
Mak na İmalat Sektörü 2023 ç n teşv k st yor

o   Türk ye’n n 2023 hedef ne ulaşab lmes  ç n Mak ne İmalat Sektörü’ne poz t f ayrımcılık yapılmalı.

o   Sektör yatırımları stratej k yatırım olarak değerlend r lmel .

o   Yerl  malat mak na ve teçh zat kullanımının özend r lmes  ç n gerekl  yasal düzenlemeler gerçekleşt r lmel .

Ülkeler n gel şm şl k düzeyler n n en öneml  göstergeler nden b r  malat sektörler n n büyüklüğüdür.

B z de bu nedenle Sektörün durumunu ortaya koymak ve 2023 hedef yle uzaklığını bel rleyeb lmek ç n 2012’n n
k nc  yarısından 2015’ n lk yarısına kadar olan gel ş m n  ele alan “Yatırım Teşv kler nde Güncel Durum ve
Beklent ler” adlı raporumuzu hazırladık.

Bu  rapor  eleşt r  odaklı  değ l,  yol  göster c  olarak  algılanmalıdır.  Çünkü  İmalat  sanay m z  koruyup
gel şt reb ld ğ m z ölçüde büyümeye devam edeb l r z.

B zce,  Mak na  İmalat  yatırımları  stratej k  yatırımdır.  Gel şm ş  ülke  konumuna  ulaşmak  ç n,  mak na  malat
yatırımlarına poz t f ayrımcılık uygulanmalıdır.

Mak na İmalat sektörünün, malat yatırımları ç ndek  payı %5,14 ve d ğer tüm yatırımlar ç ndek  oranı se %2’d r.
Ar-Ge yoğunluğuna dayalı yüksek teknoloj l  malat yatırımlarının oranı daha fazla olmalıdır. Yüksek teknoloj n n
payı %1,5’tur. Bu oranın arttırılmasına yönel k teşv kler uygulanmalıdır.

2023 yılı hracat hedefler nde, mak na malat sektörü ç n bel rlenen %20’l k pay (100 m lyar USD), yatırım oranları
göz  önünde bulundurulduğunda oldukça  düşündürücü  olup,  Mak ne İmalat,  d ğer  sektörler  le  aynı  şartlarda
düşünülmemel d r. Bulunduğu durum, ver len önem ve ver lecek destekler n n tel ğ  tekrar gözden geç r lmel d r.

Türk ye’de İmalat Sektörü yeter nce lg  görmüyor

Stratej k  ve  büyük  ölçekl  yatırımlar,  toplam  yatırımların  sadece  %15’ n  oluşturmaktadır.  “Mak na  İmalat”
yatırımları  da stratej k yatırım olarak algılanmalı  ve aldığı  destek m ktarları  buna göre düzenlenmel d r.   Kısa
vadel  yatırım dönemler  yatırımcının, yatırımı beklemeye almasına sebep olmakta, ortaklık yapısı kurulab lmes n
engellemekted r.  B l nçl  yatırımcı,  kısa vade neden yle beklemeye geçerken b l nçs z yatırımlar görülmekted r.
Yatırımların sürekl l ğ n n sağlanması  ç n kısa vadel  (2 yıllık)  planlardan z yade,  destek oranları  ve kr terler ,
projeye bağlı olarak değ şmel d r. Yatırım Teşv kler ne a t avantajlar zaman sınırlamasına tab  olmamalı ve sürekl
olarak değ şt r lmemel d r. Sağlıklı yatırım kararları ç n süre kısıtlaması olmamalıdır.

Teknoloj  tabanlı malatta bölge ayrımı gözet lmemel d r. İmalat yatırımları teşv k ed l rken, n ha  ürünün k logram
f yatı üzer nden bel rlenecek teknoloj k yatırımlara kademel  olarak daha fazla destek ver lmes  gündeme gelmel
ve mevzuata eklenmel d r.

Yatırımların thalata karşı korunması yatırımcıyı teşv k edecekt r

İthal ara ürün veya hammaddeye bağlı malat, katma değer bakımından uzun vadede b r get r  sağlamayacaktır.
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Yerl  malatçının k nc  el, gümrüksüz ve KDV’s z thalat le rekabet etmes  beklenemez. İk nc  el thalat, kal tel
malat  ve  markalaşmanın  önünde  engeld r.  Yatırımlarda  kullanılan  yerl  mak na  ve  teçh zat  bedeller n n
yatırımlardak  oranının yüksekl ğ ne göre ver lecek teşv kler,  kademel  olarak arttırılmalı  hatta yerl  mak na ve
teçh zata h be ver lerek kullanımı özend r lmel d r.

Düşük ve orta-düşük teknoloj l  yatırımlarda thal mak na kullanımı sınırlandırılmalıdır.

Yapılması  gereken  k nc  el  düşük  teknoloj l  yatırımlara  kapı  aralamak  değ l,  devlet n  denet m nde  yüksek
teknoloj ye yatırım yapmaktır. Bu ger  dönüşü açısından daha uzun vadeye yayılsa da rekabet gücü bakımından
daha güçlü b r malat model ne geç ş  sağlayacaktır.

Yapılan yatırımların da thalata karşı korunması yatırımcıyı daha çok teşv k edecekt r.

Yatırımlarda karşımıza çıkan en büyük sorunlardan b r  yatırımların büyük çoğunluğunun, düşük ve orta düşük
teknoloj l  malata  yapılmasıdır.  İmalat  yatırımlarının  %59’una  yakın  kısmı  orta-düşük  ve  düşük  teknoloj l d r.
Montaj ve düşük teknoloj l  yatırımlardan z yade n tel kl  malata yönel k yaklaşım teşv k ed lmel d r.

Yen  teknoloj l ,  otomasyon oranı  yüksek malat  hatları  karşısında rekabet  gücünü y t rm ş,  düşük  teknoloj ye
ht yaç duyan hatlar veya tes sler “emek yoğun” s stemler le sadece st hdam yaratma amaçlı olarak ülkem ze
get r lmekted r. Ülkem zdek  ucuz şgücünün yardımı le bölgesel avantajlardan yararlanılarak yapılan yatırımlar,
uzun  vadede  yüksek  teknoloj l  yatırımların  önünde  ayakta  kalamayacak  ve  yerl /m ll  teknoloj /katma  değer
gel ş m ne de katkı sağlayamayacaktır.

Ülkem zde malatı  bulunmayan düşük teknoloj ler n, d ğer ülkeler le ucuz şgücü avantajıyla f yat rekabet  göz
önüne alınarak stratej k veya büyük ölçekl  yatırım sayılması,  ş  hacm  yaratması  açısından öneml  olacaktır.
Ancak,  daha  ucuz  şgücü  le  çalışan  d ğer  ülkeler n  yapacağı  yatırımlar  sonucunda,  ülkem z  uzun  vadede
kaybetmeye mahkûm olacaktır.

Düşük teknoloj l  yatırımlardan malat  yatırımları  ç nde mümkün olduğunca uzak durulmalı,  bunlar mümkünse
teşv kl  yatırım uygulamalarının dışında bırakılmalıdır.

Yaşananı  otomob l  örneğ yle  anlatmak gerek rse,  Türk ye otomob l  üretmeye soyunurken adeta k nc  el  thal
otomob llerle doldurulmamalıdır.

Rekabet  gücünü  y t recek  Avrupalı  mak na  malatçısını,  ülkem zde  malat  yapmaya  kna  etmek  öneml d r.
Yatırımcının,  malatı  olmayan  konularda  yen  yatırıma  yönlend r lmes  önümüzdek  süreçte  beklent ler m z
arasındadır. Yatırımcılar ülkem zde malatı olmayan ürünlere yönlend r lmel  ve daha sonrasında se korunmalıdır.

Özell kle  Avrupa’da  bulunan,  şç  mal yetler  yüzünden  rekabet  konusunda  dünyanın  ger  kalanında  büyük
sıkıntılar yaşayan mak na malatçılarını ülkem ze çekmek ç n ekstra b r çaba sarf ed lmes , dünyanın en büyük
hracatçılarını ülkem zde yatırım yapmaları yönünde kna etmek ç n se özel şartlar sunulması gerekecekt r. Y ne
otomob l örneğ n  kullanırsak; mak na malat sektörünü, markası  ne olursa olsun, dünyanın her yer nde satışı
yapılan otomob llere benzetmek, hata olmayacaktır. İmalat yer  Türk ye olsa da yapılan kal tel  mamüllere, d ğer
ülkeler markalarını  basmaktan çek nmemekted rler. Kısa ve orta vadede sektörler bu şek lde gel ş rken,  uzun
vadede “know-how” b lg s n  almış sektör, kend  markaları le malata yöneleb lecekt r. Uzun vadede, hem malatta
hem de markalaşma yönünde adımlar atılab lecekt r.

İmalat sektörünün önem , hracatı d rekt olarak etk lemes d r.

Yatırımcı,  yatırımın yer ne değ l,  n tel ğ ne özen göstermel d r. Yatırımların hız kazanması  ç n bölgesel ayrıma
g d lmemel d r.
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Yatırım ç n araz  tahs s

Özel sektöre a t olmayan sanay  bölgeler ndek  araz ler, katma değerl  hracat le bel rl  sayıda st hdam karşılığı
yatırımcıya  tahs s  ed lmel d r.  Kurum  olarak  görüşümüz,  devlet n  veya  beled yeler n  sah p  olduğu  altyapısı
tamamlanmış organ ze sanay  bölgeler nde, yatırım ç n gereken alanlar bel rlenmes  ve tahs s ed lmes d r.

Bu sayede, yatırımcılarımızın en büyük sorunlarından b r  olan organ ze sanay  bölgeler ndek  araz  f yatlarının
yüksekl ğ n n önüne geç lm ş olunacaktır. Kısa vadede araz ye ödenecek olan yatırım payının, mak nalara tahs s
ed lmes  le daha yüksek katma değerl  malat yapılması sağlanab lecekt r.

Dünya destekl yor

Son dönemde Polonya,  Güney Kore ve Tayvan g b  yıldızı  parlamaya başlayan ülkelerde,  malat  sektörünün
korunması, ortak uygulama olarak d kkat çekmekted r. Bu ülkeler n başlıca şu uygulamalar vardır:

*10 yıllık programlar yapılıyor.

*Yatırım ç n öncel kl  sektörler  bel rlen yor.  Otomot v,  elektron k ve beyaz eşya,  havacılık,  b yo-teknoloj ,  gıda
şleme, modern h zmet sektörü, araştırma ve gel şt rme, yen leneb l r enerj , IT sektörü g b .

*Her yatırım bölges nde of sler bulunuyor. Yatırımcıya b lg lend rme yapılıyor ve yatırımı ç n h zmet ver l yor.

*Devlet ajansları yurtdışı of slerle yabancı yatırımcılara destek ve b lg  aktarıyor.

*Yabancı yatırımcılar ç n yatırım m ktarının %40’ına kadar h be ver l yor.

*Y ne yabancı yatırımcılar ç n özel yatırım alanları oluşturuluyor.

*Güney Kore’de üret len ürünlere marka olarak “Kore” kullanımı zorunlu kılınıyor.

*Özel Yatırım Seçenekler  ç n rüzgar enerj s  mak neler  malatı, uluslararası taşımacılık ve lg l  serv sler, elektr kl
araçların malatı,  b lg  serv sler , mob l gen şbant nternet h zmetler ,  d j tal  çer k, yarı- letken malzeme malatı,
b yo-teknoloj  ve laç sanay , elektron k c hazlar üret m  g b  ana başlıklar bel rlen yor.

*Büyük yatırımlarda gerekt ğ nde %49’a kadar oranlarda devlet desteğ  kullandırılıyor.

Sorunlar Ve Çözüm Öner ler m z

Sorun-1: İmalat yatırımlarının d ğer yatırımlar le benzer desteklere sah p olması.

Çözüm-1: Mevcut s stemdek  “İmalat Yatırımlarının” desteklenmes ndek  mevcut altsınırlar mutlaka kaldırılmalı ve
bölgesel bazlı ayrıştırılmaya son ver lmel .

Sorun-2: Yatırımlarda kullanılacak yerl  mak na ve teçh zatın desteklenmemes .

Çözüm-2: Yerl  malat mak na ve teçh zat kullanımının özend r lmes  ç n gerekl  yasal düzenlemeler yapılmalı.
Yatırımlarda kullanılan yerl  mak na ve teçh zat bedeller n n yatırımlardak  oranının yüksekl ğ ne göre ver lecek
teşv kler, kademel  olarak arttırılmalı hatta yerl  mak na ve teçh zata h be ver lerek kullanımı özend r lmel .

Sorun-3: İmalat yatırımları ç n dayanak oluşturacak kr terler n bulunmaması.
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Çözüm-3:  İmalat  yatırımları  teşv k  ed l rken,  n ha  ürünün  k logram  f yatı  üzer nden  bel rlenecek  teknoloj k
yatırımlara  kademel  olarak  daha  fazla  destek  ver lmes  gündeme gelmel  ve  mevzuata  eklenmel .  Teknoloj
tabanlı  olarak yapılan ayrımdan z yade, n ha  ürünün k logram f yatı  baz alınarak yatırımların teşv k sev yeler
bel rlenmel .

Sorun-4: İk nc  el thal mak na le yapılan yatırımların desteklenmes .

Çözüm-4: Mevzuat, esk m ş teknoloj y  almak ç n teşv k ver lmes ne yol açıyor. İk nc  el mak na thalatına teşv k
ver lmemel , mevzuatla desteklenen, KDV ve gümrük verg ler nden yararlanma avantajları kaldırılmalı.

Sorun-5: İşletmeler n, öz sermayeler n n yeters zl ğ  neden  le gerekl  yatırımı yapamaması.

Çözüm-5: - H beler (Kalkınma Ajansları aracılığıyla yerl  mak naya ver lmel )

Fa z nd r mler  (Yatırım kred ler n n fa zler n n yarısı devlet tarafından karşılanmalı)

Kalkınma Bankası akt ve ed lmel , Ex mbank etk nl ğ nde çalıştırılmalı, r sk sermayes  (venture cap tal) uygulaması
get r lmel .

Kalkınma Bankası, yatırımcılara yerl  mak na ve teçh zat kullanması şartıyla 2 yılı ger  ödemes z, 10 yıl vadel
kred  kullandırmalı.

Sorun-6: İmalat yatırımları teşv kler  ç n zaman ve bölge sınırlamalı destek mekan zmalarının olması.

Çözüm-6: Yatırımların sürekl l ğ n n sağlanması ç n kısa vadel  (2 yıllık) planlardan z yade, destek oranları ve
kr terler , projeye bağlı olarak değ şmel . Teknoloj  tabanlı malatta bölge ayrımı gözet lmemel .

Yatırım teşv kler , özell kle ” malat yatırımları” konusunda geçerl  olmak üzere:

- Bölgesel farklılık göstermeyen,

- Teknoloj  tabanlı ve teknoloj k malat yapan,

- N ha  ürünün öncel kle yurt ç nde kullanılmasını teşv k ed c ,

- Bel rl  b r st hdam kapas tes  yaratan ve yaratacak olan,

- Gerçekç  hracat hedefler n n konulduğu,

- Dışa bağımlılığımızı azaltacak konularda ver lmel d r.

Raporun tam metn ne ulaşmak ç n lütfen buraya tıklayınız.

Yönet c  özet ne ulaşmak ç n lütfen buraya tıklayınız.
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