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BAKAN VARANK:
“EKONOMİ DAHA DA GÜÇLENECEK”
2 Bin Kişilik İstihdam
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
Çankırı’nın Çerkeş ilçesindeki Organize Sanayi
Bölgesinde (OSB) 10 fabrikanın toplu açılış törenine
katıldı. Burada yaptığı konuşmada, 600 milyon
liralık yatırıma ev sahipliği yapan üretim merkezinin
tam kapasiteyle çalıştığında 2 binin üzerinde kişiye
ekmek kapısı olacağını ifade eden Bakan Varank,
OSB’de tekstilden mobilyaya, makineden metal
işlemeye varıncaya dek pek çok farklı sektörde
üretim gerçekleştirileceğini dile getirdi.
Ülke Ekonomisine Katkı
Burada üretilen ürünlerin sadece iç piyasaya
sunulmakla kalmayacağını anlatan Varank, “İhracatla
da ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Çankırı
yılın 8 ayında %28’lik bir ihracat artışını yakaladı.
Bu yatırımlarla ihracat artışlarının artarak devam
edeceğinden hiç kuşkum yok” şeklinde konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde 25 Eylül’de
gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgesi Toplu Açılış
Töreni’nde konuştu. Ekonominin günden güne daha
da güçleneceğine dikkati çeken Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Varank, eylül ayı sektörel güven endeksinin
açıklandığını kaydetti. Ekonomideki beklentilerin her
geçen gün daha iyiye gittiğini anlatan Bakan Varank,
“Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz”
dedi.
Çankırı’daki 600 milyon liralık yatırıma ev
sahipliği yapan üretim merkezinin tam kapasiteyle
çalıştığında 2 binin üzerinde kişiye ekmek kapısı
olacağını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank,
kaynaklarını yatırım ve istihdama yönlendirmeleri
konusunda yatırımcılara çağrıda bulundu.
Açılış törenine, Bakan Varank’ın yanı sıra AK Parti
Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu,
Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı
Milletvekili Salim Çivitcioğlu ile belediye başkanları
ve vatandaşlar katıldı.

4
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13 Bin Kişi İstihdam Edildi
Çankırı’nın Orta Anadolu’daki güçlü üretim
merkezlerinden biri olmasını istediklerini belirten
Varank, bu amaçla kente çeşitli alanlarda destek
sunmaya devam edeceklerini vurguladı. Çankırı’da
17 senede 5 milyar liralık sabit yatırımı teşvik edip, 13
bin kişinin istihdam edilmesini sağladıklarına işaret
eden Varank, teknoparkta savunma, biyoteknoloji,
elektronik, haberleşme, yazılım, nanoteknoloji ve
ileri malzemeler alanlarında kümelenmeler olmasını
planladıklarını anlattı.
100’den Fazla Proje
Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile
bölgesel kalkınma desteklerinin de Bakanlıklarının
kontrolünde yürütüldüğüne değinerek, “Bu manada
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımız (KUZKA)
Çankırı’da 100’den fazla projeye 65 milyon liralık
destek sağladı. Ajans desteğiyle kurulan güneş
enerjisi santrali sayesinde temiz enerji üretimi
yapılarak, belediye bütçesine her yıl 1 milyonun
liranın üzerinde net katkı veriliyor. Çerkeş OSB’nin
doğal gaz altyapısı, ajansımızın destekleriyle

HABER

tamamlandı. Biliyorsunuz şehrimizde sicil almış
6 organize sanayi bölgesi bulunuyor. Korgun,
Şabanözü ve Çerkeş OSB’lerinin altyapı inşaatları
büyük ölçüde tamamlanmış durumda ancak doluluk
oranları hâlâ arzuladığımız seviyelerde değil”
ifadelerini kullandı.

milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırladık ve
Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken oldukça
somut ve iddialı hedefler koyduk. 5 ana politika
eksenimiz var” diye konuştu.
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi

Bakan Varank, finansman maliyetleri ve enflasyonun
düştüğünü, döviz kurlarında istikrarı yakaladıklarını
kaydederek, “Eylül ayı sektörel güven endeksleri
açıklandı. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde
güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor.
Yani ekonomideki beklentiler her geçen gün daha
iyiye gidiyor. Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme
gayretindeyiz” şeklinde konuştu.

Ekim ayında stratejilerinin omurgasını oluşturan
teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı için çağrıya
çıkacaklarını bildiren Varank, “Programla birlikte
yüksek katma değerli ürünlerin yerli imkân ve
kabiliyetlerle üretimini amaçlıyoruz. Bunun için odak
sektörlerdeki öncelikli ürünleri belirledik, bunları
destekleyeceğiz. Bu kapsamda tüm destekleri bir
bütün halinde yönetecek, alıcı ve üreticiyi aynı anda
teşvik edeceğiz. Bu, Türkiye’de ilk defa oluyor”
ifadesini kullandı.

Üretim İçin Doğru Adres

İlk Yatırım Başvuruları

Yatırımcılara çağrıda bulunan Varank, “Ekonomi
günden güne daha da güçlenecek. Hazır kurulu
üretim altyapıları varken, kaynaklarınızı yatırıma
ve istihdama yönlendirmenin tam zamanı. Çankırı,
insan kaynağı ve lojistik açıdan sunduğu avantajlarla
üretim için çok doğru bir adres. OSB’lerimiz
emrinize amade. Buradaki imkânlardan en iyi şekilde
faydalanmaya odaklanın” değerlendirmesinde
bulundu.

İlk defa işin hem arz hem de talep tarafını
buluşturan, somut desteklere döken bir program
uygulanacağının altını çizen Varank, “Program
kapsamında stratejik ya da proje bazlı yatırım
teşviklerimizi girişimcilerin hizmetine sunacağız.
Pilot uygulama olarak makine sektörüyle başlıyoruz.
Ürün listemiz geçen hafta Resmî Gazete’de
yayımlandı. Önümüzdeki günlerde ilk yatırım
başvurularını almaya başlıyoruz. Bu programı
lütfen yakından
takip edin,
müşterinizi de
bulup kapımızı
çalmanızı
bekliyoruz.
Biz güçlü ve
dinamik bir
ülkeyiz. Küresel
ekonomide
daha üst
basamaklarda
olmayı hak
ediyoruz.
Hedeflerimize
ulaşmak için
her türlü imkânı
seferber ediyor, üzerimize düşenleri fazlasıyla yerine
getirmeye çaba gösteriyoruz” dedi.

Sektörel Güven Endeksi

2023 Sanayi
ve Teknoloji
Stratejisi
Türkiye’nin
önünde dört
yıllık kesintisiz
bir reform ve
atılım dönemi
olduğuna işaret
eden Bakan
Varank, daha
güçlü bir Türkiye
için kolları
sıvadıklarını
ve yönlerini
belirlediklerini
ifade etti. Katma değerli üretim ve teknoloji
liderliğinde yeni bir başarı hikayesinin yazılacağını
belirten Varank, “Bu yolda atacağımız adımları
geçtiğimiz günlerde açıkladığım 2023 Sanayi ve
Teknoloji Stratejimiz belirleyecek. Bu stratejiyi

Bakan Varank, törenin ardından OSB’de bulunan
sanayi tesislerini gezdi.

EKİM 2019

5

“PROGRAMIMIZ KAPSAMINDA
HAYATA GEÇİRİLEN PROJELERİN
ÜLKEMİZ KALKINMASINA BÜYÜK KATKI
SAĞLAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ”
Mustafa ERDOĞAN / AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü

Bakanlığımız, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
arasındaki mali iş birliği (IPA) kapsamında, 2007
yılından bu yana Rekabetçi Sektörler Programı’nı
uygulamaktadır. Bu program aracılığıyla ülkemizin
farklı bölgelerinde, pek çok sektörde büyük ölçekli
projeler geliştirilmekte ve bu projelere mali destek
sağlanmaktadır.
Programımızın 2007-2013 yılları arasını kapsayan
birinci dönemi “Bölgesel Rekabet Edebilirlik”
temasıyla planlanmıştı. Bu çerçevede, iş ortamının
iyileştirilmesi, işletme kapasitelerinin artırılması ve
girişimciliğin teşvik edilmesine öncelik verildi.
Ar-Ge ve inovasyon altyapıları kurulmasından, imalat
sanayinin güçlendirilmesine, KOBİ’lerin finansmana
erişim olanaklarının artırılmasından turizm
altyapısının geliştirilmesine kadar oldukça geniş bir
yelpazede projeler hayata geçirildi. Bu dönemde 43
ilde yürütülen 46 projeye 520 milyon avro tutarında
bir kaynak sağlandı.
Programımızın ilk döneminde;
•

6

İmalat altyapısını geliştirmek için 10 iş geliştirme
merkezi,

EKİM 2019

•

KOBİ’lerin ortak kullanımına yönelik 9 ortak
kullanım tesisi,

•

3 lisanslı depo ve 1 lojistik merkez,

•

Ar-Ge altyapısını geliştirmek üzere 8 merkez ve
laboratuvar kuruldu.

•

Turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik 7
cazibe merkezi oluşturuldu.

•

KOBİ’lerin finansmana erişimine yönelik olarak
1 milyar avro kredi hacmi yaratılarak, 15.771
KOBİ’ye finansal destek sağlandı, 51.7 milyon avro
tutarında girişim sermayesi desteği verildi ve 40
milyon avro tutarında kredi garantisi oluşturuldu.

•

Bunların yanında, kurulan 16 yeni iş kümesinden
500’e yakın KOBİ’nin yararlanması sağlandı, en az
1.300 KOBİ’ye doğrudan ve ücretsiz danışmanlık
hizmeti verildi ve 400 civarında KOBİ’ye iş ve
yatırım planı hazırlandı.

Bu dönemde Programımız kapsamında finansman
sağladığımız Gaziantep Bölgesel Endüstriyel
Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)
projesinin detaylarını derginin ilerleyen sayfalarında
bulabilirsiniz. Bu ayki tema konularımızdan olan
yaratıcı endüstriler bağlamında GETHAM, Türkiye’nin
ilk bölgesel tasarım merkezinin kuruluşuna vesile
olan bir proje olarak öne çıkmaktadır.
Rekabetçi Sektörler Programımızın 2014-2020
yıllarını kapsayan ikinci döneminde ise küresel
gelişmelerle ve ekonomik trendlerle uyumlu olarak
“Rekabetçilik ve Yenilik” konularına odaklanıldı.
Uygulaması 2026 yılı sonuna kadar devam edecek
olan ikinci dönemde, araştırma ve geliştirme, imalat
sanayi, teknoloji transferi ve ticarileştirme, turizm
altyapısının geliştirilmesi, yaratıcı endüstriler ve
kapasite geliştirme konularındaki projelere 301,5
milyon avro tutarında bir fonla kaynak sağlıyoruz.

DEĞERLENDİRME

Bu dönemde, 2017 Nisan ayında “İmalat Sanayii”,
“Araştırma ve Geliştirme” ile “Teknoloji Transferi
ve Ticarileştirme” başlıklarında yaklaşık 110 milyon
avro bütçeli ilk proje teklif çağrısına çıkmıştık. Gelen
çok sayıda talep arasından program önceliklerine
ve kriterlerine uygun olan projelerin seçim sürecini
tamamladık. Şu anda proje havuzumuzda Proje
Tanımlama Dokümanı onaylanmış 30 proje
bulunmakta olup çok kısa bir dönemde tüm
projelerimizin uygulama aşamasına geçmesi için var
gücümüzle çalışıyoruz.
Bahse konu projeler arasında imalat sanayii
başlığında yer alan iki projemiz ile iki ayrı tasarım
ve inovasyon merkezi kurmayı hedeflemekteyiz:
Bunlardan biri Kahramanmaraş Altın ve Mücevherat
Merkezi Projesi’dir. Kahramanmaraş Kuyumcular
Odası’nın faydalanıcısı olduğu proje kapsamında
altın ve kuyumculuk alanında çalışan KOBİ’lere
destek vermek üzere bir merkez kurulması
hedeflenmektedir. Merkezde tasarım, modelleme, iş
geliştirme, pazarlama, akredite ve yüksek teknolojili
laboratuvar koşullarında altın ve mücevherat
değerleme gibi hizmetler sunulması planlanmaktadır.
Proje ve bu merkez sayesinde, KOBİ’lerin
kapasitelerinin geliştirilmesi, üretimden sağladıkları
katma değerin ve uluslararası rekabet güçlerinin
artırılması amaçlanmaktadır.
İmalat Sanayii başlığı altındaki diğer bir projemiz
ise İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları
Birliği’nin (İHKİB) yararlanıcısı olduğu “Tasarımdan
Üretime: Hazır Giyim Sektörünün Dijital Dönüşümü
Projesi”dir. Proje kapsamında İstanbul Moda
Akademisi’nin (IMA) dijital moda tasarım eğitimi
ve danışmanlık hizmetleri kapasitesinin artırılması
hedeflenmektedir. Proje aracılığıyla IMA hazır giyim
alanında, sektörün geleceğine yön verecek yaratıcı
ve yenilikçi iş gücünü kazandıracaktır.
Bu dönemin ikinci proje teklif çağrısına ise bu yılın
Nisan ayında, “Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma
ve Geliştirme” başlıklarında 50 milyon avroluk bir
bütçe ile çıkıldı. Hem dünya hem de ülkemiz için
yeni bir alan olan yaratıcı endüstriler, son dönemde
ülkemizde de çokça gündeme gelmeye başlayan
alanlardan bir tanesidir. Günümüz dünyasında çok
ciddi bir istihdam, gelir ve rekabet gücü geliştirme
potansiyeline sahip olan yaratıcı endüstriler, diğer
sektörlerin de inovatif gelişimine katkıda bulunması

sebebiyle katma değeri oldukça yüksek bir alan
olarak kabul edilmektedir.
Yaratıcı endüstriler, fikrin bir ham madde olarak
işlenmesi ve sonrasında ortaya çıkan fikri mülkiyetin
kullanımıyla refah ve gelir oluşturma potansiyeline
sahip olan endüstrilerdir.Bu endüstriler yeni ürün
ve süreçlerin geliştirilmesini sağlayacak araçlar,
yeni düşünme yöntemleri ve beceriler sunarak
diğer sektörlerin inovatif gelişimine yardımcı
olmaktadır. Yaratıcı endüstriler alanında çıktığımız
çağrı ile bu alana kamu olarak daha fazla destek
verilmesini amaçlıyor ve yaratıcı endüstriler
hakkında kamuoyunda daha fazla ilgi ve farkındalık
oluşturmayı hedefliyoruz.
Programımızın yaratıcı endüstriler ile ilgili iki temel
hedefi bulunmaktadır. İlk olarak hizmet sektörü için,
yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilirliği
artacak biçimde, yüksek katma değer üretiminin
mümkün olacağı bir dönüşümün yolunu açmayı
hedefliyoruz. İkinci olarak ise imalat ve hizmet
sektörleriyle yaratıcı endüstrinin bağlantılarını
güçlendirerek, rekabet edebilirliğin artırılması ve
yaratıcı endüstrilerin ulusal ekonomiye katkısının
geliştirilmesi amaçlarımız arasında yer alıyor.
Programımızın sosyal inovasyon kapsamındaki
hedefi ise, bu konuda farkındalık yaratmak ve sosyal
inovasyonun artırılmasını destekleyecek becerilerin
ve yeteneklerin geliştirilmesini sağlamaktır. Yeni
dönemimizde bu alana da özel önem vermeyi
planlıyoruz.
Bakanlığımızın aylık yayını olan Anahtar dergisinin
Ekim-Kasım aylarına ait sayıları Rekabetçi Sektörler
Programı ve projelerine ayrıldı. Ekim sayısında,
“Sosyal İnovasyon ve Yaratıcı Endüstriler” ile
“Tasarım ve İnovasyon Merkezleri” konularında
Programımız altında hayata geçirilen projelerimizden
bahsedecek, Programımızın çıktılarını sizlerle
paylaşacağız.
Bu sayımızda kaleme aldığımız başlıklar önümüzdeki
yıllarda tüm dünyada giderek artan bir öneme sahip
olacaklar. Bu çerçevede programımız kapsamında
hayata geçirilen projelerin de ülkemizin bu alanlarda
ürettiği katma değeri artıracağına inanıyoruz. Tüm
bu çalışmaların, girişimcilerimizin ve işletmelerimizin
önünü açarak, ülkemiz kalkınmasına büyük katkı
sağlamasını temenni ediyoruz.
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Cansu ATAMAN BİLGİÇ / Sanat Müdürü – British Council

“20. yüzyıl ekonomisinin ana yakıtının petrol olduğu, 21. yüzyıl ekonomisinde ise
petrolün yerini yaratıcılığın aldığı zaman zaman ifade edilir. Aynı şekilde, enerji
politikası ve enerjiye erişim 20. yüzyıl boyunca jeopolitik dengelerin asıl belirleyicisiydi.
21. yüzyılda ise yaratıcılığı güçlendirmeye ve korumaya yönelik politikaların başarıyı
getiren ana etmenler arasında yer alacağı söyleniyor.”
Yaratıcı endüstriler nispeten yeni bir kavram olmakla
birlikte özellikle son 10 yılda birçok ülkenin stratejik
planları içine girerek çok daha önemli bir konuma
sahip olmaya başladı. Bu gelişmenin en önemli
nedenleri arasında yaratıcı endüstrilerin dikkat çekici
bir şekilde ekonomik büyüme, ihracat ve istihdama
artan oranda sağladığı katkı yer alıyor.
1994 yılında Avustralya hükümetinin görevlendirdiği
kültür politikaları panelinin çalışmaları
sonucunda yayımlanan Yaratıcı Ulus raporunda
ilk defa dikkatleri çeken ekonomik veriler kültür
politikalarının aynı zamanda bir ekonomi politikası
da olacağına işaret ediyor.
1998 yılında ise Birleşik Krallık’ta, Yaratıcı Ulus
raporundan ilham alarak, yaratıcı endüstriler için
detaylı bir durum analizi ve yol haritası çalışması
yapılmıştır. Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı
tarafından hazırlanan bu çalışma ile yaratıcı
endüstriler tanımlaması ilk kez yapılmış ve Birleşik
Krallık için yaratıcı endüstrilerin önemini kanıtlayan
veriler ortaya koyulmuştur. Böylece geleneksel kültür
endüstrileri, dijital teknolojinin getirdiği yeniliklerle
birlikte, 2001 yılında John Howkins tarafından
geliştirilen, yeni yaratıcı endüstriler kavramına
evrilmiştir.
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2010’ların başında Birleşik Krallık merkezli inovasyon
vakfı Nesta, bu çalışmayı detaylandırarak yaratıcı
olmayan sektörlerdeki yaratıcı işlerin de araştırmaya
dâhil edilerek yaratıcılığın ekonomi üzerinden geniş
etkisinin ölçülmesi gerektiğini savunuyor. Bu çalışma
iktisatçı Alan Freeman’ın geliştirmiş olduğu yaratıcı
yoğunluk (creative instensity) kavramına dayanarak
ölçümleniyor.
Yaratıcı endüstrilerin tanımlanması, ekonomik ve
toplumsal etkilerinin ölçülmesi üzerine çalışmalar
giderek artıyor ve her geçen sene güncelleniyor.
Tabii her yeni çalışma, yeni soruları ve eleştirileri
de beraberinde getiriyor. Yaratıcılığın tanımı, hangi
endüstrilerin yaratıcı olduğu, yaratıcı endüstrilerin
ve yeni ortaya çıkan mesleklerin Standart
Endüstriyel Sınıflandırma – SIC Kodu ile uyumu
gibi birçok konuyu özellikle de yerel bağlamda
anlamlandırmaya ve öğrenmeye çalışıyoruz.
Ancak son 10 yılda bu alanda Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO),
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Gelişme Konseyi
(UNCTAD), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO),
Birleşik Krallık Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı
(DCMS) ve Birleşmiş Milletler Latin Amerika
ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (ECLAC)

MAKALE

ve Ernst&Young gibi saygın uluslararası
kuruluşların gerçekleştirdiği araştırmalarla elde
edilen politika geliştirici ve uluslararası karşılaştırmalı
veriler sonucunda hazırlanan raporlarda iki önemli
tema öne çıkıyor.
Bu iki tema;
•

Yaratıcı endüstri anlayışının özünün bireylerin
yaratıcı yeteneğine ve fikri mülkiyet üretilmesine
bağımlı olması,

•

Fikri mülkiyet üretimi sayesinde ekonomik değer
yaratma ve istihdam sağlama potansiyelini
taşımaları olarak özetlenebilir.

Bireylerin ve toplumların 21. yüzyılda başarılı
olabilmeleri için yaratıcı yeteneği güçlendirmeleri,
aynı zamanda bunu ticari değere dönüştürebilecek
donanıma sahip olmaları gerekiyor.
Bu alanda, yaklaşık son beş yıldır Türkiye’de ulusal,
bölgesel ve yerel birçok paydaş, yatırımların
verdiği hızlı geri dönüş beklentisi nedeniyle sonuç
odaklı ve kısa vadeli değerli projeler gerçekleştirdi.
Ancak uzun vadede başarılı olabilmek için ilk
olarak yapılması gereken çalışmalardan biri Türkiye
özelinde yaratıcı endüstrilerin tanımlanması,
sınıflandırılması, veri toplama ve analiz çalışmaları
yapılarak güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerin
belirlenmesi ve böylece güçlü bir altyapı
hazırlanması olacaktır.

yaratıcılık, beceri ve yetenek sayesinde ortaya
çıkmaları ve... fikri mülkiyet üretimi sayesinde
ekonomik değer yaratma potansiyelini taşımaları”
olarak tanımlıyor. Bu tanımlamaya 12 sektörü dâhil
ediyor: Reklamcılık ve pazarlama, mimarlık, zanaat,
tasarım (ürün, grafik, moda), film/tv/radyo/video/
fotoğraf, yayıncılık, müzeler/galeriler/kütüphaneler,
müzik, sahne ve görsel sanatları, animasyon ve
görsel efektler, oyun ve kültürel miras.
Yaratıcı Ekonomi kavramıyla da yaratıcı olmayan
sektörlerdeki yaratıcı işleri dâhil ediyor, örneğin
otomotiv sektöründeki tasarımcıları ve inşaat
sektöründeki mimarları.

Ekonomik Veriler
2017 yılında Birleşik Krallık yaratıcı endüstrilerinin
ekonomiye katkısı 101.5 milyar İngiliz sterlinidir.
2010 yılından bu yana değer artışı %53,1 seviyesinde
ve bugün Birleşik Krallık ekonomisinin %5,5’ini
oluşturuyor.
Ayrıca 2010 ve 2017 yılları arasında Birleşik Krallık’ın
her bölgesinde büyüme göstererek bölgesel
kalkınma için de stratejik bir alan olduğunu kanıtladı.

İstihdam ve İşletmeler
Birleşik Krallık yaratıcı endüstrilerinde iki milyondan
fazla iş bulunuyor ve 2011 yılından bu yana %30,6
seviyesinde artış gösterdi.

Aynı zamanda bu alanda farkındalık yaratılması ve
politika geliştirme süreçlerini iyileştirmek için yerel
düzeyde kapasite artırma çalışmalarının yapılması
büyük önem taşıyor.

Daha geniş tanımıyla yaratıcı ekonomi ise Birleşik
Krallık’taki her 10 işten 1’ine tekabül ediyor. 2018
yılında 3,2 milyon üzerinde kişi yaratıcı ekonomi
alanında çalıştı.

Girişimcilik ve ticari becerilerin yanı sıra yaratıcılığa
da eş değerde önem verilerek üretimden çok
tasarım, orijinallik ve yenilikçi olmaya dikkat edilmesi
ve bu alanların güçlendirilmesi gerekiyor. Fason
üretim her ne kadar büyümenin lokomotifi gibi ifade
edilse de, 21. yüzyılda fark yaratabilmek için kaynak
ve tecrübenin yanı sıra özgün olabilmek rekabet
üstünlüğü sağlarken, ülkelerin imajlarını da güçlü
kılıyor olacak.

Yaratıcı işlerin %87’si gelecek ile uyumlu ve
otomasyon riski oldukça düşük.

Başarılı Bir Örnek Olarak Birleşik Krallık
Yaratıcı Endüstrileri
Birleşik Krallık Dijital, Kültür, Medya ve Spor
Bakanlığı (DCMS) yaratıcı endüstrileri; “bireysel

Yaratıcı endüstrilerde 289.000’den fazla işletme
bulunuyor ve bu işletmeler yaratıcı endüstrilerin
%11,9’unu oluşturuyor.
Yaratıcı endüstri işletmelerinin yaklaşık %95’i
10 kişiden az çalışanı olan küçük işletmelerden
oluşuyor.
Yaratıcı endüstri işletmelerinin %56,9’unun iş hacmi
100.000 İngiliz sterlininden daha az ama yine de bu
Birleşik Krallık işletmelerinin %50,5’inin iş hacminden
daha fazlaya tekabül ediyor.
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Yaratıcı işlerde çalışanların %33’ü kendi işini
yapıyor, Birleşik Krallık genel iş gücünde bu oran
%16. Serbest yazar/sanatçılar ise kendi işini yapan
kategorisinin önemli bir çoğunluğunu oluşturuyor.

Beceri, Eğitim ve İnsanlar
Birleşik Krallık’taki Sanat ve Beşeri Bilimler Araştırma
Konseyi’nin (AHRC) 2014 yılında yürüttüğü projenin
en önemli çıktılarından biri sanat ve bilim dalları
arasındaki etkileşim ve iş birliği ne kadar fazlaysa,
işletmenin büyüme oranının da o kadar yüksek
olmasıydı. Rapor farklı beceriler arasında iş birliği
kurmanın önemine dikkat çekerken diğer yandan da
bu türden bir etkileşimin başarılı bir yaratıcı endüstri
için önemli bir unsur olduğunu vurguluyor.
Ancak eğitim söz konusu olduğunda yaratıcı
beceriler ve sanat eğitimi Birleşik Krallık’ta düşüş
göstermeye başlayan ve önlem alınması için
uzmanların sıklıkla uyarı yaptığı bir alan olarak
karşımıza çıkıyor.
2010 yılından bu yana yaratıcı ders seçimi yapan
14-16 yaş arası öğrenciler arasında %28’lik bir düşüş
olduğu saptandı. Aynı zamanda uzman sanat
öğretmenlerinin yetiştirilmesinde de önemli bir
düşüş kaydedildi.
Warwick Üniversitesi’nin 2015 yılında hazırladığı
raporda, bilim, sanat ve girişimciliğin birbirini
destekleyecek şekilde eğitim politikalarında yer
alması gerektiği, Birleşik Krallık’ın kültürel ve
yaratıcı kimliğinin, kültür sektörünün ve yaratıcı
endüstrilerinin gelişmesi açısından nitelikli, kültürel
ve yaratıcı bir eğitimin elzem olduğu vurgulanıyor.
Aynı zamanda Dünya Ekonomik Forumu’nun
hazırladığı rapora göre 2020’nin iş dünyasında
kendisine iyi bir yer arayanlar için yaratıcılık, aranan
ilk üç beceriden biri olacak.

Designing Demand: Tasarım Birleşik Krallık İş
Dünyasını Nasıl Değiştiriyor?
Designing Demand 2007 ve 2012 yılları arasında
Birleşik Krallık’ta Bölgesel Kalkınma Ajansları
ile İş, Yenilik ve Beceri Politikaları Bakanlığı
sponsorluğunda Design Council tarafından yürütülen
bir destek ve mentorluk programıdır. Programın
hedefi küçük ve orta ölçekli işletmeler için iş
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performansını artırmada tasarım araçları, teknikleri
ve yönetimini kullanmaları konusunda farkındalık
yaratmak ve kapasite geliştirmektir.
Design Council’ın tasarım sektörünün farklı
alanlarında uzmanlığı olan, oldukça deneyimli
ve üst yönetimler ile kolaylıkla çalışan tasarım
profesyonellerinden oluşturduğu danışman havuzu
aracılığıyla ‘yaparak öğrenme’ yaklaşımından yola
çıkarak üç farklı kategoride işletmelere fırsatlar
sağlanmıştır.
Tasarım alanında deneyimi olmayan küçük işletmeler,
üç yıldan az bir süredir faaliyet gösteren teknoloji
start-upları ve büyüme hedefi olan orta ölçekli
işletmeler.
Program ortalama bir yıllık bir süre için seçilen
işletmeler ile tasarım danışmanlarını bir araya
getirerek atölye çalışmaları, araştırma, mentorluk
gibi çeşitli aktiviteler aracılığıyla işletmelerin
tasarımı stratejik ve efektif bir şekilde nasıl
kullanabileceklerini öğrenmelerine olanak
sağlamıştır.
Tasarım danışmanları, işletmeler için detaylı ve
kapsamlı bir çalışma yürüterek, tasarımın o iş için
hangi alanda ve aşamada stratejik olarak işletmeye
yarar sağlayabileceğini analiz ederek, uzun vadeli bir
yol haritası çıkarmalarına ve işletmelerin elle tutulur
projeleri hayata geçirmeleri konusunda danışmanlık
yapmıştır.
Designing Demand yılda ortalama 2,5 milyon İngiliz
sterlinlik bir bütçeyle 2000’in üzerinde küçük ve
orta ölçekli işletmeye destek ve 700’ün üzerinde
işletmeye detaylı mentorluk sağlıyor.
Eden Partners tarafından 2007-2012 yılları arasını
kapsayan süreç için yapılan etki ölçüm raporunda
programa dâhil olan yaklaşık 230 işletme
değerlendirmeye alınmıştır. Ölçüm raporunda yer
alan programın oldukça başarılı ve etkili olduğunu
ortaya koyan veriler aşağıda özetlenmiştir:
•

Programa kamu sektörü fonlarından yapılan her
1 İngiliz sterlini yatırım 5,67 İngiliz sterlini brüt
katma değer ve 3,75 İngiliz sterlini net katma

MAKALE

değer olarak geri dönmüştür ve programın
direkt sonucu olarak 2460 tam zamanlı iş
yaratılmıştır.
•

İhracatta gerçekleşen 24,6 milyon İngiliz sterlini
de direkt olarak programın bir çıktısı olarak
kabul edilmektedir. Bu, programa katılan her
bir işletme için yapılan 1 İngiliz sterlinine karşılık
5,27 İngiliz sterlini geri dönüşe eşittir.

•

Ayrıca işletmelerin tasarıma yapacakları her 1
İngiliz sterlini yatırıma öngörülen getiri 20 İngiliz
sterlini olarak tahmin edilmiştir.

•

Programa dâhil olan tasarım sektörü
paydaşlarının %68’i ise program sayesinde daha
önce çalışmayı hiç düşünmeyecekleri kişi ve
firmalar ile çalışarak yeni iş fırsatlarını önemli
ölçüde artırdıklarını belirtmişlerdir.

•

Bunların yanı sıra işletmeler kendilerine olan
güven, stratejik düşünme ve marka imajında
artış olduğunu raporlamışlardır.

Programa katılan işletmelerin nasıl faydalandıklarını
detaylı olarak incelemek için www.designingdemand.
org.uk/case_studies adresi ziyaret edilebilir.

Brighton Fuse: Yaratıcı, Dijital ve IT Sektörlerinin
Kesişiminde Çarpıcı Bir Kümelenme
Birleşik Krallık yaratıcı endüstrilerinin büyümesinin
arkasındaki en etkili itici gücün yaratıcı platformlar
ve kümelenmeler olduğu sıklıkla karşımıza
çıkıyor. Bu oluşumlar yaratıcı endüstrilerde farklı
disiplinlerden yetenek ve beceriye sahip, bir araya
gelmesi çok da muhtemel olmayan kişileri karşılıklı
fayda sağlamak üzere birlikte çalışma ve üretme
konusunda teşvik ediyor. Birleşik Krallık’ın güney
sahili kıyısında yer alan hatta zaman zaman Silikon
Sahili olarak da tanınan Brighton, yaratıcı dijital ve
bilgi teknolojilerinin başarılı bir şekilde kaynaşarak
kümelendiği sayılı örnekler arasında yer alıyor.
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Brighton Fuse, bu başarının arkasındaki nedenleri
analiz etmek ve ileriye yönelik inovasyon ve
ekonomik büyümeyi teşvik etmek için yeni projeler
test etmeyi amaçlayan iki yıllık bir Ar-Ge projesi.
Brighton Fuse sanat ve beşeri bilimler ile dijital
teknoloji arasındaki etkileşimi açıklamaya ve bunun
nasıl inovasyon ve ekonomik başarıya sebep
olduğuna odaklanıyor. Bu süreçte aynı zamanda
yüksek öğrenim ve gerekli becerilere de değiniyor.
Proje Wired Sussex, Brighton Üniversitesi, Sussex
Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiş olup Sanat
ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi tarafından
fonlanmıştır. Proje kapsamında cevap aranan sorular:
•

Yaratıcılık, girişimcilik ve ekonomik büyümeyi
nasıl etkiliyor?

•

Yaratıcı ve dijital bir işletmeyi ne tür bilgi, beceri
ve bağlantı ağı başarılı kılıyor?

•

Eğitim ve akademik araştırma başarılı bir dijital
kümelenmede ne gibi bir rol oynuyor?

•

Devlet, kümelenmelerin hızla büyümesi için
gerekli koşulları sağlamak üzere ne zaman ve
nasıl müdahale etmeli?

Araştırma sonrasında ortaya çıkan önemli
bulgulardan bazıları şunlardır:
•
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Araştırmaya dâhil olan 500 firmanın %32’si bir yıl
içerisinde 231.166 İngiliz sterlini gelir elde etti ve
3.162 kişiye istihdam sağladı.
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•

Brighton kümelenmesinde çalışan girişimcilerin
%48’i sanat, tasarım ve beşerî bilimler mezunu.

•

Bir yıllık büyüme oranı ortalama %14,7
seviyesinde.

•

Yaratıcılık, tasarım ve teknolojinin etkileşiminin
yüksek olduğu (fused) işler, bu şekilde olmayan
(unfused) işlere göre çok daha hızlı büyüyor
ve yeniliğe imza atıyor. Aradaki fark, yüksek
performans için sadece bilim, teknoloji,
mühendislik ve matematiğin (STEM) kuvvetli
olmasının tek başına yeterli olmadığını, sanat ve
beşeri bilimlere de eş değerde ihtiyaç olduğunu
gösterdi.

Kaynakça
• British Council (2016). Yeni ve Değişen Dinamikler,
Küresel Yaratıcı Ekonomi Nasıl Gelişiyor https://
www.britishcouncil.org.tr/sites/default/files/yeni_ve_
degisen_dinamikler.pdf
• Avustralya İletişim ve Sanat Bakanlığı (1994). Yaratıcı
Ulus, Avusturalya Kültür Politikaları Raporu.
• Design Council (2008). Designing Demand
Değerlendirme Raporu.
• Nesta (2013). Birleşik Krallık’ın Dinamik Yaratıcı
Endüstriler Haritası.
• Brighton Fuse (2013). Değerlendirme Raporu.
• Brighton Fuse (2015). İkinci Dalga Değerlendirme
Raporu.
• www.creativeindustriesfederation.com
• www.thecreativeindustries.co.uk
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SOSYAL İNOVASYONUN
BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
Berivan ELİŞ / İstasyon TEDÜ (TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi)

Farklı sektörler ve disiplinler arasında iş birliği ve beraber çözüm üretme pratiklerini
mümkün kılan ortamlarda gelişebilen sosyal inovasyon sadece süreçlerde ve çıktılarda
ortaya çıkan uygulamalı yenilikleri kapsamıyor, sektörler arasındaki sınırları bulanıklaştırarak melez çözümler ve süreçler yaratan bir rol de üstleniyor.
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Türkiye’yi de içerecek şekilde tüm dünya genelinde
sosyal inovasyona yönelik artan bir ilgiden söz
etmek mümkün1. Sosyal inovasyon üzerine yürütülen
çalışmalar son 10 yılda ciddi şekilde güç kazandı ve
geleceğin önemli çalışma alanlarından biri olarak
gösterilir hale geldi (Mulgan, 2017). Bu durumu
açıklamak için hem günümüzün ihtiyaçlarını hem
teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yeni fırsatları
hem de mevcut yapıların yarattığı birtakım negatif
sonuçlara yönelik tepkileri anlamlandırabilmek
gerekiyor.
İhtiyaçlar kanadında, insanlığın karşı karşıya
olduğu sorunlara çözüm geliştirmede alışılagelmiş
yöntemlerin ve süreçlerin yetersizliği ya da
başarısızlığının yarattığı boşluklar söz konusu.
Kitlesel şehirleşme, küresel ısınma, göç gibi
sorunların niteliği ve ölçeği daha önce karşılaşılan
problemlerden çok farklı. Devlet hizmetlerinin, özel
sektör ürün ve hizmetlerinin ya da sivil toplum
desteklerinin, insanların ihtiyaçlarını karşılamada
yetersiz kaldığı ya da yeni ortaya çıkan ihtiyaçlara
yanıt veremediği durumlarda sosyal inovasyon
devreye giriyor (Nicholls ve Murdock, 2012).
Fırsatlar kanadında, gelişen dijital teknolojilerin
sağladığı erişim, iletişim ve etkileşim olanaklarının
operasyonel bariyerleri aşabilmesi, sıra dışı
iş birliklerini ve karşı karşıya olunan problemlere
daha önce mümkün olmayan şekillerde çözüm
geliştirmeyi mümkün kılması söz konusu2.
Tepkiler kısmında ise teknoloji odaklılığın gittikçe
sosyal bağlardan ve yaratılan müşterek faydadan
kopuk bir şekilde ele alınmasına karşı büyüyen
eleştirilerin (The Young Foundation, 2012: 5) ve
gelişen teknolojilerin yarattığı negatif sosyal ve
çevresel dışsallıklara yönelik tepkilerin (Nicholls ve
Murdock, 2012: 2) sosyal inovasyon alanına ivme
kazandırması söz konusu.
1 Örneğin Avrupa Birliği, sosyal inovasyonu, altında çeşitli
nitelikte sosyal çözümlerin kuluçkaya alındığı bir çeşit şemsiye
kavram olarak yorumluyor. Bu alana yönelik araştırma ve
kapasite geliştirme mali destek programlarının yanı sıra
2013’ten bu yana sosyal inovasyon potansiyelini harekete
geçirmeye aracılık eden Avrupa Sosyal İnovasyon Yarışması’nı
düzenliyor. Türkiye’deki gelişmeler için bakınız dipnot 10.
2 Platform kooperatifleri bu kapsamda verilebilecek örneklerden
bir tanesi. Ayrıntılı bilgi için bakınız
http://www.platformkoop.org
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Sosyal inovasyonun henüz net bir tanımı yok. Lakin
alanın sınırlarına dair işaretleme yapmaya olanak
veren pratik tanımlar yapmak mümkün. Bu durum,
sosyal inovasyonun çok büyük ölçüde uygulama ve
pratisyenler tarafından şekillendirilen bir alan olması
ile de yakından ilgili (Mulgan, 2012: 33; The Young
Foundation, 2012: 4).
Alandaki en önemli bilgi kaynaklarından biri olan ve
Stanford Üniversitesi tarafından yayınlanan, Stanford
Social Innovation Review dergisinin editörleri, sosyal
inovasyonu “bir sosyal probleme yönelik var olan
çözümlerden daha etkili, verimli, sürdürülebilir ya da
adil olan ve yaratılan değerin asıl olarak özel kişiler
yerine topluma mal olduğu yeni çözümler” şeklinde
tanımlıyor (Phills vd., 2008: 36). Sosyal inovasyon
alanında aktif en önemli kuruluşlardan biri olan
Nesta’nın uzun yıllar direktörlüğünü yapan ve sosyal
inovasyon literatürüne önemli katkılar sunmuş olan
Geoff Mulgan (2012) ise sosyal inovasyonu daha
minimalist bir şekilde, araç ya da amaçları itibarıyla
sosyal olan yenilikçi ürün, hizmet ya da modellerin
geliştirilmesi ve uygulanması şeklinde tanımlıyor.
İçinde sosyal ön adını taşıyan kavramların büyük
çoğunluğu birbirine benzetilir ve aynı kategoride
değerlendirilir. Halbuki son 10 yılda dünyada, ‘sosyal’
alana dair ciddi bir zihniyet değişikliği yaşanıyor.
Gençler üzerine yapılan araştırmalar yeni kuşakların
sosyal amaçları hayatın diğer kategorileriyle yan
yana getirmek konusunda önemli ve farklılaşan
önceliklere sahip olduğuna işaret ediyor3. Sektörleri
birbirinden ayıran sınırlar bulanıklaşıyor ve ‘sosyal’,
‘ekonomik’, ‘teknolojik’ gibi kategorileri aşan yeni
‘melez’ modeller ortaya çıkıyor.
Nicholls ve Murdock (2012) sosyal ön adına ilişkin
açıklayıcı bir sınıflandırma yaparak hem sosyal
ilişkilere dair sistem ve süreç değişimlerini hem de
sosyal/çevresel sorunların çözümü için geliştirilen
ürün ve hizmetlerin tasarımı ve üretimini, sosyal
inovasyon olarak kategorize ediyorlar.
Sosyal inovasyon doğası gereği sektörler üstü ve
çok disiplinli bir alan çünkü yenilik birçok disiplini
aşan bakış açıları ve uygulamalar gerektiriyor.
3 Bakınız The Deloitte Global Millennial Survey 2019.
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Sosyal inovasyonun kamu, özel, sivil sektörlerden
herhangi biri ile sınırlı olmaması hatta bu alandaki
en yaratıcı işlerin bu sektörler arasındaki sınırlarda
gerçekleşmesi (Murray ve diğerleri, 2010: 3),
işin pratiğini daha zorlu hale getiriyor çünkü her
sektörün farklı uygulama kuralları, öncelikleri,
hesap verebilirlik sistemleri ve yaygın kabul gören
örgütsel yapılanmaları var (Nicholls ve Murdock,
2012: 9-11). Bu durum da kapsam ve sınırlara dair
kafa karışıklığını artırıyor. Sosyal inovasyonu daha iyi
anlamak için bugüne kadar ortaya çıkmış literatüre
ve örneklere biraz daha yakından bakmakta fayda
var.
Sosyal inovasyon literatürü teknolojik inovasyon
literatüründen çok daha parçalı ve konu bugüne
kadar ağırlıklı olarak a) sosyal işletmeler ve sosyal
girişimcilikle, b) açık inovasyon ile c) sosyal fayda
üreten teknolojik inovasyonlar ile ve d) kurumsal
sosyal sorumlulukla ilintili olarak işletmelerin
toplumdaki yerine ilişkin yeni bir gündem
bağlamında tartışılmış (The Young Foundation,
2012: 4-5).
Sosyal girişimcilik, sosyal/çevresel problemlere
yönelik bir çözümü sürdürülebilir iş modelleri
kurarak uygulayan ve ticari faaliyetten elde edilen
kazancı sosyal misyonları için harcayan yapıların
yer aldığı bir alan. Sağlık, şehirleşme, tarım, katılım,
eğitim, göç gibi farklılaşan birçok sektördeki
girişimlerden bahsetmek mümkün. Tüm dünya
genelinde sayıları hızla artmakta olan sosyal
girişimlerin büyük çoğunluğu yenilikçi girişimler
(SEFORÏS, 2016). Türkiye’de de küresel trendlerle
uyumlu bir şekilde önem kazanan alan üzerine
geçtiğimiz aylarda British Council (2019) tarafından
yayınlanan rapor, benzer bir durumu, sosyal
girişimlerin %86’sının yenilikçi olduğunu, ortaya
koyuyor.
Açık inovasyon cephesinde, düzenleme ve kurallar
nedeniyle mevcut sistemleri kullanmaları çok zor
ya da çok masraflı olan grupların (göçmenler
ve mülteciler gibi) kullanabileceği örneğin yurt
dışına para transferi için blokzincir (blockchain)
uygulamaları ya da farklı sosyal meseleler

(challenge) ekseninde çözüm geliştirebilecek sıradışı
grupları mobilize eden ve çözüm sürecinde finansal
ve finansal olmayan destekler sağlayan OpenIDEO4
ve benzeri platformlar birer sosyal inovasyon
örneği. Aynı kategoriden bir başka örnek; internet,
açık kaynak hareketi ve gelişen üç boyutlu yazıcı
teknolojilerinin kombinasyonu sayesinde ortaya
çıkan e-nable5 hareketi. E-nable deneme amaçlı
geliştirdiği, çok düşük maliyetlere basılabilen protez
kol tasarımını herkesle paylaşarak bugün dünyanın
birçok yerinde, parmaklarını ve elini kullanamayan
birçok çocuk için ücretsiz kol protezi sağlıyor.
Sosyal fayda üreten teknolojik inovasyonlar alanında,
kitle fonlama (crowdfunding) platformları ya da
‘kalabalığın bilgeliği’ anlayışı üzerine kurulu kitle
kaynak (crowdsourcing) platform modelleri örnek
gösterilebilir.
Özel sektörde işletmelerin özellikle sürdürülebilirlik
ve yeşil ve mavi ekonomiler alanında attıkları
adımların yanı sıra tedarik zincirlerini aynı ilkelere
bağlı hale getirmeleri ve Küresel Kalkınma
Amaçlarının6 (Sustainable Development Goals)
gerçekleştirilmesi konusunda aldıkları kararlar, sivil
toplum kuruluşlarına sağladıkları destekler ile kurum
içi inovasyon çalışmaları tüm dünyada büyük bir
trende dönüşüyor.
Bu dört kategorinin ötesinde, mikro seviyelerde
etkisi olan sosyal inovasyonlar ve tüm toplumu
etkileyen sosyal inovasyonlardan bahsetmek
mümkün (Nicholls ve Murdock, 2012: 15). Ürün
odaklı bakıldığında, zor coğrafyalarda uzak
mesafelerden su taşıma sorununa çözüm üreten
sosyal inovasyonlar7 olduğu gibi, mevcut çözümleri
iyileştirerek, farklı sosyokültürel bağlamlarda

4 Bakınız https://www.openideo.com
5 Bakınız http://enablingthefuture.org. Hareketi Türkiye’ye taşıyan Robotel Derneği sayesinde bugün Türkiye’de de 100 çocuk
için protez basılmış durumda. Bakınız http://www.robotel.org
6 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları, http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/
home/sustainable-development-goals.htm
7 Bakınız su taşıma aracı Wello http://wellowater.org ya da
Hippo Roller https://www.hipporoller.org
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kullanılabilir hale getiren örnekler8 de mevcut.
Mikrokredi, bkash ya da M-PESA gibi modeller ise
para transferi ya da mikro finansman gibi hizmetlere
erişimi olmayan gruplara bu hizmeti sunarak
kalkınmaya katkı sağlıyor.
Kuluçka programları, hızlandırıcı programlar gibi
modeller, kapasite geliştirme alanında yenilikçi
çözüm modelleri olarak sosyal inovasyona örnek
gösterilebilir. Bu modeller sağlıklı ekosistemlerin
yaratılmasına ve sistem seviyesinde sürdürülebilirliğe
katkı sağlıyor. Paydaşlar arasındaki iletişim ve
etkileşimi kolaylaştırıyorlar. Tasarımsal düşünme
(design thinking) gibi yöntemlerin diğer disiplinler
tarafından kullanılmaya başlaması ile sağlanan
çözüm geliştirme kapasitesi artışı da bu kategoride
bir sosyal inovasyon örneği olarak gösterilebilir.
Sosyal inovasyon ve uluslararası kalkınma alanının
kesişiminde, Quaggiotto (2016) tarafından
‘mutasyon geçirmiş kalkınma aktörleri’ adı verilen
sıradışı uygulamalardan da bahsetmekte fayda var.
Uluslararası insani yardımların yüksek miktarda
para ve insan gücü seferber ederek çözdüğü doğal
felaketler sonrası barınma altyapıları meselesini,
hiçbir ekstra operasyona gerek kalmadan, kendi
platformu üzerinden oda kiralayan ev sahiplerinin
felaketzedelere evlerini açması yöntemi ile çözebilen
Airbnb Açık Evler (Open Homes) girişimi ya da
düşük kârlılık oranları nedeniyle şirketler tarafından
hizmet götürülmeyen izole ya da kırsal bölgelere
telekomünikasyon hizmetleri götüren Rhizomatica
bunlar arasında sayılabilir.
Sosyal inovasyon farklı sektörler ve disiplinler
arasında iş birliği ve beraber çözüm üretme
pratiklerini mümkün kılan ortamlarda gelişebiliyor.
Bu nedenle sosyal inovasyonun gelişimine aracılık
eden ve kendileri de sosyal inovasyon olarak
sınıflandırılabilecek yeni tip mekân, ağ ve platform
örneklerinden özellikle bahsetmek gerek. Sıradışı
karşılaşma ve etkileşimleri mümkün kılan yeni nesil

8 Bakınız demir eksikliğini gidermek için ‘ilaç içme’
bariyerine yönelik ürün çözümü
https://luckyironfish.com
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mekanlar9, bu platformlarda buluşan farklı aktörlerin
bilgi ve tecrübe paylaşımı ve ortak üretimiyle,
kendi başına aktörlerin geliştiremeyeceği ya da
uygulayamayacağı çözümleri hayata geçirme
konusunda çarpıcı başarılar elde ediyorlar. Özellikle
kamu hizmetlerinin tasarımı konusunda çığır açan
uygulamaları mümkün kılan kamuda inovasyon
laboratuvarlarının, Fransa’dan La 27e Region,
Hollanda’dan Kennisland ya da Avrupa çapında
çalışan Kafka Tugayı (Kafka Brigade) gibi örneklerin
sayısı her geçen gün artıyor.
Sosyal inovasyonun finansmanı alanında da
yenilikçi adımlar atılıyor. Etki yatırımcılığı, sosyal
etki tahvilleri, girişim filantropisi gibi araçlar ve
yöntemler sosyal problemleri çözmeyi hedefleyen
etkisi yüksek girişimlerle beraber birçok sosyal
inovasyon projesine de finansman sağlamış oluyor.
Aktarılan örneklerde görülebileceği üzere, sosyal
inovasyon sadece süreçlerde ve çıktılarda ortaya
çıkan uygulamalı yenilikleri kapsamıyor, sektörler
arasındaki sınırları bulanıklaştırarak melez çözümler
ve süreçler yaratan bir role de sahip (Nicholls ve
Murdock, 2012: 9). Bu nedenle kavramı ‘inovasyonun
bir çeşidi’ olarak sınıflandırmanın, kavramın
anlaşılabilmesinin önünde zihinsel bir bariyer
yarattığını vurgulamakta fayda var.
Sosyal inovasyon kavramının tanımına dair belli
bir esneklik payının olması birçok farklı aktörün bu
alanda kendini konumlandırabilmesine izin veriyor
ancak alanın gelişimi için belli bir netlik de gerekiyor
(The Young Foundation, 2012: 4). Bu netleşme daha
fazla aktör ve örneğin devreye girmesi ve örneklerin
bir kısmının başarılı şekillerde ölçeklenerek daha
görünür hale gelmesiyle birlikte hız kazanan
tartışmalarda kendiliğinden gerçekleşecek gibi
görünüyor.

9 Ortak çalışma alanları, şehir laboratuvarları, maker alanları,
fablab’lar, yaratıcı platformlar, living lab’lar vb. Örneğin bakınız
İstanbul’da da bulunan Impact Hub Network
https://impacthub.net
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Sonuç olarak, küresel trendlere ve gelişmelere
bakıldığında sosyal inovasyon alanının önümüzdeki
yıllarda çok daha fazla ilgi ve kaynak çekerek
daha önemli bir konuma geleceğini söylemek
mümkün. Alan, Türkiye’de de artan bir ilgiyle
genişliyor. Üniversitelerin sosyal inovasyon
çalışmaları yapan birimlerinin ve merkezlerinin, bu
konuda uzmanlaşmış sosyal girişimlerin ve sivil
toplum kuruluşlarının, kuluçka, hızlandırıcı ve ödül
programlarının sayısı artıyor10. Sosyal inovasyon
ekosisteminin yavaş yavaş şekil almaya başladığı bu
aşamada konuya dair çalışmaların güçlendirilmesi
için atılacak her türlü adım tüm toplum ve dünya için
kritik önemde.
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10 Temmuz 2019’da yayınlanan Türkiye’de Sosyal Girişimlerin
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“DİJİTAL DÖNÜŞÜM HAZIR GİYİM
SEKTÖRÜNÜN HEM DİJİTAL TASARIM
VE ÜRETİM YETKİNLİKLERİNİ
HEM KÜRESEL PAZARLARDA
REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIYOR”
Mustafa GÜLTEPE / İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı

Bize kısaca İHKİB’den bahseder
misiniz?
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği (İHKİB) Türkiye’nin
önde gelen imalat sanayi kollarından
biri olan hazır giyim ve konfeksiyon
sektörünün en önemli sektörel
kuruluşlarından biridir. 1986 yılında
kurulan birliğin, ağırlıklı olarak İstanbul
ve çevresinde yerleşik 10.000’in
üzerinde üyesi bulunmaktadır.
Türkiye’nin 17,6 milyar dolarlık hacme
sahip hazır giyim ve konfeksiyon
ihracatının %80’inden fazlası birliğin
üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bu sebeple İHKİB Türk hazır giyim ve
konfeksiyon sektörünü ağırlıklı olarak
temsil etmektedir. İHKİB’in temel hedefi
Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracat
kabiliyetini artırmak ve sektörü dünya çapında
tanıtmaktır. Diğer yandan, İHKİB, sanayinin gerek
ulusal gerekse uluslararası platformda ve hükümet
nezdinde çıkarlarını koruma ve gözetmeyi de
hedeflemektedir. Bu çerçevede, İHKİB üyelerinin
ticaret ile ilgili her çeşit faaliyetini desteklemektedir.
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Proje fikriniz nasıl oluştu?
İHKİB tarafından sektörün geleceğine yön vermek
üzere bir strateji planlaması yapılmış ve bu planda
ihracat hedefine ulaşmak üzere atılması gereken
adımlar tasarlanmıştır. Bu adımların başında “en
dijital tedarik zinciri” eylemi gelmektedir. Bu sayede
küresel alım gruplarıyla stratejik iş birliklerini
artırmak amaçlanmaktadır. Bunun yanında küresel

RÖPORTAJ

marka olma potansiyeli yüksek Türk markalarına
yatırım yapılarak dünyada ilk 100’deki Türk hazır
giyim markalarının sayısının 5’e çıkarılması ve
böylece perakendeden ihracatı geliştirmek de
amaçlanmaktadır. Üreticilerin verimliliği artırmaya
odaklı yatırımlar yaparak birim maliyetlerde düşüş
sağlaması ve böylece orta fiyat seviyelerinde
rekabet gücümüzü artırmak hedeflenmektedir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da aynı
paralelde girişimleri söz konusudur. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, dijital dönüşüme ilişkin
politika ve stratejiler geliştirmek amacıyla, 2016
yılında “Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu”nu
oluşturmuştur. 2018 yılında ise sanayinin dijital
dönüşümüne yönelik temel politikaları belirleyerek,
“Dijital Türkiye Yol Haritası”nı yayımlamıştır.
Birliğimizin Hazır Giyimde Tasarımdan Üretime
Dijital Dönüşüm AB/IPA Projesi tüm bu strateji ve
eylem planlarında tanımlanan mantığa paralel olarak
oluşturulmuştur.

Sektörde nasıl bir ihtiyaç vardı ve projeniz bu
ihtiyaca nasıl bir çözüm sunuyor?
Projemiz, dijitalleşme, Endüstri 4.0 ve yalın üretim
odağında son teknoloji uygulamalar ile KOBİ’lerin
dijital tasarım ve üretim yetkinliklerinin artırılmasını
hedefliyor. Bu kapsamda öncelikle bir KOBİ destek
birimi kurulması amaçlanıyor. Bu birim aracılığıyla
eğitim ve danışmanlık programları uygulanırken
ayrıca dijital dönüşüm alanında yeni iş tanımları
oluşturularak bunların sektörde yaygınlaştırılması da
öngörülüyor.
Üretimde verimliliği ve kaliteyi artırmak için Endüstri
4.0 uygulamalarının kullanımı yaygınlaşmaktadır.
Aynı zamanda tüketicilerin sürdürülebilir ürünlere
ve çevre, sağlık ve güvenlik standartlarına uygun
tesislerde üretilmiş ürünlere talebi artmaktadır.
Bu yüzden de malzeme ve giyim ürünleri küresel
ısınmaya göre şekillenmektedir.
Dolayısıyla bu projemizle birlikte sektör için
öncelikle bir dijital dönüşüm stratejisi hazırlamayı
ve bu doğrultuda kurumsal kapasite gelişimine
katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra proje
sayesinde dijital yetkinlikleri artmış tasarımcılar ve
KOBİ’ler ile sektörün rekabet gücünü artırarak, çevre

dostu uygulamalar geliştirilmesini destekleyerek
de sektörün sürdürülebilirliğe katkı sunmasını
bekliyoruz.

Bu proje ile paralel olarak yürüttüğünüz /
yürütmeyi planladığınız başka çalışmalarınız/
projeleriniz var mı?
Sektörün ve üyelerimizin endüstri 4.0’a uyum
süreçlerini destekleyen çalışmalarımız içerisinde
Kümelenme Projelerimiz öne çıkmakta. Bu
projelerde Ticaret Bakanlığının URGE Tebliği
kapsamında firmalara sağladığı desteğin
alt-sektörler bazında (örneğin örme konfeksiyon,
denim konfeksiyon, çorap, iç giyim vb.) dijital
dönüşüm odaklı çalışmalarda kullanılmasına
aracılık ediyoruz. İlgili çalışmaların odağında
firma yerleşkelerinde ve firmaların yatırım/ihtiyaç
önceliklerine göre farklılaşan içeriklerde endüstri
4.0 uygulamalarına geçişleri yer almaktadır. Bu
çalışmalara örnek olarak hazır giyimde makine
yoğun imalatı ile öne çıkan çorap sektörü özelinde
bu yıl başlatılan “Çorap İmalat/İhracatçıları Dijital
Dönüşümü Kümelenme Projesi” verilebilir.

Projeniz kapsamında bir laboratuvar aracılığıyla
test ve analiz hizmetlerinin sunulması planlanıyor.
Bu laboratuvardan bahseder misiniz?
Projenin çevre dostu dijital çözümler bileşeni
kapsamında tanımlanan hizmetlerin Birliğimizin
iştiraki olan Ekoteks Tekstil Laboratuvarı tarafından
verilmesi planlanmaktadır. Uluslararası geçerliliği
olan ve bağımsız bir laboratuvar olarak tekstil
ürünlerinin kalitesini en üst seviyeye çıkarmak
amacı ile profesyonel kadrosu ile test ve analiz
hizmeti veren EKOTEKS laboratuvarı tarafından
yeni akredite test hizmetlerinin sunulacağı Proje
kapsamında yeşil tekstil standartları oluşturularak
çevre dostu uygulamalar geliştirilecektir. Ekoteks’in
öncelikli kuruluş amacı, ihracat yapan firmalara
en kısa zamanda, test maliyetlerini en düşük
seviyede tutarak hizmet vermek, ayrıca tekstil
ürünlerinin kalitesini istenen seviyeye yükseltmeye
ve sürekliliğini sağlamaya yönelik önemli katkıda
bulunmaktır. Fiziksel testler, haslık, görünüm ve baskı
testleri, boyutsal değişim, ekolojik testler, elyaf ve
antimikrobiyal test hizmeti veren Ekoteks, bunların
yanı sıra Ürün Kalite Kontrol, Eğitim ve Danışmanlık
konularında da sektörel hizmetlerini sürdürmektedir.
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Ekoteks bu özelliklerine ilave olarak, AB Projesi ile
çevre-dostu test hizmetleri vermeyi amaçlamaktadır.
Bu kapsamda Çevre Ar-Ge, Kozmetik, Fiziksel
Test, Yanmazlık ve Mikrobiyoloji Laboratuvarlarını
genişletmeyi hedeflemektedir.

Proje kapsamında önemli bulduğunuz diğer
faaliyetlerden de kısaca bahseder misiniz?
Projenin bir diğer temel taşı tasarımcıların ve
KOBİ’lerin dijital tasarım yetkinliklerinin artırılması
şeklindedir. Bu hedefin hayata geçirilmesinde
ana uygulayıcı ise İHKİB iştiraki olarak kamu
yararı amacıyla 2007 yılında yine bir AB/IPA fonu
kapsamında kurulan İstanbul Moda Akademisi –
İMA’dır. İMA’nın hedefi; moda, tasarım ve sanat
bilinci yüksek, uluslararası pazarlar farkındalığına
sahip moda tasarımcıları yetiştirmek ve Türkiye’nin
en temel endüstrilerinden tekstil ve hazır giyim
alanına, sektörün geleceğine yön verecek yaratıcı ve
yenilikçi iş gücünü kazandırmaktır. Dünya çapında
başarısı kanıtlanmış sistem ve yapıları bünyesine
adapte eden İMA, Uluslararası Moda Okulları Birliği
(IFFTI) üyesidir ve akademik alanda University of
Arts London/London College of Fashion, Polimoda,
Institut Français de la Mode ve Nottingham Trent
University ile stratejik ortaklık içerisindedir. İMA’nın
hedef ve öncelikleriyle uyumlu olarak, bu proje ile
sektöre ve tasarımcılara yönelik yeni dijital yetkinliği
artırıcı programları bünyesine kazandırması
amaçlanmaktadır. Örneğin İMA bu proje kapsamında
Dijital Dizayn Laboratuvarı ve kütüphane kurmayı
amaçlamaktadır. Ayrıca minimum 125 tasarımcıya
eğitim vermek İMA’nin hedeflerinden biridir.

Rekabetçi Sektörler Programı desteklerinden
faydalanmayı neden tercih ettiniz?
IPA fonlarının kurumsal/sektörel altyapı ve kapasiteyi
geliştiren adımlara destek veriyor olması dolayısıyla
ülkemize sağlanan AB destekleri içerisinde özel
bir yeri olduğu kanaatindeyiz. Hazır Giyimde
Tasarımdan Üretime Dijital Dönüşüm AB/IPA
Projesi İHKİB’in dördüncü IPA Projesidir. Birliğin ilk
IPA Projesi 2005-2007 yılları arasında IPA I fonu
kapsamında İHKİB iştiraklerinden İstanbul Moda
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Akademisi’nin kurulmasına vesile olan “Türkiye’de
Moda ve Tekstil İş Kümesi Projesi” olup devamında
“Tekstil ve Hazırgiyim Sektörü’nde Kayıtlı İstihdamın
Teşviki”, “VOC-TEST / Katma Değer ve İstihdam
Odaklı Belgeli İşgücü Seferberliği” Projeleri yine
İHKİB tarafından yürütülmüştür.
Proje ile yaratmayı hedeflediğiniz etkiyi tanımlar
mısınız? Projenin istihdam, üretim, inovasyon
ekseninde ülkemize ve sektöre nasıl bir katkı
sağlaması bekleniyor?
Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler
bağlamında şunları hedefliyoruz:
•

Endüstri 4.0 Uygulamaları Eğitim & Danışmanlık
Programları ile 100 KOBİ’ye eğitim, 25 KOBİ’ye
danışmanlık ve 5 KOBİ’ye dijital yatırım fizibilite
desteği,

•

Yeni iş tanımları oluşturulması ve kapasite
geliştirme kapsamında en az 6 modülde en az
125 tasarımcıya eğitim,

•

Çevre, Mikrobiyoloji ve DNA, Kozmetik, Fiziksel
Test, Yanmazlık ve Materyal Laboratuvarları
Kurulumu ile en az 100 KOBİ’ye organik pamuk
ve 5 yeni test hizmeti,

•

Firma ölçeğine göre 3 düzey program (10 baş
denetçi yetiştirme, 100 KOBİ’ye eğitim ve 10
KOBİ’ye uygulamalı danışmanlık).

Rekabetçi Sektörler Programına başvuracak başka
kurumlara tavsiyeleriniz varsa nelerdir?
Pek çok proje desteğinde olduğu gibi, IPA
desteğinin de bir amaç değil bir araç olarak
görülmesi gerektiği açıktır. IPA fonlarına başvuracak
kurumların ilan edilen IPA programına göre proje
kurgusu geliştirmek yerine, kurumun hedeflerine
göre önceden planlanmış proje fikirlerini geliştirmek
üzere IPA fonlarını kullanmasının daha etkili
ve sürdürülebilir uygulamalarla sonuçlanacağı
kanaatindeyiz. Yüksek hacimli projelerin
desteklendiği IPA programlarında bu prensip daha
da hayati bir önem taşımaktadır.
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GAZİANTEP ENDÜSTRİYEL TASARIM
VE HİBRİT MODELLEME MERKEZİ
Klasik üretim şekilleri ile yüksek teknolojiyi bir araya getiren “hibrit” uygulamalarıyla
GETHAM, bölgedeki girişimci ve KOBİ’lerin tasarım, üretim, markalaşma ve girişimcilik
temelli ihtiyaçlarına yönelik sunduğu hizmetler ile bölgenin
sosyoekonomik gelişimine katkı sağlıyor.
Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme
Merkezi, kısa adıyla GETHAM, Gaziantep
ve çevresindeki il ve bölgelerin ihtiyaçları
doğrultusunda kurgulanmış bir tasarım merkezidir.
Gaziantep sanayisinin rekabet gücünün artırılması ve
bölgenin sosyoekonomik gelişimine katkı sağlanması
hedefiyle kurulmuştur.
KOBİ ve girişimcilerin inovasyon kapasitelerinin
iyileştirilmesine katkı sağlamayı görev edinen
GETHAM klasik üretim yöntemleriyle yüksek

teknolojiyi bir araya getiren melez yapısı nedeniyle
ismindeki “Hibrit” kelimesini almıştır.
Bölge kalkınmasında önemli bir araç olabilecek
tasarıma yönelik farkındalığın artırılmasını da misyon
edinen GETHAM farklı birimleri sayesinde girişimci
ve KOBİ’lerin tasarım farkındalığı, ileri teknoloji
uygulamaları, markalaşma ve girişimcilik temelli
ihtiyaçlarına hızlı ve direkt yanıt verecek şekilde
hizmetler geliştirmekte ve sunmaktadır.
Açık inovasyon ve tasarım merkezi olarak
adlandırılabilecek GETHAM, paydaşlardan aldığı
raporlar ile sektör gereksinimlerini ortaya koyarken,
kendi yetkinlikleri doğrultusunda da KOBİ ve
girişimcilerin gereksinimlerini anlamakta ve bu
konuda onları desteklemektedir.
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GAZİANTEP ENDÜSTRİYEL TASARIM VE
HİBRİT MODELLEME MERKEZİ

Bu çerçevede fikirden tasarıma, tasarımdan ürüne,
üründen pazara ulaşımı esas alan kompakt bir sistem
olarak faaliyet gösteren GETHAM, GETHAM Stüdyo,
GETHAM Ajans, GETHAM Fabrika ve GETHAM StartUps olmak üzere dört birimde hizmet vermektedir.
GETHAM Stüdyo, işletmelere fikirden tasarıma,
tasarımdan prototip’e kadar tüm Ar-Ge çalışmaları
ve inovasyon yolculuklarında eşlik etmektedir.
GETHAM Stüdyo’da endüstriyel tasarım ve
görsel tasarım uzman desteği ile prototip olarak
geliştirilecek her ürünü gerçek mühendislik
malzemeleriyle tasarlayarak işletmelerin ihtiyaçlarına
ve beklentilerine özel ürün geliştirme hizmeti
sunmaktadır.
GETHAM Fabrika, bölgenin, ülkemizin ve çevre
ülkelerin sanayilerine takı, aksesuar tasarım ve
modelleme, deri, ayakkabı tasarım ve modelleme,
tersine mühendislik ve inovasyon, 3B eklemeli
imalat, silikon kalıplama, CNC router talaşlı imalat,
yüksek teknoloji beş eksenli CNC ve elektronik devre
tasarımı laboratuvarları ile gelişmiş modelleme ve
üretim hizmetleri sunmaktadır.
GETHAM Ajans, markalaşma çalışmalarına destek
sağlanması vizyonuyla kurulmuş olup işletmelere
kurumsal kimlik oluşturulması, markalaşma ve
marka stratejileri geliştirilmesi, pazarlama stratejileri
belirlenmesi gibi pazarlama ve iletişim tasarımı
konularında yerli ve yabancı uzmanlarıyla konsept
hizmetler sağlamaktadır.
GETHAM Start-Ups ya da GETHAM Kuluçka Merkezi
bölgede yaratıcı sektörlerin gelişmesi ve girişimciler
ile genç tasarımcıların desteklenmesi misyonuyla
faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda tüm
sektörlerden genç tasarımcılar ve üretim girişimleri
GETHAM’ın altyapı kaynağı, Fabrika kapsamındaki
laboratuvarlar ve ilgili diğer birimlerin yönlendirme
danışmanlığı hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.
GETHAM Start-Ups, girişimlerin sürdürülebilir
bir iş haline gelmesi, ürünlerin ve işlerin pazarda
konumlanabilmesi ve ticarileştirilmesi için
oluşturulan kompakt bir yapıda 15 ofis ile hizmet
sunmaktadır.
GETHAM, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında
geliştirilmiş ve KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü ile
Gaziantep Ticaret Odasının faydalanıcı oldukları
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teknik yardım projesi kapsamında kurulmuştur.
Tasarım, inovasyon ve girişimcilik ekseninde bir
kaldıraç görevi üstlenen GETHAM uluslararası bir
tasarım merkezi olma vizyonuyla çalışmalarını
imalat, takı tasarım, ayakkabı gibi Gaziantep’te
öncü olan sektörler başta olmak üzere havacılık,
otomotiv, medikal gibi pek çok alanda katma değer
oluşturarak yürütmektedir.
Türkiye’nin ilk bölgesel endüstriyel tasarım merkezi
olan GETHAM, KOBİ ve girişimcilerin çalışmalarının
ülkemizde olduğu kadar dünyada da tanınabilmesi,
fark yaratabilmesi ve kendine küresel pazarlarda yer
edinebilmesi vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.
Tüm sektörlerden işletme ve girişimcilerin, altyapının
uygunluğu çerçevesinde hizmet alabildiği GETHAM,
Gaziantep başta olmak üzere bölge genelinde bir
inovasyon ve tasarım kültürü yaratmayı hedefliyor.
Henüz iki yıllık geçmişe sahip olmasına rağmen
GETHAM’ın çeşitli sektörlerdeki başarıları da yavaş
yavaş bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına
katkı sağlamaya başlıyor. Bu bağlamda, yeniliklere
çok açık olan medikal sektörüne sağlanan
hizmetler dikkat çekiyor. Örneğin kemik kesme
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ve şekillendirme, osteotomi işlemleri burun
ameliyatlarının temelini oluşturuyor. Ameliyat
esnasında bu işlem ne kadar hızlı ve az travmatik
gerçekleşirse, ameliyat sonrası iyileşme ve estetik
sonuçlar da o kadar tatmin edici oluyor.
Bu çerçevede GETHAM olarak bu konudaki uzman
doktorumuzun bilgisini, kendi endüstriyel tasarım
yetkinliğimiz ile birleştirerek konuya özel evrensel
bir tasarıma sahip bir ürün geliştirdik. Hâlihazırda
kullanılan ve yakında piyasaya da sürülecek olan bu
ürün, hem yetkinlik, vizyon ve tasarımın inovasyona
dönüşümünün, hem GETHAM’daki çalışmaların uzun
vadede doğuracağı başarıların habercisi olma niteliği
taşıyor.
Konu uzmanı doktorun bilgisine tasarım farkındalığı
katılarak ortaya konan bu üründe olduğu gibi,
GETHAM’da geliştirilen ürünler için sinai haklar
konusunda yüksek bir hassasiyetle birlikte patent ve
marka konusunda da danışmanlıklar sağlanmaktadır.
GETHAM, yürütülen tanıtım faaliyetleri sonucunda
giderek daha geniş kitlelere ulaşmaya başlamıştır.
Farklı sektörlerden girişimci ve uzmanlara erişimin
artması aynı zamanda farklı ufukların yolunu
açmıştır. Dolayısıyla GETHAM henüz bir fikirken
öngörüldüğü üzere kent, tasarım ve inovasyon
çatısı altında farklılıkları birleştiren bu canlı yapıdan
beslenir hale gelmiştir.

GETHAM, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep
KOSGEB İl Müdürlüğü iş birliğinde Rekabetçi
Sektörler Programı kapsamında destek almaya hak
kazanmış ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda
proje fikri olgunlaştırılmıştır. Bu aşamada gerek
projenin yazılması, gerek uygulama süreçlerinde belli
başlı zorluklarla karşılaşılmıştır. Ancak bu zorluklar
gerek Bakanlığımızın gerek Gaziantep Ticaret Odası
Yönetim Kurulu’nun destekleriyle aşılmıştır.
Bu noktada projelerde zorlayıcı bir nokta olan
sürdürülebilirliğin de önemini bir kez daha
vurgulamak isteriz. GETHAM bu bağlamda,
yine Bakanlığın ve Gaziantep Ticaret Odasının
sahiplenmesiyle gerek insan kaynağı ve teknoloji
kullanımı, gerek tanıtım ve gerekse hedef gruplarıyla
ortak dil oluşturabilme gibi konularda seri çözümler
elde edebilmiştir.
GETHAM, daha önce de dile getirdiğimiz üzere
bölgenin kalkınmasını desteklemek amacıyla imalat
sanayisinde tasarım farkındalığını artırmak amacıyla
hizmet vermektedir. Bu kapsamda da GETHAM
herhangi bir fikri ve sinai hak talep etmemektedir.
Bölgenin değerlerini tasarım ile buluşturmak
amacıyla yola çıktığımız GETHAM ürünleri
kapsamında 55 adet tasarım tesciline sahibiz.
Bunların yanısıra KOBİ ve girişimcilerimizin kullanımı
için de tasarımlar üretmeye devam ediyoruz.
GETHAM, olarak kendimizi aynı zamanda
bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda
hızla gelişip değişen bir yapı olarak
da konumlandırıyoruz. Bu çerçevede
KOBİ ve girişimcilerimizin doğru fonlara
yönlendirilmesi ve bu fonları bilinçli
kullanmaları adına danışmanlık sağlamak
üzere bünyemizde Gaziantep Ticaret Odası
KOSGEB Temsilcilik Ofisini açtık.
GETHAM, ilk bölgesel tasarım merkezi olarak
birçok deneyim kazandı. Rekabetçi Sektörler
Programı destekleriyle bölgesel kalkınma
sürecini doğru ve istikrarlı yürütebilmek
gerekiyor. Bu bağlamda, fizibilite sonucu
ortaya çıkan stratejik sektörlere kompakt bir
yapı ile cevap vermenin yanı sıra, tematik
yapılar oluşturularak yatırımlar ve projeler
değerlendirilmelidir.
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TASARIMIN ALTIN KAHRAMAN’I
Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi Projesi
Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi Projesiyle
kuyumculuk sektörü teknolojik gelişmelerle uyumlu tasarım
yetkinliği ve uluslararası standartlarda rekabetçi ürün ve
üretimle gelişiyor.
Altın ve gümüş gibi metaller
ile değerli ve yarı değerli
taşların işlenerek birer sanat
eserine dönüştürüldüğü kuyumculuk mesleği, Anadolu’da
binlerce yıl boyunca icra edilmektedir. Ülkemizde yapılan
arkeolojik kazı ve araştırmalar, altının bu topraklarda
gerek para gerekse takı, süs ve mutfak eşyası olarak
5000 yıldan uzun süredir kullanıldığını göstermektedir.
Altın ve mücevhere verilen bu önem, günümüzde de
artarak devam etmektedir. Kahramanmaraş, 700’e
yakın atölyesi, 5000’in üzerinde çalışanı ve yaklaşık 150
vitrin kuyumcusu ile altın işleme kapasitesi bakımından
Türkiye’de İstanbul’dan sonra 2. sırada yer almaktadır.
Altın ve mücevher sektörü, ihracat potansiyeli
bakımından gelecek vadeden sektörler arasında
gösterilmektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine
göre; 2009 yılında 978 milyon dolar mücevher ihracatı
yapılmışken, bu rakam, 2011 yılında 1,46 milyar dolara,
2013 yılında 2,25 milyar dolara, 2015 yılında 2,64 milyar
dolara ve 2017 yılında ise 3,28 milyar dolara ulaşmıştır.
2018 yılı Türkiye mücevher ihracatı rakamı ise 4,41 milyar
dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı ihracatının %94’ü
İstanbul tarafından gerçekleştirilmiştir. Kahramanmaraş’ta
üretilen ürünler, İstanbul’daki firmalar tarafından
ihraç edildiğinden resmi ihracat rakamlarında ilin adı
geçmemektedir.
Kahramanmaraş Kuyumcular Odası 2010 yılında Küçük
Sanayi Sitesi’ni kurma çalışmalarına başlamıştır. Bu
çalışmayla öncelikle Kahramanmaraş şehir merkezindeki
çeşitli pasajlarda, sağlıksız ve ilkel koşullarda, yetersiz
imkânlarla üretim yapan imalatçı firmaların üretim
koşullarının iyileştirilmesi, güvenlik zafiyetlerinin ortadan
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kaldırılması, çevreye verilen zararın asgariye indirilmesi
hedeflenmiştir. Bunların yanı sıra oluşturulacak ortak
kullanım tesisleri ile üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
ürünlerin daha iyi sergilenebileceği ortamların
oluşturulması, istihdamın artırılması, makineleşmenin
önünün açılması, teknik çalışma alanlarının oluşturulması,
üniversite, meslek okulları ve liselerde öğrenim gören
öğrenciler için staj koşullarının iyileştirilmesi de
amaçlanmıştır. Bu kapsamda, oda, 2011 yılında, Doğu
Akdeniz Kalkınma Ajansı finansmanıyla “Kahramanmaraş
Kuyumcukent İhtisas Sanayi Sitesi Fizibilite Raporu”
çalışmasını gerçekleştirmiştir. Çalışmayla ilde bulunan
atölyelerin 420’si ile anketler yapılmış ve atölyelerin
%75’inin kurulacak bir küçük sanayi sitesinde yer
almak istediği belirlenmiştir. Bunun üzerine “S.S.
Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden
İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi”
kurulmuş ve site, mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığının
“Küçük Sanayi Sitelerinin Kredilendirilmesine İlişkin
Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak kredilendirilmiş
ve 2016 yılında inşaata başlanmıştır. Farklı büyüklüklerde
325 adet imalathanenin yer aldığı 106 bin m2 kapalı alana
sahip sitedeki iş yerlerinin 2020 yılı içerisinde teslim
edilmesi planlanmaktadır.
Kahramanmaraş’ta kuyumculuk sektörünü geliştirmeye
yönelik çalışmalara, Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi de kayıtsız kalmamıştır. İlk kez 2011-2012
eğitim-öğretim yılında öğrenci alan Teknik Bilimler
Meslek Yüksek Okulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Programı, kuyumculuk mesleğinin farklı dallarından 5
kişilik öğretim kadrosu ile sektörün eleman ihtiyacını
karşılamaktadır.

MAKALE

Tasarım, farklı ve estetik olanın talep gördüğü ve ilgi
çektiği kuyumculuk sektöründe, üretim aşamalarının
belki de en önemlisidir. Kahramanmaraş’ta kuyumculuk
sektöründe faaliyet gösteren işletmeler en az 4 nesil
öncesinden gelen tecrübelerine dayanarak elle tasarım
konusunda önemli bir birikime sahiptir. Bununla beraber,
günümüzde ancak tasarım teknolojisini kullanarak
kendisini yenileyen ve ihtiyaçlara kısa zamanda yanıt
verebilen işletmeler rekabet edebilmekte ve varlığını
sürdürebilmektedir. Mevcut durumda ildeki işletmeler
tasarımlarını yapıp, bu tasarımları başkaları tarafından
kullanılma riskini göze alarak İstanbul’daki 3D yazıcı
hizmeti sunan firmalara göndermekte ve nihai ürünü
teslim almaları ortalama bir hafta sürmektedir. Bazı
işletmelerin ise tasarımcıları bulunmamakta ve tasarım
hizmeti için İstanbul’daki firmaları kullanmaktadır.
Bu durum, yüksek rekabet şartlarının hâkim olduğu
kuyumculuk sektöründe zaman ve lojistik gibi girdi
maliyetlerini yukarıya taşımaktadır.
Kuyumculuk sektöründe tasarımın önemini her ortamda
dile getiren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,
bünyesinde tasarım ve 3 boyutlu modelleme merkezi
kurulmasına yönelik fizibilite çalışmasını, Doğu

Akdeniz Kalkınma Ajansının finansal desteği ile 2016
yılında Kalkınma Bankası’na yaptırmıştır. Merkezin
kurulması için aynı yıl, Kahramanmaraş Kuyumcular
Odası ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası
ortaklığında, Ajansın, Güdümlü Proje Desteğine başvuran
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, destek almaya
hak kazanmış ve Üniversite bünyesinde “Kahramanmaraş
Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi” kurulmuştur.
Yapılan çalışmalar sonucunda kurulan Küçük Sanayi
Sitesi ve Tasarım Merkezinden sonra sektörün sıçrama
yapabilmesi adına iki önemli husus kalmıştır. Bunlardan
birincisi tasarımda teknolojik gelişmelere ayak
uydurabilmek, ikincisi ise standartlara uygun nihai ürünü
ortaya koyabilmektir. Kahramanmaraş kuyumculuk
sektöründe, özellikle tasarım ve standartlara uygunluk
konularında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için
Kahramanmaraş Kuyumcular Odası, Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş Ticaret ve
Sanayi Odası ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı bir
araya gelerek Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
eş finansmanıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı’nın 2. dönemi
2017 yılı proje teklif çağrısına başvuru yapmıştır. Yapılan
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değerlendirmeler sonucunda “Kahramanmaraş Altın
ve Mücevher Merkezi” projesi destek almaya hak
kazanmıştır.
Projenin önemli bir bileşeni, özgün tasarımlar yapmaya
ve yapılacak tasarımları nihai ürüne dönüştürmeye
olanak sağlayacak teknolojilerin, Kahramanmaraş ve
bölge illerine hizmet sağlayacak şekilde mevcut tasarım
merkezine kazandırılmasıdır. Proje kapsamında, 3D yazıcı
ve tarayıcılar, lazer ve taş işleme makineleri, tasarım
ve üretimde kullanılacak her türlü alet, ekipman ve
cihazlar alınacak ve böylece proje tamamlandığında,
Kahramanmaraş, Türkiye’nin kuyumculuk alanında en
modern tasarım ve 3D modelleme merkezine sahip
olacaktır. Kahramanmaraş kuyumculuk sektörü, tasarım
merkezinden alacağı destek ile daha özgün tasarımları
hayata geçirerek ürün çeşitliliğini ve pazar payını
artıracak, yurt dışındaki moda ve trendlere uygun
modellerin hızlı bir şekilde üretimi ile de ihracatın
artmasına yardımcı olacaktır.
Projenin bir diğer önemli bileşeni ise küçük sanayi
sitesi olarak kurulan “Altın Şehir” içerisine, değerli
ve yarı değerli mücevher taşlarının analizini yaparak
sertifika verebilecek niteliğe ve en son teknolojiye sahip
uluslararası akredite bir “Gemoloji Laboratuvarı” ve
Darphane onaylı “Altın Ayar Evi” kurulmasıdır.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler
Programı hedefleri doğrultusunda, ihracatın ve katma
değerin artırılmasına katkı sağlayacak olan bu projenin
tamamlanması ile kuyumculuk ve mücevher sektörü
özelinde imalat sanayinin dönüşümüne yardımcı olmak
ve küresel değer zincirinde daha üst seviyelere çıkmak
amaçlanmaktadır.
Temel bileşenlerinin yanında, Kahramanmaraş
kuyumculuk sektörünün ulusal ve uluslararası pazarda
hak ettiği yeri bulmasına olanak sağlayacak ve rekabet
gücünü artıracak birçok faaliyeti de içeren proje, devam
eden ihale süreçleri tamamlanıp hayata geçirildiğinde
diğer sektörlere de örnek olabilecektir. Ayrıca, IPA
fonlarını kullanmak isteyen kurumların, bölgelerindeki
ilgili kurumlarla iş birliği yaparak güçlerini birleştirmeleri
büyük önem arz etmektedir. Bu iş birlikleri, hem birlikte
çalışma kültürünü güçlendirecek hem de projelerin
başarılı olmasına ve sürecin daha kolay yürütülmesine
katkı sağlayacaktır.

MAKALE

BECERİ UYUMU VE VERİMLİLİK
Faik Yücel GÜNAYDIN / Sanayi ve Teknoloji Uzmanı (Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü)

Teknolojik değişim, iş gücünün ve ticaretin
küreselleşmesi, firmaların organizasyonunun
değişimi ve tüketim modellerinin değişimi iş gücü
piyasalarında becerilere olan talebin de belirgin
şekilde değişmesine yol açmaktadır. İş gücü, nüfusun
yaşadığı değişimlerden doğrudan etkilenmektedir.
Örneğin kadınların iş gücüne katılımının dönemler
arasında artması, iş gücüne dâhil olan göçmen
nüfus, giderek artan eğitim düzeyi mevcut iş gücü
arzının dönüşmesine ve dolayısıyla da mevcut beceri
kümesinin farklılaşmasına sebep olmaktadır.
Teorik olarak tam rekabetçi bir iş gücü piyasasında
ücret ve istihdam seviyeleri piyasada
fazla veya noksan olmayacak (piyasanın
tamamen temizlendiği) denge
noktasına ulaşılacağını söylemektedir.
Tam rekabetçi bir iş gücü piyasası,
beceriler konusunda tam bilgiye tüm
tarafların ulaşabildiği, beceri arzı ve
talebinin de zaman kısıtı olmaksızın ve
maliyetsiz değişebildiği bir piyasanın
var olduğu varsayımına dayanmaktadır.
Gerçek dünya, teoriden ilk olarak
iş gücünün talep edilen beceriler
hakkında asimetrik bilgiye sahip olması
ve ayrıca beceri setini değiştirmenin
veya taleple uyumlu beceriye sahip
ise coğrafya değiştirmenin zaman
gerektirmesi, maliyetli olması ve ikinci
olarak firmaların iş gücü taleplerini
artırabilmelerinin önünde kapasite
artırma maliyetleri olması sebebiyle
farklılaşmaktadır. İş gücünün mevcut
becerileri ile iş dünyasının ihtiyaç
duyduğu becerilerin uyumlu olmaması,
belirli beceri tiplerinde noksanlar,
fazlalar ya da uyumsuzluklara yol
açabilmektedir. İş gücünün talep edilen
yeni becerilerden haberdar olma
süresi ve uyum süresi (eğitim) dikkate
alındığında bir zaman uyumsuzluğunun

kaçınılmaz olduğu, yani dinamik bir ekonomide
her zaman tedrici bir beceri uyumsuzluğu olması
beklenen bir durumdur. Fakat beceri uyumsuzluğuna
bağlı, uzun dönemli ve/veya büyük miktarda fazla
ya da noksanlar oluşması büyük bir soruna işaret
etmektedir. Bu noksan, fazla ya da uyumsuzluklar
da bireyler açısından iş tatminin ve ücretin düşük
olmasına (Montt, 2015; OECD, 2014), firmalar
açısından zayıf performans elde edilmesine, yüksek
işçi arama maliyetlerine (OECD, 2012) ve dolaysıyla
makro seviyede de yapısal işsizliğin yükselmesine
ve düşük toplam çıktı üretilmesine sebep
olabilmektedir (Sattinger, 1993).
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Bu noktada, ekonomilerde işbaşında çalışanların
becerilerinin yaptıkları işlerle ne düzeyde uyumlu
olduğuna bakma ihtiyacı doğmuştur. Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) Uluslararası
Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Programı
(PIAAC) bu amaçla yapılandırılmıştır. Kırktan
fazla ülkede ve toplamda 150 binden fazla bireyle
gerçekleştirilen bu çalışma, bireylerin toplumda
yer alma ve ekonomilere katkı sunma süreçlerinde
ihtiyaç duydukları kilit pozisyondaki bilişsel ve iş
ortamı becerilerini ölçmektedir. Saha çalışması,
uluslararası ve kültürler arasında geçerli olacak
ve politika yapıcılara ülkelerinde insan kaynağının
donanımındaki değişimi izleyebilecekleri veriyi
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
PIAAC sonuçlarına göre OECD ülkelerindeki
çalışanların yaklaşık üçte biri yaptıkları işe göre ya
fazla ya da az donanımlıdır. Bu, en basit ifadeyle,
çalışanların becerilerine uyumlu işler arasında
yeniden yerleştirilmeleriyle etkinlik kazançları
sağlanabileceğini göstermektedir. Bu da beceri
uyumsuzluğu ile verimlilik kayıpları yaşandığı fikrini
öne çıkarmaktadır. Konu hakkındaki bazı akademik
çalışmalar yukarıda bahsedilen çalışanların becerileri
ile uyumlu işlere yeniden yerleştirmenin verimlilik
artışlarına doğrudan değil, ücretler ve iş tatmini
üzerinden sağlanacağını savunurken (Hartog, 2000),
bazıları ise bağlantının daha doğrudan olduğunu
savunmaktadır.
Yukarıdaki bahsi geçen potansiyel, etkinlik ve
verimlilik kazançları vaat ettiği için beceri uyumunun
artırılabilmesi, politika yapıcılar açısından takip
edilmesinin önemini artırmaktadır. Politika yapıcılar
günümüzde insan kaynağını yalnız sayısal olarak
artırmaya değil, bunun yanında beceri havuzunu
etkin şekilde yönetmeye de odaklanmalıdırlar. İnsan
kaynağını geliştiren politikaların uzun zamanda
hayata geçebiliyor olması konunun önemini daha da
artırmaktadır. İşte bu önem doğrultusunda beceri
uyumsuzluklarının ölçülebilmesinin anlamı artmıştır.
Uyumsuzluğun Ölçülmesi
Ölçüm söz konusu olduğunda, kullanılan kavramların
tanımlanması belirleyici hale gelir. Beceri
uyumsuzluğunu sayısallaştırmak için OECD’nin
Meslekler için Beceri Göstergeleri yayını bir ölçüm
tekniği önermiştir. Bu noktada önerilen tekniğin;
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• Ülkeler arasında karşılaştırmalara izin vermesi,
• Düzenli olarak güncellenebilmesi,
• Politika yapıcılara hizmet edebilmesi
açısından, becerilerin alt seviyelerine kadar
detaylandırılabilmesi,
• Mesleki fazla ve noksanlardan ihtiyaç duyulan
becerilere indirilebilmesi gerekmektedir.
Tam da bu noktada “beceri” ifadesinden ne
anlaşılması gerektiği konusunda bir dil birliği kritiktir.
“Beceri” bilişsel (algılama, görsel değerlendirme,
hafıza, dikkat sağlama, mantık yürütme vb.) ve
bilişsel olmayan genel beceriler (bilgi işleme, takım
çalışması, kişisel organizasyon vb.) olabileceği gibi
belirli bir mesleğe veya sektöre özgü (muhasebe,
saç boyama vb.) de olabilir. Literatürde yer alan
çalışmalar uzun süre “eğitim seviyesini” becerinin
tespiti için bir vekil değişken olarak kullanmışlardır.
Ama eğitimin süresi kadar kalitesi de sonuç
üzerinde belirli olduğu için ölçüm sorunları ile
karşılaşılmıştır. Bugün konu hakkında genel kabul
gören literatür beceriyi, verilerin veya nesnelerin el
ile, sözlü ya da zihinsel şekilde yönetilebilmesi olarak
tanımlamaktadır. Kavram tanımlandıktan bir sonraki
aşama bu soyut kavramın dayandığı, fazla/noksan ve
uyumsuzlukların sayısal tespitinin nasıl yapılacağıdır.
Uyumsuzluk, beceri, nitelik ve çalışma alanı
boyutlarıyla ölçülebilmektedir. Beceri uyumsuzluğu
çalışanın becerilerinin mevcut piyasa koşullarındaki
belirli işlerin gerektirdiği becerilerden fazla (yüksek
beceri) ya da eksik (düşük beceri) olması durumudur
(Handel, 2003; Shah and Burke, 2005; OECD,
2016). Nitelik uyumsuzluğu, bireyin niteliklerinin işin
gerektirdiğinden az ya da çok olmasını, çalışma alanı
uyumsuzluğu ise bir bireyin uzmanlık alanı dışındaki
bir alanda çalışmasını ifade etmektedir. Bu üç tür
uyumsuzluk da çalışan üzerinde farklı olumsuz
etkilere sahiptir.
Belirli bir mesleğin, bir zaman döneminde ve bir
ekonomide piyasa tarafından arzdan fazla (ya da
az) talep edilmesinin sonucunda söz konusu meslek
kolunda ortaya çıkabilecek sayısal değişimlerin
takibi, beceri uyumu/uyumsuzluğunu takip için en
genel çözümü oluşturacak göstergedir. Bir meslek
koluna olan talep arttığında, istihdamın, çalışma
saatinin ve ücretlerin artması ve işsizliğin azalması
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çalışmanın genelinden farklıdır. Bu göstergenin
beklenmektedir. Bu sayısal göstergeler görece
hesaplanamamasına yol açmamakta, hassas
kolaylıkla takip edilebilecek göstergelerdir. Bununla
seviyesinde yer alan becerileri haiz
olması gerekir. Bu eğitim seviyesini haiz bireylerin
ölçüm yeteneğini düşürmekle birlikte kullanılabilir
birlikte belirli meslek kodları ile ilişkilendirilmiş
“Teknisyenler,
teknikerler ve yardımcı
profesyonel
meslek
mensupları” meslek grubunda
göstergeler
edinilmesini
sağlamaktadır.
belirli eğitim seviyeleri
mevcut durumdadır.
Örneğin Uluslararası
Standartnitelik
Meslek Sınıflamasının
çalışması,
uyumsuzluğuna bir örnek oluşturmaktadır. Bireylerin mevcut durumda
Hesaplamalar sırasında ekonomi genelindeki
(ISCO 08) ana gruplarından profesyonel meslek
çalıştıkları işlerin gerektirdiği eğitim
gerekliliklerinin üstünde
donanıma
daralma/genişlemelerin
yarattığı
trendlerinsahip
her olmaları da söz
mensuplarının dördüncü ISCO beceri seviyesinde
bir göstergeden
farkının alınması
konusu
mesleğe
talep
fazlası olduğuna
işaret etmektedir.
Şekil gerekmektedir.
1’de beceri fazla/noksanının
yer alan becerileri
haiz olması
gerekir.
Bu eğitim
Ekonomi genelindeki iş gücü talebi trendinden
seviyesini haiz bireylerin
“Teknisyenler,
teknikerler
belirleyicileri gösterilmektedir.
farklı seviyede bir iş gücü talebi değişimi ancak
ve yardımcı profesyonel meslek mensupları” meslek
söz konusu meslek kolunda ölçümü gerektirecek
grubunda çalışması,
nitelik
uyumsuzluğuna
bir
OECD’nin Meslekler için Beceri bir
Göstergeleri
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Şekil 4 Türkiye ve Avrupa Birliği ve tüm iş gücü için becerilerin noksan/fazla pozisyonlarını
göstermektedir. Görüldüğü gibi Türkiye’nin noksan pozisyonda olduğu beceriler fazla
pozisyonda olanlardan daha fazladır. Bununla birlikte Türkiye iş gücü ile Avrupa Birliği iş
gücünün
beceri fazla/noksan pozisyonları genelde zıt konumlardadır.
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OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ
Emre DABAK / Sanayi ve Teknoloji Uzmanı (Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü)

Otomotiv sanayi sahip olduğu yapı nedeniyle birçok sektörle bağlantısı olan ve bu
sektörleri teknolojik gelişmeye zorlayan dünya ekonomisi açısından ciddi öneme sahip
bir sektördür. 2000’li yıllara kadar daha çok konvansiyonel sanayi dallarıyla ilişkisi
olan otomotiv sanayi, araçlardaki teknolojinin artması diğer bir ifadeyle teknolojik
dönüşümün başlaması ve bu paralelde elektronik altyapıya olan ihtiyacın çoğalmasıyla
elektronik ve yazılım sanayi ile de ciddi bir iş birliği geliştirmeye başlamıştır. Bu
bağlamda, elektrikli araçlar ve otonom araç teknolojilerinin yakın zaman aralığında
dünya gündemine girmesi bu iş birliğinin çok daha hızlı ilerlemesini ve bu alanda
birçok yeni şirketin oluşmasını sağlamıştır.

Şekil 1. Otonom Araçlarda Bulunan Sistemler (Birleşmiş Milletler, UN)
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Tam otonom araçlar radar, lidar, dijital kamera,
görüntü işleme, GPS, sensör gibi teknolojiler ile elde
edilen verileri bulundurduğu yapay zekâ yazılımıyla
yorumlayarak nesneleri algılayabilen ve hareket
planlaması yapan ve insan müdahalesi olmadan
kendisini yönlendirebilen araçlardır.
Otonom araçların tarihçesine kısaca göz
attığımızda ilk çalışmaların 1930’lu yıllarda başladığı
görülmektedir. Örneğin, 1939 yılında General
Motors firması tarafından üretilen ve karayolu
altına gömülü elektrik devreleri ile oluşturulan
elektromanyetik alan sayesinde ilerleyebilen radyo
kontrollü elektrikli bir araç New York Dünya fuarında
sergilenmiştir. 1958 yılında aynı firma aracın ön
tarafına yerleştirdiği alıcı bobin sensörleri sayesinde
karayoluna gömülü telden geçen akımı değiştirerek
direksiyon kontrolünü sağlamıştır. Benzer yönteme
dayalı ticarileşmeyen çalışma ve testler 1960’lı
yıllardan itibaren Avrupalı otomotiv üreticileri ve
araştırmacılar tarafından da gerçekleştirilmiştir.
Son yıllarda teknolojideki hızlı dönüşüm ile yapay
zekâ, radar, lidar, sensör vb. teknolojilerdeki
hızlı gelişim sayesinde araç sürüş konforunu ve
trafikteki can ve mal güvenliğini artıran sistemler
insan hayatı içerisine girmeye başlamış ve tam
otonom sürüşe giden süreç hızlanmıştır. Özellikle
90’lı yıllardan itibaren araçlarda kullanılmaya
başlanan, ani ve sert frenlemelerde tekerleklerin
kilitlenmesini engelleyerek sürücünün direksiyon
hakimiyetini korumasını sağlayan ABS sistemi, hızlı
girilen virajlarda araç hakimiyetinin kaybolmasını
engellemek amacıyla tüm tekerleklere farklı fren
şiddeti uygulayarak aracın kaymasını engelleyen
ESP sistemi, hız sabitleme sistemleri, otomatik park
sistemleri vb. sistemler sürücüsüz araç teknolojisine
gidişin önünü açan ve sürücüye ciddi yardımı
dokunan önemli asistan teknolojiler olmuştur.
Son 10 yılda ise bu gelişen yeni teknolojileri kullanan
geleneksel otomotiv üreticilerinin yanı sıra birçok
teknoloji firması otonom araç teknolojilerinin
geliştirilmesi konusunda çalışma başlatmış ve bu
alandaki Ar-Ge çalışmalarına çok önemli miktarda
bütçe ayırmıştır. Örneğin, Google firması 2009
yılında sürücüsüz otomobil projesini başlatmış olup

hâlihazırda yan şirketi olan Waymo üzerinden bu
çalışmaları sürdürmektedir. Yine teknoloji şirketi
olarak hayatına başlayan Tesla, Nutonomy, Nvidia
ve Uber’de otonom araç çalışmalarında öncü
firmalar arasında yer almaktadır. Amerika menşeli
bu firmaların yanında Bosch, Siemens, Samsung,
Baidu gibi Avrupa ve Asya firmaları da ciddi yatırım
içerisindedir. Geleneksel otomotiv üreticilerinin
birçoğu ise kendi üretim modellerine uzak olan bu
yeni teknolojilerde doğrudan çalışmak yerine bu
alanda faaliyet gösteren söz konusu teknoloji devleri
ile iş birliğine giderek, bu firmaların tecrübe ve
yetkinliklerinden faydalanmaktadır.
Tam otonom araçlarda bulunan ve yukarıda
bahsedilen yazılım ve donanımlardan oluşan
kontrol sistemleri aracılığıyla trafik akışı ve çevrenin
algılanması ile elde edilen verilerin yorumlanması
sonucu hareket ve güzergâh planlaması yapılarak
sürücü müdahalesine ihtiyaç duyulmadan araç
kontrolü sağlanmaktadır. Otonom araçların otomatik
pilot sürüşü; tekerleklerde bulunan ultrasonik
sensörlerin frenleyen veya park etmiş durumda olan
araçların konumlarını tespit etmesiyle başlamakta
ve bunun gibi çok çeşitli sensörlerden gelen veriler
merkezi bir bilgisayar sistemiyle analiz edilerek
direksiyon kontrolü, frenleme, hızlanma, şerit
değiştirme gibi olaylar gerçekleştirilmektedir.
Örneğin araç üzerindeki kameralar aracılığı ile yol
çizgileri, trafik işaretlemeleri, yayalar, diğer araçlar
vb. algılanarak takip edilmekte, elde edilen bilgiler
radar, lidar, sensör, GPS teknolojileri ile edinilen
veriler ile birlikte sentezlenerek işlenmekte ve aracın
hava, yol, trafik durumuna uygun hızı ayarlanmakta
ve gerekli yerlerdeki manevralar planlanmaktadır.
Diğer yandan, tam otonom araçlara giden
süreçte araçların otomasyon seviyesi merkezi
Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Otomotiv
Mühendisleri Topluluğu (Society of Automotive
Engineering, SAE) tarafından 6 seviyede
değerlendirilmektedir.
Şekil 2’de görüldüğü üzere araç üzerindeki aktif
güvenlik sistemleri ve gelişmiş sürücü yardımcı
sistemleri (Advanced Driver Assistance Systems) adı
verilen teknolojiler arttıkça otonom sürüşün seviyesi
artmaktadır:
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Şekil 2. Otonom Araç Seviyeleri (Society of Automotive Engineering, SAE)

- Seviye 0’da sistem araca ilişkin bazı uyarılarda
(motor, fren arızası vb.) bulunabilmekte ancak
tüm kontrol sürücüde bulunmaktadır.
- Seviye 1’de sürücü ve bazı otomatikleştirilmiş
sistemler aracın kontrolünü paylaşmakta, araç
bazı durumlarda sürücüye yardımcı olmaktadır.
Örneğin, hız sabitleyici ile motor kontrolü
yapılmakta, park asistanı ile direksiyon sistemi
kontrol edilmektedir.
- Seviye 2 kısmi otonom olarak tanımlanmakta
olup sürüşü izleme ve çevresel algılama sürücüde
olmak şartı ile sistem bazı durumlarda araç
kontrolünü ele almaktadır. Örnek olarak, öndeki
aracın hızına göre araç hızını ayarlayan adaptif hız
sabitleyici, otomatik acil fren sistemi, şerit takip
sistemleri verilebilir.
- Seviye 3 ise kontrollü otonom olarak
nitelendirilmekte olup sürücü acil durumda
sürüşü ele alması şartıyla dikkatini başka işlere
yöneltebilmekte ve araç kontrolünü otomatik
sürüş sistemine devredebilmektedir. Bu seviyeye
örnek olarak otomatik park sistemi ve şehir içi
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ve şehirlerarası yollarda otonom sürüş verilebilir.
Günümüzde üretilen en yüksek teknoloji araçlar
incelendiğinde Seviye 2’den Seviye 3’e geçiş
sürecinin yaşandığı söylenebilir.
- Seviye 4’te yol ve hava şartlarının otonom araç
sürüşüne uygunluğuna sürücü tarafından karar
verilmesi şartıyla araç idaresi tamamen otomatik
sürüş sistemine verilebilmektedir. Bu seviye
araçlarda sürücü uyuyabilmekte veya sürücü
koltuğundan ayrılabilmektedir.
- Son seviye olan Seviye 5 tam otonom olarak ifade
edilmekte olup gidilecek nokta belirlendikten
sonra her hangi bir insan müdahalesine ihtiyaç
olmadan kontrol tamamıyla araca verilmektedir.
Bu seviyede, araçta direksiyon simidi
bulundurulması isteğe bağlıdır.
Diğer yandan, uluslararası otomotiv teknik mevzuatı,
araç ve aksam üreticileri ile yazılım ve bilgi
teknolojileri üreticileri, uluslararası trafik güvenliği
ve insan sağlığı alanlarında faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşları ve 50’ye yakın ülkenin katılımıyla
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BM bünyesinde yer alan İç Ulaşım Komitesi’ne
(Inland Transport Committee) bağlı Motorlu Araç
Regülasyonları Uyumlaştırma Dünya Forumu’nda
(WP.29) oluşturulmaktadır. Tam otonom araçlara
giden süreçte araçların otomasyon seviyesi WP.29
tarafından SAE’den farklı olarak seviye 0’ı içermeden
5 seviye olarak değerlendirilmektedir.
Otonom araçların insan hayatında yerini almasıyla
birlikte özellikle yolların ve park alanlarının verimli
kullanılması ile metropol şehirlerdeki en büyük
problem olan trafik sıkışıklığının azaltılması,
böylelikle zaman ve kaynak kaybının önlenmesi,
trafik kazalarının önlenmesi ile can ve mal kaybının
en aza indirgenmesi, minimum kaynak kullanımı ile
çevrenin korunması gibi avantajların sağlanacağı
öngörülmektedir.
Bu doğrultuda, üreticiler ve geliştiriciler otonom
araç teknolojisini ilerletmek için çalışırken diğer
yandan ülkeler ise bu araçların varlığını hukuki
açıdan değerlendirmektedir. Özellikle, bu araçların
birbiriyle ve çevreyle iletişim halinde veya çevreye
bağlı olması kişisel verilerin korunması ve sisteme
dışardan izinsiz müdahale hususlarını diğer bir
ifadeyle siber güvenlik riskini ve mahremiyeti
gündeme getirmekte, sigortacılık ve bu araçların
gerektiğinde insan gibi kararlar alabilmesi nedeniyle
hukuki statüsü ise çözüm bekleyen önemli konular
olarak görülmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre
ülkemizde trafikte meydana gelen kazaların
%98’den fazlası insan hatalarından (sürücü, yolcu
ve yaya) dolayı kaynaklanmakta olup Dünya Sağlık
Örgütü’ne (WHO) göre yılda yaklaşık 1,35 milyon
insan trafik kazalarında hayatını kaybetmekte ve
bu sayı her yıl daha da artmaktadır. Bu kapsamda,
tasarlanan ve geliştirilmekte olan otonom araçların
trafik kurallarına uyarak kaza yapmaması ve bu
sayılarda ciddi oranlarda azalma sağlanması
amaçlanmakta ancak bu teknolojiden emin olunması
amacıyla devam eden bazı teknoloji sorunlarının
çözümlenmesi için bu alana özel olarak kurulmuş
firmalar küresel otomotiv firmaları ile iş birliğine
giderek önemli araştırmalar gerçekleştirmektedir. Bu
çalışmalarda, sürücüsüz ve sürücülü araçların karışık
olarak bulunduğu bir trafiğin koordine edilmesi de
en büyük zorluklardan biri olarak firmaların önüne
çıkmaktadır.
Bu geçiş döneminde otonom ve otonom olmayan
araçlardan oluşan trafikte meydana çıkabilecek
en büyük problem her iki araç da yolu paylaşma
işlemini geçekleştirirken sürücüsüz araçların yola
hâkim olmaya çalışması olarak görülmektedir.
Özellikle Uber firmasına ait bir otonom aracın
ABD’de karıştığı kazada bir kişinin hayatını
kaybetmesi bu araçlardaki günümüz teknolojilerinin
yeterliliğinden şüphe duyulmasına sebep olmuştur.
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Bu doğrultuda, benzer durumlarda oluşabilecek
kazalarda ortaya çıkacak hasar, ölüm veya
yaralanma gibi durumlarda sorumlunun kim
olacağı, doğacak hukuki sorunların nasıl
çözüleceği, cezai yaptırımların ne olacağı gibi ciddi
sorunlar konusunda Motorlu Araç Regülasyonları
Uyumlaştırma Dünya Forumu (WP.29) ve bu Foruma
bağlı Otonom ve Bağlantılı Araçlar Çalışma Grubu
(Working Party on Automated/Autonomous and
Connected Vehicles) nezdinde önemli çalışmalar
yapılmaktadır. WP.29 altında yer alan ve Haziran
2018’de kurulan bu Çalışma Grubu tarafından
motorlu araçlarla ilgili WP.29 bünyesinde yer alan
genel emniyet, pasif emniyet, aydınlatma, gürültü
gibi ilgili diğer çalışma grupları ile koordineli bir
şekilde öncelikli olarak araç otomasyonu, bağlantı
güvenliği, otomatik sürüş için doğrulama yöntemi,
siber güvenlik, yazılım güncellemeleri, otomatik
sürüş için veri depolama sistemi, uzaktan kumandalı
manevra, gelişmiş acil frenleme sistemleri, acil
durum şeritte tutma sistemleri, araca aracın durumu
ve çevresi hakkında bilgi sağlayan sistemler, sürücü
kullanılabilirliği izleme sistemleri, araç katarlama gibi
alanlara yönelik düzenlemeler için çalışılmaktadır.
Günümüzdeki mevcut durum hukuki açıdan
incelendiğinde; 1949 yılında Cenevre’de imzalanan
ve ülkemizin de 1955 yılında taraf olduğu “Karayolları
Trafik Sözleşmesi” ile yine ülkemizin de taraf olduğu
uluslararası karayolu trafiğini düzenlemek amacıyla
1968 yılında Viyana’da imzalanan “Karayolu Trafiği
Konvansiyonu”na göre karayollarında hareket eden
her taşıtın bir sürücüsü bulunmak zorundadır.
Bu açıdan bakıldığında, hâlihazırda söz konusu
uluslararası anlaşmalarda bir değişiklik yapılmadığı
müddetçe tam otonom olarak tanımlanan seviye 5
otonom araçların uluslararası yollarda kullanımının
mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. Bununla
birlikte, otonom araç geliştirme çalışmaları
konusunda önde gelen ülkeler tanınan muafiyetler
ile bazı ulusal düzenlemeler yaparak bu araçların
ülkelerinde geliştirilmesinin önünü açmaktadır.
KPMG firması tarafından yayımlanan ve ülkelerin
politika, mevzuat, teknoloji, altyapı, yenilik gibi
faktörlere göre sıralamasının yapıldığı “Otonom

36

EKİM 2019

Araçlar Hazırlık İndeksi” raporuna göre otonom
araçlara hazırlık konusunda Hollanda ilk sırada
yer almakta olup gerek mevzuat gerek altyapı
gerekse de tüketici kabulü açısından örnek olarak
gösterilmektedir. Örneğin, Hollanda tarafından
sürücülere benzer şekilde, aracın açık trafik
sistemindeki insan performansına mümkün
olduğunca yakın olan güvenli ve öngörülebilir
otomatik sürüş davranışını ne ölçüde üretebileceğini
ölçmek ve belgelemek amacıyla araç için ehliyet
hazırlığı yapılmaktadır.
2015 yılından itibaren ABD’de bazı eyalet yönetimleri
ve bazı AB ülkeleri uygulamaya geçtikleri ulusal
yasal düzenlemeler ile otonom araçların akan trafikte
test edilebilmesini sağlamış ancak herhangi bir
olumsuz durumda araç idaresinin ele alınabilmesi ve
hukuki sorumluluğun üstlenilebilmesi adına araçlarda
hazır bir kişinin bulunması zorunlu bırakılmıştır.
Norveç, İsveç ve Fransa gibi bazı Avrupa ülkeleri
ise belirledikleri sabit güzergâhlarda otonom toplu
taşıma araçları yolcu taşımacılığı hizmeti vermeye
başlamıştır. Güney Kore, Macaristan gibi bazı
ülkeler ise otonom araçların test edilebileceği sürüş
sırasında ortaya çıkabilecek her türlü senaryonun
modellenebildiği demo şehirler kurmakta ve yazılım,
haberleşme, mobilite ve araç üreticisi firmalarının
bir arada çalışabileceği çok önemli bir kombinasyon
sağlanmaktadır. Ayrıca, otonom araçların hukuki
statüsü, sigortacılık işlemleri ve kentsel planlama vb.
konularda düzenleme yapabilmek için platformlarda
yapılacak testlerden elde edilecek verilerden
faydalanılmaktadır. Bununla beraber, çalışmalar
ilerledikçe ulusal idareler de kamuya açık alanlarda
söz konusu araçların kullanımına izin vermeye
başlamakta olup 2018 yılında ABD’nin Kaliforniya
Eyaleti’nde otonom araçların acil durumlarda
devralmak için bir insan sürücüye sahip olma
zorunluluğu kaldırılmıştır.
Birçok ülkede otonom araçlar konusunda ciddi
gelişmeler kaydedilse de dünyanın büyük
bir bölümünde bu araçların veri güvenliği,
yasal sorumlulukları ve mevzuatı gibi birçok
tanımlanmamış alan bulunmaktadır. Bu durum,
otonom araç pazarının büyümesini şimdilik sınırlasa
da, 2026 yılına kadar otonom araç teknolojilerinin
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oluşturacağı değerin yıllık ortalama %40 büyüyerek
yaklaşık 560 milyar dolar seviyesine gelmesi
beklenmektedir. Ayrıca, akıllı araç teknolojilerinin
geliştirilmesinin yanı sıra, 5G iletişim ağları, kablosuz
veri transferi ve akıllı yol uygulamaları bu araçların
sağlıklı bir şekilde çalışması için olmazsa olmaz
teknolojiler arasında yer almaktadır.
Otonom araçların ülkemizdeki yasal durumunu
inceleyecek olursak, ülkemiz yukarıda bahsedilen
uluslararası anlaşmalara taraftır. Karayolu trafiği
konusunda ulusal düzenlememiz olan Karayolları
Trafik Kanunu ve ilgili alt düzenlemeleri dikkate
alınarak seviye 4-5 otonom araçların ülkemiz
karayollarında kullanılması bakımından kamu
otoritelerince yapılmış bir değerlendirme
bulunmamaktadır. Karayolları Trafik Kanunu’nda
sürücü, karayolunda motorlu veya motorsuz bir
aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişi olarak
tanımlanmakta olup tam otonom araçlarda aracı
otonom sürüş sistemi kontrol ettiğinden bu alana
dönük bir değişiklik yapılıp yapılmaması ayrıca,
trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için
tüm paydaşların sorumluluklarının belirlendiği diğer
ilgili mevzuatta da (taşıma, sigortacılık, ehliyet, tip
onayı, hukuk vb.) değişiklik gerekip gerekmediği
durumlarının tartışılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, otomotiv sanayinde dünyanın önde
gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye’de otonom
araç teknolojilerinin geliştirilmesinin desteklenmesi
hususuna çeşitli strateji dokümanlarında yer
verilmiştir. Sürücü destek, güvenlik, otonom sürüş
sistemleri gibi otomotiv teknolojileri akıllı ulaşım
sistemleri uygulamalarının önemli bir parçası olup
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2014
yılında “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji
Belgesi (2014-2023)” yayımlanmıştır. Bu belge
kapsamında uygulamaya konulan eylem planı ile
tüm ulaşım türlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerini
gereğince kullanarak ülkemizin sürdürülebilir ve akıllı
bir ulaşım ağına erişmesi amaçlanmaktadır.
Bununla birlikte, ülkemizin uluslararası konumunu
yükseltmek ve refahını artırmak için temel yol
haritası olarak hazırlanan On Birinci Kalkınma
Planı (2019-2023) 23/07/2019 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu
doğrultuda, Planın Otomotiv başlığı altında yer

alan “Otomotiv bilişim teknolojilerinde ulusal
üretim ve Ar-Ge çalışmalarının gelişmesi için
ulusal ortak proje platformlarının oluşturulması ve
desteklenmesi sağlanacaktır” tedbiri kapsamında
otonom sürüş için ihtiyaç duyulan teknolojilerin
yerli olarak geliştirilmesinin desteklenmesi,
“Otonom ve bağlantılı araçların geliştirilmesi ile
kullanılmasına ilişkin teknik mevzuat ve altyapı
ihtiyacı belirlenecektir” tedbiri kapsamında otonom
araçların ülkemizde yaygınlaşmasını sağlayacak
düzenlemelerin belirlenmesi beklenmektedir.
Ayrıca, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)
ile Deloitte Türkiye iş birliğiyle hazırlanan “Türkiye
Otomotiv Tüketicileri Araştırması: İleri araç
teknolojileri” raporuna göre küresel bazda otonom
araçlara en yoğun ilginin %67 ile Türkiye’de
olduğu ve ülkemizi %54 ile Almanya’nın takip
ettiği görülmektedir. Bununla birlikte, aynı raporda
otonom araçların güvenliğine ilişkin çekinceleri olan
kişi sayısının da azımsanmayacak kadar yüksek
olduğu belirtilmektedir. Sonuç olarak, otonom
araçların gelişim hızı, oluşturacağı katma değer ve
insanların bu teknolojiye güveni ülkemiz açısından
değerlendirildiğinde henüz ülkemizdeki çalışmaların
başlangıç seviyesinde olması nedeniyle ciddi bir
risk bulunsa da, On Birinci Kalkınma Planı’nın
sunduğu perspektif ve “Türkiye’nin Otomobili”
projesi birlikte ele alınarak tüm tarafların bütüncül
bir yaklaşımla koordinasyon içinde çalışması ve ivedi
bir şekilde gerekli tüm mevzuat ve altyapı ihtiyacının
belirlenerek gerekli düzenlemelerin yapılması halinde
bu teknolojide ülkemizin de başrol oyuncularından
biri olarak yer almasında bir engel bulunmamaktadır.
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ÜÇ AYLIK ULUSAL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ
2019 YILI İKİNCİ DÖNEMİ AÇIKLANDI
Dr. Dursun BALKAN / Sanayi ve Teknoloji Uzmanı (Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü)
Nazlı SAYLAM BÖLÜKBAŞ / Sanayi ve Teknoloji Uzmanı (Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü)

Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi
bir önceki yılın aynı dönemine göre (2018 yılı II. dönemine göre) %0,22 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına
üretim endeksi, 2019 yılı II. döneminde, bir önceki döneme göre (2019 yılı I.
dönemine göre) %0,18 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) verileri
incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksi, 2019 yılı II. çeyreğinde bir
önceki çeyreğe göre en fazla artış %2,32 ile Enerji’de gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri
incelendiğinde çalışan kişi başına üretim endeksinde, 2019 yılı II. döneminde
bir önceki döneme göre en büyük artış %5,94 ile “Bilgisayarların, elektronik ve
optik ürünlerin imalatı” bölümünde gerçekleşti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik
Genel Müdürlüğü tarafından Resmi İstatistik
Programı kapsamında hesaplanan Üç Aylık Verimlilik
İstatistikleri, 2019 Yılı İkinci Dönemi, 11 Eylül 2019
tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. İdari kayıtlara
dayalı olarak üretilen Kısa Dönemli İş İstatistikleri
kullanılarak hesaplanan 2015 temel yıllı Üç Aylık
Verimlilik İstatistikleri, EFİS Rev.2 (Avrupa Birliğinde
Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî SınıflandırılmasıNACE Rev.2) sınıflamasına göre Madencilik ve
taşocakçılığı (B)”, “İmalat (C)”, “Elektrik, gaz, buhar
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı (D)” sektörlerini
kapsamaktadır. Bunun yanı sıra sanayi toplamını
(B,C,D kısımlarının toplamı) ve Ana Sanayi Grupları
Sınıflaması’na (MIGs) uygun olarak 5 alt grup ve
“Madencilik ve Taşocakçılığı” sektörü bölümleri
(09 hariç) ile “İmalat” sektörünün tüm bölümlerini
kapsamaktadır. Bu kapsam doğrultusunda Üç
Aylık Verimlilik İstatistikleri arındırılmamış, mevsim
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ve takvim etkilerinden arındırılmış ve takvim
etkilerinden arındırılmış seriler olarak hesaplanmakta
ve yayımlanmaktadır.
Toplam sanayi üç aylık çalışan kişi başına üretim
endeksi arındırılmamış, mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış ve takvim etkisinden arındırılmış
endeksler olarak Şekil 1’de verilmiştir. 2015=100 bazlı
olarak hesaplanan mevsim ve takvim etkilerinden
arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksi
2019 yılı II. döneminde, bir önceki döneme göre
(2019 yılı I. dönemine göre) %0,18 artmıştır. Takvim
etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim
endeksi 2019 yılı II. döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre (2018 yılı II. dönemine göre) %0,22
artmıştır. Arındırılmamış seride önceki döneme göre
değişim %3,21 olarak karşımıza çıkmıştır. Bu değerler
arındırılmış seriler üzerinden yorum yapmanın daha
sağlıklı olduğunu göstermektedir.
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Toplam sanayi üç aylık çalışan kişi başına üretim endeksi arındırılmamış, mevsim ve takvim
etkisinden arındırılmış ve takvim etkisinden arındırılmış endeksler olarak Şekil 1’de verilmiştir.
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2015=100 bazlı olarak hesaplanan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi
başına üretim endeksi 2019 yılı II. döneminde, bir önceki döneme göre (2019 yılı I. dönemine
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göre) %0,18 artmıştır. Takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksi 2019
yılı II. döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre (2018 yılı II. dönemine göre) %0,22
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artmıştır. Arındırılmamış seride önceki döneme göre değişim %3,21 olarak karşımıza çıkmıştır.
Bu değerler arındırılmış seriler üzerinden yorum yapmanın daha sağlıklı olduğunu
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Toplam sanayi üç aylık çalışılan saat başına üretim endeksi arındırılmamış, mevsim ve takvim
etkisinden arındırılmış ve takvim etkisinden arındırılmış endeksler olarak Şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 3. Toplam Sanayi Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Çalışan Kişi Başına
Üretim Endeksi Değişimlerinin Yapısı
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Şekil 4. Bir Önceki Döneme Göre Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksinde Değişimler (Mevsimsel ve
Takvim Etkilerinden Arındırılmış ve Orijinal Seriler)

40

Şekil
4’te toplam sanayi, madencilik, imalat sanayi ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
EKİM
2019
üretimi ve dağıtımı kısımları için bir önceki döneme göre çalışan kişi başına üretim endeksi
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Toplam sanayi üç aylık çalışılan saat başına üretim
endeksi arındırılmamış, mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış ve takvim etkisinden arındırılmış
endeksler olarak Şekil 2’de verilmiştir. 2015=100 bazlı
olarak hesaplanan mevsim ve takvim etkilerinden
arındırılmış çalışılan saat başına üretim endeksi 2019
yılı II. döneminde, bir önceki döneme göre (2019 yılı
I. dönemine göre) %1,71 artmıştır. Takvim etkilerinden
arındırılmış çalışılan saat başına üretim endeksi 2019
yılı II. döneminde bir önceki yılın aynı dönemine
göre (2018 yılı II. dönemine göre) %3,88 artmıştır.
Arındırılmamış seride önceki döneme göre değişim
ise %9,25 olarak karşımıza çıkmıştır.
Ülkemiz ekonomisinde gerek sanayi genelinde,
gerekse imalat sanayinde, iş gücü verimliliğinin
belirleyicisinin 2009 yılının ikinci çeyreğinden
itibaren artış eğiliminde olan istihdam düzeyine
bağlı olmakla birlikte, esas olarak üretim endeksi
olduğu görülmektedir. Sanayi üretim endeksi
dönemler itibarıyla incelenecek olursa dönemsel
dalgalanmalara rağmen 2009 yılının ilk çeyreğinden
itibaren istikrarlı bir şekilde arttığı gözlenmektedir.
Şekil 3’te görüldüğü üzere sanayi istihdam endeksi,
2009 yılı birinci çeyreğinden itibaren son 42 çeyrek
için incelendiğinde, dönem başına ortalama %1,06
artış göstermiştir. Bahsi geçen son 42 çeyrekte
üretim endeksi ve iş gücü verimliliğinin çeyreklik
ortalama büyümeleri ise sırasıyla %1,86 ve %0,99
olarak gerçekleşmiştir. 2009’dan itibaren yıllık
bazda sanayi istihdam endeksi %4,64, sanayi üretim
endeksi %8,28 ve iş gücü verimliliği %3,48 artmıştır.
Şekil 4’te toplam sanayi, madencilik, imalat sanayi
ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi
ve dağıtımı kısımları için bir önceki döneme göre
çalışan kişi başına üretim endeksi değişimleri, orijinal
seri ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış
seriler olarak gösterilmektedir. Şekil incelendiğinde
tüm kısımlarda orijinal serilerin dönemden döneme
değişimlerinde büyük dalgalanmalar gösterdiği,
buna karşın mevsim ve takvim etkilerinin ortadan
kaldırıldığı serilerdeki dönemsel değişimlerin
nispeten daha küçük olduğu görülmektedir. Toplam
sanayinin ise kendisini oluşturan kısımlardan,
beklendiği üzere en çok imalat sanayi ile benzer
karakterde bir değişim arz ettiği gözlenmektedir.

2009 birinci dönemi ile 2019 yılı ikinci dönemi
arası yıllık ortalama verimlilik büyümeleri, imalat
sanayini oluşturan 24 bölüm için incelendiğinde,
“Diğer imalatlar” bölümünün verimliliğinin düşme
eğiliminde olduğu, bunun dışında kalan 23 bölümün
verimliliklerinin ise artma eğiliminde olduğu
görülmüştür. En yüksek verimlilik büyümesinin
yıllık ortalama %17,4 ile “Tütün ürünlerinin imalatı”
bölümünde olduğu görülmüştür. Yıllık ortalama
büyüme rakamları hesaplanırken takvim etkilerinden
arındırılmış seriler kullanılmaktadır.
Tablo 1’de toplam sanayi, sanayinin kısımları ve ana
sanayi grupları için hesaplanan takvim etkilerinden
arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinin
2009 yılı birinci dönemi ile 2019 yılı ikinci dönemi
yıllık büyüme rakamları verilmiştir. Sanayi kısımları
içerisinde “İmalat sanayi”nin %3,99 ile en yüksek
yıllık ortalama verimlilik büyümesine sahip olduğu
gözlenmiştir. Ana Sanayi Grupları incelendiğinde
ise en yüksek verimlilik artışının yıllık ortalama
7,99 ile “Sermaye malları üretimi”nde; en düşük
yıllık ortalama verimlilik büyümesinin ise %2,30 ile
“Enerji”de olduğu görülmektedir.

Tablo 1. 2009-I. ile 2019-II. Arası Yıllık Verimlilik
Büyümeleri (% değişimler)
Toplam Sanayi

Sanayinin
Kısımları

Ana Sanayi
Grupları
(MIGs)

3,48
B-Madencilik

3,45

C-İmalat

3,99

D-Elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve
dağıtımı

-0,78

ARM-Ara Malları

3,36

DLT-Dayanıklı Tüketim
Malları

3,30

DZT-Dayanıksız Tüketim
Malları

2,33

ENJ-Enerji

2,30

SEM-Sermaye Malları

7,99
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2009-I. ile 2019-II Dönemleri Arası Yıllık Ortalama Verimlilik Büyümeleri
Diğer imalatlar
Ana metal sanayii
Gıda ürünlerinin imalatı
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
Giyim eşyalarının imalatı
Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
İçeceklerin imalatı
Tekstil ürünlerinin imalatı
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
Mobilya imalatı
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı…
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
Elektrikli teçhizat imalatı
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman…
Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve…
Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin…
Diğer ulaşım araçlarının imalatı
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler…
Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
Tütün ürünleri imalatı
-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
Şekil 5. İmalat Sanayini Oluşturan 24 Bölüme Ait Yıllık Verimlilik Büyümeleri (2009 I.–2019 II.)

Şekil 5. İmalat Sanayini Oluşturan 24 Bölüme Ait Yıllık Verimlilik Büyümeleri (2009 I.–2019 II.)
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2009 birinci dönemi ile 2019 yılı ikinci dönemi arası yıllık ortalama verimlilik büyümeleri,
imalat sanayini oluşturan 24 bölüm için incelendiğinde, “Diğer imalatlar” bölümünün
verimliliğinin
düşme eğiliminde olduğu, bunun dışında kalan 23 bölümün verimliliklerinin ise
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artma eğiliminde olduğu görülmüştür. En yüksek verimlilik büyümesinin yıllık ortalama %17,4

etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinin 2009 yılı birinci dönemi ile 2019
yılı ikinci dönemi yıllık büyüme rakamları verilmiştir. Sanayi kısımları içerisinde “İmalat
sanayi”nin yüzde 3,99 ile en yüksek yıllık ortalama verimlilik büyümesine sahip olduğu
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artışının yıllık
ortalama 7,99 ile “Sermaye malları üretimi”nde; en düşük yıllık ortalama verimlilik
büyümesinin ise yüzde 2,30 ile “Enerji”de olduğu görülmektedir.
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ARM-Ara Malları

DLT-Dayanıklı Tüketim Malları

DZT-Dayanıksız Tüketim Malları

ENJ-Enerji

2018

2019

SEM-Sermaye Malları
Şekil 6. Ana Sanayi Grupları (MIGs) Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış
Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi Serileri

Şekil 6’da Ana Sanayi Grupları mevsim ve takvim
etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim
endeksi serileri yer almaktadır. 2009 yılı birinci
dönemi ile 2019 yılı ikinci dönemi arası Sermaye Malı
Üretimi incelendiğinde dönemler arası değişken bir
yapı göstermesine rağmen uzun dönemde istikrarlı
bir artış içerisinde olduğu dikkat çekmektedir.
Kömür ve linyit çıkartılması, ham petrol ve doğal gaz
çıkarımı, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri
imalatı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sistemi
üretim ve dağıtımı, suyun toplanması, arıtılması
ve dağıtılması faaliyetlerinden oluşan Enerji ana
sanayi grubu iş gücü verimliliğinin Sermaye Malı
Üretimi’ne göre daha yatay seyreden bir yapı

sergilediği gözlenmektedir. Dayanıksız Tüketim Malı
Ana Sanayi Grubu’nun 2015 yılının ikinci çeyreğine
kadar yatay seyreden yapısı bu dönemden itibaren
belirgin bir artış trendi yakalamıştır. 2015 yılı ikinci
çeyreğinden itibaren artış trendi yakalayan Ara
Malı Ana Sanayi Grubu, dönemsel dalgalanmalara
rağmen son dönemlerde artış eğilimi göstermiştir.
Ana Sanayi Grupları içerisinde önceki döneme göre
en fazla artışı yakalayan üretim grubu ise Enerji
olmuştur. Dayanıklı Tüketim Malı Ana Sanayi Grubu
verimlilik değişimi ise diğer ana sanayi gruplarına
göre daha değişken bir yapı göstermekle birlikte
2018 yılı birinci çeyreğinden itibaren bir artış trendi
yakalamıştır.
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SUMMARY

Creative Industries
While creative industries are relatively new, they
have entered into strategic plans of many countries
and become more important especially in the
last decade. The most important reasons for this
development are the remarkable contribution of
creative industries to economic growth, exports and
employment.
In 1994, the Creative Nation report, which was
published as a result of the work of the cultural
policy panel commissioned by the Australian
government, attracted attention for the first time.
In 1998, in the UK, inspired by the Creative Nation
report, a detailed situation analysis and roadmap
for creative industries was conducted. In this
study, which was prepared by the Ministry of
Culture, Media and Sports, the definition of creative
industries was made for the first time and the data
proving the importance of creative industries for
the United Kingdom was revealed. Thus, traditional
cultural industries have evolved into the new
concept of creative industries, developed by John
Howkins in 2001, along with innovations introduced
by digital technology.
United Kingdom Department of Digital, Culture,
Media and Sports (DCMS) defines creative
industries as “They emerge through individual
creativity, skills and talent, and have the potential
to create economic value through the production
of intellectual property”. It includes 12 sectors:
advertising and marketing, architecture, craft,
design (product, graphics, fashion), film / tv /
radio / video / photography, publishing, museums
/ galleries / libraries, music, stage and visual arts,
animation and visual effects, play and cultural
heritage.
In early 2010, Nesta, a UK-based innovation
foundation, stated that the broad impact of
creativity on the economy should be measured
by including creative work in non-creative sectors
by elaborating this study. This work is measured
based on the concept of creative intensity
developed by economist Alan Freeman. Studies
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on defining creative industries and measuring
their economic and social impacts are increasing
and they are updated every year. Every new study
brings new questions and criticisms. Therefore
people try to make sense of and understand many
issues, especially in the local context, such as the
definition of creativity, which industries are creative,
and the compatibility of creative industries and
emerging professions with the Standard Industrial
Classification - SIC Code.
However, in the last decade, two important themes
come to the fore in the reports of reputable
international organizations. These organizations
involve the United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (UNESCO), the United
Nations Trade and Development Council (UNCTAD),
the World Intellectual Property Organization
(WIPO), the United Kingdom Ministry of Culture,
Media and Sports (DCMS) the Economic
Commission for Latin America and Caribbean
(ECLAC) and Ernst & Young. These two themes can
be summarized as follows:
•

The essence of the creative industry approach is
dependent on the creative ability of individuals
and the generation of intellectual property,

•

Intellectual property generation has the potential
to create economic value and employment.

For individuals and societies to succeed in the 21st
century, they need to strengthen their creative
ability and to turn it into commercial value. At
the same time, it is of great importance to raise
awareness in this area and to carry out capacity
building activities at local level to improve
policy development processes. In addition to
entrepreneurship and commercial skills, creativity
should be given equal importance, and design,
originality and innovation should be taken into
consideration rather than production. Although
subcontracting is expressed as the driving force of
growth, being original in addition to resources and
experience in order to make a difference in the 21st
century will provide competitive advantage and will
strengthen the image of countries.
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SANAYİ GÖSTERGELERİ / INDUSTRY INDICATORS
Sanayi Üretim Endeksi (2015 Ort.=100) - İmalat Sanayi Üretim Endeksi (2015 Ort.=100)
Industrial Production Index (2015 Avg.=100) - Manufacturing Industry Production Index (2015 Avg.=100)
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BİLİM VE TEKNOLOJİ GÖSTERGELERİ / SCIENCE AND TECHNOLOGY INDICATORS
OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye Oranı (2017)
R&D Expenditures as a Percentage of GDP in OECD Countries (2017)
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Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye Oranı (2000 – 2017)
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ULUSAL VE ULUSLARARASI VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ
NATIONAL AND INTERNATIONAL PRODUCTIVITY STATISTICS
İmalat Sanayi Verimlilik Değişimleri (Yıllık ve Üç Aylık) ve Üç Aylık için Eğilimler
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Yıllık İmalat Sanayi Çalışan Kişi Başına Katma Değer Endeksi (2010=100) / Index of Manufacturing Annual Value Added Per Person Worked
Resmi İstatistik
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Üç Aylık İmalat Sanayi Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi (2015 Ort.=100) / Seasonally and Calender Adjusted
Quarterly Index of Production Per Person Worked for Manufacturing Industry (2015 Ave.=100)
Doğrusal (Üç Aylık İmalat Sanayi Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi (2015 Ort.=100) / Seasonally and Calender
Adjusted Quarterly Index of Production Per Person Worked for Manufacturing Industry (2015 Ave.=100))

Kaynak: Türkiye Ulusal Verimlilik İstatistikleri - Source: National Productivity Statistics of Turkey
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%16
100
%14
80

%12
%10

60
%8
40

%6
%4

20
%2

İmalat Sanayi Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi

İmalat Sanayi Yıllık Ortalama Verimlilik Değişim Oranı

EKİM 2019

Portekiz-Portugal

İspanya-Spain

Almanya-Germany

Lüksemburg-Luxembourg

Fransa-France

Slovakya-Slovakia

Avusturya-Austria

Hırvatistan-Crotia

TÜRKİYE-Turkey

Polonya-Poland

İsveç-Sweden

Finlandiya-Finland

Slovenya-Slovenia

%0

Romanya-Romania

0

Kaynak: Türkiye Ulusal Verimlilik İstatistikleri - Source: National Productivity Statistics of Turkey

48

%18

Yıllık Ortalama Verimlilik Değişim Oranı (2009-I- 2019-II)
Yıllık Ortalama Verimlilik Değişim Oranı (2009-I- 2019-II)
Average Rate of Annual Productivity Change (2009-I- 2019-II)
Average Rate of Annual Productivity Change (2009-I- 2019-II)

120

For Selected European Countries Seasonally and Calendar Adjusted Index of Production Per Person
Employed; Average of Last Four Quarters and Average Rate of Annual Productivity Change

Bulgaristan-Bulgaria

İmalat Sanayi Son Dört Çeyrek (2018 III- 2019-II) Mevsim ve Takvim l Etkilerinden Arındırılmış Çalışan Kişi
İmalat Sanayi Son Dört
Çeyrek
(2018
III- 2019-II)
Mevsim ve Takvim l Etkilerinden Arındırılmış
Başına
Üretim
Endeksi
(2015 Ort.=100)
Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi (2015 Ort.=100)
For Manufacturing Industry Seasonally and Calendar Adjusted Index of Production Per Person Employed;Average of
For Manufacturing Industry Seasonally and Calendar Adjusted Index of Production Per Person
Last Four Quartersof(2018III- Quarters
2019-II ) (2015
Employed;Average
Last Four
(2018-Ave.=100)
III- 2019-II ) (2015 Ave.=100)

Seçilmiş Avrupa Ülkeleri Son Dört Çeyrek Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi
AvrupaYıllık
Ülkeleri
Son Dört
Çeyrek
Mevsim
ve Takvim
Etkilerinden
Kişi Başına
OrtalamasıSeçilmiş
ve Ortalama
Değişim
Oranları
/ For
Selected
European
CountriesArındırılmış
SeasonallyÇalışan
and Calender
Adjusted
Üretim Endeksi
Ortalaması
ve Ortalama
Index of Production Per Person Employed
Average
of Last Four
QuartersYıllık
and Değişim
Average Oranları
Rate of Annual Productivity Change

ULUSAL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ / NATIONAL PRODUCTIVITY STATISTICS

Kaynak: Türkiye Ulusal Verimlilik İstatistikleri / Source: National Productivity Statistics of Turkey
Resmi İstatistik
Kalite Belgesi

Takvim Etkilerinden Arındırılmış Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi (2015 Ort.=100) / Calender Adjusted Index of Production Per Person Employed (2015 Ave.=100)
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