Sanayi Politikası, Rekabeti, Ġstihdamı, Ġhracatı,
Yüksek Katma Değeri Artırıcı Anlamda Yeniden Yapılandırılacak
SSK primlerinin, işveren hissesinde 5 puan indirilmesi 2008 yılında gerçekleştirilecektir.
Bununla beraber idari ve yasal yükler de azaltılacaktır.
Zafer ÇAĞLAYAN
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı
Toprak Ġşveren: Ülkemizin yeni dönem sanayi stratejisi ve politikaları hakkında görüşlerinizi
alabilir miyiz?
Zafer ÇAĞLAYAN: Sanayi politikaları, Türk imalat sanayiinin küreselleşmeye entegrasyonun
koordine edilmesindeki araçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada sanayi politikalarıyla kast
edilen belirli sektörlerin devlet eliyle desteklenmesi ya da belirli firmaların devlet tarafından özel olarak
korunmasını içeren bir yaklaşım değil; devletin ve özel sektörün karşılıklı diyalog yoluyla imalat
sanayiindeki isletmelerin rekabet gücünü arttırmaya yönelik politika çerçevesini belirlemesidir.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak, dünyanın rekabet gücü yüksek ekonomileri arasında yer
alan, girişim, teknoloji ve üretim yeteneklerini marka haline getirmiş, bilinçli tüketici toplumu
hedeflerine ulaşmış bir Türkiye’nin oluşumunda öncü olmak vizyonuyla politikalar geliştirmekteyiz. Bu
politikanın uygun stratejilerle uygulama alanına yansıtılması ve tabandan gelen yeni önerilerin
değerlendirilerek, rekabet gücü yüksek sektörel politikaların geliştirilmesi, Bakanlığımızın önümüzdeki
dönemdeki temel faaliyet konularından biri olacaktır. Bu kapsamda sanayi politikası, rekabeti,
istihdamı, ihracatı, yüksek katma değeri artırıcı anlamda yeniden yapılandırılacak.
Sanayi Stratejimizin temelleri 4 eksen üzerine kuruludur. Bunlar;
-

Girişimcilerimiz için öngörülebilir ve sürdürülebilir iş ortamının sağlanması,
Piyasadaki geçici aksaklıkları giderecek doğru teşviklerin tespit edilip uygulanması,
Özel sektör-Kamu sektörü diyalog ve işbirliğinin sağlanması,
Ülkemizi küresel rekabette öne geçirecek kümelerin tespiti ve gerekli tedbirlerin alınmasıdır.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütün bu çalışmaların kalbinde yer alacaktır.

Amacımız, önümüzdeki dönemde tüm dünyanın Asya Kaplanları, İrlanda, Çin hikayeleri gibi
“Türkiye Mucizesi”ni konuşmasını sağlamaktır.
Toprak Ġşveren: Sanayicinin en büyük problemlerden biri olan istihdam üzerindeki yüklerin
kaldırılması konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz?
Zafer ÇAĞLAYAN: Sanayicinin en büyük problemlerinden biri olan istihdam üzerindeki
yüklerin büyüklüğünün farkındayız. Bu nedenle partimizin seçim beyannamesinde ve hükümetimizin
programında, Sayın Başbakanımızın açıkladığı gibi, SSK primlerinin, işveren hissesinde 5 puan
indirilmesi 2008 yılında gerçekleştirilecektir. Bununla beraber idari ve yasal yükler de azaltılacaktır.
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Bakanlığımız, KOBİ’lerimizin küresel rekabet şartlarında ayakta kalabilmelerini, üretim ve istihdamlarını
geliştirmelerini ve uluslararası piyasalara açılmalarını sağlamak amacıyla önemli çalışmalar
yapmaktadır.
Hükümetimizin ve Bakanlığımızın yeni dönemdeki üretim ve istihdam politikaları çerçevesinde,
KOSGEB’in bütçe kullanım oranının % 100 seviyesine yükseltilmesi temel hedefimizdir.
Bu çerçevede, KOSGEB’in istihdam kredisi faiz desteği kapsamında 2007 yılı için ayırdığı 40
milyon YTL’lik bütçe, Temmuz ayında tamamıyla kullandırılmış ve bitmiştir.
KOSGEB’in veritabanında kayıtlı ve stratejik planı onaylanmış 11.733 işletme üzerinde yaptığı
çalışmaya göre, işletmelerin öncelikli destek ihtiyaçları arasında, % 29 ile nitelikli insan kaynağı
ihtiyacı, ilk sırada yer almaktadır. KOBİ’lerde çalışan ara elemanların sadece % 8,6’sı meslek lisesi ve
%3,4’ü çıraklık okulu mezunudur.
KOBİ’lerin bu ihtiyacı doğrultusunda Bakanlığımız, Ülkemizin en önemli sorunu olan istihdam
konusunda da açılım sağlayabilmek amacıyla, istihdam destek paketi hazırlamıştır.
KOSGEB’in 2007 yılı bütçesinden ödenek aktarımı yöntemiyle yaratılan 60 milyon YTL’lik kaynak ile
sağlanan KOSGEB İstihdam Faiz Desteği sayesinde, 1 ayda (5 Kasım-5 Aralık) 10 bin 362 kişiye iş
imkanı sağlanmıştır. Bu kaynak 5 Aralık itibariyle tümüyle kullanılmıştır.
Bu kapsamda, her KOBİ’nin, azami 5 istihdam için bankalardan en fazla 100,000 YTL kredi
kullanabildiği desteğin 18 ay vadeli faizi (100.000 YTL için yaklaşık 25.000 YTL) bankaya KOBİ adına
KOSGEB tarafından ödenmektedir.
Böylelikle, Nisan-Eylül döneminde 40 milyon YTL'lik kaynakla 6 ayda 8 bin 228 kişiye istihdam
sağlanırken, 5 Kasım-5 Aralık döneminde bir ayda 10 bin 362 kişiye iş imkanı sağlanmıştır.
5 Aralık itibariyle 2007 yılında toplam 18 bin 590 kişi işe kavuşturulmuş ve KOBİ'lere 370
milyon YTL'lik kredi hacmi oluşturulmuştur.
KOBİ'lerin yüzde 50 özkaynakla yatırım yaptıkları düşünüldüğünde, 750 milyon YTL'lik yeni
yatırım gerçekleştirilmiştir. İmalat sanayiinde bir kişilik istihdam oluşturmak için 100 bin dolarlık yatırım
yapılması gerektiği düşünüldüğünde, 2 milyar dolar tutarında yatırımın yapacağı etki yaratılmıştır.
Ancak, 2 milyar dolarlık yatırımla sağlanabilecek istihdam imkanı gerçekleştirilmiştir.
4 Aralık'ta toplanan KOSGEB İcra Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda, KOSGEB bütçesinde
yer alan bazı kalemlerden toplam 25 milyon YTL'lik kaynağı daha istihdam kredisi faiz desteğine
aktardık. Bununla 5.000 kişilik daha istihdam sağlanmasını hedefliyoruz. Böylece 2007 yılı sonu
itibarıyla 25 bine yakın insanımıza iş imkanı sağlayacağımızı, 625 milyon YTL’lik sıfır faizli kredi hacmi
oluşturacağımızı ve 1 milyar YTL’ye yakın yatırım gerçekleştirilmesine destek vereceğimizi
öngörüyoruz.

Toprak Ġşveren: Uluslar arası rekabet ve istikrar için devlet sanayi işbirliği ile ilgili olarak yeni
açılımlar söz konusu olabilir mi?
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Zafer ÇAĞLAYAN: Oda Başkanı olduğum dönemde, en büyük sıkıntımız kamu ile sürekli ve
sürdürülebilir bir diyalog kuramayışımızdı. Özel sektörün önündeki engelleri kaldırmaya dayalı yepyeni
bir bürokratik anlayışı uygulamaya koyuyoruz. Bu yeni dönemde, tüm politikalarımızın temeli diyalog
olacaktır. Bürokrasi özel sektörü, özel sektör bürokrasiyi dinleyecektir. Aramızdaki diyalog kanallarını
kurumsallaştıracağız. Sürekli, devamlı ve şeffaf hale getireceğiz. Kişilere, kişisel ilişkilere bağlı olmaktan
çıkaracağız. Sanayi stratejimizi uygulayacak bürokrasimiz, herkese tüm ihtiyaçlarını anlayacak kadar
yakın, ama en ufak bir rant teminine izin vermeyecek kadar uzak olacaktır.
Bakanlığımız, Türk girişimcilerinin koçu olarak, devletle ilgili tüm sorunlarının çözümü için yol
gösterici olacaktır.
Sanayide bölgesel rekabet edebilirlik düzeyinin artırılmasının yanında bilgi-teknoloji yoğun ve
yüksek katma değerli üretime geçilmesi, ileri malzemelerin ihracat payının artırılması amacıyla yeni
destek programları üzerinde çalışmalar yürütülecektir.
Bakanlığımız, 81 İl Müdürlüğü vasıtasıyla girişimcilerle birebir muhatap olarak tabandan gelen
önerileri değerlendirecek; sanayi politikalarının geliştirilmesi, sektörel, bölgesel ve proje bazlı teşvik ve
destek sistemleri dahil, alınması gerekli tedbirlerle ilgili daha fazla insiyatif üstlenmeye hazır hale
gelecektir.
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