõr. Bu sonuç sektörün verimlilik artõşõ arayõşõ içinde
olduğunun bir ifadesidir. Verimlik başlõğõ altõnda kalite yönetimi, müşterilerle ilişkiler, satõş
sonrasõ hizmet, insan kaynaklarõ ve eğitimi, planlama, esneklik, birim maliyet, tedarikçilerle
ilişkiler ön plana çõkan alt başlõklardõr.
Teknoloji ve yeni ürün geliştirme açõsõndan bakõldõğõnda ise eldeki mevcut teknolojiden
maksimum fayda sağlamakta firmalarõn genellikle zorlandõğõ dikkat çekmekte. Sektör büyük
oranda mühendislik sektörü olmasõna karşõn yeni ürün tasarõmõnda henüz fazla bir mesafe kat
edilmemiş olduğu görülmektedir. Pazarlara erişimde e-iş’in giderek etkinliğini artõran bir ortam
oluşturduğuna dikkat çekilen raporda, şirketlerin mutlaka bu oluşumun içinde yer almalarõ
gerektiğinin üzerinde durulmaktadõr.
Raporda son olarak Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfõ (TTGV)’nõn, Teknolojik Destek
Hizmetleri kapsamõnda sunduğu, “KOBİ’lere teknolojik, finansal ve yönetim konularõnda proje
bazõnda uzman yardõmõ”na değinilmektedir. Firmalarõn, verimliliğin artõrõlmasõ, ürün
kalitesinin yükseltilmesi, sipariş karşõlama sürelerinin iyileştirilmesi, ürün yelpazesini
genişletmek için yeni teknik veya teknoloji kullanõlmasõ, iş planlamasõ, pazar araştõrmasõ ve
teknik ticari bilgi sağlanmasõ, fikri mülkiyet haklarõ ve lisans danõşmanlõğõ, finansal
danõşmanlõk ve elektronik iş ortamõna geçiş alanlarõnda sunulan destekten, rekabet güçlerini
yükseltme amacõ ile azami fayda sağlamaya çalõşmasõ gerektiği vurgulanmaktadõr.
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