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Dünyamýz, kimi zaman yeni bir Sanayi Devrimi'yle eþ tutulan, kimi zaman yeni çaða geçiþ olarak tanýmlanan, kapsamlý
ve son derece hýzlý bir deðiþim sürecine tanýk olmaktadýr. Üretim yeteneklerinin önde gelen bir deðer kabul edildiði
sanayi toplumu, bu süreç içinde bilgi ve iletiþim teknolojileri temelinde yeniden biçimlenmekte ve "bilgi toplumu"
adý verilen nicel ve nitel dönüþüme uðramaktadýr. Bilgi ve iletiþim teknolojilerindeki geliþmeler, çeþitli yollarla ve
özellikle de internet aracýlýðýyla, her türlü bilginin daha hýzlý ve daha ucuz olarak iletilmesi olanaðýný saðlamaktadýr.
Böylece bilgiye eriþimin geçmiþe oranla çok daha kolay ve hýzlý olduðu bir dünya yaratýlmaktadýr.

Araþtýrmalar, 1990'lý yýllarda toplam faktör verimliliði alanýnda en hýzlý büyümeyi gerçekleþtiren ülkelerin, ekonomilerinde
bilgi teknolojileri (bilgi ve bilgiyi iþleyen cihazlar, display teknolojileri gibi) ve iletiþim teknolojilerini en yaygýn
kullanan ülkeler olduðunu göstermektedir. Bu ülkeler ayný zamanda istihdamýn da en hýzlý arttýðý ülkelerdir. Böylesi
aðlarla örülmüþ bir ekonomide, yatýrýmýn temel sermayesi, insan bilgisi ve insan zekasýnýn üretme olanaklarý
olmaktadýr. Ýnsan beyninin ürünü olan ve birbirine baðlý olarak çalýþan bilgisayarlar ve telekomünikasyon cihazlarý
ile "enformasyon aðý" akýllý bir iletiþim sisteminin kurulmasýna olanak vermektedir.

"Bilgi çaðý" adý verilen bu yeni çaðda yaþanan dönüþümün en önemli öðesini hiç þüphe yok ki elektronik sektörü
oluþturmaktadýr. Bugün eðitimden týp alanýna, beyaz eþya sektöründen savunmaya, hatta eðlenceye deðin günlük
yaþantýmýzýn hemen her alanýnda kullanýlma özelliðine yol açan geliþmelerde elektronik ve telekomünikasyon
teknolojilerinin gerek teknik gerekse kurumsal açýdan radikal yenilikçi ve yaygýn uygulamalarý önümüze çýkmaktadýr.

Yeni teknolojilerin yaygýn iletiþim aðý etkisi ile de yeni pazar olanaklarýnýn yaratýlmasýna, mevcut piyasalarýn
geniþlemesine, yeni hizmetlerin geliþtirilmesine ve yeni mesleklerin ortaya çýkmasýna yol açýlmaktadýr. Yine teknolojik
geliþmeler verim artýþýný, yepyeni ürün ve hizmetlerin kýsa sürede kullanýma sunulmasýný da beraberinde getirmektedir.
Günümüzde tüm dünyada bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve yayýncýlýk alanlarý, giderek daha fazla ortak alan
bulur ve büyük bir pazar oluþtururlarken, diðer yanda alýþýlagelmiþ sistemler üzerinde hýzlý bir deðiþim kendini
hissettirmekte ve statükoyu da zorlamaktadýr. Firmalarýn teknolojiyi izlemek ve satýþ kanallarýný artýrmak için, bilgi
taþýma aðlarý aracýlýðýyla kurduklarý iletiþim, küreselleþme sürecini hýzlandýran bir diðer faktör olmaktadýr. Bu durum
özellikle iþ dünyasý için rekabet koþullarýný daha da aðýrlaþtýrmaktadýr.

Hýzlý deðiþim gereksinimi, 1990'lý yýllarda, telekomünikasyon dünyasýnda da büyük bir reformu gerektirmiþtir.
Bunun sonucu olarak ülke içi taþýyýcýlar özelleþtirilmiþ, yeni rakiplere lisans verilmiþ ve yeni hizmetlere kapý açýlmýþtýr.
Bu eðilimin önümüzdeki yýllarda daha da hýzlanarak devam etmesi beklenmektedir. Telekomünikasyondaki
geliþmeler, yayýncýlýk sektörünü de giderek daha fazla etkilemektedir.

Dünyanýn birçok sanayileþmiþ ülkesinde en yüksek hýzla geliþen bu endüstride doðal olarak, yoðunlaþan bir rekabet
de söz konusu olmaktadýr. Bu rekabet diðer alanlarda olduðu gibi, firmalarýn bilgi temelinde olan rekabetleridir.
Hýzla deðiþen ve geliþen bilgisayar ve iletiþim olanaklarý, küreselleþen pazar ortamýný niteler durumdadýr. Sektörün
ürün gruplarýndan olan "büro ve telekomünikasyon cihazlarý" ile "bilgisayar ve bilgi hizmetleri", baþta geliþmiþ
ülkeler olmak üzere, ülkelerin ticaret hacimleri içinde giderek daha fazla pay almaktadýr.

Küresel düzeydeki bu rekabet baskýsý, firmalarý daha dinamik ve daha deðiþik bir yapý ile uluslararasý rekabete
itmektedir. Bu yeni rekabet ortamý, iþletmeleri rekabete karþý daha duyarlý, dayanýklý ve her þeyden önce hazýrlýklý
olmaya zorlamaktadýr. Rekabetin sýnýr tanýmayan þekilde dünyanýn her yerinde yoðun olarak hissedildiði ve
istikrarsýzlýk ve öngörülemezliklerle giderek daha fazla giriftleþtiði bir ortamda, ayakta kalabilmek ve özellikle
belirsizlik üzerinde mesafe kat edebilmek ancak ve ancak deðiþme ve geliþmelere zamanýnda uyum saðlamak ile
mümkün olabilmektedir.

Dünyada elektronik ve telekomünikasyon sektörü büyük atýlýmlarla yoluna devam etmektedir. Sektörün pazar
büyüklüðü 1.3 trilyon dolarý aþmýþ durumdadýr. Tüm ülkeleri kapsayan pazarýn gerçek boyutunun, bu tutarýn da
üzerinde olduðu tahmin edilmektedir. Sektör, pazar hacmi yanýnda istihdam yeteneði ile de ayrý bir önem taþýmaktadýr.

Madeni eþya, kimya, ince mekanik ve elektrik baþta olmak üzere birçok sanayi üretiminde girdi olarak kullanýlan
ve sanayi ve hizmet sektörlerine ürün temin eden elektronik sektörünün en önemli yönlerinden biri de, ürün-
yaþam çevriminin giderek kýsalmasý, yenilik ve yaratýcýlýðýn öne çýkmasýdýr.

SUNUÞ
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Bilgi teknolojileriyle iç içe geçen yapýsýyla bu sektörün, geliþmiþ ve kalkýnmada atýlým yapmak isteyen ülkelerde
belirleyici bir sektör özelliði vardýr. Gerek geliþmiþ ülkeler, gerekse elektronik sektörünün stratejik önemini kavrayýp
sektörde atýlým yapan geliþmekte olan ülkeler için geçerli olan bu ortak özellik, konuya ulusal stratejiler geliþtirerek
yaklaþmalarýný gerektirmektedir. Bu süreçte devlet, sektördeki geliþmenin her aþamasýnda etkin olarak rol almýþ,
özellikle düzenleyici rolünü üstlenmiþtir. Daha þimdiden 21. Yüzyýlý, küresel ve ulusal kriz ile karþýladýðýmýz dikkate
alýndýðýnda, stratejik çalýþmalarýn ne denli önemli olduðu daha iyi anlaþýlmaktadýr.

Bu konularýn önemini deðerlendiren Ýstanbul Sanayi Odasý, "AB'ne Tam Üyelik Sürecinde ÝSO Meslek Komiteleri
Sektör Stratejileri Geliþtirilmesi" adý altýnda bir proje yürütmektedir. Bu proje ile, sektörler ve bir bütün olarak
sanayinin altyapýsý, bilgi toplumu gereklerine göre ele alýnmaya çalýþýlmaktadýr. Bu çalýþma, söz konusu projenin
41. Grup Elektronik Sanayii Meslek Komitemizin faaliyet alanýnda ilk uygulamasýdýr.

Odamýz, bu projeyle; ülkemizin AB'ne üye adaylýðý ve küreselleþme sürecinde ÝSO Meslek Komitelerinin
geleceðe yönelik faaliyetlere iliþkin yeni stratejiler oluþturmalarýný, bu stratejiler doðrultusunda ülkemiz
elektronik sanayiinin geliþtirilmesine katkýyý, Odamýz üyelerinin geleceðe hazýrlanmalarýný ve yeni yapýya uyum
saðlayabilmelerini amaçlamýþtýr. Ayrýca, Meslek Komitelerimizin yine bu yönde bilgilendirme ve destekleme
fonksiyonunu yerine getirecek aktif bir katýlým tarzý benimsemelerini amaç edinmektedir.

Sektörün içinde yer alan firmalarýn katýlým ve katkýlarý ile gerçekleþtirilen bu sektör raporu, ayný
zamanda komite üyelerine kendi çalýþma alanlarýna da farklý bir gözle bakma olanaðýný saðlamaktadýr. Sektör
temsilcilerinin yaptýklarý söz konusu bu katký, çalýþmanýn özgünlüðünü oluþturan bir faktör olmuþtur. Her aþamasý
aktif katýlým ve tartýþmalarla gerçekleþtirilmiþ olan bu projenin kapsamý, içeriði, stratejisi ve beklentileri tüm
katýlýmcýlarla paylaþýlarak, "birlikte oluþturma" anlayýþý çerçevesinde hazýrlanmýþtýr.

Yapýlan tüm çalýþmalar, somut geliþmeyi hedef edinmiþtir. Örneðin, Türkiye elektronik sanayine, dünya ölçeðinde
ve Türkiye ekonomisindeki payý açýsýndan bakýldýðýnda her ne kadar istenilen boyutlarda olmadýðý gözlenmekte
ise de, yine de elektronik sanayi sektörümüzün dinamizmi ve geliþme potansiyeli açýsýndan geleceðe umutla
bakabilmekteyiz.

Kaldý ki hangi açýdan bakýlýrsa bakýlsýn Türkiye, bilgi devriminin dýþýnda kalarak, bilgi çaðýný yakalayamaz. Elektronik
sektörü ise, Türkiye'nin bilgiyi üretebilmenin ve kullanabilmenin yaþamsal önem kazandýðý bilgi
çaðýnda "bilgi toplumu" olmasýna doðrudan katkýda bulunacak temel sektörlerden birisi durumundadýr.
Bunu gerçekleþtirebilmek için, sektörün pasif bir uygulama alaný olan "teknoloji transferinden" kurtularak, "teknoloji
üreten" bir konuma ve niteliðe ulaþtýrýlmasý gerekmektedir.

Raporun ilk üç bölümünde, sektörün stratejik dönüþümlere açýk ulusal ve uluslararasý boyuttaki durumu
deðerlendirilmektedir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiþ sürecinde sektördeki geliþmelerle baþlayan bu
bölümde, dünya elektronik ve telekomünikasyon sektörünün bir bölümünü temsil eden "büro ve telekomünikasyon
cihazlarý" ile "bilgisayar ve bilgi hizmetleri" alanýnda Kuzey Amerika, Batý Avrupa ve Japonya'daki geliþmeler
aktarýlmakta, AB'ndeki durum alt sektörler itibariyle verilmektedir.

Elektronik sanayiinde hýzlý bir geliþme saðlayarak dünya pazarlarýnda söz sahibi duruma gelmiþ geliþmekte olan
Hindistan, Güney Kore ve Brezilya gibi bazý ülkelerde uygulanan politikalar da ülkemiz açýsýndan önem oluþturmasý
nedeni ile dördüncü bölümde ayrýca konu edilmektedir. Kalkýnmalarýnýn ivmesel merkezine elektronik sanayini
oturtan özellikle Doðu Asya'nýn geliþmekte olan ülkelerinin, bu konuda önemli geliþmeler kaydetmiþ bulunmasý
ülkemiz açýsýndan incelenmeye deðer görülmüþtür.

Beþinci bölümde, Türkiye Elektronik Sanayinin bugünkü genel görünümü özetlenmekte, kendi alt sektörlerine
iliþkin ayrýntýlar üzerinde durulmakta ve Türkiye'nin bazý OECD ülkeleriyle yapmýþ olduðu ticarete yer verilmektedir.

"Türkiye Elektronik Sanayinin Rekabet Gücü" baþlýklý altýncý bölümde sektörün rekabet gücü analiz edilerek güçlü
ve zayýf yanlar belirlenmekte, ulusal ve uluslararasý boyutta olasý tehdit ve fýrsatlar ortaya konmaktadýr.
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Türkiye elektronik sektörü genel olarak bilgi paylaþýmý, tasarým, ar-ge, insan kaynaklarýnýn yetiþtirilmesi,
yönlendirilmesi, yasal altyapýnýn yeterliliði ve kurumsallaþma açýsýndan ciddi darboðazlarla karþý karþýyadýr.
Ülkenin genç, dinamik bir nüfusa sahip olmasýna raðmen yönlendirici ve planlý bir eðitim sisteminin yaþama
geçirilememesi nedeniyle sektörde kalifiye eleman ihtiyacý bulunmaktadýr. Türk elektronik sektörünün rekabet
gücünü olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden birisi de ar-ge ve tasarým konusundaki yetersizliklerdir. Gerek
finansal yetersizlikler, gerekse sektör-üniversite baðýnýn yeterince geliþmemiþ olmasý, sektörün karþý karþýya olduðu
önemli sorunlar arasýnda yer almaktadýr.

Yasal altyapýda düzenleyici bir üst kurumun eksikliðinin uzun süredir giderilememesi, þeffaf ve destekleyici teþviklerin
yaþama geçirilememesi, kurumsallaþmadaki yetersizlikler, þirket evlilikleri ve stratejik ortaklýklarýn yoðunlaþtýðý ve
hýzlandýðý uluslararasý ortamda Türkiye elektronik sanayinin rekabet gücünü artýrmasý önündeki önemli engeller
ve tehditler olarak ortaya çýkmaktadýr. Ayrýca sektörün tüm alt sektörlerine girdi saðlayan komponentler alt
sektörünün rekabet gücünün zayýf olmasý, diðer tüm alt sektörlerinin de rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir.

Buna karþýn, özellikle "tüketici elektroniði", "bilgisayar", "telekomünikasyon" alt sektörlerinin geliþmesinde temel
dinamik olan canlý bir iç pazarýn varlýðý, Türk Silahlý Kuvvetleri'nýn modernizasyonu çerçevesinde Türk elektronik
sektörüne saðlanacak uzun vadeli destek, sektörün genelinde rekabet gücünün artýrýlmasý için deðerlendirilmesi
gereken fýrsatlardýr. Tüketici elektroniði alt sektörü, özellikle Avrupa pazarlarýnda kendine yer edinmesine karþýn,
genelde bu sektörün temel pazarýný yurt içi oluþturmaktadýr. Bu ise sektörün uluslararasý alanda rekabet gücünü
artýrmaktan çok, iç pazara odaklanmasýna yol açmaktadýr.

"Strateji ve Politikalar" baþlýklý yedinci ve son bölümde, sektörün vizyonu ortaya konmuþtur. Bu vizyon "bilgi
toplumu olmak" þeklinde formüle edilmekte, ardýndan sektörel strateji ve politikalarý sýralanmaktadýr. Öncelikle
sektöre iliþkin genel politikalar açýklanmakta, hemen ardýndan alt sektörlere özgün strateji ve politikalar ortaya
konmaktadýr. Strateji ve politikalarýn yaþama geçirilebilmesi için yapýlmasý gerekenler ise belirli bir öncelik sýralamasý
temelinde önerilmektedir.

Bu çalýþma ile, teknoloji üreten, transfer ettiði teknolojileri özümseyerek, bunlarý geliþtiren ve katma deðer yaratarak
toplumun refahýna katkýda bulunan bir sektör hedeflenmektedir. Bu baðlamda, aðýr sanayiden eðlence, finans ve
týp dünyasýna kadar uzanan geniþ sosyo-ekonomik faaliyetler yelpazesinin tümünün hammaddesi olan bilgiye eriþimi,
korunmasýný ve iþlenmesini kolaylaþtýracak ve hýzlandýracak strateji ve politikalar geliþtirilmektedir. Politikalarýn
ülke genelinde katýlýmcý bir anlayýþla belirlenip uygulanmasý uzun dönemde bilgi toplumu haline dönüþen
bir Türkiye'nin yaratýlmasýný saðlayacaktýr.

Raporun ekinde ise, telekomünikasyon alanýnda dünyadaki son geliþmeler ve eðilimler özetlenmektedir. Yine
Türkiye'de elektronik sanayi ve bilgi teknolojilerine iliþkin kamu kuruluþlarý, enstitüler, araþtýrma merkezleri, vakýflar,
dernekler, üniversiteler gibi bazý kurum ve kuruluþlar ile elektronik ve biliþim alanýnda insan kaynaðý potansiyelini
yansýtan veriler sunulmaktadýr.

Bu çalýþmamýzý ülkemizde sektörel strateji ve politika üretme yeteneðinin oluþmasý ve kurumsallaþmasýna katkýda
bulunmasý, sektör geliþiminin önündeki bürokratik ve diðer engellerin kaldýrýlmasý, "Türkiye Elektronik ve
Telekomünikasyon sektörü"nün yeni bin yýlda hak ettiði yeri alabilmesi dileði ile bilgilerinize sunuyoruz.

Bu vesile ile çalýþmaya katýlarak katkýda bulunan ve yakýn ve ilgi ve desteðini esirgemeyen sektör temsilcilerine,
yayýnlarýndan yararlandýðýmýz kurum ve kuruluþlara teþekkür ediyoruz.

Hüsamettin KAVÝ

Ýstanbul Sanayi Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný
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Elektronik sanayi, 1.3 trilyon dolarý aþan pazar hacmi
ve istihdam yeteneði ile ekonominin küreselleþme
sürecinin merkezinde yer alan temel bir sektördür.
Elektronik sektörü, madeni eþya, kimya, ince mekanik
ve elektrik baþta olmak üzere birçok sanayi ürününü
girdi olarak kullanmaktadýr. Sanayi ve hizmet
sektörlerine ürün temin etmesi ve eðitimden týp
alanýna, savunmaya kadar günlük hayatta yaygýn bir
biçimde kullanýlýyor olmasý nedeniyle sektör, ülke
ekonomileri açýsýndan vazgeçilmez ve stratejik bir
ö n e m e  s a h i p t i r .  S e k t ö r ü n  a n a  g ü n d e m
maddelerinden birisi giderek kýsalan ürün ve teknoloji
ömürleri nedeniyle yenilik ve yaratýcýlýk konusunun
öne çýkmasýdýr.
Elektronik sanayi genel olarak;
l Endüstriyel ve askeri elektronik,
l Komponentler,
l Bilgisayar,
l Tüketici elektroniði ve
l Telekomünikasyon

olmak üzere beþ alt sektör olarak sýnýflandýrýlmaktadýr.

Endüstriyel ve Askeri Elektronik:

Özellikle biliþim teknolojileri ile birlikte üretim
süreçlerinin kontrolünü elinde tutarak teknolojik
düzeyi büyük ölçüde belirleyen profesyonel ve
endüstriyel cihazlar;
l Ses ve görüntü sistemleri,
l Endüstriyel elektronik cihazlar,
l Týbbi elektronik, test ve ölçü aletleri,
l Otomotiv elektroniði (taksimetre, takometre),
l Elektronik saat

ve benzeri ürün gruplarýndan oluþmaktadýr.
Sanayileþmiþ ülkelerde profesyonel ve endüstriyel

c ihaz la r ,  e lek t ron ið in  a l t  sek törü  o la rak
deðerlendirilemeyecek kadar geliþmiþ olmasý nedeni
ile ayrý bir sanayi alaný olarak kabul edilmektedir.
Silahlý kuvvetler için insan unsurunun yanýnda, en
büyük itici güç ve kuvvet çarpanýný oluþturan savunma
sanayi, silahlý kuvvetler için taktik, stratejik ve
savunma amacýna yönelik silah sistemleri ve
donanýmlarýný tasarlayan, geliþtiren ve üreten bir
sektör olup, özellikle yatýrým mallarý üreten sanayi
kollarý baþta olmak üzere, diðer bütün ekonomik
faaliyet alanlarý ile iç içedir.1

Komponentler (Bileþenler):

Elektronik cihaz imalatýnda kullanýlan her türlü
mamulü üreten elektronik alt sektörüdür. Sektörün
faaliyeti içinde baþlýca;
l Devre elemanlarý,
l Resim tüpleri,
l Bobin ve transformatörler,
l Akustik elemanlar,
l Baðlantý elemanlarý ve elektrikli röleler,
l Baskýlý devre

üretimi yer almaktadýr.
Elektroniðin tüm alt sektörlerini yakýndan ilgilendiren
komponentler, elektronik dýþýnda, otomotiv, sivil ve
askeri havacýlýk elektroniði, ölçüm cihazlarý, týbbi ve
analitik cihazlar, saat, fotoðrafçýlýk cihazlarý, optik
cihazlar ile taþýmacýlýk gibi sektörlerin de önemli bir
parçasý durumundadýr.

Bilgisayar:

Bu alt sektör;
l Bilgi iþlem makinalarý ve bunlara ait birimleri,
l Aksesuarlar ve
l Yazýlýmlarý

kapsamaktadýr.

SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI1.

1 TOBB, Türk Savunma Sanayi, Ankara:1997, s.1.

Avrupa Birliði'ne Tam Üyelik Sürecinde ÝSO Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliþtirilmesi Projesi - "Elektronik ve Telekomünikasyon Sektörü" 1



Tüketici Elektroniði:

Genel olarak, nihai tüketiciler tarafýndan kullanýlan
tüm yazýlý, iþitsel ve görsel ürünler ile aksesuarlar bu
alt sektörün ürün gruplarýný oluþturmaktadýr.
Türkiye elektronik sanayi içinde lokomotif alt sektör
olarak kabul edilen tüketici elektroniði;
l TV,
l Video,
l Audio,
l Uydu, alýcý,
l Yazar kasa,
l Terazi

ana ürün kategorileri altýnda çeþitlenen ve farklýlaþan
ürünleri geliþtiren, üreten, satan ve satýþ sonrasý
hizmetleri veren bir alt sektördür.

Telekomünikasyon:

Telekomünikasyon alaný, baþ döndürücü geliþmesiyle
otomasyon ve bilgi çaðýnýn en önemli itici güçlerinden
birini oluþturmaktadýr. Son 20-30 yýl  içinde
enformasyon teknolojilerinin ekonomik ve sosyal
yaþamýn her alanýnda kullanýlma özelliðine yol açan
geliþmeler, telekomünikasyon hizmetlerinin yenilikçi
ve yaygýn uygulamalarý ile gerçekleþmiþtir.
Telekomünikasyon sektörü þu temel  ürün
gruplarýndan oluþmaktadýr;
l Cihazlar,
l Ýþlemler,
l Kullanýcýlar,
l Servis saðlayýcýlar,
l Ýçerik saðlayýcýlar,
l Katma deðerli hizmetler,
l Telli ve telsiz eriþim þebekeleri,
l Transmisyonlar.

2 Ýstanbul Sanayi Odasý
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Dünyamýz, kimi zaman Sanayi Devrimi'yle eþ tutulan,
kimi zaman yeni çaða geçiþ olarak adlandýrýlan,
kapsamlý ve son derece hýzlý bir deðiþim sürecine
tanýk olmaktadýr. Üretim yeteneklerinin en önemli
deðer olduðu sanayi toplumu, bu süreç içinde bilgi
ve i let iþ im teknoloji leri  temelinde yeniden
biçimlenmekte ve bilgi toplumuna dönüþmektedir.
Benzer biçimde,  bi l iþ im teknoloj i ler i  hýz la
deðiþmekte; daha mükemmele doðru sürekli
yenilenmektedir.
Avrupa Birliði Komisyonu, bilgi toplumunu; bilgi
teknolojisinin (bilgisayarlar, robotekler, vb.)
telekomünikasyon ile (telefon aðlarý, ISDN kablo
iletiþimi) birleþmesi olarak nitelendirmektedir.
Bilginin, að haline gelmesi ise toplum kavramýný
yeniden tanýmlamaktadýr.2

Bu aðlarla örülmüþ ekonomide, yatýrýmýn temel
sermayesi insan bilgisi ve insan zekasýnýn üretme
olanaklarýdýr. Kýsaca çaðýmýz, bilgi çaðýdýr. Bütün bu
deðiþikliklerin itici gücünü ise digital teknoloji
oluþturmaktadýr. Bu teknolojinin dili de makine
dilidir.
Bu dil bilginin ilk kez geniþ kapsamlý üretilmesine,
iþ lem görmesine,  daðýt ý lmasýna ve i let iþ im
kurulmasýna olanak tanýmýþtýr.
Telekomünikasyon, bilgisayar ve medya sektörlerinin
(basýn-televizyon) yakýnsamasýyla (convergence)
oluþan büyük bir pazardýr. Sektördeki bu geliþme,
büyük fýrsatlar yaratýrken mevcut yapýda hýzlý bir
deðiþimi gerekli kýlmakta, statükoyu da zorlamaktadýr.
Bu hýz l ý  deðiþ im gereksinimi 90' l ý  y ý l larda
telekomünikasyon dünyasýnda büyük bir reformu
gerektirmiþtir. Bunun sonucu olarak ülke içi taþýyýcýlar
özelleþtirilmiþ, yeni rakiplere lisans verilmiþ ve yeni
hizmetlere kapý açýlmýþtýr. Bu eðilimin önümüzdeki
yýllarda hýzlanarak devam etmesi beklenmektedir.

Özetle sanayi çaðýndan bilgi çaðýna geçiþle birlikte
iletiþim tüm kavramlarýn önünde yer almýþtýr.
Firmalarýn teknolojiyi izlemek ve satýþ kanallarýný
artýrmak için bilgi taþýma aðlarý aracýlýðýyla kurduklarý
iletiþim, coðrafi sýnýrlar ve uzaklýklarý sorun olmaktan
çýkarmaktadýr. Böylece küreselleþme olgusu daha
fazla önem kazanmaktadýr.
Teknolojik geliþmeler telekomünikasyon, yayýncýlýk
ve IT (Information Technology) endüstrilerin
yakýnsamasýna yol açmaktadýr. Bilgi ve iletiþim
teknolojilerindeki geliþmeler, özellikle de internetin
oluþumu, bilgiye eriþimi inanýlmaz ölçülerde
kolaylaþtýrarak insanlarýn yaþamlarýnda yeni bir çýðýr
açmaya baþlamýþtýr.
1990'lý yýllarýn baþýndan beri 150'den fazla ülke yeni
iletiþim yasalarý çýkarmýþ yada mevcut düzenlemelerini
gözden geçirmek zorunda kalmýþtýr. Malezya'nýn
1998 yýlýndaki Ýletiþim ve Multimedya Yasasý bunun
önemli örneklerinden biridir. Söz konusu Malezya
Yasasý, telekomünikasyon, yayýncýlýk ve bilgisayar
endüstrilerini ayný pota altýnda birleþtirmekte ve tek
b i r  s a n a y i  k o l u n a  i n d i r g e m e k t e  ö n c ü
düzenlemelerden biri olma özelliðini kazanmýþtýr.3

Telekomünikasyondaki geliþmeler yayýncýl ýk
sektörünü giderek daha fazla etkilemektedir. Bu
geliþme telefon ve kablo televizyon operatörleri ile
internetin video görüntüleme kapasitesi büyüdükçe
hýzlanacaktýr.
Türkiye ise bilgiyi üretmenin ve kullanabilmenin
yaþamsal önem kazandýðý bilgi toplumuna geçiþin
henüz baþýnda sayýlmalýdýr. Elektronik sanayi,
ülkemizin bir bilgi toplumu olabilmesine en yakýndan
ve doðrudan katkýda bulunabilecek bir konumdadýr.
Tüketici elektroniði, dinamik ve teknolojik yapýsý
gereði her zaman bu deðiþimin içinde yer almýþtýr.
Sektör firmalarý hem kendi aralarýnda, hem de diðer
teknoloji sektörleri ile pazarlama, kaynak saðlama,
üretim konularýnda yakýnlaþmýþ, zaman zaman pazara
karþý birlikte hareket eder duruma gelmiþlerdir.
Komponent, tüp, yazýlým üreticileri ile TV üreticileri

SANAYÝ TOPLUMUNDAN BÝLGÝ
TOPLUMUNA GEÇÝÞ SÜRECÝNDE
SEKTÖRE ÝLÝÞKÝN GELÝÞMELER
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2 Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliði, Bilgi Notlarý, "Avrupa Birliði
ve Bilgi Toplumu", http://www.deltur,
cec.eu.int/bilginotlari/bilginotu12.html, (02.11.2000), s.1.

3 Özet bilgi için bkz. Ek.1.
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birliktelikleri, rakip firmalarýn da OEM (Orijinal
Ekipman Üretimi) ve ECM (Elektronik Kontrat
Üretimi) iþbirlikleri söz konusu hareketin çarpýcý
örneklerini oluþturmaktadýr.
Tüketici elektroniði alt sektöründe geçiþ sürecini
tanýmlayan yukarýda açýklanan geliþmeler sonucunda;
ürünler birbirine daha da yakýnlaþmýþ, birlikte
kullanýlabilirlikleri artmýþtýr. Ev eðlence sistemleri -
iki ve daha fazla cihazýn bir arada ve aktif kullanýldýðý
TV, video ve audio sistemleri - ortaya çýkmýþtýr.
Dolaylý olarak ürünlerin baðlantý profilleri (giriþ -
çýkýþ soketleri) çeþitlenmiþ, "sayýsal" konseptinin
sektöre giriþinden sonra sayýsal teknolojiyi kullanan
yeni ürünler piyasaya sürülmüþtür: Uydu alýcýlarý /
çözücüleri ,  sayýsal  video disk oynatýcý larý  /
kaydedicileri, TV üzeri ýnternet kutularý, ýnternet TV,
interaktif TV ve sayýsal uyumlu TV gibi bu ürünler
yeni pazarlar oluþturmuþtur.
Bu baðlamda televizyon ve kiþisel bilgisayarýn
yakýnsamasý sonucunda televizyon ekraný bilgisayar
için monitör olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr.
Ýnternet kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýyla karmaþýk
kiþisel bilgisayar yerine basit internet eriþimi saðlayan
dahili/harici modüllerin televizyonla kullanýmý ilgi
görmüþtür.
Teknolojinin daha da hýzlý geliþmesi ürün ömürlerini
giderek kýsaltmakta ve bu baðlamda tüketicilerin
yenileme amaçlý yaptýklarý alýmlar satýþlarý hýzla
artýrmaktadýr.
Ýletiþim sonrasý elde edilen bilgiyi iþleme ve insan
kullanýmýna sunma iþini yapan mesleklerle birlikte
bilgiyi yorumlama iþi de önem kazanmaktadýr.
Uluslararasý iliþkiler arttýðý için yabancý dil bilen
insanlar uzmanlýklarýna bakýlmaksýzýn sektörde iþ
bulur hale gelmiþlerdir. Buna karþýn sektördeki
deðiþimin ve firmalardaki büyümenin hýzlý olmasý
nedeniyle yetiþmiþ uzman personel sayýsý yetersiz
kalmaktadýr.
Sektör yeni ürün adaptasyonu açýsýndan yabancý
þirketlerin liderliðinde, sýký takipçi olarak uluslararasý
iliþkileri artýrmakta, yenilikleri daha yakýndan
izleyerek yeni ürünleri daha önceden pazara çýkarma
fýrsatý elde etmektedir.
Sonuç olarak, Türkiye Tüketici Elektroniði firmalarý
bu geçiþ süreci sonunda yukarýda sayýlan bütün

deðiþim ve yeni oluþumlarýn içinde yer alarak ihracat
rakamlarýný özellikle son beþ yýlda büyük oranda
artýrmýþtýr. Özellikle Avrupa televizyon pazarýnda
daðýtým kanallarýný baþarýyla örgütleyerek çok önemli
pazar paylarýna ulaþmýþtýr. Toplam firma sayýsýnda
azalma olmasýna raðmen var olan firmalar artan dýþ
p a z a r  p a y l a r ý y l a  b i r l i k t e  b ü y ü m e l e r i n i
sürdürmüþlerdir. Sektör ülke ekonomisi içinde
önemini artýrarak vazgeçilmez sektörlerin baþýna
yerleþmiþtir.
Bilgisayar, bilginin korunmasý, iletilmesi, gerekse
genel anlamda yazýlý, sesli ve görsel iletiþimin
saðlanabilmesi açýsýndan büyük bir önemdedir.
Ýnternetin yaygýn kullanýlmasý ile birlikte kiþisel
bilgisayarlar, iþyerlerinin yaný sýra evlere de girmeye
baþlamýþtýr.
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Elektronik ve telekomünikasyon sektörü baþta
geliþmiþ ülkeler olmak üzere ülkelerin ticaret
hacimleri içinde giderek daha fazla pay almaktadýr.
Tüm sektörlerin de geliþmesine katký saðlayan bu
sektör, geliþmiþ ve kalkýnmada atýlým yapmak isteyen
ülkelerde lokomotif sektör özelliðini taþýmaktadýr.
Sektörün ürün gruplarýndan olan "büro ve
telekomünikasyon cihazlarý" ve "bilgisayar ve bilgi
hizmetlerinin" bazý geliþmiþ ülkelerin ticaret hacimleri
içindeki paylarý, sektörün eriþtiði boyutu göstermesi
açýsýndan iyi bir örnektir.

Kuzey Amerika:

Bu ürünlerin Kuzey Amerika'nýn ihracatý içindeki
payý 1963 yýlýnda yüzde 3,5'ten (30,5 milyar
dolar)1998 yýlýnda yüzde 14,1 (897,2 milyar dolar)
düzeylerine çýkmýþtýr. Ýthalatta ihracata oranla daha
hýzlý bir geliþme yaþanmýþ, ayný yýllardaki ithalat
sýrasýyla 23,2 milyar dolardan 1.145,5 milyar dolara
eriþmiþtir. Ýthalat içindeki payý ise yüzde 2,5'lardan
yüzde 15,6 düzeyine yükselmiþtir.
1970 sonrasý daha önce net ihracatçý olan Kuzey
Amerika'nýn ihracatýnýn ithalatýný karþýlama oranýnýn
yüzde 75'ler düzeyine gerilediði ve net ithalatçý bir
pazar konumuna geldiði ortaya çýkmaktadýr. Diðer
önemli bir bulgu ise, bu sektörün, Kuzey Amerika'nýn
ticaret hacminde diðer sektörlere göre ön plana
çýkmasý olmuþtur.

Batý Avrupa:

Kuzey Amerika'da yaþanan geliþmelere benzer eðilim,
Batý Avrupa'da da gözlenmiþtir. Batý Avrupa ihracatý
içinde 1963 yýlýnda 63,7 milyar dolar ile yüzde 3,2
paya sahip olan "büro ve telekomünikasyon
cihazlarýnýn" payý 1998 yýlýnda 2.347,7 milyar dolar
ile yüzde 8,8 olarak gerçekleþmiþtir. Ýthalatta ise daha
hýzlý bir artýþ kaydedilmiþtir. 1963 yýlýnda 73,4 milyar
dolar olan söz konusu ürünlerin ithalatý, toplam
ithalat içinde yüzde 2,4 pay alýrken 1998 yýlýnda
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Þekil 1. Bazý geliþmiþ ülkelerin ticaret hacimleri
içinde büro ve telekomünikasyon cihazlarýnýn payý
(1963-1998)
Kaynak: World Trade Organization (WTO) verileri.
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2.367,5 milyar dolar ile bu oran yüzde 11,3'e
eriþmiþtir. Bu ürünlerde Kuzey Amerika'ya göre daha
yüksek ihracat ve ithalat hacmine sahip olan Batý
Avrupa'nýn ihracatýnýn ithalatý karþýlama oraný ise
yüzde 95'lerin üzerindedir.
Avrupa Birliði elektronik sektörü, üretim ve ihracatý
açýsýndan ABD ve Japonya'dan sonra dünya genelinde
üçüncü sýrayý almaktadýr. AB elektronik sanayi;
komponentler, bilgisayar ve ofis makinalarý,
telekomünikasyon cihazlarý ve tüketim cihazlarý
olmak üzere 4 alt sektör olarak sýnýflandýrýlmaktadýr.
Profesyonel ve endüstriyel cihazlar çok geliþmiþ
olmasý nedeniyle AB'ndeki sýnýflandýrma çerçevesinde
ayrý bir sanayi kolu olarak deðerlendirilmektedir.
Elektronik sanayi açýsýndan son derece önemli olan
kalite sistemleri ve standardizasyon alanýnda AB
geliþkin bir mevzuat sistematiðine sahiptir. Özellikle
Yeni Yaklaþým çerçevesinde CE iþareti kullanýlmasý
ve ürünlerin kullanýcýya, çevreye, insan, hayvan ve
bitki emniyetine zarar vermemesi gerektiðine iliþkin
düzenlemeleri ve kontrolleri son derece ciddi bir
þ e k i l d e  g e r ç e k l e þ t i r m e k t e d i r .  A B ' n d e k i
standardizasyon kurumlarý olan CEN (Avrupa
Standar t l a r  Komi tes i ) ,  CENELEC (Avrupa
Elektroteknik Standartlar Komitesi) ve ETSI (Avrupa
Telemomünikasyon Standartlarý Komitesi) elektronik
sektörü standardizasyon çalýþmalarýna birlikte
katýlmakta ve uluslararasý standardizasyon kurumlarý
ile de sýký bir iþbirliði içinde, sektörün ihtiyacý olan
ve özellikle uluslararasý alanda rekabet gücünü
arttýrma konusunda büyük önem taþýyan teknik
uyumu gerçekleþtirmektedir.4

Teknik mevzuat ve standardizasyonun dýþýnda da
sektör açýsýndan önemli olan fikri ve sýnai mülkiyet
haklarý, anti-damping ve anti sübvansiyon mevzuatý,
Dünya Ticaret Örgütü kurallarýyla uyumlaþtýrýlmýþ ve
bu konuda uluslararasý rekabet açýsýndan olumlu bir
geliþme saðlanmýþtýr. Yine elektronik sektörü
açýsýndan büyük önem taþýyan AR-GE faaliyetleri hem
AB düzeyinde, hem üye ülkeler taraf ýndan
desteklenmektedir. AB elektronik sektörünün yüzde
98'ini oluþturan küçük ve orta ölçekli iþletmeler
( K O B Ý ' l e r ) ,  A B ' n i n  s ö z k o n u s u  d e s t e k
mekanizmalarýndan geniþ pay almaktadýrlar.

6 Ýstanbul Sanayi Odasý

4 Ýktisadi Kalkýnma Vakfý, Gümrük Birliði Çerçevesinde Avrupa Birliði ve
Türkiye'de Elektronik Sektörü, Ýstanbul: ÝKV Yayýný, 1998, s.56.
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Japonya:

Büro ve telekomünikasyon cihazlarýnda Japonya,
Kuzey Amerika ve Batý Avrupa'ya göre çok daha farklý
bir konuma sahiptir. Bu ürünler Japonya'nýn ihracatý
içinde son 30 yýldýr çok önemli bir paya sahip
olmuþtur. 1973 yýlýnda 36,9 milyar dolar ile Japonya
ihracatýndan yüzde 12,7 pay alan "büro ve
telekomünikasyon" cihazlarý 1998 yýlýnda 387,9 milyar
dolar ile payýný yüzde 21,9 düzeyine çýkarmýþtýr.
Japonya'nýn bu ürünlerde net ihracatçý konumu
deðiþmemiþ, ancak anýlan ürünlerin Japonya'nýn
toplam ithalatý içindeki payý da artarak 1963 yýlýnda
yüzde 2,1'den 1998 yýlýnda yüzde 13,0 düzeyine
eriþmiþtir.
Kuzey Amerika, AB ve Japonya pazarlarýndaki
geliþmeler göz önüne alýndýðýnda "büro ve tele
komünikasyon" cihazlarý  t icaretinin giderek
uluslararasý ticaretten daha yüksek pay aldýðý ve söz
konusu sektörün öneminin arttýðý ortaya çýkmaktadýr.
Sektörün gelecekte baskýn sektörler arasýnda yer
alacaðý açýktýr. Bu nedenle Türkiye'nin de "elektronik
ve telekomünikasyon" sektörüne öncelik vermesi
gereklidir.

Bilgisayar ve Bilgi Hizmetleri:

Elektronik ve telekomünikasyon cihazlarý yanýnda
bu alandaki hizmet sektöründe de olumlu geliþmeler
yaþanmaktadýr. Geliþmiþ bazý ülkelerde bu hizmetlerin
ticari hizmetler içindeki paylarý sektör hizmetlerinin
giderek önemli boyutlara ulaþtýðýný göstermektedir.
Amerika, Fransa, Almanya, Ýtalya, Ýngiltere gibi
geliþmiþ ülkelerin toplam ticari hizmet ihracat ve
ithalatlarý içinde "Bilgisayar ve Bilgi hizmetlerinin"
payý 1995 yýlýna göre 1998 yýlýnda artmýþ ve özellikle
Almanya'da önemli geliþme saðlanmýþtýr. Ele alýnan
OECD ülkeleri içinde sadece Kanada' da söz konusu
pay az da olsa gerilemiþtir.  Benzer geliþme
"Komünikasyon" hizmetlerinin toplam hizmet ihracatý
ve ithalatý içindeki payýnda da yaþanmýþ, sýrasýyla
Japonya, Ýtalya, Kanada ve Fransa'da bu pay artarken,
Amerika, Almanya ve Ýngiltere'de az da olsa
gerilemiþtir.

Sektöre iliþkin hizmet ithalat ve ihracatýnda yaþanan
geliþmeler de dikkat çekicidir.
Ýncelenen ülkelerdeki geliþmeler göz önüne
alýndýðýnda, uluslararasý pazarlarda ürünlerin ticareti
yanýnda hizmetlerin ticareti de büyüme eðilimi
göstermektedir.

3.1. Komponentler

Yarý iletken elemanlar ve yarý iletken devreler
kompenent ürün grubunun en önemli bölümünü
oluþturmaktadýr. Özellikle PC (Personel Computer-
Kiþisel Bilgisayar), mobil telekomünikasyon cihazlarý
pazarlarýndaki geliþmeler ve otomobil sanayi
talebindeki iyileþmeye baðlý olarak yarý iletken pazarý
tamamen küreselleþmiþ durumdadýr.
Uluslararasý alanda en güçlü komponent üreticisi
ABD'dir. ABD, özellikle yarý iletkenler konusunda
AB ve Japon iç pazarlarýnda da rekabet etmektedir.
AB komponent sektörü ise 1970'li yýllardan bu yana
önemli geliþme göstermiþtir. Komponent sektörü,
geçmiþte bazý dönemlerde olduðu gibi 1993 yýlýndan
itibaren yeniden hýzlý bir büyüme sürecine girmiþtir.
Buna karþýn yarý iletkenlerdeki payýnýn düþük olmasý
nedeni ile AB, iç pazarda ve uluslararasý pazarda pay
kaybýna uðramaktadýr. AB özellikle son yýllarda AR-
GE faaliyetlerine yönelerek ve çeþitl i  Birl ik
programlarý (JESSI) çerçevesinde son teknolojileri
kullanarak üretim yapmaktadýr.  Bu geliþme
komponent sektöründeki dýþ ticaret açýðýnýn büyüme
hýzýný önemli ölçüde yavaþlatmýþtýr.
Özellikle JESSI programýnýn baþarýsý sonucu AB yarý
iletkenler pazarý belirgin bir geliþme göstermiþtir.
Ancak söz konusu sektörün iki önemli alt sektörü
olan hafýza ve mikro iþlemciler alanlarýnda hemen
hemen hiç varlýk gösterilememiþtir. Bu nedenle AB
yarý iletkenler sektörünün büyüme hýzý dünya
ortalamasýnýn altýndadýr.5 Komponent sektöründe
özelikle fiyat açýsýndan önemli bir yer edinmiþ olan
ülke grubu, Uzak Doðu'dur.
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Avrupa Birliði (*)

AB standartlarýnda komponentler; aktif komponentler
(yarý iletkenler, katod-ray tüpleri, düz ekranlar,
elektro optikler), pasif komponentler (kapasitörler,
dirençler, indüktörler, ferritler) ve elektro-mekanik
komponentler (baskýlý diyagramlar, konnektörler,
hiprid diyagramlar, MCM'ler) olmak üzere üç ana
ürün grubu altýnda ele alýnmaktadýr.
Avrupa Elektronik Komponent Sanayicileri Birliði
(EECA) verilerine göre, komponentlerin elektronik
cihazlarýn üretim maliyetindeki paylarý son on yýlda
sürekli artmaktadýr. 1988'de yüzde 18'den az olan
bu pay, 1998'de yüzde 24'ün üzerine çýkmýþtýr. Bu
eði l imin özel l ik le  yar ý  i le tkenler  ve  pas i f
komponentlerde olmak üzere, artacaðý EECA
tarafýndan tahmin edilmektedir. AB komponent
üretimi 1996 yýlýnda yüzde 4, 1997'de yüzde 7,1
artýþtan sonra 1998'de yüzde 0,3 oranýnda düþüþ
göstererek 25 milyar ECU deðerinde gerçekleþmiþtir.
AB üretiminin yarýsý Almanya ve Fransa tarafýndan
gerçekleþtirmektedir.  Ýrlanda'da komponent
üretiminin toplam imalat sanayi içindeki payý AB
ortalamasýnýn 2,8 katýdýr. Ýngiltere'de de bu oran AB
ortalamasýnýn üzerindedir.
Baþlýca Avrupa kökenli yarý iletken üreticileri Philips,
Infineon ve SGS-Thomson olmakla beraber,
küreselleþme süreci içinde bu firmalara ABD'den
Motorola, Texas Instruments, IBM, Intel ve National
Semiconductor, Japonya'dan da Toshiba ve NEC gibi
firmalarýn katýlýmlarý söz konusudur.
Elektronik sanayinde küreselleþme sürecinin doðal
sonucu olarak bir ürünün hangi ülkede veya firma
tarafýndan yapýldýðýný istatistiksel olarak belirlemenin
güçlükleri olmaktadýr. Örneðin bu ürün dünyanýn
herhangi bir yerinde tasarýmlanabilmekte, Avrupa'da
parça lar ý  üret i l i rken,  S ingapur 'da  monta j ý
yapýlabilmekte ve ABD'de satýlabilmektedir. Dýþ
ticarete yönelik büyük þirketlerin hedefi dünya pazarý
olup, ürünler bir ülke ve Avrupa gibi kýtayý
yansýtmaktan uzak olabilmektedir.
Avrupa'da elektronik komponent üretiminin kendi
ihtiyacýný karþýlamaktan oldukça uzak olduðunu ilgili
veriler ortaya koymaktadýr. AB'nin bu ürünlerde
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dünyanýn diðer tüm ülkeleriyle olan ticaret açýðý
1997'de 4,3 ECU'ya ulaþmýþtýr. 1998'de de Avusturya,
Fransa ve Hollanda dýþýndaki tüm AB ülkeleri bu
ürünlerde ticaret açýðý vermiþlerdir. Ýrlanda ise,
Hollanda'yý da geride býrakarak en yüksek komponent
ihrac eden ülke konumuna ulaþmýþtýr.
Komponent alanýndaki 1998 yýlý AB ihracatýnýn
ülkelere göre daðýlýmý incelendiðinde yüzde 20'sinin
ABD'ye, yüzde 10'unun Singapur'a yönelik olduðu
görülmektedir. Malezya yüzde 8 ile üçüncü, Tayvan
yüzde 7 ile dördüncü, Hong Kong ise yüzde 6 ile
beþinci sýradadýr. ihracatýn yarýsý bu ülkeler dýþýndaki
dünyanýn diðer ülkelerinedir.
Komponent ithalatýnda ülkeler sýralamasý ise yüzde
23 ile ABD, yüzde 19 ile Japonya ve yüzde 9 ile
Singapur'dandýr. Malezya ve Güney Kore sýrasýyla
yüzde 8 ve 7 paylara sahiptir. Diðer ülkeler
toplamýnda yapýlan ithalat ise yüzde 34'tür.

3.2. Tüketici Elektroniði

Tüketici  elektroniði pazarý  dünyanýn çeþit l i
bölgelerindeki talep ve arz dengeleri açýsýndan önemli
farklýlýklar göstermektedir. Kuzey Amerika'da talep
arzýn iki katýndan yüksektir. Benzer olarak Latin
Amerika, Afrika ve Avustralya kýtalarýnda da talep
arzdan daha yüksektir. Avrupa, Asya ve Pasifik'te ise
arz talepten yüksektir. Bu daðýlýmlar dünya tüketici
elektroniði pazarýnda arz ve talep açýlarýndan
bölgelere göre önemli dengesizlikler bulunduðunu
göstermektedir.
Tüm veriler deðerlendirildiðinde, Kuzey Amerika'nýn
üreticiler açýsýndan cazip bir pazar olduðu ortaya
çýkmaktadýr.
Arz talep farklýlaþmasý yanýnda 1996-2000 dönemi
tüketici elektroniði pazarýnýn bölgelere göre geliþim
eðilimleri arasýnda da farklýlýklar bulunmaktadýr.
Toplam üretim içinde Asya'nýn payý sürekli artarken,
Batý Avrupa ve Kuzey Amerika'nýn paylarýnda ise az
da olsa düþüþ gözlenmektedir. Diðer bölgelerin
toplam içindeki paylarýnýn az olmasý nedeniyle eðilim
fazla deðiþmemektedir.
Tüketici elektroniði sektörünün önemli ürünlerinden
biri olan TV'de Japonya, yüzde 44 payý ile toplam
dünya üretiminde ilk sýrayý almaktadýr. Japonya'yý
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yüzde 17 ile Çin ve yüzde 16 ile Güney Kore
izlemektedir.
Dünya'da televizyon üretimindeki artýþ eðilimi devam
etmektedir. Philips'in verilerine göre 1993'ten 1999'a
yüzde 5.1 olan büyüme hýzýnýn 1999-2002 arasýnda
yüzde 6.4'e ulaþmasý beklenmektedir.
Sektörde dijital TV'nin analog TV talebini ertelediði
yönünde görüþler bulunmaktadýr. Ancak dijital TV
kendine yeni bir pazar açmýþtýr  Bu nedenle analog
TV satýþlarýný henüz tehdit etmemektedir.
Sanyo'nun 1999 yýlýna yönelik dünya TV üretimi ile
ilgili tahminleri, Uzak Doðu þirketlerinin bu alt
sektörde öncü konumda olduðunu ortaya
koymaktadýr.
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Avrupa Birliði:

Tüketici  elektroniði  AB'ndeki s ýnýf landýrma
çerçevesinde; televizyon ve radyo alýcýlarý, ses ve
görüntü kayýt cihazlarý, göstericileri, dekoderleri ve
benzeri cihazlarý kapsamaktadýr.
AB tüketici elektroniði satýþ hasýlatý önceki iki yýldaki
gerilemeden sonra, 1998'de yüzde 3,2 oranýnda
artarak 25,3 milyar ECU'ya ulaþmýþtýr. Düþüþler
Almanya ve Ýtalya'daki endüstrinin performansýndan
kaynaklanmýþtýr. 1993-1998 dönemi söz konusu
ülkelerdeki satýþ hasýlatý yýlda yüzde 4 ile yüzde 12
arasý gerilemiþtir. Üretim ise bazý ülkelerde artmýþtýr.
Yýllýk artýþlar Fransa'da yýlda yüzde 10, Ýspanya'da
yüzde 14 ve Ýsveç'te yüzde 31 olmuþtur. Bu alanda
uzmanlaþmýþ olan Avusturya, AB ortalamasýna göre
yüzde 440 oranda daha yüksek düzeyde bir üretime
sahiptir. Bu oran Hollanda'da ise yüzde 490'dýr.
Avusturya ile birlikte AB'nin toplam tüketici
elektroniði üretim deðeri 28 milyar ECU olurken, bu
rakam ABD'de 7,4 milyar ECU ve Japonya'da ise 40,5
milyar ECU'dur. Bir diðer ifadeyle, Japonya dünya
tüketici elektroniði üretiminde lider konumunu
sürdürürken, AB ikinci, ABD ise üçüncü sýrada yer
almaktadýr.
Tüketici elektroniði pazarýnda en geniþ pay, TV
setinde olmaktadýr.
AB'de bir TV seti olan hane sayýsý oraný Portekiz'de
yüzde 87'den, Belçika, Danimarka ve Ýngiltere'deki
yüzde 99 orana deðin bir deðiþim göstermektedir.
AB ülkelerinde 144 milyon hanede TV bulunmaktadýr.
Bu rakam ABD'de 98 milyon, Japonya'da 41
milyondur.
AB ortalamasý olarak TV bulunan hane sayýsýnýn yüzde
73'ünde video kayýt cihazý da bulunmaktadýr. Bu
oran AB ülkelerinden Portekiz'de yüzde 52,
Yunanistan'da yüzde 56 düzeyinde iken, ABD'de 90,
Japonya'da yüzde 80'dir.
Sektördeki önemli bir geliþme de tüketici elektroniði
i le IT ürünleri  baðýnýn artmasýdýr.  Örneðin
bilgisayarda radyo dinlenip, TV izlendiði gibi, alýþ-
veriþ de yapýlabilmektedir.
Bu sanayi özellikle video kayýt cihazlarý baþta olmak
üzere Japonya hakimiyetindedir. Avrupa ise TV
tüplerini henüz kontrol etmektedir. Televizyon
üretimindeki en önemli parça olan TV tüplerinin
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üretim maliyeti, TV setleri toplam maliyetinin yüzde
30'unu oluþturmaktadýr.
Geçen 10 yýl içinde AB'nin bu ürünlerdeki ticaret
açýðý, 1997'de 5 milyar ECU'dan 1998'de 6,7 milyar
ECU'ya yükselmiþtir. Tüketici elektroniði ürünlerinde
ticaret fazlasý yalnýzca Belçika/Lüksemburg, Portekiz,
Finlandiya ve Ýsveç'e aittir.
Japonya'nýn bu sektör ürünlerinde ticaret fazlasý 1989
yýlýnda 14 milyar ECU düzeyindeyken 1997'de ikinci
düþüþünü yaþayarak 6,7 milyar ECU'ya inmiþtir.
ABD'de 1997 yýlýnda tüketici elektroniði ithalatý,
ihracattan 12 milyar ECU daha fazla olmuþ ve açýk
1998'de de sürmüþtür.
1998 yýlý AB tüketici elektroniði ihracatýnýn ülkelere
göre daðýlýmýnda ilk sýrayý yüzde 13 ile ABD
almaktadýr. Bu ülkeyi yüzde 6 ile Çin ve Macaristan,
Ýsviçre (yüzde 5) ve Japonya'ya (yüzde 4) takip
etmektedir. Bu ülkeler dýþýndaki dünyanýn tüm diðer
ülkelerine yapýlan ihracatýn oraný yüzde 66'dýr.
1998 yýlýnda AB'nin ithalatýnýn daðýlýmý incelendiðinde
toplam tüketici elektroniði ithalatý içinde ilk sýrayý
yüzde 25 ile Japonya'nýn aldýðý görülmektedir. Çin'in
yüzde 15, ABD'nin yüzde 10, Macaristan'ýn yüzde 9,
Malezya'nýn yüzde 8 pay aldýðý bu daðýlýmda yüzde
33 diðer ülkelere aittir.

3.2.1. Avrupa Tüketici Elektroniði Pazarý

Avrupa net ihracatçý olmasýna karþýn, Amerika'dan
sonra ikinci büyük renkli TV pazarýdýr. Kuzey Amerika
ise net ithalatçý ve dünyanýn en büyük pazarý olmasý
açýsýndan tüketici elektroniði sektörü için cazip
pazarlardan birisidir.
Tüketici elektroniði pazarýnýn büyüklüðü için
kullanýlan göstergelerden birisi,  ülkedeki hane
sayýsýdýr. Avrupa Birliði ülkeleri arasýnda hane sayýsý
ve renkli TV penetrasyonu oraný en yüksek olan ülke
Almanya'dýr. Almanya'yý sýrasýyla Ýngiltere ve Ýtalya
izlemektedir.
Avrupa Birliði ülkeleri hane sayýsý projeksiyonu,
gelecek 10 yýlda hane sayýsýnda ortalama yüzde 1
oranýnda artýþý öngörmektedir. TV talebinin artmasý
ve Doðu Avrupa'da açýlacak TV üretim tesisleri ile
beraber, AB'nde, 1.25 olan ortalama hane baþýna
düþen TV sayýsýnýn 2'lere doðru yükselmesi
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Þekil 16. AB tüketici elektroniði ithalatýnýn ülkelere göre daðýlýmý (1998)
Kaynak: Eurostat (Comext).
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Þekil 17. Avrupa Birliði ülkeleri hane sayýsý
Kaynak: CIA, OMSYC, ITU, Huenges Wajer, ESIS, DIE, IMF.
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beklenmektedir. Mevcut durumda Amerika'da haneye
düþen TV sayýsýnýn AB'nde haneye düþen TV sayýsýnýn
iki katý olduðu düþünüldüðünde, Avrupa pazarýnýn
geliþme hýzýnýn Amerika'ya göre daha fazla olabileceði
gerçeði ortaya çýkmaktadýr. Ancak Kuzey Amerika
pazarýnýn büyüklüðünün göz ardý edilmemesi gereði
açýktýr.

3.2.2. Avrupa Renkli TV Üretimi

Mevcut veriler TV talebinde Avrupa'da önümüzdeki
yý l larda önemli  deðiþikl iklerin yaþanacaðýný
göstermektedir. Talepte, dolayýsýyla üretimde 4:3
TV'nin payýnýn giderek azalmasý ve 16:9 TV'nin payýnýn
ise özellikle 2001 yýlýndan sonra hýzla artmasý
beklenmektedir.
Panasonic'in verilerine göre 1999'da mevcut üretimin
yüzde 8.2'si 16:9 TV'dir. Bu oranýn 2005 yýlýnda yüzde
30 düzeyine çýkmasý beklenmektedir.
Türkiye, Avrupa'da TV üretimindeki payýný hýzla
arttýrmýþ ve 1998 yýlýnda yüzde 20,5 payla bu üründe
ilk sýraya yerleþmiþtir. 1997-2000 yýllarý arasýnda
üretiminde yüzde 25,7 oranýnda artýþ beklenen
Türkiye'yi yüzde 21.1 ile gerek artýþ hýzý, gerekse
üretimdeki payý açýsýndan Polonya izlemiþtir. Bu
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Kaynak: CIA, OMSYC, ITU, Huenges Wajer, ESIS, DIE, IMF.
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dönemde Polonya üretimdeki payýný 1997 yýlýnda
yüzde 9,2'den 1998'de yüzde 12,6'ya çýkarmýþtýr. 2000
yýlýnda ise bu payýn yaklaþýk yüzde 21 düzeyine
ulaþmasý beklenmektedir. Söz konusu veriler
Polonya'nýn, Avrupa'da önemli bir pazar payýna sahip
olan Türkiye'nin en ciddi rakiplerinden biri
konumuna geldiðini göstermektedir.
Ýngi ltere,  üretimdeki payýný  önemli  ölçüde
kaybetmiþtir. Ancak dikkat çeken bir geliþme,
Ýngiltere'nin, talebin giderek yükseldiði 16:9 TV'deki
tartýþýlmaz üstünlüðüdür.
Ýngiltere, Avrupa 16:9 TV üretiminde yüzde 40,4 ile
ilk sýrayý almaktadýr. Fransa bu üründe yüzde 22,7
paya sahiptir. Türkiye'nin 16:9 TV üretimindeki payý
ise sadece yüzde 4,9 oranýndadýr.

3.3. Bilgisayar ve Ofis Makineleri

Bilgisayar sektörü, 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda oluþan
ve giderek önemi artan bir sektördür. Bilgisayar,
PC'nin doðuþu ile 1980 sonrasý küçük iþyerleri ve
evlere de girerek, özellikle geliþmiþ ülkelerde hayatýn
vazgeçilmez bir parçasý olmuþtur.
Bilgisayarýn en fazla olduðu ülke konumundaki
ABD'de her iki kiþiye bir bilgisayar düþmektedir.
Avrupa Birliði'nde bu oran her üç kiþiye bir bilgisayar
þeklindedir. 1998 sonu itibariyle dünyadaki bilgisayar
adedi toplam 380 milyondur. Bu rakamýn ve kullaným
oranlarýnýn önümüzdeki dönemlerde hýzla artmasý
beklenmektedir. Bu beklentinin temelinde ise hiç
þüphesiz iletiþim teknolojisindeki geliþmeler ve evlere
kadar giren internet bulunmaktadýr. Bir diðer eðilim
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Þekil 20. Dünya bilgisayar pazarý (1996-2005)
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ise toplam pazar içinde notebooklarýn payýnda
görülen artýþtýr.
Dünya bilgisayar pazarýna iliþkin 1996-1999 dönemi
gerçekleþme deðerlerine göre 1999 yýlý itibariyle
dünya bilgisayar pazarý yýlda 100 milyon adedin
üzerine çýkmýþtýr. Pazarýn yüzde 80 gibi önemli bir
bölümü Desktop ve Server'dan oluþmaktadýr.
Önümüzdeki yýllarda da bu oranýn deðiþmemesi
beklenmektedir. Toplam içinde notebooklarýn
payýnýn az da olsa artmasý söz konusudur.
Tahminlerde ise 2000-2005 dönemi için yýllýk yüzde
10 oranýnda bir artýþ öngörülmektedir.

Avrupa Birliði:

AB'ndeki sýnýflandýrma çerçevesinde söz konusu alt
sektör; ofis makinalarý (daktilolar, hesap makinalarý,
kayýt tutan kasalar gibi) ve otomatik veri üreten
makinalarý (mikro bilgisayarlar dahil) kapsamaktadýr.
AB'de bilgisayar ve ofis makinalarý üretimi 1998'de
bir önceki yýla göre yüzde 0,2 gibi küçük bir oranda
gerileyerek 59 milyar ECU olarak gerçekleþmiþtir.
Bi lgisayar üret iminin toplam imalat  sanayi
üretimindeki payý Ýrlanda'da, AB ortalamasýna göre
10 kat daha yüksektir. AB ortalamasýnýn üzerinde
üretimde bulunan diðer ülkeler Ýngiltere ve
Fransa'dýr.
Avrupa Biliþim Teknolojisi Gözlemcisi (EITO), AB'nde
bilgisayar ve ofis makinalarý pazarýný 1998'de 82
milyar ECU olarak tahmin etmektedir. Bunun yüzde
80'ini 65 milyar ECU olarak bilgisayar donanýmý
(hardware), 9,1 milyar ECU ile ofis makinalarý ve 7,4
milyar dolar olarak da iletiþim donanýmý (hardware)
oluþturmaktadýr.
EITO, AB'e 1998'de 20 milyon bilgisayar geldiðini ve
bu rakamýn 2000'de yüzde 25 oranýnda artacaðýný
tahmin etmektedir. Toplam pazar deðeri 1998'de 30
milyar ECU olup, bu rakam 2000'de 34 milyar
olacaktýr.
Veri iletiþim (data communications), en hýzlý büyüyen
pazar olup, toplam deðeri 1998 için 7,5 milyar
ECU'dur. Bu tutarýn 2000'de yüzde 18 oranýnda
artacaðý tahmin edilmektedir. Örneðin yerel alan
network (LAN) kartýnýn 1998'e göre üç kat fazla
artarak 2000'de 20 milyon birim olarak AB'ye gireceði
tahmin edilmektedir.
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Kaynak: Eurostat (SBS).
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ihracatýnda uzmanlaþma düzeyleri (1998)
Kaynak: Eurostat (SBS).
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IT 'nin AB'ye giriþi, Atlantiðin öte yakasýna göre daha
azdýr. Yunanistan'da her 100 kiþiye 6 PC düþerken,
bu rakam Ýsveç'te her 100 kiþiye 35 biçimindedir. AB
ortalamasý her 100 kiþiye 18, ABD'de 47'dir. EITO,
bilgisayar kullanýmýnýn beyaz yakalý iþçilerde ABD'de
Avrupa 'ya  göre o ldukça yüksek olduðunu
belirtmektedir. AB'de bilgisayar kullanmakta olan
beyaz yakalý iþçilerin oraný yüzde 54'tür.
AB'deki ofis makinalarý pazarýnýn deðeri 1998'de 9,1
milyar ECU olup, bu tutarýn 5,2 milyar ECU'su kopya
makinalarýna aittir.
Dünyanýn en büyük IT üreticisi IBM (ABD)'in yýllýk
geliri 1998'de 73 milyar ECU'dur. IBM'den sonra 40
milyar ECU ile Hawlett-Packard (ABD) ve Fujitsu
(Japonya) gelmekte, bunlarý 30 milyar ECU ile
Compaq (ABD), 20 milyar ECU ile Canon (Japonya)
ve Xerox izlemektedir.
Bilgisayar ve ofis makinalarý açýsýndan AB giderek
dýþa baðýmlý hale gelmekte, 1998'de ihracatý ithalatýnýn
ancak yüzde 40'ýný karþýlayabilmektedir. Bu oran
1996'da yüzde 45'dir. Ýrlanda dýþýndaki diðer tüm AB
ülkeleri bu üründe ticaret açýðý vermektedir. Bu
ürünlerde ihracatý yüksek olan diðer 2 ülke de
Ýngiltere ve Hollanda'dýr.

3.4. Telekomünikasyon

1998 yýlýnýn baþýndan beri telekomünikasyon
piyasalarýnda önemli deðiþiklikler olmaktadýr. 1 Ocak
1998 tarihinde Avrupa Birliði üyesi birçok ülke
telekomünikasyon alanýný rekabete açmýþ ve liberal
bir yapýya kavuþturmuþtur. 5 Ocak 1998 tarihinde
General Aggreement on Trade on Services (Hizmetler
Ticareti Genel Anlaþmasý) Dördüncü Protokolü,
Dünya Ticaret Örgütü tarafýndan uygulamaya
konmuþtur.
Dünya telekomünikasyon pazarýndaki iþlem hacmi
1997 rakamlarýna göre 750 milyar dolar ve pazarýn
son yýllardaki büyüme hýzý ortalamasý yüzde 10
civarýndadýr. Bu büyüme oranýnýn devam etmesi
durumunda iþlem hacminin 2000 yýlý sonunda 1
trilyon dolarý bulmasý beklenmektedir. Bu ise
telekomünikasyon pazarýnýn dünya ticareti içindeki
yüzde 12'lik payýnýn daha da artacaðý anlamýna
gelmektedir.
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Türkiye

1000 kiþide
(1996)

Günlük
Gazete

1000 kiþide
(1996)
Radyo

1000 kiþide
(1997)

Televizyon

1000 kiþide
(1997)
Mobil

Telefon

1000 kiþide
(1997)

Bilgisayar

111 178 286 26 20,7

75 383 272 24 32,4

Tablo 3. Telekomünikasyon alanýnda temel göstergeler (1996-1997)
Kaynak: World Development Report 1999-2000.

Orta gelir seviyeli ülkeler
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Ülkeden ülkeye farklýlýk göstermekle birlikte genel
eðilim sonucu, serbest rekabet ile telekomünikasyon
piyasalarýndaki, özellikle de telefon alanýndaki hizmet
fiyatlarý aþaðý çekilmiþ ve piyasalar hýzla daha çok
müþteri çekmiþlerdir. Dolayýsýyla, serbestleþme öncesi
tekel özelliðindeki firmalarýn bile liberalizasyon
çabalarý sonucunda karlarýný arttýrdýklarý gözlenmiþtir.
Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde sürdürülen
tart ýþmalarda da kabul  görmüþ bir  gerçek
telekomünikasyon hizmetinde kaynaklarýn kýt olduðu
ve dolayýsýyla piyasaya girmenin kontrollü olmasý
gerektiðidir. Hükümetlerin önümüzdeki yýllarda
özellikle de üçüncü kuþak mobil iletiþim sisteminin
yaygýnlaþmasýyla gündeme gelecek olan yeniliklerin
piyasaya giriþ prosedürlerini detaylý araþtýrmalardan
ve ilgili birimlerle yapýlacak danýþmalardan sonra ele
almasý ve ortaya koymasý gerekmektedir. Universal
Mobi le  Telecommunicat ions System-UMTS,
Uluslararasý Telekomünikasyon Birliði (ITU)
bünyesinde geliþtirilmiþ üçüncü kuþak mobil iletiþim
sistemidir. Kablosuz iletiþimde büyük yenilikler
getirecek olan bu sistemin 2002 yýlýnda ticarileþmesi,
2010 yýlýnda ise 2 milyar kullanýcýsýnýn olmasý
beklenmektedir.
ITU'nun "Telekomünikasyon Reformunda Eðilimler
1999" baþlýklý raporunda digital yakýnsama ve
regülasyon, bu alana damgasýný vuran temel
geliþmeler olarak nitelendirilmekte ve söz konusu
politik reformlarýn yeni yüzyýlda da önemini
koruyacaðýna dikkat çekilmektedir.6

Türkiye, dünyadaki bu geliþmelere uzak deðildir.
Ancak telekomünikasyon alanýnda bazý yasal ve yapýsal
eksikliklerin olduðu da bir gerçektir. Dünya Bankasý
istatistiklerine göre Türkiye'nin telekomünikasyon
alanýndaki verileri Tablo 3’de gösterildiði gibidir.
Söz konusu Tablodan da anlaþýlacaðý üzere Türkiye,
Dünya Bankasý'nýn orta gelir seviyeli ülkeler grubu
ile kýyaslandýðýnda günlük gazete tüketimi, televizyon
ve mobil telefon alanlarýnda ortalama rakamlarýn
üzerindedir. Ancak tablodaki en çarpýcý sonuç
bilgisayar kullanýmý ile ilgilidir. Türkiye'de her 1000
kiþiden 20,7'si bilgisayar kullanýrken bu sayý orta
gelir seviyeli ülkelerde 1000 kiþide 32,4'ü bulmaktadýr.
Ayrýca Ocak 1999 tarihi itibarýyla Türkiye'de her 10
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6 Telekomünikasyon alanýndaki son eðilimler için bkz. Ek.2.

Þekil 23. AB ülkelerine kiþisel bilgisayar
giriþ oraný (her yüz kiþiye,1997)
Kaynak: IDC in EITO.
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Þekil 25. AB bilgisayar ve büro makinalarý ithalatýnýn ülkelere
göre daðýlýmý (1998)
Kaynak: Eurostat (Comext).
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Þekil 24. AB bilgisayar ve ofis makinalarý ihracatýnýn ülkelere
göre daðýlýmý (1998)
Kaynak: Eurostat (Comext).
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bin kiþiden 4,30'u internet abonesi iken bu sayý orta
gelir seviyeli ülkelerde 10 bin kiþide 10,15'i
bulmaktadýr. Dolayýsýyla Türkiye'de bilgisayar ve
internet kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý gerektiði
görülmektedir.

Avrupa Birliði:

Bu alt sektör kapsamýna televizyon ileticileri üretimi
(düzenleyiciler, TV alýcýlarý, TV kameralarý), cep
telefonlarý üretimi (ileticiler, cep telefonlarý vb.) ve
kablolu telefonlar üretimi (telefon setleri, faks
makinalarý, kontrol panelleri, telex, tele-yazma
araçlarý) girmektedir.
AB, telekomünikasyon alanýnda Alcatel (Fransa),
Siemens (Almanya), Bosch (Almanya), Ericsson
(Ýsveç) ve Nokia (Finlandiya) firmalarý ile geniþ bir
üretime sahiptir. 1998'de AB'de bu alanda üretim 62
milyar ECU'ya ulaþmýþtýr. ABD'de telekomünikasyon
araçlarý üretim deðeri 1997'de 63 milyar ECU iken,
Japonya'da 30 milyar ECU olmuþtur.
Ericsson ve Nokia cep telefonlarý ile Ýsveç ve
Finlandiya telekomünikasyon alanýnda l ider
konumundadýrlar. Telekomünikasyon alt sektörü
üretiminin toplam ulusal imalat sanayi içindeki payý
AB ortalamasýna göre Ýsveç'te 4, Finlandiya'da 3,5
kat daha yüksektir.
Geleneksel kamu telefon iletiþim aðý AB'de yüzde 52
gibi görece yüksek olmakla beraber bu alanda
geliþmeler yavaþlamakta, cep (mobil) iletiþim ise artýþ
eðilimindedir. 1998'de cep telefonu artýþý yüzde 26
olup, bu oranýn 2000'de de korunacaðý tahmin
edilmektedir.
Þahýs ve iþletmeler olarak mobil alýcýlarýn pazarý
1998'de, 1997'e göre yüzde 5 artarak, 3,9 milyar dolar
olmuþtur. Cep telefonu aboneliði AB'de 1993-1996
dönemi 30 milyon olurken, bu rakam 1997-2002
dönemi her yýl yüzde 30 artarak Batý Avrupa'da 200
milyona ulaþacaktýr.
Faks makinalarý, yanýt makinalarý veya tele-konferans
cihazlarýnýn pazarý da hýzla geliþmekte ve 1998'de bu
pazarýn deðeri 5,8 milyar ECU olarak tahmin
edilmektedir.
Avrupa için hazýrlanmýþ olan GSM standartý 130
ülkede, 300 iþletme tarafýndan gerçekleþtirilmektedir.
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Þekil 26. AB-ABD-Japonya telekomünikasyon
cihazlarý üretimi (1988-1998)
Kaynak: Eurostat (SBS).
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Þekil 27. AB ülkelerinin telekomünikasyon cihazlarý üretim ve
ihracatýnda  uzmanlaþma düzeyleri (1998)
Kaynak: Eurostat (SBS).
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Telekomünikasyon, AB'nin elektronik sektöründe
en güçlü olduðu alandýr. Bu güçlü konum diðer
yenileþmelere de kaynaklýk etmekte ve sonuç olarak
bu sektör ticaret fazlasý vermektedir. Bu fazlalýk
1997'de 8,4 milyar ECU'dur. 1994-1998 aralýðýnda bu
ticaret fazlalýðý her yýl ortalama yüzde 23 oranýnda
olmuþtur. AB ülkeleri içinde bu sektörde ticaret açýðý
yalnýzca Ýtalya ve Ýspanya'da olmuþtur.
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Þekil 28. AB telekomünikasyon cihazlarý ihracatýnýn ülkelere
göre daðýlýmý (1998)
Kaynak: Eurostat (Comext).
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Þekil 29. AB telekomünikasyon cihazlarý ithalatýnýn ülkelere
göre daðýlýmý (1998)
Kaynak: Eurostat (Comext).
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Elektronik sanayinde hýzlý bir geliþme saðlayarak
dünya pazarlarýnda söz sahibi duruma gelmiþ ülkeler
arasýnda Hindistan, Brezilya, Güney Kore gibi
geliþmekte olan ülkeler de yer almaktadýr.
Kalkýnmalarýnýn ivmesel merkezine elektronik
sanayiyi oturtan özellikle Doðu Asya'nýn geliþmekte
olan ülkeleri bu konuda önemli geliþmeler kaydetmiþ
b u l u n m a k t a d ý r .  S ö z  k o n u s u  ü l k e l e r i n
deneyimlerinden Türkiye için önemli çýkarýmlar
yapmak mümkündür. Özell ikle Güney Kore
elektronik sektöründe yakaladýðý ivmenin etkisiyle,
yine bölgedeki Tayvan, Singapur gibi ülkelerle birlikte
ekonomik anlamda sýnýf deðiþtirerek geliþmiþ
ülkelerin arasýna katýlmýþtýr.
Gerek gel iþmiþ ülkeler,  gerekse elektronik
sektörünün stratejik önemini kavrayýp sektörde atýlým
yapan ülkelerde ortaya çýkan ortak özellik konuya
ulusal stratejiler geliþtirerek yaklaþmalarýdýr. Bu
süreçte devlet çok önemli bir rol oynamýþtýr.
Günümüzde elektronik sanayinde Türkiye'ye göre
geliþme saðlamýþ Güney Kore, Tayland, Tayvan,
Malezya, Hindistan, Brezilya gibi ülkeler, ileriye
yönelik olarak rekabet gücü yüksek, dýþa dönük bir
ulusal sanayiye sahip olmak amacýyla stratejilerini
geliþtirmiþlerdir. Önceleri günümüzde uygulama
olanaðý bulunmayan ölçüde yerli sanayiyi koruyucu,
büyük ölçekli þirketleri destekleyici ve AR-GE
konusunda sanayi-üniversite iþbirliðine yönelik
politikalar geliþtirilmiþtir. Devlet, sektördeki
geliþmenin her aþamasýnda etkin olarak rol almýþ,
özellikle düzenleyici görevini üstlenmiþtir.
Elektronik sektöründe atýlým yapan geliþmekte olan
ülkelerde ortak özelliklerinden bir tanesi de
komponentler (bileþenler) alt sektöründe geniþ
sayýlabilecek bir ürün yelpazesinde rekabetçi üretim
yapýlabilmesidir. Böylece sektörün diðer tüm alt
sektörleri için entegre biçimde girdi saðlanabilmiþtir.
1980'lerin ikinci yarýsýndan itibaren yabancý
yatýrýmcýlarla iþbirliðinin desteklenerek uluslararasý
pazarlarda rekabet gücü edinme yönünde bir strateji

ELEKTRONÝK SANAYÝNDE
BAÞARILI OLMUÞ BAZI

ÜLKELERDE UYGULANAN
POLÝTÝKALAR

4.
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*Brezilya, Güney Kore, Tayvan, Hindistan, Singapur
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1970 +

Güney Kore

Tüketici elektroniði (elektronik - dayanýklý tüketim
cihazlarý, özellikle televizyon) yaygýn.
Korumacýlýk ön planda.

1980 Ýthal kýsýtlamalarý azaltýldý ve vergilerde
sýnýrlamaya gidildi.

1981 Elektronik sanayi teþvik kanunu çýkarýldý.
Endüstriyel elektronik ön plana çýkarýldý.

1983 AR-GE ve ticari ürün geliþtirme amaçlý
yaygýn ve yüksek bütçeli destekler
devreye sokuldu. Ulusal AR-GE aðý ve
eðitim sistemi sanayileþmeyi
destekleyecek biçimde yeniden
yapýlandýrýldý.

1983+  Bütün elektronik sanayini geliþtirmek
amaçlandý.

 Sektöre giriþ kýsýtlý tutulup büyük
ölçekli az sayýda büyük firma öne
çýkarýlýp desteklendi.

 Uluslararasý rekabet yeteneði olan
þirketler yaratmak istendi.

 Devlet; kendi görev alanýný sanayici,
AR-GE ve eðitim kurumlarý arasýndaki
koordinasyonu saðlamak, halkanýn
zayýflayan kesimlerinde devreye
girmek olarak biçimlendirdi.

1990+

 Uluslararasý ölçekte rekabet ede-
bilir düzeye ulaþmýþ þirketler ara-
sýnda bilgi paylaþýmý yetersiz.

 AR-GE harcamalarýnýn oraný yüksek. Ölçek ekon-
omisine ulaþmýþ þirketlerin tamamýnda tasarým
ve AR-GE faaliyetlerine önemli kaynaklar aktarýl-
maktadýr. AR-GE ve eðitim kurumlarý arasýnda
iþbirliði geliþtirildi.

 Tercih edilen alt sektörlerde ölçek ekonomisi
boyutlarýna ulaþýlabilmesi için sektöre giriþler
kýsýtlanmýþ, büyük ölçekli az sayýda firma destek-
lenerek yerli firmalarýn ölçek ekonomisi boyutlarýna
ulaþma þanslarý azamileþtirildi.(*)

 Devre elemanlarý alt sektörü oldukça geliþmiþ ve
elektronik sanayinin tüm diðer alt sektörlerini
desteklemekte.

(*) uluslararasý rekabeti düzenleyici kurallar nedeniyle
uygulama olanaðý büyük ölçüde yok.

GÜÇLÜ GÜÇSÜZ
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1970 - 1980

Brezilya

Mini bilgisayar ve mikrobilgisayar alanlarý baþta olmak
üzere kamunun önderliðinde elektronik sektöründe
atýlým yapýldý.

 Yerli üreticiyi koruyucu mekanizmalar
güçlendirildi.

 Satýnalma kararlarýnda yerli sanayi
korundu.

 Sektörde faaliyete geçirilen kamu
þirketi bünyesinde AR-GE merkezi
kurdu.

 Kamu, üniversite, sanayi arasýnda
iþbirliði artýrýldý.

1980 + Ülkenin önde gelen bankalarý sektöre
(özellikle telekomünikasyon) büyük yatýrým
yaptýlar.

 Tüm desteklere karþýn
teknoloji açýsýndan istenen
ölçüde ölçek ekonomisi
boyutlarýnda üretime
ulaþýlamadý.

 Alt sektörler arasýndaki baðýn
oluþturulmasýnda belirgin
politikalar izlenmedi. Bu alt-
sektörler birbirinden baðýmsýz
ve daðýnýk büyüdüler.

 AR-GE harcamalarýnýn oraný yüksek.
 Tercih edilen alt sektörlerde ölçek ekonomisi

boyutlarýna ulaþýlabilmesi için sektöre giriþler
kýsýtlanmýþ, büyük ölçekli az sayýda firma
desteklenmiþtir. Böylece yerli firmalarýn ölçek
ekonomisi boyutlarýna ulaþma þanslarý
azamileþtirildi.(*)

(*) uluslararasý rekabeti düzenleyici kurallar nedeniyle
uygulama olanaðý büyük ölçüde yok.

 Bu geliþme uluslararasý büyük þirketlerle
ortaklýklarý, iþbirlikleri artýrdý.

 Bilgisayar ve telekomünikasyon
altsektörlerinin bütününde rekabet üstünlüðü
saðlamak istendi.

 Ancak, elektronik sektörünün alt sektörleri
arasýnda koordinasyon oluþturulamamýþtýr.
Özellikle öncelikli alt sektörler olan bilgisayar
ve telekomünikasyon ile tüketici elektroniði
arasýnda çok az bað kurulabilmiþtir.

GÜÇLÜ GÜÇSÜZ
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1960

Hindistan

Aðýrlýklý kamu yatýrýmlarý

 Farklý alt sektörler arasýndaki baðlarý oluþturamadan
elektronik sektörünün tüm alt sektörlerini daðýnýk halde
geliþtirmeye çalýþmýþtýr. Bu da zaman ve kaynak kaybýný
beraberinde getirmiþtir.

 Rekabet gücü en yüksek olduðu yazýlým alt sektöründe
dahi, tasarým, AR-GE etkinliðinden çok mevcut yazýlýmý,
donanýmlarda meydana gelen deðiþikliklere uygun olarak
uyarlanma becerileri öne çýkmýþtýr.

 Yazýlýmda yüksek bir re-
kabet gücüne eriþmiþtir.

Baþbakan'a baðlý
 Elektronik dairesi ve
 Elektronik komisyonu
kuruldu.

Baþlangýç:

Telekomünikasyon alt sektörü

1980

Devlet müdahalesi ve yönlendiriciliði ithal ikameli politikalar
ile sürdürüldü.

1980'li yýllardan itibaren devlet
müdahalesi azalmaya baþladý.

1990 Yazýlým sanayini geliþtirebilmek için yabancý þirketler
ile iþbirliðini kolaylaþtýran düzenlemeler yapýldý.

Dýþ baðlantýlara aracýlýk yapan teknoparklar kuruldu.

GÜÇLÜ GÜÇSÜZ
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Tüketici elektroniði (elektronik -
dayanýklý tüketim cihazlarý, özellikle
televizyon)

ÖNE ÇIKAN STRATEJÝK YAKLAÞIM: "Ýthalata karþý korumacýlýk"(*)
+

"Yabancý sermaye yatýrýmlarý"
+

"Teknoloji politikalarý"

Televizyon sanayii elektronik devre
elemanlarý (komponent) üretimi
Kiþisel bilgisayarlar, mikrodalga fýrýnlar
ve kaset kaydediciler gibi elektronik
sistemler üretimi

Elektronik sanayi için yatýrým mallarý
üreten sanayilerin ortaya çýkmasý

Tasarým, yaratýcýlýk, fikri mülkiyet ve
patentte rekabet

DESTEK

-  AR-GE AÐI
-  EÐÝTÝM SÝSTEMÝ

DEVLET: AR-GE aðý ve eðitim
kurumlarýný yeniden yapýlandýrmak,
Sanayi, AR-GE aðý ve eðitim
kurumlarý arasýndaki koordinasyonu
saðlamak, halkanýn zayýflayan
kesimlerinde devreye girmek.

VÝZYON

Dýþa dönük, rekabet gücü yüksek,
ulusal elektronik sanayinin
oluþturulmasý, sektörün lokomotif
iþlevi görerek ulusal kalkýnmanýn
gerçekleþtirilmesi.

(*) uluslararasý rekabeti düzenleyici kurallar
nedeniyle uygulama olanaðý büyük ölçüde yok.

Doðu Asya ekonomisinde
elektronik sektörünün geliþim

haritasý
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izlenmiþtir. Böylece bu ülkelerin elektronik sektörleri
geliþme kaydederek uluslararasý pazarlara açýlma
þansý yakalamýþtýr.
Günümüzde sektörde yaratýcý faaliyetlerin en önemli
rekabet unsuru olduðu açýktýr. Fikri mülkiyet ve
patentin iþlevi ve deðeri gittikçe öne çýkmaktadýr.
ABD Patent ve Marka Ofisi verilerine göre 1977
yýlýnda Türkiye 1, Güney Kore 7, Brezilya 22, Tayvan
ise 53 adet patent almýþlardýr. Bu dönemde
geliþmekte olan ülkelerin almýþ olduðu patent
sayýlarý arasýnda çok önemli sayýsal fark
bulunmamaktadýr. Ancak 1977-1998 yýllarý
arasýnda alýnmýþ olan toplam patent sayýlarý
incelendiðinde bazý geliþmekte olan ülkelerin
önemli atýlým yaparken, Türkiye'nin durumunda
pek deðiþiklik olmadýðý ortaya çýkmaktadýr. 1977-
1998 yýllarý arasýnda toplam Türkiye 51, Güney
Kore 11947, Brezilya 924, Tayvan ise 20116 adet
patent almýþlardýr.
Türkiye'nin Güney Kore, Tayvan, Singapur, Brezilya,
Hindistan gibi elektronik sektöründe atýlým yapmýþ
ülkelere olan elektronik sanayi ihracatýnýn ithalatýný
karþýlama oraný 1990 yýlýnda binde 1'in altýndayken,
1999 yýlýnda ancak, yaklaþýk binde 10 (yüzde 1)
düzeyine çýkabilmiþtir. Bu oran Türkiye'nin elektronik
s a n a y i s i n d e  a t ý l ý m  y a p a c a k  b i r  d e ð i þ i m i
gerçekleþtiremediðini, 1960'lý yýllarda Türkiye ile
ayný geliþmiþlik düzeyinde sýnýflandýrýlan ve sektörde
yaptýklarý atýlýmýn da etkisiyle ulusal kalkýnmalarýnda
önemli yol alan ülkelerin gerisinde kaldýðýný
göstermektedir.
Geliþmekte olan ülkelerin Türk elektronik sektör
ithalatýndan aldýðý pay incelendiðinde Güney Kore'nin
payýnýn giderek azaldýðý ortaya çýkmaktadýr. 1990
yýlýnda Güney Kore'nin payý yüzde 8.4'ken, 1999
yýlýnda yüzde 2.3'e düþmüþtür. 1990'da yüzde 2.4 ve
1999'da yüzde 2.5 ile Tayvan'ýn aldýðý pay fazla
deðiþme göstermeyerek Güney Kore'yi geçmiþtir.
Kýsaca elektronik sanayinde atýlým yapan geliþmekte
olan ülkeler, ulusal kalkýnmalarýnda ivme kazanmýþ
ve geliþmiþlik düzeyleri açýsýndan Türkiye'ye göre
önemli geliþme saðlamýþlardýr.
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Elektronik sektöründe
atýlým yapmýþ bazý
geliþmekte olan

ülkelerdeki uygulamalarýn
karþýlaþtýrýlmasý

ÖLÇEK EKONOMÝSÝ UYGULAMASI

Yüksek Düþük

G. Kore
Brezilya

Singapur
Tayvan

Hindistan

REKABET

Yüksek Düþük

G. Kore
Tayvan

Hindistan

Brezilya

DEVLETÝN YAYGIN DESTEÐÝ

Yüksek Düþük

Singapur
G. Kore
Tayvan
Brezilya

Hindistan

-

KURUMSAL ÝLÝÞKÝLER

Yüksek Düþük

G. Kore
Tayvan

Singapur

Brezilya
Hindistan

FÝKRÝ MÜLKÝYET, PATENT

Yüksek Düþük

Tayvan
G. Kore

Brezilya
Tayland



5.1. Sektör Üretiminin GSYÝH'ya Oraný

Türkiye'de elektronik sanayi üretiminin GSYÝH ve
Ýmalat Sanayi Katma Deðerine oraný, yýllara göre
önemli farklýlýklar göstermiþtir.  1991-1995 yýllarý
arasýnda elektronik sanayi üretimi  GSYÝH ve Ýmalat
Sanayi Katma Deðer artýþýna ayak uyduramamýþ ve
sektörün payý giderek gerilemiþtir. 1996 yýlý ise sektör
için hýzlý geliþmenin baþladýðý yýl olmuþtur. Sektör
üretiminin GSYÝH'ya oraný 1999 yýlýnda yüzde 1,3
düzeyine eriþirken, Ýmalat Sanayi Katma Deðerine
oraný ise yüzde 6,8'e ulaþmýþtýr. Bu oranlarýn ancak
daha önce 1991 yýlýnda eriþilen düzeylere yakýn
olduðu göz ardý edilmemelidir.

TÜRKÝYE ELEKTRONÝK VE
TELEKOMÜNÝKASYON

SEKTÖRÜ

5.
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Üretim/GSYÝH-
Ýmalat sanayii (%)

Þekil 31. Elektronik sanayi üretimi, GSYÝH ve GSYÝH-Ýmalat Sanayi Katma Deðeri (1990-1999)
Kaynak: DPT, TESÝD, TCMB.
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5.2. Sektör Temel Göstergeleri (Üretim, Ýthalat,
Ýhracat)

1990 yýlýnda 1.957 milyon dolar olan elektronik sanayi
üretimi 1999 yýlýnda yüzde 22,7 oranýnda bir artýþla
2.402  milyon dolara ulaþmýþtýr. Ayný dönemde ihracat
yüzde 213,5, ithalat ise yüzde 225,6 artýþ göstermiþtir.
Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný ise 1990'da yüzde
22,2'den 1999'da yüzde 21,3'e düþmüþtür.
Türkiye'nin toplam Ýthalatý 1990 yýlýnda yaklaþýk 22,3
milyar dolar düzeyindedir.1999 yýlýnda toplam ithalat
1990 yýlýna yüzde 82,5 artýþ göstermiþ ve 40,6 milyar
dolar düzeyine eriþmiþtir. Ayný dönem içerisinde
elektronik sanayi ithalatýnda meydana gelen artýþ ise
yüzde 125,6'dýr. Diðer bir deyiþle, elektronik sanayi
toplam ithalat içerisindeki payýný giderek arttýrmýþ
ve 1999 yýlýnda son on yýlýn en yüksek düzeyine
ulaþmýþtýr (1990 yýlýnda yüzde 7,5'den, 1999'da yüzde
13,4'e).
Türkiye'nin toplam ihracatýnda ise 1990-1999 yýllarý
arasýndaki artýþ yüzde 105,2 olurken ayný dönemde

Ýhr./Ýth. (%)

Þekil 32. Elektronik sanayi temel göstergeleri (milyon dolar)
Kaynak: TESÝD, Elektronik Sanayi Almanaðý, 1991-2000.
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Tablo 4. Toplam ithalat/ihracat ve elektronik sektörünün payý
Kaynak: DPT, TESÝD,  Elektronik Sanayi Almanaðý, 1991-2000.
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elektronik sanayi ihracatýnda meydana gelen artýþ
yüzde 213,5 olarak gerçekleþmiþtir. Bu dönemde
elektronik sanayiinin toplam ihracat içindeki payý
1992 yýlýnda yüzde 2,9'dan 1999'a yüzde 4,4'e
yükselmiþtir. Söz konusu bulgu, elektronik sanayiinde
az da olsa bir canlanmaya iþaret etmesi açýsýndan
dikkat çekicidir.

5.3. Türkiye'nin Bazý OECD Ülkeleri ile
Elektronik Sanayi Ticareti

Türkiye, ABD, Almanya, Fransa, Ýngiltere, Ýtalya,
Ýspanya, Hollanda ve Ýsveç gibi ülkelerle elektronik
sanayi ürünleri ticaretinde açýk veren bir ülke
konumundadýr. Özellikle Ýsveç ve ABD ile ticaretinde
ihracatýnýn ithalatýný karþýlama oraný çok düþük olup
sýrasýyla 1999 yýlýnda yüzde 1,2 ve 4,2'dir. Ýhracatýn
ithalatý karþýlama oranýnýn en yüksek olduðu ülkeler
ise 1999 yýlý itibariyle Ýspanya (yüzde 99,1) ve
Almanya'dýr (yüzde 46,9).
Dikkat çekici bir geliþme, 1990-1999 döneminde
Türkiye'nin ihracatýnýn ithalatýný karþýlama oranlarýnýn
Almanya, ABD ve Ýspanya dýþýnda sözü edilen diðer
ülkelerde önemli ölçüde gerilemiþ olmasýdýr. Bu
bulgu Türkiye'de elektronik sektörünün söz konusu
ülke elektronik sektörlerine karþý rekabet gücünü
koruyamadýðýný ya da pazardaki deðiþime ayak
uyduramadýðýný  göstermektedir .  Dünyadaki
geliþmeler ve Türkiye'nin AB ülkeleri ile elektronik
sanayi ticareti göz önüne alýndýðýnda,  Türkiye'nin
atýlým yapmasý gereken bu sektörde durumunun pek
de iç açýcý olmadýðý anlaþýlmaktadýr. Ýsveç

Þekil 33. Türkiye'nin seçilmiþ geliþmiþ ülkelerle elektronik sanayii
ticareti
Kaynak: TESÝD Elektronik Sanayii Almanaðý-1991, 1996, 2000.
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5.4. Elektronik ve Telekomünikasyon Sanayi
Ýçinde Alt Sektörler

Alt sektör üretimlerinin toplam elektronik sanayi
içerisindeki paylarý incelendiðinde, tüketim cihazlarý
payýnýn yýllar itibariyle azaldýðý görülmektedir. Buna
karþýn bu alt sektör, halen en yüksek paya sahiptir.
Tüketim cihazlarý alt sektörünün elektronik sanayi
üretimi içindeki payý 1990 yýlýnda yüzde 66,7
düzeyinden 1999 yýlýna gelindiðinde yüzde 47,2'ye
gerilemiþtir. Telekomünikasyon, askeri elektronik
cihazlar ve diðer profesyonel ve endüstriyel cihazlarýn
ve komponentlerin payý ise giderek artmýþtýr.
Bu dönemde üretimde sektör içindeki payý açýsýndan
en önemli geliþme askeri elektronik ve diðer
profesyonel ve endüstriyel cihazlarda görülmüþtür.
Söz konusu sektörlerin payý  1990 yýlýnda sýrasýyla
yüzde 2,6 ve yüzde 3,4 düzeyinden 1999 yýlýnda yüzde
8,8 ve yüzde 10.4'e eriþmiþtir. Dikkat çeken bir nokta
ise telekomünikasyon cihazlarýnda yaþanan
geliþmedir. Bu alanda 1990-1999 yýllarý arasýnda
beklenen geliþme saðlanamamýþtýr. 1992 yýlýnda
elektronik sektörü üretimindeki payý geçmiþ
dönemlere göre artarak yüzde 38'e çýkarken, 1999
yýlýnda ayný oran yüzde 26,7 düzeyine düþmüþtür.

Askeri elektronik

Þekil 34. Alt sektör üretimlerinin toplam elektronik sanayi içindeki payý (%)
Kaynak: TESÝD,  Elektronik Sanayi Almanaðý, 1991-2000.
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Tablo 5. Alt sektör üretimlerinin toplam elektronik sanayindeki payý
(milyon dolar)
Kaynak: TESÝD,  Elektronik Sanayi Almanaðý, 1991-2000.
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5.4.1. Endüstriyel ve Askeri Elektronik

Profesyonel ve endüstriyel cihazlar, elektronik sanayi
üretimi içindeki payý açýsýndan tüketici elektroniði
ve telekomünikasyondan sonra üçüncü sýrayý
almaktadýr. Bu alt sektörde pazarýn büyük bölümünü
yabancý firmalar paylaþmaktadýr.
Bir baþka deyiþle, sektörde talebin önemli bir bölümü
ithalatla karþýlanmaktadýr. Buna karþýn ihracat çok
düþük düzeylerde kalmaktadýr. Ýhracatýn ithalatý
karþýlama oraný, giderek artmasýna karþýn 1999 yýlýnda
sadece yüzde 3,9 düzeyine eriþebilmiþtir.
Askeri elektronikte ise, geliþmeler dikkat çekicidir.
1990-1999 yýllarý arasýnda bu sektörde üretim 4 kattan
fazla artarken ihracat ise 6,5 kat artmýþtýr. Söz konusu
bulgu askeri elektronikte üretimin giderek daha fazla
bir bölümünün ihraç edildiðini göstermektedir.
Ancak, ihracatýn ithalatý karþýlama oraný halen çok
düþük düzeylerdedir. Örneðin, 1999 yýlýnda bu oran
yüzde 4 düzeyinde gerçekleþmiþtir.

Ýhr./Ýth. (%)

Þekil 35. Diðer profesyonel ve endüstriyel  cihazlar alt sektörü temel göstergeleri (milyon dolar)
Kaynak: TESÝD,  Elektronik Sanayi Almanaðý, 1991-2000.
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Tablo 6. Askeri elektronik alt sektörü temel göstergeleri (milyon dolar)
Kaynak: TESÝD,  Elektronik Sanayi Almanaðý, 1991-2000.
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5.4.2. Komponentler

Komponent sektöründe faaliyet gösteren iþletmeler,
aðýrlýklý olarak yan sanayi firmalarýndan oluþmaktadýr.
Ancak mekanik komponent gibi ileri teknoloji
gerektiren ürünler ana sanayi firmalarýnýn kendi
tesislerinde üretilmektedir.
Diðer tüm alt sektörlerle iliþkili olmasý açýsýndan
önem kazanan komponentlerde yýllar itibariyle ithalat
ve ihracat rakamlarý incelendiðinde, bu sektörde
ihracatýn ithalatý karþýlama oranýnýn oldukça düþük
olduðu göze çarpmaktadýr .  Komponent alt
sektöründe ihracatýn ithalatý karþýlama oraný 1996
yýlýna deðin istikrarlý bir artýþ göstermiþtir. Ancak
1997 yýlýnda ithalat yüzde 39 oranýnda artýþ göstererek
943,4 milyon dolar düzeyine eriþmiþ, ihracatýn ithalatý
karþýlama oraný da yüzde 10,5 düzeyinden yüzde
6,6'ya inmiþtir. Bu oran, 1998 yýlýnda artarak yüzde
7,9'a yükselmiþ, ancak 1999 yýlýnda yeniden yüzde
7'ye düþmüþtür.

Ýhr./Ýth. (%)

Þekil 36. Komponent alt sektörü temel göstergeleri (milyon dolar)
Kaynak: TESÝD,  Elektronik Sanayi Almanaðý, 1991-2000.
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Tablo 7. Elektronik sanayinde ithalat/ihracat ve komponent alt sektörünün payý
Kaynak: DPT, TESÝD,  Elektronik Sanayi Almanaðý, 1991-2000.
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Elektronik sektörü ithalatý içinde kompenentlerin
payý 1990 yýllarýn baþýnda yüzde 40'larýn üzerindedir.
Bu pay 1999 yýlýnda hýzla yüzde 17'lere gerilemiþtir.
Ýhracatta da istikrarsýz bir eðilim gözlenmiþ ve bu
ürünlerin sektör ihracatý içindeki payý yüzde 9'lardan
1999 'da yüzde 5,8 düzeyine düþmüþtür. Buna karþýn
elektronik sektörü üretimindeki payý ise 1990 yýlýnda
yüzde 3,8'den 1999'da yüzde 6,9 düzeyine kadar
eriþmiþtir.
Tüm bu göstergeler komponent alt sektörünün
rekabet gücünün oldukça düþük düzeylerde
olduðunu, Türkiye'nin bu ürünlere olan talebinin
çok büyük bir bölümünün ithalat ile karþýlandýðýný
göstermektedir.
Komponentlerin alt kalemlerinde ithalat rakamlarý
incelendiðinde devre elemanlarý (yüzde 40,9) ve
resim tüplerinin (yüzde 45,3) en yüksek paya sahip
olduðu görülmektedir. Sektörde faaliyet gösteren
firmalar için pazar potansiyeli yüksek olan bu
ürünlerden özel l ik le resim tüpleri  üret imi
konusundaki fýrsat oldukça dikkat çekicidir.
Komponentler alt sektöründeki diðer kalemlerin
toplam ithalat içindeki oranlarý düþük düzeylerdedir.
Son 4 yýlda paylarda akustik elemanlar ile baðlantý
elemanlarý dýþýnda önemli bir farklýlýk söz konusu
deðildir. Akustik elemanlar ithalatýnýn, toplam
komponent ithalatý içindeki payý 1996 yýlýnda yüzde
5,7 düzeyinden 1999'da yüzde 4'e gerilemiþtir.
Baðlantý elamanlarýnda ise bu oranlar sýrasýyla yüzde
4,5 ve yüzde 1,7'dir.
Komponentlerin alt kalemlerinin ihracatýnda bobin
ve transformatörlerin yüzde 37,9 pay ile (1999 yýlý)
ilk sýrayý aldýðý görülmektedir. Baskýlý devreler
ihracatýnýn toplam alt sektör ihracatý içindeki payý
ise oldukça yüksektir. Buna karþýn yýllar itibariyle
düþüþ eðilimi göstermiþtir. Bu ürünler 1999 yýlýnda
bir önceki yýla göre ihracattaki payýný yeniden
artýrmýþtýr. Devre elemanlarý ve elektronik röleler
de ihracattaki payýný arttýran diðer kalemler olmuþtur.
Özellikle elektronik rölelerde çarpýcý bir artýþýn varlýðý
gözlenmektedir (devre elemanlarý yüzde 3,2'den
yüzde 11,1'e ve elektronik rölelerde yüzde
0,2'den'den yüzde 18,9'a).
1999 yýlý komponent ithalat ve ihracatýnýn ülke
gruplarý bazýnda daðýlýmýnda AB en büyük paya
sahiptir. AB'ni ithalatta Uzak Doðu, ihracatta ise
Kuzey Afrika-Orta Doðu izlemektedir.

Þekil 37. Komponent ithalatýnýn ürün gruplarýna göre daðýlýmý (%)
Kaynak:  TESÝD,  Elektronik Sanayi Almanaðý, 1997-2000.
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Þekil 38. Komponent ihracatýnýn ürün gruplarýna göre daðýlýmý (%)
Kaynak: TESÝD,  Elektronik Sanayi Almanaðý, 1997-2000.
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0,00 2,57

3,77 5,36

0,03 0,44

22,04 7,35
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Tablo 8. 1999 yýlý komponent ithalat ve ihracatýnýn
ülke gruplarýna göre daðýlýmý (%)
Kaynak: TESÝD,  Elektronik Sanayi Almanaðý, 2000.
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5.4.3. Tüketici Elektroniði

Elektronik sanayinin alt sektörleri içinde önemli bir
yeri olan tüketici elektroniði üretimi 1994 ekonomik
krizinden çok büyük boyutta etkilenmiþtir. Bu
dönemde üretim yüzde 50 düzeyinde gerilemiþtir.
1997 yýlý ile birlikte yeniden büyüme eðilimi yakalamýþ
ve 1999 yýlýnda 90'lý yýllarýn baþýnda yakalanan üretim
deðerlerine ulaþýlmýþtýr.
1990-1999 yýllarý arasýnda yaþanan en önemli geliþme
ise 1994 ekonomik krizinin tüketici elektroniði
sektörünü dýþ pazarlara odaklaþmaya zorlamasýdýr.
1995-1999 yýllarý arasýnda ihracatýn toplam üretim
içindeki payý yüzde 50'lerin çok üzerine çýkmýþ ve
tüketici elektroniði üreticileri dýþ pazarlarda yer
edinmiþtir.
Dikkat çeken bir diðer geliþme de ithalatta
yaþanmýþtýr. Ýhracattaki geliþmeye paralel olarak,
1995-1999 döneminde ithalat da önemli ölçüde
artmýþtýr. Tüketici elektroniði sektörü söz konusu
dönemde ithalatýn 1,3-2,2 katý arasý ihracat yaparak
net döviz girdisi saðlayan bir konuma eriþmiþtir.
Tüketici elektroniði üretiminin daðýlýmýnda renkli
TV yüzde 85'lerde ilk sýrayý alýrken, bunu sýrasýyla,
audio video kasetler ve audio cihazlarý almaktadýr.

Ýhr./Ýth. (%)

Þekil 39. Tüketici elektroniði alt sektörü temel göstergeleri (milyon dolar)
Kaynak: TESÝD,  Elektronik Sanayi Almanaðý, 1991-2000.
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Tablo 10. Tüketici elektroniði üretiminin ürün gruplarýna
göre daðýlýmý (%)
Kaynak: TESÝD,  Elektronik Sanayi Almanaðý, 1997-2000.
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Tablo 9. Tüketici elektroniði üretiminin ürün gruplarýna göre
daðýlýmý (milyon dolar)
Kaynak: TESÝD,  Elektronik Sanayi Almanaðý, 1997-2000.
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5.4.4. Bilgisayar

Bilgisayar Sektörü ülkemizde henüz geliþme
safhasýndadýr. 1998 sonu itibariyle, dünyadaki 380
milyonluk bilgisayar parkýnýn yüzde0.43'ü (1.634.000
adet) ülkemizdedir. Yine 1998 verilerine göre
Türkiye'de her 1000 kiþiye 26 adet bilgisayar
düþmektedir. Bununla birlikte, gerek iletiþim
teknolojisindeki geliþmeler gerekse ülkemizde hýzla
yaygýnlaþan internet kullanýmý bilgisayar ticaretini
de hýzlý bir biçimde artýrmaktadýr.
TESÝD verilerine göre 1999 yýlýnda GTÝP'nu 84.71 ve
84.73 -olan bilgi iþlem makinalarý ve bunlara ait
birimler ile ilgili ithalat 1.154,7 milyon dolar, ihracat
ise 58,2 milyon dolar düzeyinde olmuþtur. Bu
rakamlar ayný yýl Türkiye ithalatýnýn yüzde 2.8'ine,

Ýhr./Ýth. (%)

Þekil 40. Bilgisayar cihazlarý alt sektörü temel göstergeleri (milyon dolar)
Kaynak: TESÝD,  Elektronik Sanayi Almanaðý, 1991-2000.
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Tablo 11. Bilgisayar talep tahmini

62.850 2,16 13.042 10,42 1.358.477 356.421

63.814 2,64 13.512 12,47 1.685.000 326.523
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Türkiye ihracatýnýn ise yüzde 0.2'sine tekabül
etmektedir.
Bilgi iþlem makinalarý ve bunlara ait birimlerden
oluþan bilgisayar sektörü elektronik sanayi ihracatý
içinde oldukça küçük bir paya sahiptir. Bilgisayar
sektörü ihracatýnýn toplam elektronik sanayi ihracatý
içindeki payý ise yüzde 4'tür. Ýthalatta ise bu oran
yüzde 26 düzeyindedir.
Gerek iletiþim teknolojilerinin gerekse internetin
kullanýmýn giderek yaygýnlaþmasý sonucu bilgisayar
ta lebi  h ýz la  yükse lmektedir .  Son üç  y ý l ýn
gerçekleþmeleri ile önümüzdeki on yýlýn talep
tahminleri bilgisayar parkýnýn 2010 yýlýnda mevcut
parkýn 9-10 katýna eriþebileceðini göstermektedir.
1999 sonu itibariyle bilgisayar parký 2 milyon adedi
biraz aþmýþtýr. Bu bulgudan, 1999 sonu itibariyle her
1 0 0 0  k i þ i d e n  3 3 ' ü n d e  b i l g i s a y a r  o l d u ð u
anlaþýlmaktadýr. DÝE öngördüðü nüfus artýþ oraný ve
hane sayýsýndaki artýþlar düþünüldüðünde, Türkiye
bilgisayar pazarýnýn 2001 ve 2002 yýllarýnda çok hýzlý
büyümesi, 2002-2010 döneminde ise yýllýk ortalama
yüzde 15 artýþ göstermesi olasýdýr.
Bu gel iþmeler  sonunda Türkiye,  bi lg isayar
kullanýmýnda 2010 yýlýnda AB'nin ancak bugünkü
düzeyini yakalayabilecektir. Bilgisayar kullanýmýnýn
genel verim artýþý ve eðitim düzeyine önemli katkýsý
nedeniyle hýzlandýrýlmasý gerekmektedir. AB ile
mevcut dinamik açýðýn kapanmasý için yerli
üreticilerin katkýsýnýn stratejik önemi artmaktadýr.

Ýhr./Ýth. (%)

Þekil 41. Telekomünikasyon cihazlarý temel göstergeleri (milyon dolar)
Kaynak: TESÝD, Elektronik Sanayi Almanaðý, 1991-2000.
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5.4.5. Telekomünikasyon

Türkiye telekomünikasyon alanýnda teknolojiyi
üretmenin ötesinde, bu teknolojiyi izleyen ve
uygulayan bir yapýdadýr. Teknolojik alt yapý
yetersizdir. Bu yetersizlikler, üretim ve hizmetlere
aksama ve gecikmeler þeklinde yansýmaktadýr.
Özellikle karþýlýklý bilgi alýþ veriþinde data alt yapýsý
hem verimsiz hem de çok pahalýdýr.
1990-1999 döneminde telekomünikasyon alt
sektörünün cihaz üretimi yüzde 38,9, ithalatý yüzde
1.042,5, ihracatý ise yüzde 159,2 oranýnda artmýþtýr.
Söz konusu dönemde ithalattaki en yüksek artýþ 1999
yýlýnda gerçekleþmiþtir. Sektörde ithalatýn ihracatý
karþýlama oraný sürekli düþüþ eðilimi göstermiþtir.
1999 yýlýnda bu oran yüzde 7,5 ile en düþük
düzeyindedir.
Telekomünikasyon cihazlarý sektöründe 1999 yýlý
ithalatýnda en yüksek pay yüzde 66,7 ile "telsiz-
telefon/telsiz-telgraf/alýcý-verici" ürünlerine aittir.
Telefon santralleri yüzde 13,4 ile ikinci sýrayý
almaktadýr.
1996 yýlýndan bugüne deðin, santrallerin toplam
üretim içindeki payýnda bir azalma dikkati
çekmektedir.
1999 yýlý itibariyle Türkiye'de otomatik santral hat
kapasitesi 19.679 bin; otomatik abone sayýsý 18.054
bin; abone yoðunluðu (100 kiþiye düþen telefon
sayýsý) yüzde 28 olarak tespit edilmiþtir.
Türkiye, sabit telefon alt yapýsý açýsýndan büyük
aþama kaydetmiþtir. 1983 yýlýnda yüzde 3 olan abone
yoðunluðunun 1999'da yüzde 28'e ulaþmasý bu
aþamanýn somut bir göstergesidir. Alt yapýdaki
modernizasyon çabalarýna raðmen hizmet arzý yetersiz
ve gecikmeli olarak sunulabilmektedir.

Telefon santralleri

Uç cihazlar

Transmisyon cihazlarý

Telsiz-telefon/telsiz-telgraf/alýcý-verici

Alýcý/verici uydu antenleri

Telekomünikasyon kablolarý

Toplam

1996 1997 1998 1999

45,9 48,6 44,1 39,2

9,3 11,2 13,4 11,0

7,6 8,3 8,3 8,7

6,4 5,7 5,5 9,9

1,3 1,4 1,8 1,5

29,5 24,8 27,0 29,7

100,0 100,0 100,0 100,0

Tablo 13. Telekomünikasyon cihazlarý üretiminin ürün gruplarýna
göre daðýlýmý (%)
Kaynak: TESÝD, Elektronik Sanayi Almanaðý, 1997-2000.
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54,0 59,6 59,0 66,7

16,3 9,7 5,3 3,7

2,4 2,2 1,1 0,6

100,0 100,0 100,0 100,0

Tablo 12. Telekomünikasyon cihazlarý ithalatýnýn ürün gruplarýna
göre daðýlýmý (%)
Kaynak: TESÝD, Elektronik Sanayi Almanaðý, 1997-2000.



Türk elektronik sektörü genel olarak bilgi paylaþýmý,
tasarým, AR-GE, insan kaynaklarýnýn yetiþtirilmesi,
yönlendirilmesi, yasal altyapýnýn yeterliliði ve
kurumsallaþma açýsýndan ciddi darboðazlarla karþý
karþýyadýr. Genç, dinamik bir nüfusa sahip olmasýna
ve istihdam sorunu bulunmasýna karþýn, özellikle
yönlendirici ve planlý bir eðitim sistemi yaþama
geçirilememiþtir. Bu nedenle sektörde kalifiye eleman
ihtiyacý bulunmaktadýr. Söz konusu sorunun
önümüzdeki yýllarda da sürmesi olasýdýr. Oysa planlý
bir eðitim sistemiyle katma deðeri yüksek nitelikli
eleman yetiþtirilmesi, sektörün rekabet gücünü
artýracak ve ülkenin kalkýnmasýna olumlu katkýda
bulunacaktýr.
Ürün ömrünün git t ikçe kýsa lmasý  ve ürün
çeþitlendirmenin önem kazanmasý, AR-GE ve tasarým
faaliyetlerinin önemini çok artýrmýþtýr. Türk elektronik
sektörünün rekabet gücünü olumsuz etkileyen en
önemli faktörlerden biri de ar-ge ve tasarým
konusundaki yetersizliklerdir. Gerek finansal
yetersizlikler, gerekse sektör-üniversite organik
baðýnýn yeterince yaþama geçirilememesi sektörün
karþý karþýya olduðu sorunlar arasýnda yer almaktadýr.
Yasal altyapýda düzenleyici bir üst kurumun
eksikliðinin uzun süredir giderilememesi, þeffaf ve
destekleyici teþviklerin yaþama geçirilememesi,
kurumsallaþmada yaþanan yetersizlikler, uluslararasý
alanda þirket evlilikleri ve stratejik ortaklýklarýn
artmasý vb. gibi geliþmeler Türk elektronik sanayinin
rekabet gücünü artýrmasý önündeki önemli engeller
ve tehditler olarak ortaya çýkmaktadýr. Ayrýca sektörün
tüm alt sektörlerine girdi saðlayan komponentler alt
sektörünün rekabet gücünün zayýf olmasý tüm diðer
alt sektörlerinin de rekabet gücünü olumsuz
etkilemektedir.
Buna karþýn özellikle tüketici elektroniði, bilgisayar,
telekomünikasyon alt sektörlerinin geliþmesinde
temel dinamik olan canlý bir iç pazarýn varlýðý, TSK'nýn
modernizasyonu çerçevesinde Türk elektronik
sektörüne saðlanacak uzun vadeli destek, sektörün

g e n e l i n d e  r e k a b e t  g ü c ü n ü n  a r t m a s ý n d a
deðerlendirilmesi gereken fýrsatlardýr. Tüketici
elektronik alt sektörü özellikle Avrupa pazarlarýnda
kendine yer edinmesine karþýn, genelde bu sektörün
temel pazarýný yurt içi oluþturmaktadýr. Bu da
sektörün uluslararasý alanda rekabet gücünü
artýrmaktan çok, iç pazara odaklanmasýna yol
açmaktadýr.

TÜRKÝYE
ELEKTRONÝK SANAYÝNÝN

REKABET GÜCÜ

6.
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6.1. Askeri ve Endüstriyel Elektronik Alt
Sektörü

Yerli sanayiinin rekabet avantajý yaratma açýsýndan
þanslý olduðu alt sektörlerden biri askeri elektroniktir.
TSK, Milli Savunma Bakanlýðý ile birlikte üniversite
v e  d i ð e r  i l g i l i  k u r u m / k u r u l u þ l a r l a
i l e t i þ i m / k o o r d i n a s y o n  i ç i n d e  T S K ' n ý n
modernizasyonu için uzun dönemli strateji, plan ve
program geliþtirmektedir. Söz konusu planýn en
önemli unsuru, uzun dönemde askeri elektronik
tedariðinin özellikle stratejik öneme sahip alanlarda
yerli üretimi amaçlamasýdýr. Bu da yerli askeri
elektronik üreticileri için saðlýklý büyüme fýrsatýný
beraberinde getirmektedir.
Daha etkin bir dýþ politika izlenmesi ve uluslararasý
askeri ihalelerde devlet kredilerinin devreye
sokulmasý durumunda, sektör ihracatýnda önemli
artýþlar saðlamak olasýdýr. Sektöre iliþkin uluslararasý
alanda yaþanan en önemli geliþme þirket evlilikleri
ve stratejik ortaklýklarýnýn artmasýdýr.
Endüstriyel elektronik alanýnda frekans planlamasýnýn
tamamlanmasý durumunda dünya pazarlarýnda yayýn
cihazlarýndan radyo ve TV vericileri ürünlerinde
(aktarýcýlar, linkler) rekabet gücüne sahip olmak
olasýdýr. Rekabet gücü var olan ve dýþ pazarlarda
yarýþabilecek bir diðer ürün grubu ise sipariþe göre
çalýþabilecek yazýlým ve kombine sistemleri içeren
ve mekanik sistemlere monte edilen kontrol
sistemleridir.
Kesintisiz güç kaynaklarý, invertörler, telekomda
kullanýlan anahtarlamalý güç sistemleri ve elektronik
cereyan düzenleyicilerde de Türkiye'nin rekabet
gücünün dýþ pazarlara açýlabilecek düzeyde olduðunu
söylemek olasýdýr.
Türkiye'nin rekabet gücüne sahip olabileceði
endüstriyel elektronik sektöründeki diðer ürünleri
ise otomotiv elektroniði, týbbi elektronik cihazlardan
hasta takip, EKG, güvenlik sistemleri ve ana santralleri
olarak sýralamak olasýdýr.

Güçlü Yönler

Kalite:
- TSK'nýn sektöre iliþkin

standartlarýn oluþturulmasýnda
MSB, üniversiteler, bilimsel
kuruluþlar ve sektördeki
þirketlerle yaptýðý iþbirliði.

Kurumsal Altyapý:
- Hareket yeteneði yüksek

örgütlenme biçimi.

Pazarlama:
- TSK'nýn yerli sanayiciyi

desteklemesi.
- Türk sanayicilerin özellikle fiyat

bazýnda rekabet edebilirliði.

Fýrsatlar

Kurumsal Altyapý:
- TSK'nýn plan, programý

çerçevesinde iþletmelerin önünü
görebilme þansý, kurumsallaþma
eðiliminin artmasý.

Pazarlama:
- Ýç pazarda TSK'nýn uzun dönemli

plan, programý.
- Asya'da önemli ve istikrarlý

pazarlarýn varlýðý.

Zayýf Yönler

Kurumsal Altyapý:
- Uluslararasý alanda faaliyet

gösteren büyük ölçekli
iþletmelere göre yerli sanayi
ölçeklerinin küçüklüðü.

Pazarlama:
- Yurt dýþý ihalelerinde devlet

kredileri gerekli bir koþul
olmaktadýr. Devlet kredi
mekanizmasýnýn olmamasý yurt
dýþý ihalelerinde Türk þirketlerinin
satýþ þansýný azaltmaktadýr.

- Pazarlama faaliyetlerinde ülkeler
arasýndaki politik iliþkiler ön
plandadýr. Uluslararasý alanda
askeri teknolojisi geliþmiþ ülkeler
çok güçlü lobi faaliyetleri ile
pazarlama ayaklarýný
desteklemektedirler.

Tehditler

Kurumsal Altyapý:
- Þirket birleþmeleri ve uzmanlýðýn

artmasý.

Pazarlama:
- Birleþen, stratejik iþbirliði yapan

büyük ölçekli uluslararasý
þirketlerin etkinliðinin artmasý.
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6.2. Komponentler Alt Sektörü

Kendi dýþýnda bütün elektronik alt sektörleri yakýndan
ilgilendirdiði için stratejik bir önemi bulunmaktadýr.
Ancak Türkiye'de söz konusu alt sektörde önemli
kalite, verimsizlik, teknoloji problemleri mevcuttur.
Bu alt  sektörün geliþmesi,  diðer alt  sektör
üretimlerindeki katma deðeri artýracak, maliyetleri
düþürecek ve sektörün genelinde rekabet gücünü
artýracak niteliktedir.
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Güçlü Yönler

 
 

Pazarlama:
- Dýþ pazardaki talep.

Fýrsatlar

Teknolojik Altyapý:
- Rekabetin esas tuttuðu devre

elemanlarýna yatýrým.
- Algýlayýcý ve mikroelektronik

elemanlarýn üretimi.
- Özel entegre devre ve hibrid

devrelerin tasarým ve üretimi.
- Yazýlým komponentlerinin

geliþtirilmesi.

Pazarlama:
- Bilgisayar, mobil

telekomünikasyon cihazlarý ve
otomotiv sanayiindeki geliþmeler.

Zayýf Yönler

Teknolojik Altyapý:
- Odalar, endüstri, araþtýrma

kuruluþlarýnýn ortak politikalar
oluþturamamalarý.

Kurumsal Altyapý:
- Elektronik sektörünün tümüne

hizmet verebilecek iþletmelerin
azlýðý.

Pazarlama:
- Türkiye'deki ana sanayiin

komponent alt sektörünü
benimsememesi ve tedarikçi
olarak kabul etmemesi.

- Ýç pazardaki talep darlýðý.

Tehditler

 

 

 

Pazarlama:
- Uzak Doðu ülkelerinin sektördeki

hakimiyeti.
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6.3. Bilgisayar Alt Sektörü

Elektronik sektörünün Türkiye'de hýzla yaygýnlaþan
alt sektörlerinin baþýnda bilgisayar alt sektörü
gelmektedir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna
geçiþin daha çok baþlarýnda olan Türkiye'de bilgisayar
kullanýmý hýzla yaygýnlaþmaktadýr. Ýnternetin yaygýn
olarak kullanýmý ile birlikte kiþisel bilgisayarlar
iþyerlerinin yaný sýra evlere de girmeye baþlamýþtýr.
1992-1998 yýllarý arasýnda bu alt sektörün ithalatýndaki
artýþ oranýnýn yüzde 140 düzeyinde gerçekleþmesi
sektördeki büyümeyi daha açýk bir þekilde ortaya
koymaktadýr. Yapýlan araþtýrmalarda Türkiye'de
bilgisayar pazarýnýn 2002-2010 yýllarý arasýnda yüzde
15 artacaðý tahmin edilmektedir. Ancak sektörün
gösterdiði bu hýzlý büyümeye karþýn, Türkiye'de
sektöre iliþkin göstergelerin bir çok konuda ABD ve
AB ülkelerinin gerisinde olduðu görülmektedir.
Türkiye'de 1999 yýlý sonu itibariyle her 1000 kiþiden
33 kiþi bilgisayar sahibidir. Buna karþýn ABD'de her
iki kiþiye bir bilgisayar ve AB ülkelerinde her üç kiþiye
bir bilgisayar düþmektedir. Bu rakamlar sektörün
dinamizmini ve sahip olduðu potansiyeli ortaya
koymasý açýsýndan önemlidir.
Ancak Türkiye'deki mevcut teknoloji çok kýsýtlý
olduðu için uluslararasý alanda rekabet gücü
yaratamamaktadýr. Türkiye'nin diðer alt sektörlerde
olduðu gibi bilgisayar alt sektöründe de teknoloji
üretir hale gelmesi rekabet açýsýndan gerçekleþmesi
gereken bir koþuldur.

6.3.1. Altyapý

Bilgisayar alt sektörünün geliþmesi büyük ölçüde
üretim ve kullaným hacmi ile iletiþim altyapýsýna
dayalýdýr. Bu nedenle, Türk Telekom'un mevcut
altyapýsýndaki olumsuzluklar ve yetersiz internet
hizmetleri sektörü doðrudan etkilemektedir. Sektörü
olumlu veya olumsuz yönde etkileyen etmenlerden
birisi oyun yazýlýmlarýndaki geliþmelerdir.
Bilgisayar alt sektöründe yasal açýdan önemli olan
bir baþka konu ise özellikle yazýlým alanýndaki fikri
ve sýnai mülkiyet haklarýnýn uygulamada yeterince
geliþmemiþ olmasýdýr. Kýsmen bu ve benzer
nedenlerden kaynaklanan yerli yazýlýmlarýn azlýðý da
sektörü etk i leyen,  b i lg isayar  kul lanýmýnýn

Güçlü Yönler

Fiziki, Yasal, Kurumsal Altyapý:
- Sektördeki hýzlý büyüme

nedeniyle firma sayýsýndaki artýþ.
 

Teknolojik Altyapý:
- Sektördeki hýzlý büyüme

dolayýsýyla firma sayýsýndaki
artýþ.

Kalite:
- Teknolojide dýþa baðýmlýlýk

nedeniyle dünya standartlarýnda
kalite.

Ýnsan Kaynaklarý:
- Genç nüfus ve insan gücü.

Pazarlama:
- Birim üretim maliyetlerinin

düþüklüðü.
- Bölgesel avantajýn saðladýðý

düþük lojistik maliyetleri.
- Ýhracatta kýsa teslim süreleri.

Fýrsatlar

Fiziki, Yasal, Kurumsal Altyapý:
- Eðitimde bilgisayar kullanýmýnýn

yaygýnlaþtýrýlmasý.
- Türk Telekom'un özelleþtirilmesi

çalýþmalarý.

Teknolojik Altyapý:
- Ýthal edilen bilgisayar aksamýnýn

Türkiye'de üretilebilmesi için,
üretici firmalarla iþbirliði
olanaklarý.

Pazarlama:
- Orta Doðu pazarýna yakýnlýk.
- AB'ye yakýnlýk, stratejik iþ birliði

olanaklarý.

Zayýf Yönler

Fiziki, Yasal, Kurumsal Altyapý:
- Türk Telekom'un alt yapýsýndaki

olumsuzluk ve eksiklikler.
- Fikri, sýnai, mülkiyet haklarýnýn

geliþmemiþ olmasý.
- Arýzalý malzemenin ithal edilen

ülkeye iade edilmesi
iþleminde,mevzuattan dolayý
bozuk malzemeden iki kere KDV
alýnmasý.

- Bürokratik engeller.
- Haksýz rekabet.
- KDV Oranýný yüksekliði.

Teknolojik Altyapý:
- Mevcut internet hizmetleri

yetersiz.
- Dýþa baðýmlýlýk.
- Yazýlým konusundaki eksiklikler,

yerli yazýlýmlarýn azlýðý.
- Ýletiþim hýzý (Mevcut durum 1

Mbit/s yetersiz).
- TTNet baðýmlýlýðý.

Ýnsan Kaynaklarý:
- Sektörde hýzlý büyüme nedeniyle

iþgücü devir hýzýnýn yüksekliði.
- Büyümeyi karþýlayacak nitelikli

iþgücü eksikliði.
- Yazýlým konusunda nitelikli

iþgücü eksikliði.

Pazarlama:
- Uzak Doðu ülkeleri ile rekabet,

ithalat.

Tehditler

Fiziki, Yasal, Kurumsal Altyapý:
- Sektörde kompenent üreticisi

olmamasý.
 

 

 

Pazarlama:
- Ekonomide istikrarsýzlýk.
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yaygýnlaþmasýný azaltan önemli yetersizliklerin biridir.
Arýzalý malzemenin ithal edilen ülkeye iade edilmesi
iþleminde mevzuattan kaynaklanan aksaklýklar
nedeniyle bozuk malzemeden iki kere KDV alýnmasý
ve KDV oranýnýn yüksekliði gibi etkenler de sektörü
olumsuz yönde etkilemektedir.

6.3.2. Teknoloji

Türkiye'de bilgisayar alt sektöründe teknoloji büyük
ölçüde dýþa  baðýml ý ,  mevcut  teknoloj i  PC
entegrasyonu, sistem kurma ve monitör üretimi
düzeyindedir.
Bilgisayar üretimi ise monitör, Main Board, HDD,
Memory vb. birçok ana aksamýn ithal edilerek
birleþtirilmesi þeklinde yapýlmaktadýr. Türkiye'de
teknoloji üretilir hale gelinmesi ve bu aksamýn
Türkiye'de üretilmesi ile bilgisayar üretiminde ciddi
bir katma deðer artýþý saðlanabilmesi olasýdýr. Bu
amaçla yabancý üreticilerle stratejik iþbirliði
olanaklar ýnýn araþt ý r ý lmasý  önemli  f ý rsat lar
yaratabilecek niteliktedir.

6.3.3. Kalite

Bilgisayar alt sektöründe teknolojinin büyük ölçüde
dýþa baðýmlý oluþu kalitenin de dünya standardýnda
olmasý sonucunu beraberinde getirmektedir.
Garanti belgesi koþulunun iþlerlik kazanamamasý,
servis hizmeti için gerekli alt yapýnýn oluþmamasý bu
konudaki zayýf yönler arasýnda yer almaktadýr.
Tüketici koruma yasalarýnýn tavizsiz uygulanacaðý
ortamýn eksikliði üretimde imalatçý-yeterlik belgesine
iþlerlik kazandýrýlamamýþ olmasý ise uluslararasý
pazarlarda rekabet edebilecek iþletmelerin haksýz
rekabetle karþý karþýya kalmalarýna yol açmaktadýr.

6.3.4. Ýnsan Kaynaklarý

Bilgisayar alt sektöründe insan kaynaklarý açýsýndan
en önemli sorunlar, hýzlý büyümeyi karþýlayacak
nitelikli iþgücü eksikliði ve yüksek iþgücü devir hýzý
olarak ortaya çýkmaktadýr. Sektördeki nitelikli ve
yetiþmiþ iþgücü eksikliði ücret düzeylerinin de diðer
sektörlere oranla daha yüksek olmasý sonucunu

beraberinde getirmektedir.
Diðer taraftan bilgisayar sektörü için bir diðer önemli
husus da yazýlýmdýr. Yazýlým konusunda bilgili ve
yetenekli iþgücünün temel taleplere cevap verecek
programlarý yaratacak hale getirildiði söylenemez.
Buna karþýn sektöre her yýl 30.000 kod üreten insanýn
kazandýrýlmasý gereði bulunmaktadýr.

6.3.5. Pazarlama

Bilgisayar sektörünün henüz geliþme aþamasýnda
olmasýnýn yanýnda, coðrafi olarak Avrupa Birliði ve
Orta-Doðu Ülkeleri'ne yakýnlýk sektörün hýzla ve
doðru yönde büyümesi için önemli bir fýrsat olarak
ortaya çýkmaktadýr.
Özellikle Orta-Doðu taþýdýðý potansiyel açýsýndan
oldukça önem kazanmaktadýr. Bu ülkelere yönelik,
o ülkelerin dilinde yazýlýmlar oluþturularak, ihracatýn
artýrýlmasý hedeflenebilir. Dýþ pazarlardaki fýrsatlarýn
yaný sýra, özellikle Uzak-Doðu Ülkeleri'nden ithalat
ve bu ülkelerle rekabet sektör için önemli bir tehlike
olarak görülmektedir.
Ýç pazarda ise hýzla büyüyen talebin, rekabeti daha
önemli hale getirmesi  kaçýnýlmazdýr. Bunlarýn
yanýnda Türkiye'nin bölgesel avantajý olan düþük
lojistik maliyetleri ve ihracatta kýsa teslim süreleri
rekabet gücünü artýran unsurlardýr.

6.3.6. Diðer Kuvvetli ve Zayýf Yönler

Genel olarak birim üretim maliyetlerinin düþüklüðü
sektörün bir avantajý olarak görülmektedir. Bunun
yaný sýra coðrafi konum da sektör için oldukça önemli
bir avantajdýr. Sektörün esnek yapýsý ve genç insan
gücü güçlü yönler, ancak genç insan gücünün
sektörün geliþimini tetiklemek için uygun eðitimi
almamýþ olmasý önemli bir darboðazdýr. Dolayýsýyla
niceliksel olarak güçlü bir yön olarak görülen insan
gücü niteliksel olarak sektörün zayýf bir yönü olarak
ortaya çýkmaktadýr.
Sektörün diðer zayýf bir yönü ise ekonomik
boyutudur. Sektörde sürekli bir büyüme gözlenmekle
birlikte, yeterli olduðunu söylemek olasý deðildir.
Türkiye'de komponent üreticilerinin olmamasý
sektörün diðer zayýf bir yönüdür. Komponentler
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genelde Avrupa ve Uzak-Doðu'dan ithal edilmektedir.
Bu alt sektörün geliþmesi tüm elektronik sektörü
açýsýndan büyük öneme sahiptir.
Ýstikrarsýz ülke koþullarý ve bürokratik engeller de
sektörü olumsuz yönde etkileyen koþullarý olarak
ifade edilebilir.
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6.4. Tüketici Elektroniði Alt Sektörü

Elektronik sektöründe payý en yüksek olan alt sektör
Tüketici elektroniðidir. Ekonomik durgunluk
dönemlerinde bile canlýlýðýný koruyan iç pazar yanýnda
dýþ pazarlardaki atýlým bu sektörün geliþmesinde
önemli rol oynamýþtýr. Ýç pazarda kazandýklarý
deneyimi dýþ pazarlara da yansýtan Türk tüketici
elektronik sektörü Avrupa'da önemli pazar payý,
daðýtým kanallarý ve müþteri altyapýsý elde etmiþtir.
Ancak  sek törde  t a sa r ým a l an ýnda ,  A r -Ge
yatýrýmlarýndaki mevcut yetersizliklerin ve yetiþmiþ
eleman eksikliðinin sektörün gelecekteki rekabet
gücünü olumsuz yönde etkilemesi olasýdýr.
Ürün farklýlaþtýrma, ürünlerin küçülmesi, ürün
ömrünün kýsalmasý, ayrý ayrý satýlan ürünlerin tek bir
ürün haline gelmesi, kaynaþma gibi eðilimler bu
sektörde  tüket ic i  i s tek ler ine  h ýz l a  uyum
saðlayabilecek ürünlerin geliþtirilmesine yönelik
tasarým, ar-ge çabalarýný kaçýnýlmaz kýlmaktadýr.
Pazarda rekabet gücünü koruyabilmek ve rekabet
üstünlüðü saðlayabilmek için:
l Geliþmekte olan pazarlara yatýrým yapma

(emerging markets),
l Belli bir ürünle pazara ilk girme,
l Þirket alarak, ortaklýklar kurarak büyüme,
l Temel yetkinliklerini, AR-GE know-how'ý

olarak belirleme ve teknolojik geliþme yollarý
çizme,

l Temel yetkinlikler üzerine odaklaþma ve katma
deðer yaratan faaliyetleri þirket bünyesinde
tutma,

l Temel yetkinlikler dýþýndaki faaliyetleri
'outsource' etme,

l Kaynaþan (converging) teknolojileri bir ürüne
toplayýp ürün deðerini arttýrma,

l Malzeme temin maliyetlerini düþürmek için
iþletmeden iþletmeye e-iþ fýrsatlarýný kullanma,

l Daha geniþ bir tüketici kitlesine ulaþmak için,
daha az maliyetli olan kanallarý (internet, e-
iþ, m-iþ), kullanma (reklam, promosyon, sipariþ
alma, satýþ vb.)

Þirketlerin baþvurduðu baþl ýca uygulamalar
olmaktadýr.
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Güçlü Yönler

Fiziki Altyapý:
- Talep yoðun ve AB ülkelerine

yakýnlýk.
- Geliþmiþ iletiþim aðý.

Teknolojik Altyapý:
- Teknolojideki geliþmeleri izleyen

ve talep eden dinamik bir iç
pazar.

- Türk iþletmelerinin yeni teknoloji
satýn alma ve kullanma eðilimi.

Kalite:
- Kalite kavramýnýn sektördeki

firmalarca ön planda tutulmasý,
kalite politikalarýnýn geliþtirilmiþ
olmasý.

- KOBÝ'ler nezdinde kalite ve
verimliliði öne çýkartan
programlarýn yaygýnlaþmasý.

Ýnsan Kaynaklarý:
- Genç, yeniliklere kolay uyum

gösteren nüfus.
- Diðer sektörlerden yetiþmiþ

eleman kaydýrýlmasý olanaðý.
- Eðitim sisteminde yapýlacak

yönlendirmelerle genç nüfusun
sektöre nitelikli eleman olarak
yönetilmesi.

Kurumsal ve Yasal Altyapý:
- Uluslararasý pazarlara ihracat

yapan, profesyonelleþmiþ
organizasyonel kadro ve yapýlar.

- Haksýz rekabetin önlenmesine
yönelik, özellikle batýlý ülkelerin
baskýsýyla yasal altyapýnýn
geliþtirilmesi.

Zayýf Yönler

Fiziki Altyapý:
- Eneji altyapýsýnda yetersizlik.
- Girdilere eriþim güçlüðü.

Teknolojik Altyapý:
- Sektörde yaþanan hýzlý

geliþmelerin izlenmesinde Ar-Ge
fonksiyonu ve finansman
kaynaklarýnýn yetersizliði.

- Teknoloji geliþtirme çabalarýnýn
eksikliði, teþvik edici ortamýn
eksikliði.

Kalite:
- Türk Akreditasyon Kurumu'nun

fonksiyonel hale getirilememesi,
firmalarýn Türkiye'de CE onayý
alamamasý.

- Yurt dýþýndan alým yapmanýn
kalitede yarattýðý aksaklýklar; girdi
denetim güçlüðü, hizmet.

Ýnsan Kaynaklarý:
- Kalifiye eleman ihtiyacýnýn

giderek artacak olmasý.
- Uzman elemanlarýn özellikle

geliþmiþ batýlý ülkelere olan beyin
göçünün devam etmesi, bu göçü
önleyecek uygulamalarýn
eksikliði.

- Eðitim altyapýsýnýn sektör nitelikli
eleman gereksinimine cevap
vermemesi (nitelik ve nicelik
olarak).

Kurumsal ve Yasal Altyapý:
- Finans yetersizliði.
- Özellikle yan sanayide kurumsal

yapýlarýn yeterince
profesyonelleþememesi.

- Yabancý ortak ya da stratejik
partner bulma konusundaki
yetersizlik.

- Öncelikli pazarlarda lobi
faaliyetlerini örgütleme ve
yürütmede kamu ve/veya
iþletmeler arasýndaki iþbirliði
eksikliði.

- Yetersiz üniversite-sanayi
iþbirliði.

- Ýhtisas gümrüðü eksikliði.
- Ýhracatý teþvik politikalarýnýn

yetersizliði.
- Ýthalatta yerli sanayiyi koruyucu

teknik engellerin kolaylýkla
aþýlabilmesi.

- Ürün satýþlarýna yönelik vergi
oranlarý (KDV).
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6.4.1. Altyapý

Tüketici Elektroniði sektöründe, farklýlaþtýrma
stratej i ler i ,  di j i ta l  TV konseptine,  internet
tekno lo j i s ine ,  yüksek  tekno lo j i l i  d i sp l ay
teknolojilerine uygun olarak oluþturulmaktadýr.
Yaþam kalite seviyesi arttýkça geliþmiþ pazarlarda
üretim yapmak daha maliyetli hale gelmektedir.Diðer
yandan sürekli geliþen teknoloji ürün yaþam eðrilerini
kýsaltýrken, fiyatlarýn ise kýsa zaman dilimleri
içerisinde düþmesine yol açmaktadýr. Sözkonusu
geliþmeler sektörde yatýrýmlarý iþçilik ve malzeme
temin maliyetlerinin düþük, tedarikçi sayýsýnýn yüksek
olduðu bölgelere yöneltmektedir. Bir diðer eðilim
ise firmalarýn temel faaliyet alanlarýnda odaklanmalarý
ve dýþ kaynaklardan satýn alma (outsource) oranlarýný
artýrmalarýdýr.

6.4.2. Teknoloji

Ürün teknolojilerindeki hýzlý geliþmeler ve kaynaþma
eðilimi yanýnda tüketicilerin daha kaliteli görüntü
ve ses özellikleri sunan ürünlere yönelmesi nedeniyle
tüketici elektroniði sektörü büyüme eðilimini
arttýrarak sürdürmektedir. Bu geliþmeden birim
üretim maliyetlerini,sipariþ-teslimat sürelerini, hata
oranlarýný ve planlanmamýþ duruþlar nedeniyle oluþan
kapasite kayýplarýný sürekli olarak düþürebilen
þirketlerin kazançlý çýkmasý doðaldýr.
Ýnsanlarýn yaþam (iletiþim, eðlence, bilgilenme)
biçimlerini doðrudan etkileyen, internet ve að
teknolojileri sayesinde iþ yapýþ biçimlerinin hýzlý
deðiþiminde rol oynayan dijital teknolojiler ise pazarýn
geliþmesini hýzlandýrmaktadýr. Örneðin Amerika'da
20 milyon kiþi, iþ yaþamlarýný eve taþýrken, PC sayýsý
her iki evde bir, bu evlerin yüzde 60'ýnda da iki adete
eriþmiþtir.
Dijital teknolojiyi barýndýran ürünlerin en büyük
avantajlarý ve devrimsel özellikleri kýsaca;
l Çift yönlü iletiþim,
l Yüksek görüntü ve ses kalitesi,
l Ufak boyutlar, taþýnabilirlik,
l Kaynaþan ürünler,
l Kiþiselleþtirmeye imkan saðlama,
l Otomasyon,

l Birden çok ürünün birbiriyle haberleþmesi
olarak tanýmlanabilir.
Dünyadaki ürün teknolojilerinin geliþimi, evlilik ve
ortaklýklar, tüketici elektroniði sektörünün oyuncularý
olan þirketler bazýndaki geliþmelerde yer almaktadýr.
Tasarým deðiþikliði ve yeni ürün sunma hýzýnýn ön
plana çýktýðý pazarda yeni teknoloji kullanýmý rekabet
üstünlüðü saðlamanýn önkoþulu olmaktadýr.

6.4.3. Kalite

Artan rekabet ortamýnda baþarý, mal ve hizmet
üretiminin iyileþtirilmesi, verimlilik ve kalite
düzeyindeki artýþla doðru orantýlýdýr. Verimlilik
ilkelerinden hareket etmek, yatýrýmlarýn üretken ve
istihdamý artýrýcý biçimde yönlendirilmesinde büyük
önem taþýmaktadýr. Kalite ise tüketici elektroniði
sektöründe rekabet gücünü belirleyen temel
unsurlardan birisidir.
Kalitede sürekliliði saðlayabilen ve geliþtiren
iþletmeler pazarda öncü rol oynamaktadýr. Ürünün
bir parçasý olan satýþ sonrasý hizmetlerdeki kalite ise
firmalarýn yararlandýklarý ayýrýcý özelliklerden birisidir.
Avrupa Birliði'ne aday ülke konumuna gelen
ülkemizde sektörde faaliyet gösteren iþletmelerin
ka l i te  konusunda  g iderek  duyar l ý  o lmas ý
kaçýnýlmazdýr. Son yýllarda baþlayan ve giderek
sektördeki firmalar arasýnda hýzla yaygýnlaþan ISO
9000 belgesi  çalýþmalarý bu sektörün kalite açýsýndan
rekabet gücünü artýran etmenlerden birisi olmuþtur.
Tüm bunlara karþýn özellikle bu konudaki kurumsal
altyapýda rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyen
Ulusal Akreditasyon Kurumunun faaliyete geçememe
sorunu çözümlenememiþtir. Günümüzde CE markasý
ancak ürünlerin AB ülkelerinde ilgili laboratuarlara
gönderilmesi yoluyla alýnabilmektedir.

6.4.4. Ýnsan Kaynaklarý ve Ýstihdam

Kiþi baþýna gelir arttýkça doðru orantýlý olarak artan
bir baþka gösterge de  iþgücü pazarýndaki "beyaz
yakalý" iþlerin (profesyonel, idari, sekreterya, vb.)
istihdamdaki payýdýr (sanayileþmiþ ülkelerde yüzde
45-50 civarýnda).
Son yýllarda, ticari iþlemlerin hýzla elektronik ortama
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kaymasýyla þirketlerin nitelikli iþgücüne talebi hýzlý
bir biçimde artmýþtýr. Batý ülkeleri sektörde giderek
artan bu uzman açýðýný "beyin" ithal ederek çözmeye
çalýþmaktadýr.
Günümüzde tehlikeli boyutlarda olmasa da bu
geliþme özellikle  geliþmekte olan ülkelerin nitelikli
iþgüçlerini kaybetmelerine yol açmaktadýr. Elektronik
sektöründe nitelikli eleman sýkýntýsý yaþayacak
ülkelerden biri de Türkiye'dir. Cisco Systems
tarafýndan baðýmsýz araþtýrma grubu IDC'ye
(International Data Corporation) yaptýrýlan araþtýrma,
günümüzde Türkiye'de "internet ve networking"
alanýnda yetiþmiþ eleman açýðýnýn yüzde 30'a
yaklaþtýðýný ve 2003 yýlýnda bu açýðýný yüzde 45'e
ulaþacaðýný ortaya koymaktadýr.
Sözkonusu araþtýrmadaki bir diðer bulguya göre 2010
yýlýnda dünyada internet kullanýcý sayýsý 1 milyarýn
üzerine çýkacaktýr. Bir iþ aracý olarak Internet'in artan
öneminin ýþýðýnda, "kurumlarýn omurgasý" olarak
tanýmlanan aðlar ve bunlarý planlayan, kuran, bakýmýný
yapan ve yöneten networking uzmaný profesyoneller,
bugünün Internet ekonomisinde ticari ve ekonomik
baþarý için temel unsur olacaktýr. Bu açýdan
Türkiye'nin Almanya'da önemli darboðazlarla
karþýlaþmasý olasýdýr.
Almanya beyin ithaline hýz vermek için yeni yasalar
çýkartmýþtýr.  Enformasyon ve iletiþim teknolojisi
alanýnda geçici çalýþma izni ile çalýþanlara ailesi ile
birlikte 5 yýllýk oturma izni vermektedir.
Ýngiltere hükümeti 1 Mayýs 2001 tarihinde bazý
mesleklerde nitelikli iþgücü açýðýný kapatmaya yönelik
önlemler gündeme getirmiþtir. Bu açýðýn özellikle
Hindistan ve Doðu Avrupa ülkelerinden gelecek
iþgücüyle kapatýlmasý planlanmýþtýr. 2000 yýlýnýn
sonbaharýnda baþlatýlan bir pilot program ile,
Ýngiltere'de çalýþma izni verilmesi konusunda
þirketlerin yetkili kýlýnmasý öngörülmüþtür. Böylece,
çalýþma izni onay iþlemlerinin 3 aydan bir haftaya
düþürülmesi saðlanmýþtýr. Bu önlemlere ek olarak,
yüksek nitelikli kiþilerin þirket aracýlýðý olmaksýzýn
bireysel baþvuruda bulunabilmesine de olanak
tanýnmýþtýr. Ayrýca 1998 yýlýnda Fransa'da, üniversite
öðrencilerinin geçici öðrenci vizelerinin çalýþma

vizesine dönüþtürülmesi kolaylaþtýrýlmýþ ve izin süresi
dört yýldan beþ yýla çýkartýlmýþtýr. Bu tür eðimlerin
önümüzdeki günlerde diðer AB ülkeleri ve ABD'de
de artmasý beklenmektedir.7

Diðer elektronik alt sektörlerinde, telekomünikasyon
alanýnda ve yazýlýmdaki nitelikli eleman açýðý ve talebi
nedeniyle tüketici elektroniði sektöründen bu
alanlara eleman transferi olmaktadýr. Bu da gelecekte
tüketici elektroniði sektörünün rekabet gücünü
olumsuz yönde etkileyecek bir tehdittir.
Sektörün iþgücü maliyeti açýsýndan, rakip ülkeler
arasýnda yer alan Çin, Malezya, Hindistan gibi ülkelere
karþý rekabet gücü düþüktür. Sözkonusu durum
sektörde Türkiye'nin uluslararasý rekabet gücünü
olumsuz yönde etkilemektedir.

6.4.5. Kurumsal Altyapý

Üniversite-sanayi iþbirliðindeki kopukluklar, kamu
teþviklerini yönlendiren kurumlardaki bürokrasi,
özel ihtisas gümrüðünün olmamasý, ithalat ve ihracat
mevzuatýndan kaynaklanan sorunlar diðer birçok
sektör gibi tüketici elektroniði sektörünü de rekabet
gücünü olumsuz yönde etkilemektedir.
Tüketici elektroniði sektörünün rekabet üstünlüðüne
sahip olabilmesi için büyük çoðunluðu KOBÝ olan
yan sanayi iþletmelerinin rekabet gücünün artýrýlmasý
gereði bulunmaktadýr. Ancak yan sanayi gerek
büyüklük gerekse kurumsal açýdan henüz bu
olgunluða eriþmemiþtir. Söz konusu durum sektörün
rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. Yeni
ürün, yeni tasarým ve hizmet kalitesini artýrma
çabalarýný sýnýrlamaktadýr.
Birim baþýna maliyetlerin düþürülmesi rekabet için
kaçýnýlmaz hale gelmiþtir. Bu nedenle ana firmalarýn
son ürünü yapma kapasiteleri uygun koþullarla
artýrýlýrken diðer iþlerin yan sanayiye yaptýrýlmasý
gereði bulunmaktadýr.

6.4.6. Pazarlama

Tüketici elektroniði sektörü AB pazarlarýnda önemli
bir baþarý elde etmiþtir. Ancak marka ve marka
yaratma çabalarý yeterli düzeye eriþememiþtir. Daðýtým
kanallarýnda rol oynayan aracý markalarý ile üretim
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7 ILO (International Labour Organization); Globallizing Europe: Decent
Work in The Ýnformation Economy, Geneva:2000.
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yapýlmakta, pazarda bu kanallara baðlý kalýnmaktadýr.
Pazardaki geliþmelere baðlý olarak fiyat düzeyleri
sürekli gerilerken rekabet zorlaþmaktadýr. Deðer
yaratma, ürün farklýlaþtýrma vb. çabalarýn eksikliði
üretici-ihracatçý firmalarýn pazarlarda fiyat rekabeti
ile ayakta kalmasýný tehdit eden önemli unsurlardan
birisi olmaktadýr.
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Güçlü Yönler

- Dünya pazarlarýna, coðrafi anlamda yakýnlýk.
- Genç, yeniliklere açýk ve kolay uyum gösteren

nüfus yapýsý.

Fýrsatlar

- Enformasyon ve komünikasyon pazarlarýndaki
hýzlý büyüme.

- Telekom endüstrisinde belirli alt sektörlerde
"teknoloji üreticisi " olan Avrupa Birliði ile Gümrük
Birliði içinde olunmasý ve Topluluða dahil olmak
üzere adým atýlmýþ bulunmasý.

- Bu doðrultuda, mali sektör, üretim, ticari mevzuat
ile ilgili reform hazýrlýðý içinde olunmasý.

- Telekom pazarý büyüklüðü açýsýndan nüfus
büyüklüðü, demografik yapý ve ekonomik
büyüme açýsýndan önemli Pazar olmamýz.

- Büyük ölçekli yabancý yatýrýmýn, iç pazar
potansiyeli yüksek olan ülkelerde yatýrým yapma
eðilimi.

- Orta Asya Cumhuriyetlerinde, gelecekte telekom
hizmetlerinin liberalleþme sürecinde, bu
pazarlarda özellikle katma deðeri yüksek servis
sektör yatýrýmcýsý olarak bulunma
potansiyelimizin yüksek olmasý.

- Halen uygulanmakta olan istikrar tedbirleri
doðrultusunda, üretime aktarýlan sermayenin
artacaðý yönünde beklentilerin olmasý.

Zayýf Yönler

- Ekonomik ve siyasi þartlarýn sürekliliðine karþý
duyarlýlýðýn, giriþimci ve kullanýcý açýsýndan
oldukça yüksek olmasý.

- Üretim ve ticari mevzuatýn,  günümüz koþullarýna
uyum saðlamaktan uzak olmasý, pazarda
rekabet koþullarýný desteklememesi, ve
giriþimciliði olumsuz yönde etkilemesi.

- Mali sektör altyapýsýnýn, üretim için yeterli kaynak
saðlayabilecek ölçüde güçlü olmamasý,
giriþimciliði destekleyecek yatýrým ve risk
sermayesi araçlarýnýn geliþmemiþ olmasý.

- Ýnsan gücü envanteri ile ilgili olarak uzun vadeli
bir eðitim ve yatýrým planlarý yetersiz düzeyde
olmakla birlikte, mevcut planlar ilerde oluþacak
muhtemel açýðý kapatacak altyapýyý
saðlamaktan uzaktýr.

- Yaratýcý ve uygulayýcý beyin gücü bugün için
kýsýtlýdýr, ithal beyin gücü edinebilme imkanlarý
zayýf, teknik eleman eðitim olanaklarý zayýftýr.

- Ýþ barýþý ve sosyal güvenlik ile ilgili yasal
düzenlemeler halen yetersiz durumdadýr.

- Sektörde büyümenin büyük ölçekli firmalarýn
yatýrýmlarýna yüksek oranda endeksli olmasý
ve küçük-orta ölçekli firmalarýn ekonomik
anlamda zayýf olmalarý.

- Üniversite-sanayi iþbirliðinin zayýf olmasý.
- Tasarým ve üretim için gerekli araçlar yönünden

iç kaynaklarýn zayýf olmasý dýþa baðýmlýlýðýn
yüksek olmasý.

- Geçmiþ yýllarda uygulanan ekonomik politikalar
sonucunda üretime aktarýlan kaynaðýn
zayýflamasý sonucu, GSMH içinde üretimden
saðlanan katma deðerin giderek düþmesi.

- Hedef pazarlar için geçerli onay (certification)
iþlemlerinde dýþa baðýmlýlýk.

- Ülke ve marka imajýmýzýn düþük olmasý, yabancý
yatýrým ve yeni giriþimleri engelleyebilecek
düzeydedir.

Tehditler

- Telekom endüstrisinde uluslararasý rekabetin
yüksek olmasý.

- Türk Telekom'un halen özelleþtirilmemesi ve
Kurumun tekel yapýsýnýn 2003 yýlý sonuna dek
devam edecek olmasý.

- Uzun vadeli eðitim ve istihdam politikasýnýn
bulunmamasý, özellikle yakýn vadede artacak
olan  teknik eleman ihtiyacýnýn karþýlanmasýnda
tehdit unsurudur.



7.1. Sektörün Vizyonu: "Bilgi Toplumu Olmak"

Ülkeler yeni yüzyýlda "bilgi toplumu olanlar ve
olamayanlar" þeklinde iki gruba ayrýlacaklardýr.
Çaðdaþ yaþama ayak uyduramayan, teknoloji ve bilgi
birikimine sahip olmayan ülkeler, stratejik önemlerini
yitirerek ekonomik altyapýsýný bilgi toplumuna göre
düzenleyen ülkelerin gölgesinde kalacaklardýr.
Bilgi ve teknoloji üretimi ayný zamanda ülkelerin
baðýmsýzlýklarý ve geliþmelerini sürdürebilmeleri için
de ön koþul olacaktýr. Kol gücüne dayalý kalkýnma
stratejileri, artan iþgücü maliyetlerinin düþük katma
d e ð e r  y a r a t m a l a r ý  n e d e n i y l e  ö n e m l e r i n i
kaybedeceklerdir. Toplumun refah düzeyinin artmasý
için gereken katma deðer, bedensel deðil zihinsel
faaliyetlerin sonucunda yaratýlmasýna giderek daha
çok baðýmlý olacaktýr.
Türkiye, bilgi devriminin dýþýnda kalarak, bilgi çaðýný
kaçýramaz.
Elektronik sektörü, Türkiye'nin bilgi toplumu
olmasýna doðrudan katkýda bulunan sektörlerden
biridir. Bunu gerçekleþtirebilmek için, sektörün pasif
bir uygulama alaný olan "teknoloji transferinden"
kurtularak "teknoloji üreten" bir konuma ve niteliðe
ulaþtýrýlmasý gerekir.
Bugün dünya üzerine yayýlmýþ bulunan 380 milyon
bilgisayar, gittikçe geliþen küresel bir beynin sinir
sistemleri gibidir. Bu yapý insanlarýn sürdürdüðü
birçok faaliyetin altýnda yatan bir tür enformasyon
sinir sistemini oluþturmaktadýr. Ekonomik, sosyal ve
kültürel geliþime katkýda bulunabilecek olan bu enfo-
yapý geliþtirilmeli ve geniþletilmelidir. Bunun için,
teknoloji üreten, transfer ettiði teknolojileri
özümseyerek, bunlarý geliþtiren ve katma deðer
yaratarak toplumun refahýna katkýda bulunan bir
sektör hedeflenmelidir. Bu baðlamda, aðýr sanayiden
eðlence, finans ve týp dünyasýna kadar uzanan geniþ
sosyo-ekonomik faaliyetler yelpazesinin tümünün
hammaddesi olan bilgiye eriþimi, korunmasýný ve
iþlenmesini kolaylaþtýracak ve hýzlandýracak strateji

ve politikalar geliþtirilmelidir Bunun baþarýlmasý,
uzun dönemde bilgi toplumu haline dönüþen"Zeki
Türkiye'nin" yaratýlmasýný saðlayacaktýr.
Bu vizyon ve temel amaç çerçevesinde, sektörün
"üst limitleri" aþaðýdaki biçimde ifade edilebilir:
l Bilgiye, nerede olursa olsun, en kolay ve hýzlý

bir biçimde ulaþmak ve iþleyebilmek,
l Küresel aktör olmak için, bilgi, teknoloji ve

katma deðer yaratabilmek,
l Üreten olduðu kadar, ürettirebilen ülke olmak,
l Sanat, insan sevgisi ve etik deðerleri korumak,

geliþtirmek
"Bilgi Toplumu"na ulaþma amacý doðrultusunda, üç
genel çalýþma alaný bulunacaktýr: Sinir sistemlerinin
kendi performansýnýn geliþtirilmesi (ENFORMASYON
TEKNOLOJÝSÝ); bunlar arasýndaki baðlantýlarýn
geliþtirilmesi (ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝ); sistemlerin
dýþ dünyayla etkileþiminin geliþtirilmesi (TELEMATÝK
UYGULAMALARI). Yabancý kaynaklardan Türkiye'ye
her türlü bilginin akýþýnýn kolaylaþtýrýlmasý sonucunda,
Türkiye bilgi ve teknoloji üreten ülkeler arasýnda yer
alabilecektir. Bu amaçla teknoloji üretiminin kaynaðý
olan sistem dizayn etmeye yönelik "tasarým evlerinin"
ve "politeknik yapýlarýn" ivedilikle uygulamaya
geçirilmesi ve desteklenmesi gereklidir.

SEKTÖR STRATEJÝLERÝ VE
POLÝTÝKALARI

7.
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7.2. Sektöre Ýliþkin Genel Politikalar

7.2.1. BÝLGÝ TOPLUMU POLÝTÝKALARI
7.2.1.1. Bilgi toplumuna geçiþ bir devlet politikasý

olmalýdýr.
7.2.1.2. Ekonomik sistem, küresel bütünleþme ve

piyasa ekonomisinin derinleþtirilmesi
ihtiyaçlarý temelinde düzenlenmelidir:
Elektronik - telekomünikasyon gibi nitelikli
iþgücü ve verimliliðin yüksek olduðu bilgi
toplumu olabilmek için yatýrým yapýlmasý
gereken sektörler öne çýkarýlmalýdýr.

7.2.2. ÝTHALAT VE HAKSIZ REKABETÝ ÖNLEME
POLÝTÝKALARI

7.2.2.1. Ýthalatta standartlara uyum koþulundan taviz
verilmemelidir. Standart dýþý ürünlerin ithalatý
önlenmelidir.

7.2.2.2. Anti-damping ve haksýz rekabet
uygulamalarýndan taviz verilmemeli, bu
iþlemlere hýz kazandýracak önlemler
alýnmalýdýr.

7.2.2.3. Yerli sanayi firmalarýnýn üretimde girdi olarak
kullandýklarý ürünleri ithal ederken vadeli
akreditiflerde uygulanan yüzde 6'lýk Kaynak
Kullanýmýný Destekleme Fonu (KKDF)
kaldýrýlmalýdýr.

7.2.3. ÝHRACAT POLÝTÝKALARI
7.2.3.1. Sektör ihracatýnýn çeþitli biçimlerde teþvik

edilmesi ve ticaretteki engellerin kaldýrýlmasý
yönünde düzenlemeler yapýlmalýdýr. Dahilde
Ýþleme Ýzin Belgesi (DÝÝB) kapatýlma
iþlemlerinin basitleþtirilmesi, ikili gümrük
anlaþmalarý, pazarlama destekleri,
bürokrasinin azaltýlmasý, gümrük ve KDV
iadelerinin hýzlandýrýlmasý vb. önlemler bu
konudaki bazý örneklerdir.

7.2.3.2. Ýhracat kaydýyla belge kapsamýnda getirilen
parçalarýn TSE onayý yerine uluslararasý
standartlarý temel alan firma beyanýna
dayanarak ithal edilmesi saðlanmalýdýr.

7.2.3.3. Ülke imajý ile markalarýn güvenirliði
saðlanmalý ve sürekli kýlýnmalýdýr. Uluslararasý
pazarlarda 'Made in Türkiye' kavramýný
geliþtiren çabalar desteklenmeli ve

özendirilmelidir. Bu amaca yönelik olarak
KOSGEB ve Ýhracat Genel Müdürlüðü'nce
verilen yurt dýþý fuar ve pazarlama
desteklerinin deðer ve limitleri artýrýlmalý ve
uygulama prosedürleri basitleþtirilmelidir.

7.2.3.4. Ýhracat mevzuatý basitleþtirilmelidir. Özellikle
ihracata þayan ihracatçýlarýn yaptýklarý
ihracatlarda gerekli evraklarýn onayý
alýndýktan sonra konteyner yüklemesi
yapýlabilen mevcut durum yeniden
düzenlenmeli, AB uygulamalarýndaki gibi
yükleme yapýldýktan sonra evraklarýn
hazýrlanarak onaylanmasý saðlanmalýdýr.

7.2.3.5. Ýhracatýn Finansmaný / Eximbank
Kredileri
Yeni kaynaklarla desteklenerek Eximbank'ýn
kredi olanaklarý artýrýlmalýdýr.
Performans kredisi: Ticari kredilerin faizleri
yakýndan takip edilerek kredi faizi normal
kredi faizinden önemli ölçüde düþük
tutulmalýdýr.
Ýhracat öncesi kredisi: Ýhracatý özendiren
niteliðe kavuþturulmalýdýr. Mevzuatýn zaman
almasýndan dolayý, kredi karþýlýðý alýnýncaya
kadar ürün sevk edilmektedir. Bu nedenle
kredi verilememektedir. Uygulamada
kredinin çok kýsa sürede verilmesi saðlanmalý
ve hak edilen kredinin tahsisinde gecikme
olsa dahi bu kredi firma tarafýndan ayný
koþullarla farklý iþler için de
kullanýlabilmelidir.

7.2.4. FÝNANSMAN VE VERGÝ POLÝTÝKALARI
7.2.4.1. Risk sermayesinin iþlerliði teþvik edilmelidir.

Mevcut mevzuat ve kriterler riski olmayan
projelere kredi verdiði için risk sermayesi
kavramýyla baðdaþmamaktadýr. Risk
sermayesi mevzuatý, proje deðerlerinde riski
göze alabilir durumda yeniden
düzenlenmelidir.

7.2.4.2. Finansal piyasalar derinleþtirilmeli, yeni
finansman mekanizmalarý oluþturulmalýdýr.
Giriþimciliði özendirici ortam yaratýlmalý bu
amaca yönelik olarak vergi ve kredi
politikalarý gözden geçirilmelidir. KOBÝ'ler
desteklenmelidir.
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7.2.4.3. Geriye dönük uygulama yapýlmayacaðý
garantisi verilerek yabancý sermayenin geliþi
teþvik edilmelidir. Yabancý sermayeyi çekmek
için yapýlacak lobi faaliyetleri (AB ve ABD
gibi pazarlarda) özel sektör ve ilgili kamu
kuruluþlarý ile iþbirliði ve koordinasyon içinde
yürütülmelidir.

7.2.4.4. Bilgi toplumu olma hedefinin gereði olarak
bilgiye eriþim ve kullanýmý saðlayan tüm araç
ve uç birimlerin üzerindeki vergi yükü (KDV,
TRT bandrolü ve benzeri vergi ve yükler)
azaltýlarak minimum seviyeye indirilmelidir.

7.2.5. ÖZELLEÞTÝRME POLÝTÝKALARI
7.2.5.1. Türk Telekom, Türkiye'nin stratejik çýkarlarý

da göz önüne alýnarak 2001 yýlý içinde hýzla
özelleþtirilmeli ayrýca, 2003 yýlýnýn sonunda
telekomünikasyon sektörünün ideal "liberal
pazar yapýsýna" nasýl geçmesi gerektiðinin
makro planý, düzenleyici Kurum olan
Telekomünikasyon Kurumu tarafýndan 2002
yýlýnýn sonuna kadar hazýrlanýp, 2003 yýlý
içinde kurum ile sektör ortak çalýþmalar
yaparak sektörü liberal pazara hazýrlamalýdýr.

7.2.6. TEKNOLOJÝ POLÝTÝKALARI: ÖZGÜN
ÜRÜN TASARIMI VE AR-GE

7.2.6.1. AR-GE teþvikleri, devlet-üniversite-özel sektör
üçgeninin koordineli çalýþmasýný
destekleyecek biçimde planlanmalýdýr.
Dünyadaki teknolojiyle paralel olarak yeni
teknolojilerin yerli þirketler tarafýndan
kullanýlmasýný özendiren çalýþmalara öncelik
verilmelidir.

7.2.6.2. Üniversite-sanayi iþbirliði zenginleþtirilmeli,
ar-ge faaliyetleri teþvik edilmeli ve teknolojik
geliþim özendirilmelidir. Bu baðlamda
mevcut tekno-parklarýn kullanýmý ile
yenilerinin de Ýleri Teknoloji Endüstri Parký
(ÝTEP) Projesi kapsamýnda hýzlandýrýlmasý
saðlanmalýdýr.

7.2.6.3. Rekabet öncesi ar-ge'ye özel teþvik
verilmelidir. Birkaç rakip firma bir araya gelip
ülke gereksinimlerine veya ihracata yönelik
ortaklaþa herhangi bir AR-GE faaliyetinde
bulunduðunda, sözkonusu ar-ge teþviklerini
hýzlý bir þekilde tahsil edebilmeli veya
harcama belgelerini mahsup iþlemi için

saydýrarak KDV ve kurumlar vergisinden
düþürebilmelidir.

7.2.6.4. Yurtiçi kullanýma ve özellikle ihracata dönük
özgün ürünlerin tasarýmýnýn ayrý bir
mekanizma ile teþvik edilmesi
gerekmektedir. Türkiye Teknoloji Ýzleme ve
Deðerlendirme Baþkanlýðý (TÝDEB) ve
Türkiye Teknoloji Geliþtirme Vakfý
(TTGV)'nin bu tür çalýþmalar için basit bir
prosedür geliþtirmesi ve hak edilen tutar
ödeme belgesinin herhangi bir vergiden
mahsup iþleminde geçerli sayýlmasýna imkan
tanýnmasý saðlanmalýdýr.

7.2.7. KURUMSAL POLÝTÝKALAR: YASAL
DÜZENLEMELER VE ALTYAPI

7.2.7.1. Ulusal akreditasyon sistemi ivedilikle iþler
hale getirilmelidir. Firmalar Türkiye'de CE
(Conformity Europe) onayý alabilmeli ve
ürünlerin bu onay için Avrupa'daki
laboratuarlara gönderilmesi zahmeti sona
ermelidir.

7.2.7.2. Mevzuat basitleþtirilmeli, standartlar ve
akreditasyon hususunda geliþme
kaydedilmelidir.

7.2.7.3. Yeni kurulan ve kurulacak olan düzenleyici
ve denetleyici kurumlarda
(Telekomünikasyon Kurumu, Radyo
Televizyon Üst Kurulu vb.) kamunun aðýrlýðý
en alt seviyeye çekilmelidir.

7.2.7.4. Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn alýmlarýnda
yerli sanayi tarafýndan geliþtirilecek yýllara
sari ar-ge destek projelerine öncelik
verilmelidir.

7.2.8. ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM
POLÝTÝKALARI

7.2.8.1. Vasýflý iþsiz yada eksik istihdam edilen baþta
mühendis ve teknik elemanlar olmak üzere,
atýl durumdaki yetiþmiþ insan gücünden
biliþim sektöründe çalýþabilecek formasyona
sahip olanlar sürekli eðitim programlarý ile
sektöre kazandýrýlmalýdýr.

7.2.8.2. Sektör temsilcileri (dernek, sanayi odalarý
v.b.) üniversiteler ile ortak insan kaynaðý
geliþtirme ve eðitim projeleri düzenlemeli
ve yürütmelidir.
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7.2.8.3. Devletin bürokratik yapýlanmasýndan doðan
sakýncalar giderilerek, verimli ve etkin bir
üniversite-sanayi iþbirliðini saðlayacak
düzenlemeler yapýlmalýdýr.

7.3.  Alt Sektörlere Özgün Strateji ve
Politikalar

7.3.1. ENDÜSTRÝYEL VE ASKERÝ ELEKTRONÝK
Sektörü

7.3.1.1. STRATEJÝ: MÝLLÝ SAVUNMA VE SÝLAH
SANAYÝ, ENDÜSTRÝYEL VE ASKERÝ
ELEKTRONÝK SEKTÖRÜ TEMELÝNDE,
SEKTÖRÜ DESTEKLEYÝCÝ BÝR YAKLAÞIMLA
ELE ALINMALIDIR.

7.3.1.2. POLÝTÝKALAR
7.3.1.2.1. Sipariþe göre tasarým ve ürün geliþtirme

konusunda çalýþan KOBÝ'ler için uygun
giriþimci ortamý saðlanmalýdýr.

7.3.1.2.2. Sektörde faaliyet gösteren firmalar, kamunun
da desteði ile küçük geliþtirme laboratuarlarý
kurmalý ve bu laboratuarlarý
yaygýnlaþtýrýlmalýdýr.

7.3.1.2.3. Frekans planlamasý en kýsa sürede
tamamlanarak sektörün geliþimine ivme
kazandýrýlmalýdýr. Bu konuda atýlan adýmlar
hýzlandýrýlmalýdýr.

7.3.1.2.4. Uluslararasý ihalelerde özellikle askeri
elektronik alanýnda teminat mektubu ve
kredi mekanizmalarý kolaylaþtýrýlmalý,
gereðinde kamunun bu konuda desteði
saðlanmalýdýr.

7.3.2. KOMPONENTLER (BÝLEÞENLER) Sektörü
7.3.2.1. STRATEJÝ: ANA SANAYÝLER BÝLEÞENLER

SEKTÖRÜNÜ KENDÝ TEDARÝKÇÝLERÝ
OLARAK KABUL ETMELÝ VE BÝRLÝKTE
BÜYÜMELÝDÝRLER.
Bu sektörde, uzak doðu ülkelerinin
hegemonyasýný kýrabilmek sektörü rekabet
edebilir kýlmak için bu strateji kaçýnýlmazdýr.

7.3.2.2. POLÝTÝKALAR
7.3.2.2.1. Sektör, yarý iletken bileþenler üretimine,

dijital ve TV tüplerine yatýrým yapmalý,
otomotiv elektroniði, telekomünikasyon ve
biliþim teknolojileri ise odaklaþýlacak diðer
alanlar olmalýdýr.

7.3.2.2.2. Ana sanayiler, sektörü kendilerine hizmet
veren tedarikçiler olarak üretim ve kalite
baðlamýnda teþvik etmeli, yol göstermelidir.
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7.3.2.2.3. Genellikle KOBÝ'lerin faaliyet gösterdiði bu
sektörde yeniden yapýlanma ve
kurumsallaþma çabalarý hýzlandýrýlmalý ve
desteklenmelidir. Ana sanayiler bu konuda
sektöre yol gösterici ve talep edici bir
yaklaþým sergilemelidir.
Alt yapýnýn ve kurumsal yapýnýn
güçlendirilmesi, rekabet açýsýndan ön koþul
olan yeni tasarýmlarýn ve teknolojinin
izlemesi konusunu kolaylaþtýrarak sektörün
güçlenmesini saðlayacaktýr.

7.3.3. BÝLGÝSAYAR Sektörü
7.3.3.1. STRATEJÝ: TÜRKÝYE AVRUPA BÝRLÝÐÝ

YAKININDA BÖLGESEL BÝR DONANIM VE
YAZILIM ÜSSÜ OLMALIDIR
Bu strateji doðrultusunda sektör hýzla
büyümeli, ürün çeþitliliðini artýrarak
entegrasyonunu tamamlamalý ve rekabet
gücünü geliþtirmelidir. Bu strateji baðlamýnda
dört stratejik unsura odaklaþýlmalýdýr:
1. Alt yapýnýn geliþtirilmesi,
2. Büyümenin saðlanmasý,
3. Katma deðerin artýrýlmasý,
4. Haksýz rekabetin önlenmesi.

7.3.3.2. POLÝTÝKALAR
7.3.3.2.1. Altyapýnýn Geliþtirilmesi
7.3.3.2.1.1. Telekomünikasyon hýzla geliþtirilmeli, bugün

1 Mbit/s olan iletiþim hýzý 10 Mbit/s'e
çýkarýlmalýdýr.

7.3.3.2.1.2. Kablo operatörlerinin verdikleri hizmetleri
yaygýnlaþtýrmak için TTNet baðýmlýlýðý
kaldýrýlmalýdýr.

7.3.3.2.1.3. Vasýflý iþsizlerden her yýl ülkemize 30.000
network tasarýmý yapýmýný bilen ve/veya kod
üreten insanýn kazandýrýlmasý gereðinden
hareketle, temel mühendislik eðitimi almýþ
insanlarýn bir yýllýk ek kurslarla hýzlý bir
þekilde kod üreten insan haline
dönüþtürülmesi saðlanmalýdýr.

7.3.3.2.1.4. Arýzalý malzemelerin mahrece iadesi ile ilgili
uygulamalar basitleþtirilmelidir. Mevzuatta
84.71, 84.73 G.T.Ý.P.'deki bilgisayar
malzemelerinin firmanýn beyaný üzerine ithal
olunan eþyanýn kullanýlmýþ olup olmadýðýna
bakýlmaksýzýn herhangi bir gümrük

müdürlüðüne bir dilekçe verilerek mahrece
iadesine izin veren düzenlemeler
yapýlmalýdýr. Üretim sýrasýnda ithal edilmiþ
malzemelerden bozuk çýkanlar ilgili ülkelere
pratik olarak geri gönderilememektedir.
Arýzalý malzemelerin mahrece iadesi ile ilgili
mevzuata göre, malzemeler ihracat ve ithalat
iþlemleri görmekte, sonuçta bozuk
malzemeden iki kez KDV alýnmaktadýr. Bu
iþlemi düzenleyen teblið 18.2.2000 tarih ve
23968 sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanmýþtýr.

7.3.3.2.2. Büyümenin Saðlanmasý
Bilgisayar yaþadýðýmýz bilgi çaðýnýn en önemli
araçlarýndan biridir. Bilginin oluþumu, iletimi
ve iþlenmesinde önemli bir yeri olan
bilgisayarlar toplumsal bir fayda
saðlamaktadýr. Ülkemizde de bilgisayarýn
geliþmemizdeki rolü unutulmamalý,
kullanýmýnýn arttýrýlmasý teþvik edilmeli ve
bu yönde gerekli önlemler alýnmalýdýr.

7.3.3.2.2.1. Bilgisayar kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý
çerçevesinde en önemli konunun Katma
Deðer Vergisi olduðu açýktýr. Bilgisayar
(G.T.Ý.P. 84.71, 84.73, 85.24) satýþlarýnda
uygulanan yüzde 18 oranýndaki KDV'nin
kaldýrýlmasý ya da minimum düzeye halinde
bilgisayar kullanýmýnýn çok önemli ölçüde
artacaðý öngörülmektedir. Buna göre
devletin KDV oranýný kaldýrmasýndan
kaynaklanan vergi kaybý söz konusu
olmamakta, hatta artacak hacim nedeniyle
orta vadede gelirleri artmaktadýr. KDV'nin
bu yönde deðiþtirilmesi halinde (Özelikle
Kuzey Avrupa ülkelerinde olduðu) bilgi
toplumu yolunda atýlacak adým yanýnda
devletin bu kazancý bilgisayarlarýn kullanýmý
ile internet üzerinden saðlanacak
hizmetlerden alýnacak vergiler yoluyla telafi
etmesi söz konusu olabilecektir.

7.3.3.2.2.2. Bilgisayar kullanýmý proje bazlý çalýþmalarla
teþvik edilmeli ve yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. Bu
konuda en önemli alanlardan biri de
eðitimdir. MEB'nin ülke çapýnda hareket
etmesi saðlanarak yerli üreticiler ile birlikte
proje üretmenin yollarý araþtýrýlmalýdýr. Ayrýca
deprem ile ilgili olarak merkezi sistemde
bilgi depolanmasý da proje konularýndan
birisidir.
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7.3.3.2.3. Katma Deðerin Artýrýlmasý
Bugün ülkemizde bilgisayar üretimi, birçok
ana aksamýn (monitör, main board, HDD,
memory) ithal edilerek burada birleþtirilmesi
þeklinde yapýlmaktadýr. Oysa bu aksamýn
ülkemizde üretilebilmesi ile bilgisayar
üretiminde ciddi bir katma deðer artýþý
saðlanabilecektir. Bu doðrultuda,

7.3.3.2.3.1. Yurtdýþýnda yaygýn üretim yapan main board,
HDD, memory, kasa üreticileri ile iþbirliði
yapýlmalý ve bunlarýn ülkemize getirilerek
Türkiye ve AB'ye müþterek üretim yapýlmasý
saðlanmalýdýr.

7.3.3.2.3.2. Bölgesel avantajýmýz olan düþük lojistik
maliyetleri rekabet gücümüzü artýrmaktadýr.
Bu güçlü yön ihracatta kullanýlmalý ve tam
zamanlý üretim eðiliminden yararlanýlmalýdýr.
Sektör bu konuda gerekli düzenlemeleri
yapmalýdýr.

7.3.3.2.3.3. Ýstanbul Sanayi Odasý'nýn önderliðinde ve
sektör derneklerinin katýlýmýyla bilgisayar
entegrasyonu yapan firmalarýn rekabet üstü
toplanarak ortak alým yapabilecekleri
firmalarý ve gereçleri belirlemeleri, bir
protokol ile anlaþmalarý ve bunlarý üretecek
yerli firmalarý desteklemeleri ve/veya dünya
çapýndaki firmalarý alým garantisiyle
Türkiye'ye davet etmeleri saðlanmalýdýr.

7.3.3.2.4. Haksýz Rekabetin Önlenmesi
Yerli markalý entegratörlerin ithal markalara
karþý öne çýkartýlmasý, markalý ve daha
sistematik, verimli üretim yapan kuruluþlarýn
münferit PC toplayan yerli kuruluþlardan
ayýrt edilmesi gerekmektedir.

7.3.3.2.4.1. Öncelikli olarak garanti belgesi þartýna iþlerlik
kazandýrýlmalý, firmalarýn saðlýklý bir servis
hizmeti vermeleri için gerekli altyapý ve
denetim oluþturmalarý ön þart olmalý ve"Call
Center" uygulamalarý aranmalý, teþvik
edilmelidir.

7.3.3.2.4.2. Bilgisayar üretiminde imalatçý yeterlilik
belgesine iþlerlik kazandýrýlmalý, bunun yaný
sýra ISO 9000, CE, TSE gibi standartlarla
tüketicinin korunmasý saðlanmalýdýr.
Türkiye'nin bilgisayar çöplüðüne dönmesinin
ancak bu standartlarýn tavizsiz

uygulanmasýndan geçtiði unutulmamalýdýr.
7.3.3.2.4.3. Bilgisayarlarda kullanýlan iþletim yazýlýmlarý

üreticileri ile iþbirliði yapýlarak kopya
yazýlýmlarda denetim düzeyi artýrýlmalýdýr.

7.3.4.  TÜKETÝCÝ ELEKTRONÝÐÝ Sektörü
7.3.4.1. STRATEJÝ: SEKTÖR BÝLGÝ TOPLUMUNA

GEÇÝÞÝN EN ÖNEMLÝ ARACIDIR. BÝLGÝ
TOPLUMU OLABÝLMEK ÝÇÝN GEREKLÝ
DONANIM VE YAZILIMLAR ULUSLAR ARASI
STANDARTLARDA REKABETÇÝ OLARAK
ÜRETÝLMELÝDÝR.
Bunun için, internete yapýlacak her türlü
yatýrým ve internete ulaþýmý saðlayacak her
türlü araç alýmý tüm vergilerden muaf
olmalýdýr. Devlet bu alanda, uluslararasý
standartlara uygun norm, standart ve
kurallarý geliþtirerek ivedilikle uygulamaya
sokmalýdýr. Devlet ayrýca, internet að
kullanýmý, telefon ve bilgisayar sistemlerinin
alt yapýsýný oluþturmalý ve bu alanda gerekli
yatýrýmlarý yapmalýdýr. Yatýrýmýn finansmaný,
að kullanýcýlarý ve servis saðlayýcýlarýndan
belli bir formül çerçevesinde saðlanmalýdýr.

7.3.4.2. POLÝTÝKALAR
7.3.4.2.1. Digital ve IP yayýncýlýðýn elektronik sektörüne

etkileri incelenerek yeni iþ fýrsatlarý
deðerlendirilmelidir.

7.3.4.2.2. Devlet tarafýndan üniversite AR-GE'leri
elektronik sanayiinin geliþimi yönünde
desteklenmeli, özellikle bilgisayar ve yazýlým
desteði arttýrýlmalýdýr.

7.3.4.2.3. Ýhracat-Ýthalat Politikalarý
7.3.4.2.3.1. Elektronik birleþenlerin ithalinde ve yapýlan

ihracatta bürokrasiyi azaltýcý ve teþvik
araçlarýný yükseltici çalýþmalar yapýlmalýdýr.

7.3.4.2.3.2. Ýthalatta yerli elektronik sanayiyi koruyucu
asgari teknik standartlar olmasýna karþýn bu
engeller kolay aþýlmaktadýr. Ýthalatta söz
konusu standartlardan ve koþullardan taviz
verilmemelidir.

7.3.4.2.3.3. Elektronik özel ihtisas gümrükleri kurulmalý,
ilgili mallar buralardan ithal ve ihraç edilerek
zaman kaybý önlenmelidir. Böylece her
ithalatta TSE'ye mal gönderip onay bekleme
süresi ve diðer olumsuzluklar önlenmelidir.
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7.3.4.2.4. Yabancý Yatýrým Teþvikleri
7.3.4.2.4.1. Yabancý yatýrým teþvik edilmelidir. Pazarda

marka imajý ve daðýtým aðlarý unsuru daha
da önem kazanmaktadýr. Bunun için Türk
Elektronik Sektörü yabancý firmalarla iþbirliði
yaparak kendi markasýný üretmeli ve nihai
müþterisine sunmalýdýr.
Uluslarararasý pazarlarda rekabet gücünün
kazanýlmasý ve katma deðer artýþýna katký
açýsýndan rekabet üstü ortaklýk anlayýþý
geliþtirilmelidir.  Rekabet üstü ortaklýk
anlayýþýnda  display kullanan iki veya daha
fazla yerli üreticinin display konusunda
dünya çapýnda üretim yapan bir yabancý
þirket ile ortaklýðý ve iþbirliði anlaþýlmalýdýr.
Böyle bir ortaklýk yapýsýnda Hazine ve Dýþ
Ticaret Müsteþarlýðý'nýn verebileceði özel
teþvikler þöyle sýralanabilir:
- Ortaklýðýn yaptýðý kadar yatýrýmýn döviz
cinsinden eþdeðer tutarýndaki katkýnýn
saðlanmasý;
- Display fabrikasýnýn serbest bölge
statüsünde sayýlmasý ve, serbest bölgelere
saðlanan her türlü teþvik ve olanaðýn
tanýnmasý;
- Ortaklýða Avrupa'daki en ucuz tarifeden
su, elektrik, doðalgaz saðlanmasý ;
- 10 yýl vergi muafiyeti.

7.3.5. TELEKOMÜNÝKASYON Sektörü
7.3.5.1. STRATEJÝ: TELEKOMÜNÝKASYON

SEKTÖRÜ ERÝÞÝM ÞEBEKELERÝNDE
TEKNOLOJÝYÝ ÝYÝ ÝZLEMELÝ, YENÝLÝKÇÝ,
YARATICI VE KATMA DEÐERÝ YÜKSEK
HÝZMETLER ÜRETEN HALE GELMELÝDÝR.

7.3.5.2. POLÝTÝKALAR
7.3.5.2.1. Yeni Yasalar, Yeni Düzenlemeler
7.3.5.2.1.1. Telekomünikasyon, yayýncýlýk ve bilgi

teknolojilerinin yakýnsamasýyla ayrýlmaz bir
bütün olan bu sektörleri tek bir mevzuatta
toplayarak servislerin/hizmetlerin
kullanýcýya/tüketiciye eriþimi
kolaylaþtýrýlmalýdýr. Bu düzenlemenin amacý
iletiþim sektöründe hýzla geliþen teknolojiyi
üretebilecek ve izleyebilecek kalite, uygunluk
ve ekonomisini kontrol edecek yasal

altyapýnýn hazýrlanmasý olmalýdýr.
7.3.5.2.1.2. Telekomünikasyon sektöründeki hýzlý

geliþime baðlý yeni ürünlerin ve hizmetlerin
saðlanabilmesi ve liberal pazar yapýsýnda
gerekli olan özerk, yetkili ve bürokratik
engellerden baðýmsýz bir nitelikte olan
düzenleyici kurum, Aðustos 2000 yýlýnda
Telekomünikasyon Kurumu olarak
kurulmuþtur. Telekomünikasyon Kurumu
ülkenin makro seviyede telekomünikasyon
stratejilerini geliþtirecek "ekonomik",
"teknik" ve "hukuki" düzenlemeleri 2001
yýlý sonuna kadar belirlemiþ olmalýdýr.

7.3.5.2.2. Pazarlarýn Rekabete Açýlmasý ve Mülkiyet
Hakkýnýn Düzenlenmesi
Kurumun baþlýca görevi, sürekli deðiþen
teknolojik geliþmelere ayak uyduracak yasal
düzenlemeleri önererek, zamanýnda
uygulanmasýnýn saðlamak, kullanýcýlarýn
modern telekomünikasyon hizmetlerinden
maksimum hýzda, eþit, ucuz ve güvenilir
koþullarda yararlanacaðý rekabet ortamýnýn
oluþturulmasýný saðlamaktýr. Kurum Rekabet
Kurumu'yla birlikte haksýz rekabeti önleyici
düzenlemeleri de gerçekleþtirmelidir. Bu
noktada þu seçeneklerden biri yada bazýlarý
tercih edilmelidir.
- Konuyu tamamen taraflar arasýndaki ticari
pazarlýklara býrakmak, eðer taraflar anlaþmaya
varamazlar ise genel rekabet ve anti-tröst
kanunlarýna baþvurmak,
- Konuyu tamamen taraflar arasýndaki ticari
pazarlýklara býrakmak, taraflarýn anlaþmaya
varamamalarý halinde müdahale etmek,
- Yetkili makam tarafýndan baþlangýçta belirli
hususlarýn tanýmlanmasý ve taraflarýn kalan
konularda pazarlýk etmeleri.

7.3.5.2.3. Lisans Verme
Telekomünikasyon Kurumu düzenleme ve
koordinasyon çerçevesinde lisans verme
koþullarýný belirlerken þu üç politika
çerçevesinde hareket etmelidir:
- Lisansý alan kuruluþun verdiði hizmetler
toplumun yararýný maksimize edecek þekilde
kullandýrýlmalýdýr.
- Alt gelir gruplarý dahil olmak üzere herkesin

57



Bölüm 7. SEKTÖR STRATEJÝLERÝ VE POLÝTÝKALARI

Ýstanbul Sanayi Odasý58

bedelini ödeyebileceði, Türkiye çapýnda,
yüksek standartta hizmet sunumu
saðlanmalýdýr.
- Rekabeti engelleyici ve bozucu davranýþlar
kontrol altýna alýnmalýdýr.
Söz konusu kurul, alt yapý yatýrýmlarýnýn
yapýlmasý ve bu noktada özel sektörü teþvik
edici mekanizmalarý da düzenlemeli ve
geliþtirmelidir.

7.3.5.2.4. Ýnsan Kaynaklarý ve Nitelikli Ýþgücü Açýðýnýn
Kapatýlmasý

7.3.5.2.4.1. Yurt dýþýnda çalýþan teknik eleman ve diðer
yetiþmiþ insan gücünün envanteri çýkarýlmalý
ve bu kiþilerin Türkiye'ye kazandýrýlmasý için
gerekli ortamý saðlayacak tedbirler
alýnmalýdýr. Söz konusu tedbirler, iþveren
kuruluþlarý, ilgili kamu kuruluþlarý ve
üniversitelerle etkin bir iþbirliði temelinde
yürütülecek çalýþmalarla belirlenmelidir.

7.3.5.2.4.2. AR-GE konusunda faaliyet gösteren insan
kaynaðýmýzýn envanteri de bir önceki
yaklaþým çerçevesinde çýkarýlmalýdýr.
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Öncelik

Tablo 14-a. AB'ne Tam Üyelik Sürecinde ÝSO Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliþtirme Projesi Tüketici Elektroniði Alt Çalýþma Grubu

Ana baþlýk Konu Ýlgili kurum ve kuruluþlar

1

2

1

2

1

2

3

1

1

Yeni teknolojilere yönelik firmalar, üniversiteler, ileri
teknoloji enstitüleri, TBMM, DPT, TÜBÝTAK, TOBB

TBMM'ye sunulan "Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri" yasa tasarýsý ivedilikle sonuçlandýrýlarak uygulanmaya konulmalýdýr. Teknoparklarýn
kurulumuna hýz verilmelidir.

Ar-Ge yardým sistemi TÜBÝTAK-TÝDEB tarafýndan yürütüldüðü için TÜBÝTAK'a  baðlý Ar-Ge kuruluþlarý Ar-Ge yardýmýndan
yararlanamamaktadýr. Yeni yapýlanmada TÝDEB için yapýlacak düzenleme ile bu çeliþki kaldýrýlmalýdýr.

Milli Akreditasyon sistemi ivedilikle iþler hale getirilmelidir. Firmalar Türkiye'de CE onayý alabilmeli ve ürünlerin  bu onay için
Avrupa'daki laboratuarlara gönderilmesi zahmeti sona ermelidir. TÜRKAK Yönetim Kurulu'nun bileþimi 2/1/4 (kamu/üniversite-
ilgili kamu/özel sektör) olarak deðiþtirilmelidir.

Eximbank tarafýndan Sevk Öncesi Krediler, Performans Kredileri, dýþ ticaret þirketlerine kullandýrýlan krediler gibi çeþitli baþlýklar
altýnda verilen krediler ihracat miktarýna baðlý olarak tek bir baþlýk altýnda toplanarak pratik ve kullanýþlý hale getirilmelidir. Eximbank
kredi faizlerinin flexible, düþük tutulmasý, aracý banka marjlarýnýn, kar uygulamalarýnýn kontrolü vasýtasý ile verimi arttýrýlmalýdýr.

Elektronik özel ihtisas gümrükleri kurulmalý, ilgili mallar buralardan ithal ve ihraç edilerek zaman kaybý önlenmelidir.

Her ithalatta TSE'ye mal gönderip onay bekleme süresi ve diðer olumsuzluklar önlenmelidir. Örnekle ayný evsaftaki mallarýn
TSE'ye tekrar tekrar gitmeden onaylanmasý gerekmektedir. Ayrýca firmalarýn sicili oluþturulmalýdýr

Gümrük Müdürlüðünde iþlemlerin hýzlý yürümesi için Elektronik Veri Aktarým (Electronic Data Information - EDI) baðlantýsýnýn
þirketlere de baðlanmasý olumlu olacaktýr. Bu amaçla gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanlýðý'nýn bilgisayar þirketleri ile birlikte
çalýþmalarý baþlatmasý gereklidir.

TIDEB' in AR-GE desteklerinde projelere avans ödemesi yapýlmalý ayrýca ödemeler TEFE'ye referanslandýrýlmalýdýr. Ödemelerin
oraný, profesyonel yöneticiler tarafýndan yönetilen, teknolojik ve stratejik alanlarda ar-ge faaliyetleri yürüten kurumsal þirketler
için %100 ve üzerine çýkarýlmalýdýr. TTGV geri ödemeleri KDV'den düþülmeli ve / veya vergiden mahsup edilmelidir. Bu amaçla
bir çalýþma grubu kurularak Maliye Bakanlýðý'nýn mütabakatý ile teblið çýkarýlmalýdýr. Diðer taraftan destek veya kredi müracaatlarýnda
inceleme süresi azaltýlmalý, net olarak verilmeli ve raporlama tahakkuk peryodu kýsaltýlmalýdýr. Bu amaçla bir çalýþma grubu
kurularak Maliye Bakanlýðý nezdinde müþterek çalýþma yapýlmalýdýr.

Risk sermayesinde mevcut mevzuat ve kriterler, riski olmayan projelere kredi verdiðinden iþleyememektedir. Risk sermayesinin
mevzuatý, proje deðerlerinde riski göze alabilir durumda yeniden düzenlenmelidir. Ýþ odaklý risk sermayesi uygulamalarýnýn
yanýnda teknoloji odaklý risk vakýflarý oluþturulmalýdýr. Bu vakýflar iç kaynak ve teknolojik fikir sahiplerini, üniversite veya TÜBÝTAK
danýþmanlýðýnda sermaye baðýþý bazýnda birleþtirmelidir.

TÜBÝTAK, TÝDEB

TÜRKAK

Eximbank, aracý bankalar

Gümrük Müsteþarlýðý

Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý

Ýhracatçý Birlikleri, Gümrük Müdürlükleri, Gümrük Müþavirleri,
Þirketler, Devlet Bakanlýðý (Gümrüklerden sorumlu)

TÜBÝTAK, TÝDEB, TTGV

Sermaye Piyasasý Kurulu, Vakýf Risk Sermayesi
Yatýrým Ortaklýðý, TTGV - iþ risk sermayesi yatýrým
ortaklýðý, Üniversiteler, TÜBÝTAK, Sermaye sahipleri

Teknoloji
geliþtirme
çalýþmalarý

Ýhracatýn
desteklenmesi

Bürokrasinin
azaltýlmasý

Teþviklerin
basitleþtirilmesi

Kurumsal altyapý



Öncelik

Tablo 14-b. AB'ne Tam Üyelik Sürecinde ÝSO Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliþtirme Projesi Bilgisayar Alt Çalýþma Grubu

Ana baþlýk Konu Ýlgili kurum ve kuruluþlar

Maliye Bakanlýðý

Milli Eðitim Bakanlýðý

Ulaþtýrma Bakanlýðý

Yüksek Öðretim Kurumu (YÖK), Üniversiteler

Baþbakanlýk Gümrük Müsteþarlýðý

Baþbakanlýk Gümrük Müsteþarlýðý

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketici ve Rekabetin
Korunmasý Genel Müdürlüðü

Bilgi eriþiminde fýrsat eþitliðini saðlamak için, elektronik sektörünün ürettiði lüks olmayan tüm ürünlerle ilgili Katma Deðer Vergisi
(KDV) oranlarýnýn düþürülerek, hatta bilgi iþlem cihazlarýnýn gelir vergisinden mahsubu saðlanarak kullanýmýnýn artýrýlmasý
konusunda Ýstanbul Sanayi Odasý (Ý.S.O.)'dan bir heyet Maliye Bakanlýðý nezdinde giriþimde bulunarak açýklama, baþvuru ve
takipleri yapmalýdýr.

Bilgisayar / Monitör üreticileri ile Milli Eðitim Bakanlýðý ihalelerinin oluþturulmasýnda gereksinimi tam karþýlayacak daha iyi cihazlar
ve daha iyi servis konularýnda baþtan iþbirliði yapýlmasýný ve bilgisayar kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýný saðlamak üzere ortak
temas ve toplantýlar düzenlenmelidir. Okullardaki bilgisayarlar halka ve isteklilere özel þartlarda ücreti ile kullandýrýlabilmelidir.
Bu konuda Ýstanbul Sanayi Odasý 41 Grup Elektronik Sanayi Meslek Komitesi bünyesinde bir alt grup kurularak iliþkilerin
yürütülmesi gereklidir.

Ulaþtýrma Bakanlýðý ve Türktelekom'a baþvurarak kademeli biçimde internet hýzýný artýracak büyük þehirlerden baþlayarak ilgili
yatýrýmlarýn yapýlmasý talep edilmelidir. Ayrýca, kablo operatörleri ile yaptýklarý sözleþmedeki Ýnternet Servis Saðlayýcý (ISS)'leri,
bu alandaki tekel kaldýrýlarak, TTNet'den farklý rekabetçi herhangi bir veya birkaç ISS olarak deðiþtirilmesi talep edilmelidir.

Bir üniversite ile anlaþýlarak Meslek Yüksek Okullarý ve Üniversiteler bünyesinde daha önce üniversite bitirmiþ uygun meslek
mensuplarýnýn alabileceði tarzda (2-3 branþ) bilgi aðlarý, donaným ve yazýlým konularýnda 2 seviyeli eðitim programý açýlmasý
talep edilmelidir.

Baþbakanlýk Gümrük Müsteþarlýðý'na baþvurularak üretim sýrasýnda ithal edilmiþ elektronik modül ve komponentlerden bozuk
çýkanlar ilgili ülkelere pratik olarak geri gönderilememektedir. Arýzalý malzemelerin mahrece iadesi ile ilgili mevzuat!a göre,
malzemeler ihracat ve ithalat iþlemleri görmekte, sonuçta bozuk malzemeden 2 kez KDV alýnmaktadýr. Bu iþlemi düzenleyen
teblið 18/02/2000 tarih ve 23968 sayýlý Resmi Gazete'de bulunmaktadýr. Bu konuda önermizi, 84.71, 84.73 Gümrük Tarife ve
Ýstatistik Pozisyonu (G.T.Ý.P.)'deki bilgisayar malzemelerinin, hýzlý teknolojik deðiþim dolayýsýyla, mahrece iade formalitelerinin
basitleþtirilmesi ve 2 kez KDV alýnmamasý saðlanmalýdýr.

Baþbakanlýk Gümrük Müsteþarlýðý ile birlikte, teknolojinin çok hýzlý bir deðiþim gösterdiði dikkate alýnarak, bilgisayar ihracýnýn
artýrýlmasý amacýyla dahilde iþleme rejiminin çok deðiþken yapýlý bilgisayarlarýn gerektirdiði esnekliðe kavuþturulmasý saðlanmalýdýr.

ÝSO tarafýndan Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketici ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü'ne baþvurularak 95 / 116 - 117
Tebliðler gereði verilmesi gerekli kullanma kýlavuzu, servis bakým, garanti belgesi gibi evrakýn talep edilmesi saðlanmalýdýr. Sanayi
Sicil Belgesi olmayan kuruluþlarýn kullanma kýlavuzsuz, garanti belgesiz ve yaygýn servis olmadan bilgisayar toplanmasý ve
satýlmasý ile doðan haksýz rekabetin engellenmesi amacýyla Genel Müdürlüðün aktif davranarak 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý
Kanununun 25. ve 26. maddeleri gereðinin uygulanmasý saðlanmalýdýr. Bu Ýstanbul Sanayi Odasý 41 Grup Elektronik Sanayi
Meslek Komitesi bünyesinde bir alt grup kurularak iliþkilerin yürütülmesi gereklidir.

1

2

1

1

1

1

1

Türkiye'de
kullanýcý
talebinin
büyümesi

Fiziksel
altyapýnýn
geliþtirilmesi

Eðitim

Bürokrasinin
azaltýlmasý ve
etkinliði

Ýhracatýn
desteklenmesi

Haksýz rekabetin
önlenmesi
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Bölüm 8. UYGULAMA PLANI

Öncelik

Tablo 14-c. AB'ne Tam Üyelik Sürecinde ÝSO Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliþtirme Projesi Telekomünikasyon Alt Çalýþma Grubu

Ana baþlýk Konu Ýlgili kurum ve kuruluþlar

1

2

3

"Bilgi ve Ýletiþim Teknolojilerinin" oluþturulmasý, izlenmesi ve etkin bir þekilde uygulanmasýna yönelik olarak Avrupa Birliði ile
uyumlu ortak yasalar çýkarýlmalýdýr.

Telekom Kurumu'nun özerk, yetkili baðýmsýz bir yapýda olmasý yaný sýra, düzenleyici, kural koyucu ve standartalarý geliþtirici
iþlevlere sahip olmasý yönünde lobi faaliyetleri yürütülmelidir.

Telekomünikasyon Kurumu Yönetim Kurulu'nda özel sektörün temsil aðýrlýðý en az yüzde 50 olmalýdýr.

ÝSO, TOBB ilgili özel sektör kuruluþlarý
Yasal
düzenlemeler
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TEMEL HEDEFLER

Malezya Hükümetinin 1998 yýlýnda belirlemiþ olduðu,
iletiþim ve multimedya yasalarýnýn hazýrlanmasýna
temel olacak 10 Ulusal Politika aþaðýdaki þekilde
belirlenmiþtir.
l Malezya'nýn, iletiþim multimedya ve içerik

saðlayýcý servisler konusunda uluslararasý bir
merkez olmasýnýn saðlanmasý,

l Ýletiþim servislerinin geliþtirilmesi sayesinde,
yüksek yaþam ve iþ kalitesine sahip bir sivil
toplum oluþmasýnýn saðlanmasý,

l Ulusal kimliðimizin, uluslararasý toplum
düzeyinde geliþmesi için, ulusal bilgi
kaynaklarýmýzýn korunmasýnýn saðlanmasý,

l Pazarýn, son kullanýcýnýn uzun vadeli çýkarlarý
doðrultusunda düzenlenmesinin saðlanmasý,

l Tüketici haklarýnýn bu amaçlar doðrultusunda
korunmasý ve geliþtirilmesinin saðlanmasý,

l Mevcut ve geliþen ulusal altyapýdan tüm
kullanýcýlarýn eþit olarak yararlanmasýnýn
saðlanmasý,

l Nihai kullanýcýlara geliþmiþ uygulama
ortamýnýn saðlanmasý,

l Yetiþmiþ iþgücü , sermaye , bilgi ve ulusal
varlýk gibi kaynaklarýn etkin daðýlýmýnýn
saðlanmasý,

l Malezya'nýn bilgi teknolojileri çevresinde
oluþan endüstrilerinde,beceri imkanlarýnýn
geliþtirilmesine olanak saðlanmasý,

l Bilginin ve þebekenin güvenirliðinin ve
entegrasyonunun saðlanmasý.

PAZARDA UYGULANACAK
DÜZENLEMELER ÝÇÝN TEMEL AMAÇLAR

Ekonomik Düzenlemeler; Ulusal güvenlik ve
standartlar doðrultusunda, pazarda açýk rekabetin
saðlanmasý tekelleþme yönünde uygulamalarýn
engellenmesi olarak tanýmlanýr.
Þebeke iþletmecileri ve uygulama saðlayýcýlar için,
lisans verme iþlevinin yerine getirilmesi ve bu alanda
temel prensiplerin oluþturulmasýnda; baðlayýcý
kurallara uyumun ve servis kalitesinin denetimini
sürekli olarak  saðlamak, ekonomik düzenlemeleri
kapsar.
Teknik Düzenlemeler; frekans spektrumunun
verimli ve iþlevsel olarak kullanýmýnýn saðlanmasýný
teknik düzenleyici yasa ve standartlarýn belirlenmesini
ve elektronik adresleme ve numaralandýrmanýn
saðlanmasýný içerir Nisan 1 /1999 dan itibaren geçerli
olmak üzere SIRIM BERHAD Þirketi, ulusal kanun
ve düzenlemelerin, CMA 1998 Yasasý doðrultusunda
hazýrlamasý için yetkilendirilmiþtir. Ayný þeklide,
ulusal elektronik adres veri tabanýnýn yönetilmesi
için Yönetici atanabilecektir (Nitekim, MIMOS Sdn
Bhd, Elektronik Adresleme Yöneticisi olarak
atanmýþtýr).
Tüketicinin (Son Kullanýcýnýn) Korunmasý;
Tüketici (son kullanýcý) haklarýnýn korunmasý; son
kullanýcýnýn tüm hizmetlere eþit ve ucuz þekilde
ulaþmasýnýn saðlanmasý  ve uzlaþmazl ýklar ýn
çözümünde bir tahkim müessesesinin kurulmasý, bu
kapsam içinde deðerlendirilir.
Sosyal Düzenlemeler; Ýçeriðin geliþtirilmesi ve
denetlenmesi olarak iki eþ alanda saðlanýr.
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MALEZYA ÝLETÝÞÝM VE
MULTÝMEDYA YASASI -1998

(ÖZET)



Ek 1. MALEZYA ÝLETÝÞÝM VE MULTÝMEDYA YASASI - 1998 (ÖZET)
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ÜST KURULUN TEMEL GÖREVLERÝ

MCMCA 1998 (Üst Kurul)'un yetki ve fonksiyonlarý
aþaðýda tanýmlanmaktadýr;
l Ýlgili Bakanlýða, iletiþim ve multimedya aktivite

ve konularýnda ulusal amaçlar doðrultusunda
görüþ bildirmek,

l Ýletiþim ve multimedya alanlarýnda mevcut
yasa ve düzenlemelerin uygulanmasýný
saðlamak ve saðlattýrmak,

l Ýletiþim ve multimedya yasa ve düzenlemeleri
kapsamýnda bulunmayan ancak bu kapsamda
deðerlendirilebilecek tüm aktivitelerin
düzenlenmesini saðlamak,

l Ýletiþim ve multimedya yasalarýnda yapýlacak
yeni düzenlemeler için çalýþmalarý yapmak ve
öneriler hazýrlamak,

l Tüm iletiþim ve multimedya aktivitelerini
izlemek ve denetlemek,

l Ýletiþim ve multimedya endüstrilerinin
geliþmesini saðlamak,

l Ýletiþim ve multimedya ile ilgili endüstriyel
sektörlerde düzenleyici rol üstlenmek,

l Ýletiþim ve multimedya ile ilgili endüstriyel
sektörlerde, lisans sahipleri ve iþletme
alanlarýnda yetkilendirilmiþ þahýslar arasýnda
entegrasyonun ve koordinasyonun saðlanmasý,

l Ýlgili Bakanlýk tarafýndan yayýnlanmasýna onay
verilen tüm yasa ve düzenlemelerin kamu
oyuna duyurulmasý.

PAZARDA REKABETÝN DÜZENLENMESÝ
ÝÇÝN ÇIKARILAN REKABET YASASININ
TEMEL AMAÇLARI

l Tüketici pazarýnda, seçeneklerin arttýrýlmasý,
kalitenin güvence altýna alýnmasý ve rekabet
sonucu maliyetlerin rekabet piyasasý
kurallarýnca tüketici lehine belirlenmesi için
ilgili düzenlemelerin saðlanmasý,

l Sektörde, þebekeler üzerinden saðlanan ve
tüm uç birimler ile servis saðlayýcýlar arasýndaki
iletiþim hizmetlerinin geliþtirilmesinin
saðlanmasý,

l Ýletiþim pazarýnda rekabetin geliþtirilmesinin
saðlanmasý,

l Þebeke, þebeke ile saðlanabilen tüm hizmetler
ve uygulama alanlarýnda yatýrýmýn ve
yaratýcýlýðýn geliþtirilmesinin saðlanmasý,

l Rekabet ve ilgili ticaret rejimleri
doðrultusunda, küçük çaplý iþletmecilerin
korunmasýnýn saðlanmasý,

l Yasa'da belirlenen yaptýrýmlarýn, Ulusal
Politikalar ve Ýletiþim Multimedya Sektörlerinin
geliþimi doðrultusunda uygulanmasýnýn
saðlanmasý,

l Anti-tekel uygulamalarýn, Ulusal Politikalar
doðrultusunda olduðu konusunda Komisyona
gerekli güvencenin saðlanmasý.
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TELEKOMÜNÝKASYON
ALANINDA DÜNYADAKÝ SON

GELÝÞMELER

ITU (Uluslararasý Telekomünikasyon Birliði) - Servislerin yakýnsamasý için gereken düzenleyici çerçeve yapýsý.

T e l e k o m
K a n u n u

Y a y ý n
K a n u n u

T e l i f
K a n u n u

T i c a r i
K a n u n

T e l e c o m Y a y ý n
C A T V

D a ð ý t ý m  v e
s a t ý þ

Y a z ý l ý m
Ý ç e r i k

SERVÝSLERÝN
YAKINSAMASI

Yasal prensipleri
YENÝ SERVÝSLERE

uygulanmasý



Ek 2. TELEKOMÜNÝKASYON ALANINDA DÜNYADAKÝ SON GELÝÞMELER
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 ITU - Telekomünikasyon altyapýsýnýn yeni ekonomiye göre transformu

Þ e b e k e  s e r v i s l e r i n i n  y ö n e t i m i

Y a r a r l ý l ý k l a r ý n  k a p a s i t e s i

S e s l i  Ý l e t i þ i m  Þ e b e k e s i

Þ e b e k e  s e r v i s l e r i n i n  y ö n e t i m i

Y a r a r l ý l ý k l a r ý n  k a p a s i t e s i

Ç o k l u  -  S e r v i s l i
E n f o r m a s y o n  Þ e b e k e l e r i

E n f o r m a s y o n  s e r v i s l e r i

K a t m a  d e ð e r l i  s e r v i s l e r

Telefon

E-mail

Sörf

Download

Ortalama günlük
kullaným Sepsifikasyonlar Ortalama "bits" trafiði

20 çaðrý 64 kbps; iki yön
5 dk/çaðrý 800.000.000 bits

20 e-mail
200 kelime/mesaj;
7 karakter/kelime;

8 bits/karakter
200.000 bits

20 site 50 Kbyte/site;
8 bits/byte 8.000.000 bits

1/2 dosya 2 Mbyte/dosya;
8 bits/byte 8.000.000 bits

ITU - Yeni endüstride komünikasyon servisleri için tahmin edilen günlük veri ve ses trafiði hacmi

Servisler
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KAMU KURULUÞLARI

- TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi
ve Teknolojileri Komisyonu
TBMM Bilgi ve Bilgi Teknolojileri Grubu
(BBTG)

- BAÞBAKANLIK
- GENELKURMAY
- D E V L E T  P L A N L A M A  T E Þ K Ý L A T I

MÜSTEÞARLIÐI (DPT)
- HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐI
- DIÞ TÝCARET MÜSTEÞARLIÐI
- DEVLET ÝSTATÝSTÝK ESTÝTÜSÜ (DÝE)
- TÜRK AKREDÝTASYON KURUMU (Henüz

faaliyete geçmemiþtir)
- TÜRK PATENT ENSTÝTÜSÜ (TPE)
- TÜRK STANDARTLARI ENSTÝTÜSÜ (TSE)
- YÜKSEK ÖÐRETÝM KURUMU (YÖK)
- TÜBÝTAK
- KOSGEB
- ÝSTANBUL ELEKTRÝK VE ELEKTRONÝK VE

MAKÝNE SANAYÝ MAMULLERÝ ÝHRACATÇILAR
BÝRLÝÐÝ

ENSTÝTÜLER

- T Ü B Ý T A K  B Ý L G Ý  T E K N O J Ý L E R Ý  V E
ELEKTRONÝK ARAÞTIRMA ENSTÝTÜSÜ
(BÝLTEN)
- Uygulama Yazýlýmý Geliþtirme Grubu
- Komünikasyon Sistemleri Ve Bilgisayar

Aðlarý Grubu
- Elektronik Sistem Tasarým Grubu
- Bilgi Toplumu Altyapýsý, Elektronik Ticaret

ve Bilgi Güvenliði Grubu

- Ýnternet Teknolojileri Ve Uygulamalarý
Grubu

- Güç Elektroniði Grubu
- Güç Sistemleri Ve Bilgi Teknolojileri

Donaným Geliþtirme Grubu
- Tüm Devre Tasarým Grubu (VLSI)

- TÜBÝTAK SAVUNMA SANAYÝ ARAÞTIRMA VE
GELÝÞTÝRME ENSTÝTÜSÜ (SAGE)

- T Ü B Ý T A K  U L U S A L  E L E K T R O N Ý K  V E
KRÝPTOLOJÝ  ARAÞTIRMA ENSTÝTÜSÜ
(UEKAE)
- Yarý  Ý letken Teknoloj i leri  Araþtýrma
Laboratuarý (YÝTAL)

- TÜBÝTAK TEMEL BÝLÝMLER ARAÞTIRMA
ENSTÝTÜSÜ (TBAE)  (FEZA GÜRSOY
ARAÞTIRMA ENSTÝTÜSÜ)

- TÜBÝTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)
- ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ-

KOSGEB  TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME   MERKEZÝ
(TEKMER)

- KOSGEB Bölgesel Kalkýnma Enstitüsü
- KOSGEB Giriþimciliði Geliþtirme Enstitüsü
- KOSGEB Pazar Araþtýrma ve Ýhracatý Geliþtirme

Enstitüsü
- KOSGEB küçük ve Orta Ölçekli Sanayi

Geliþtirme Merkezi (KÜGEM)
- GEBZE YÜKSEKTEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ
- ÝZMÝR YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ
- TÜRKÝYE SANAYÝ SEVK VE ÝDARE ENSTÝTÜSÜ

(TÜSSÝDE)

Avrupa Birliði'ne Tam Üyelik Sürecinde ÝSO Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliþtirilmesi Projesi - "Elektronik ve Telekomünikasyon Sektörü" 73

TÜRKÝYE'DE ELEKTRONÝK
SANAYÝ VE BÝLGÝ

TEKNOLOJÝLERÝNE ÝLÝÞKÝN BAZI
KURUM VE KURULUÞLAR



ARAÞTIRMA MERKEZLERÝ, KOMÝTELER

- TÜBÝTAK MARMARA ARAÞTIRMA MERKEZÝ
(MAM)
- Biliþim Teknolojileri Araþtýrma Enstitüsü

(BTAE)
- MAM Teknoloji Serbest Bölgesi

Koordinatörlüðü (TSBK)
-  MAM Ýleri Teknolojileri Bilim ve Eðitim

Merkezi (ÝTBEM)
- Ý S T A N B U L  T E K N Ý K  Ü N Ý V E R S Ý T E S Ý

TEKNOLOJÝK VE EKONOMÝK    GELÝÞTÝRME
ARAÞTIRMA MERKEZÝ

- ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ- TÜRKÝYE
TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME VAKFI (ÝTÜ-TTGV)
KALÝTE- AR-GE MERKEZÝ

- ODTÜ BÝLGÝSAYAR DESTEKLÝ TASARIM,
ÝMALAT VE ROBOTÝK ARAÞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZÝ (BÝLTÝR)

- ODTÜ BÝLÝM VE TEKNOLOJÝ POLÝTÝKALARI
ARAÞTIRMA MERKEZÝ

- GÖRSEL-ÝÞÝTSEL SÝSTEMLER ARAÞTIRMA VE
ÜRETÝM MERKEZÝ (GÝSAM)

- ODTÜ YAZILIM ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME
MERKEZÝ

- ODTÜ SAVUNMA SANAYÝ ALAN KOMÝTESÝ
- ÝLERÝ TEKNOLOJÝ ENDÜSTRÝYEL PARKI

(ÝTEP)

VAKIFLAR

- ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ-ÝLERÝ
ELEKTRONÝK TEKNOLOJÝLERÝ ARAÞTIRMA
VE GELÝÞTÝRME VAKFI (ÝTÜ-ETA)

- TÜBÝTAK BÝLÝMSEL VE TEKNÝK ARAÞTIRMA
VAKFI (BÝTAV)

- TÜRKÝYE TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME VAKFI
(TTGV)

- TÜRKÝYE BÝLÝÞÝM VAKFI (TBV)
- TÜRKÝYE ZEKA VAKFI (TZV)

ODALAR, DERNEKLER

- ÝSTANBUL SANAYÝ ODASI KALÝTE VE
TEKNOLOJÝ ÝHTÝSAS KURULU (KATEK)

- ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI
- TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞ ADAMLARI

DERNEÐÝ (TÜSÝAD)
- Teknoloji ve Kalite Yönetimi Komisyonu

- TÜRK ELEKRONÝK SANAYÝCÝLERÝ DERNEÐÝ
(TESÝD)

- KALÝTE DERNEÐÝ (KAL-DER)
- ULUSLAR ARASI TEKNOLOJÝ YÖNETÝMÝ

DERNEÐÝ
- TEKNOLOJÝ YÖNETÝMÝ DERNEÐÝ
- TÜM TELEKOMÜNÝKASYON ÝÞDAMLARI

DERNEÐÝ (TÜTED)
- TÜRKÝYE BÝLÝÞÝM DERNEÐÝ (TBD)
- TÜRKÝYE  BÝLÝÞÝM SANAYÝCÝLERÝ DERNEÐÝ

(TÜBÝSAD)
- B ÝLGÝSAYAR  SEKTÖRÜ ÝÞADAMLARI

DERNEÐÝ (BÝLSÝAD)
- TÜRKÝYE ÝNTERNET SERVÝS SAÐLAYICILARI

DERNEÐÝ (TÝSSAD)
- YAZILIM SANAYÝCÝLERÝ DERNEÐÝ (YASAD)
- MOBÝL ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ VE ARAÇLARI

DERNEÐÝ (MOBÝSAD)
- TELEKOM MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ (TMD)
- ÝNTERNET TEKNOLOJÝLERÝ  DERNEÐÝ

(ÝNETD)
- 0 F Ý S ,  O T O M A S Y O N   V E

T E L E K O M Ü N Ü K A S Y O N  S Ý S T E M L E R Ý
DÝSTRÝBÜTÖRLERÝ DERNEÐÝ (OFÝMAD)

- ELEKTRO MEKANÝK SANAYÝCÝLERÝ DERNEÐÝ
(EMSAD)

DÝÐERLERÝ

- ÜNÝVERSÝTELER (ilgili bölümler)
- VAKIF RÝSK SERMAYESÝ YATIRIM ORTAKLIÐI

A.Þ.

Ek 3. TÜRKÝYE'DE ELEKTRONÝK SANAYÝ VE BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝNE ÝLÝÞKÝN BAZI KURUM VE KURULUÞLAR
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T: Toplam,   K: Kadýn,   E: Erkek
Kaynak: ÖSYM.

Bilgisayar
Kontrol ve bilgisayar
Bilgisayar programcýlýðý
Bilgisayar öðretmenliði
Bilgisayar sistemleri öðretmenliði
Bilgisayar ve kontrol öðretmenliði
Bilgisayar ve  öðrt tek. öðretmenliði
Elektronik ve bilgisayar öðretmenliði
Elektrik öðretmenliði
Elektronik öðretmenliði
Elektronik ve haberleþme öðretmenliði
Elektrik-elektronik
Elektronik mühendisliði
Elektronik ve haberleþme mühendisliði
Elektrik mühendisliði
Enformasyon teknolojileri
Enformatik
Ýstatistik
Ýstatistik ve bilgisayar bilimleri
Matematik
Matematik öðretmenliði
Matematik-bilgisayar
Fizik
Fizik öðretmenliði
Fizik ve fizik mühendisliði

Toplam

T K E T K E T K E T K E T K E T K E T K E T K E T K E
Yeni Kayýt Okuyan Mezun Yeni Kayýt Okuyan Mezun Yeni Kayýt Okuyan Mezun

1999-2000 1998-1999 1990-1991 1989-1990 1995-1996 1994-1995

Lisans ve ön lisans

1815 394 1421 6814 1348 5466 738 155 583 403 91 312 1877 394 1483 195 40 155 805 140 665 3199 605 2594 411 103 308
76 27 49 192 52 140 10 4 6 73 11 62 347 67 280 38 9 29 82 18 64 396 88 308 58 14 44
37 17 20 133 58 75 0 - - 0 0 0 0 0 0

229 49 180 1002 203 799 237 34 203 0 0 0 0 0 0
226 36 190 849 134 715 127 19 108 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
807 228 579 1618 456 1162 33 17 16 0 0 0 133 29 104 467 150 317 89 50 39

192 15 177 778 56 722 81 3 78 500 52 448 1796 149 1647 153 10 143
519 5 514 2145 43 2102 503 13 490 0 0 0 0 0 0
279 6 273 986 48 938 156 14 142 0 0 0 0 0 0

85 2 83 400 18 382 47 3 44 0 0 0 0 0 0
1806 217 1589 8199 876 7323 1181 165 1016 923 116 807 4759 591 4168 724 109 615 1380 162 1218 5769 710 5059 952 134 818

488 63 425 2411 313 2098 332 41 291 237 33 204 996 139 857 102 24 78 375 40 335 1810 229 1581 194 40 154
398 58 340 2085 231 1854 442 44 398 355 34 321 1913 228 1685 276 41 235 423 48 375 2149 198 1951 329 41 288
463 53 410 2722 288 2434 544 70 474 509 64 445 2888 293 2595 465 45 420 605 67 538 2834 298 2536 418 47 371

0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 27 25 251 118 133 17 10 7 0 - - 0 - - 0 - - 41 20 21 166 85 81 4 3 1

801 385 416 3780 1848 1932 730 369 361 600 289 311 2409 1068 1341 269 124 145 732 372 360 3759 1821 1938 494 244 250
0 0 0 0 0 0 0 0 0

3723 1519 2204 18230 7456 10774 2756 1172 1584 1930 758 1172 8667 3677 4990 893 416 477 3308 1386 1922 13953 5405 8548 1442 704 738
526 202 324 4234 1588 2646 1071 403 668 661 198 463 2754 1028 1726 428 188 240 1137 386 751 4799 1625 3174 549 188 361
106 48 58 247 100 147 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0

0 0 0 1746 552 1194 7343 2311 5032 691 266 425 2921 1100 1821 11452 3895 7557 1109 411 698
441 179 262 3347 1184 2163 1032 330 702 600 161 439 2637 768 1869 406 111 295 1037 321 716 4285 1237 3048 532 146 386

3277 1191 2086 14970 5560 9410 2093 796 1297
16.154 4.706 11.448 74.615 21.922 52.693 12.049 3.659 8.390 8.229 2.322 5.907 37.368 10.620 26.748 4.568 1.376 3.192 13.479 4.141 9.338 56.834 16.495 40.339 6.734 2.135 4.599

Ýstanbul Sanayi Odasý76

T: Toplam,   K: Kadýn,   E: Erkek
Kaynak: ÖSYM.

Bilgisayar
Kontrol ve bilgisayar
Bilgisayar programcýlýðý
Bilgisayar öðretmenliði
Bilgisayar sistemleri öðretmenliði
Bilgisayar ve kontrol öðretmenliði
Bilgisayar ve  öðrt tek. öðretmenliði
Elektronik ve bilgisayar öðretmenliði
Elektrik öðretmenliði
Elektronik öðretmenliði
Elektronik ve haberleþme öðretmenliði
Elektrik-elektronik
Elektronik mühendisliði
Elektronik ve haberleþme mühendisliði
Elektrik mühendisliði
Enformasyon teknolojileri
Enformatik
Ýstatistik
Ýstatistik ve bilgisayar bilimleri
Matematik
Matematik öðretmenliði
Matematik-bilgisayar
Fizik
Fizik öðretmenliði
Fizik ve fizik mühendisliði

Toplam

T K E T K E T K E T K E T K E T K E T K E T K E T K E
Yeni Kayýt Okuyan Mezun Yeni Kayýt Okuyan Mezun Yeni Kayýt Okuyan Mezun

1999-2000 1998-1999 1990-1991 1989-1990 1995-1996 1994-1995

Lisans ve ön lisans

1815 394 1421 6814 1348 5466 738 155 583 403 91 312 1877 394 1483 195 40 155 805 140 665 3199 605 2594 411 103 308
76 27 49 192 52 140 10 4 6 73 11 62 347 67 280 38 9 29 82 18 64 396 88 308 58 14 44
37 17 20 133 58 75 0 - - 0 0 0 0 0 0

229 49 180 1002 203 799 237 34 203 0 0 0 0 0 0
226 36 190 849 134 715 127 19 108 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
807 228 579 1618 456 1162 33 17 16 0 0 0 133 29 104 467 150 317 89 50 39

192 15 177 778 56 722 81 3 78 500 52 448 1796 149 1647 153 10 143
519 5 514 2145 43 2102 503 13 490 0 0 0 0 0 0
279 6 273 986 48 938 156 14 142 0 0 0 0 0 0

85 2 83 400 18 382 47 3 44 0 0 0 0 0 0
1806 217 1589 8199 876 7323 1181 165 1016 923 116 807 4759 591 4168 724 109 615 1380 162 1218 5769 710 5059 952 134 818

488 63 425 2411 313 2098 332 41 291 237 33 204 996 139 857 102 24 78 375 40 335 1810 229 1581 194 40 154
398 58 340 2085 231 1854 442 44 398 355 34 321 1913 228 1685 276 41 235 423 48 375 2149 198 1951 329 41 288
463 53 410 2722 288 2434 544 70 474 509 64 445 2888 293 2595 465 45 420 605 67 538 2834 298 2536 418 47 371

0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 27 25 251 118 133 17 10 7 0 - - 0 - - 0 - - 41 20 21 166 85 81 4 3 1

801 385 416 3780 1848 1932 730 369 361 600 289 311 2409 1068 1341 269 124 145 732 372 360 3759 1821 1938 494 244 250
0 0 0 0 0 0 0 0 0

3723 1519 2204 18230 7456 10774 2756 1172 1584 1930 758 1172 8667 3677 4990 893 416 477 3308 1386 1922 13953 5405 8548 1442 704 738
526 202 324 4234 1588 2646 1071 403 668 661 198 463 2754 1028 1726 428 188 240 1137 386 751 4799 1625 3174 549 188 361
106 48 58 247 100 147 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0

0 0 0 1746 552 1194 7343 2311 5032 691 266 425 2921 1100 1821 11452 3895 7557 1109 411 698
441 179 262 3347 1184 2163 1032 330 702 600 161 439 2637 768 1869 406 111 295 1037 321 716 4285 1237 3048 532 146 386

3277 1191 2086 14970 5560 9410 2093 796 1297
16.154 4.706 11.448 74.615 21.922 52.693 12.049 3.659 8.390 8.229 2.322 5.907 37.368 10.620 26.748 4.568 1.376 3.192 13.479 4.141 9.338 56.834 16.495 40.339 6.734 2.135 4.599
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LÝSANS EÐÝTÝMÝ VEREN YÜKSEK
ÖÐRENÝM KURUMLARINDA

ELEKTRÝK, ELEKTRONÝK,
BÝLGÝSAYAR VE ÝLGÝLÝ DÝÐER

ALANLARDA YENÝ KAYDOLAN,
OKUYAN VE MEZUN OLAN

ÖÐRENCÝ SAYILARI
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