
 
Proje ve İş Geliştirme Birimi 

İAOSB Haber Dergisi Mayıs 2016  

 

İAOSB ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI SEKTÖRÜNE  

BAKIŞ ÇALIŞTAYI 

Çalışmanın Arka Planı ve Amacı 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak 2010 yılından bu yana İAOSB, İzmir, 

Türkiye ve dünya ölçeğinde yaptığımız araştırmalarla, sektörlerin rekabet koşullarını belirleyen, 

gelişim performansını etkileyen faktörleri açıklayan raporlar sunmaktayız. Bu analizleri 

hazırlamaktaki amacımız; katılımcılarımızın, gelecekte oluşabilecek sektörel gelişmelere karşı 

belirlenmesi gereken işletme stratejilerine katkı sağlamaktır. 

Bu çalışmaların ilki 2009 – 2010 yılları arasında bir İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) projesi 

olarak; Makine, Metal ve Döküm firmalarına yönelik olarak düzenlenmiştir. Ardından sırasıyla; 

2012 yılında Plastik ve Kauçuk, 2013 yılında Gıda ve İçecek, 2014 yılında Tekstil ve Hazır 

Giyim, 2015 yılında Kimyasal Ürünlerin İmalatı ve son olarak 2016 yılı içinde Elektrikli 

Teçhizat İmalatı sektörüne yönelik bir araştırma çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Elektrikli teçhizat imalatı sektörü Avrupa Birliği ekonomik faaliyet sınıflamalarına göre NACE 

Rev.2 içinde 27 No’lu kodla yer almaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) gibi bazı 

kurumların araştırmalarında sektörün, NaceRev.2’de 26. bölüm olarak tanımlanan 

“bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı” sektörü ile birleştirilebildiği ve “elektrik-

elektronik ve hizmetler” başlığı altında sınıflandırıldığı görülmüştür.  

Bu başlık altındaki alt sektörler; elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve 

kontrol cihazlarının imalatı; akümülatör ve pil imalatı; kablolamada kullanılan teller ve kablolar 

ile gereçlerin imalatı; elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı; ev aletleri imalatı; diğer 

elektrikli donanımların imalatı şeklindedir. 

 

Çalışmanın Yöntemi  

Çalışmada Michael E. Porter’in Rekabet Elması Modeli yöntemi kullanılmıştır. Kısaca Elmas 

Modeli olarak adlandırılan yöntemin özünde; bazı şirketlerin sürekli inovasyon yapabilmelerinin 

ve gelişmiş rekabet üstünlüğü kaynakları aramalarının nedenlerinin dört ana özelliğe dayandığı 

vurgulanmıştır. Bunlar;  

- faktör koşulları: nitelikli iş gücü, altyapı gibi sektörde rekabet etmek için gerekli olan 

önemli girdi koşulları, 

- talep koşulları: sektörün ürün ya da hizmetine yönelik iç pazar talebinin doğası, 

- ilişkili ve destekleyici sektörler: tedarikçi sektörlerin ya da uluslararası açıdan rekabetçi 

olunan diğer ilişkili sektörlerin varlığı ya da yokluğu, 
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- firma stratejisi, yapısı ve rekabet: şirketlerin yaratılma, örgütlenme ve yönetilme 

biçimleri, ulusal koşullar   

şeklindedir.  

Çalışmamız, belirttiğimiz konu başlıkları altındaki unsurları sorguladığımız masabaşı araştırması 

ile başlamıştır. 2016 yılı Şubat-Nisan ayları arasında sektörde faaliyet gösteren 18 İAOSB 

firması ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş, katılımcılarımızın bilgi ve deneyimlerinden 

yararlanılmıştır. Bütünsel analiz yapabilmek amacıyla, firmaların rekabet güçlerini destekleyen, 

sektöre yönelik bilgi ve eğitim veren 4 kurum ile de ortak sorun alanlarının belirlenebilmesi için 

görüşülmüştür. 

Son bölümde gerçekleştirdiğimiz ‘Çalıştay’ ile elektrikli teçhizat sektörünün; ortak sorunları ve 

çözümüne yönelik faaliyetleri, karşılıklı fikir alışverişleri yapılarak belirlenmiştir.  

 

Elektrikli Teçhizat İmalatı Sektörü 

Genel Bakış 

Hayatımızı iyileştiren enerji kaynağı elektrik ve bu bağlamda üretilen elektrikli teçhizat ürünleri, 

hane halkından, tüm sanayi kollarına kadar büyük önem arz etmektedir. Elektrikli teçhizat 

sektörü, elektrik enerjisini üreten, dağıtan, kullanan ürünlerden, kablo, aydınlatma, elektrikli ev 

aletlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Orta-üst teknoloji yoğunluktaki sektörler arasında yer 

alıp, yüksek katma değerli ürünler üretme kapasitesine sahiptir. Sektör, yatırım ve ara girdi malı 

yanında, nihai tüketim malı ürünler de üretirken elektrik, plastik, metal, enerji, makine, inşaat 

gibi pek çok sektörün de temel ortağıdır. 

Son yıllarda ülkemizde artan hızlı kentleşmeye bağlı olarak inşaat sektörünün büyümesi diğer 

yandan AB standartları çerçevesinde enerji verimliliği konularının gündemde olması elektrikli 

teçhizat sektörünü olumlu etkilemiş; sektör üretim kapasitesi, bilgi birikimi ve tecrübesi 

bakımından öne çıkmıştır.  

İstanbul Sanayi Odası 2014 sektör raporuna göre, ‘elektrikli teçhizat imalatı’  başlığı içindeki alt 

sektörlere baktığımızda; genç nüfus, Avrupa pazarına yakınlık ve hızlı teslimat şansı ile elektrikli 

ev aletleri alt sektörü markalaşarak büyümüş, buna bağlı yan sanayiler gelişmiş ve istihdam 

yaratılmıştır. Türkiye’nin beyaz eşya talebinin yüzde 90’ı, yerli üreticiler tarafından 

karşılanmakta ve AB pazarının ortalama yüzde 15’ini Türk malı ürünler oluşturmaktadır. 

Elektrikli motorlar, jeneratörler, transformatörler ve elektrik dağıtım, kontrol cihazları alt sektörü 

ise, ağırlıklı haberleşme, şebeke alt yapıları, enerji üretim, dağıtım sektörlerine yönelik ara malı 
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niteliğindeki ürünler üretmektedir. 2007 yılında bu alt sektörün 6,36 milyar TL olan pazar 

büyüklüğü, 2012 yılında 9,56 milyar TL’ye ulaşmıştır. 

Kablo sanayi alt sektörü 1990’ların başında büyümeye başlamış, teknoloji transferi, yabancı 

şirket yatırımları ile uluslararası standartlara ulaşmıştır. Türk kablo sektörünün iç pazar 

büyüklüğü 2012 yılında 3,5 milyar dolardır.  

Aydınlatma ekipmanları sektörünün yoğun dışa bağımlı girdi tedariki ve bu parçaların montajı 

nedeniyle üretimdeki katma değeri sınırlı kalmış olsa da son 10 yılda hızla büyüyen bir alt sektör 

olmuş, 2012 yılı iç pazar büyüklüğü 2,1 milyar TL’ye ulaşmıştır. 

 

 

Elektrikli teçhizat imalatında dünyada neler oluyor? 

İstanbul Sanayi Odası’nın Elektrikli Teçhizat İmalatı Sanayi Raporu’na (2014) göre; dünya 

elektrikli teçhizat imalatı sektöründe 4 alt sektör olarak; “elektrikli ev aletleri-beyaz eşya ve 

küçük ev aletleri”, “elektrik motorları, jeneratörler, transformatörler, elektrik dağıtım ve kontrol 

cihazları”, “kablo ve iletkenler”, “aydınlatma ekipmanları” ön plana çıkarken, bazıları gelişime 

açık fırsatlar da içermektedir. Sırasıyla elektrikli ev aletleri alt sektörüne baktığımızda; gelişmiş 

olan ülkelerde pazar doyuma ermiş ve üretim lisans yoluyla gelişmekte olan ülkelere kaymıştır. 

Gelişmekte olan ülkelerde, teknoloji transferi ile markalaşmalar başlamış, Ar-Ge merkezleri 

kurulmuştur. Yine dünya elektrik motorları, jeneratör, transformatör alt sektörü, daha düşük 

emisyona, daha sessiz çalışan yüksek enerji verimliliğine sahip motor ve jeneratörlerin üretilmesi 

yönünde gelişmiş, teknoloji ve inovasyon faaliyetleri ile ürün geliştirme çalışmaları ağırlık 

kazanmıştır. AB öncülüğünde de “enerji verimliliği” konusunda çalışmalar başlatılmıştır. 

Dünyada Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere, İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, 

Polonya, Romanya, ABD, Meksika, Brezilya, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Çin, Hindistan, 

Malezya gibi ülkeler üreticiler arasındadır. Enerji kabloları, bakır, alüminyum güç kabloları, 

iletişim ve haberleşme data kabloları, fiber-optik kabloları vb. ürünler üreten kablo ve iletkenler 

alt sektöründe ise Çin, yüzde 32’lik üretim payı ile dünyada en büyük üretici konumuna 

gelmiştir. Gelişen ülkelerdeki “Elektronik, İletişim, Enerji” sektöründeki teknolojik ilerlemeler 

de pazarın büyümesine katkı sağlamıştır. Aydınlatma pazarı alt sektörü son yıllarda hızla gelişme 

göstererek, 2011 yılı verilerine göre yıllık üretim hacmi açısından 73 milyar dolara ulaşmıştır. 

Özellikle LED aydınlatma alt sektöründe daha da çok büyüme beklenmektedir.  

BM Veri Tabanı ve Dünya Ticaret Örgütü ihracat verilerine baktığımızda; 2009 yılında küresel 

krizin etkisi ile sektördeki ihracat gerilemiş, hatta 2006 yıllarındaki seviyeye gelmiştir.  
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2010 yılı ve izleyen yıllardaki küresel toparlanma ile 2012 yılında 767 milyar dolara ulaşmıştır. 

Dünya elektrikli teçhizat ihracatının dünya mal ihracatının içindeki payı ise 2012 yılında yüzde 

4,29 olmuştur. 

 

İHRACAT 

VERİLERİ 
Dünya Mal İhracatı 

(Milyar Dolar) 

Dünya Elektrikli  

Teçhizatlar İhracatı 

(Milyar Dolar) 

Elektrikli Teçhizatlar 

İhracatının Payı 

(Yüzde ) 

2005 10.475 460 4,49 

2006 12.113 536 4,42 

2007 13.883 607 4,37 

2008 15.820 662 4,18 

2009 12.380 535 4,32 

2010 15.240 666 4,37 

2011 17.816 748 4,20 

2012 17.850 767 4,29 

Kaynak: BM Veri Tabanı ve Dünya Ticaret Örgütü, 2012 

 

2012 yılında en yüksek ihracat yapan ilk 10 ülke içinde Çin açık ara fark atmaktadır. Çin, 2011 

yılındaki 156 milyar dolarlık ihracatı ile küresel elektrikli teçhizat ihracatının yüzde 20’sini 

gerçekleştirmiştir. Çin’i sırasıyla Almanya (76 milyar dolar), ABD (56 milyar dolar), Japonya 

(51 milyar dolar) ve Hong Kong (48 milyar dolar) izlemiştir. İlk 10 ülke toplam ihracatın 

yaklaşık yüzde 67’sini gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin bu sektördeki 9 milyar dolarlık ihracatı 

ile küresel ekonomi içindeki payı yüzde 1,17’dir ve 23. sırada yer almaktadır. 

Yine İstanbul Ticaret Odası sektör araştırma raporuna göre; 2012 yılında, dünya toplam mal 

ithalatı 17.911 milyar dolardır. Sektörün toplam ithalatı ise 774 milyar dolar olup, dünya mal 

ithalatı içindeki payı yüzde 4,32’dir. 2012 verilerine göre sektörün en büyük ithalatçısı 101 

milyar dolar ile ABD’dir. Küresel ithalat içindeki payı yüzde 13’tür. ABD’yi sırasıyla 83 milyar 

dolar ile Çin, 56 milyar dolar ile Almanya takip etmektedir. Başta bu ülkeler olmak üzere ilk 10 

ülke, küresel elektrikli teçhizatının ithalatının yaklaşık yüzde 56’sını gerçekleştirmiştir. 

Türkiye’nin 10 milyar dolarlık ithalatı olup küresel ekonomi içindeki payı yüzde 1 civarındadır. 
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Türkiye’de sektörün durumu 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2023 İhracat Stratejisi Raporu’na göre, “elektrik-elektronik” 

sektörü içinde gösterilen Elektrikli Teçhizat İmalatı Sektörünün 2023 hedefi, rakiplerin önüne 

geçerek, sürdürülebilir ihracat büyümesini sağlamaktır. Türkiye ölçeğindeki araştırma verilerine 

baktığımızda sırasıyla; 

Kapasite Kullanım Oranı: (KKO) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2015 verilerine göre; elektrikli teçhizat imalat 

sektöründe kapasite kullanım oranı, 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında artış 

göstererek yüzde 75,91 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran diğer sektörlerin KKO verileri ile 

paralellik göstermektedir. 

Plastik  yüzde 72,77 

Gıda  yüzde 70,50 

Tekstil  yüzde 76,6 

Kimya  yüzde 75,30 

Aynı yıl imalat sektörü kapasite kullanım oranı ise yüzde 74,73 olarak gerçekleşmiştir.  

İşletme Sayısı,  İstihdam ve Ciro: 

2013 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye genelinde sektörde, 8 bin 

278 işletme mevcut olup, bu işletmelerde 140 bin 358 kişi istihdam edilmektedir. Bu rakamlar ile 

sektör, imalat sanayindeki işletmelerin yüzde 2,2’sine, çalışanların ise yüzde 4’üne sahiptir. 

İmalat sanayi içerisindeki sektörler sıralandığında; işletme sayısı bakımından, fabrikasyon metal 

ürünleri imalatı, tekstil ve hazır giyim, gıda, mobilya, kauçuk ve plastik gibi sektörlerden sonra 

14. sırada yer alırken, çalışan sayısı bakımından 10. sırada yer almaktadır. 

Sektörün, Türkiye imalat sanayi cirosu içindeki payı yüzde 5,6’dır. Bu oran ile gıda, ana metal 

sanayi, tekstil, hazır giyim, diğer metalik olmayan mineral, fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

sektörlerinden sonra gelmektedir.  

Dış Ticaret Rakamları 

TİM kayıtlarına göre Türkiye’nin “Elektrik, Elektronik ve Hizmet” başlığı altında en yoğun 

ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke; İngiltere, Almanya, Fransa, Irak ve İtalya’dır. En yoğun ithalat 

gerçekleştirdiği ilk 5 ülke ise Çin, Almanya, İtalya, Fransa ve ABD’dir. 

Uluslararası Ticaret Standart Sınıflaması (Standard International Trade Classification) SITC 

Rev.4 dikkate alınarak yapılan TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri sorgulamasına göre; Türkiye’de 

2015 yılında sektör ihracatı Türkiye’nin toplam ihracatı içinde yüzde 5,91’lik bir paya sahiptir ve 
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bir önceki yıla göre maalesef gerileme göstermiştir. İthalat payı ise bir önceki yıla göre artarak 

yüzde 4,11 olarak gerçekleşmiştir. 

   İHRACAT İTHALAT 

  
Sektör 

(milyon USD) 

Türkiye 

içindeki payı 

(yüzde ) 

Sektör 

(milyon USD) 

Türkiye 

içindeki payı 

(yüzde) 

2010 7.326 6,43 8.362 4,51 

2011 8.653 6,41 9.992 4,15 

2012 9.004 5,91 8.672 3,67 

2013 9.650 6,36 8.815 3,50 

2014 9.766 6,20 8.758 3,62 

2015 8.508 5,91 8.510 4,11 

Kaynak: TÜİK – Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, 2016, SITC Rev4’e göre Elektrik 

makinaları, cihazları ve aletleri, benzeri aksam parçaları ihracat ve ithalat rakamları 

 

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı  

2014’de Türkiye’de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 65 iken, 2015’de bu oran yüzde 69 

olmuştur. Sektör 2015 yılına kadar dış ticaret fazlası vermiş, 2015 yılında ise yüzde 100 oranında 

ihracatı karşılamıştır.  

 

İhracatın İthalatı  

Karşılama Oranı 

 

Sektör (yüzde ) Tr (yüzde ) 

2012 104 64 

2013 109 60 

2014 112 65 

2015 100 69 

(Kaynak: TÜİK) 

 

İmalatın İthalat Bağımlılığı 

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen bir çalışma ile ülkemizde 

imalatın ithalata bağımlılığı incelenmiş, Türkiye imalatının ithalata bağımlılık oranı yüzde 43 

olarak açıklanmıştır. 2011 yılında elektrikli teçhizat sektör imalatının ithalata bağımlılığı yüzde 

37’dir. Bir başka deyişle 2011 yılında Türkiye’de 100 dolarlık imalat yapmak için 43 dolarlık 

ara/yatırım malı ithal edilirken, sektörde 37 dolarlık ara/yatırım malı ithal edildiği görülmektedir.  
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               (Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2012) 

 

Ar-Ge Rakamları 

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri kapsamında yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de 

gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,8 artarak, 17 milyar 

598 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Bir önceki yıl yüzde 0,95 olan gayrisafi yurtiçi Ar-Ge 

harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı, 2014 yılında yüzde 1,01’e 

yükselmiştir (TÜİK; Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2014 Haber Bülteni, 

17.11.2015-Sayı: 18661).  

Elektrikli teçhizat sektörünün Ar-Ge harcaması 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26 

artarak 465 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve sektörün Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının, 

Türkiye içerisindeki payı yüzde 2,64 olmuştur. İmalat sanayi Ar-Ge harcaması içerisindeki payı 

ise yüzde 10 olup “Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı” 

sektöründen sonra ikinci sırada yer almaktadır.  

2014 yılı verilerine göre Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden Türkiye genelinde 115 bin 444 

Ar-Ge personeli çalışmaktadır. İmalat sanayinde bu rakam 28 bin 583 olup, elektrikli teçhizat 

imalatı sektöründe 3 bin 658 kişidir. Sektör, imalat sanayi genelinde istihdam edilen TZE 

cinsinden Ar-Ge çalışanının yüzde 13’üne sahiptir. 

Diğer önemli bir veri ise; 2016 yılı itibariyle Türkiye’de 246 Ar-Ge Merkezi olup, sektör 

sınıflamasına göre 15 tanesi elektrik-elektronik alanındadır. 

Türkiye’de bulunan 246 Ar-Ge merkezinin 23 tanesi İzmir içinde olup, bu merkezlerin 8’i 

İAOSB bünyesinde yer almaktadır. 8 merkezden 1 tanesi elektrik-elektronik alanında faaliyet 

göstermektedir. 

 

 

 

 

2011 YILI-İMALATIN İTHALAT BAĞIMLILIĞI (yüzde) 

TR Elektrikli 

Teçhizat 

Plastik Tekstil Hazır 

Giyim 

Kimya 

43 37 45 43 19 56 
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Kümelenme: 

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi 

çalışması kapsamında hazırlanan Kümeler İçin Ortak Rekabet Alanları Stratejisi Raporu’na göre 

Türkiye’de 356 tane küme veya potansiyel küme mevcuttur. Bunların yüzde 2’si elektrikli 

ekipman sektöründedir. Bunlar İstanbul, Manisa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Tekirdağ illerinde yer 

almaktadır. İzmir’de 8 adet küme oluşumu mevcut olup, hiçbiri elektrikli teçhizat imalatı 

sektöründe yer almamaktadır. 

 

 

İzmir’e genel bakış 

2013 yılı TÜİK verilerine göre İzmir’de imalat sanayinde 24 bin 182 işletme olup, 639 tanesi 

yani yüzde 2,6’sı elektrikli teçhizat imalatı sektöründe faaliyette bulunmakta ve bu işletmelerde 

toplam 6 bin 124 çalışan istihdam edilmektedir. Bu rakam ile İzmir imalat sanayisinde 

çalışanların yüzde 3’ü sektörde istihdam edilmektedir. 

İzmir’in imalat sanayi cirosu içerisindeki payı yüzde 1,9’dur. Yine Türkiye İhracatçılar Meclisi 

2015 yılı verilerine göre İzmir’in toplam ihracatı yaklaşık 8 milyar dolar iken, sektörün toplam 

ihracatı 249 milyon dolardır. Sektörün, İzmir’in toplam ihracatı içindeki payı yüzde 3’tür.  

 

İAOSB Saha Analizi Bulguları - Michael E. Porter’in Rekabet Elması Modeli Yöntemi 

 

Coğrafya ve Faktör Koşulları 

Çalışmaya katılan katılımcılarımıza “İAOSB’de yer almanın avantajları nelerdir?” diye 

sorduğumuzda; yüzde 55’i “Lojistik maliyet, ulaşım kolaylığı” unsurunu, yüzde 44’ü ise “altyapı 

olanakları” unsurunu ilk 3 sıradan birine yerleştirmiştir. “Tüm taşıma ve yerleşim masraflarınız 

karşılansa firmanızı Türkiye’nin bir başka yerine taşımayı düşünür müsünüz?” sorusuna; 

Katılımcılarımızın yüzde 61’i sırasıyla, altyapı kalitesinin diğer OSB’lere göre daha iyi seviyede 

olması, Bölgesel sahiplik yapısı, müşterilere yakınlık ve ulaşım kolaylığı gibi nedenlerle 

“taşımam” yanıtını vermiştir. “Türkiye’deki hangi yer sizin sektörünüzde yapılan iş için en iyi 

yerdir?” sorusuna işletmelerin yüzde 55’i İzmir dışında bir adres göstermiş; müşteriye, 

hammaddeye yakınlık, ticaret avantajı, işgücü teminindeki kolaylık sebepleriyle İstanbul’u 

seçmişlerdir.  

Sektör genelinde teknolojinin yerinin belirlenmesi amacıyla yöneltilen sorulara alınan yanıtlar 

ışığında, son 3 yılda, 15 firma makine satın almış, 2015 yılında firma başına düşen yeni makine 
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yatırımı 1 milyon 283 bin 122 TL, makine bakım harcaması ise 118 bin 868 TL olmuştur. 

Firmaların yüzde 50’si kredi kullandığını, yüzde 88’i ise işletmesini büyütmeyi düşündüğünü 

belirtmiştir. Büyüme, yeni pazarlara erişim, ürün çeşitlendirmesi, yeni yatırımlar, istihdam artışı, 

Ar-Ge ve tasarım merkezi kurulması, alansal büyüme ve üretim kapasitesinin artırılması şeklinde 

planlanmaktadır. Firmaların yüzde 66’sı Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdiklerini, bu çalışmaların 

toplam ciroları içerisinde yaklaşık payının yüzde 5,78’lik bir oranı kapsadığını belirtmişlerdir. 

TÜİK; Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2014 Haber Bültenine göre; Türkiye’de 

Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı 2014 yılında yüzde 1,01 

olmuştur. Bu rakamlar ile; İAOSB’deki elektrikli teçhizat sektörünün Türkiye genelinin üzerinde 

olduğunu söyleyebiliriz. Saha analizimizde Ar-Ge çalışmalarının önemi Katılımcılarımız 

tarafından “İster genel ekonomik kriz, isterse ihracat krizi olsun Ar-Ge çalışmalarımızdan 

vazgeçmeyeceğiz. Mutlaka akıllı ürünlere yönelmeliyiz.” ifadeleriyle belirtilmiştir. 12 firmamız 

tam kapasite ile üretim yapmadıklarını belirtirken kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 65 

olarak hesaplanmıştır. Türkiye ortalaması yüzde 76 olup, bu rakamın ne yazık ki gerisinde 

kalınmaktadır. 

Firmalarımızın çalışan sayılarına odaklandığımız bu bölümde; İAOSB’de elektrikli teçhizat 

sektöründe ortalama çalışan sayısının 67, yine ortalama değerlerle, mühendis sayısının 9, Ar-Ge 

çalışmalarında görev alan istihdam sayısının 8, yabancı dil bilen çalışan sayısının ise 12 olduğu 

görülmektedir. 2012- 2015 yıllarında İAOSB’de yer alan farklı 4 sektörde yapılan saha analizi 

çalışmalarının verileri ile bu rakamlar karşılaştırıldığında; elektrikli teçhizat sektörü ortalama 

çalışan sayısı açısından tekstil ve hazır giyim ile plastik ve kauçuk sektörlerinin gerisinde 

kalırken, kimyasal ürünler ile gıda ve içecek sektörlerinin ilerisindedir. “Mühendis” ve “Ar-Ge 

çalışmalarında yer alan istihdam” ortalamaları açısından da diğer tüm sektörlerin ilerisine 

geçmiştir. 

  İAOSB 

Elektrikli 

Teçhizat 

İmalatı 

Sektörü       

(2016) 

İAOSB 

Kimyasalların ve 

Kimyasal 

Ürünlerin 

İmalatı Sektörü 

(2015) 

İAOSB 

Tekstil ve 

Hazır 

Giyim 

Sektörleri 

(2014) 

İAOSB 

Gıda ve 

İçecek 

Sektörü 

(2013) 

İAOSB 

Plastik 

ve 

Kauçuk 

Sektörü 

(2012) 

Ortalama çalışan sayısı 67 47 91 65 105 

Ortalama Mühendis sayısı 9 8 6 4 5 

Ortalama Ar-Ge çalışmalarında 

yer alan çalışan sayısı 
8 7 4 2 2 

Kaynak: İAOSB Sektörel Çalıştay Raporları Saha Analizi Çalışmaları 2012-2016 
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Mesleki teknik eğitim ihtiyaçlarının sorgulandığı bu bölümde; iş güvenliği, ilk yardım, Mesleki 

Yeterlilik Belgesi (MYK), plastik ekstrüzyon, yüksek ve alçak gerilim, mekanik tesisat,  

otomasyon ve yalın üretim teknikleri konularındaki eğitim ihtiyaçları öne çıkmaktadır. 

 

Rekabet Yapısı ve Firma Stratejisi  

Araştırmamızın başında bahsettiğimiz analiz yöntemimiz olan Michael E. Porter’ in “Ulusların 

Rekabet Avantajı” (Competitive Advantage of Nations, 1990) kitabında bahsettiği Rekabet 

Elması Modeli üzerine kurduğu temel varsayımlardan 

“…Uluslararası alanda rekabet küresel olabilir, ancak rekabet anlayışının kaynağı 

lokaldir …” biçimindeki ifadesi, “herhangi bir sektörün uluslararası arenada güçlü 

konuma gelmesini sağlayan lokal koşullar nelerdir” sorusunun yanıtını aramaktadır. 

(aktaran:Koray Gürpınar, Mehmet Barca, Türk Mobilya Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü 

Düzeyi ve Nedenleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi,2007) 

Saha analizinin bu bölümünde firmaların rekabet olgusunu, yerel rekabet türlerini, rekabetin 

neye dayandığını, rekabeti belirleyen kuralları ve alınan teşvikleri inceledik.   

Bu kapsamda yaptığımız değerlendirmelere göre; saha analizine katılan firmaların yüzde 55’i 

son 3 yılda sektörde firmaların sayısının arttığını belirtirken, bunun nedenini ağırlıklı Bölge içi 

ve ulusal yerel yatırımlara dayandırmaktadırlar. Küçük bir grup, merdiven altı üretim yapan 

firmalar, küçük girişimciler ve mevcut yerel firmaların yan ürünleri vasıtası ile arttığını 

belirtmiştir. Firmaların yalnızca yüzde 16’sı rekabetin çalışmalarını olumlu yönde etkilediğini 

söylerken, yüzde 50’si olumsuz etkilediğini dile getirmektedir. Olumsuz etki olduğunu düşünen 

firmalar, pazar payının azaldığını, sadece fiyat odaklı rekabet edildiğini, dolaylı etkisinin de 

piyasadaki kalitesiz ürün artışı olduğunu, “Sektördeki firmaların rekabeti bazen abarttığı, fiyat 

odaklı rekabet ettiği ve olması gereken standart kalitenin altına indikleri” açıklamasıyla yapmış, 

bu sistemi durduracak yerleşik iş ahlakından uzaklaşıldığını ifade etmişlerdir. Olumlu olduğunu 

düşünenler ise yaşanılan rekabet baskısının işlerini avantaja çevireceğini, farklı alanlardaki 

çalışmalara katılım için motivasyon kaynağı olacağını düşünmektedirler. Katılımcılarımız 

Bölgedeki rekabetin temelini ezici ağırlıkla maliyete hemen ardından da kaliteye 

dayandırmaktadır. Sırasıyla, ürünün zamanında teslimi/termini, ürün ve teknoloji gelişimi, 

siyaset ve son olarak yatırım azlığı diğer ifade edilen rekabet unsurlarıdır.  
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Çalışmaya katılanlar, ana rakiplerinin Türkiye’deki firmalar, ikinci sırada ise gelişmiş 

ülkelerdeki firmalar olduğunu vurgulamıştır. Firmaların yüzde 66’sı aile şirketidir. Ayrıca, 

yabancı ortaklı ve çoklu ortaklı şirketler de yer almaktadır. Araştırmaya katılan 18 firmamızdan 

17’sinin web sayfası bulunmakla birlikte, 2 firmamız web sayfasını tanıtım dışındaki amaçlar 

için de kullanmaktadır. 10 firmamız ulusal, 10 firmamız uluslararası fuarlara iştirakçi olarak 

katılmaktadır. Sektörün önemli fuarları; Dubai-Middle East Electricity, WIN Otomasyon-

Endüstriyel Otomasyon (İstanbul), Frankfurt Light and Building, Hannover Messe Uluslararası 

Sanayi ve Türkmenistan Uluslararası Enerji, Elektrik Endüstrisi Fuarlardır. Firmaların yüzde 

67’si kalite vb. belgeler sahip olup başlıcaları, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, TSE Ürün 

Yeterlilik Belgesi, TS EN 60598 Serisi Aydınlatma Deney Standartları, ENEC Belgesi, ISO 

50001 Enerji Yönetimi, VDE Alman Test Sertifikasyonu’dur. 11 firmamızda 25 marka tescili, 8 

patent, 7 endüstriyel model, 7 faydalı model vardır. Diğer yandan, firmalar arası işbirliğinin ve 

sosyal sermayenin varlığının sorgulandığı sorulara alınan yanıtlara göre ticari işbirliklerinin; 

firmalar arası bilgi paylaşımı, lobi faaliyetleri, tedarikçi ile ortaklaşa yapılan Ar-Ge ve eğitim 

alanındaki işbirliği, tedarikçiye iş aktarılması şeklinde gerçekleştirildiği belirtilmiştir. 

Görüşmelerde, Ar-Ge çalışmalarına verilen desteklerin sektörün büyümesini tetikleyen son 

derece önemli bir unsur olduğu da ifade edilmiştir. Bu bağlamda; desteklerden firmaların yüzde 

55’i yararlanmaktadır. Sırasıyla en çok destek alınan kuruluşlar; KOSGEB, TÜBİTAK, İZKA,  

T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji 

Geliştirme Vakfı’dır (TTGV). Araştırmaya katılan firmaların yüzde 61’i, üniversitelerle işbirliği 

içersinde bulunduğunu belirtmiştir. Bu işbirliklerinin çeşitleri ise; 

 Profesörlerin sunduğu hizmetlerden yararlanılması, 

 Üniversiteler tarafından verilen eğitimlere katılım sağlanması, 

 Üniversitelerin araştırma ve geliştirme programlarından yararlanılması ve araştırma 

projelerine katılım sağlanması, 

 Yerel üniversitelerden mezun olanların istihdam edilmesi ve stajyer öğrenci alınması, 

 Üniversite öğrencileri tarafından işletme ziyaretleri yapılması, 

 Üniversitelerin projelerine tedarikçi hizmeti verilmesi, 

şeklindedir. 
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Müşteri Beklentileri ve Talep Yapısı 

Bu bölümde, ana müşteri grupları belirlenmiş, müşteriler kritik önemlerine göre 

sınıflandırılmıştır. Müşteri talepleri ve taleplerdeki artış-azalışlar irdelenmiştir.  

Saha analizine katılan firmaların yüzde 64’ü son 3 yılda ürünlerine talebin arttığını belirtmiştir. 

Talepteki bu artışa ve büyümenin esas kaynağına bakıldığında, ulusal ölçekteki büyüme dikkat 

çekmektedir. Hızlı büyüyen nüfus akabinde büyüyen konut inşatları, üretim yöntemlerinin 

gelişmesi ve buna bağlı teknolojik ürünlerin üretilmesi, ürün bulma kolaylığı, müşterilerin 

ağırlıklı fiyat odaklı olmasına rağmen kaliteye önem vermesi ve yurtiçi piyasada bu ürünleri 

üretebilecek potansiyele ulaşması ulusal odaklı büyümeyi desteklemiştir. Gelecek 5 yıldaki 

büyümenin kaynağının ise yine önce ulusal sonra da uluslararası ölçekte gerçekleşeceğini tahmin 

ettiklerini belirtmişlerdir.  

İşletmelerin yüzde 66’sı üretimlerinin ortalama yüzde 30’unu ihraç etmektedir. Ağırlıklı ihracat 

yapılan ülkeler; Afrika Ülkeleri, Irak, İran, Pakistan, BAE, Hindistan, Suriye, AB Ülkeleri, Türki 

Cumhuriyetler, Rusya, Vietnam’dır. TİM’in 2015 raporuna göre; Türkiye’nin 2023 ihracat 

hedefi 500 milyar dolar iken, sınıflandırılmış 26 sektörün yenilenmiş hedefleri ise 571,80 milyar 

dolardır. Alt sektörlere göre hedeflere bakıldığında elektrikli teçhizatın da içerisinde yer aldığı 

“elektrik-elektronik ve hizmet” başlıklı sektörün 2023 hedefi 45 milyar dolar olup, yıllık 

ortalama yüzde 15 büyüme ile bu hedefe ulaşılması öngörülmektedir.  

Saha analizi bulgularına göre İAOSB’de elektrikli teçhizat sektöründe faaliyette bulunan 

firmaların yüzde 68’i sanayiden sanayiye, yüzde 21’i kamuya satış yapmaktadır. Sanayi müşteri 

grupları; inşaat, elektrik, otomotiv, savunma sanayi, asansör ve kayar kapı üreticileri, çimento 

demir-çelik, araç üstü ekipmanları, yat-marin, makine imalatı, petro kimya-rafineri, gıda, 

biyogaz sektörlerinden oluşmaktadır. Verilerden elektrikli teçhizat sektörünün, son derece farklı 

alanlardaki sektörler için tedarikçi olduğu görülmektedir. Görüşmelerde, elektrikli teçhizat 

sektöründe üretilen her bir ürünün sanayinin her kolunda, hem doğrudan ilişkili hem de dolaylı 

ilişkideki her bir sektörde kullanıldığı vurgulanmıştır. 

 Müşteri beklentilerinde ise sırasıyla; fiyat, kalite, tasarım, zamanında teslim, satış sonrası servis, 

yenilik, kullanım ömrü unsurları görülmektedir. Firmalar, satışlar sırasında en çok vadelerin 

uzun olması, tahsilat sorunları, genel çek sistemi, düşük karlılık/fiyat rekabeti, düşük fiyatlı 

kalitesiz ürünlerin piyasa istilası sorunlarını yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 
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İlişkili olduğu ve desteklediği sektörler 

Saha analizi esnasında görüşülen firmalar elektrikli teçhizat sektörünü destekleyen ve çevreleyen 

endüstrilerin; metal, elektrik, plastik, inşaat, enerji, lojistik, elektronik, petrokimya, otomotiv 

şeklinde olduğunu belirtmişlerdir. Elektrikli teçhizat sektörü, bu sektörlerde yaşanacak 

ekonomik, teknolojik ya da talep arttırıcı etki yaratan benzeri gelişmelerden olumlu etkilenirken, 

ilgili sektörlerde yaşanacak negatif bir gelişmeden de olumsuz yönde etkilenecektir. Kritik ve 

önemli tedarikçi grupları arasında yoğunluk sırasına göre, metal sanayi, elektrik ürünleri, plastik 

sanayi, kimya sanayi yer almaktadır. 

İAOSB’deki firma temsilcilerinin işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlar arasında,  

 EMO-Elektrik Mühendisleri Odası 

 EBSO 

 EMSAD-Elektromekanik Sanayiciler Derneği 

 Gediz Elektrik 

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

 KESİD-Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği 

 TSE  

yapılarının isimleri sayılmıştır.  

 

Çalıştay 

Çalıştayın ilk bölümü, saha analizinde belirlenen sektör verileri ve ortak sorunların bulunduğu 

bir sunum ile açılmıştır. Çalıştaya İZKA, KOSGEB Kuzey Hizmet Merkez Müdürlüğü, TSE 

İzmir Müdürlüğü, EMSAD ve Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurumlarından katılım 

ve katkı sağlanmıştır.  

Bu sorunlar dört ana başlık altında incelenmiştir.  

1- Hammadde, Yarı Mamul ve Makine, 

2- Ar-Ge ve Teknoloji,  

3- İnsan Kaynağı ve Eğitim,  

4- Maliyet ve Finansman, 

Saha analizinden elde edilen bulgulara, Çalıştay katılımcılarının gündemindeki başka sorunlar da 

eklenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda ana sorun alanları altında ifade edilen sorunlar aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır.  
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Hammadde, Yarı Mamul ve Makine, 

  

 Hammadde ve yarı mamulde yurt dışına 

bağımlılık  

 Uzakdoğu ülkelerinden yapılan ithalatlar  

 Mamul ya da yarı mamul al-satçılığı 

 Yerli makine üretiminin olmaması 

 Yurtiçi piyasaya kalitesiz malın 

girmesine engel olacak mevzuat eksikliği 

 Devletin makine&teçhizat desteğinin 

yetersiz olması 

 Özel tüketim vergileri gibi doğrudan 

vergilerin hammadde maliyetlerini 

arttırması 

Ar-Ge & Teknoloji  

 Test ve ölçüm için Türkiye’de bulunan 

akredite laboratuvar ve kurumların 

yetersizliği  

 Ar-Ge merkezlerinin farklı lokasyonlarda 

olması 

 Türkiye’nin dünyada olan gelişmeleri 

takip etmekte gecikmesi  

 Standart ve direktiflerin göz ardı edilmesi  

 Standartların firmalara göre değişim 

göstermesi  

 Test hizmetleri için KOSGEB ya da 

farklı destek kuruluşlarının destek 

programları üretmemesi ya da desteklerin 

yüksek test bedelleri için yeterli 

olmaması  

 Ulusal fon kaynaklarından yeterince 

faydalanamamak  

İnsan Kaynağı ve Eğitim  

 Nitelikli personel bulma sıkıntısı (hem 

mühendis hem teknisyen düzeyinde)  

 Akademisyenlerin bilgi ve yaklaşımının 

teorik kalması  

 Sanayicilerin üniversitelerle ilişkilerinin 

zayıf olması  

 Üniversitelerin, elektrik-elektronik 

mühendisliği bölümlerinde elektronik 

alanının öne çıkması  

 Teknik lise öğrencilerinin bu alanı 

seçmemeleri  

 Teknik lise okul müfredatının sektörün 

ihtiyacını karşılamaması  

 

Maliyet ve Finansman  

 İç piyasanın çek ile dönmesi 

 Çek vadelerinin uzun olması 

 Kur farklarından doğan risk 

 Ödeme vadelerinin uzun olması 

 Yıkıcı fiyat rekabeti 

 Bilgi birikimi düşük girişimcilerin 

sektöre girmesi, kalitesiz ürünlerin piyasa 

fiyatlarını olumsuz etkilemesi 

 İzmir’in yatırım ve teşvikler konusunda 

geride kalması 

 KDV’nin bazı sektörlerde aşağı 

çekilmesine karşın bu sektör için 

indirim/istisna çalışmalarının 

yapılmaması 

 Elektrik dağıtımı ve enerji verimliliği 

gibi konularda makro düzeydeki politika 

eksikliği 

 Kurum ve kuruluşların müşteri ve 

finansman bulma konusunda destek 

çalışmalarının yetersiz olması 
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Çalıştayın ikinci bölümünde sektörün gelişiminde engelleyici olan bu sorunların üzerinde 

tartışılarak, alınması gereken ortak önlemler ve ortak hedefler görüşülmüştür. Birbiri ile ilişki, 

aralarında neden-sonuç ilişkisi bulunan tüm bu sorunların çözümlerine yönelik yapılması 

gereken faaliyetler ortaya konmuştur.   

Sektörün gelişimini sağlayacak ana hedeflerin 3 başlık altında toplanması mümkün olmuştur. 

 

Hedef 1: Eğitim Kurumları ile Sanayi İşbirliğinin Güçlendirilmesi Çalışmaları,  

Çalıştay katılımcıları bu hedef başlığı altında, teknik liselerin pratiğe yakın bir müfredata sahip 

olmadıklarını ve hem teknik lise hem de üniversite öğrencilerinin eğitim süreleri boyunca sanayi 

içinde yeterince vakit geçirmediğinin altını çizmiştir. Mesleki eğitimin uğradığı erozyon odak 

nokta olmuştur. Meslek lisesi mezunlarının üniversite hedefiyle 2 yıllık okullara kayıtlanması ve 

burada alınan eğitimin yeterli olmaması eleştirilmiştir. 

İlgili sorun başlığının çözümüne yönelik öneriler ise hem eğitim kurumları hem de sanayicinin 

ortak fikri olarak; 

- Meslek lisesi öğrencilerinin okul hayatları başından itibaren sanayi içinde olmasına 

yönelik her iki tarafın da sık sık birbirlerine ziyaretler gerçekleştirip, gerekli etkinlikleri 

düzenlemesi, 

- Üniversitelerin, öğrencilerinin işletme ziyaretleri gerçekleştirmesine yönelik 

organizasyonlar yapması, 

- Üniversitelerin, alt sektör odaklı olmak üzere akademisyenler ile firma temsilcilerini bir 

araya getirecek etkinlikler planlaması, 

- Bitirme projeleri üzerine aktif çalışmalar yapılması, 

- Sanayicilerin teknoloji transfer ofislerine daha çok başvuru yapması, 

- Üniversite kadrosunun iş yükünün çok ağır olması ve her alana yetememesi sebebiyle 

kadrolarının genişletilmesi, 

- Tasarım bakış açısına sahip mühendislerin yetiştirilmesi, 

- Bitirme projesi konularının sanayinin ihtiyacına yönelik olarak seçilmesinin gerekliliği 

üzerinde durulmuştur.  

Çalıştay’da İŞKUR’un stajyer öğrencilere yönelik desteği vurgulanarak, öğrencilerin sigorta 

primlerinin ödendiği belirtilmiştir. Çalıştay katılımcıları ayrıca üniversite ve meslek lisesi 

temsilcileri ile somut anlamda atılımlar yaparak, projeler bazında ziyaret gerçekleştireceklerini 

ifade etmişlerdir. 
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Hedef 2: Türkiye’de Sektör İhtiyaçlarına Cevap Verecek Laboratuvar ve Test Merkezleri 

Oluşturulması,  

Saha görüşmelerinde firma temsilcileri; bazı testleri yurtdışında yaptırdıklarını, yurt dışı akredite 

merkezlerde yapılan test maliyetlerinin bütçelerinin önemli bir kısmını kapsadığını, bu nedenle 

Türkiye’deki test ve akreditasyon merkezleri sayısının arttırılmasının önemini vurgulamışlardır. 

Üniversite, firma, kurum, dernek vb. birçok kuruluşun, gerekli ayna komitelerde (Ayna 

Komiteler; ISO, IEC, CEN ve CENELEC teknik komitelerinin ulusal yansılamaları olan 

komitelerdir.) yer alarak örgütlenmeye başlaması ve kurulacak akredite laboratuvarların 

bağımsız tüzel kişilikte olmasının gerekliliğinin altı çizilmiştir. Kurum temsilcileri tarafından, 

2016 devlet yatırımları bütçesine “Yüksek Güç ve Kısa Devre Mekanik Dayanım 

Laboratuvarı” kurulumu için bütçe konulduğu, yeterli desteğin bulunabilmesi halinde bu 

çalışmaların 4 ana gruba; standartları belirleyen kurumlara, üniversitelere, sanayicilere, ayrıca 

Türkiye’ye ithalatı yapılan elektrik makinelerinin gümrük laboratuvarı işlemlerine fayda 

sağlayacağı ifade edilmiştir. Özellikle sanayiye ve üniversitelere sunulan desteklerin önemi 

vurgulanmıştır. KOSGEB ve İZKA temsilcileri tarafından teknik yardım masalarından 

bahsedilmiş, işbirliği güç birliği destekleri vurgulanmış, çalıştay katılımcılarını birebir ziyaret 

etmek istediklerinin altı çizilmiştir.  

Bu noktalara ilave olarak, üniversite temsilcileri, akredite laboratuvarlarının varlığının 

akademisyenleri daha çok sanayiye yaklaştıracağını, üniversite-sanayi ilişkisine artarak birçok 

sorunun ortak analizinin birlikte bu merkezlerde yapılabileceğini belirtmişlerdir. Bütün bunların 

sonucu olarak pratiğe daha yakın donanımlı öğrenciler yetişecek, Ar-Ge faaliyetleri de artacaktır 

görüşleri paylaşılmıştır. Sanayi kanadı ise laboratuvarların kurulmasının, bilgi birikimi düşük 

girişimcilerin sektöre girmesini engelleyeceğini dile getirmiştir. 
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Hedef 3: Test ve Analizlere Yönelik Devlet Desteklerinin Geliştirilmesi ve Kurumlar ile 

İşbirliğinin Güçlendirilmesi, 

Çalıştay katılımcılarımız test, laboratuvar desteği gibi özellikli konulardaki destek miktarlarının 

sanayinin ihtiyaçlarını karşılamadığını, destek miktarlarının artırılmasına yönelik çalışmaların 

gerektiğini ifade etmişlerdir. Çalıştaya katılan destek kurumları bu konuda çalışma başlattıklarını 

önümüzdeki günlerde katılacakları komisyonlarda, katılımcılarımızdan gelen bu bilgileri 

paylaşacaklarını ifade etmişlerdir. Çalıştayda, KOSGEB’in algısının geçmişten bugününe çok 

değiştiği, kendini sürekli geliştiren bir kurum haline geldiğini belirtilmiştir.  

KOSGEB’in önemli desteklerinden birisi olan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama 

Destek Programı’nın, patent sahibi firmaların çıktısının seri üretime geçirilmesinde katkı 

sağladığı bir kez daha vurgulanmıştır.  
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