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ÜRETIMIN MODERNIZASYONUNDA YÖNETIM VE FINANSMAN 

Üretimin modernizasyonu firmalarin rekabet avantajlarini kazanmalari ve 

sürdürebilmelerinde en güncel uygulanabilir teknolojilerin imalat süreçlerine dâhil edilmesi 

ile ilgilidir. Üretimde modernizasyon girisimleri teknolojik yeniliklerin kaynagi ve bu 

teknolojilerin ulusal yayiliminda bir gereklilik olarak görülmektedir1. Bu baglamda ulusal 

rekabet avantaji elde etmede hükümetlerin yerel firmalarin üretimde modernizasyon 

girisimlerini yasalar ve yönetmelikler ile desteklemeleri önemli bir konu haline gelmistir.  

Üretim Modernizasyonu Uygulayan Firmalar ve Tahsis Ettikleri Bütçeler 

Firmalarin %55’inde üretim modernizasyonu için bir bütçe bulunmamaktadir. Bu 

oranin en büyük oldugu sektör ise gida sektörüdür ve firmalarin %65’inde üretim 

modernizasyonu için bütçe ayrilmamistir. Üretim modernizasyonu için ortalama yillik yatirim 

bütçesi çogunlukla 100.000 Eurodan azdir. Kimya ve tekstil sektörü firmalarinin, 1 milyon 

Eurodan fazla bütçesi olan firma oranlari diger sektörlerden daha çoktur (Sekil 1). 

 

Sekil 1. Üretimin modernizasyonu için ortalama yillik yatirim bütçesi (sektörlere göre) 

 Üretimin modernizasyonu için ayrilan ortalama yillik yatirim bütçesi firma 

büyüklüklerine göre incelenirse, 1 milyon Eurodan fazla bütçe ayiran firmalarin büyük ölçekli 

firmalarda daha yogun oldugu görülür (Sekil 2). 

                                                 
1 Feller, I.,  “What agricultural extension has to offer as a model for manufacturing modernization” Journal of 
Public Policy and Management, 12, 574-581, 1993. 
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Sekil 2. Üretimin modernizasyonu için ortalama yillik yatirim bütçesi (büyüklüklere göre) 

Firmalarin üretimde modernizasyon için ayirdiklari bütçe araliklarina iliskin bilgi 

Sekil 1’de verilmistir. Üretimde modernizasyon yatirimlarinin firmada uygulanan üretim 

teknolojilerinde degisiklige yol açmasi beklenir. Aradaki bu iliskiyi irdelemek amaci ile son 3 

yilda firmalarda üretim teknolojisinde yapilmis veya yapilmasi beklenen büyük teknoloji 

degisikligi sorusuna verilen cevaplar Sekil 3’de sunulmustur. Firmalarin üretimin 

modernizasyonu için ayirdiklari yatirim bütçeleri ile yapilmis büyük teknoloji degisiklikleri 

arasindaki paralellik dikkat çekicidir. En az teknoloji degisikligi yasanan gida sektöründe 

firmalarin modernizasyon için yatirim bütçeleri de diger sektörlerden daha azdir. Tekstil ve 

kimya sektörlerinde 1 milyon Eurodan fazla yillik yatirim bütçesi ayirmis firmalarin orani ve 

bu iki sektörde yasanan büyük teknoloji degisikligi diger sektörlerden daha yüksek orandadir.  

 

Sekil 3. Firmada büyük bir üretim teknolojisi degisikligi 
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Modernizasyonun Finansman Kaynagi 

Modernizasyonun finansman kaynagi büyük ölçüde firmalarin öz kaynaklaridir. Öz 

kaynaklari %22 oraniyla bankalar takip etmektedir (Sekil 4). Her ne kadar en yogun 

kullanilan finansman kaynaginin öz kaynaklar olmasi saglikli gibi gözükse de finansman 

kaynaklarinin çesitlenmemis olmasi yine de bir eksiklik olarak gözükmektedir. Yukarida da 

ifade edildigi gibi modernizasyon bütçeleri de zaten göreli küçük olup, iç finansmanla 

karsilanabildigi anlasilmaktadir. 2005 yilinda yapilan bir çalismada2 da küçük ve orta ölçekli3 

firmalarda finansman ihtiyacinin %75 oraninda öz kaynaklardan karsilandigi rapor edilmistir. 

 
Sekil 4.  Modernizasyonun finansman kaynaklari4 

Üretim Modernizasyonunun Planlanmasi 

Üretim modernizasyonunun planlanmasi için genelde 1-5 adam-ay kullanilmistir. 

Modernizasyon planlamasi için firmalarin yarisindan çogunun sorumlu departmani 

bulunmamaktadir. Gida sektörü firmalari kalite, planlama ve üretim departmanlarinda 

modernizasyon planlamasi yapmaktadir. Tekstil firmalari ise çogunlukla planlama ve üretim 

departmanlari ile planlama yapmaktadir. Metal firmalari ar-ge, kimya firmalari ise en fazla 

planlama departmanlarini kullanmaktadir (Sekil 5). 

                                                 
2 Small Enterprises Loan Programme , Bankacademia, Mayis 2005. 
3 Türkiye Imalat Sanayiinde Yenilik Arastirmasi 2004/05 çalismasinda kullanilan firma büyüklügü tanimlarina 
uygun olarak. 
4 Bu kaynaklardan birini %50 ve üzeri oraninda kullanan firmalar analizde görülmektedir. 
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Sekil 5.  Modernizasyon planlamasi için sorumlu departman 

Üretim Modernizasyonu Için Planlama Ufku  

Üretim modernizasyonu için en kisa süreli planlama ufkuna sahip olan sektör tekstildir 

ve tekstil firmalarinin %50’sinden fazlasinin en fazla 2 senelik planlama ufku vardir. En fazla 

5 senelik planlama ufkuna sahip olan tekstil firmalari ise yaklasik %20 civarindadir. En fazla 

10 senelik ve 10 seneden fazla olanlar ise çok azdir. Diger sektörlerde ise 2 senelik ve 5 

senelik planlama ufkuna sahip firma sayilari esittir. Sorun çiktikça planlama yapilan sektör ise 

en yogun olarak gida sektörüdür (Sekil 6).  

Ayni soru firma ölçeklerine göre incelenecek olursa, en kisa süreli planlama ufkuna 

sahip olan firmalarin büyük ölçekli firmalar oldugu görülür.  

 
Sekil 6.  Üretimin modernizasyonu için planlama ufku 
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Üretim Modernizasyonu Uygulamasi 

Gida sektörü firmalarinin %85’inden fazlasinin modernizasyon uygulamalari için 

sorumlu bölüm olmamasina ragmen diger sektörlerde bu oran %55 civarindadir. 

Modernizasyon uygulamalari için en çok kullanilan bölüm ise üretimdir (Sekil 7). 

 
Sekil 7. Modernizasyon uygulamalari için sorumlu bölüm 

 

Modernizasyon Için Danismanlik ve Mühendislik Hizmetleri 

Üretimin modernizasyonu için bütçe ayirmis firmalarda, danismanlik ve mühendislik 

hizmetlerinin maliyeti düsük miktarlardadir. Bu da firmalarin bu hizmeti kendi içlerinden 

sagladiklarini göstermektedir. Danismanlik ve mühendislik hizmetleri alan firmalarin bu 

maliyetleri genelde 100.000 Eurodan az miktarlardir (Tablo 1).  

Tablo 1. Üretim modernizasyonu için bütçe ayirmis firmalarda danismanlik ve mühendislik 

hizmetlerinin yillik maliyeti (adet olarak) 

 GIDA TEKSTIL METAL KIMYA 

€ 0 6 22 17 7 

€ 100.000 veya daha az 1 5 11 2 

€ 100.001 – 250.000 0 0 0 0 

€ 250.001 – 500.000 0 0 2 0 

€ 500.001 – 1.000.000 0 0 0 0 

€ 1.000.000’dan fazla 0 0 0 1 

Modernizasyon bütçesi 
ayirmis toplam firma sayisi  

7 27 30 10 
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Tablo 1 firma ölçeklerine göre incelenecek olursa, büyük ölçekli firmalarda bu 

hizmetleri kullanmayan firmalar orta ve küçük ölçekli firmalara göre daha çok oldugu 

görülür. Bu gözlemi, büyük ölçekli firmalarin bu hizmeti kendi içinden saglama olanaginin 

göreli daha mümkün olmasi seklinde izah edebiliriz.  

Modernizasyon Faaliyetlerinin Önündeki Engeller  

Modernizasyon faaliyetlerinin önündeki engellerin basinda makine, teçhizat ve isletme 

sermayesi için yüksek maliyetler gelmektedir. Maliyetleri, yetenekli isgücü eksikligi ve 

organizasyondan kaynaklanan engeller takip etmektedir. Sektörel olarak incelenecek olursa, 

tüm sektörlerin benzer yanitlar verdigi görülür. Tek degisiklik, gida sektörü firmalari için 

organizasyondan kaynaklanan engeller azdir ancak teknolojik engeller diger sektörlerden 

daha yüksektir (Sekil 8).  

 
Sekil 8. Modernizasyon faaliyetlerinin önündeki engeller 

Üretim Modernizasyonu Stratejileri 

Üretimin modernizasyonunda makine, ekipman ve bilisim teknolojilerine yatirim en 

önemli faktörler olarak ortaya çikmistir (Sekil 9). Yatirim içermesi ve yatirimin kisa vadede 

ve görülebilir etkisi nedeni ile dogal bir sonuç olarak görülebilir. Bütün sektörlerde siralama 

ayni olmustur ve ikinci sirada personel gelistirme stratejileri ve üçüncü sirada organizasyon 

stratejileri bulunmaktadir. Personel gelistirme stratejilerine tekstil sektöründe diger 

sektörlere göre daha çok önem verildigi görülmektedir. 
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Sekil 9. Üretim modernizasyonu stratejilerinin önem dereceleri  

 

Takip eden bölümde çesitli faaliyet alanlarinin modernizasyonuna verilen önem 

sektörel olarak incelenecektir. 

SEKTÖRLER BAZINDA ÜRETIMIN MODERNIZASYONU 

Kimya Sektöründe Üretimin Modernizasyonu  

Kimya sektöründe üretim modernizasyonu planlamasinda en önemli etmen büyük bir 

farkla enerji ve ham madde fiyatlarindaki gelismeler olarak belirtilmistir. Bunu, ürünlere 

pazar olusturma ve makine, ekipman ve süreçlerdeki genel egilimler takip etmektedir. En az 

önemli olan etmen ise üretimdeki çevresel faktörlerin iyilestirilmesidir (Sekil 10).  

 
Sekil 10. Kimya sektöründe üretim modernizasyonu planlamasi için önemli olan etmenler 
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Kimya sektöründe yeni ürün gelistirilmesi modernizasyon için en çok önem verilen 

hedef olarak dikkat çekmektedir (Sekil 11).  

 
Sekil 11. Kimya sektöründe modernizasyon faaliyetlerinin hedefleri 

Tekstil Sektöründe Üretimin Modernizasyonu  

Tekstil sektöründe üretim modernizasyonu için en önemli etmenler, enerji ve ham 

madde fiyatlarindaki gelismeler ve makine, ekipman ve süreçlerdeki egilimler olarak 

belirtilmistir. Tekstil sektöründe de en az önemli olan etmen çevresel faktörlerdir (Sekil 12). 

 
Sekil 12. Tekstil sektöründe üretim modernizasyonu planlamasi için önemli olan etmenler 

  

Tekstil sektöründe modernizasyon için tüm hedeflere yakin oranlarda önem verilirken 

ürün kalitesini artirmak biraz daha öne çikmaktadir (Sekil 13). 
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Sekil 13. Tekstil sektöründe modernizasyon faaliyetlerinin hedefleri 

Metal Sektöründe Üretimin Modernizasyonu  

Metal sektöründe üretim modernizasyonu için en önemli etmenler, enerji ve ham 

madde fiyatlari ve ürünlere pazar olusturma olmustur. En az önemli etmenler ise çevresel 

faktörlerin iyilestirilmesi ve yeni malzemeler için imalat süreçleridir (Sekil 14). 

 
Sekil 14. Metal sektöründe üretim modernizasyonu planlamasi için önemli olan etmenler 

  

Metal sektörü firmalari için imalatin modernizasyonu en önemli hedeftir (Sekil 15). 
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Sekil 15. Metal sektöründe modernizasyon faaliyetlerinin hedefleri 

Gida Sektöründe Üretimin Modernizasyonu  

Gida sektöründe de birbirine çok yakin degerler alan enerji ve ham madde fiyatlari, 

makine, ekipman ve süreçlerdeki egilimler ve pazar olusturma en önemli etmenler 

olmuslardir. Imalat süreçleri ise diger sektörlerden farkli olarak, gida sektöründe üretim 

modernizasyonu için en az önemli olan etmendir (Sekil 16). 

 
Sekil 16. Gida sektöründe üretim modernizasyonu planlamasi için önemli olan etmenler 

  

Gida sektöründe ürün kalitesi artisina ve imalatin modernizasyonuna diger 

hedeflerden daha çok önem verilmektedir (Sekil 17). 
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Sekil 17. Gida sektöründe modernizasyon faaliyetlerinin hedefleri 

 

 Yapilan sorgulamada, tüm sektörlerde üretim modernizasyonu planlamasinda en 

önemli etmenin enerji ve hammadde fiyatlarindaki gelismeler oldugu gözlenmistir. Enerji ve 

hammadde ürün maliyetinin önemli bir yüzdesini olusturmaktadir. Ürün maliyetinin rekabet 

açisindan önemi daha önce de vurgulanmisti5. Üretimde kullanilan enerji ve hammaddeyi 

üretimde modernizasyon yolu ile azaltarak ürün maliyetlerini düsürmek tutarli bir 

uygulamadir. Ürünlere pazar olusturulmasi baskisini firmalarin üretimde modernizasyon yolu 

ile yeni ürün gelistirerek ve ürünlerin kalitesini artirarak ve maliyetini düsürerek karsilamaya 

çalistigini söyleyebiliriz. Firmalari üretimde modernizasyona yönelten diger bir etmenin 

makine, ekipman ve süreçlerdeki genel egilimler olmasini firmalarin sektördeki gelisme 

çizgisinin disina düsmeme çabasi olarak degerlendirebiliriz.  

Sektörler bazinda firmalarin modernizasyon faaliyetlerinden hedefledikleri farkliliklar 

göstermektedir. Iki kademeli bir iliskilendirmeyi gerektiren satis/pazarlamanin gelistirilmesi 

hedefi öne çikamamistir. Çesitli hizmetler sunarak ürün yelpazesinin kalitesinin artirilmasi 

hedefi ise ürün kalitesinin firmalarin genelde en öne çikardiklari rekabetçi öncelik olmasi ile 

tutarli bir hedeftir. 

 

                                                 
5 Ulusoy, G., Çetindamar, D., Akin, H. B., Bulut, Ç., Yegenoglu, H., Rekabet ve Isbirlikleri, Rekabet Forumu, 
Istanbul, 2005. 
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MAKINE VE EKIPMAN TEMINI 

Makine ve Üretim Ekipmani Temin Usulleri  

Son bes yil içinde firmalarda kullanilan makine ve üretim ekipmanlarinin temini 

konusunda sektörler arasinda büyük farklar göze çarpmaktadir. Gida sektörü firmalarinin çok 

azi ihtiyaçlari olan makine ve ekipmanlari firma içinde gelistirirken, ürüne özel makine ve 

standart makine alimini yakin oranda (yaklasik %50) gerçeklesmistir. Tekstil sektörü 

firmalarinin da ürüne özel makine ve standart makine alimi uygulamalarinda gida firmalarina 

benzer özellikler tasimakta oldugu görülmüstür. Ancak tekstil firmalarinin kendi bünyelerinde 

makine gelistirme yapmadiklari anlasilmaktadir. Metal sektörü firmalarinin %75’i standart 

makine alimi yaparken çok az miktarda firma içi gelistirme ve ürüne özel makine satin alimi 

gerçeklestirmislerdir. Kimya sektörü firmalari ise üç farkli yöntemi de birbirine yakin 

oranlarda kullanmislardir (Sekil 18).  

 
Sekil 18. Makine ve üretim ekipmanlarinin temin usulleri6 

 

Makine ve ekipman temini usulleri konusu firma ölçeklerine göre incelenecek olursa, 

küçük ve orta ölçekli isletmelerde en yogun olarak (yaklasik %65) standart makine alimi 

yapildigi görülür (Sekil 19). Büyük ölçekli firmalarda ise ürüne özel ve standart makine alimi 

usulleri yogunlugu birbirine yakin degerlerdedir.  

                                                 
6 Bu üç kaynaktan birini %50 ve üzeri oraninda kullanan firmalar analizde görülmektedir. 
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Sekil 19. Makine ve ekipman temin usullerinin firma ölçeklerine göre dagilimi8 

 

Makine ve Ekipman Temininde Kaynak Ülkeler  

Son bes yilda satin alinan makine ve üretim ekipmanlarinin kaynagi olan ülkeler 

sektörlere göre farkliliklar göstermektedir (Sekil 20). Kimya sektöründe makine ve ekipman 

temin edilen ülkeler arasinda parasal büyüklük olarak en önemli ülke Italya, sonrasinda ayni 

degerde Türkiye ve Almanya gelmektedir. Daha küçük oranlarda ise Fransa, ABD, Isviçre ve 

Avusturya bulunmaktadir.  

Metal sektöründe ise büyük bir farkla Türkiye ilk siradadir. Türkiye’yi Almanya ve 

sonrasinda Tayvan ve Italya takip etmektedir. Japonya, Kore, Isviçre, ABD, Fransa, 

Avusturya ve Hindistan da metal sektörüne ekipman saglamaktadir.  

Tekstil firmalari makine ve ekipmanlarini büyük bir yogunlukla Almanya’dan temin 

edilmektedir. Temin kaynagi olarak, Almanya’yi Italya, Türkiye ve Japonya izlemektedir. 

Daha küçük miktarlarda Isviçre, Fransa, ABD, Ispanya ve Tayvan kaynak olmaktadir. 

Gida sektöründe ise temin kaynagi olarak Türkiye basi çekmektedir. Türkiye’yi diger 

sektörlerde oldugu gibi Almanya ve Italya izlemektedir. Daha az miktarlarda ise Fransa, 

ABD, Japonya, Ispanya ve Isviçre’den ekipman saglanmaktadir. 

                                                 
 



www.ref.sabanciuniv.edu 15 

 
Sekil 20. Satin alinan makine ve ekipmanlarin kaynagi olan parasal olarak en önemli ülkeler 

 

Makine ve Ekipman Alimindaki Seçim Kriteri  

Son 5 yilda satin alinan makine ve üretim ekipmanlari için kullanilan seçim kriterleri 

genel olarak yatirimin geri dönüs orani ve stratejik karardir. Birbirine çok yakin olmakla 

birlikte, gida ve tekstil sektörlerinde yatirimin geri dönüs orani, kimya ve metal sektörlerinde 

ise stratejik karar kriterinin daha çok kullanildigi anlasilmaktadir. Geri dönüs süresinin bir 

seçim kriteri olarak bu kadar düsük oranda kullanilmis olmasi ilginçtir (Sekil 21).  

 
Sekil 21. Satin alinan makine ve üretim ekipmanlari için kullanilan seçim kriteri 
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Firma ölçeklerine göre incelenecek olursa; tüm ölçeklerde benzer sonuçlar alinmis ve 

stratejik karar ve yatirimin geri dönüs orani’nin yakin yüzdelerde ve toplamda yaklasik %80 

oraninda kullanildigi görülmüstür.  

 

SONUÇ 

Üretimde Modernizasyon çalismasinda en çarpici bulgu modernizasyon faaliyeti 

olmayan firmalarin oranindaki (%55) yükseklik olmustur. Yillik 250.000 Euro veya daha az 

modernizasyon yatirimi yapan firmalarin orani %61’dir. Bütçe ayiran firmalarda, firmada 

beklenen üretim teknolojisi degisikligi ile ayrilan bütçeler arasindaki bag da göstermektedir 

ki; en az bütçe ayiran gida sektörü firmalarinda yapilan büyük teknoloji degisiklikleri de en az 

orandadir. En yüksek miktarli bütçelerin bulundugu kimya ve tekstil sektörlerinde yasanan 

teknoloji degisiklikleri en yüksek orandadir. Arastirmada yer alan firmalarin büyüklükleri göz 

önüne alindiginda bu husus yadirganmayabilir. Üretim modernizasyonu planlamasi ve 

uygulamasi için firmalarin genelde bir departman ayirmadiklari görülmüstür. Modernizasyon 

planlamasi için daha çok firmalarin planlama, uygulamasi için de üretim departmanlari 

sorumludur. Mühendislik/ar-ge departmanlari kimya ve metal sektörleri tarafindan 

kullanilmaktadir. Modernizasyon planlama ufku genellikle 2-5 yildir. Modernizasyon 

planlama ufkunun en kisa oldugu sektör tekstildir (en fazla 2 yil). Gida sektörü firmalari ise 

daha çok sorun çiktikça modernizasyon yapmaktadir.  

Modernizasyonun finansman kaynagi büyük ölçüde firmalarin öz kaynaklaridir. Öz 

kaynaklari bankalar takip etmektedir. Finansman kaynaklarinin çesitlenmemis olmasi bir 

eksiklik olarak kabul edilmektedir. 

Modernizasyonun önündeki en önemli engeller makine, teçhizat ve isletme sermayesi 

için yüksek maliyetler olarak belirtilmistir. Bu iki engeli yetenekli isgücü eksikligi takip 

etmektedir.  

Makine, ekipman ve bilisim teknolojilerine yatirim firmalar tarafindan en çok önem 

verilen üretim modernizasyonu stratejisidir. Ikinci sirada personel gelistirme stratejileri ve 

üçüncü sirada organizasyon stratejileri bulunmaktadir. Personel gelistirme stratejilerinin 

firmalarca önemsenmesi firmalarin inovasyon uygulamalarinin basarisi bakimindan olumlu 

bir husustur. Makine, ekipman ve bilisim teknolojilerine yatirim in firmalarda inovasyonun çok 

önemli bir boyutu oldugu görülmektedir. Nitekim, TÜIK’in tespitine göre firmalarda 

inovasyon giderlerinin %62’si makine ve ekipman yatirimidir.  
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Makine ve ekipman temininde en çok kullanilan usul standart makinelerin alimi 

seklinde ifade edilmistir. Firma içinde gelistirme, imal etme veya ettirme ise en az kullanilan 

yöntemdir. Satin alinan makine ve ekipmanlarin kaynagi olan parasal olarak en önemli ülke 

kimya sektöründe Italya, tekstil sektöründe Almanya, metal ve gida sektörlerinde ise 

Türkiye’dir. Makine ve ekipman alinirken firmalar en çok yatirimin geri dönüs orani ve 

stratejik karari seçim kriteri olarak kullanmaktadir.  

Modernizasyon firmalarda inovasyon yapmanin etkin yollarindan birisidir. Firmalarin 

modernizasyon çalismalarini inovasyon perspektifine oturtmalari ve inovasyon yönetimi 

çerçevesinde ele almalari isabetli olacaktir. 
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