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Bu araştırma yayını 600 adet basılmıştır. 

 

Bu çalışmanın redaksiyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan emekli Sanayi Bölgeleri 

Genel Müdürü Yaşar Öztürk tarafından yapılmıştır. 

Bu çalışma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmaz. 

Sorumluluğu araştırmacı yazarına aittir. Yayın ve referans olarak 

kullanılması izin gerektirmez. 

Önerilen kaynak gösterim şekli: 

Bulut, T. (2019). “2018 Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Engelleri Araştırması". 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Ankara, Türkiye. 

 

Bu araştırma, “Organize Sanayi Bölgelerindeki Firmalar Üzerinde Posta ve İnternet 

Veri Toplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması” adlı metodoloji tezi kapsamında ve Dr. 

Tuğba Adalı’nın tez danışmanlığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın veriye dayalı 

politika geliştirmesine katkı sunmak amacıyla araştırmacı Sanayi ve Teknoloji Uzmanı 

Tevfik Bulut tarafından ücretsiz olarak yapılmıştır. 
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Tevfik Bulut, 2010-2011 yıllarında Türkiye İş Kurumu’nda İstihdam Uzman Yardımcısı olarak 

görev yapmıştır. 2011 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Sanayi ve Teknoloji Uzman 

Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Sanayi ve Teknoloji 

Uzmanı olarak organize sanayi bölgeleri (OSB’ler)’nde kredi faiz desteği modeli geliştirilmesi, 

OSB’lerde finansal performans analizi, OSB ve sanayi sitelerinde kredilendirme ve kredi geri 

dönüş modelleri, OSB’lerde parsel metrekare birim maliyetlerinin ve satış fiyatlarının 

belirlenmesi, OSB’lerde Gayri Menkul Yatırım Ortaklıklarının kurulması ve ekonomik gelişim 

bölgelerinde teşviklerin etki değerlendirmesi konuları üzerine çalışmalar yürütmüştür. 2019 

yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Sosyal Araştırma Yöntemleri 

(İngilizce) programında tezli yüksek lisansını tamamlamıştır.  

Daha önce ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde çok kriterli karar verme (ÇKKV) konu 

alanlarında geliştirmiş olduğu yöntemler ile bu konu alanlarında yayınlanmış araştırma 

makaleleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir: Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) 

Tüzel Kişiliklerinin Finansal Performans Analizine Yönelik Endeks Önerisi: Bulut Performans 

Endeksi (Verimlilik Dergisi, 2017), MULTIMOORA Yöntemi ile Farklı İllerdeki Organize 

Sanayi Bölgelerinin Yabancı Yatırımcılar Açısından Optimal Yer Seçimi Olarak 

Değerlendirilmesi (Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 2017), Yeni Bir Çok Kriterli Karar 

Verme Yöntemi: Logaritmik Konsept Yaklaşımı (APLOCO) (Uluslararası Yapay Zeka ve 

Uygulamaları Dergisi (IJAIA), 2018).  
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ÖNSÖZ 
 

Yapay zekâ ve 4. sanayi devriminin konuşulduğu günümüzde teknolojik gelişmeler baş 

döndürücü bir hızla artmaktadır. Teknolojik gelişmelere erken tepki verip adapte olabilen, 

teknolojik değişime ve gelişime öncülük eden toplumlar, hep bir adım önde olmakla 

kalmayacak, aynı zamanda bu değişimin getirdiği fırsatlardan da daha çok yararlanmış 

olacaktır. Bu değişimin getirdiği fırsatlar, toplam faktör verimliliğine katkıda bulunarak 

toplumsal ve ekonomik dönüşüme kapı aralayacaktır. Bilindiği gibi, sağlıklı bir büyüme ve 

kalkınma politikasının temelinde toplam faktör verimliliği olduğu hem teoride hem de 

uygulamada kanıtlanmıştır. 

Verinin petrol kadar değerli ve hatta daha önemli olmaya başladığı günümüzde, ortak 

dilin konuşulması açısından verinin standardize edilmesi, veri toplama yöntemlerinin dijital 

altyapıyla uyumlu hale getirilmesi, sürekli izleme ve değerlendirme yapılarak sistemin 

denetlenmesi, daha güvenilir ve geçerli, daha az maliyetli, daha ulaşılabilir ve nihai olarak daha 

sürdürülebilir bir veri toplama sisteminin kurulması günümüzde artık bir zorunluluktur. Bu 

sayede, sistem çıktılarının veriye dayalı politika geliştirilmesinde araç olarak kullanılması 

sağlanarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasına imkân verilmiş olacaktır. 

2018 Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Engelleri Araştırması, organize sanayi 

bölgeleri (OSB’ler)’ndeki firmaların karşılaştığı yatırım engellerini ortaya koyan ulusal 

düzeyde bir örneklem araştırmasıdır. Araştırmanın odak noktası, firmaların karşılaştığı yatırım 

engelleri olmakla birlikte, diğer birçok konu farklı boyutlarıyla çalışmada incelenmiştir. Bu 

araştırmayla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ve OSB’lerin veriye dayalı politika 

geliştirmesine ve gelecek araştırmalar için araştırma altyapısının oluşturulmasına katkı 

sağlanması amaçlanmıştır. 

Bu çalışmayı, ülkemizde sanayinin üretim üssü konumundaki OSB’lere ve OSB’lerde 

faaliyet gösteren değerli sanayicilerimiz ile araştırma ve araştırma raporunun hazırlanması 

esnasında yeterli zaman ayıramadığım evladım Mete Utku Bulut’a atfediyorum. 

 

 

                                                                                                              Tevfik Bulut 
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ÖZET BULGULAR 
 

2018 Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri 

(OSB’ler) Yatırım Engelleri Araştırması; 

firmaların karşılaştığı yatırım engelleri,  

firmaların yatırım kararlarını olumlu 

etkileyen faktörler, OSB’lerin firmaların 

yatırım tercihine etkisi, firmaların 4. sanayi 

devrimine ilişkin algıları, makroekonomik 

faktörlerin firma yatırım kararlarına etkisi, 

siyasi ve ekonomik ortam, ilin güvenlik 

ortamı ve sosyo-ekonomik gelişmişlik 

durumu ile Suriye’den Türkiye’ye gelen 

göçmenlerin firmalara etkisi, firmaların 

kullandığı finansman metotları, finansmana 

erişim olanakları, bürokratik iş ve işlemler, 

girdi maliyetleri, nitelikli personel 

istihdamı ile yasal düzenlemelerin firma 

yatırım kararlarına etkisi ve kuruluş 

aşamasında firmaları olumsuz etkileyen 

faktörlerin karşılaştırması hakkında bilgi 

edinmek üzere tasarlanmış ulusal ölçekte 

bir örneklem araştırmasıdır. Araştırmanın 

hedef popülasyonu, OSB’lerde işletme 

aşamasına geçmiş firmalardır. İki aşamadan 

oluşan araştırmanın birinci aşaması, 23 

Ekim ile 21 Kasım 2018 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 

sunulan bulgular, araştırmanın birinci 

aşamasına ait bulgulardan oluşmaktadır. 

Araştırma bulguları, ulusal düzeyde, OSB 

türleri düzeyinde, imalat sanayi teknoloji 

düzeylerinde ve düzey 1 istatistiki bölge 

(NUTS1) düzeyinde sunulmuştur. 

FİRMA VE CEVAPLAYICI 
ÖZELLİKLERİ 

Cevaplayıcıların bulunduğu mesleki 

pozisyonlar arasında araştırmaya katılım 

oranının en yüksek olduğu mesleki 

pozisyon, %  46,3 ile “Firma sahibi veya 

ortağı”dır. Cevaplayıcıların  % 86,6’sı 

erkekler, % 13,4’ü ise kadınlardan 

oluşmaktadır. Katılım oranının en yüksek 

olduğu yaş grubu, % 37,8 ile 40-50 yaş 

grubu iken, en düşük olduğu yaş grubu ise 

% 3,4 ile 62-72 yaş grubudur. Bütün 

cevaplayıcılar içerisinde katılım oranının en 

yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 51,5 ile 4 

yıllık üniversite eğitim düzeyi iken, en 

düşük olduğu eğitim düzeyi, % 4 ile 

ilkokul’dur. Cevaplayıcıların % 36,4’ü 

bulunduğu mesleki pozisyonda 1 ile 4 yıl 

arasında çalışma deneyimine sahiptir. 

Araştırmaya katılan firmaların % 32,4’ü, 

2008 ile 2013 yılları arasında kurulmuştur. 

Benzer şekilde, firmaların % 31,8’i ise 2008 

ile 2013 yılları arasında işletme aşamasına 

geçmiştir.  

Araştırmaya katılan firmaların oranının en 

yüksek olduğu sektör, % 82,9 ile imalat 

iken,  en düşük olduğu olduğu sektörler; % 

0,1 ile “İnsan sağlığı ve sosyal hizmet 

faaliyetleri” ve “Finans ve sigorta 

faaliyetleri”dir. İmalat alt sektörleri 
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içerisinde katılım oranının en yüksek 

olduğu sektör, % 9,1 ile “Metallerin 

işlenmesi ve kaplanması; makinede 

işleme”dir.  

Araştırmaya katılan firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü, % 45,8 ile karma 

OSB’ler iken, en düşük olduğu OSB türü ise 

% 13,5 ile ıslah OSB’lerdir. 

OSB’lerdeki firmaların en yüksek oranda 

üretim gerçekleştirdiği teknoloji sınıfı, % 

41,8 ile orta-düşük iken, en düşük oranda 

üretim gerçekleştirdiği teknoloji sınıfı, % 

2,3 ile yüksek’tir. 

Islah OSB’lerdeki firmaların en yüksek 

oranda üretim gerçekleştirdiği teknoloji 

sınıfı, % 38 ile orta-yüksek iken, en düşük 

oranda üretim gerçekleştirdiği teknoloji 

sınıfı, % 2,2 ile yüksek’tir. 

İhtisas OSB’lerdeki firmaların üretim 

faaliyetlerinin en yoğun olduğu teknoloji 

sınıfı, % 44,7 ile orta-düşük’tür. Bu oranla 

ihtisas OSB’ler, OSB türleri içerisinde orta-

düşük teknoloji sınıfında üretim yapan 

firmaların oranının en yüksek olduğu 

OSB’lerdir. Diğer taraftan, ihtisas 

OSB’lerdeki firmaların üretim 

faaliyetlerinin en düşük olduğu teknoloji 

sınıfı, % 2,8 ile yüksek’tir. 

Karma OSB’lerdeki firmaların üretim 

yoğunluğunun en yüksek olduğu teknoloji 

sınıfı, % 43,9 ile orta-düşük iken, en düşük 

olduğu teknoloji sınıfı, % 1,7 ile yüksek’tir. 

OSB’NİN PAZARA VE ULAŞIM 
MEZKEZLERİNE OLAN MESAFESİ 
İLE OSB’NİN ALTYAPI 
TAMAMLANMA DURUMU 

OSB’nin pazara olan mesafesi, bütün 

sektörlerdeki firmaların % 53,4’ünün, 

imalat sektöründeki firmaların ise % 

52,6’sının OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını 

olumlu etkilemiştir. OSB’nin pazara olan 

mesafesi, bütün sektörlerde sırasıyla karma 

OSB’lerdeki firmaların % 60,5’inin,  ihtisas 

OSB’lerdeki firmaların % 50’sinin, ıslah 

OSB’lerdeki firmaların ise % 39’unun 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumlu 

etkilemiştir. 

OSB’nin altyapı tamamlanma durumu, 

bütün sektörlerdeki firmaların % 53’ünün, 

imalat sektöründeki firmaların ise % 

54,2’sinin OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını 

olumlu etkilemiştir. OSB’nin altyapı 

tamamlanma durumu, bütün sektörlerde 

sırasıyla ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 

66,4’ünün,  karma OSB’lerdeki firmaların 

% 46,9’unun, ıslah OSB’lerdeki firmaların 

ise % 27,9’unun OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu etkilemiştir. 

OSB’nin ulaşım merkezlerine olan 

mesafesi, bütün sektörlerdeki firmaların % 

54,7’sinin, imalat sektöründeki firmaların 

ise % 56,6’sının OSB’lerdeki ilk kuruluş 
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olumlu etkilemiştir. OSB’nin altyapı 

tamamlanma durumu, bütün sektörlerde 

sırasıyla ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 

66,4’ünün,  karma OSB’lerdeki firmaların 

% 46,9’unun, ıslah OSB’lerdeki firmaların 

ise % 27,9’unun OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu etkilemiştir. 

OSB’nin ulaşım merkezlerine olan 

mesafesi, bütün sektörlerdeki firmaların % 

54,7’sinin, imalat sektöründeki firmaların 

ise % 56,6’sının OSB’lerdeki ilk kuruluş 
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kararını olumlu etkilemiştir. OSB’nin 

ulaşım merkezlerine olan mesafesi, bütün 

sektörlerde sırasıyla ihtisas OSB’lerdeki 

firmaların % 58’inin,  karma OSB’lerdeki 

firmaların % 56,5’inin, ıslah OSB’lerdeki 

firmaların ise % 35,6’sının OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu etkilemiştir. 

FİRMALARIN YATIRIM YERİ 
TERCİHLERİ 

Bütün sektörlerde, OSB’ler, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı kredi desteğinden 

yararlanan ve yararlanmayan OSB’lerdeki 

firmaların % 82,6’sının, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı kredi desteğinden 

yararlanmayan OSB’lerdeki firmaların % 

82,5’inin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

kredi desteğinden yararlanan OSB’lerdeki 

firmaların ise % 82,7’sinin yatırım yeri 

tercihini olumlu etkilemiştir.  

Bütün sektörlerde, OSB’ler, karma 

OSB’lerdeki firmaların % 84,9’unun, ıslah 

OSB’lerdeki firmaların % 81,3’ünün, 

ihtisas OSB’lerdeki firmaların ise % 

80,6’sının yatırım yeri tercihini olumlu 

etkilemiştir. 

İmalat sektöründe, OSB’ler, karma 

OSB’lerdeki firmaların % 84,6’sının, ıslah 

OSB’lerdeki firmaların % 80,4’ünün, 

ihtisas OSB’lerdeki firmaların ise % 

79,7’sinin yatırım yeri tercihini olumlu 

etkilemiştir. 

FİRMALARIN 4. SANAYİ DEVRİMİ 
HAKKINDAKİ ALGILARI 

Firmaların % 49,2’si 4. sanayi devrimini 

firmaları açısından fırsat olarak 

değerlendirirken, bu firmaların % 

46,3’ünün 4. sanayi devrimi hakkında 

herhangi bir fikri bulunmamaktadır. Diğer 

taraftan, firmaların % 4,4’ü ise 4. sanayi 

devrimini firmaları açısından bir tehdit 

olarak algılamaktadır.  

Islah OSB’lerdeki firmaların % 51,1’i, 

ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 53,9’u, 

karma OSB’lerdeki firmaların ise % 44,1’i 

4. sanayi devrimini firmaları açısından 

fırsat olarak değerlendirmektedir. Diğer 

taraftan, ıslah OSB’lerdeki firmaların % 

44,3’ünün, ihtisas OSB’lerdeki firmaların 

% 40,7’sinin, karma OSB’lerdeki firmaların 

ise % 52,4’ünün 4. sanayi devrimi hakkında 

bir fikri bulunmamaktadır.  

Dörtüncü sanayi devrimini fırsat olarak 

değerlendiren firmaların oranının en yüksek 

olduğu teknoloji sınıfı, % 58,3 ile orta-

yüksek iken, en düşük olduğu teknoloji 

sınıfı ise % 38,6 ile düşük’tür. 

Dörtüncü sanayi devrimini fırsat ve/veya 

tehdit olarak değerlendiren firmaların % 

25,6’sı, 4. sanayi devrimi için hazır 

olduğunu, % 30,2’si ise hazır olmadığını 

düşünmektedir.  
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Dörtüncü sanayi devrimi için hazır 

olduğunu düşünen firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü, % 32,4 ile karma 

OSB’ler iken, hazırlık çalışmaları devam 

eden firmaların oranının en yüksek olduğu 

OSB türü ise % 58,3 ile ıslah OSB’lerdir.  

Dörtüncü sanayi devrimi için hazır 

olduğunu düşünen firmaların oranının en 

yüksek olduğu teknoloji sınıfı, % 28 ile 

orta-düşük iken, en düşük olduğu teknoloji 

sınıfı ise % 23 ile düşük’tür. Diğer taraftan, 

4. sanayi devrimi için hazırlık çalışmaları 

devam eden firmaların oranının en yüksek 

olduğu teknoloji sınıfı, % 50 ile orta-yüksek 

iken, en düşük olduğu teknoloji sınıfı ise % 

41 ile orta-düşük’tür. 

 
KURULUŞ AŞAMASINDA 
FİRMALARI OLUMLU ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER 

Bütün sektörlerde, firmaların OSB’lerdeki 

ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en 

önemli faktörler içerisinde oranı en yüksek 

olan ilk üç yatırım faktörü, sırasıyla 

“OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 18,9), 

“OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 

17,0) ve “Ülkenin genel ekonomik durumu” 

(% 14,5)’dur. Bütün sektörlerde, firmaların 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu 

etkileyen en önemli faktörler içerisinde öne 

çıkan faktör, ıslah OSB’lerde % 15,9 ile 

“Ülkenin genel ekonomik durumu”, ihtisas 

OSB’lerde % 21,5 ile “OSB’nin altyapı 

tamamlanma durumu” ve karma OSB’lerde 

% 21,8 ile “OSB’nin pazara olan 

mesafesi”dir. 

İmalat sektöründe, firmaların OSB’lerdeki 

ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en 

önemli faktörler içerisinde oranı en yüksek 

olan ilk üç yatırım faktörü, sırasıyla 

“OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 

19), “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 

16,3) ve “Ülkenin genel ekonomik durumu” 

(% 14,1)’dur. İmalat sektöründe, firmaların 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu 

etkileyen en önemli faktörler içerisinde öne 

çıkan faktör, ıslah OSB’lerde % 15,4 ile 

“İlave alan ihtiyacı”, ihtisas OSB’lerde % 

23,6 ile “OSB’nin altyapı tamamlanma 

durumu”, karma OSB’lerde ise % 18,7 ile 

“OSB’nin pazara olan mesafesi”dir. 

KURULUŞ AŞAMASINDA 
FİRMALARIN KARŞILAŞTIĞI 
ENGELLER 

Bütün sektörlerde, firmaların OSB’lerdeki 

ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en 

önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en 

yüksek olan ilk üç yatırım engeli, sırasıyla 

“Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

24,5), “Finansmana erişim” (% 16,2) ve 

“Nitelikli personel istihdamı” (% 14,5)’dır. 

Bütün sektörlerde, firmaların OSB’lerdeki 

ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en 

önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en 

yüksek faktör, ıslah OSB’lerde % 22,6 ile 

“Ülkenin genel ekonomik durumu”, ihtisas 
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ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en 

önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en 

yüksek faktör, ıslah OSB’lerde % 22,6 ile 

“Ülkenin genel ekonomik durumu”, ihtisas 
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OSB’lerde % 22,7 ile “Ülkenin genel 

ekonomik durumu”, karma OSB’lerde ise 

% 26,6 ile “Ülkenin genel ekonomik 

durumu”dur. 

İmalat sektöründe, firmaların OSB’lerdeki 

ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en 

önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en 

yüksek olan ilk üç yatırım engeli, “Ülkenin 

genel ekonomik durumu” (% 23,4), 

“Finansmana erişim” (% 16,9) ve “Nitelikli 

personel istihdamı” (% 15,9)’dır. İmalat 

sektöründe, firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en 

önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en 

yüksek faktör, ıslah OSB’lerde % 23,5 ile 

“OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara 

sağlanan teşviklerin yeterlilik durumu”, 

ihtisas OSB’lerde % 22,1 ile “Ülkenin genel 

ekonomik durumu”, karma OSB’lerde ise 

% 25,3 ile “Ülkenin genel ekonomik 

durumu”dur. 

İŞLETME AŞAMASINDA 
FİRMALARI OLUMLU ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER 

Bütün sektörlerde, OSB’lerdeki firmaları 

işletme aşamasında olumlu etkileyen en 

önemli faktörler içerisinde oranı en yüksek 

olan ilk üç yatırım faktörü, sırasıyla 

“OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 19,5), 

“OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 

17,4) ve “Ülkenin genel ekonomik durumu” 

(% 12,4)’dur. Bütün sektörlerde, OSB’lerde 

işletme aşamasındaki firmaları olumlu 

etkileyen en önemli faktörler içerisinde 

oranı en yüksek olan faktör, ıslah 

OSB’lerde % 12,3 ile “OSB’nin ulaşım 

merkezlerine olan mesafesi”, ihtisas 

OSB’lerde % 24,6 ile “OSB’nin altyapı 

tamamlanma durumu”, karma OSB’lerde 

ise % 20,9 ile “OSB’nin pazara olan 

mesafesi”dir. 

İmalat sektöründe, OSB’lerdeki firmaları 

işletme aşamasında olumlu etkileyen en 

önemli yatırım faktörleri içerisinde oranı en 

yüksek olan ilk iki faktör, sırasıyla 

“OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 

18,0) ve “OSB’nin pazara olan mesafesi” 

(% 17,7)’dir. İmalat sektöründe, OSB’lerde 

işletme aşamasındaki firmaları olumlu 

etkileyen en önemli faktörler içerisinde 

oranı en yüksek olan faktör, ıslah 

OSB’lerde % 12,8 ile “OSB’nin ulaşım 

merkezlerine olan mesafesi”, ihtisas 

OSB’lerde % 26,5 ile “OSB’nin altyapı 

tamamlanma durumu”, karma OSB’lerde 

ise % 19 ile “OSB’nin pazara olan 

mesafesi”dir. 

İŞLETME AŞAMASINDA 
FİRMALARIN KARŞILAŞTIĞI 
ENGELLER 

Bütün sektörlerde, OSB’lerdeki firmaları 

işletme aşamasında olumsuz etkileyen en 

önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en 

yüksek olan ilk üç yatırım engeli, sırasıyla 
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“Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

46,2), “Girdi maliyetleri” (% 20,3) ve 

“Finansmana erişim” (% 15,5)’dir. Bütün 

sektörlerde, OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı 

en yüksek olan yatırım engeli, ıslah 

OSB’lerde % 42,9 ile “Ülkenin genel 

ekonomik durumu”, ihtisas OSB’lerde % 44 

ile “Ülkenin genel ekonomik durumu”, 

karma OSB’lerde ise % 49,2 ile “Ülkenin 

genel ekonomik durumu”dur. 

İmalat sektöründe, OSB’lerdeki firmaları 

işletme aşamasında olumsuz etkileyen en 

önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en 

yüksek olan ilk üç yatırım engeli, sırasıyla 

“Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

45,2), “Girdi maliyetleri” (% 21,5) ve 

“Finansmana erişim” (% 15,0)’dir. İmalat 

sektöründe, OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı 

en yüksek olan yatırım engeli, ıslah 

OSB’lerde % 42,2 ile “Ülkenin genel 

ekonomik durumu”, ihtisas OSB’lerde % 42 

ile “Ülkenin genel ekonomik durumu”, 

karma OSB’lerde ise % 49,1 ile “Ülkenin 

genel ekonomik durumu”dur. 

 

 

 

OSB’NİN BULUNDUĞU İLİN 
GÜVENLİK ORTAMI 

OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı 

firmaların % 52,5’ini olumlu, % 7,5’ini ise 

olumsuz etkilemiştir.  

OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı, 

ıslah OSB’lerdeki firmaların % 50,9’unu, 

ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 49’unu, 

karma OSB’lerdeki firmaların ise % 56’sını 

olumlu etkilemiştir. 

OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik 

ortamından olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, 

Batı Karadeniz iken, en düşük olduğu düzey 

1 bölgesi, Batı Marmara’dır. Diğer taraftan, 

OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik 

ortamından olumlu etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, 

Ege iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, 

Batı Karadeniz’dir. Ancak, OSB’nin 

bulunduğu ilin güvenlik ortamından “Çok 

Olumlu” etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Ege (% 

19,5) iken, en düşük olduğu düzey 1 

bölgesi, Doğu Marmara (% 6,2)’dır. Diğer 

yandan, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik 

ortamından “Çok Olumsuz” etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 

1 bölgesi, Orta Anadolu (% 6,2) iken, en 

düşük olduğu düzey 1 bölgeleri,  Akdeniz, 

Batı Karadeniz ve Batı Marmara’dır. 
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“Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

46,2), “Girdi maliyetleri” (% 20,3) ve 

“Finansmana erişim” (% 15,5)’dir. Bütün 

sektörlerde, OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı 

en yüksek olan yatırım engeli, ıslah 

OSB’lerde % 42,9 ile “Ülkenin genel 

ekonomik durumu”, ihtisas OSB’lerde % 44 

ile “Ülkenin genel ekonomik durumu”, 

karma OSB’lerde ise % 49,2 ile “Ülkenin 

genel ekonomik durumu”dur. 

İmalat sektöründe, OSB’lerdeki firmaları 

işletme aşamasında olumsuz etkileyen en 

önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en 

yüksek olan ilk üç yatırım engeli, sırasıyla 

“Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

45,2), “Girdi maliyetleri” (% 21,5) ve 

“Finansmana erişim” (% 15,0)’dir. İmalat 

sektöründe, OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı 

en yüksek olan yatırım engeli, ıslah 

OSB’lerde % 42,2 ile “Ülkenin genel 

ekonomik durumu”, ihtisas OSB’lerde % 42 

ile “Ülkenin genel ekonomik durumu”, 

karma OSB’lerde ise % 49,1 ile “Ülkenin 

genel ekonomik durumu”dur. 

 

 

 

OSB’NİN BULUNDUĞU İLİN 
GÜVENLİK ORTAMI 

OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı 

firmaların % 52,5’ini olumlu, % 7,5’ini ise 

olumsuz etkilemiştir.  

OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı, 

ıslah OSB’lerdeki firmaların % 50,9’unu, 

ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 49’unu, 

karma OSB’lerdeki firmaların ise % 56’sını 

olumlu etkilemiştir. 

OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik 

ortamından olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, 

Batı Karadeniz iken, en düşük olduğu düzey 

1 bölgesi, Batı Marmara’dır. Diğer taraftan, 

OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik 

ortamından olumlu etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, 

Ege iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, 

Batı Karadeniz’dir. Ancak, OSB’nin 

bulunduğu ilin güvenlik ortamından “Çok 

Olumlu” etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Ege (% 

19,5) iken, en düşük olduğu düzey 1 

bölgesi, Doğu Marmara (% 6,2)’dır. Diğer 

yandan, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik 

ortamından “Çok Olumsuz” etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 

1 bölgesi, Orta Anadolu (% 6,2) iken, en 

düşük olduğu düzey 1 bölgeleri,  Akdeniz, 

Batı Karadeniz ve Batı Marmara’dır. 
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SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE GELEN 
GÖÇMENLER 

Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenler, 

firmaların % 5,7’sini olumlu,  % 42,6’sını 

ise olumsuz etkilemiştir. Diğer taraftan, 

Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenler, 

firmaların % 0,7’sini “Çok Olumlu”, % 

21,2’sini ise “Çok Olumsuz” etkilemiştir.  

Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenler, 

ıslah OSB’lerdeki firmaların % 40,1’ini, 

ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 44’ünü, 

karma OSB’lerdeki firmaların ise % 

42,1’ini olumsuz etkilemiştir. 

Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerin 

olumsuz etkilediği firmaların oranının en 

yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Batı 

Marmara iken, en düşük olduğu düzey 1 

bölgesi, Doğu Marmara’dır. Diğer taraftan, 

Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerden 

olumlu etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Akdeniz 

iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgeleri, 

Batı Marmara ve Orta Anadolu’dur. Ancak, 

Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerden 

“Çok Olumlu” etkilenen firmaların oranının 

en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Batı 

Karadeniz (% 3,3)’dir. Diğer yandan, 

Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerden 

“Çok Olumsuz” etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, 

Batı Anadolu (% 29,5) iken, en düşük 

olduğu düzey 1 bölgesi, Doğu Marmara (% 

14,9)’dır. 

MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER 

Ülkenin Genel Ekonomik Durumu 

Ülkenin genel ekonomik durumu, 

firmaların % 6,5’inin yatırım kararlarını 

olumlu, % 77,4’inin ise yatırım kararlarını 

olumsuz etkilemiştir. Genel ekonomik 

durum, firmaların % 32’sinin yatırım 

kararlarını “Çok Olumsuz”, % 1’inin ise 

yatırım kararlarını “Çok Olumlu” 

etkilemiştir. Diğer yandan, ülkenin genel 

ekonomik durumu, imalat sektöründeki 

firmaların % 6,3’ünün yatırım kararlarını 

olumlu, % 77,4’ünün ise yatırım kararlarını 

olumsuz etkilemiştir. Genel ekonomik 

durumdan imalat sektöründeki firmaların % 

31,1’inin yatırım kararları ise “Çok 

Olumsuz” etkilenmiştir.  

Ülkenin ekonomik durumundan yatırım 

kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, 

orta-düşük iken, en düşük olduğu teknoloji 

sınıfı, orta-yüksek’tir. 

Ülkenin genel ekonomik durumu, ıslah 

OSB’lerde bütün sektörlerdeki firmaların % 

74,1’inin, imalat sektöründeki firmaların ise 

% 72,2’sinin yatırım kararını olumsuz 

etkilemiştir. Ülkenin genel ekonomik 

durumu, ihtisas OSB’lerde bütün 

sektörlerdeki firmaların % 78,7’sinin, 

imalat sektöründeki firmaların ise % 
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79,2’sinin yatırım kararını olumsuz 

etkilemiştir. Ülkenin genel ekonomik 

durumu, karma OSB’lerde bütün 

sektörlerdeki firmaların % 77,3’ünün, 

imalat sektöründeki firmaların ise % 

77,4’ünün yatırım kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

Hükümetin 2023 Vizyonu ve Hedefleri 

Hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri, 

firmaların % 39,5’inin yatırım kararlarını 

olumlu, % 15,7’sinin ise yatırım kararlarını 

olumsuz etkilemiştir. Hükümetin 2023 

vizyonu ve hedefleri, firmaların % 8,1’inin 

yatırım kararlarını “Çok Olumlu”, % 

4,9’unun yatırım kararlarını ise “Çok 

Olumsuz” etkilemiştir.  

Hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri, ıslah 

OSB’lerdeki firmaların % 40’ının, ihtisas 

OSB’lerdeki firmaların % 41,5’inin, karma 

OSB’lerdeki firmaların ise % 37,7’sinin 

yatırım kararlarını olumlu etkilemiştir. 

Bütün sektörlerde faaliyet gösteren 

firmaların % 40,4’ünün, imalat sektöründe 

faaliyet gösteren firmaların ise % 39,9’unun 

yatırım kararları, hükümetin 2023 vizyonu 

ve hedeflerinden olumlu etkilenmiştir. 

Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan 

firmaların % 42,7’sinin, orta-düşük 

teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların 

% 40,7’sinin, orta-yüksek teknoloji 

sınıfında üretim yapan firmaların ise % 

36,4’ünün yatırım kararları, hükümetin 

2023 vizyonu ve hedeflerinden olumlu 

etkilenmiştir. 

Hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinden 

düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları 

olumlu etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü, % 54,9 ile ıslah, 

orta-düşük teknoloji sınıfında yatırım 

kararları olumlu etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 43 

ile ihtisas, orta-yüksek teknoloji sınıfında 

yatırım kararları olumlu etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu OSB 

türü ise orta-düşük teknoloji sınıfında 

olduğu gibi % 40,1 ile ihtisas OSB’lerdir. 

Enflasyon Oranı 

Enflasyon oranı, firmaların % 2,7’sinin 

yatırım kararlarını olumlu, % 86,6’sının ise 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

Enflasyon oranından yatırım kararları “Çok 

Olumsuz” (% 41,4) etkilenen firmaların 

oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 

0,5) etkilenen firmaların oranından yaklaşık 

83 kat daha yüksektir.  

Enflasyon oranı, ıslah OSB’lerdeki 

firmaların % 88’4’ünün, ihtisas 

OSB’lerdeki firmaların % 87,2’sinin, karma 

OSB’lerdeki firmaların ise % 85,4’ünün 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

Bütün sektörlerdeki firmaların % 86,5’inin, 

imalat sektöründeki firmaların ise % 

87,3’ünün yatırım kararları, enflasyon 

oranından olumsuz etkilenmiştir. 



XXIX
28 

 

Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan 

firmaların  % 87,8’inin, orta-düşük 

teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların 

% 86,1’inin, orta-yüksek teknoloji sınıfında 

üretim yapan firmaların ise % 88,1’inin 

yatırım kararları, enflasyon oranından 

olumsuz etkilenmiştir. 

Enflasyon oranından düşük teknoloji 

sınıfında yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu OSB türü, % 92,2 ile ihtisas, orta-

düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları 

olumsuz etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü, düşük teknoloji 

sınıfında olduğu gibi % 87 ile ihtisas, orta-

yüksek teknoloji sınıfında yatırım kararları 

olumsuz etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü ise % 97,1 ile ıslah 

OSB’lerdir. 

Firmalar Arası Rekabet Ortamı 

Firmalar arası rekabet ortamı, firmaların 

9,6’sının yatırım kararlarını olumlu, % 

49,6’sının ise yatırım kararlarını olumsuz 

etkilemiştir. Firmalar arası rekabet 

ortamından yatırım kararları “Çok 

Olumsuz” (% 16,8) etkilenen firmaların 

oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 

0,7) etkilenen firmaların oranından yaklaşık 

24 kat daha yüksektir.  

Firmalar arası rekabet, ıslah OSB’lerdeki 

firmaların % 43,2’sinin, ihtisas 

OSB’lerdeki firmaların % 46,9’unun, 

karma OSB’lerdeki firmaların ise % 

54’ünün yatırım kararlarını olumsuz 

etkilemiştir.  

Bütün sektörlerdeki firmaların % 

50,4’ünün, imalat sektöründeki firmaların 

ise % 48,7’sinin yatırım kararları, firmalar 

arası rekabet ortamından olumsuz 

etkilenmiştir. 

Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan 

firmaların  % 54,5’inin, orta-düşük 

teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların 

% 47,8’inin, orta-yüksek teknoloji sınıfında 

üretim yapan firmaların ise % 43,7’sinin 

yatırım kararları, firmalar arası rekabet 

ortamından olumsuz etkilenmiştir. 

Firmalar arası rekabet ortamından düşük 

teknoloji sınıfında yatırım kararları 

olumsuz etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü,  % 60 ile ihtisas, 

orta-düşük teknoloji sınıfında yatırım 

kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 

54,9 ile karma, orta-yüksek teknoloji 

sınıfında yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu OSB türü ise % 45,7 ile ihtisas 

OSB’lerdir. 

Kişi Başına Düşen Milli Gelir 

Kişi başına düşen milli gelir, firmaların % 

7’sinin yatırım kararlarını olumlu, % 

49,1’inin ise yatırım kararlarını olumsuz 

etkilemiştir. Kişi başına düşen milli 
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gelirden yatırım kararları “Çok Olumsuz” 

(% 14,3) etkilenen firmaların oranı, yatırım 

kararları “Çok Olumlu” (% 0,5) etkilenen 

firmaların oranından yaklaşık 28 kat daha 

yüksektir.  

Kişi başına düşen milli gelir, ıslah 

OSB’lerdeki firmaların % 51,8’inin, ihtisas 

OSB’lerdeki firmaların % 46,1’inin, karma 

OSB’lerdeki firmaların ise % 51’inin 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

Bütün sektörlerdeki firmaların % 

48,7’sinin, imalat sektöründeki firmaların 

ise % 48,4’ünün yatırım kararları, kişi 

başına düşen milli gelirden olumsuz 

etkilenmiştir. 

Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan 

firmaların  % 53,3’ünün, orta-düşük 

teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların 

% 49,7’sinin, orta-yüksek teknoloji 

sınıfında üretim yapan firmaların ise % 

41,4’ünün yatırım kararları, kişi başına 

düşen milli gelirden olumsuz etkilenmiştir. 

Kişi başına düşen milli gelirden düşük 

teknoloji sınıfında yatırım kararları 

olumsuz etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü,  % 57,6 ile karma, 

orta-düşük teknoloji sınıfında yatırım 

kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, düşük 

teknoloji sınıfında olduğu gibi % 52,9 ile 

karma OSB’ler iken, orta-yüksek teknoloji 

sınıfında yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu OSB türü ise % 53 ile ıslah 

OSB’lerdir. 

Döviz Kurları 

Döviz kurları, firmaların % 5,3’ünün 

yatırım kararlarını olumlu, % 87,1’inin ise 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

Döviz kurlarından yatırım kararları “Çok 

Olumsuz” (% 55,4) etkilenen firmaların 

oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 

1,3) etkilenen firmaların oranından yaklaşık 

43 kat daha yüksektir.  

Döviz kurları, ıslah OSB’lerdeki firmaların 

% 85,4’ünün, ihtisas OSB’lerdeki 

firmaların % 86,1’inin, karma OSB’lerdeki 

firmaların ise % 88,5’inin yatırım 

kararlarını olumsuz etkilemiştir.  

Bütün sektörlerdeki firmaların % 87,1’inin, 

imalat sektöründeki firmaların ise % 

86,6’sının yatırım kararları döviz 

kurlarından olumsuz etkilenmiştir. 

Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan 

firmaların  % 87,3’ünün, orta-düşük 

teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların 

% 85,6’sının, orta-yüksek teknoloji 

sınıfında üretim yapan firmaların ise % 

88’inin yatırım kararları, döviz kurlarından 

olumsuz etkilenmiştir. 

Döviz kurlarından düşük teknoloji sınıfında 

yatırım kararları olumsuz etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu OSB 
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gelirden yatırım kararları “Çok Olumsuz” 

(% 14,3) etkilenen firmaların oranı, yatırım 

kararları “Çok Olumlu” (% 0,5) etkilenen 

firmaların oranından yaklaşık 28 kat daha 

yüksektir.  

Kişi başına düşen milli gelir, ıslah 

OSB’lerdeki firmaların % 51,8’inin, ihtisas 

OSB’lerdeki firmaların % 46,1’inin, karma 

OSB’lerdeki firmaların ise % 51’inin 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

Bütün sektörlerdeki firmaların % 

48,7’sinin, imalat sektöründeki firmaların 

ise % 48,4’ünün yatırım kararları, kişi 

başına düşen milli gelirden olumsuz 

etkilenmiştir. 

Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan 

firmaların  % 53,3’ünün, orta-düşük 

teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların 

% 49,7’sinin, orta-yüksek teknoloji 

sınıfında üretim yapan firmaların ise % 

41,4’ünün yatırım kararları, kişi başına 

düşen milli gelirden olumsuz etkilenmiştir. 

Kişi başına düşen milli gelirden düşük 

teknoloji sınıfında yatırım kararları 

olumsuz etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü,  % 57,6 ile karma, 

orta-düşük teknoloji sınıfında yatırım 

kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, düşük 

teknoloji sınıfında olduğu gibi % 52,9 ile 

karma OSB’ler iken, orta-yüksek teknoloji 

sınıfında yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu OSB türü ise % 53 ile ıslah 

OSB’lerdir. 

Döviz Kurları 

Döviz kurları, firmaların % 5,3’ünün 

yatırım kararlarını olumlu, % 87,1’inin ise 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

Döviz kurlarından yatırım kararları “Çok 

Olumsuz” (% 55,4) etkilenen firmaların 

oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 

1,3) etkilenen firmaların oranından yaklaşık 

43 kat daha yüksektir.  

Döviz kurları, ıslah OSB’lerdeki firmaların 

% 85,4’ünün, ihtisas OSB’lerdeki 

firmaların % 86,1’inin, karma OSB’lerdeki 

firmaların ise % 88,5’inin yatırım 

kararlarını olumsuz etkilemiştir.  

Bütün sektörlerdeki firmaların % 87,1’inin, 

imalat sektöründeki firmaların ise % 

86,6’sının yatırım kararları döviz 

kurlarından olumsuz etkilenmiştir. 

Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan 

firmaların  % 87,3’ünün, orta-düşük 

teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların 

% 85,6’sının, orta-yüksek teknoloji 

sınıfında üretim yapan firmaların ise % 

88’inin yatırım kararları, döviz kurlarından 

olumsuz etkilenmiştir. 

Döviz kurlarından düşük teknoloji sınıfında 

yatırım kararları olumsuz etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu OSB 
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türü,  % 92,4 ile ihtisas, orta-düşük teknoloji 

sınıfında yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu OSB türü, % 88,7 ile karma iken, 

orta-yüksek teknoloji sınıfında yatırım 

kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü ise % 

91,3 ile ihtisas OSB’lerdir. 

Faiz Oranları 

Faiz oranları, firmaların % 2’sinin yatırım 

kararlarını olumlu, % 90,9’unun ise yatırım 

kararlarını olumsuz etkilemiştir. Faiz 

oranlarından yatırım kararları “Çok 

Olumsuz” (% 64,6) etkilenen firmaların 

oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 

1,1) etkilenen firmaların oranından yaklaşık 

59 kat daha yüksektir.  

Faiz oranları, ıslah OSB’lerdeki firmaların 

% 96,4’ünün, ihtisas OSB’lerdeki 

firmaların % 89,9’unun, karma 

OSB’lerdeki firmaların ise % 90,1’inin 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

Bütün sektörlerdeki firmaların % 91’inin, 

imalat sektöründeki firmaların ise % 

91,2’sinin yatırım kararları, faiz 

oranlarından olumsuz etkilenmiştir. 

Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan 

firmaların  % 91’inin, orta-düşük teknoloji 

sınıfında üretim yapan firmaların % 

90,7’sinin, orta-yüksek teknoloji sınıfında 

üretim yapan firmaların ise % 93,1’inin 

yatırım kararları, faiz oranlarından olumsuz 

etkilenmiştir. 

Faiz oranlarından düşük teknoloji sınıfında 

yatırım kararları olumsuz etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu OSB 

türü,  % 93,8 ile ihtisas OSB’ler, orta-düşük 

teknoloji sınıfında yatırım kararları 

olumsuz etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü, % 91,9 ile karma 

OSB’ler iken,  orta-yüksek teknoloji 

sınıfında yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu OSB türü ise % 97,1 ile ıslah 

OSB’lerdir. 

OSB’nin Bulunduğu İlin Sosyo-
Ekonomik Gelişmişlik Durumu 

OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumu, firmaların % 29,3’ünün 

yatırım kararlarını olumlu, % 23,4’ünün ise 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir 

OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumundan yatırım kararları 

“Çok Olumsuz” (% 8,2) etkilenen 

firmaların oranı, yatırım kararları “Çok 

Olumlu” (% 4,8) etkilenen firmaların 

oranından yüksektir.  

OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumu, ıslah OSB’lerdeki 

firmaların % 28,8’inin, ihtisas OSB’lerdeki 

firmaların % 31,4’ünün, karma 

OSB’lerdeki firmaların ise % 27,5’inin 

yatırım kararlarını olumlu etkilemiştir.  
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Bütün sektörlerdeki firmaların % 29,5’inin, 

imalat sektöründeki firmaların ise % 

30’unun yatırım kararları, OSB’nin 

bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik 

durumundan olumlu etkilenmiştir. 

Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan 

firmaların  % 28’inin, orta-düşük teknoloji 

sınıfında üretim yapan firmaların % 

32,4’ünün, orta-yüksek teknoloji sınıfında 

üretim yapan firmaların ise % 28,4’ünün 

yatırım kararları OSB’nin bulunduğu ilin 

sosyo-ekonomik gelişmişlik durumundan 

olumlu etkilenmiştir. 

OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumundan düşük teknoloji 

sınıfında yatırım kararları olumlu etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu OSB 

türü, % 41,9 ile ıslah, orta-düşük teknoloji 

sınıfında yatırım kararları olumlu etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu OSB 

türü, % 35,8 ile ihtisas iken, orta-yüksek 

teknoloji sınıfında yatırım kararları olumlu 

etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu OSB türü ise % 32,3 ile ıslah’tır. 

OSB İçindeki Ağırlıklı Sektörün Piyasa 
Hacmi 

OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa 

hacmi, firmaların % 24,8’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 17,7’sinin ise yatırım 

kararlarını olumsuz etkilemiştir. OSB 

içindeki ağırlıklı sektörün piyasa 

hacminden yatırım kararları “Çok 

Olumsuz” (% 5,9) etkilenen firmaların 

oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 

3,1) etkilenen firmaların oranından 

yüksektir.  

OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa 

hacmi, ıslah OSB’lerdeki firmaların % 

19,1’inin, ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 

24,9’unun, karma OSB’lerdeki firmaların 

ise % 26,5’inin yatırım kararlarını olumlu 

etkilemiştir. 

Bütün sektörlerdeki firmaların % 

24,9’unun, imalat sektöründeki firmaların 

ise % 25,4’ünün yatırım kararları, 

OSB’lerdeki ağırlıklı sektörün piyasa 

hacminden olumlu etkilenmiştir. 

Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan 

firmaların  % 25,3’ünün, orta-düşük 

teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların 

% 27,6’sının, orta-yüksek teknoloji 

sınıfında üretim yapan firmaların ise % 

21,2’sinin yatırım kararları OSB’lerdeki 

ağırlıklı sektörün piyasa hacminden olumlu 

etkilenmiştir. 

OSB’lerdeki ağırlıklı sektörün piyasa 

hacminden düşük teknoloji sınıfında 

yatırım kararları olumlu etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu OSB 

türü, % 38,7 ile ıslah, orta-düşük teknoloji 

sınıfında yatırım kararları olumlu etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu OSB 

türü, % 30,1 ile ihtisas iken, orta-yüksek 

teknoloji sınıfında yatırım kararları olumlu 

32 
 

etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu OSB türü ise orta-düşük teknoloji 

sınıfında olduğu gibi % 27,8 ile ihtisas’tır. 

MAKROEKONOMİK 
FAKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRMASI 
 
Firmaların yatırım kararlarını olumsuz 

etkileyen makroekonomik faktörler 

içerisinde oranı en yüksek olan “Faiz 

oranları” faktörüdür. “Faiz oranları”, 

firmaların % 90,9’unun yatırım kararlarını 

olumsuz etkilemiştir. Bu faktörü takip eden 

ilk iki faktör, sırasıyla % 87,1 ile “Döviz 

kurları” ve % 86,6 ile “Enflasyon oranı”dır. 

Diğer taraftan, firmaların yatırım kararlarını 

olumsuz etkileyen makroekonomik 

faktörler içerisinde oranı en düşük olan 

“Hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri” 

faktörü, firmaların % 15,7’sinin yatırım 

kararını olumsuz etkilemiştir. 

Firmaların yatırım kararlarını “Çok 

Olumsuz” etkileyen makroekonomik 

faktörler içerisinde oranı en yüksek olan 

“Faiz oranları” faktörü, firmaların % 

64,6’sının yatırım kararını “Çok Olumsuz” 

etkilemiştir. Bu faktörü takip eden ilk iki 

faktör, sırasıyla % 55,4 ile “Döviz kurları” 

ve % 41,4 ile “Enflasyon oranı”dır. 

Firmaların yatırım kararlarını “Çok 

Olumlu” etkileyen makroekonomik 

faktörler içerisinde oranı en yüksek olan 

“Hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri” 

faktörü, firmaların % 8,1’inin yatırım 

kararını “Çok Olumlu” etkilemiştir. Bu 

faktörü takip eden ilk iki faktör, sırasıyla % 

4,8 ile “OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-

ekonomik gelişmişlik durumu” ve % 3,1 ile 

“OSB içindeki ağırlık sektörün piyasa 

hacmi”dir. 

SİYASİ ORTAM 

Ülkenin güncel siyasi ortamı, firmaların % 

16’sının yatırım kararlarını olumlu, % 

49,2’sinin ise yatırım kararlarını olumsuz 

etkilenmiştir. Ülkenin siyasi ortamından 

yatırım kararları “Çok Olumsuz” (% 17,3) 

etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları 

“Çok Olumlu” (% 1,8) etkilenen firmaların 

oranından yaklaşık 10 kat daha yüksektir.  

Siyasi ortam, ıslah OSB’lerdeki firmaların 

% 42,5’inin,  ihtisas OSB’lerdeki firmaların 

% 50’sinin, karma OSB’lerdeki firmaların 

ise % 50,4’ünün yatırım kararlarını olumsuz 

etkilemiştir. 

Ülkenin siyasi ortamı, düşük teknoloji 

sınıfında üretim yapan firmaların % 

51,1’inin, orta-düşük teknoloji sınıfında 

üretim yapan firmaların % 46,2’sinin, orta-

yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan 

firmaların ise % 51,4’ünün yatırım 

kararlarını olumsuz etkilemiştir.  

FİNANSMAN METOTLARI 

Bütün sektörlerdeki firmaların araştırmanın 

gerçekleştirildiği zamana kadar geçen son 1 

yıl içinde en çok kullandığı finansman 
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Bütün sektörlerdeki firmaların % 29,5’inin, 

imalat sektöründeki firmaların ise % 

30’unun yatırım kararları, OSB’nin 

bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik 

durumundan olumlu etkilenmiştir. 

Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan 

firmaların  % 28’inin, orta-düşük teknoloji 

sınıfında üretim yapan firmaların % 

32,4’ünün, orta-yüksek teknoloji sınıfında 

üretim yapan firmaların ise % 28,4’ünün 

yatırım kararları OSB’nin bulunduğu ilin 

sosyo-ekonomik gelişmişlik durumundan 

olumlu etkilenmiştir. 

OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumundan düşük teknoloji 

sınıfında yatırım kararları olumlu etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu OSB 

türü, % 41,9 ile ıslah, orta-düşük teknoloji 

sınıfında yatırım kararları olumlu etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu OSB 

türü, % 35,8 ile ihtisas iken, orta-yüksek 

teknoloji sınıfında yatırım kararları olumlu 

etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu OSB türü ise % 32,3 ile ıslah’tır. 

OSB İçindeki Ağırlıklı Sektörün Piyasa 
Hacmi 

OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa 

hacmi, firmaların % 24,8’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 17,7’sinin ise yatırım 

kararlarını olumsuz etkilemiştir. OSB 

içindeki ağırlıklı sektörün piyasa 

hacminden yatırım kararları “Çok 

Olumsuz” (% 5,9) etkilenen firmaların 

oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 

3,1) etkilenen firmaların oranından 

yüksektir.  

OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa 

hacmi, ıslah OSB’lerdeki firmaların % 

19,1’inin, ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 

24,9’unun, karma OSB’lerdeki firmaların 

ise % 26,5’inin yatırım kararlarını olumlu 

etkilemiştir. 

Bütün sektörlerdeki firmaların % 

24,9’unun, imalat sektöründeki firmaların 

ise % 25,4’ünün yatırım kararları, 

OSB’lerdeki ağırlıklı sektörün piyasa 

hacminden olumlu etkilenmiştir. 

Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan 

firmaların  % 25,3’ünün, orta-düşük 

teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların 

% 27,6’sının, orta-yüksek teknoloji 

sınıfında üretim yapan firmaların ise % 

21,2’sinin yatırım kararları OSB’lerdeki 

ağırlıklı sektörün piyasa hacminden olumlu 

etkilenmiştir. 

OSB’lerdeki ağırlıklı sektörün piyasa 

hacminden düşük teknoloji sınıfında 

yatırım kararları olumlu etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu OSB 

türü, % 38,7 ile ıslah, orta-düşük teknoloji 

sınıfında yatırım kararları olumlu etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu OSB 

türü, % 30,1 ile ihtisas iken, orta-yüksek 

teknoloji sınıfında yatırım kararları olumlu 
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etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu OSB türü ise orta-düşük teknoloji 

sınıfında olduğu gibi % 27,8 ile ihtisas’tır. 

MAKROEKONOMİK 
FAKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRMASI 
 
Firmaların yatırım kararlarını olumsuz 

etkileyen makroekonomik faktörler 

içerisinde oranı en yüksek olan “Faiz 

oranları” faktörüdür. “Faiz oranları”, 

firmaların % 90,9’unun yatırım kararlarını 

olumsuz etkilemiştir. Bu faktörü takip eden 

ilk iki faktör, sırasıyla % 87,1 ile “Döviz 

kurları” ve % 86,6 ile “Enflasyon oranı”dır. 

Diğer taraftan, firmaların yatırım kararlarını 

olumsuz etkileyen makroekonomik 

faktörler içerisinde oranı en düşük olan 

“Hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri” 

faktörü, firmaların % 15,7’sinin yatırım 

kararını olumsuz etkilemiştir. 

Firmaların yatırım kararlarını “Çok 

Olumsuz” etkileyen makroekonomik 

faktörler içerisinde oranı en yüksek olan 

“Faiz oranları” faktörü, firmaların % 

64,6’sının yatırım kararını “Çok Olumsuz” 

etkilemiştir. Bu faktörü takip eden ilk iki 

faktör, sırasıyla % 55,4 ile “Döviz kurları” 

ve % 41,4 ile “Enflasyon oranı”dır. 

Firmaların yatırım kararlarını “Çok 

Olumlu” etkileyen makroekonomik 

faktörler içerisinde oranı en yüksek olan 

“Hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri” 

faktörü, firmaların % 8,1’inin yatırım 

kararını “Çok Olumlu” etkilemiştir. Bu 

faktörü takip eden ilk iki faktör, sırasıyla % 

4,8 ile “OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-

ekonomik gelişmişlik durumu” ve % 3,1 ile 

“OSB içindeki ağırlık sektörün piyasa 

hacmi”dir. 

SİYASİ ORTAM 

Ülkenin güncel siyasi ortamı, firmaların % 

16’sının yatırım kararlarını olumlu, % 

49,2’sinin ise yatırım kararlarını olumsuz 

etkilenmiştir. Ülkenin siyasi ortamından 

yatırım kararları “Çok Olumsuz” (% 17,3) 

etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları 

“Çok Olumlu” (% 1,8) etkilenen firmaların 

oranından yaklaşık 10 kat daha yüksektir.  

Siyasi ortam, ıslah OSB’lerdeki firmaların 

% 42,5’inin,  ihtisas OSB’lerdeki firmaların 

% 50’sinin, karma OSB’lerdeki firmaların 

ise % 50,4’ünün yatırım kararlarını olumsuz 

etkilemiştir. 

Ülkenin siyasi ortamı, düşük teknoloji 

sınıfında üretim yapan firmaların % 

51,1’inin, orta-düşük teknoloji sınıfında 

üretim yapan firmaların % 46,2’sinin, orta-

yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan 

firmaların ise % 51,4’ünün yatırım 

kararlarını olumsuz etkilemiştir.  

FİNANSMAN METOTLARI 

Bütün sektörlerdeki firmaların araştırmanın 

gerçekleştirildiği zamana kadar geçen son 1 

yıl içinde en çok kullandığı finansman 
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metodu, % 56,5 ile öz kaynak iken, en az 

kullandığı finansman metodu, % 0,4 ile hibe 

destekleri’dir. Bütün sektörlerdeki 

firmaların öz kaynak kullanım oranları, 

ıslah OSB’lerde % 60,5, ihtisas OSB’lerde 

% 51,7, karma OSB’lerde ise % 59,6’dır. 

Diğer yandan, bütün sektörlerde, kamu ve 

özel sektör kuruluşları tarafından sağlanan 

kredileri kullanan firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü, % 48 ile ihtisas 

OSB’lerdir. 

İmalat sektöründeki firmaların araştırmanın 

gerçekleştirildiği zamana kadar geçen son 1 

yıl içinde en çok kullandığı finansman 

metodu, % 54,8 ile öz kaynak’tır. Bu 

finansman metodunu % 44,9 ile kamu ve 

özel sektör kuruluşları tarafından sağlanan 

krediler izlemektedir. İmalat sektöründeki 

firmaların öz kaynak kullanım oranları, 

ıslah OSB’lerde % 60,9, ihtisas OSB’lerde 

% 49,6, karma OSB’lerde ise % 58’dir. 

İmalat sektöründe, kamu ve özel sektör 

kuruluşları tarafından sağlanan kredileri 

kullanan firmaların oranının en yüksek 

olduğu OSB türü, % 50,3 ile ihtisas 

OSB’lerdir. 

FİNANSMANA ERİŞİM 
OLANAKLARI 

Finansmana erişimde karşılaşılan 

problemler, her 9 firmadan yaklaşık 6’sının 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir.  

Finansmana erişimde karşılaşılan 

problemlerden OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararı olumsuz etkilenen firmaların oranı, 

karma OSB’lerdeki firmalarda % 54,7 iken, 

ihtisas OSB’lerdeki firmalarda ise % 70’dir.  

Finansmana erişimde karşılaşılan 

problemlerden OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararı olumsuz etkilenen firmaların oranı, 

düşük teknoloji sınıfında üretim yapan 

firmalarda % 75, orta-düşük teknoloji 

sınıfında üretim yapan firmalarda % 67,8, 

orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim 

yapan firmalarda ise % 65,8’dir. 

BÜROKRATİK İŞ VE İŞLEMLER 

Bürokratik iş ve işlemler, her 10 firmadan 

yaklaşık 7’sinin yatırım kararlarını olumsuz 

etkilemiştir.  

Bürokratik iş ve işlemler, ıslah OSB’lerdeki 

firmaların % 62,5’inin, ihtisas OSB’lerdeki 

firmaların % 67,3’ünün, karma 

OSB’lerdeki firmaların ise % 66,1’inin 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

Bürokratik engeller içerisinde “Bürokratik 

iş ve işlemlerde istenen bilgi ve belgelerin 

oldukça fazla olması” (% 64) engelinden 

yatırım kararları olumsuz etkilenen 

firmaların oranı,  “Bürokratik iş ve 

işlemlerin yavaş işlemesi” (% 36) 

engelinden olumsuz etkilenen firmalara 

göre daha yüksektir. 



XXXV
33 

 

metodu, % 56,5 ile öz kaynak iken, en az 

kullandığı finansman metodu, % 0,4 ile hibe 

destekleri’dir. Bütün sektörlerdeki 

firmaların öz kaynak kullanım oranları, 

ıslah OSB’lerde % 60,5, ihtisas OSB’lerde 

% 51,7, karma OSB’lerde ise % 59,6’dır. 

Diğer yandan, bütün sektörlerde, kamu ve 

özel sektör kuruluşları tarafından sağlanan 

kredileri kullanan firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü, % 48 ile ihtisas 

OSB’lerdir. 

İmalat sektöründeki firmaların araştırmanın 

gerçekleştirildiği zamana kadar geçen son 1 

yıl içinde en çok kullandığı finansman 

metodu, % 54,8 ile öz kaynak’tır. Bu 

finansman metodunu % 44,9 ile kamu ve 

özel sektör kuruluşları tarafından sağlanan 

krediler izlemektedir. İmalat sektöründeki 

firmaların öz kaynak kullanım oranları, 

ıslah OSB’lerde % 60,9, ihtisas OSB’lerde 

% 49,6, karma OSB’lerde ise % 58’dir. 

İmalat sektöründe, kamu ve özel sektör 

kuruluşları tarafından sağlanan kredileri 

kullanan firmaların oranının en yüksek 

olduğu OSB türü, % 50,3 ile ihtisas 

OSB’lerdir. 

FİNANSMANA ERİŞİM 
OLANAKLARI 

Finansmana erişimde karşılaşılan 

problemler, her 9 firmadan yaklaşık 6’sının 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir.  

Finansmana erişimde karşılaşılan 

problemlerden OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararı olumsuz etkilenen firmaların oranı, 

karma OSB’lerdeki firmalarda % 54,7 iken, 

ihtisas OSB’lerdeki firmalarda ise % 70’dir.  

Finansmana erişimde karşılaşılan 

problemlerden OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararı olumsuz etkilenen firmaların oranı, 

düşük teknoloji sınıfında üretim yapan 

firmalarda % 75, orta-düşük teknoloji 

sınıfında üretim yapan firmalarda % 67,8, 

orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim 

yapan firmalarda ise % 65,8’dir. 

BÜROKRATİK İŞ VE İŞLEMLER 

Bürokratik iş ve işlemler, her 10 firmadan 

yaklaşık 7’sinin yatırım kararlarını olumsuz 

etkilemiştir.  

Bürokratik iş ve işlemler, ıslah OSB’lerdeki 

firmaların % 62,5’inin, ihtisas OSB’lerdeki 

firmaların % 67,3’ünün, karma 

OSB’lerdeki firmaların ise % 66,1’inin 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

Bürokratik engeller içerisinde “Bürokratik 

iş ve işlemlerde istenen bilgi ve belgelerin 

oldukça fazla olması” (% 64) engelinden 
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“Bürokratik iş ve işlemlerde istenen bilgi ve 

belgelerin oldukça fazla olması” engelinden 

yatırım kararları olumsuz etkilenen 

firmaların oranı, sırasıyla karma OSB’lerde 

% 66,3, ıslah OSB’lerde % 62,3, ihtisas 

OSB’lerde ise % 61,9’dur. 

Bürokratik engellerden yatırım kararları 

olumsuz etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu teknoloji sınıfı, orta-düşük 

olup, bu teknoloji sınıfındaki bürokratik 

engellerin yüzdesi, bürokratik engele göre 

sırasıyla % 44,4 ile “Bürokratik iş ve 

işlemlerde istenen bilgi ve belgelerin 

oldukça fazla olması” ve % 39 ile 

“Bürokratik iş ve işlemlerin yavaş 

işlemesi”dir. Diğer taraftan, bürokratik 

engellerden yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en düşük 

olduğu teknoloji sınıfı, yüksek olup, bu 

teknoloji sınıfındaki bürokratik engellerin 

oranı, bürokratik engele göre sırasıyla % 3,1 

ile “Bürokratik iş ve işlemlerin yavaş 

işlemesi” ve % 1,9 ile “Bürokratik iş ve 

işlemlerde istenen bilgi ve belgelerin 

oldukça fazla olması” dır. 

GİRDİ MALİYETLERİ 

Hammadde, Ara Malı, Enerji Gibi Girdi 
Maliyetleri 

Hammadde, ara malı, enerji gibi girdi 

maliyetleri, bütün sektörlerdeki firmaların 

% 91,1’ini,  imalat sektöründeki firmaların 

ise % 92’sini olumsuz etkilemiştir.  

Bütün sektörlerde, hammadde, ara malı, 

enerji gibi girdi maliyetlerinden olumsuz 

etkilenen firmaların % 92,9’si ıslah, % 

92,4’ü ihtisas, % 89,5’i ise karma 

OSB’lerde yer almaktadır. Diğer taraftan, 

imalat sektöründe, hammadde, ara malı, 

enerji gibi girdi maliyetlerinden olumsuz 

etkilenen firmaların % 93,3’ü ıslah, % 

93,2’si ihtisas, % 90,6’sı ise karma 

OSB’lerde yer almaktadır.  

Hammadde, ara malı, enerji gibi girdi 

maliyetlerinden olumsuz etkilenen 

firmaların % 92,1’i düşük, % 90,1’i orta-

düşük, % 94,9’u ise orta-yüksek teknoloji 

sınıfında faaliyet göstermektedir. 

İş Gücü Maliyetleri 

İş gücü maliyetleri, bütün sektörlerde ve 

imalat sektöründeki firmaların % 73,1’ini 

olumsuz etkilemiştir.  

Bütün sektörlerde, iş gücü maliyetlerinden 

olumsuz etkilenen firmaların % 75’i karma, 

% 73,2’si ıslah, % 71’i ise ihtisas 

OSB’lerde faaliyet göstermektedir. Diğer 

taraftan, imalat sektöründe, iş gücü 

maliyetlerinden olumsuz etkilenen 

firmaların % 74,1’i karma, % 73,3’ü ıslah, 

% 71,8’i ise ihtisas OSB’lerde faaliyet 

göstermektedir. 

İş gücü maliyetlerinden olumsuz etkilenen 

firmaların % 74,2’si düşük, % 72,4’ü orta-
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düşük, % 73,3’ü ise orta-yüksek teknoloji 

sınıfında üretim yapmaktadır. 

NİTELİKLİ PERSONEL İSTİHDAMI 

Kalifiye personel eksikliği, bütün 

sektörlerdeki firmaların % 80,2’sini, imalat 

sektöründeki firmaların ise % 82,2’sini 

olumsuz etkilemiştir.  
 
Bütün sektörlerde, kalifiye personel 

eksikliğinden olumsuz etkilenen firmaların 

% 81,7’si ıslah,  % 81,5’i ihtisas, % 78,6’sı 

ise karma OSB’lerde bulunmaktadır. Diğer 

taraftan, imalat sektöründe, kalifiye 

personel eksikliğinden olumsuz etkilenen 

firmaların % 85,7’si ihtisas, % 84,1’i 

karma, % 78,1’i ise karma OSB’lerde yer 

almaktadır. 

Kalifiye personel eksikliğinden “Olumsuz” 

etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu teknoloji sınıfı, % 40,6 ile orta-

düşük iken, en düşük olduğu teknoloji 

teknoloji sınıfı, % 2,3 ile yüksek’tir. Benzer 

şekilde, kalifiye personel eksikliğinden 

“Son Derece Olumsuz” etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, 

% 42,9 ile orta-düşük iken, en düşük olduğu 

teknoloji teknoloji sınıfı, % 1,5 ile 

yüksek’tir. 

 

 

 

YASAL DÜZENLEMELER  

Teşvik ve Vergi Mevzuatlarının Değişme 
Sıklığı 

Teşvik ve vergi mevzuatlarının değişme 

sıklığı, bütün sektörlerdeki firmaların % 

52,7’sini, imalat sektöründeki firmaların ise 

% 52,1’ini olumsuz etkilemiştir.  

Bütün sektörlerde, teşvik ve vergi 

mevzuatlarının değişme sıklığından 

olumsuz etkilenen firmaların % 55,5’i 

karma, % 50,9’u ihtisas, % 48,7’si ıslah 

OSB’lerde faaliyet göstermektedir. İmalat 

sektöründe ise teşvik ve vergi 

mevzuatlarının değişme sıklığından 

olumsuz etkilenen firmaların % 54,8’i 

karma, % 50,7’si ihtisas ve % 48,4’ü ıslah 

OSB’lerde bulunmaktadır. 

Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum 
Çalışmaları 

Avrupa Birliği mevzuatına uyum 

çalışmaları, bütün sektörlerdeki firmaların 

% 63,2’sinin, imalat sektöründeki 

firmaların ise % 63,7’sinin üzerinde olumlu 

veya olumsuz herhangi bir etkisi 

bulunmamaktadır. 

Bütün sektörlerde, Avrupa Birliği 

mevzuatına uyum çalışmalarından olumsuz 

etkilenen firmaların oranı, karma 

OSB’lerde % 26,3, ihtisas OSB’lerde % 

22,9, ıslah OSB’lerde ise % 16,1’dir. Diğer 

taraftan, imalat sektöründe, Avrupa Birliği 

mevzuatına uyum çalışmalarından olumsuz 
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etkilenen firmaların oranı, karma 

OSB’lerde % 25,6, ihtisas OSB’lerde % 

22,4, ıslah OSB’lerde ise % 15,5’tir. 

KURULUŞ AŞAMASINDA 
FİRMALARI OLUMSUZ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRMASI 

Ekonomik Faktörler 

Firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını olumsuz etkileyen ekonomik 

faktörler içerisinde öne çıkan faktör,  bütün 

sektörlerde % 32,4 ile “Ülkenin genel 

ekonomik durumu” iken, imalat sektöründe 

ise bütün sektörlerdeki firmalarda olduğu 

gibi % 31 ile “Ülkenin genel ekonomik 

durumu”dur. 

Bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki 

ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en 

önemli ekonomik faktör, ıslah OSB’lerde % 

25 ile “Faiz oranları”, ihtisas OSB’lerde % 

32,6 ile “Ülkenin genel ekonomik durumu”, 

karma OSB’lerde ise % 35,4 ile “Ülkenin 

genel ekonomik durumu”dur. 

Finansmana Erişim Faktörleri 

Firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını olumsuz etkileyen finansmana 

erişim faktörleri içerisinde öne çıkan faktör,  

bütün sektörlerde % 50,5 ile “Kamu ya da 

özel sektör finansman kuruluşları tarafından 

sağlanan kredilere erişimde yaşanan 

problemler” iken, imalat sektöründe, bütün 

sektörlerdeki firmalarda olduğu gibi % 51,5 

ile “Kamu ya da özel sektör finansman 

kuruluşları tarafından sağlanan kredilere 

erişimde yaşanan problemler”dir. 

Bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki 

ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en 

önemli finansmana erişim faktörü, ıslah 

OSB’lerde % 55,2 ile “Kamu ya da özel 

sektör finansman kuruluşları tarafından 

sağlanan kredilere erişimde yaşanan 

problemler” iken, karma OSB’lerde ise % 

50,2 ile “Öz kaynak yetersizliği”dir. 

OSB Faktörleri  

Firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını olumsuz etkileyen OSB 

faktörleri içerisinde öne çıkan faktör,  bütün 

sektörlerde % 37,3 ile “OSB'nin alt 

yapısının yetersiz olması” iken,  imalat 

sektöründe ise bütün sektörlerdeki 

firmalarda olduğu gibi % 35,8 ile “OSB'nin 

alt yapısının yetersiz olması”dır. 

Bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki 

ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en 

önemli OSB faktörü, faaliyet gösterilen 

OSB türüne göre ıslah OSB’lerde % 65 ile 

“OSB'nin alt yapısının yetersiz olması”, 

ihtisas OSB’lerde % 30,5 ile “OSB'nin 

pazara uzak olması” ve “OSB'nin ulaşım 

merkezleri (hava yolu, karayolu vb)'ne uzak 

olması”, karma OSB’lerde ise % 41,7 ile 

“OSB'nin alt yapısının yetersiz olması”dır. 

Yasal Faktörler 

Firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını olumsuz etkileyen yasal 
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faktörler içerisinde öne çıkan faktör,  bütün 

sektörlerde % 66,7 ile “Özellikle teşvik ve 

vergi mevzuatlarının sık sık değişmesi” 

iken, imalat sektöründe, bütün sektörlerdeki 

firmalarda olduğu gibi % 68 ile “Özellikle 

teşvik ve vergi mevzuatlarının sık sık 

değişmesi”dir. 

Bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki 

ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en 

önemli yasal faktör, ıslah OSB’lerde % 67,2 

ile “Özellikle teşvik ve vergi 

mevzuatlarının sık sık değişmesi”, ihtisas 

OSB’lerde % 66 ile “Özellikle teşvik ve 

vergi mevzuatlarının sık sık değişmesi”, 

karma OSB’lerde ise % 67,2 ile “Özellikle 

teşvik ve vergi mevzuatlarının sık sık 

değişmesi”dir. 

Siyasi ve Güvenlik Faktörleri 

Firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını olumsuz etkileyen siyasi ve 

güvenlik faktörleri içerisinde öne çıkan 

faktör, bütün sektörlerde % 78,1 ile 

“Ülkenin genel siyasi ortamı” iken, imalat 

sektöründe ise bütün sektörlerdeki 

firmalarda olduğu gibi % 77,3 ile “Ülkenin 

genel siyasi ortamı”dır. 

Bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki 

ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen 

siyasi ve güvenlik faktörleri içerisinde öne 

çıkan faktör, ıslah OSB’lerde % 77,2 ile 

“Ülkenin genel siyasi ortamı”, ihtisas 

OSB’lerde % 77,7 ile “Ülkenin genel siyasi 

ortamı”, karma OSB’lerde ise % 78,7 ile 

“Ülkenin genel siyasi ortamı”dır. 

Girdi Maliyetleri ve Kalifiye Personel 
Eksikliği Faktörleri 

Bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki 

ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen 

girdi maliyetleri ve kalifiye personel 

eksikliği faktörleri içerisinde öne çıkan 

faktör, % 47,7 ile “Hammadde, ara malı, 

enerji gibi girdilerin maliyetlerinin yüksek 

olması” iken, imalat sektöründe ise bütün 

sektörlerdeki firmalarda olduğu gibi % 48,8 

ile “Hammadde, ara malı, enerji gibi 

girdilerin maliyetlerinin yüksek olması”dır. 

Bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki 

ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen 

girdi maliyetleri ve kalifiye personel 

eksikliği faktörleri içerisinde öne çıkan 

faktör, ıslah OSB’lerde % 54,8 ile 

“Hammadde, ara malı, enerji gibi girdilerin 

maliyetlerinin yüksek olması”, ihtisas 

OSB’lerde % 50,7 ile “Hammadde, ara 

malı, enerji gibi girdilerin maliyetlerinin 

yüksek olması”, karma OSB’lerde ise % 43 

ile “Hammadde, ara malı, enerji gibi 

girdilerin maliyetlerinin yüksek olması”dır. 

Teşvikler ve Üniversite-Sanayi İşbirliği 
Faktörleri  

Bütün sektörlerde ve imalat sektöründeki 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını olumsuz etkileyen teşvikler ve 

üniversite-sanayi işbirliği faktörleri 
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faktörler içerisinde öne çıkan faktör,  bütün 

sektörlerde % 66,7 ile “Özellikle teşvik ve 

vergi mevzuatlarının sık sık değişmesi” 
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karma OSB’lerde ise % 67,2 ile “Özellikle 
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güvenlik faktörleri içerisinde öne çıkan 

faktör, bütün sektörlerde % 78,1 ile 
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firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını olumsuz etkileyen teşvikler ve 

üniversite-sanayi işbirliği faktörleri 
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içerisinde öne çıkan faktör, % 76,1 ile 

“Teşviklerin yetersiz oluşu”dur.  

Bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki 

ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen 

teşvikler ve üniversite-sanayi işbirliği 

faktörleri içerisinde öne çıkan faktör, ıslah 

OSB’lerde % 70 ile “Teşviklerin yetersiz 

oluşu”, ihtisas OSB’lerde % 78,8 ile 

“Teşviklerin yetersiz oluşu”, karma 

OSB’lerde ise % 75,1 ile “Teşviklerin 

yetersiz oluşu”dur. 

İmalat sektöründeki firmaların OSB’lerdeki 

ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen 

teşvikler ve üniversite-sanayi işbirliği 

faktörleri içerisinde öne çıkan faktör, 

faaliyet gösterilen OSB türüne göre ıslah 

OSB’lerde % 69,4 ile “Teşviklerin yetersiz 

oluşu”, ihtisas OSB’lerde % 79,7 ile 

“Teşviklerin yetersiz oluşu”, karma 

OSB’lerde ise % 74,4 ile “Teşviklerin 

yetersiz oluşu”dur. 
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GİRİŞ 1 

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) Yatırım Engelleri Araştırması, Türkiye’deki bütün 

OSB’leri temsil eden bir örneklem araştırması olduğu için öncelikle OSB’nin tanımı, OSB 

türleri ve OSB’lerin kısa tarihçesi hakkında bilgi vermenin yararlı olacağı düşünülmektedir. 

OSB’ler, verimliliğe dayalı olarak elektrik, su, doğalgaz, yol, telekominikasyon ve diğer 

altyapı hizmetleriyle donatılmış organize bir yapı içerisinde ağırlıklı olarak mal üretiminin 

yanında hizmet üretiminin de gerçekleştirildiği bölgelerdir. Bu bölgelerle ilgili olarak ilk 

mevzuat düzenlemesi 2000 yılında uygulamaya giren 4562 sayılı OSB Kanunudur. Bu yasal 

düzenlemenin ardından OSB Kanununun uygulama usul ve esaslarını gösteren OSB Uygulama 

Yönetmeliği 2002 yılında yürürlüğe girmiştir. Yasal düzenlemelere göre Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı (STB), OSB’lerden sorumlu kurumdur. OSB’ler, özel hukuk tüzel kişiliğine haiz 

örgütsel yapılardır (OSB Kanunu, 2000).  

OSB’ler, faaliyet gösterdiği konu alanlarına göre üç gruba ayrılmaktadır: 

a) Karma OSB’ler: Farklı sektör grubundaki firmaların içerisinde faaliyet gösterdiği 

OSB’lerdir (OSBUY, 2019). 

b) İhtisas OSB’ler: Aynı sektör grubundaki firmaların içerisinde faaliyet gösterdiği 

(OSB Kanunu, 2000). 

c) Islah OSB’ler: 01/06/2017 tarihinden önce inşaa edilen sanayi tesislerinin 

bulunduğu OSB’lerdir. Bu OSB’ler ıslah şartlarını sağladıktan sonra ıslah statüsü 

kaldırılarak karma veya ihtisas OSB’lere dönüşürler (OSBUY, 2019). 

Ekonomik gelişim bölgelerinden biri olan OSB’lerin amaç ve hedefleri şöyledir (OSB 

Kanunu, 2000; STB, 2019b): 

 Organize bir yapı içerisinde firmaların sanayi faaliyetlerini yürütmesine mekânsal 

ortam sağlamak, 

 Sürdürülebilir yatırım ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmak, 

 Şehrin planlı kalkınmasına katkı sağlayarak çarpık sanayileşmeyi ve çevre sorunları 

önlemek, 

 Kaynakların rasyonel kullanımına aracılık ederek üretimde kâr artışını ve etkililiği 

sağlamak, 

 Gelişmemiş bölgelerde sanayiyi teşvik ederek, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını 

azaltmak, 
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 Sanayide tarım alanlarının kullanımını düzenlemek, 

 Sağlıklı, ucuz, güvenilir altyapı, üstyapı ve ortak arıtma tesisleri kurmak, 

 Arıtma tesisleriyle çevre kirliliğini önlemek, 

 Devlet denetimi ve gözetimi altında OSB’yi oluşturan organlar aracılığıyla 

OSB’lerin yönetimini sağlamak 

Dünyadaki ilk OSB uygulamaları, 19’uncu yüzyılın sonlarında organize bir yapı 

içerisinde sanayiyi geliştirmek ve konumlandırmak amacına dayalı olarak İngiltere’de 

görülmüştür. İlk OSB uygulamalarının amacı, sanayi parsellerinin sanayiciye tahsis 

edilmesiydi. İkinci Dünya Savaşının başlamasıyla birlikte OSB’ler devlet yatırımı olarak 

üstenilmeye başlanmıştır. Böylece, OSB’ler gelişmemiş ülkelerde küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin geliştirilmesi amacına yönelik kalkınma aracı olarak uygulamaya konulmuştur. 

Türkiye’de 1960 yılında başlayan planlı kalkınma dönemi ile birlikte sanayinin öncü bir 

sektör olduğu açıkça vurgulanmıştır. Bu amaçla, ekonomik ve sosyal kalkınma ile birlikte 

belirli bir hızda büyümenin gerçekleştirilmesine yönelik uzun dönemli hedefler belirlenmiştir. 

Bu hedeflerle uyumlu olarak ülke sanayisini geliştimek için pek çok teşvik tedbiri uygulamaya 

konulmuştur. Bu teşvik tedbirlerinden biri de OSB uygulamalarının hayata geçirilmesidir. İlk 

OSB uygulamalarına 1962 yılında Bursa ilinde bir OSB’nin kurulmasıyla başlanılmıştır. 

1962’de ilk OSB’nin kurulmasının ardından bugün sanayinin üretim üssü konumunda 

olan OSB’lerin sayısı, 312’ye ulaşmıştır. Bu OSB’lerde faaliyet gösteren firmalarda çalışan 

sayısı, 1.870.000, bütün sanayi parselleri firmalara tahsis edilip üretime geçildiğinde ise bu 

sayının 2.500.000’inin üzerine çıkması beklenilmektedir (STB, 2019a). Görüleceği üzere 

OSB’ler, hem sosyal hem de ekonomik katma değer üreten önemli araçlardan birisidir. Bu 

noktada, hem makro hem de mikro seviyede OSB politikalarının etkililiğini ve verimliliğini 

ölçme, sosyal ve ekonomik katma değeri artırma açısından büyük önem arz etmektedir. Bu 

bağlamda, kamu kurumları hedef konu ve popülasyon üzerinde çalışmalarının etkinliğini, 

etkililiğini ve verimliliğini değerlendirmek için sık sık araştırma yöntemlerine başvurmaktadır 

(Bulut, 2019). 

1.1.      Araştırmanın Arka Planı 

Bu çalışmanın hedef popülasyonu, OSB’lerde üretim aşamasına geçmiş firmalardır. 

Hem reel üretime hem de istihdama katkı sağlayan OSB’lerde üretime geçmiş firmaların 

karşılaştığı yatırım engellerini ve firmaları olumlu etkileyen yatırım faktörlerini ortaya koyan 

kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışma kapsamında üretim (işletme) aşamasına 
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geçmiş firmaların seçilmesinin nedeni, kuruluş ve işletme aşamalarında firmaları olumlu ve 

olumsuz etkileyen yatırım faktörlerinin veya engellerinin karşılaştırmalı olarak ortaya 

konulmak istenmesidir. Yapılan bu çalışmayla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ve 

OSB’lerin veriye dayalı politika geliştirmesine, OSB’lerde yapılacak araştırmalara yönelik 

araştırma altyapısı oluşturulmasına ve kurumsal araştırma kültürüne katkıda bulunulması 

amaçlanmıştır (Bulut, 2019). 

Araştırma öncesi üretim aşamasına geçmiş firmaların olduğu OSB’lerden 06/04/2018 

tarihinde resmi yazıyla üretime geçmiş firmaların listesi istenmiştir. Bütün OSB’lerden gelen 

listeler işlendikten sonra 49.788 firmayı içerir tek liste oluşturulmuştur. Bu liste mükerrer 

kayıtlardan arındırıldıktan sonra elektronik posta adresi bulunan 43.625 firmanın olduğu 

listeden 1991 firma, hedef örneklem büyüklüğü olarak belirlenmiştir. Daha sonra, sistematik 

tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak bu firmalar faaliyette bulunduğu OSB türüne göre 

seçilmiştir. Araştırma öncesi, araştırmanın ön denemesi, pilot testi ile saha araştırmaları için 

28/05/2018 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından araştırma izni alınmıştır (Ek-3’e 

bakınız). Hacettepe Üniversitesi rektörlüğünden de 08/10/2018 tarihinde etik onayın 

alınmasından sonra araştırmaya başlanmıştır (Ek-2’ye bakınız). Araştırma kapsamında 

geliştirilen birinci aşama anketi (Ek-1’e bakınız), araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 

katılımcılar tarafından cevaplanmıştır (Bulut, 2019). 

Bu çalışmada sunulan bulgular, “Organize Sanayi Bölgelerindeki Firmalar Üzerinde 

Posta ve İnternet Veri Toplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması” adlı metodolojik örneklem 

araştırmasının birinci aşamasına katılan firmaların cevaplarına dayanmaktadır. İki aşamalı 

boylamsal bir araştırma niteliği taşıyan araştırma, pozitif sosyal bilim perspektifinden ele 

alınmıştır olup, araştırmanın metodolojisi kantitatiftir. Hedef popülasyondaki firmalar 

sistematik tesadüfi örnekleme yapılarak seçildiği için hedef popülasyona ait elde edilen 

bulgular, Türkiye OSB’lerine genellebilmektedir (Bulut, 2019). Araştırmanın birinci 

aşamasında elde edilen bulgular, anlaşılırlığın artırılması adına olabildiğince yalın bir dille 

sunulmaya çalışılmıştır. Yapılan araştırmayla; 

 OSB’nin pazara olan mesafesi, OSB’nin altyapı tamamlanma durumu ve OSB’nin 

ulaşım merkezlerine olan mesafesinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarına etkisi, 

 OSB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerine etkisi, 

 Firmaları kuruluş ve işletme aşamasında olumlu etkileyen en önemli faktörler, 
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geçmiş firmaların seçilmesinin nedeni, kuruluş ve işletme aşamalarında firmaları olumlu ve 
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bulgular, Türkiye OSB’lerine genellebilmektedir (Bulut, 2019). Araştırmanın birinci 
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 OSB’nin pazara olan mesafesi, OSB’nin altyapı tamamlanma durumu ve OSB’nin 

ulaşım merkezlerine olan mesafesinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarına etkisi, 

 OSB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerine etkisi, 

 Firmaları kuruluş ve işletme aşamasında olumlu etkileyen en önemli faktörler, 
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 Firmaların kuruluş ve işletme aşamasında karşılaştığı en önemli yatırım engelleri, 

 Firmaların 4. sanayi devrimine hazırlık durumu, 

 OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamının firmaların yatırım kararlarına etkisi, 

 OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomişlik gelişmik durumunun firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, 

 Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerin firmaların yatırım kararlarına etkisi, 

 Makroekonomik faktörlerin firmaların yatırım kararlarına etkisi, 

 Ülkenin genel siyasi ortamının firmaların yatırım kararlarına etkisi, 

 Firmaların kullandığı finansman metotları, 

 Finansmana erişim olanaklarının firmaların ilk kuruluş kararlarına etkisi, 

 Bürokratik iş ve işlemlerin firmaların yatırım kararlarına etkisi, 

 Hammadde, ara malı, enerji gibi girdi maliyetleri ile iş gücü maliyetlerinin firmalara 

etkisi, 

 Kalifiye personel eksikliğinin firmalara etkisi, 

 Teşvik ve vergi mevzuatları ile Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarının 

firmalara etkisi, 

 Firmaların ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen faktörlerin karşılaştırması 

hakkında bulgular ortaya konulmuştur. İki aşamadan oluşan araştırmanın birinci aşaması, 23 

Ekim ile 21 Kasım 2018 tarihleri arasında 59 il’de faaliyet gösteren 139 OSB’de üretimde 

bulunan 847 firmanın doğrudan katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılım sağlayan 

firmaların büyük bir çoğunluğunu Anonim ve Limited Şirket statüsündeki firmalar 

oluşturmaktadır. Araştırmanın birinci aşamasına ait bulgular genel olarak; 

 Cevaplayıcıların ve firmanın özelliklerine, 

 Türkiye ölçeğine, 

 OSB türüne,  

 Firmanın faaliyet gösterdiği ana sektörlere, 

 İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına, 

 Düzey 1 istatistiki bölge (NUTS1) sınıflamasına 

göre ortaya konulmuştur. 
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FİRMA VE CEVAPLAYICI ÖZELLİKLERİ 2 

 
Bu bölümde, araştırmaya katılan firmaların ve firmaları temsile yetkili cevaplayıcıların 

özellikleri incelenmiştir. Bu bağlamda, firmaların faaliyet gösterdeği ana ve alt sektörler, 

firmaların kuruluş ve işletme aşamasına geçiş yılları, firmaların imalat sanayi teknoloji 

sınıflaması, firmaların faaliyet gösterdiği OSB türlerine göre dağılımı ile cevaplayıcıların 

demografik arka planına ilişkin konular ele alınmıştır. 
 
2.1.      Firmaların ve Cevaplayıcıların Karakteristikleri 

Firmaları temsili yetkile cevaplayıcıların araştırma esnasındaki mesleki pozisyonlarının 

değişiklik gösterdiği ve birden fazla mesleki pozisyonda görev icra ettikleri görülmüştür. 

OSB’lerdeki firmalarda araştırmanın gerçekleştirildiği zaman aralığındaki mesleki 

pozisyonunu belirten cevaplayıcı konumundaki firma temsilcileri eş zamanlı birden fazla 

mesleki pozisyonda faaliyette bulunabilmektedir. Bu nedenle anket tasarımında mesleki 

pozisyona ilişkin cevap seçeneklerinde cevaplayıcılara birden fazla mesleki pozisyon cevap 

seçeneğini işaretleme imkanı sunulmuştur. Bulgular, OSB’lerde işletme aşamasındaki 847 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Araştırmaya katılan cevaplayıcıların araştırma 

esnasındaki mesleki pozisyonları, tekrarlanma sıklığına göre Tablo 2.1’de sunulmuştur. Tablo 

2.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Araştırmaya katılım oranının en yüksek olduğu meslek pozisyon grubu,  “Firma 

sahibi veya ortağı” (% 46,3) olduğu görülmüştür. Firma sahiplerinin veya 

ortaklarının mesleki pozisyon grupları içerisinde en yüksek orana sahip olması, 

firmaların araştırmaya çok yüksek bir değer atfettiğini göstermektedir. Bu mesleki 

pozisyon grubunu sırasıyla “Muhasebe, finans, idari, mali işler, bilgi işlem 

müdürleri veya müdürlüklerinin personeli” ve “Firma müdürü veya müdür 

yardımcısı” pozisyonları izlemiştir.  

 Araştırmaya en düşük katılımı sağlayan cevaplayıcı mesleki pozisyon grubunun ise 

“İthalat, ihracat, pazarlama müdürleri veya müdürlüklerinin personeli” olduğu 

görülmüştür. Bu mesleki pozisyon grubunu sırasıyla “Kalite, Ar-Ge, iş güvenliği 

müdürleri veya müdürlüklerinin personeli” ve “İnsan kaynakları müdürü veya 

müdürlüğü personeli” pozisyon grupları izlemiştir. 
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Tablo 2.1. Cevaplayıcıların Mesleki Pozisyonları

Araştırmaya katılım sağlayan firmaları temsile yetkili cevaplayıcıların araştırma esnasındaki m
ozisyonları ve mesleki pozisyonlarının sıklıkları

 

Araştırmanın birinci aşamasına katılım sağlayan cevaplayıcıların cinsiyete, yaşa, eğitim 

düzeyine ve araştırma esnasında çalışmakta olduğu firmada bulunduğu mesleki pozisyondaki 

çalışma deneyimine göre dağılımı, Tablo 2.2’de sunulmuştur. Tablo 2.2’ye göre öne çıkan 

bulgular şöyledir: 

 Araştırmaya katılım sağlayan cevaplayıcıların % 86,6’sı erkek, % 13,4’ü ise 

kadındır. 

 Araştırmaya katılım sağlayan cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, 

% 37,8 ile 40-50 yaş grubudur. Diğer taraftan, katılım oranının en düşük olduğu yaş 

grubu ise % 3,4 ile 62-72 yaş grubudur. 

 Araştırmaya katılım sağlayan 4 yıllık üniversite mezunu cevaplayıcılar, % 51,5 ile 

eğitim düzeyleri içerisinde en yüksek orana sahiptir. Bu eğitim düzeyini % 19,7 ile 

lise eğitim düzeyine sahip cevaplayıcılar izlemektedir. Diğer taraftan, cevaplayıcılar 

içerisinde araştırmaya katılım oranının en düşük olduğu eğitim düzeyi, % 4 ile 

ilkokul’dur. 

 Bulunduğu mesleki pozisyonda ya da pozisyonlarda 1 ile 4 yıl arasında çalışma 

deneyimi olan cevaplayıcılar, % 36,4 ile çalışma deneyim süreleri içerisinde en 

yüksek orana sahiptir. Bu çalışma deneyimini, % 23,4 ile 5 ile 8 yıl arasında çalışma 

deneyimine sahip cevaplayıcılar izlemektedir. 

 

Mesleki Pozisyon Frekans %

Firma sahibi veya ortağı

Muhasebe, finans, idari, mali işler, bilgi işlem müdürleri veya müdürlüklerinin personeli

Firma müdürü veya müdür yardımcısı

Genel müdür veya genel müdür yardımcısı

Yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısı

İşletme veya tesis müdürü

Yönetim kurulu üyesi

İnsan kaynakları müdürü veya müdürlüğü personeli

Kalite, Ar-Ge, iş güvenliği müdürleri veya müdürlüklerinin personeli

İthalat, ihracat, pazarlama müdürleri veya müdürlüklerinin personeli
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Tablo 2.2. yıcıların Karakteristikleri

Araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili cevapl yıcıların özellikleri

Değişken Cevap Kategorileri n % 

Kadın

Toplam  845 100,0 

Yaş

Toplam  843 100,0 

Eğitim Düzeyi İlkokul

Ön Lisans

Yüksek 

Toplam  846 100,0 

Deneyim (Yıl)

Toplam  846 100,0 
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Araştırmaya katılım sağlayan firmaların OSB içinde ilk kuruluş ve işletme aşamasına 

geçiş yıllarına göre dağılımı, Tablo 2.3’te verilmiştir. Tablo 2.3’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir:  

 Firmaların % 32,4’ü 2008 ile 2013 yılları arasında kurulmuştur. Benzer şekilde, aynı 

yıllar arasında işletme aşamasına geçen firmaların oranı ise % 31,8’dir. 2008 ile 

2013 yılları arasında kurulan ve işletme aşamasına geçen firmaların oranı, diğer 

yıllarda kuruluş ve işletme aşamasına geçen firmaların oranından daha yüksektir.  

 Firmaların % 5,9’u 1990 yılı öncesinde kurulmuştur. 1990 öncesinde kurulan 

firmaların oranı, diğer yıllarda kurulan firmaların oranından daha düşüktür. Benzer 

şekilde, firmaların % 4,8’i ise 1990 yılı öncesinde işletme aşamasına geçmiştir. Elde 

edilen bu bulgu, 1990 yılı öncesinde işletme aşamasına geçen firmaların oranının 

diğer yıllarda işletme aşamasına geçmiş firmaların oranından daha düşük olduğunu 

göstermektedir. 

Özetle, ortaya konulan bulgular, hem kuruluş hem de işletme aşamasına geçmiş 

firmaların oranının 1990 öncesinden 2014 yılına kadar sürekli artan bir seyir izlediğini 

göstermektedir. En belirgin artış, 2002 ile 2013 yılları arasında görülmekte olup, bu artış aynı 

yıllar arasında yaklaşık olarak iki katına ulaşmıştır. Ancak, 2014 ve sonrası yıllar (araştırmanın 

gerçekleştirildiği zaman aralığındaki son tarihe kadar)’da hem kuruluş hem de işletme 

aşamasına geçen firmaların oranında belirgin bir düşüş gözlenmiştir. 

Tablo 2.3. Firmaların Kuruluş ve İşletme Aşamasına Geçiş Yıllarına Göre Dağılımı

Firmaların OSB içinde kurulduğu işletme aşamasına geçtiği yıllara göre firma sayısının dağılımı

 

Tablo 2.4’te verilen firmaların ağırlıklı olarak faaliyet gösterdikleri sektör kodu, TÜİK 

tarafından yayınlanmış NACE1 Rev. 2-Altılı ekonomik faaliyet sınıflamasına dayanmaktadır 

                                                      
1 NACE: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması 

Yıl n % n %

Toplam 843 100 834 100

Kuruluş Aşaması İşletme Aşaması
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Araştırmaya katılım sağlayan firmaların OSB içinde ilk kuruluş ve işletme aşamasına 

geçiş yıllarına göre dağılımı, Tablo 2.3’te verilmiştir. Tablo 2.3’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir:  
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diğer yıllarda işletme aşamasına geçmiş firmaların oranından daha düşük olduğunu 
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(TÜİK, 2018). Araştırmaya katılan ve NACE Rev. 2-Altılı faaliyet kodlarını belirten firmaların 

faaliyet gösterdikleri sektörlere göre dağılımı, Tablo 2.4’te gösterilmiştir. Tablo 2.4’e göre öne 

çıkan bulgular şöyledir: 

 Araştırmaya katılım sağlayan firmaların oranın en yüksek olduğu sektör “imalat” 

(% 82,9)’tır. Bu sektörü sırasıyla,  “Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara 

taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” (% 9,4) ve “İnşaat” (% 1,2) sektörleri 

izlemektedir.  

 Araştırmaya katılım sağlayan firmaların oranının en düşük olduğu ilk iki sektör, 

sırasıyla “İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri” (% 0,1) ve “Finans ve sigorta 

faaliyetleri” (% 0,1)’dir. 

Tablo 2.4. Firmaların Sektörlere Göre Dağılımı

 

            Araştırmaya katılan firmalardan imalat sektöründe faaliyet gösterenlerin sayısı 664’tür. 

İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve alt sektör kodlarını belirtilen 651 firmanın alt sektörlere 

göre dağılımı, Tablo 2.5’te sunulmuştur. Tablo 2.5’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

Sektör n %

İmalat

Toptan ve perakende ticaret;motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı

İnşaat

Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri

Ulaştırma ve depolama

Madencilik ve taş ocakçılığı

Tarım, ormancılık ve balıkçılık

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı

İdari ve destek hizmet faaliyetleri

Bilgi ve iletişim

Diğer hizmet faaliyetleri

Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri

Toplam 801 100,0
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 İmalat alt sektörleri içerisinde araştırmaya katılım sağlayan firmaların oranının en 

yüksek olduğu ilk üç sektör, sırasıyla “Metallerin işlenmesi ve kaplanması; 

makinede işleme” (% 9,1),  “Plastik ürünlerin imalatı” (% 6,8) ve “Derinin 

tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı; 

kürkün işlenmesi ve boyanması”dır. 

 İmalat alt sektörlerinde katılım oranının en düşük olduğu son üç sektör, % 0,2 ile 

“Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu”, “Suni veya sentetik elyaf imalatı” ve 

“Temel eczacılık ürünleri imalatı”dır. 
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Tablo 2.5. Firmaların İmalat Alt Sektörlerine Göre Dağılımı

Alt Sektör n % 

Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme
Plastik ürünlerin imalatı
Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı; kürkün 
işlenmesi ve boyanması
Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
Diğer tekstil ürünlerinin imalatı
Mobilya imalatı
Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
Metal döküm sanayii
Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik 
kauçuk imalatı
Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi

Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı
Genel amaçlı makinelerin imalatı
Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı
Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
Metal yapı malzemeleri imalatı
Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi
Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı
Diğer kimyasal ürünlerin imalatı
Çatal bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı
Cam ve cam ürünleri imalatı
Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı
Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı
Ev aletleri imalatı
Kürk hariç, giyim eşyası imalatı
Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı
Diğer gıda maddelerinin imalatı
Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve ekipmanların onarımı
Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı
Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması
Tarım ve ormancılık makineleri imalatı
Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı
Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı
Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı
Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
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Tablo 2.5 (Devam) 

Alt Sektör n % 

Kauçuk ürünlerin imalatı
Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı
Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı
Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı
Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı
Hazır hayvan yemleri imalatı
Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı
Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi
Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
Gemi ve tekne yapımı
Kilden inşaat malzemeleri imalatı
Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
Süt ürünleri imalatı
Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
Tütün ürünleri imalatı
Akümülatör ve pil imalatı
Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri
Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar
Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı
Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç
Diğer elektrikli donanımların imalatı
Fırın ve unlu mamuller imalatı
Haşere ilaçları ve diğer zirai kimyasal ürünlerin imalatı
Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı
İçeceklerin imalatı
İletişim ekipmanlarının imalatı
Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı

taşıtlarının imalatı
Oyun ve oyuncak imalatı
Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı
Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu

ni veya sentetik elyaf imalatı
Temel eczacılık ürünleri imalatı
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Araştırmaya katılım sağlayan OSB sayısı 139, bu OSB’ler içerisinde faaliyet gösteren 

ve araştırmaya katılım sağlayan firma sayısı ise 847’dir. Araştırmaya katılım sağlayan 

firmaların faaliyet gösterdiği OSB türüne göre dağılımı, Şekil 2.1’de gösterilmiştir. Elde edilen 

bulgulara göre; 

 Araştırmaya katılan firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 45,8 ile 

karma OSB’ler iken, en düşük olduğu OSB türü, % 13,5 ile ıslah OSB’lerdir. 

Şekil 2.1. Firmaların OSB Türlerine Göre Dağılımı

 
 
Araştırma kapsamında, firmaların ağırlıklı olarak faaliyet gösterdikleri sektöre göre 

imalat sanayi teknoloji sınıflaması yapılmıştır. İmalat sanayi teknoloji sınıflaması, Avrupa 

İstatistik Ofisi (EUROSTAT) tarafından NACE Rev.2 sınıflaması kullanılarak 2 ve 3 basamak 

düzeyinde imalat sanayi için geliştirilen sınıflamadır (EUROSTAT, 2018). TÜİK, Avrupa 

İstatistik Ofisi tarafından belirlenen bu sınıflamayı kullanmaktadır (TÜİK, 2018). Bu bağlamda, 

araştırmaya katılan firmaların faaliyet gösterdiği OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji 

sınıflamasına göre dağılımı, Tablo 2.6’da sunulmuştur. Tablo 2.6’ya göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, OSB’lerdeki firmaların en yüksek oranda üretim gerçekleştirdiği 

teknoloji sınıfı, % 41,8 ile orta-düşük iken, en düşük oranda üretim gerçekleştirdiği 

teknoloji sınıfı, % 2,3 ile yüksek’tir. 

 Islah OSB’lerdeki firmaların en yüksek oranda üretim gerçekleştirdiği teknoloji 

sınıfı, % 38 ile orta-yüksek iken, en düşük oranda üretim gerçekleştirdiği teknoloji 

sınıfı, % 2,2 ile yüksek’tir. 

İhtisas

Firma sayısı
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 İhtisas OSB’lerdeki firmaların üretim yoğunluğunun en yüksek olduğu teknoloji 

sınıfı, % 44,7 ile orta-düşük’tür. Bu oranla ihtisas OSB’ler, OSB türleri içerisinde 

orta-düşük teknoloji sınıfında üretimin en yoğun olarak gerçekleştirildiği 

OSB’lerdir. Diğer taraftan, ihtisas OSB’lerdeki firmaların üretim yoğunluğunun en 

düşük olduğu teknoloji sınıfı, % 2,8 ile yüksek’tir. 

 Karma OSB’lerdeki firmaların üretim yoğunluğunun en yüksek olduğu teknoloji 

sınıfı, % 43,9 ile orta-düşük iken, en düşük olduğu teknoloji sınıfı, % 1,7 ile 

yüksek’tir. 

Tablo 2.6. Firmaların OSB Türüne ve İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflaması Göre Dağılımı

Firmaların faaliyet gösterdiği ürüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre dağılımı

 

Bütün sektörler ve imalat sektörü ayrımına gidilerek araştırmaya katılan firma sayısının 

TÜİK tarafından belirlenmiş düzey 1 bölgelerine göre dağılımı, Tablo 2.7’de gösterilmiştir 

(TÜİK, 2019). Tablo 2.7’ye göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Bütün sektörlerde araştırmaya katılan firmaların oranının en yüksek olduğu ilk 3 

düzey 1 bölgesi, sırasıyla Doğu Marmara (% 30,7), İstanbul (% 20) ve Ege (% 

10,4)’dir. Araştırmaya katılım oranının en az olduğu düzey 1 bölgeleri ise Doğu 

Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu’dur. 

 İmalat sektöründe araştırmaya katılan firmaların oranının en yüksek olduğu ilk üç 

düzey 1 bölgesi, sırasıyla Doğu Marmara (% 33,7), İstanbul (% 20,5) ve Ege (% 

10,5)’dir. Araştırmaya katılım oranının en az olduğu düzey 1 bölgeleri ise sırasıyla 

Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu’dur. 

 

 

Teknoloji Sınıfı n % n % n % n %

Düşük

Orta-Düşük

Orta-Yüksek

Yüksek

Toplam 92 100,0 282 100,0 289 100,0 663 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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Tablo 2.7 Firmaların Düzey 1 Bölgelerine Göre Dağılımı

Bütün sektörlerde ve imalat sektöründe araştırmaya katılan firma sayısının düzey 1 bölgelerine göre 
dağılımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam 847 100,0 664 100,0

Bütün Sektörler İmalat Sektörü
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Tablo 2.7 Firmaların Düzey 1 Bölgelerine Göre Dağılımı

Bütün sektörlerde ve imalat sektöründe araştırmaya katılan firma sayısının düzey 1 bölgelerine göre 
dağılımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam 847 100,0 664 100,0

Bütün Sektörler İmalat Sektörü
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Bu kısımda, OSB’nin pazara olan mesafesinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarına etkisi ele alınmıştır. Bu amaçla, OSB’lerde firmaları temsile yetkili ve çalıştığı 

firmanın kuruluş aşamasında yer alan cevaplayıcılara anketteki 10’uncu soru ile 13’üncü soru 

setinde 1’inci sıra (13a)’da yer alan soru yöneltilmiştir (Ek-1’e bakınız). Bu sorulara verilen 

yanıtlardan elde edilen bulgular, ülke düzeyi, firmaların faaliyet gösterdiği OSB’nin türü, 

imalat sektörü ve bütün sektörler ile düzey 1 bölgeleri ayrımı esas alınarak sunulmuştur. 
 

3.1.   OSB’nin Pazara Olan Mesafesinin Firmaların İlk Kuruluş Kararlarına Etkisi 
 

Bütün sektörlerde ve imalat sektöründe, OSB’nin pazara olan mesafesinin firmaların 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına etkisi, firmaların faaliyet gösterdiği OSB türüne göre Tablo 

3.1’de sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 507 ve imalat sektöründe 

faaliyet gösteren 397 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 3.1’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, OSB’nin pazara olan mesafesi, bütün sektörlerdeki firmaların % 

53,4’ünün, imalat sektöründeki firmaların ise % 52,6’sının OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu etkilemiştir. Bu bulgular, firmaların büyük bir çoğunluğunun 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararının OSB’nin pazara olan mesafesinden olumlu 

etkilendiğini göstermektedir. 

 OSB türlerine göre OSB’nin pazara olan mesafesi, bütün sektörlerde sırasıyla karma 

OSB’lerdeki firmaların % 60,5’inin,  ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 50’sinin ve 

ıslah OSB’lerdeki firmaların % 39’unun OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumlu 

etkilemiştir. 

 OSB türlerine göre OSB’nin pazara olan mesafesi, imalat sektöründe sırasıyla karma 

OSB’lerdeki firmaların % 60,5’inin,  ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 49,2’sinin ve 

ıslah OSB’lerdeki firmaların % 38,8’inin OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumlu 

etkilemiştir. 
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Bu kısımda, OSB’nin pazara olan mesafesinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarına etkisi ele alınmıştır. Bu amaçla, OSB’lerde firmaları temsile yetkili ve çalıştığı 

firmanın kuruluş aşamasında yer alan cevaplayıcılara anketteki 10’uncu soru ile 13’üncü soru 

setinde 1’inci sıra (13a)’da yer alan soru yöneltilmiştir (Ek-1’e bakınız). Bu sorulara verilen 

yanıtlardan elde edilen bulgular, ülke düzeyi, firmaların faaliyet gösterdiği OSB’nin türü, 

imalat sektörü ve bütün sektörler ile düzey 1 bölgeleri ayrımı esas alınarak sunulmuştur. 
 

3.1.   OSB’nin Pazara Olan Mesafesinin Firmaların İlk Kuruluş Kararlarına Etkisi 
 

Bütün sektörlerde ve imalat sektöründe, OSB’nin pazara olan mesafesinin firmaların 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına etkisi, firmaların faaliyet gösterdiği OSB türüne göre Tablo 

3.1’de sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 507 ve imalat sektöründe 

faaliyet gösteren 397 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 3.1’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, OSB’nin pazara olan mesafesi, bütün sektörlerdeki firmaların % 

53,4’ünün, imalat sektöründeki firmaların ise % 52,6’sının OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu etkilemiştir. Bu bulgular, firmaların büyük bir çoğunluğunun 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararının OSB’nin pazara olan mesafesinden olumlu 

etkilendiğini göstermektedir. 

 OSB türlerine göre OSB’nin pazara olan mesafesi, bütün sektörlerde sırasıyla karma 

OSB’lerdeki firmaların % 60,5’inin,  ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 50’sinin ve 

ıslah OSB’lerdeki firmaların % 39’unun OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumlu 

etkilemiştir. 

 OSB türlerine göre OSB’nin pazara olan mesafesi, imalat sektöründe sırasıyla karma 

OSB’lerdeki firmaların % 60,5’inin,  ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 49,2’sinin ve 

ıslah OSB’lerdeki firmaların % 38,8’inin OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumlu 

etkilemiştir. 
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Bu kısımda, OSB’nin pazara olan mesafesinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarına etkisi ele alınmıştır. Bu amaçla, OSB’lerde firmaları temsile yetkili ve çalıştığı 

firmanın kuruluş aşamasında yer alan cevaplayıcılara anketteki 10’uncu soru ile 13’üncü soru 

setinde 1’inci sıra (13a)’da yer alan soru yöneltilmiştir (Ek-1’e bakınız). Bu sorulara verilen 

yanıtlardan elde edilen bulgular, ülke düzeyi, firmaların faaliyet gösterdiği OSB’nin türü, 

imalat sektörü ve bütün sektörler ile düzey 1 bölgeleri ayrımı esas alınarak sunulmuştur. 
 

3.1.   OSB’nin Pazara Olan Mesafesinin Firmaların İlk Kuruluş Kararlarına Etkisi 
 

Bütün sektörlerde ve imalat sektöründe, OSB’nin pazara olan mesafesinin firmaların 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına etkisi, firmaların faaliyet gösterdiği OSB türüne göre Tablo 

3.1’de sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 507 ve imalat sektöründe 

faaliyet gösteren 397 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 3.1’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, OSB’nin pazara olan mesafesi, bütün sektörlerdeki firmaların % 

53,4’ünün, imalat sektöründeki firmaların ise % 52,6’sının OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu etkilemiştir. Bu bulgular, firmaların büyük bir çoğunluğunun 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararının OSB’nin pazara olan mesafesinden olumlu 

etkilendiğini göstermektedir. 

 OSB türlerine göre OSB’nin pazara olan mesafesi, bütün sektörlerde sırasıyla karma 

OSB’lerdeki firmaların % 60,5’inin,  ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 50’sinin ve 

ıslah OSB’lerdeki firmaların % 39’unun OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumlu 

etkilemiştir. 

 OSB türlerine göre OSB’nin pazara olan mesafesi, imalat sektöründe sırasıyla karma 

OSB’lerdeki firmaların % 60,5’inin,  ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 49,2’sinin ve 

ıslah OSB’lerdeki firmaların % 38,8’inin OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumlu 

etkilemiştir. 
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Bu kısımda, OSB’nin pazara olan mesafesinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarına etkisi ele alınmıştır. Bu amaçla, OSB’lerde firmaları temsile yetkili ve çalıştığı 

firmanın kuruluş aşamasında yer alan cevaplayıcılara anketteki 10’uncu soru ile 13’üncü soru 

setinde 1’inci sıra (13a)’da yer alan soru yöneltilmiştir (Ek-1’e bakınız). Bu sorulara verilen 

yanıtlardan elde edilen bulgular, ülke düzeyi, firmaların faaliyet gösterdiği OSB’nin türü, 

imalat sektörü ve bütün sektörler ile düzey 1 bölgeleri ayrımı esas alınarak sunulmuştur. 
 

3.1.   OSB’nin Pazara Olan Mesafesinin Firmaların İlk Kuruluş Kararlarına Etkisi 
 

Bütün sektörlerde ve imalat sektöründe, OSB’nin pazara olan mesafesinin firmaların 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına etkisi, firmaların faaliyet gösterdiği OSB türüne göre Tablo 

3.1’de sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 507 ve imalat sektöründe 

faaliyet gösteren 397 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 3.1’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, OSB’nin pazara olan mesafesi, bütün sektörlerdeki firmaların % 

53,4’ünün, imalat sektöründeki firmaların ise % 52,6’sının OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu etkilemiştir. Bu bulgular, firmaların büyük bir çoğunluğunun 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararının OSB’nin pazara olan mesafesinden olumlu 

etkilendiğini göstermektedir. 

 OSB türlerine göre OSB’nin pazara olan mesafesi, bütün sektörlerde sırasıyla karma 

OSB’lerdeki firmaların % 60,5’inin,  ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 50’sinin ve 

ıslah OSB’lerdeki firmaların % 39’unun OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumlu 

etkilemiştir. 

 OSB türlerine göre OSB’nin pazara olan mesafesi, imalat sektöründe sırasıyla karma 

OSB’lerdeki firmaların % 60,5’inin,  ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 49,2’sinin ve 

ıslah OSB’lerdeki firmaların % 38,8’inin OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumlu 

etkilemiştir. 
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türüne ve sektörlere göre OSB’nin ın OSB’lerdeki ilk kuruluş 
ı

 

Bütün sektörlerde, OSB’nin pazara olan mesafesinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 3.2’de sunulmuştur. Bulgular, 507 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 3.2’ye göre OSB’nin pazara olan mesafesi;        

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 51,6’sının OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu, % 21,2’sinin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 71,7’sinin OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 5,7’sinin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 63,4’ünün OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 6,6’sının ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 45,8’inin OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, 20,6’sının ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 61,1’inin OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu, % 13’ünün ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün Sektörler Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 59 100,0 220 100,0 228 100,0 507 100,0

İmalat Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 49 100,0 181 100,0 167 100,0 397 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 59’unun OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu, % 11’inin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz etkilemiştir. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 42,8’inin OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, 19,1’inin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

Özetle, bütün sektörlerde, OSB’nin pazara olan mesafesinden OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararları olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 71,7 ile 

Batı Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi ise % 42,8 ile Orta Anadolu’dur. Diğer 

taraftan, bütün sektörlerde, OSB’nin pazara olan mesafesinden OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 29,6 

ile Ege iken, OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en 

düşük olduğu düzey 1 bölgesi ise “Çok Olumlu” etkilenen firmalarda olduğu gibi % 3,7 ile 

Ege’dir. 

Tablo 3.2. Düzey 1 Bölgelerine Göre OSB’nin Pazara Olan Mesafesi

Bütün sektörlerde düzey 1 bölgelerine göre OSB’nin pazara olan mesafesinin ın OSB’lerdeki ilk 
kuruluş kararları

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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İmalat sektöründe, OSB’nin pazara olan mesafesinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 3.3’te sunulmuştur. Bulgular, imalat 

sektöründe faaliyet gösteren 397 firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  

Tablo 3.3’e göre, OSB’nin pazara olan mesafesinden OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları 

olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 75,9 ile Batı Anadolu 

iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 43 ile Doğu Marmara’dır. Diğer taraftan, imalat 

sektöründe, OSB’nin pazara olan mesafesinden OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları “Çok 

Olumlu” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 31,8 ile Ege iken, 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları “Çok Olumsuz” etkilenenlerin oranının en yüksek olduğu 

düzey 1 bölgesi ise “Çok Olumlu” etkilenen firmalarda olduğu gibi % 4,5 ile Ege’dir. 

Tablo 3.3. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre OSB’nin Pazara Olan Mesafesi

Düzey 1 bölgelerine göre OSB’nin pazara olan mesafesinin imalat sektöründe faaliyet gösteren ı
OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

 

 

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 59’unun OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu, % 11’inin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz etkilemiştir. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 42,8’inin OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, 19,1’inin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

Özetle, bütün sektörlerde, OSB’nin pazara olan mesafesinden OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararları olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 71,7 ile 

Batı Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi ise % 42,8 ile Orta Anadolu’dur. Diğer 

taraftan, bütün sektörlerde, OSB’nin pazara olan mesafesinden OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 29,6 

ile Ege iken, OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en 

düşük olduğu düzey 1 bölgesi ise “Çok Olumlu” etkilenen firmalarda olduğu gibi % 3,7 ile 

Ege’dir. 

Tablo 3.2. Düzey 1 Bölgelerine Göre OSB’nin Pazara Olan Mesafesi

Bütün sektörlerde düzey 1 bölgelerine göre OSB’nin pazara olan mesafesinin ın OSB’lerdeki ilk 
kuruluş kararları

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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İmalat sektöründe, OSB’nin pazara olan mesafesinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 3.3’te sunulmuştur. Bulgular, imalat 

sektöründe faaliyet gösteren 397 firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  

Tablo 3.3’e göre, OSB’nin pazara olan mesafesinden OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları 

olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 75,9 ile Batı Anadolu 

iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 43 ile Doğu Marmara’dır. Diğer taraftan, imalat 

sektöründe, OSB’nin pazara olan mesafesinden OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları “Çok 

Olumlu” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 31,8 ile Ege iken, 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları “Çok Olumsuz” etkilenenlerin oranının en yüksek olduğu 

düzey 1 bölgesi ise “Çok Olumlu” etkilenen firmalarda olduğu gibi % 4,5 ile Ege’dir. 

Tablo 3.3. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre OSB’nin Pazara Olan Mesafesi

Düzey 1 bölgelerine göre OSB’nin pazara olan mesafesinin imalat sektöründe faaliyet gösteren ı
OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

 

 

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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OSB’NİN ALTYAPI TAMAMLANMA DURUMU 4 

 
Bu bölümde, OSB’nin altyapı tamamlanma durumunun firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarına etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda, OSB’lerde araştırmaya katılan firmaları 

temsile yetkili ve çalıştığı firmanın kuruluş aşamasında yer alan cevaplayıcılara anketteki 

10’uncu soru ile 13’üncü soru setinde 2’nci sıra (13b)’da yer alan soru yöneltilmiştir (Ek-1’e 

bakınız). Elde edilen bulgular, ülke düzeyi, firmaların faaliyet gösterdiği OSB türü, bütün 

sektörler ve imalat sektörü ile düzey 1 bölgelerine göre sunulmuştur. 

4.1.      OSB’nin Altyapı Tamamlanma Durumunun Firmaların İlk Kuruluş Kararlarına 

            Etkisi 

Bütün sektörlerde ve imalat sektöründe, OSB’nin altyapı tamamlanma durumunun 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına etkisi, OSB türüne göre Tablo 4.1’de 

sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 506 ve imalat sektöründe faaliyet 

gösteren 397 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 4.1’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, OSB’nin altyapı tamamlanma durumu, bütün sektörlerdeki 

firmaların % 53’ünün, imalat sektöründeki firmaların ise % 54,2’sinin OSB’lerdeki 

ilk kuruluş kararını olumlu etkilemiştir. Bu bulgular, firmaların büyük bir 

çoğunluğunun OSB’lerdeki ilk kuruluş kararının OSB’nin altyapı tamamlanma 

durumundan olumlu etkilendiğini göstermektedir. 

 OSB türlerine göre OSB’nin altyapı tamamlanma durumu, bütün sektörlerde 

sırasıyla ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 66,4’ünün,  karma OSB’lerdeki firmaların 

% 46,9’unun ve ıslah OSB’lerdeki firmaların % 27,9’unun OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu etkilemiştir. 

 OSB türlerine göre OSB’nin altyapı tamamlanma durumu, imalat sektöründe 

sırasıyla ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 68,7’sinin,  karma OSB’lerdeki firmaların 

% 46,4’ünün ve ıslah OSB’lerdeki firmaların % 28’inin OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu etkilemiştir. 
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Tablo 4.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre OSB’nin Altyapı Tamamlanma Durumu

OSB türüne ve sektörlere göre OSB’nin altyapı tamamlanma durumunun ın OSB’lerdeki ilk kuruluş 

ı

 

Bütün sektörlerde, OSB’nin altyapı tamamlanma durumunun firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 4.2’de sunulmuştur. 

Bulgular, 506 firmanın cevaplarından elde edilmiştir. Tablo 4.2’ye göre OSB’nin altyapı 

tamamlanma durumu; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 54,8’sinin OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu, % 29’unun ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 53,7’sinin OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 16,7’sinin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 56,6’sının OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 30’unun ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 52,6’sının OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 24,7’sinin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün Sektörler Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 61 100,0 217 100,0 228 100,0 506 100,0

İmalat Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 50 100,0 179 100,0 168 100,0 397 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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Tablo 4.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre OSB’nin Altyapı Tamamlanma Durumu

OSB türüne ve sektörlere göre OSB’nin altyapı tamamlanma durumunun ın OSB’lerdeki ilk kuruluş 

ı

 

Bütün sektörlerde, OSB’nin altyapı tamamlanma durumunun firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 4.2’de sunulmuştur. 

Bulgular, 506 firmanın cevaplarından elde edilmiştir. Tablo 4.2’ye göre OSB’nin altyapı 

tamamlanma durumu; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 54,8’sinin OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu, % 29’unun ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 53,7’sinin OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 16,7’sinin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 56,6’sının OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 30’unun ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 52,6’sının OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 24,7’sinin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün Sektörler Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 61 100,0 217 100,0 228 100,0 506 100,0

İmalat Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 50 100,0 179 100,0 168 100,0 397 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 73,6’sının OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu, % 9,5’inin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 54,1’inin OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu, % 14,2’sinin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Orta Anadolu bölgesinde OSB’lerde, firmaların % 44,2’sinin OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 44,2’sinin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

Yukarıdaki bulgulardan, bütün sektörlerde, OSB’nin altyapı tamamlanma durumundan 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 

1 bölgesi, % 73,6 ile Ege iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi ise % 44,2 ile Orta 

Anadolu’dur. Diğer taraftan, bütün sektörlerde, OSB’nin altyapı tamamlanma durumundan 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu 

düzey 1 bölgesi, % 41,5 ile Ege iken, OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları “Çok Olumsuz” 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi ise % 18,6 ile Orta Anadolu’dur. 
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Tablo 4.2. Düzey 1 Bölgelerine Göre OSB’nin Altyapı Tamamlanma Durumu

Düzey 1 bölgelerine göre OSB’nin altyapı tamamlanma durumunun bütün sektörlerde
gösteren ın OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, OSB’nin altyapı tamamlanma durumunun firmaların OSB’lerde ilk 

kuruluş kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 4.3’te sunulmuştur. Bulgular, 

397 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 4.3’e göre OSB’nin altyapı tamamlanma 

durumu; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 63’ünün OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu, % 25,9’unun ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 55,2’sinin OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 13,8’inin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 52’sinin OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 32’sinin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 51,9’unun OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 25,2’sinin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 75’inin OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını 

olumlu, % 11,3’ünün ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz etkilemiştir. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 55,5’inin OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu, % 12,3’ünün ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 53,3’ünün OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 36,7’sinin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

Özetle, imalat sektöründe OSB’nin altyapı tamamlanma durumundan OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararları olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 75 

ile Ege iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 51,9 ile Doğu Marmara’dır.  

Ancak, imalat sektöründe, OSB’nin altyapı tamamlanma durumundan OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 

36,7 ile Orta Anadolu bölgesi iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 11,3 ile Ege’dir. Diğer 

taraftan, imalat sektöründe, OSB’nin altyapı tamamlanma durumundan OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 45,5 

ile Ege iken, OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu düzey 1 bölgesi ise % 11,5 ile Doğu Marmara bölgesidir. 
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Tablo 4.2. Düzey 1 Bölgelerine Göre OSB’nin Altyapı Tamamlanma Durumu

Düzey 1 bölgelerine göre OSB’nin altyapı tamamlanma durumunun bütün sektörlerde
gösteren ın OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, OSB’nin altyapı tamamlanma durumunun firmaların OSB’lerde ilk 

kuruluş kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 4.3’te sunulmuştur. Bulgular, 

397 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 4.3’e göre OSB’nin altyapı tamamlanma 

durumu; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 63’ünün OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu, % 25,9’unun ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 55,2’sinin OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 13,8’inin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 52’sinin OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 32’sinin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 51,9’unun OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 25,2’sinin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 75’inin OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını 

olumlu, % 11,3’ünün ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz etkilemiştir. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 55,5’inin OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu, % 12,3’ünün ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 53,3’ünün OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 36,7’sinin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

Özetle, imalat sektöründe OSB’nin altyapı tamamlanma durumundan OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararları olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 75 

ile Ege iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 51,9 ile Doğu Marmara’dır.  

Ancak, imalat sektöründe, OSB’nin altyapı tamamlanma durumundan OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 

36,7 ile Orta Anadolu bölgesi iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 11,3 ile Ege’dir. Diğer 

taraftan, imalat sektöründe, OSB’nin altyapı tamamlanma durumundan OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 45,5 

ile Ege iken, OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu düzey 1 bölgesi ise % 11,5 ile Doğu Marmara bölgesidir. 
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Tablo 4.3. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre OSB’nin Altyapı Tamamlanma Durumu

Düzey 1 bölgelerine göre OSB’nin altyapı tamamlanma durumunun imalat sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Tablo 4.3. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre OSB’nin Altyapı Tamamlanma Durumu

Düzey 1 bölgelerine göre OSB’nin altyapı tamamlanma durumunun imalat sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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OSB’NİN ULAŞIM MERKEZLERİNE OLAN MESAFESİ 5 

 

Bu kısımda, OSB’nin ulaşım merkezlerine (hava yolu, karayolu vb.) olan mesafesinin 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, firmaları temsile 

yetkili ve çalıştığı firmanın kuruluş aşamasında yer alan cevaplayıcılara anketteki 10’uncu soru 

ile 13’üncü soru setinde 3’üncü sıra (13c)’da yer alan soru yöneltilmiştir (Ek-1’e bakınız). Elde 

edilen bulgular, ülke düzeyi, firmaların faaliyet gösterdiği OSB türü, bütün sektörler ve imalat 

sektörü ile düzey 1 bölgelerine göre verilmiştir. 

5.1.      OSB’nin Ulaşım Merkezlerine Olan Mesafesinin Firmaların İlk Kuruluş 

            Kararlarına Etkisi 

Bütün sektörlerde ve imalat sektöründe, OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesinin 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına etkisi, OSB türüne göre Tablo 5.1’de 

sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 506 ve imalat sektöründe faaliyet 

gösteren 396 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 5.1’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi, bütün sektörlerdeki 

firmaların % 54,7’sinin, imalat sektöründeki firmaların ise % 56,6’sının 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumlu etkilemiştir. Bu bulgular, OSB’nin ulaşım 

merkezlerine olan mesafesinin firmaların büyük bir kısmının OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu etkilediğini göstermektedir. 

 OSB türlerine göre OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi, bütün sektörlerde 

sırasıyla ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 58’inin,  karma OSB’lerdeki firmaların 

% 56,5’inin ve ıslah OSB’lerdeki firmaların % 35,6’sının OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu etkilemiştir. 

 OSB türlerine göre OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi, imalat sektöründe 

sırasıyla ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 62,8’inin,  karma OSB’lerdeki firmaların 

% 56,9’unun ve ıslah OSB’lerdeki firmaların % 32,7’sinin OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu etkilemiştir. 
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Tablo 5.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre OSB’nin Ulaşım Merkezlerine Olan Mesafesi

OSB türüne ve sektörlere göre OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesinin firmaların OSB’lerdeki 
ilk kuruluş kararlarına etkisi

 

Bütün sektörlerde, OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesinin firmaların 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 5.2’de 

sunulmuştur. Bulgular, 506 firmanın cevaplarından elde edilmiştir. Tablo 5.2’ye göre OSB’nin 

ulaşım merkezlerine olan mesafesi; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 73,3’ünün OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu, % 3,3’ünün ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 62,3’ünün OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 7,6’sının ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 53,3’ünün OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 20’sinin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 45,9’unun OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 24,8’inin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün Sektörler Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 59 100,0 219 100,0 228 100,0 506 100,0

İmalat Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 49 100,0 180 100,0 167 100,0 396 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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OSB’NİN ULAŞIM MERKEZLERİNE OLAN MESAFESİ 5 

 

Bu kısımda, OSB’nin ulaşım merkezlerine (hava yolu, karayolu vb.) olan mesafesinin 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, firmaları temsile 

yetkili ve çalıştığı firmanın kuruluş aşamasında yer alan cevaplayıcılara anketteki 10’uncu soru 

ile 13’üncü soru setinde 3’üncü sıra (13c)’da yer alan soru yöneltilmiştir (Ek-1’e bakınız). Elde 

edilen bulgular, ülke düzeyi, firmaların faaliyet gösterdiği OSB türü, bütün sektörler ve imalat 

sektörü ile düzey 1 bölgelerine göre verilmiştir. 

5.1.      OSB’nin Ulaşım Merkezlerine Olan Mesafesinin Firmaların İlk Kuruluş 

            Kararlarına Etkisi 

Bütün sektörlerde ve imalat sektöründe, OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesinin 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına etkisi, OSB türüne göre Tablo 5.1’de 

sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 506 ve imalat sektöründe faaliyet 

gösteren 396 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 5.1’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi, bütün sektörlerdeki 

firmaların % 54,7’sinin, imalat sektöründeki firmaların ise % 56,6’sının 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumlu etkilemiştir. Bu bulgular, OSB’nin ulaşım 

merkezlerine olan mesafesinin firmaların büyük bir kısmının OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu etkilediğini göstermektedir. 

 OSB türlerine göre OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi, bütün sektörlerde 

sırasıyla ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 58’inin,  karma OSB’lerdeki firmaların 

% 56,5’inin ve ıslah OSB’lerdeki firmaların % 35,6’sının OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu etkilemiştir. 

 OSB türlerine göre OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi, imalat sektöründe 

sırasıyla ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 62,8’inin,  karma OSB’lerdeki firmaların 

% 56,9’unun ve ıslah OSB’lerdeki firmaların % 32,7’sinin OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu etkilemiştir. 
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Tablo 5.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre OSB’nin Ulaşım Merkezlerine Olan Mesafesi

OSB türüne ve sektörlere göre OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesinin firmaların OSB’lerdeki 
ilk kuruluş kararlarına etkisi

 

Bütün sektörlerde, OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesinin firmaların 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 5.2’de 

sunulmuştur. Bulgular, 506 firmanın cevaplarından elde edilmiştir. Tablo 5.2’ye göre OSB’nin 

ulaşım merkezlerine olan mesafesi; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 73,3’ünün OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu, % 3,3’ünün ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 62,3’ünün OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 7,6’sının ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 53,3’ünün OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 20’sinin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 45,9’unun OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 24,8’inin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün Sektörler Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 59 100,0 219 100,0 228 100,0 506 100,0

İmalat Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 49 100,0 180 100,0 167 100,0 396 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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 Ege bölgesinde bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 61,8’inin OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 12,8’inin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 70’inin OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu, % 8’inin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz etkilemiştir. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 32,6’sının OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 32,6’sının ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

Özetle, bütün sektörlerde, OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesinden ilk kuruluş 

kararları olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 73,3 ile 

Akdeniz iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 32,6 ile Orta Anadolu bölgesidir. 

Ancak, bütün sektörlerde, OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesinden 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu 

düzey 1 bölgesi, % 32,6 ile Orta Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 3,3 ile 

Akdeniz’dir. Diğer taraftan, bütün sektörlerde, OSB’nin ulaşım merkezlerine olan 

mesafesinden OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 27,3 ile Ege iken, OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları “Çok 

Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi ise % 13,3 ile Batı 

Marmara’dır. 
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Tablo 5.2. Düzey 1 Bölgelerine Göre OSB’nin Ulaşım Merkezlerine Olan Mesafesi

Düzey 1 bölgelerine göre OSB’nin ulaşım merkezlerine olan bütün sektörlerde
gösteren ın OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesinin firmaların 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 5.3’te 

sunulmuştur. Bulgular, imalat sektöründe faaliyet gösteren 396 firmanın cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 5.3’e göre OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 76,9’unun OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu etkilemiştir. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 69’unun OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 3,4’ünün ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 52’sinin OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 24’ünün ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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kararları olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 73,3 ile 

Akdeniz iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 32,6 ile Orta Anadolu bölgesidir. 
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düzey 1 bölgesi, % 32,6 ile Orta Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 3,3 ile 

Akdeniz’dir. Diğer taraftan, bütün sektörlerde, OSB’nin ulaşım merkezlerine olan 

mesafesinden OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 27,3 ile Ege iken, OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları “Çok 

Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi ise % 13,3 ile Batı 

Marmara’dır. 
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Tablo 5.2. Düzey 1 Bölgelerine Göre OSB’nin Ulaşım Merkezlerine Olan Mesafesi

Düzey 1 bölgelerine göre OSB’nin ulaşım merkezlerine olan bütün sektörlerde
gösteren ın OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesinin firmaların 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 5.3’te 

sunulmuştur. Bulgular, imalat sektöründe faaliyet gösteren 396 firmanın cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 5.3’e göre OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 76,9’unun OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu etkilemiştir. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 69’unun OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 3,4’ünün ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 52’sinin OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 24’ünün ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 45,3’ünün OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 23,8’inin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 65,9’unun OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu, % 13,6’sının ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 71,9’unun OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu, % 4,9’unun ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 36,6’sının OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 30’unun ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

Özetle, imalat sektöründe, OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesinden 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 

1 bölgesi, % 76,9 ile Akdeniz iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 36,6 ile Orta 

Anadolu’dur. 

 Ancak, imalat sektöründe, OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesinden 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu 

düzey 1 bölgesi, % 20 ile Orta Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 3,4 ile Batı 

Anadolu’dur. Diğer yandan, imalat sektöründe, OSB’nin ulaşım merkezlerine olan 

mesafesinden OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 29,5 ile Ege iken, OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları “Çok 

Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi ise % 16 ile Batı 

Marmara bölgesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35

 

73 
 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 45,3’ünün OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 23,8’inin ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 65,9’unun OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu, % 13,6’sının ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 71,9’unun OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararını olumlu, % 4,9’unun ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 36,6’sının OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararını olumlu, % 30’unun ise OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz 

etkilemiştir. 

Özetle, imalat sektöründe, OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesinden 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 

1 bölgesi, % 76,9 ile Akdeniz iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 36,6 ile Orta 

Anadolu’dur. 

 Ancak, imalat sektöründe, OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesinden 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu 

düzey 1 bölgesi, % 20 ile Orta Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 3,4 ile Batı 

Anadolu’dur. Diğer yandan, imalat sektöründe, OSB’nin ulaşım merkezlerine olan 

mesafesinden OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 29,5 ile Ege iken, OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları “Çok 

Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi ise % 16 ile Batı 

Marmara bölgesidir. 
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Tablo 5.3. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre OSB’nin Ulaşım Merkezlerine Olan Mesafesi

Düzey 1 bölgelerine göre OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesinin imalat sektöründe faaliyet 
gösteren ın OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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FİRMALARIN YATIRIM YERİ TERCİHLERİ 6 

 

Bu bölümde, OSB’lerin OSB içindeki faaliyet gösteren firmaların yatırım yeri 

tercihlerine etkisi değerlendirilmiştir. Bu amaçla, firmalara yatırım yeri tercihi olarak 

OSB’lerin avantajını veya dezavantajını ortaya koyan 31’inci soru yöneltilmiştir (Ek-1’e 

bakınız). Cevaplayıcıların verdikleri cevaplardan elde edilen bulgular, genel olarak araştırmaya 

katılan firmaların faaliyet gösterdiği bütün sektörler ve imalat sektörü ile Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı (STB) kredi desteğinden yararlanan ve yararlanmayan OSB’ler özelinde ele 

alınmıştır. Ayrıca, bulgular, ülke düzeyi, OSB türü ve düzey 1 bölgeleri ayrımı esas alınarak da 

sunulmuştur. 

6.1.      OSB’lerin Bütün Sektörlerde Faaliyet Gösteren Firmaların Yatırım Yeri 

      Tercihlerine Etkisi 

Bu kısımda, OSB’lerin bütün sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yatırım yeri 

tercihlerine etkisi ele alınmıştır. Bu amaçla elde edilen bulgular aşağıda belirtilen sıraya ve 

ayrıma göre sunulmuştur: 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) kredisi kullanan ve kullanmayan OSB’lerde, 

OSB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerine etkisi 

 STB kredisi kullanan OSB’lerde, OSB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerine 

etkisi 

 STB kredisi kullanmayan OSB’lerde, OSB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerine 

etkisi 

 Firmaların faaliyet gösterdiği OSB türüne göre OSB’lerin firmaların yatırım yeri 

tercihlerine etkisi 

 Firmaların faaliyet gösterdiği düzey 1 bölgelerine göre OSB’lerin firmaların yatırım 

yeri tercihlerine etkisi 

OSB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerine etkisine ilişkin bulgular, ilk olarak STB 

kredisi kullanan ve kullanmayan ile STB kredisi kullanan ve STB kredisi kullanmayan 

OSB’lerde faaliyet gösteren firmalara göre Tablo 6.1.1’de sunulmuştur. Bu bulgulardan öne 

çıkanlar şöyledir: 

 139 OSB’de faaliyet gösteren 834 firmadan elde edilen cevaplara göre; OSB’ler, 

STB Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü kredi desteğinden yararlanan ve 
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      Tercihlerine Etkisi 

Bu kısımda, OSB’lerin bütün sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yatırım yeri 

tercihlerine etkisi ele alınmıştır. Bu amaçla elde edilen bulgular aşağıda belirtilen sıraya ve 

ayrıma göre sunulmuştur: 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) kredisi kullanan ve kullanmayan OSB’lerde, 

OSB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerine etkisi 

 STB kredisi kullanan OSB’lerde, OSB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerine 

etkisi 

 STB kredisi kullanmayan OSB’lerde, OSB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerine 

etkisi 

 Firmaların faaliyet gösterdiği OSB türüne göre OSB’lerin firmaların yatırım yeri 

tercihlerine etkisi 

 Firmaların faaliyet gösterdiği düzey 1 bölgelerine göre OSB’lerin firmaların yatırım 

yeri tercihlerine etkisi 

OSB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerine etkisine ilişkin bulgular, ilk olarak STB 

kredisi kullanan ve kullanmayan ile STB kredisi kullanan ve STB kredisi kullanmayan 

OSB’lerde faaliyet gösteren firmalara göre Tablo 6.1.1’de sunulmuştur. Bu bulgulardan öne 

çıkanlar şöyledir: 

 139 OSB’de faaliyet gösteren 834 firmadan elde edilen cevaplara göre; OSB’ler, 

STB Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü kredi desteğinden yararlanan ve 
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yararlanmayan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların % 82,6’sının yatırım yeri 

tercihini olumlu, % 17,4’ünün ise yatırım yeri tercihini olumsuz etkilemiştir. 

 43 OSB’de faaliyet gösteren 349 firmanın cevaplarına göre; OSB’ler, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü kredi desteğinden 

yararlanmayan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların % 82,5’inin yatırım yeri 

tercihini olumlu, % 17,5’inin ise yatırım yeri tercihini olumsuz etkilemiştir. 

 96 OSB’de faaliyet gösteren 485 firmanın cevaplarına göre; OSB’ler, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü kredi desteğinden 

yararlanan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların % 82,7’sinin yatırım tercihini 

olumlu, % 17,3’ünün ise yatırım yeri tercihini olumsuz etkilemiştir. 

Tablo 6.1.1. Kredi Kullanan ve/veya Kullanmayan OSB’lerdeki Firmalara Göre Yatırım Yeri Tercihleri

anayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü kredi desteğinden yararlanan
OSB’lerdeki firmaların yatırım yeri tercihleri 

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünce OSB’lerde faaliyet gösteren

Bütün sektörlerde, STB kredisi kullanan ve kullanmayan 139 OSB’deki 834 firmanın 

faaliyette bulunduğu OSB türüne göre yatırım yeri tercihleri, Tablo 6.1.2’de verilmiştir. Elde 

edilen bulgulardan öne çıkanlar şöyledir: 

 Islah OSB’ler, firmaların % 81,3’ünün yatırım yeri tercihini olumlu, % 18,8’inin ise 

yatırım yeri tercihini olumsuz etkilemiştir. 

 İhtisas OSB’ler, firmaların % 80,6’sının yatırım yeri tercihini olumlu, % 19,4’ünün 

ise yatırım yeri tercihini olumsuz etkilemiştir.  

 Karma OSB’ler, firmaların % 84,9’unun yatırım yeri tercihini olumlu, % 15,1’inin 

ise yatırım yeri tercihini olumsuz etkilemiştir.  

Kapsam n % Ölçek n % Ölçek n %

Tamamı IIIIIIIIIIII IIIIIIII

Kredi desteği yok IIIIIIIIII IIIIIIIIII

Kredi desteği var IIIIIIIIIIIIII IIIIII

ToplamOSB içinde yatırım yapmak 
daha avantajlı

OSB dışında yatırım 
yapmak daha avantajlı

Cevap Kategorileri
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yararlanmayan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların % 82,6’sının yatırım yeri 

tercihini olumlu, % 17,4’ünün ise yatırım yeri tercihini olumsuz etkilemiştir. 

 43 OSB’de faaliyet gösteren 349 firmanın cevaplarına göre; OSB’ler, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü kredi desteğinden 

yararlanmayan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların % 82,5’inin yatırım yeri 

tercihini olumlu, % 17,5’inin ise yatırım yeri tercihini olumsuz etkilemiştir. 

 96 OSB’de faaliyet gösteren 485 firmanın cevaplarına göre; OSB’ler, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü kredi desteğinden 

yararlanan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların % 82,7’sinin yatırım tercihini 

olumlu, % 17,3’ünün ise yatırım yeri tercihini olumsuz etkilemiştir. 

Tablo 6.1.1. Kredi Kullanan ve/veya Kullanmayan OSB’lerdeki Firmalara Göre Yatırım Yeri Tercihleri

anayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü kredi desteğinden yararlanan
OSB’lerdeki firmaların yatırım yeri tercihleri 

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünce OSB’lerde faaliyet gösteren

Bütün sektörlerde, STB kredisi kullanan ve kullanmayan 139 OSB’deki 834 firmanın 

faaliyette bulunduğu OSB türüne göre yatırım yeri tercihleri, Tablo 6.1.2’de verilmiştir. Elde 

edilen bulgulardan öne çıkanlar şöyledir: 

 Islah OSB’ler, firmaların % 81,3’ünün yatırım yeri tercihini olumlu, % 18,8’inin ise 

yatırım yeri tercihini olumsuz etkilemiştir. 

 İhtisas OSB’ler, firmaların % 80,6’sının yatırım yeri tercihini olumlu, % 19,4’ünün 

ise yatırım yeri tercihini olumsuz etkilemiştir.  

 Karma OSB’ler, firmaların % 84,9’unun yatırım yeri tercihini olumlu, % 15,1’inin 

ise yatırım yeri tercihini olumsuz etkilemiştir.  

Kapsam n % Ölçek n % Ölçek n %

Tamamı IIIIIIIIIIII IIIIIIII

Kredi desteği yok IIIIIIIIII IIIIIIIIII

Kredi desteği var IIIIIIIIIIIIII IIIIII

ToplamOSB içinde yatırım yapmak 
daha avantajlı

OSB dışında yatırım 
yapmak daha avantajlı

Cevap Kategorileri
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Yukarıdaki bulgulardan OSB’lerden yatırım yeri tercihleri olumlu etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, karma OSB’ler iken, en düşük olduğu OSB türü, ihtisas 

OSB’lerdir. 

Tablo 6.1.2. OSB Türüne Göre Firmaların Yatırım Yeri Tercihleri

 

Bütün sektörlerde, OSB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerine etkisi, düzey 1 

istatistiki bölge sınıflamasına göre Tablo 6.1.3’te sunulmuştur. Bulgular, 834 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. OSB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerine etkisine ilişkin öne 

çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB’lerden yatırım yeri tercihleri olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu ilk üç düzey 1 bölgesi, sırasıyla Ege (% 92), Batı Marmara (% 91) ve Doğu 

Marmara (% 85,3)’dır.  

 OSB’lerden yatırım yeri tercihleri olumlu etkilenen firmaların oranının en düşük 

olduğu ilk üç düzey 1 bölgesi, sırasıyla Batı Anadolu (% 72,7), İstanbul (% 76) ve 

Akdeniz (% 77,3)’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

OSB dışında yatırım 
yapmak daha avantajlı

OSB içinde yatırım 
yapmak daha avantajlı

Toplam 112 100,0 345 100,0 377 100,0 834 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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Tablo 6.1.3. Düzey 1 Bölgelerine Göre Firmaların Yatırım Yeri Tercihleri

Cevap Kategorileri  

OSB dışında yatırım 

yapmak daha 

avantajlı 

OSB içinde yatırım 

yapmak daha 

avantajlı 

Toplam 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % 

Batı Anadolu
Batı Karadeniz 
Batı Marmara
Doğu Karadeniz
Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu
İstanbul
Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

6.2.      OSB’lerin İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Yatırım Yeri  

      Tercihlerine Etkisi 

Bu kısımda, OSB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerine etkisi, imalat sektöründe 

faaliyet gösteren firmalara göre ortaya konulmuştur. Bulgular, imalat sektöründe faaliyet 

gösteren firmaların kuruluş ve/veya işletme aşamalarında bulunan ve bulunmayan 

katılımcıların cevaplarından oluşmaktadır. Bu nedenle, bulguların sunumunda izlenen yol 

sırasıyla şöyledir; İlk olarak, firmaların kuruluş ve işletme aşamasında yer alan ve firmaları 

temsile yetkili kılınmış katılımcılara göre OSB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerine etkisi 

ortaya konulmuştur. Daha sonra, firmaların yalnızca işletme aşamasında yer alan ve firmaları 

temsile yetkili olan katılımcıların cevaplarına göre OSB’lerin firmaların yatırım yeri 

tercihlerine etkisi verilmiştir. 

 
6.2.1. Firmaların Kuruluş ve İşletme Aşamasında Yer Alan Cevaplayıcılara Göre 

OSB’lerin Firmaların Yatırım Yeri Tercihlerine Etkisi 

Bu bölümde, imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların kuruluş ve işletme 

aşamalarında bulunan katılımcıların cevaplarına göre OSB’lerin firmaların yatırım yeri 

 

80 
 

tercihlerine etkisi ele alınmıştır. Elde edilen bulgular, firmaların faaliyet gösterdiği OSB türüne 

göre Tablo 6.2.1.1’te yer verilmiştir. Araştırmaya katılan 390 firmadan elde edilen bulgulara 

göre; 

 Islah OSB’ler, imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların % 80,4’ünün yatırım 

yeri tercihini olumlu, % 19,6’sının yatırım yeri tercihini ise olumsuz etkilemiştir. 

 İhtisas OSB’ler,  imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların % 79,7’sinin yatırım 

yeri tercihini olumlu, % 20,3’ünün yatırım yeri tercihini ise olumsuz etkilemiştir. 

 Karma OSB’ler, imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların % 84,6’sının yatırım 

yeri tercihini olumlu, % 15,4’ünün yatırım yeri tercihini ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, imalat sektöründe, OSB’lerden yatırım yeri tercihleri olumlu etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, karma OSB’ler iken, en düşük olduğu OSB 

türü ise ihtisas OSB’lerdir. 

Tablo 6.2.1.1. OSB Türüne Göre İmalat Sektöründeki Firmaların Yatırım Yeri Tercihleri

 

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların hem kuruluş hem de işletme aşamasında 

bulunan 389 firma temsilcisinin cevapları dikkate alınarak OSB’lerin firmaların yatırım yeri 

tercihlerine etkisi, imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre Tablo 6.2.1.2’de sunulmuştur. 

Tablo 6.2.1.2’ye göre OSB’ler; 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 78,1’inin, 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 84,4’ünün, 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların ise % 81,7’sinin 

yatırım yeri tercihini olumlu etkilemiştir. 

 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

OSB dışında yatırım 
yapmak daha avantajlı

OSB içinde yatırım 
yapmak daha avantajlı

Toplam 51 100,0 177 100,0 162 100,0 390 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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Tablo 6.1.3. Düzey 1 Bölgelerine Göre Firmaların Yatırım Yeri Tercihleri

Cevap Kategorileri  

OSB dışında yatırım 

yapmak daha 

avantajlı 

OSB içinde yatırım 

yapmak daha 

avantajlı 

Toplam 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % 

Batı Anadolu
Batı Karadeniz 
Batı Marmara
Doğu Karadeniz
Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu
İstanbul
Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

6.2.      OSB’lerin İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Yatırım Yeri  

      Tercihlerine Etkisi 

Bu kısımda, OSB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerine etkisi, imalat sektöründe 

faaliyet gösteren firmalara göre ortaya konulmuştur. Bulgular, imalat sektöründe faaliyet 

gösteren firmaların kuruluş ve/veya işletme aşamalarında bulunan ve bulunmayan 

katılımcıların cevaplarından oluşmaktadır. Bu nedenle, bulguların sunumunda izlenen yol 

sırasıyla şöyledir; İlk olarak, firmaların kuruluş ve işletme aşamasında yer alan ve firmaları 

temsile yetkili kılınmış katılımcılara göre OSB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerine etkisi 

ortaya konulmuştur. Daha sonra, firmaların yalnızca işletme aşamasında yer alan ve firmaları 

temsile yetkili olan katılımcıların cevaplarına göre OSB’lerin firmaların yatırım yeri 

tercihlerine etkisi verilmiştir. 

 
6.2.1. Firmaların Kuruluş ve İşletme Aşamasında Yer Alan Cevaplayıcılara Göre 

OSB’lerin Firmaların Yatırım Yeri Tercihlerine Etkisi 

Bu bölümde, imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların kuruluş ve işletme 

aşamalarında bulunan katılımcıların cevaplarına göre OSB’lerin firmaların yatırım yeri 
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tercihlerine etkisi ele alınmıştır. Elde edilen bulgular, firmaların faaliyet gösterdiği OSB türüne 

göre Tablo 6.2.1.1’te yer verilmiştir. Araştırmaya katılan 390 firmadan elde edilen bulgulara 

göre; 

 Islah OSB’ler, imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların % 80,4’ünün yatırım 

yeri tercihini olumlu, % 19,6’sının yatırım yeri tercihini ise olumsuz etkilemiştir. 

 İhtisas OSB’ler,  imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların % 79,7’sinin yatırım 

yeri tercihini olumlu, % 20,3’ünün yatırım yeri tercihini ise olumsuz etkilemiştir. 

 Karma OSB’ler, imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların % 84,6’sının yatırım 

yeri tercihini olumlu, % 15,4’ünün yatırım yeri tercihini ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, imalat sektöründe, OSB’lerden yatırım yeri tercihleri olumlu etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, karma OSB’ler iken, en düşük olduğu OSB 

türü ise ihtisas OSB’lerdir. 

Tablo 6.2.1.1. OSB Türüne Göre İmalat Sektöründeki Firmaların Yatırım Yeri Tercihleri

 

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların hem kuruluş hem de işletme aşamasında 

bulunan 389 firma temsilcisinin cevapları dikkate alınarak OSB’lerin firmaların yatırım yeri 

tercihlerine etkisi, imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre Tablo 6.2.1.2’de sunulmuştur. 

Tablo 6.2.1.2’ye göre OSB’ler; 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 78,1’inin, 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 84,4’ünün, 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların ise % 81,7’sinin 

yatırım yeri tercihini olumlu etkilemiştir. 

 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

OSB dışında yatırım 
yapmak daha avantajlı

OSB içinde yatırım 
yapmak daha avantajlı

Toplam 51 100,0 177 100,0 162 100,0 390 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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Tablo 6.2.1.2. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Firmaların Yatırım Yeri Tercihleri

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yatırım yeri tercihleri, düzey 1 bölge 

sınıflamasına göre Tablo 6.2.1.3’te sunulmuştur. Firmaların hem kuruluş hem de işletme 

aşamasında bulunan 390 katılımcıdan elde edilen cevaplara göre OSB’ler; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 78,6’sının, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 77,8’inin, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 88’inin, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 84,1’inin, 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 92,9’unun, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 73,1’inin, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 67,9’unun, 

yatırım yeri tercihini olumlu etkilemiştir. 

Özetle, imalat sektöründe, OSB’lerden yatırım yeri tercihleri olumlu etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Ege iken, en düşük olduğu düzey 1 

bölgesi ise Orta Anadolu’dur. 

 

 

 
 

 

 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

OSB dışında yatırım yapmak 
daha avantajlı

OSB içinde yatırım yapmak daha 
avantajlı

Toplam 114 100,0 173 100,0 93 100,0 9 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta-Yüksek Yüksek
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Tablo 6.2.1.2. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Firmaların Yatırım Yeri Tercihleri

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yatırım yeri tercihleri, düzey 1 bölge 

sınıflamasına göre Tablo 6.2.1.3’te sunulmuştur. Firmaların hem kuruluş hem de işletme 

aşamasında bulunan 390 katılımcıdan elde edilen cevaplara göre OSB’ler; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 78,6’sının, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 77,8’inin, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 88’inin, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 84,1’inin, 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 92,9’unun, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 73,1’inin, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 67,9’unun, 

yatırım yeri tercihini olumlu etkilemiştir. 

Özetle, imalat sektöründe, OSB’lerden yatırım yeri tercihleri olumlu etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Ege iken, en düşük olduğu düzey 1 

bölgesi ise Orta Anadolu’dur. 

 

 

 
 

 

 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

OSB dışında yatırım yapmak 
daha avantajlı

OSB içinde yatırım yapmak daha 
avantajlı

Toplam 114 100,0 173 100,0 93 100,0 9 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta-Yüksek Yüksek
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Tablo 6.2.1.3. Kuruluş ve İşletme Aşamasında Yer Alan ı ı Göre Firmaların Yatırım Yeri 

İmalat sektöründe, f ı uruluş ve işletme aşamalarında katılımcıların cevapları baz 
alınarak SB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerin düzey 1 bölgelerine göre dağılımı

Cevap Kategorileri  

OSB içinde yatırım 

yapmak daha 

avantajlı 

OSB dışında yatırım 

yapmak daha 

avantajlı 

Toplam 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % 

Batı Anadolu
Batı Karadeniz 
Batı Marmara
Doğu Karadeniz
Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu
İstanbul
Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

6.2.2. Firmaların Yalnızca İşletme Aşamasında Yer Alan Cevaplayıcılara Göre 

OSB’lerin Firmaların Yatırım Yeri Tercihlerine Etkisi  

Bu kısımda, imalat sektöründeki firmaların kuruluş aşamasında bulunmayıp işletme 

aşamasında bulunan 249 firma temsilcisinin cevaplarına göre OSB’lerin firmaların yatırım yeri 

tercihlerine etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 6.2.2.1’de 

sunulmuştur. Tablo 6.2.2.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB’ler, ıslah OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların % 79,5’inin, ihtisas 

OSB’lerde faaliyet gösteren % 84,8’inin, karma OSB’lerde faaliyet gösteren 

firmaların ise % 85,6’sının yatırım yeri tercihini olumlu etkilemiştir. Özetle, imalat 

sektöründe faaliyet gösteren firmaların bulunduğu OSB türleri içerisinde 

OSB’lerden yatırım yeri tercihleri olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu OSB türü, karma OSB’ler iken, en düşük olduğu OSB türü ise ıslah 

OSB’lerdir. 
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Tablo 6.2.2.1. Firmaları Yalnı ca İşletme Aşamasında Yer Alan Cevaplayıcılara Göre Firmaların Yatırım 

Firmaların yalnızca işletme aşamasında katılımcıların cevapları baz alınarak firmaların yatırım 
OSB türlerine göre dağılımı

Araştırmaya katılan ve firmanın yalnızca işletme aşamasında bulunan cevaplayıcıların 

cevapları dikkate alınarak OSB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerine etkisi, imalat sanayi 

teknoloji sınıflamasına göre Tablo 6.2.2.2’de sunulmuştur. Bulgular, 249 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 6.2.2.2’ye göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB’ler, düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 79,7’sinin, orta-düşük 

teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 84,8’inin, orta-yüksek teknoloji 

sınıfında üretim yapan firmaların ise % 87’sinin yatırım yeri tercihini olumlu 

etkilemiştir. Özetle, OSB’lerden yatırım yeri tercihleri olumlu etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, orta-yüksek iken, en düşük olduğu 

teknoloji sınıfı, orta-düşük’tür. 

Tablo 6.2.2.2. Firmaların Yalnızca İşletme Aşamasında Yer Alan Cevaplayıcılara Göre Firmaların Yatırım 
Yeri Tercihlerinin İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Dağılımı

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

OSB dışında yatırım 
yapmak daha avantajlı

OSB içinde yatırım 
yapmak daha avantajlı

Toplam 39 100,0 99 100,0 111 100,0 249 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

OSB dışında yatırım yapmak 
daha avantajlı

OSB içinde yatırım yapmak 
daha avantajlı

Toplam 74 100,0 92 100,0 77 100,0 6 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta-Yüksek Yüksek
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Tablo 6.2.2.1. Firmaları Yalnı ca İşletme Aşamasında Yer Alan Cevaplayıcılara Göre Firmaların Yatırım 

Firmaların yalnızca işletme aşamasında katılımcıların cevapları baz alınarak firmaların yatırım 
OSB türlerine göre dağılımı

Araştırmaya katılan ve firmanın yalnızca işletme aşamasında bulunan cevaplayıcıların 

cevapları dikkate alınarak OSB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerine etkisi, imalat sanayi 

teknoloji sınıflamasına göre Tablo 6.2.2.2’de sunulmuştur. Bulgular, 249 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 6.2.2.2’ye göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB’ler, düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 79,7’sinin, orta-düşük 

teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 84,8’inin, orta-yüksek teknoloji 

sınıfında üretim yapan firmaların ise % 87’sinin yatırım yeri tercihini olumlu 

etkilemiştir. Özetle, OSB’lerden yatırım yeri tercihleri olumlu etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, orta-yüksek iken, en düşük olduğu 

teknoloji sınıfı, orta-düşük’tür. 

Tablo 6.2.2.2. Firmaların Yalnızca İşletme Aşamasında Yer Alan Cevaplayıcılara Göre Firmaların Yatırım 
Yeri Tercihlerinin İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Dağılımı

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

OSB dışında yatırım 
yapmak daha avantajlı

OSB içinde yatırım 
yapmak daha avantajlı

Toplam 39 100,0 99 100,0 111 100,0 249 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

OSB dışında yatırım yapmak 
daha avantajlı

OSB içinde yatırım yapmak 
daha avantajlı

Toplam 74 100,0 92 100,0 77 100,0 6 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta-Yüksek Yüksek

 

84 
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FİRMALARIN 4. SANAYİ DEVRİMİ HAKKINDAKİ ALGILARI 7 

 

Bu bölümde, OSB’lerde işletme aşamasına geçmiş imalat sektöründeki firmaların 4. 

sanayi devrimi hakkındaki algıları ve farkındalıkları ile 4. sanayi devrimine hazırlık durumunun 

ölçümlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmaya katılan işletme aşamasına geçmiş 

firmaları temsile yetkili cevaplayıcılara anketteki 25 ve 26’ncı sorular yöneltilmiştir (Ek-1’e 

bakınız). Bu sorulara verilen yanıtlardan elde edilen bulgular, ülke düzeyi, firmaların faaliyet 

gösterdiği OSB’nin türü ile firmaların üretim yaptığı imalat sanayi teknoloji sınıfı ayrımı esas 

alınarak sunulmuştur. 

7.1.      İşletme Aşamasındaki Firmaların 4. Sanayi Devrimi Hakkındaki Algıları 

Bu kısımda, imalat sektöründe, OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların 4. sanayi 

devrimine ilişkin algıları, ülke düzeyinde Şekil 7.1’de sunulmuştur. Bulgular, 654 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Şekil 7.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Firmaların % 49,2’si 4. sanayi devrimini firmaları açısından fırsat olarak 

değerlendirirken, % 4,4’ü ise 4. sanayi devrimini firmaları açısından bir tehdit olarak 

algılamaktadır. Diğer taraftan, firmaların % 46,3’ünün ise 4. sanayi devrimi 

hakkında herhangi bir fikri bulunmamaktadır. 

Şekil 7.1. Firmaların 4. Sanayi Devrimi Hakkındaki Algıları

İşletme aşamasındaki firmaların 4. sanayi devrimi hakkındaki algıları 

 
Fırsat olarak

değerlendiriyorum değerlendiriyorum

Firma Sayısı (n)
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FİRMALARIN 4. SANAYİ DEVRİMİ HAKKINDAKİ ALGILARI 7 

 

Bu bölümde, OSB’lerde işletme aşamasına geçmiş imalat sektöründeki firmaların 4. 

sanayi devrimi hakkındaki algıları ve farkındalıkları ile 4. sanayi devrimine hazırlık durumunun 

ölçümlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmaya katılan işletme aşamasına geçmiş 

firmaları temsile yetkili cevaplayıcılara anketteki 25 ve 26’ncı sorular yöneltilmiştir (Ek-1’e 

bakınız). Bu sorulara verilen yanıtlardan elde edilen bulgular, ülke düzeyi, firmaların faaliyet 

gösterdiği OSB’nin türü ile firmaların üretim yaptığı imalat sanayi teknoloji sınıfı ayrımı esas 

alınarak sunulmuştur. 

7.1.      İşletme Aşamasındaki Firmaların 4. Sanayi Devrimi Hakkındaki Algıları 

Bu kısımda, imalat sektöründe, OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların 4. sanayi 

devrimine ilişkin algıları, ülke düzeyinde Şekil 7.1’de sunulmuştur. Bulgular, 654 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Şekil 7.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Firmaların % 49,2’si 4. sanayi devrimini firmaları açısından fırsat olarak 

değerlendirirken, % 4,4’ü ise 4. sanayi devrimini firmaları açısından bir tehdit olarak 

algılamaktadır. Diğer taraftan, firmaların % 46,3’ünün ise 4. sanayi devrimi 

hakkında herhangi bir fikri bulunmamaktadır. 

Şekil 7.1. Firmaların 4. Sanayi Devrimi Hakkındaki Algıları

İşletme aşamasındaki firmaların 4. sanayi devrimi hakkındaki algıları 

 
Fırsat olarak

değerlendiriyorum değerlendiriyorum

Firma Sayısı (n)
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İmalat sektöründe, işletme aşamasına geçmiş firmaların 4. sanayi devrimine ilişkin 

algıları, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 7.1’de sunulmuştur. Bulgular, 

654 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 7.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Islah OSB’lerdeki firmaların % 51,1’i 4. sanayi devrimini firmaları açısından fırsat 

olarak değerlendirirken, firmaların % 44,3’ünün 4. sanayi devrimi hakkında bir fikri 

bulunmamaktadır. Diğer taraftan, firmaların % 4,5’i 4. sanayi devrimini firmaları 

açısından bir tehdit olarak algılamaktadır. 

 İhtisas OSB’lerdeki firmaların % 53,9’u 4. sanayi devrimini firmaları açısından 

fırsat olarak değerlendirirken, % 40,7’sinin 4. sanayi devrimi hakkında bir fikri 

bulunmamaktadır. Diğer taraftan, firmaların % 5,4’ü 4. sanayi devrimini firmaları 

açısından bir tehdit olarak algılamaktadır. 

 Karma OSB’lerdeki firmaların % 44,1’i 4. sanayi devrimini firmaları açısından 

fırsat olarak değerlendirirken, % 52,4’ünün 4. sanayi devrimi hakkında bir fikri 

bulunmamaktadır. Diğer taraftan, firmaların % 3,5’i 4. sanayi devrimini firmaları 

açısından bir tehdit olarak algılamaktadır. 

 Dörtüncü sanayi devrimini firmaları açısından fırsat olarak değerlendiren firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 53,9 ile ihtisas OSB’ler iken, en düşük 

olduğu OSB türü, % 44,1 ile karma OSB’lerdir. 

 Dörtüncü sanayi devrimi hakkında bir fikri bulunmayan firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü, % 52,4 ile karma OSB’ler iken, en düşük olduğu OSB 

türü, % 40,7 ile ihtisas OSB’lerdir. 
 

Tablo 7.1. OSB Türüne Göre Firmaların 4. Sanayi Devrimi Hakkındaki Algıları

OSB türüne göre işletme aşamasındaki firmaların 4. sanayi devrimi hakkındaki algıları 

 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Fırsat olarak değerlendiriyorum

Tehdit olarak değerlendiriyorum

Toplam 88 100,0 280 100,0 286 100,0 654 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların 4. sanayi devrimi hakkındaki algıları, imalat 

sanayi teknoloji sınıflamasına göre Tablo 7.2’de sunulmuştur. Bulgular, 653 firmanın 

cevaplarından oluşmakta olup, öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 38,6’sı 4. sanayi devrimini 

firmaları açısından fırsat olarak değerlendirirken, % 57,7’sinin 4. sanayi devrimi 

hakkında bir fikri bulunmamaktadır.  

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 50,5’i 4. sanayi devrimini 

firmaları açısından fırsat olarak değerlendirirken, % 44,4’ünün 4. sanayi devrimi 

hakkında bir fikri bulunmamaktadır.  

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 58,3’ü 4. sanayi 

devrimini firmaları açısından fırsat olarak değerlendirirken, % 37,7’sinin 4. sanayi 

devrimi hakkında bir fikri bulunmamaktadır.  

 4. sanayi devrimini fırsat olarak değerlendiren firmaların oranının en yüksek olduğu 

teknoloji sınıfı, % 58,3 ile orta-yüksek iken, en düşük olduğu teknoloji sınıfı, % 38,6 

ile düşük’tür. 

 
Tablo 7.2. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Firmaların 4. Sanayi Devrimi Hakkında Algıları

İmalat teknoloji sınıflamasına göre işletme aşamasındaki firmaların 4. sanayi devrimi hakkındaki 
algıları

  
Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE, 2014).

İmalat sektöründe, 4. sanayi devrimini “Fırsat olarak değerlendiriyorum” ve/veya 

“Tehdit olarak değerlendiriyorum” cevap seçeneklerini seçen işletme aşamasındaki 351 

firmanın 4. sanayi devrimine hazırlık durumunu ortaya koyan bulgular, firmaların faaliyette 

bulunduğu OSB türüne göre Tablo 7.3’te sunulmuştur. Tablo 7.3’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Fırsat olarak değerlendiriyorum

Tehdit olarak değerlendiriyorum

Toplam 189 100,0 275 100,0 175 100,0 14 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta-Yüksek Yüksek
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 Ülke düzeyinde, firmaların % 25,6’sı 4. sanayi devrimi için hazır olduğunu, % 

30,2’si ise hazır olmadığını düşünmektedir. Diğer taraftan, 4. sanayi devrimi için 

hazırlık çalışmaları devam eden firmaların oranı ise % 44,2’dir. 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, firmaların % 20,8’i 4. sanayi devrimi için hazır 

olduğunu, % 20,8’i ise hazır olmadığını düşünmektedir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, firmaların % 21,6’sı 4. sanayi devrimi için hazır 

olduğunu, % 35,3’ü ise hazır olmadığını düşünmektedir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, firmaların % 32,4’ü 4. sanayi devrimi için hazır 

olduğunu, % 27,2’si ise hazır olmadığını düşünmektedir. 

 4. sanayi devrimi için hazır olduğunu düşünen firmaların oranının en yüksek olduğu 

OSB türü, % 32,4 ile karma OSB’ler iken, en düşük olduğu OSB türü, % 20,8 ile 

ıslah OSB’lerdir. Diğer taraftan, 4. sanayi devrimi için hazırlık çalışmaları devam 

eden firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 58,3 ile ıslah OSB’ler iken, 

en düşük olduğu OSB türü, % 40,4 ile karma OSB’lerdir. 

Tablo 7.3. OSB Türüne Göre Firmaların 4. Sanayi Devrimine Hazırlık Algıları

İşletme aşamasındaki firmaların mine hazırlık algılarının OSB türüne göre dağılımı

 

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre OSB’lerde işletme aşamasındaki 351 

firmanın 4. sanayi devrimine hazırlık algısını ortaya koyan bulgular, Tablo 7.4’te sunulmuştur. 

Tablo 7.4’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 23’ü, 4. sanayi devrimi için 

hazır olduğunu düşünürken, firmaların % 38’i hazır olmadığını düşünmektedir.  

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 28’i, 4. sanayi devrimi için 

hazır olduğunu düşünürken, firmaların % 31’i hazır olmadığını düşünmektedir.  

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 25’i, 4. sanayi devrimi 

için hazır olduğunu düşünürken, firmaların % 25’i hazır olmadığını düşünmektedir.  

Teknoloji Sınıfı n % n % n % n %

Hayır, düşünmüyorum

Hazırlık çalışmalarımız devam ediyor

Evet, düşünüyorum

Toplam 48 100,0 167 100,0 136 100,0 351 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların 4. sanayi devrimi hakkındaki algıları, imalat 

sanayi teknoloji sınıflamasına göre Tablo 7.2’de sunulmuştur. Bulgular, 653 firmanın 

cevaplarından oluşmakta olup, öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 38,6’sı 4. sanayi devrimini 

firmaları açısından fırsat olarak değerlendirirken, % 57,7’sinin 4. sanayi devrimi 

hakkında bir fikri bulunmamaktadır.  

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 50,5’i 4. sanayi devrimini 

firmaları açısından fırsat olarak değerlendirirken, % 44,4’ünün 4. sanayi devrimi 

hakkında bir fikri bulunmamaktadır.  

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 58,3’ü 4. sanayi 

devrimini firmaları açısından fırsat olarak değerlendirirken, % 37,7’sinin 4. sanayi 

devrimi hakkında bir fikri bulunmamaktadır.  

 4. sanayi devrimini fırsat olarak değerlendiren firmaların oranının en yüksek olduğu 

teknoloji sınıfı, % 58,3 ile orta-yüksek iken, en düşük olduğu teknoloji sınıfı, % 38,6 

ile düşük’tür. 

 
Tablo 7.2. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Firmaların 4. Sanayi Devrimi Hakkında Algıları

İmalat teknoloji sınıflamasına göre işletme aşamasındaki firmaların 4. sanayi devrimi hakkındaki 
algıları

  
Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE, 2014).

İmalat sektöründe, 4. sanayi devrimini “Fırsat olarak değerlendiriyorum” ve/veya 

“Tehdit olarak değerlendiriyorum” cevap seçeneklerini seçen işletme aşamasındaki 351 

firmanın 4. sanayi devrimine hazırlık durumunu ortaya koyan bulgular, firmaların faaliyette 

bulunduğu OSB türüne göre Tablo 7.3’te sunulmuştur. Tablo 7.3’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Fırsat olarak değerlendiriyorum

Tehdit olarak değerlendiriyorum

Toplam 189 100,0 275 100,0 175 100,0 14 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta-Yüksek Yüksek
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 Ülke düzeyinde, firmaların % 25,6’sı 4. sanayi devrimi için hazır olduğunu, % 

30,2’si ise hazır olmadığını düşünmektedir. Diğer taraftan, 4. sanayi devrimi için 

hazırlık çalışmaları devam eden firmaların oranı ise % 44,2’dir. 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, firmaların % 20,8’i 4. sanayi devrimi için hazır 

olduğunu, % 20,8’i ise hazır olmadığını düşünmektedir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, firmaların % 21,6’sı 4. sanayi devrimi için hazır 

olduğunu, % 35,3’ü ise hazır olmadığını düşünmektedir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, firmaların % 32,4’ü 4. sanayi devrimi için hazır 

olduğunu, % 27,2’si ise hazır olmadığını düşünmektedir. 

 4. sanayi devrimi için hazır olduğunu düşünen firmaların oranının en yüksek olduğu 

OSB türü, % 32,4 ile karma OSB’ler iken, en düşük olduğu OSB türü, % 20,8 ile 

ıslah OSB’lerdir. Diğer taraftan, 4. sanayi devrimi için hazırlık çalışmaları devam 

eden firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 58,3 ile ıslah OSB’ler iken, 

en düşük olduğu OSB türü, % 40,4 ile karma OSB’lerdir. 

Tablo 7.3. OSB Türüne Göre Firmaların 4. Sanayi Devrimine Hazırlık Algıları

İşletme aşamasındaki firmaların mine hazırlık algılarının OSB türüne göre dağılımı

 

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre OSB’lerde işletme aşamasındaki 351 

firmanın 4. sanayi devrimine hazırlık algısını ortaya koyan bulgular, Tablo 7.4’te sunulmuştur. 

Tablo 7.4’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 23’ü, 4. sanayi devrimi için 

hazır olduğunu düşünürken, firmaların % 38’i hazır olmadığını düşünmektedir.  

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 28’i, 4. sanayi devrimi için 

hazır olduğunu düşünürken, firmaların % 31’i hazır olmadığını düşünmektedir.  

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 25’i, 4. sanayi devrimi 

için hazır olduğunu düşünürken, firmaların % 25’i hazır olmadığını düşünmektedir.  

Teknoloji Sınıfı n % n % n % n %

Hayır, düşünmüyorum

Hazırlık çalışmalarımız devam ediyor

Evet, düşünüyorum

Toplam 48 100,0 167 100,0 136 100,0 351 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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 4. sanayi devrimi için hazır olduğunu düşünen firmaların oranının en yüksek olduğu 

teknoloji sınıfı, orta-düşük (% 28) iken, en düşük olduğu teknoloji sınıfı, düşük (% 

23)’tür. 

 4. sanayi devrimi için hazırlık çalışmaları devam eden firmaların oranının en yüksek 

en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, orta-yüksek (% 50) iken, en düşük olduğu 

teknoloji sınıfı, orta-düşük (% 41)’tür. 
 

Tablo 7.4. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Firmaların 4. Sanayi Devrimine Hazırlık Algıları

İşletme aşamasındaki firmaların anayi devrimine hazırlık algılarının
sınıflamasına göre dağılımı

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE, 2014). 

İmalat sektöründe, işletme aşamasındaki firmaların faaliyette bulunduğu imalat sanayi 

teknoloji sınıflamasına ve OSB türüne göre 4. sanayi devrimine hazırlık algısını ortaya koyan 

bulgular, Tablo 7.5’te sunulmuştur. Tablo 7.5’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Düşük teknoloji sınıfında 4. sanayi devrimi için hazır olduğunu düşünen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 28,2 ile karma OSB’lerdir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında 4. sanayi devrimi için hazır olduğunu düşünen 

firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 41 ile düşük teknoloji sınıfında 

olduğu gibi karma OSB’lerdir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında ise 4. sanayi devrimi için hazır olduğunu düşünen 

firmaların oranının en yüksek olduğu olduğu OSB türü, % 29,6 ile ihtisas 

OSB’lerdir. 

 

 

 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Hayır, düşünmüyorum

Hazırlık çalışmalarımız devam ediyor

Evet, düşünüyorum

Toplam 80 100,0 153 100,0 109 100,0 9 *

Düşük Orta-Düşük Orta-Yüksek Yüksek

Teknoloji Sınıfı
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Tablo 7.5. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına ve OSB Türüne Göre Firmaların 4. 
Hazırlık Algıları

İşletme aşamasındaki firmaların 4. sanayi devrimine hazırlık algılarının
sınıflamasına ve OSB türüne göre dağılımı

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE, 2014).

 

  

Teknoloji Sınıfı Cevap Kategorileri n % n % n %

Düşük Evet, düşünüyorum

Hayır, düşünmüyorum

Hazırlık çalışmalarımız devam ediyor

Toplam 12 * 29 100,0 39 100,0

Orta-Düşük Evet, düşünüyorum

Hayır, düşünmüyorum

Hazırlık çalışmalarımız devam ediyor

Toplam 14 * 78 100,0 61 100,0

Orta-Yüksek Evet, düşünüyorum

Hayır, düşünmüyorum

Hazırlık çalışmalarımız devam ediyor

Toplam 22 * 54 100,0 33 100,0

Yüksek Evet, düşünüyorum

Hayır, düşünmüyorum

Hazırlık çalışmalarımız devam ediyor

Toplam 0 * 6 * 3 *

OSB Türü

Islah İhtisas Karma
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Tablo 7.5. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına ve OSB Türüne Göre Firmaların 4. 
Hazırlık Algıları

İşletme aşamasındaki firmaların 4. sanayi devrimine hazırlık algılarının
sınıflamasına ve OSB türüne göre dağılımı

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE, 2014).
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Düşük Evet, düşünüyorum

Hayır, düşünmüyorum
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Toplam 22 * 54 100,0 33 100,0

Yüksek Evet, düşünüyorum
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Toplam 0 * 6 * 3 *

OSB Türü

Islah İhtisas Karma
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KURULUŞ AŞAMASINDA FİRMALARI OLUMLU 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER 8 

 

Bu bölümde, OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını 

olumlu etkileyen en önemli faktörler ortaya konulmuştur. Bu amaçla, araştırmaya katılan 

firmaların kuruluş aşamasında bulunan ve firmaları temsile yetkili katılımcılara 14’üncü soru 

yöneltilmiştir (Ek-1’e bakınız). Elde edilen bulgular, ülke düzeyi, OSB türü ve düzey 1 

bölgeleri ayrımı esas alınarak sunulmuştur. 

8.1.      Kuruluş Aşamasında Firmaları Olumlu Etkileyen En Önemli Yatırım Faktörleri 

Bütün sektörlerde, firmaların kuruluş aşamasında yer alan 524 katılımcının verdiği 

yanıtlara göre firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli 

faktörler ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgular, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne 

göre Tablo 8.1’te verilmiştir. Tablo 8.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en 

önemli faktörler içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım faktörü, sırasıyla 

“OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 18,9), “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” 

(% 17,0) ve “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 14,5)’dur. Diğer taraftan, 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktörler 

içerisinde oranı en düşük olan ilk üç yatırım faktörü, sırasıyla “Benzer sektörlerin 

bir arada olması” (% 1,0), “Yurtiçi veya yurtdışı pazar talebi” (% 1,1) ve “Nitelikli 

personel istihdamı” (% 1,3)’dır. 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktörler içerisinde en yüksek yüzdeye sahip 

ilk üç yatırım faktörü, sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 15,9), “İlave 

alan ihtiyacı” (% 14,3) ve “OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşvikler” 

(% 14,3)’dir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktörlerin başında % 21,5 ile 

“OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” gelmektedir. Bu faktörü sırasıyla 

“OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 19,3) ve “OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara 

sağlanan teşvikler” (% 14,8) izlemektedir. 



54

 

93 
 

 OSB türü karma olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktör, % 21,8 ile “OSB’nin pazara 

olan mesafesi”dir. Bu faktörü sırasıyla  “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 15,1) 

ve “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 14,7) takip etmektedir. 

Tablo 8.1. OSB Türüne Göre Kuruluş Aşamasında Firmaları Olumlu Etkileyen En Önemli Faktörler

ın OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları ı etkileyen en önemli faktörlerin OSB türüne göre 
dağılımı

 

Bütün sektörlerde, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en 

önemli yatırım faktörleri, düzey 1 bölgelerine göre Tablo 8.2’de sunulmuştur. Bulgular, 524 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Ortaya konulan bulgulardan, firmaları olumlu etkileyen 

en önemli yatırım faktörlerinin düzey 1 bölgelerine göre önemli farklılıklar gösterdiği 

anlaşılmaktadır. Tablo 8.2’de bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını 

olumlu etkileyen en önemli yatırım faktörleri, düzey 1 bölgelerine göre şöyledir: 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu”  (% 

17,6), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli 

faktördür. 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Benzer sektörlerin bir arada olması
Finansmana erişim

Girişimci iş fikri veya sosyal sorumluluk
İlave alan ihtiyacı
Kurulu alanın OSB içinde kalması
Nitelikli personel istihdamı
Organize bir alanda yatırım yapma ihtiyacı
OSB’lerde sunulan ofis hizmetleri
OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşvikler
OSB’nin altyapı tamamlanma durumu
OSB’nin pazara olan mesafesi
OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi
Ülkenin genel ekonomik durumu
Ülkenin genel siyasi ortamı
Yurtiçi veya yurtdışı pazar talebi
Toplam 63 100,0 223 100,0 238 100,0 524 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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 OSB türü karma olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktör, % 21,8 ile “OSB’nin pazara 

olan mesafesi”dir. Bu faktörü sırasıyla  “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 15,1) 

ve “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 14,7) takip etmektedir. 
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ın OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları ı etkileyen en önemli faktörlerin OSB türüne göre 
dağılımı

 

Bütün sektörlerde, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en 

önemli yatırım faktörleri, düzey 1 bölgelerine göre Tablo 8.2’de sunulmuştur. Bulgular, 524 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Ortaya konulan bulgulardan, firmaları olumlu etkileyen 

en önemli yatırım faktörlerinin düzey 1 bölgelerine göre önemli farklılıklar gösterdiği 

anlaşılmaktadır. Tablo 8.2’de bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını 

olumlu etkileyen en önemli yatırım faktörleri, düzey 1 bölgelerine göre şöyledir: 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu”  (% 

17,6), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli 

faktördür. 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Benzer sektörlerin bir arada olması
Finansmana erişim

Girişimci iş fikri veya sosyal sorumluluk
İlave alan ihtiyacı
Kurulu alanın OSB içinde kalması
Nitelikli personel istihdamı
Organize bir alanda yatırım yapma ihtiyacı
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OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi
Ülkenin genel ekonomik durumu
Ülkenin genel siyasi ortamı
Yurtiçi veya yurtdışı pazar talebi
Toplam 63 100,0 223 100,0 238 100,0 524 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 27,3), 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktördür. 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 21,9), 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktördür. 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” 

(% 21,4), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli 

faktördür. 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan 

teşvikler” (% 24,1), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen 

en önemli faktördür. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 28,8), 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktördür. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

22,2), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli 

faktördür. 

Tablo 8.2. Kuruluş Aşamasında Firmaları Olumlu Etkileyen En Önemli Faktörlerin Düzey 1 Bölgelerine 
Göre Dağılımı

Düzey 1 Bölgeleri Cevap Seçenekleri n % Toplam (n) 

OSB’nin altyapı tamamlanma durumu
Batı Anadol OSB’nin pazara olan mesafesi
Batı Karadeniz OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşvikler
Batı Marmara OSB’nin pazara olan mesafesi
Doğu Karadeniz İlave alan ihtiyacı
Doğu Marmara OSB’nin altyapı tamamlanma d

OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşvikler
Güneydoğu Anadolu OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşvikler
İstanbul OSB’nin pazara olan mesafesi
Kuzeydoğu Anadolu OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşvikler

Ülkenin genel ekonomik durumu
Ortadoğu Anadolu Benzer sektörlerin bir arada olması

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en 

önemli yatırım faktörleri, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 8.3’te 
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verilmiştir. Bulgular, 405 firmanın cevaplarından oluşmakta olup, bu bulgulardan öne çıkanlar 

şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktörler içerisinde oranı en yüksek 

olan ilk üç yatırım faktörü, sırasıyla “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 

19), “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 16,3) ve “Ülkenin genel ekonomik 

durumu” (% 14,1)’dur. Diğer yandan, imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktörler içerisinde 

oranı en düşük olan ilk üç yatırım faktörü, sırasıyla “Yurtiçi veya yurtdışı pazar 

talebi” (% 1,2), “Benzer sektörlerin bir arada olması” (% 1,2) ve “Arsa ve bina 

maliyetleri” (% 1,5)’dir. 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktörler içerisinde oranı en yüksek olan ilk 

üç yatırım faktörü, sırasıyla “İlave alan ihtiyacı” (% 15,4), “OSB’lere ve 

OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşvikler” (% 13,5) ve “Ülkenin genel ekonomik 

durumu” (% 13,5)’dur. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktörler içerisinde oranı en yüksek 

olan ilk üç yatırım faktörü, sırasıyla “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 

23,6), “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 16,5) ve “OSB’lere ve OSB’lerdeki 

firmalara sağlanan teşvikler” (% 14,3)’dir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktörler içerisinde oranı en yüksek 

olan ilk üç yatırım faktörü, sırasıyla “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 18,7), 

“OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 17,5) ve “Ülkenin genel ekonomik 

durumu” (% 15,2)’dur. 
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verilmiştir. Bulgular, 405 firmanın cevaplarından oluşmakta olup, bu bulgulardan öne çıkanlar 

şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktörler içerisinde oranı en yüksek 

olan ilk üç yatırım faktörü, sırasıyla “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 

19), “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 16,3) ve “Ülkenin genel ekonomik 

durumu” (% 14,1)’dur. Diğer yandan, imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktörler içerisinde 

oranı en düşük olan ilk üç yatırım faktörü, sırasıyla “Yurtiçi veya yurtdışı pazar 

talebi” (% 1,2), “Benzer sektörlerin bir arada olması” (% 1,2) ve “Arsa ve bina 

maliyetleri” (% 1,5)’dir. 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktörler içerisinde oranı en yüksek olan ilk 

üç yatırım faktörü, sırasıyla “İlave alan ihtiyacı” (% 15,4), “OSB’lere ve 

OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşvikler” (% 13,5) ve “Ülkenin genel ekonomik 

durumu” (% 13,5)’dur. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktörler içerisinde oranı en yüksek 

olan ilk üç yatırım faktörü, sırasıyla “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 

23,6), “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 16,5) ve “OSB’lere ve OSB’lerdeki 

firmalara sağlanan teşvikler” (% 14,3)’dir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktörler içerisinde oranı en yüksek 

olan ilk üç yatırım faktörü, sırasıyla “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 18,7), 

“OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 17,5) ve “Ülkenin genel ekonomik 

durumu” (% 15,2)’dur. 
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Tablo 8.3. Kuruluş Aşaması OSB Türüne Göre İmalat Sektöründe Firmaları Olumlu Etkileyen En
Önemli Faktörler

 

İmalat sektöründe, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en 

önemli yatırım faktörleri, düzey 1 bölgelerine göre Tablo 8.4’te sunulmuştur. Ortaya konulan 

bulgular, imalat sektöründe yatırım faktörlerinin düzey 1 bölgelerine göre farklılaştığını 

göstermektedir. Bulgular, 405 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 8.4’te imalat 

sektöründeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli yatırım 

faktörleri, düzey 1 bölgelerine göre şöyledir: 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 

17,9), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli 

faktördür. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 20,7),  

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktördür. 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin ulaşım merkezlerine olan 

mesafesi” (% 25,9), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen 

en önemli faktördür. 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Benzer sektörlerin bir arada olması
Finansmana erişim

Girişimci iş fikri veya sosyal sorumluluk
İlave alan ihtiyacı
Kurulu alanın OSB içinde kalması
Nitelikli personel istihdamı
Organize bir alanda yatırım yapma ihtiyacı
OSB’lerde sunulan ofis hizmetleri
OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşvikler
OSB’nin altyapı tamamlanma durumu
OSB’nin pazara olan mesafesi
OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi
Ülkenin genel ekonomik durumu
Ülkenin genel siyasi ortamı
Yurtiçi veya yurtdışı pazar talebi
Toplam 52 100,0 182 100,0 171 100,0 405 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” 

(% 24,2), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli 

faktördür. 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 22,7), firmaların 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktördür. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 26,5), 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktördür. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara 

sağlanan teşvikler” (% 22,6), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu 

etkileyen en önemli faktördür. 

Tablo 8.4. Kuruluş Aşamasında İmalat Sektöründeki Firmaları Olumlu Etkileyen En Önemli Faktörler
Düzey 1 Bölgelerine Göre Dağılımı

Düzey 1 Bölgeleri Cevap Seçenekleri n % Toplam (n) 

OSB’nin altyapı tamamlanma durumu
Batı Anadolu Ülkenin genel ekonomik durumu
Batı Karadeniz OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşvikler
Batı Marmara OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi
Doğu Karadeniz İlave alan ihtiyacı
Doğu Marmara OSB’nin altyapı tamamlanma durumu

OSB’nin pazara olan mesafesi
Güneydoğu Anadolu OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşvikler
İstanbul OSB’nin altyapı tamamlanma durumu
Kuzeydoğu Anadolu OSB’nin pazara olan mesafesi

OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşvikler
Ortadoğu Anadolu enzer sektörlerin bir arada olması

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

 

  



59

 

97 
 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” 

(% 24,2), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli 

faktördür. 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 22,7), firmaların 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktördür. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 26,5), 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu etkileyen en önemli faktördür. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara 

sağlanan teşvikler” (% 22,6), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumlu 

etkileyen en önemli faktördür. 

Tablo 8.4. Kuruluş Aşamasında İmalat Sektöründeki Firmaları Olumlu Etkileyen En Önemli Faktörler
Düzey 1 Bölgelerine Göre Dağılımı

Düzey 1 Bölgeleri Cevap Seçenekleri n % Toplam (n) 

OSB’nin altyapı tamamlanma durumu
Batı Anadolu Ülkenin genel ekonomik durumu
Batı Karadeniz OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşvikler
Batı Marmara OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi
Doğu Karadeniz İlave alan ihtiyacı
Doğu Marmara OSB’nin altyapı tamamlanma durumu

OSB’nin pazara olan mesafesi
Güneydoğu Anadolu OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşvikler
İstanbul OSB’nin altyapı tamamlanma durumu
Kuzeydoğu Anadolu OSB’nin pazara olan mesafesi

OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşvikler
Ortadoğu Anadolu enzer sektörlerin bir arada olması

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  
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KURULUŞ AŞAMASINDA FİRMALARIN 
KARŞILAŞTIĞI ENGELLER 9 

 

Bu bölümde, OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını 

olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelleri ortaya konulmuştur. Bu amaçla, araştırmaya 

katılan firmaların kuruluş aşamasında bulunan ve firmaları temsile yetkili katılımcılarına 

ankette yer alan 22’nci soru yöneltilmiştir (Ek-1’e bakınız). Bu soruya verilen yanıtlardan elde 

edilen bulgular, ülke düzeyi, OSB türü ve düzey 1 bölgelerine göre sunulmuştur. 

9.1.      Kuruluş Aşamasında Firmaların Karşılaştığı En Önemli Yatırım Engelleri 

Bütün sektörlerde, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en 

önemli yatırım engelleri, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 9.1’de 

verilmiştir. Bulgular, 519 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 9.1’e göre öne çıkan 

bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım engeli, 

sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 24,5), “Finansmana erişim” (% 

16,2) ve “Nitelikli personel istihdamı” (% 14,5)’dır. Diğer taraftan, firmaların 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelleri 

içerisinde oranı en düşük olan ilk üç yatırım engeli, sırasıyla “Bulunduğunuz ilin 

güvenlik ortamı” (% 0,2), “Firmalar arası rekabet ortamı” (% 0,2) ve “Girişimci iş 

fikri veya sosyal sorumluluk” (% 0,2)’tur. 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en yüksek 

ilk üç yatırım engeli, sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 22,6), 

“OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşviklerin yeterlilik durumu” (% 

19,4) ve “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 19,4)’dur. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en 

yüksek ilk üç yatırım engeli, sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 22,7), 

“Finansmana erişim” (% 17,3) ve “Nitelikli personel istihdamı” (% 17,3)’dır. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en 
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yüksek ilk üç yatırım engeli, sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 26,6), 

“Finansmana erişim” (% 16,5) ve “OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan 

teşviklerin yeterlilik durumu” (% 13,1)’dur. 

Tablo 9.1. OSB Türüne Göre Kuruluş Aşamasında Firmaların Karşılaştıkları En Önemli Yatırım Engelleri

ın OSB’lerdeki ilk kuruluş ka ı ı etkileyen en önemli yatı ı
türüne göre dağı ı ı

 

Bütün sektörlerde, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en 

önemli yatırım engelleri, düzey 1 bölgelerine göre Tablo 9.2’de sunulmuştur. Bulgular, 524 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 9.2’ye göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 35,3), 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli engeldir. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 41,8), 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli engeldir. 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bulunduğunuz ilin güvenlik ortamı

Bürokratik işlemler

Finansmana erişim

Firmalar arası rekabet ortamı

Girişimci iş fikri veya sosyal sorumluluk

İlave alan ihtiyacı

Kurulu alanın OSB içinde kalması

Nitelikli personel istihdamı

OSB’lerde sunulan ofis hizmetleri

OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan 
teşviklerin yeterlilik durumu

OSB’nin altyapı tamamlanma durumu

OSB’nin pazara olan mesafesi

OSB’nin ulaşım merkezlerine olan 

Ülkenin genel ekonomik durumu

Ülkenin genel siyasi ortamı

Toplam 62 100,0 220 100,0 237 100,0 519 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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KURULUŞ AŞAMASINDA FİRMALARIN 
KARŞILAŞTIĞI ENGELLER 9 

 

Bu bölümde, OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını 

olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelleri ortaya konulmuştur. Bu amaçla, araştırmaya 

katılan firmaların kuruluş aşamasında bulunan ve firmaları temsile yetkili katılımcılarına 

ankette yer alan 22’nci soru yöneltilmiştir (Ek-1’e bakınız). Bu soruya verilen yanıtlardan elde 

edilen bulgular, ülke düzeyi, OSB türü ve düzey 1 bölgelerine göre sunulmuştur. 

9.1.      Kuruluş Aşamasında Firmaların Karşılaştığı En Önemli Yatırım Engelleri 

Bütün sektörlerde, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en 

önemli yatırım engelleri, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 9.1’de 

verilmiştir. Bulgular, 519 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 9.1’e göre öne çıkan 

bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım engeli, 

sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 24,5), “Finansmana erişim” (% 

16,2) ve “Nitelikli personel istihdamı” (% 14,5)’dır. Diğer taraftan, firmaların 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelleri 

içerisinde oranı en düşük olan ilk üç yatırım engeli, sırasıyla “Bulunduğunuz ilin 

güvenlik ortamı” (% 0,2), “Firmalar arası rekabet ortamı” (% 0,2) ve “Girişimci iş 

fikri veya sosyal sorumluluk” (% 0,2)’tur. 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en yüksek 

ilk üç yatırım engeli, sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 22,6), 

“OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşviklerin yeterlilik durumu” (% 

19,4) ve “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 19,4)’dur. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en 

yüksek ilk üç yatırım engeli, sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 22,7), 

“Finansmana erişim” (% 17,3) ve “Nitelikli personel istihdamı” (% 17,3)’dır. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en 
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yüksek ilk üç yatırım engeli, sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 26,6), 

“Finansmana erişim” (% 16,5) ve “OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan 

teşviklerin yeterlilik durumu” (% 13,1)’dur. 

Tablo 9.1. OSB Türüne Göre Kuruluş Aşamasında Firmaların Karşılaştıkları En Önemli Yatırım Engelleri

ın OSB’lerdeki ilk kuruluş ka ı ı etkileyen en önemli yatı ı
türüne göre dağı ı ı

 

Bütün sektörlerde, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en 

önemli yatırım engelleri, düzey 1 bölgelerine göre Tablo 9.2’de sunulmuştur. Bulgular, 524 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 9.2’ye göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 35,3), 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli engeldir. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 41,8), 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli engeldir. 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bulunduğunuz ilin güvenlik ortamı

Bürokratik işlemler

Finansmana erişim

Firmalar arası rekabet ortamı

Girişimci iş fikri veya sosyal sorumluluk

İlave alan ihtiyacı

Kurulu alanın OSB içinde kalması

Nitelikli personel istihdamı

OSB’lerde sunulan ofis hizmetleri

OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan 
teşviklerin yeterlilik durumu

OSB’nin altyapı tamamlanma durumu

OSB’nin pazara olan mesafesi

OSB’nin ulaşım merkezlerine olan 

Ülkenin genel ekonomik durumu

Ülkenin genel siyasi ortamı

Toplam 62 100,0 220 100,0 237 100,0 519 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara 

sağlanan teşviklerin yeterlilik durumu” (% 21,9), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını olumsuz etkileyen en önemli engeldir. 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

23,7), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli 

engeldir. 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan 

teşviklerin yeterlilik durumu” (% 25,9), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını olumsuz etkileyen en önemli engeldir. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 24,5), 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli engeldir. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “Finansmana erişim” (% 22,2), firmaların 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli engeldir. 

Tablo 9.2. Kuruluş Aşamasında Firmaların Karşılaştıkları En Önemli Yatırım Engellerinin Düzey 1 
Bölgelerine Göre Dağılımı

Düzey 1 Bölgeleri Cevap Seçenekleri n % 
Toplam 

(n) 

Ülkenin genel ekonomik durumu
Batı Anadolu Ülk
Batı Karadeniz Finansmana erişim

Batı Marmara
OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşviklerin 

Doğu Karadeniz Nitelikli personel istihdamı
Doğu Marmara Ülkenin genel 

OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşviklerin 

Güneydoğu Anadolu OSB’nin altyapı tamamlanma durumu
İstanbul Ülkenin genel ekonomik durumu
Kuzeydoğu Anadolu

Finansmana erişim
Ortadoğu Anadolu Ülkenin genel ekonomik durumu

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en 

önemli yatırım engelleri, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 9.3’te 
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verilmiştir. Bulgular, 402 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 9.3’e göre öne çıkan 

bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım engeli, 

sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 23,4), “Finansmana erişim” (% 

16,9) ve “Nitelikli personel istihdamı” (% 15,9)’dır. Diğer taraftan, firmaların 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelleri 

içerisinde oranı en düşük olan ilk üç yatırım engeli, sırasıyla “Firmalar arası rekabet 

ortamı” (% 0,2), “Girişimci iş fikri veya sosyal sorumluluk” (% 0,2) ve “Kurulu 

alanın OSB içinde kalması” (% 0,2)’dır. 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en yüksek 

olan ilk üç yatırım engeli, sırasıyla “OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan 

teşviklerin yeterlilik durumu” (% 23,5), “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

21,6) ve “Nitelikli personel istihdamı” (% 15,7)’dır. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en 

yüksek olan ilk üç yatırım engeli, sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

22,1), “Nitelikli personel istihdamı” (% 19,3) ve “Finansmana erişim” (% 16,6)’dir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en 

yüksek olan ilk üç yatırım engeli, sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

25,3), “Finansmana erişim” (% 18,8) ve “Nitelikli personel istihdamı” (% 12,4)’dır.  
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 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara 

sağlanan teşviklerin yeterlilik durumu” (% 21,9), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını olumsuz etkileyen en önemli engeldir. 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

23,7), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli 

engeldir. 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan 

teşviklerin yeterlilik durumu” (% 25,9), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını olumsuz etkileyen en önemli engeldir. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 24,5), 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli engeldir. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “Finansmana erişim” (% 22,2), firmaların 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli engeldir. 

Tablo 9.2. Kuruluş Aşamasında Firmaların Karşılaştıkları En Önemli Yatırım Engellerinin Düzey 1 
Bölgelerine Göre Dağılımı

Düzey 1 Bölgeleri Cevap Seçenekleri n % 
Toplam 

(n) 

Ülkenin genel ekonomik durumu
Batı Anadolu Ülk
Batı Karadeniz Finansmana erişim

Batı Marmara
OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşviklerin 

Doğu Karadeniz Nitelikli personel istihdamı
Doğu Marmara Ülkenin genel 

OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşviklerin 

Güneydoğu Anadolu OSB’nin altyapı tamamlanma durumu
İstanbul Ülkenin genel ekonomik durumu
Kuzeydoğu Anadolu

Finansmana erişim
Ortadoğu Anadolu Ülkenin genel ekonomik durumu

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en 

önemli yatırım engelleri, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 9.3’te 
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verilmiştir. Bulgular, 402 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 9.3’e göre öne çıkan 

bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım engeli, 

sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 23,4), “Finansmana erişim” (% 

16,9) ve “Nitelikli personel istihdamı” (% 15,9)’dır. Diğer taraftan, firmaların 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelleri 

içerisinde oranı en düşük olan ilk üç yatırım engeli, sırasıyla “Firmalar arası rekabet 

ortamı” (% 0,2), “Girişimci iş fikri veya sosyal sorumluluk” (% 0,2) ve “Kurulu 

alanın OSB içinde kalması” (% 0,2)’dır. 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en yüksek 

olan ilk üç yatırım engeli, sırasıyla “OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan 

teşviklerin yeterlilik durumu” (% 23,5), “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

21,6) ve “Nitelikli personel istihdamı” (% 15,7)’dır. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en 

yüksek olan ilk üç yatırım engeli, sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

22,1), “Nitelikli personel istihdamı” (% 19,3) ve “Finansmana erişim” (% 16,6)’dir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en 

yüksek olan ilk üç yatırım engeli, sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

25,3), “Finansmana erişim” (% 18,8) ve “Nitelikli personel istihdamı” (% 12,4)’dır.  
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Tablo 9.3. İmalat Sektöründe OSB Türüne Göre Kuruluş Aşamasında Firmaların Karşılaştıkları En Önemli 
Yatırım Engelleri

 

İmalat sektöründe, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en 

önemli yatırım engelleri, düzey 1 bölgelerine göre Tablo 9.4’te sunulmuştur. Bulgular, 402 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 9.4’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 35,7), 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli engeldir. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 41,4), 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli engeldir. 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara 

sağlanan teşviklerin yeterlilik durumu” (% 22,2), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını olumsuz etkileyen en önemli engeldir. 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

23,8), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli 

engeldir. 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bürokratik işlemler

Finansmana erişim

Firmalar arası rekabet ortamı

Girişimci iş fikri veya sosyal sorumluluk

Kurulu alanın OSB içinde kalması

Nitelikli personel istihdamı

OSB’lerde sunulan ofis hizmetleri
OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan 
teşviklerin yeterlilik durumu
OSB’nin altyapı tamamlanma durumu

OSB’nin pazara olan mesafesi
OSB’nin ulaşım merkezlerine olan 

Ülkenin genel ekonomik durumu

Ülkenin genel siyasi ortamı

Toplam 51 100,0 181 100,0 170 100,0 402 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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Tablo 9.3. İmalat Sektöründe OSB Türüne Göre Kuruluş Aşamasında Firmaların Karşılaştıkları En Önemli 
Yatırım Engelleri

 

İmalat sektöründe, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en 

önemli yatırım engelleri, düzey 1 bölgelerine göre Tablo 9.4’te sunulmuştur. Bulgular, 402 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 9.4’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 35,7), 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli engeldir. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 41,4), 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli engeldir. 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara 

sağlanan teşviklerin yeterlilik durumu” (% 22,2), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını olumsuz etkileyen en önemli engeldir. 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

23,8), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli 

engeldir. 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bürokratik işlemler

Finansmana erişim

Firmalar arası rekabet ortamı

Girişimci iş fikri veya sosyal sorumluluk

Kurulu alanın OSB içinde kalması

Nitelikli personel istihdamı

OSB’lerde sunulan ofis hizmetleri
OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan 
teşviklerin yeterlilik durumu
OSB’nin altyapı tamamlanma durumu

OSB’nin pazara olan mesafesi
OSB’nin ulaşım merkezlerine olan 

Ülkenin genel ekonomik durumu

Ülkenin genel siyasi ortamı

Toplam 51 100,0 181 100,0 170 100,0 402 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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 Ege bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan 

teşviklerin yeterlilik durumu” (% 29,5), firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını olumsuz etkileyen en önemli engeldir. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 19,5), 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli engeldir. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “Nitelikli personel istihdamı” (% 29), 

firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli engeldir. 

Özetle, düzey 1 bölgelerinde bütün yatırım engelleri içerisinde oranı ağırlıklı olarak en 

yüksek olan “Ülkenin genel ekonomik durumu” engeli, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarını diğer yatırım engellerinden daha olumsuz etkilemiştir. 

Tablo 9.4. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre Kuruluş Aşamasında Firmaların Karşılaştığı En 
Önemli Yatırım Engelleri

Düzey 1 Bölgeleri Cevap Seçenekleri n % 
Toplam 

(n) 

Ülkenin genel ekonomik durumu
Batı Anadolu Ülkenin genel ekonomik durumu
Batı Karadeniz Finansmana erişim

Batı Marmara
OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşviklerin 

Doğu Karadeniz
OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşviklerin 

Doğu Marmara Ülkenin genel ekonomik durumu
OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşviklerin 

Güneydoğu Anadolu OSB’nin altyapı tamamlanma durumu
İstanbul Ülkenin genel ekonomik durumu
Kuzeydoğu Anadolu

Nitelikli personel istihdamı
Ortadoğu Anadolu Ülkenin genel ekonomik 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE, 2014).
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İŞLETME AŞAMASINDA FİRMALARI OLUMLU 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER 10 

 

Bu bölümde, araştırmanın gerçekleştiği zaman aralığında OSB’lerde işletme aşamasına 

geçmiş firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım faktörleri ortaya konulmuştur. OSB’lerde 

firmaları temsile yetkili olan katılımcılara araştırma esnasında firmalarını olumlu etkileyen en 

önemli yatırım faktörlerini belirtmeleri için ankette yer alan 32’nci soru yöneltilmiştir (Ek-1’e 

bakınız). Bu soruya verilen yanıtlardan elde edilen bulgular, ülke düzeyi, OSB türü ve düzey 1 

bölgeleri ayrımı esas alınarak sunulmuştur. 

10.1.    İşletme Aşamasında Firmaları Olumlu Etkileyen En Önemli Yatırım Faktörleri 

Bütün sektörlerde, işletme aşamasına geçmiş firmaları olumlu etkileyen en önemli 

yatırım faktörleri, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 10.1’te verilmiştir. 

Bulgular, OSB’lerde işletme aşamasına geçmiş 821 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. 

Tablo 10.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, firmaları işletme aşamasında olumlu etkileyen en önemli faktörler 

içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım faktörü, sırasıyla “OSB’nin pazara 

olan mesafesi” (% 19,5), “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 17,4) ve 

“Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 12,4)’dur. Diğer taraftan, firmaları işletme 

aşamasında olumlu etkileyen en önemli faktörler içerisinde oranı en düşük olan ilk 

üç yatırım faktörü, sırasıyla “Benzer sektörlerin bir arada olması” (% 0,1), “Kurulu 

alanın OSB içinde kalması” (% 0,2) ve “Organize bir alanda yatırım yapma ihtiyacı” 

(% 0,2)’dır. 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en 

önemli faktörler içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım faktörü, sırasıyla 

“OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi” (% 12,3), “OSB’lere ve OSB’lerdeki 

firmalara sağlanan teşvikler” (% 11,3) ve “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 

11,3)’dir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen 

en önemli faktörler içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım faktörü, sırasıyla 

“OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 24,6), “OSB’nin pazara olan mesafesi” 

(% 20,5) ve “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 11,6)’dur.  
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İŞLETME AŞAMASINDA FİRMALARI OLUMLU 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER 10 

 

Bu bölümde, araştırmanın gerçekleştiği zaman aralığında OSB’lerde işletme aşamasına 

geçmiş firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım faktörleri ortaya konulmuştur. OSB’lerde 

firmaları temsile yetkili olan katılımcılara araştırma esnasında firmalarını olumlu etkileyen en 

önemli yatırım faktörlerini belirtmeleri için ankette yer alan 32’nci soru yöneltilmiştir (Ek-1’e 

bakınız). Bu soruya verilen yanıtlardan elde edilen bulgular, ülke düzeyi, OSB türü ve düzey 1 

bölgeleri ayrımı esas alınarak sunulmuştur. 

10.1.    İşletme Aşamasında Firmaları Olumlu Etkileyen En Önemli Yatırım Faktörleri 

Bütün sektörlerde, işletme aşamasına geçmiş firmaları olumlu etkileyen en önemli 

yatırım faktörleri, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 10.1’te verilmiştir. 

Bulgular, OSB’lerde işletme aşamasına geçmiş 821 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. 

Tablo 10.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, firmaları işletme aşamasında olumlu etkileyen en önemli faktörler 

içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım faktörü, sırasıyla “OSB’nin pazara 

olan mesafesi” (% 19,5), “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 17,4) ve 

“Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 12,4)’dur. Diğer taraftan, firmaları işletme 

aşamasında olumlu etkileyen en önemli faktörler içerisinde oranı en düşük olan ilk 

üç yatırım faktörü, sırasıyla “Benzer sektörlerin bir arada olması” (% 0,1), “Kurulu 

alanın OSB içinde kalması” (% 0,2) ve “Organize bir alanda yatırım yapma ihtiyacı” 

(% 0,2)’dır. 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en 

önemli faktörler içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım faktörü, sırasıyla 

“OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi” (% 12,3), “OSB’lere ve OSB’lerdeki 

firmalara sağlanan teşvikler” (% 11,3) ve “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 

11,3)’dir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen 

en önemli faktörler içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım faktörü, sırasıyla 

“OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 24,6), “OSB’nin pazara olan mesafesi” 

(% 20,5) ve “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 11,6)’dur.  
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 OSB türü karma olan OSB’lerde, işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen 

en önemli faktörler içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım faktörü, “OSB’nin 

pazara olan mesafesi” (% 20,9), “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 13,5) 

ve “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 13,5)’dur. 

Tablo 10.1. OSB Türüne Göre İşletme Aşamasında Firmaları Olumlu Etkileyen En Önemli Faktörler

İşletme aşamasında firmaları olumlu etkileyen en önemli faktörlerin OSB türüne göre dağılımı

 

Bütün sektörlerde, OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en 

önemli yatırım faktörleri, düzey 1 bölgelerine göre Tablo 10.2’de sunulmuştur. Bulgular, 821 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 10.2’ye göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi” (% 

20,5), işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım 

faktörüdür. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 23,4), 

işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım faktörüdür. 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Benzer sektörlerin bir arada olması

Finansmana erişim

Girişimci iş fikri veya sosyal sorumluluk

Kurulu alanın OSB içinde kalması

Nitelikli personel istihdamı

Olumlu faktör yok

Organize bir alanda yatırım yapma ihtiyacı

OSB’lerde sunulan ofis hizmetleri

OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan 
teşvikler

OSB’nin altyapı tamamlanma durumu

OSB’nin pazara olan mesafesi

OSB’nin ulaşım merkezlerine olan 

Ülkenin genel ekonomik durumu

Ülkenin genel siyasi ortamı

Yurtiçi veya yurtdışı pazar talebi

Toplam 106 100,0 337 100,0 378 100,0 821 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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 OSB türü karma olan OSB’lerde, işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen 

en önemli faktörler içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım faktörü, “OSB’nin 

pazara olan mesafesi” (% 20,9), “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 13,5) 

ve “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 13,5)’dur. 

Tablo 10.1. OSB Türüne Göre İşletme Aşamasında Firmaları Olumlu Etkileyen En Önemli Faktörler

İşletme aşamasında firmaları olumlu etkileyen en önemli faktörlerin OSB türüne göre dağılımı

 

Bütün sektörlerde, OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en 

önemli yatırım faktörleri, düzey 1 bölgelerine göre Tablo 10.2’de sunulmuştur. Bulgular, 821 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 10.2’ye göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi” (% 

20,5), işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım 

faktörüdür. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 23,4), 

işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım faktörüdür. 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Benzer sektörlerin bir arada olması

Finansmana erişim

Girişimci iş fikri veya sosyal sorumluluk

Kurulu alanın OSB içinde kalması

Nitelikli personel istihdamı

Olumlu faktör yok

Organize bir alanda yatırım yapma ihtiyacı

OSB’lerde sunulan ofis hizmetleri

OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan 
teşvikler

OSB’nin altyapı tamamlanma durumu

OSB’nin pazara olan mesafesi

OSB’nin ulaşım merkezlerine olan 

Ülkenin genel ekonomik durumu

Ülkenin genel siyasi ortamı

Yurtiçi veya yurtdışı pazar talebi

Toplam 106 100,0 337 100,0 378 100,0 821 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

26,7), işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım 

faktörüdür. 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 

20,3), işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım 

faktörüdür. 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” 

(% 25,7), işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım 

faktörüdür. 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 16,1), işletme 

aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım faktörüdür. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 28,8), işletme 

aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım faktörüdür. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 23,3), 

işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım faktörüdür. 

Tablo 10.2. İşletme Aşamasında Firmaları Olumlu Etkileyen En Önemli Faktörlerin Düzey 1 Bölgeler
Göre Dağılımı

Düzey 1 Bölgeleri Cevap Seçenekleri n % Toplam (n) 

OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi
Batı Anadolu OSB’nin pazara olan mesafesi
Batı Karadeniz Ülkenin genel ekonomik durumu
Batı Marmara SB’nin altyapı tamamlanma durumu
Doğu Karadeniz OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşvikler
Doğu Marmara OSB’nin altyapı tamamlanma durumu

OSB’nin pazara olan mesafesi
Güneydoğu Anadolu Ülkenin genel
İstanbul OSB’nin pazara olan mesafesi
Kuzeydoğu Anadolu OSB’nin pazara olan mesafesi

OSB’nin pazara olan mesafesi
Ortadoğu Anadolu Ülkenin genel siyasi ortamı

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım 

faktörleri, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 10.3’te sunulmuştur. 
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Bulgular, 649 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 10.3’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en 

önemli yatırım faktörleri içerisinde oranı en yüksek olan ilk iki faktör, sırasıyla 

“OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 18) ve “OSB’nin pazara olan mesafesi” 

(% 17,7)’dir. Diğer taraftan,  OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaları olumlu 

etkileyen en önemli yatırım faktörleri içerisinde oranı en düşük olan ilk iki faktör, 

sırasıyla “Benzer sektörlerin bir arada olması” (% 0,2) ve “Kurulu alanının OSB 

içinde kalması” (% 0,3)’dır. 

 Islah OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım 

faktörleri içerisinde oranı en yüksek olan faktör, “OSB’nin ulaşım merkezlerine olan 

mesafesi” (% 12,8) iken, oranı en düşük olan faktör, “Benzer sektörlerin bir arada 

olması”dır. 

 İhtisas OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli 

yatırım faktörleri içerisinde oranı en yüksek olan faktör, “OSB’nin altyapı 

tamamlanma durumu” (% 26,5) iken, oranı en düşük olan faktör, “Benzer sektörlerin 

bir arada olması” (% 0,0)’dır. 

 Karma OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli 

yatırım faktörleri içerisinde oranı en yüksek olan faktör, “OSB’nin pazara olan 

mesafesi” (% 19) iken, oranı en düşük olan ilk iki faktör, “Kurulu alanın OSB içinde 

kalması” ve “Organize bir alanda yatırım yapma ihtiyacı”dır. 
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Bulgular, 649 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 10.3’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en 

önemli yatırım faktörleri içerisinde oranı en yüksek olan ilk iki faktör, sırasıyla 

“OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 18) ve “OSB’nin pazara olan mesafesi” 

(% 17,7)’dir. Diğer taraftan,  OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaları olumlu 

etkileyen en önemli yatırım faktörleri içerisinde oranı en düşük olan ilk iki faktör, 

sırasıyla “Benzer sektörlerin bir arada olması” (% 0,2) ve “Kurulu alanının OSB 

içinde kalması” (% 0,3)’dır. 

 Islah OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım 

faktörleri içerisinde oranı en yüksek olan faktör, “OSB’nin ulaşım merkezlerine olan 

mesafesi” (% 12,8) iken, oranı en düşük olan faktör, “Benzer sektörlerin bir arada 

olması”dır. 

 İhtisas OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli 

yatırım faktörleri içerisinde oranı en yüksek olan faktör, “OSB’nin altyapı 

tamamlanma durumu” (% 26,5) iken, oranı en düşük olan faktör, “Benzer sektörlerin 

bir arada olması” (% 0,0)’dır. 

 Karma OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli 

yatırım faktörleri içerisinde oranı en yüksek olan faktör, “OSB’nin pazara olan 

mesafesi” (% 19) iken, oranı en düşük olan ilk iki faktör, “Kurulu alanın OSB içinde 

kalması” ve “Organize bir alanda yatırım yapma ihtiyacı”dır. 
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Tablo 10.3. İmalat Sektöründe OSB Türüne Göre İşletme Aşamasında Firmaları Olumlu Etkileyen En 
Önemli Faktörler

 

İmalat sektöründe, işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım 

faktörleri, düzey 1 bölgelerine göre Tablo 10.4’te sunulmuştur. Bulgular, 649 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 10.4’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi” (% 

21,6), işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım 

faktörüdür. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 18,2), 

işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım faktörüdür. 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 

17), işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım faktörüdür. 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” 

(% 27,5), işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım 

faktörüdür. 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Benzer sektörlerin bir arada olması

Finansmana erişim

Girişimci iş fikri veya sosyal sorumluluk

Kurulu alanın OSB içinde kalması

Nitelikli personel istihdamı

Olumlu faktör yok

Organize bir alanda yatırım yapma ihtiyacı

OSB’lerde sunulan ofis hizmetleri

OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan 
teşvikler

OSB’nin altyapı tamamlanma durumu

OSB’nin pazara olan mesafesi

OSB’nin ulaşım merkezlerine olan 

Ülkenin genel ekonomik durumu

Ülkenin genel siyasi ortamı

Yurtiçi veya yurtdışı pazar talebi

Toplam 86 100,0 279 100,0 284 100,0 649 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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 Ege bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 17,1), 

işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım faktörüdür. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 27,1), işletme 

aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım faktörüdür. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 17,4), 

işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım faktörüdür. 

Özetle, düzey 1 bölgelerinde, OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaları olumlu 

etkileyen en önemli yatırım faktörler içerisinde ilk öne çıkan yatırım faktörü, “OSB’nin altyapı 

tamamlanma durumu”dur. 

Tablo 10.4. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre İşletme Aşamasında Firmaları Olumlu Etkileyen 
En Önemli Faktörler

Düzey 1 Bölgeleri Cevap Seçenekleri n % Toplam (n) 

OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi

Batı Anadolu OSB’nin p

Batı Karadeniz OSB’nin altyapı tamamlanma durumu

Batı Marmara OSB’nin altyapı tamamlanma durumu

Doğu Karadeniz OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi

Doğu Marmara OSB’nin altyapı tamamlanma durum

OSB’nin altyapı tamamlanma durumu

Güneydoğu Anadolu Finansmana erişim

İstanbul OSB’nin pazara olan mesafesi

Kuzeydoğu Anadolu

OSB’nin pazara olan mesafesi

Ortadoğu Anadolu OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşvikler

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE
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 Ege bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin altyapı tamamlanma durumu” (% 17,1), 

işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım faktörüdür. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 27,1), işletme 

aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım faktörüdür. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “OSB’nin pazara olan mesafesi” (% 17,4), 

işletme aşamasındaki firmaları olumlu etkileyen en önemli yatırım faktörüdür. 

Özetle, düzey 1 bölgelerinde, OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaları olumlu 

etkileyen en önemli yatırım faktörler içerisinde ilk öne çıkan yatırım faktörü, “OSB’nin altyapı 

tamamlanma durumu”dur. 

Tablo 10.4. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre İşletme Aşamasında Firmaları Olumlu Etkileyen 
En Önemli Faktörler

Düzey 1 Bölgeleri Cevap Seçenekleri n % Toplam (n) 

OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi

Batı Anadolu OSB’nin p

Batı Karadeniz OSB’nin altyapı tamamlanma durumu

Batı Marmara OSB’nin altyapı tamamlanma durumu

Doğu Karadeniz OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi

Doğu Marmara OSB’nin altyapı tamamlanma durum

OSB’nin altyapı tamamlanma durumu

Güneydoğu Anadolu Finansmana erişim

İstanbul OSB’nin pazara olan mesafesi

Kuzeydoğu Anadolu

OSB’nin pazara olan mesafesi

Ortadoğu Anadolu OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşvikler

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE
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İŞLETME AŞAMASINDA FİRMALARIN KARŞILAŞTIĞI 
ENGELLER 11 

 

Bu bölümde, araştırmanın gerçekleştirildiği zaman aralığında OSB’lerde işletme 

aşamasına geçmiş firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelleri incelenmiştir. 

Firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engellerini öğrenmek için firmaları temsile 

yetkili olan cevaplayıcılara ankette yer alan 36’ncı soru yöneltilmiştir (Ek-1’e bakınız). Bu 

soruya verilen yanıtlardan elde edilen bulgular, ülke düzeyi, OSB türü ve düzey 1 bölgelerine 

göre sunulmuştur. 

11.1.    İşletme Aşamasında Firmaların Karşılaştığı En Önemli Yatırım Engelleri 

Bütün sektörlerde, OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en 

önemli yatırım engelleri, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 11.1’de 

sunulmuştur. Bulgular, 837 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 11.1’e göre öne çıkan 

bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, firmaları işletme aşamasında olumsuz etkileyen en önemli yatırım 

engelleri içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım engeli, sırasıyla “Ülkenin 

genel ekonomik durumu” (% 46,2), “Girdi maliyetleri” (% 20,3) ve “Finansmana 

erişim” (% 15,5)’dir. Diğer taraftan, firmaları işletme aşamasında olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en düşük olan ilk üç yatırım engeli, 

sırasıyla “Bürokratik işlemler” (% 0,1), “Firmalar arası rekabet ortamı” (% 0,2) ve 

“Arsa ve bina maliyetleri” (% 0,2)’dir. 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım engeli, 

sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 42,9), “Girdi maliyetleri” (% 17,0) 

ve “Nitelikli personel istihdamı” (% 11,6)’dır. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım engeli, 

sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 44), “Girdi maliyetleri” (% 22,2) ve 

“Finansmana erişim” (% 17,5)’dir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım engeli, 
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İŞLETME AŞAMASINDA FİRMALARIN KARŞILAŞTIĞI 
ENGELLER 11 

 

Bu bölümde, araştırmanın gerçekleştirildiği zaman aralığında OSB’lerde işletme 

aşamasına geçmiş firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelleri incelenmiştir. 

Firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engellerini öğrenmek için firmaları temsile 

yetkili olan cevaplayıcılara ankette yer alan 36’ncı soru yöneltilmiştir (Ek-1’e bakınız). Bu 

soruya verilen yanıtlardan elde edilen bulgular, ülke düzeyi, OSB türü ve düzey 1 bölgelerine 

göre sunulmuştur. 

11.1.    İşletme Aşamasında Firmaların Karşılaştığı En Önemli Yatırım Engelleri 

Bütün sektörlerde, OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en 

önemli yatırım engelleri, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 11.1’de 

sunulmuştur. Bulgular, 837 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 11.1’e göre öne çıkan 

bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, firmaları işletme aşamasında olumsuz etkileyen en önemli yatırım 

engelleri içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım engeli, sırasıyla “Ülkenin 

genel ekonomik durumu” (% 46,2), “Girdi maliyetleri” (% 20,3) ve “Finansmana 

erişim” (% 15,5)’dir. Diğer taraftan, firmaları işletme aşamasında olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en düşük olan ilk üç yatırım engeli, 

sırasıyla “Bürokratik işlemler” (% 0,1), “Firmalar arası rekabet ortamı” (% 0,2) ve 

“Arsa ve bina maliyetleri” (% 0,2)’dir. 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım engeli, 

sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 42,9), “Girdi maliyetleri” (% 17,0) 

ve “Nitelikli personel istihdamı” (% 11,6)’dır. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım engeli, 

sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 44), “Girdi maliyetleri” (% 22,2) ve 

“Finansmana erişim” (% 17,5)’dir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım engeli, 
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sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 49,2), “Girdi maliyetleri” (% 19,6) 

ve “Finansmana erişim” (% 15,7)’dir. 

Tablo 11.1. OSB Türüne Göre İşletme Aşamasında Firmaların Karşılaştıkları En Önemli Yatırım Engelleri

 

Bütün sektörlerde, OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en 

önemli yatırım engelleri, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 11.2’de sunulmuştur. 

Bulgular, 837 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 11.2’ye göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, “Girdi maliyetleri” (% 35,6), işletme 

aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engeli olarak öne 

çıkmıştır. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 50,6), 

işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engeli olarak 

öne çıkmıştır. 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

67,7), işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engeli 

olarak öne çıkmıştır. 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Ülkenin genel ekonomik durumu

Finansmana erişim

Nitelikli personel istihdamı

OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan 
teşviklerin yeterlilik durumu

Ülkenin genel siyasi ortamı

OSB’nin altyapı tamamlanma durumu

OSB’nin ulaşım merkezlerine olan 

OSB’lerde sunulan ofis hizmetleri

OSB’nin pazara olan mesafesi

Firmalar arası rekabet ortamı

Bürokratik işlemler

Toplam 112 100,0 343 100,0 382 100,0 837 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

46,4), işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engeli 

olarak öne çıkmıştır. 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 45), 

işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engeli olarak 

öne çıkmıştır. 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 48,8), işletme 

aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engeli olarak öne 

çıkmıştır. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 45,5), 

işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engeli olarak 

öne çıkmıştır. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

49,2), işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engeli 

olarak öne çıkmıştır. 

Özetle, düzey 1 bölgelerinde, OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaları olumsuz 

etkileyen en önemli yatırım engelleri içerisinde ağırlıklı olarak öne çıkan yatırım engeli, 

“Ülkenin genel ekonomik durumu”dur. 
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 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

46,4), işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engeli 

olarak öne çıkmıştır. 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 45), 

işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engeli olarak 

öne çıkmıştır. 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 48,8), işletme 

aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engeli olarak öne 

çıkmıştır. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 45,5), 

işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engeli olarak 

öne çıkmıştır. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

49,2), işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engeli 

olarak öne çıkmıştır. 

Özetle, düzey 1 bölgelerinde, OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaları olumsuz 

etkileyen en önemli yatırım engelleri içerisinde ağırlıklı olarak öne çıkan yatırım engeli, 

“Ülkenin genel ekonomik durumu”dur. 
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Tablo 11.2. İşletme Aşamasında Firmaların Karşılaştıkları En Önemli Yatırım Engellerinin Düzey 1 
Bölgelerine Göre Dağılımı

Düzey 1 Bölgeleri Yatırım Engeli n % 
Toplam 

(n) 

ı Anadolu Ülkenin genel ekonomik durumu

Batı Karadeniz Ülkenin genel ekonomik durumu

Batı Marmara Ülkenin genel ekonomik durumu

Doğu Karadeniz
OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşviklerin 

Doğu Marmara Ülkenin genel ekonomik durumu

Ülkenin genel ekonomik durumu

Güneydoğu Anadolu Ülkenin genel ekonomik durumu

İstanbul Ülkenin genel ekonomik durumu

Kuzeydoğu Anadolu

Ülkenin genel ekonomik durumu

Ortadoğu Anadolu Ülkenin genel ekonomik durumu

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım 

engelleri, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 11.3’te sunulmuştur. 

Bulgular, 660 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 11.3’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir:  

 Ülke düzeyinde, firmaları işletme aşamasında olumsuz etkileyen en önemli yatırım 

engelleri içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım engeli, sırasıyla “Ülkenin 

genel ekonomik durumu” (% 45,2), “Girdi maliyetleri” (% 21,5) ve “Finansmana 

erişim” (% 15)’dir. Diğer taraftan, firmaları işletme aşamasında olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en düşük olan ilk üç yatırım engeli, 

sırasıyla “Bürokratik işlemler” (% 0,2), “Arsa ve bina maliyetleri” (% 0,2) ve 

“Firmalar arası rekabet ortamı” (% 0,3)’dır. 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım engeli, 

sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 42,2), “Girdi maliyetleri” (% 17,8) 

ve “Nitelikli personel istihdamı” (% 10)’dır. 
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 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım engeli, 

sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 42), “Girdi maliyetleri” (% 23,3) ve 

“Finansmana erişim” (% 17,3)’dir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım engeli, 

sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 49,1), “Girdi maliyetleri” (% 20,9) 

ve “Finansmana erişim” (% 15)’dir. 

Tablo 11.3. İmalat Sektöründe OSB Türüne Göre İşletme Aşamasında Firmaların Karşılaştıkları En 
Önemli Yatırım Engelleri 

 

İmalat sektöründe, işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım 

engelleri, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 11.4’te sunulmuştur. Bulgular, 660 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 11.4’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, “Girdi maliyetleri” (% 40,5), işletme 

aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelidir. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 46,7), 

işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelidir. 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Ülkenin genel ekonomik durumu

Finansmana erişim

Nitelikli personel istihdamı

OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan 
teşviklerin yeterlilik durumu

Ülkenin genel siyasi ortamı

OSB’nin altyapı tamamlanma durumu

OSB’nin pazara olan mesafesi

OSB’lerde sunulan ofis hizmetleri

OSB’nin ulaşım merkezlerine olan 

Firmalar arası rekabet ortamı

Bürokratik işlemler

Toplam 90 100,0 283 100,0 287 100,0 660 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım engeli, 

sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 42), “Girdi maliyetleri” (% 23,3) ve 

“Finansmana erişim” (% 17,3)’dir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen 

en önemli yatırım engelleri içerisinde oranı en yüksek olan ilk üç yatırım engeli, 

sırasıyla “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 49,1), “Girdi maliyetleri” (% 20,9) 

ve “Finansmana erişim” (% 15)’dir. 

Tablo 11.3. İmalat Sektöründe OSB Türüne Göre İşletme Aşamasında Firmaların Karşılaştıkları En 
Önemli Yatırım Engelleri 

 

İmalat sektöründe, işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım 

engelleri, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 11.4’te sunulmuştur. Bulgular, 660 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 11.4’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, “Girdi maliyetleri” (% 40,5), işletme 

aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelidir. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 46,7), 

işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelidir. 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Ülkenin genel ekonomik durumu

Finansmana erişim

Nitelikli personel istihdamı

OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan 
teşviklerin yeterlilik durumu

Ülkenin genel siyasi ortamı

OSB’nin altyapı tamamlanma durumu

OSB’nin pazara olan mesafesi

OSB’lerde sunulan ofis hizmetleri

OSB’nin ulaşım merkezlerine olan 

Firmalar arası rekabet ortamı

Bürokratik işlemler

Toplam 90 100,0 283 100,0 287 100,0 660 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

45,3), işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelidir. 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

44,1), işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelidir. 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 47,8), işletme 

aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelidir. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 44,1), 

işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelidir. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, “Ülkenin genel ekonomik durumu” (% 

52,1), işletme aşamasındaki firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelidir.  

Özetle, düzey 1 bölgelerinde, bütün sektörlerdeki firmalarda olduğu gibi imalat 

sektöründe de firmaları olumsuz etkileyen en önemli yatırım engelleri içerisinde ağırlıklı olarak 

öne çıkan yatırım engelinin “Ülkenin genel ekonomik durumu” olduğu görülmektedir. 

Tablo 11.4. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre İşletme Aşamasında Firmaların Karşılaştığı En 
Önemli Yatırım Engelleri

Düzey 1 Bölgeleri Yatırım Engeli n % 
Toplam 

(n) 

Batı Anadolu Ülkenin genel ekonomik durumu

Batı Karadeniz Ülkenin genel eko

Batı Marmara Ülkenin genel ekonomik durumu

Doğu Karadeniz
OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşviklerin 

Doğu Marmara Ülkenin genel ekonomik durumu

Ülkenin genel ekonomik d

Güneydoğu Anadolu Ülkenin genel ekonomik durumu

İstanbul Ülkenin genel ekonomik durumu

Kuzeydoğu Anadolu

Ülkenin genel ekonomik durumu

Ortadoğu Anadolu Ülkenin genel e

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE
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OSB’NİN BULUNDUĞU İLİN GÜVENLİK ORTAMI 12 
 

Bu bölümde, araştırmanın gerçekleştirildiği zaman aralığında OSB’nin bulunduğu ilin 

güvenlik ortamının OSB’lerde işletme aşamasına geçmiş firmalara etkisi incelenmiştir. Bu 

amaçla, OSB’lerde işletme aşamasına geçmiş firmaları temsile yetkili olan katılımcılara ankette 

yer alan 29’uncu soru yöneltilmiştir (Ek-1’e bakınız). Bu soruya verilen yanıtlardan elde edilen 

bulgular, ülke düzeyi, OSB türü ve düzey 1 bölgeleri ayrımı esas alınarak sunulmuştur. 

12.1.    OSB’nin Bulunduğu İlin Güvenlik Ortamının İşletme Aşamasındaki Firmalara  

            Etkisi                        

Bu kısımda, ilk olarak OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmalara etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 12.1’de 

sunulmuştur. Bulgular, 839 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 12.1’e göre öne çıkan 

bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı, firmaların % 52,5’ini 

olumlu, % 7,5’ini ise olumsuz etkilemiştir. Diğer taraftan, ülke düzeyinde, OSB’nin 

bulunduğu ilin güvenlik ortamı, firmaların % 9,8’ini “Çok Olumlu”, % 2,6’sını ise 

“Çok Olumsuz” etkilemiştir. 

 Islah OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı, firmaların % 50,9’unu 

olumlu, % 12,6’sını ise olumsuz etkilemiştir. Diğer taraftan, OSB’nin bulunduğu 

ilin güvenlik ortamı, ıslah OSB’lerdeki firmaların % 5,4’ünü “Çok Olumlu”, % 

0,9’unu ise “Çok Olumsuz” etkilemiştir. 

 İhtisas OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı, firmaların % 49’unu 

olumlu, % 8,3’ünü ise olumsuz etkilemiştir. Diğer taraftan, OSB’nin bulunduğu ilin 

güvenlik ortamı, ihtisas OSB’lerdeki firmaların % 10’unu “Çok Olumlu”, % 2,1’ini 

ise “Çok Olumsuz” etkilemiştir.  

 Karma OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı, firmaların % 56’sını 

olumlu,  % 7,7’sini ise olumsuz etkilemiştir. Diğer taraftan, OSB’nin bulunduğu ilin 

güvenlik ortamı, karma OSB’lerdeki firmaların % 10,9’unu “Çok Olumlu”, % 

3,6’sını ise “Çok Olumsuz” etkilemiştir. 
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Tablo 12.1. OSB’nin Bulunduğu İlin Güvenlik Ortamı 

OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamının işletme aşamasındaki firmalara etkisinin OSB türüne göre 
yüzdesel dağılımı

 

Bütün sektörlerde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik durumunun OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmalara etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 12.2’de verilmiştir. 

Bulgular, 839 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 12.2’ye göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı, 

firmaların % 57,1’ini olumlu, % 4,8’ini ise olumsuz etkilemiştir. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı, 

firmaların % 48,8’ini olumlu, % 6,3’ünü ise olumsuz etkilemiştir. 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı, 

firmaların % 42’sini olumlu, % 12,9’unu ise olumsuz etkilemiştir. 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı,  

firmaların % 54,4’ünü olumlu, %2,9’unu ise olumsuz etkilemiştir. 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı, 

firmaların % 50,6’sını olumlu, % 5,1’ini ise olumsuz etkilemiştir. 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı, firmaların 

% 64,3’ünü olumlu, % 10,3’ünü ise olumsuz etkilemiştir. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı, 

firmaların % 49,4’ünü olumlu, % 10,7’sini ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı, 

firmaların % 56,9’unu olumlu, % 9,3’ünü ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamından olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Batı Karadeniz iken, en düşük olduğu düzey 1 

bölgesi, Batı Marmara’dır. Diğer taraftan, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamından olumlu 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 112 100,0 341 100,0 386 100,0 839 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Ege iken, en düşük olduğu 

düzey 1 bölgesi, Batı Karadeniz’dir. 

Ancak, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamından “Çok Olumlu” etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Ege (% 19,5) iken, en düşük olduğu 

düzey 1 bölgesi, Doğu Marmara (% 6,2)’dır. Diğer yandan, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik 

ortamından “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, 

Orta Anadolu (% 6,2) iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgeleri,  Akdeniz, Batı Karadeniz ve 

Batı Marmara’dır. 

Tablo 12.2. Düzey 1 Bölgelerine Göre OSB’nin Bulunduğu İlin Güvenlik Ortamı

OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamının işletme aşamasındaki firmalara etkisinin düzey 1 bölgelerine 
göre yüzdesel dağılımı

 
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

 

 

  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Tablo 12.1. OSB’nin Bulunduğu İlin Güvenlik Ortamı 

OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamının işletme aşamasındaki firmalara etkisinin OSB türüne göre 
yüzdesel dağılımı

 

Bütün sektörlerde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik durumunun OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmalara etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 12.2’de verilmiştir. 

Bulgular, 839 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 12.2’ye göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı, 

firmaların % 57,1’ini olumlu, % 4,8’ini ise olumsuz etkilemiştir. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı, 

firmaların % 48,8’ini olumlu, % 6,3’ünü ise olumsuz etkilemiştir. 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı, 

firmaların % 42’sini olumlu, % 12,9’unu ise olumsuz etkilemiştir. 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı,  

firmaların % 54,4’ünü olumlu, %2,9’unu ise olumsuz etkilemiştir. 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı, 

firmaların % 50,6’sını olumlu, % 5,1’ini ise olumsuz etkilemiştir. 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı, firmaların 

% 64,3’ünü olumlu, % 10,3’ünü ise olumsuz etkilemiştir. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı, 

firmaların % 49,4’ünü olumlu, % 10,7’sini ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamı, 

firmaların % 56,9’unu olumlu, % 9,3’ünü ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamından olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Batı Karadeniz iken, en düşük olduğu düzey 1 

bölgesi, Batı Marmara’dır. Diğer taraftan, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamından olumlu 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 112 100,0 341 100,0 386 100,0 839 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Ege iken, en düşük olduğu 

düzey 1 bölgesi, Batı Karadeniz’dir. 

Ancak, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamından “Çok Olumlu” etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Ege (% 19,5) iken, en düşük olduğu 

düzey 1 bölgesi, Doğu Marmara (% 6,2)’dır. Diğer yandan, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik 

ortamından “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, 

Orta Anadolu (% 6,2) iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgeleri,  Akdeniz, Batı Karadeniz ve 

Batı Marmara’dır. 

Tablo 12.2. Düzey 1 Bölgelerine Göre OSB’nin Bulunduğu İlin Güvenlik Ortamı

OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamının işletme aşamasındaki firmalara etkisinin düzey 1 bölgelerine 
göre yüzdesel dağılımı

 
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

 

 

  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu



84

 

123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 
 

SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE GELEN GÖÇMENLER 13 
 

Bu bölümde, araştırmanın gerçekleştirildiği zaman aralığında Suriye’den Türkiye’ye 

gelen göçmenlerin OSB’lerde işletme aşamasına geçmiş firmalara etkisi ele alınmıştır. Bu 

amaçla, OSB’lerde firmaları temsile yetkili olan cevaplayıcılara ankette 30’uncu soru setinin 

2’nci sıra (30b)’sındaki soru yöneltilmiştir (Ek-1’e bakınız). Bu soruya verilen yanıtlardan elde 

edilen bulgular, ülke düzeyi, OSB türü ve düzey 1 bölgelerine göre sunulmuştur. 

13.1.    Suriye’den Türkiye’ye Gelen Göçmenlerin İşletme Aşamasındaki Firmalara 

             Etkisi 
 

Bu kısımda, ilk olarak Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerin OSB’lerde işletme 

aşamasına geçmiş firmalara etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 

13.1’de sunulmuştur. Bulgular, 824 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 13.1’e göre 

öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenler, firmaların % 5,7’sini 

olumlu, % 42,6’sını ise olumsuz etkilemiştir. Diğer taraftan, ülke düzeyinde, 

Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenler, firmaların % 0,7’sini “Çok Olumlu”, % 

21,2’sini ise “Çok Olumsuz” etkilemiştir. 

 Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenler, OSB türü ıslah olan OSB’lerdeki 

firmaların % 40,1’ini, OSB türü ihtisas olan OSB’lerdeki firmaların % 44’ünü, OSB 

türü karma olan OSB’lerdeki firmaların ise % 42,1’ini olumsuz etkilemiştir. Bu 

bulgulardan Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerden olumsuz etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türünün ihtisas OSB’ler olduğu 

görülmektedir. 

 Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenler, OSB türü ıslah olan OSB’lerdeki 

firmaların % 20,5’ini, OSB türü ihtisas olan OSB’lerdeki firmaların % 22’sini, OSB 

türü karma olan OSB’lerdeki firmaların ise % 20,8’ini “Çok Olumsuz” etkilemiştir. 

Bu bulgulardan Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerden “Çok Olumsuz” 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türünün ihtisas OSB’ler olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE GELEN GÖÇMENLER 13 
 

Bu bölümde, araştırmanın gerçekleştirildiği zaman aralığında Suriye’den Türkiye’ye 

gelen göçmenlerin OSB’lerde işletme aşamasına geçmiş firmalara etkisi ele alınmıştır. Bu 

amaçla, OSB’lerde firmaları temsile yetkili olan cevaplayıcılara ankette 30’uncu soru setinin 

2’nci sıra (30b)’sındaki soru yöneltilmiştir (Ek-1’e bakınız). Bu soruya verilen yanıtlardan elde 

edilen bulgular, ülke düzeyi, OSB türü ve düzey 1 bölgelerine göre sunulmuştur. 

13.1.    Suriye’den Türkiye’ye Gelen Göçmenlerin İşletme Aşamasındaki Firmalara 

             Etkisi 
 

Bu kısımda, ilk olarak Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerin OSB’lerde işletme 

aşamasına geçmiş firmalara etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 

13.1’de sunulmuştur. Bulgular, 824 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 13.1’e göre 

öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenler, firmaların % 5,7’sini 

olumlu, % 42,6’sını ise olumsuz etkilemiştir. Diğer taraftan, ülke düzeyinde, 

Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenler, firmaların % 0,7’sini “Çok Olumlu”, % 

21,2’sini ise “Çok Olumsuz” etkilemiştir. 

 Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenler, OSB türü ıslah olan OSB’lerdeki 

firmaların % 40,1’ini, OSB türü ihtisas olan OSB’lerdeki firmaların % 44’ünü, OSB 

türü karma olan OSB’lerdeki firmaların ise % 42,1’ini olumsuz etkilemiştir. Bu 

bulgulardan Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerden olumsuz etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türünün ihtisas OSB’ler olduğu 

görülmektedir. 

 Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenler, OSB türü ıslah olan OSB’lerdeki 

firmaların % 20,5’ini, OSB türü ihtisas olan OSB’lerdeki firmaların % 22’sini, OSB 

türü karma olan OSB’lerdeki firmaların ise % 20,8’ini “Çok Olumsuz” etkilemiştir. 

Bu bulgulardan Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerden “Çok Olumsuz” 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türünün ihtisas OSB’ler olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Tablo 13.1. ’den Türkiye’ye Gelen Göçmenler 

Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerin işletme aşamasındaki firmalara etkisinin OSB türüne göre 
yüzdesel dağılımı

 

Düzey 1 bölge sınıflamasına göre Suriye’den Türkiyeye gelen göçmenlerin işletme 

aşamasındaki firmalara etkisi, Tablo 13.2’de verilmiştir. Bulgular, 824 firmanın cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 13.2’ye göre öne çıkan bulgular şöyledir:  

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, Suriye’den Türkiyeye gelen göçmenler, 

firmaların % 44’ünü olumsuz, % 9,8’ini ise olumlu etkilemiştir. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, Suriye’den Türkiyeye gelen göçmenler, 

firmaların % 41’ini olumsuz, % 7,7’sini ise olumlu etkilemiştir. 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, Suriye’den Türkiyeye gelen göçmenler, 

firmaların % 40’ını olumsuz, % 3,3’ünü ise olumlu etkilemiştir. 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, Suriye’den Türkiyeye gelen göçmenler, 

firmaların % 54,4’ünü olumsuz, % 1,5’ini ise olumlu etkilemiştir. 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, Suriye’den Türkiyeye gelen göçmenler, 

firmaların % 34,9’unu olumsuz, % 5,5’ini ise olumlu etkilemiştir. 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, Suriye’den Türkiyeye gelen göçmenler, firmaların % 

48,3’ünü olumsuz, % 4,6’sını ise olumlu etkilemiştir. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, Suriye’den Türkiyeye gelen göçmenler, firmaların 

% 45,2’sini olumsuz, % 7,9’unu ise olumlu etkilemiştir. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, Suriye’den Türkiyeye gelen göçmenler, 

firmaların % 50,7’sini olumsuz, % 1,5’ini ise olumlu etkilemiştir. 

Özetle, düzey 1 bölgeleri içerisinde Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerin olumsuz 

etkilediği firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Batı Marmara iken, en düşük 

olduğu düzey 1 bölgesi, Doğu Marmara’dır. Diğer taraftan, Suriye’den Türkiye’ye gelen 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 112 100,0 337 100,0 375 100,0 824 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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göçmenlerden olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Akdeniz 

iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgeleri, Batı Marmara ve Orta Anadolu’dur. 

Ancak, Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerden “Çok Olumlu” etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Batı Karadeniz (% 3,3)’dir. Diğer yandan, OSB’nin 

bulunduğu ilin güvenlik ortamından “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu düzey 1 bölgesi, Batı Anadolu (% 29,5) iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, Doğu 

Marmara (% 14,9)’dır. 

Tablo 13.2. Düzey 1 Bölgelerine Göre Suriye’den Türkiye’ye Gelen Göçmenler

Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerin işletme aşamasındaki firmala etkisinin düzey 1 bölgelerine 
göre yüzdesel dağılımı

 
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

 

 

 

 

  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Tablo 13.1. ’den Türkiye’ye Gelen Göçmenler 

Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerin işletme aşamasındaki firmalara etkisinin OSB türüne göre 
yüzdesel dağılımı

 

Düzey 1 bölge sınıflamasına göre Suriye’den Türkiyeye gelen göçmenlerin işletme 

aşamasındaki firmalara etkisi, Tablo 13.2’de verilmiştir. Bulgular, 824 firmanın cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 13.2’ye göre öne çıkan bulgular şöyledir:  

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, Suriye’den Türkiyeye gelen göçmenler, 

firmaların % 44’ünü olumsuz, % 9,8’ini ise olumlu etkilemiştir. 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, Suriye’den Türkiyeye gelen göçmenler, 

firmaların % 41’ini olumsuz, % 7,7’sini ise olumlu etkilemiştir. 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, Suriye’den Türkiyeye gelen göçmenler, 

firmaların % 40’ını olumsuz, % 3,3’ünü ise olumlu etkilemiştir. 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, Suriye’den Türkiyeye gelen göçmenler, 

firmaların % 54,4’ünü olumsuz, % 1,5’ini ise olumlu etkilemiştir. 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, Suriye’den Türkiyeye gelen göçmenler, 

firmaların % 34,9’unu olumsuz, % 5,5’ini ise olumlu etkilemiştir. 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, Suriye’den Türkiyeye gelen göçmenler, firmaların % 

48,3’ünü olumsuz, % 4,6’sını ise olumlu etkilemiştir. 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, Suriye’den Türkiyeye gelen göçmenler, firmaların 

% 45,2’sini olumsuz, % 7,9’unu ise olumlu etkilemiştir. 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, Suriye’den Türkiyeye gelen göçmenler, 

firmaların % 50,7’sini olumsuz, % 1,5’ini ise olumlu etkilemiştir. 

Özetle, düzey 1 bölgeleri içerisinde Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerin olumsuz 

etkilediği firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Batı Marmara iken, en düşük 

olduğu düzey 1 bölgesi, Doğu Marmara’dır. Diğer taraftan, Suriye’den Türkiye’ye gelen 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 112 100,0 337 100,0 375 100,0 824 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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göçmenlerden olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Akdeniz 

iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgeleri, Batı Marmara ve Orta Anadolu’dur. 

Ancak, Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerden “Çok Olumlu” etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Batı Karadeniz (% 3,3)’dir. Diğer yandan, 

Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerden “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Batı Anadolu (% 29,5) iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, 

Doğu Marmara (% 14,9)’dır. 

Tablo 13.2. Düzey 1 Bölgelerine Göre Suriye’den Türkiye’ye Gelen Göçmenler

Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerin işletme aşamasındaki firmalara etkisinin düzey 1 bölgelerine 
göre yüzdesel dağılımı

 
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

 

 

 

 

  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER 14 
 

Bu bölümde, araştırmanın gerçekleştirildiği zaman aralığında makroekonomik 

faktörlerin OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi incelenmiştir. 

Makroekonomik faktörlerin firma yatırım kararlarına olan etkisini ölçümlemek amacıyla 

işletme aşamasındaki firmalara anketteki 24’üncü soru seti yöneltilmiştir (Ek 1’e bakınız). Bu 

bölümde sunulan bulgular, 24’üncü soru setine verilen yanıtlardan elde edilmiştir. Bu soru 

setinde incelenen makroekonomik faktörler, sırasıyla şöyledir; 

1. Ülkenin genel ekonomik durumu 

2. Hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri 

3. Enflasyon oranı 

4. Firmalar arası rekabet ortamı 

5. Kişi başına düşen milli gelir 

6. Döviz kurları 

7. Faiz oranları 

8. OSB'nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu 

9. OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmi 

Yukarıda bahsedilen makroekonomik faktörlerin OSB’lerde işletme aşamasındaki 

firmaların yatırım kararlarına etkisi; 

 Ülke düzeyine, 

 Firmaları temsile yetkili cevaplayıcıların yaşına, 

 Firmaları temsile yetkili cevaplayıcıların eğitim düzeyine, 

 Firmaları temsile yetkili cevaplayıcıların bulunduğu mesleki pozisyondaki çalışma 

deneyimine, 

 Firmaların faaliyet gösterdiği OSB’nin türüne, 

 Firmaların faaliyet gösterdiği imalat sanayi teknoloji sınıfına, 

 Firmaların faaliyet gösterdiği bütün sektörler ve imalat sektörüne, 

 Bütün sektörlerde ve imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların bulunduğu 

düzey 1 bölgesine 

göre sunulmuştur.  
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Bu bölümün son kısmında ise makroekonomik faktörlerin firmaların yatırım kararlarına 

olan karşılaştırmalı etkisi, ülke düzeyinde incelenmiştir. 

14.1.    Ülkenin Genel Ekonomik Durumunun Firmaların Yatırım Kararlarına Etkisi 

Bu kısımda, ilk olarak ülke düzeyinde ülkenin genel ekonomik durumunun OSB’lerde 

işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Şekil 14.1.1’de sunulmuştur. 

Araştırmaya katılan 824 firmadan elde edilen bulgulara göre;  

 Ülkenin genel ekonomik durumu, firmaların % 6,5’inin yatırım kararlarını olumlu, 

% 77,4’inin ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir.  

 Ülkenin genel ekonomik durumu, firmaların % 32’sinin yatırım kararlarını “Çok 

Olumsuz”, % 1’inin ise yatırım kararlarını “Çok Olumlu” etkilemiştir. 

Şekil 14.1.1. Ülkenin Genel Ekonomik Durumu

Ülkenin genel ekonomik durumunun işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına  

 

Cevaplayıcıların yaşına göre ülkenin genel ekonomik durumunun OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.1.1’de sunulmuştur. Bulgular, 

araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 822 firma katılımcısının cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 14.1.1’de cevaplayıcıların yaşına göre ülkenin genel ekonomik durumuna 

ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülkenin genel ekonomik durumundan yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini 

belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 8,2 ile 29-39 yaş 

grubudur.  

Ç o k  O l u m s u z Ç o k  O l u m l u

Firma Sayısı (n)
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Bu bölümün son kısmında ise makroekonomik faktörlerin firmaların yatırım kararlarına 
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% 77,4’inin ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir.  
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Olumsuz”, % 1’inin ise yatırım kararlarını “Çok Olumlu” etkilemiştir. 

Şekil 14.1.1. Ülkenin Genel Ekonomik Durumu

Ülkenin genel ekonomik durumunun işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına  

 

Cevaplayıcıların yaşına göre ülkenin genel ekonomik durumunun OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.1.1’de sunulmuştur. Bulgular, 

araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 822 firma katılımcısının cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 14.1.1’de cevaplayıcıların yaşına göre ülkenin genel ekonomik durumuna 

ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülkenin genel ekonomik durumundan yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini 

belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 8,2 ile 29-39 yaş 

grubudur.  

Ç o k  O l u m s u z Ç o k  O l u m l u

Firma Sayısı (n)
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 Ülkenin genel ekonomik durumundan yatırım kararlarının olumsuz etkilendiğini 

belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 80,1 ile 40-50 yaş 

grubudur. 

Tablo 14.1.1. Yaşa Göre Ülkenin Genel Ekonomik Durumu

Cevaplayıcıların yaşına göre ülkenin güncel işletme aşamasındaki ların
yatırım kararları

Yaş Grubu 

 18-28 29-39 40-50 51-61 62-72 73-83 

Cevap Kategorileri n % n % n % n % n % n % 

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 50 100,0 293 100,0 312 100,0 139 100,0 27 100,0 1 * 

Vaka sayısı 25’in altında olanla yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre ülkenin genel ekonomik durumunun OSB’lerde 

işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.1.2’de verilmiştir. 

Bulgular, araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 824 firma katılımcısının cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 14.1.2’de cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre ülkenin genel ekonomik 

durumuna ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülkenin genel ekonomik durumundan yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini 

belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 13 ile ön 

lisans’tır.  

 Ülkenin genel ekonomik durumundan yatırım kararlarının olumsuz etkilendiğini 

belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyleri, % 81,3 ile 

ilkokul ve ortaokul’dur. 
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Tablo 14.1.2. Eğitime Göre Ülkenin Genel Ekonomik Durumu

Cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre ülkenin genel ekonomik durumunun işletme aşamasındaki 
ların yatırım kararları  

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Eğitim n % n % n % n % n % n % 

İlkokul

Ön Lisans

Yüksek Lisans

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların araştırma esnasında çalıştığı firmadaki mesleki pozisyonda sahip 

olduğu deneyim, ortaya konulan bulguların daha geçerli ve güvenilir olmasına katkıda 

bulunmaktadır. Bu nedenle, cevaplayıcıların bulunduğu mesleki pozisyondaki deneyimi 

dikkate alınarak ülkenin genel ekonomik durumunun işletme aşamasındaki firmalarını ne 

ölçüde etkilediği ortaya konulmuştur. Bulgular, araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 824 

firma katılımcısının cevaplarından oluşmakta olup, bu bulgular Tablo 14.1.3’te sunulmuştur. 

Cevaplayıcıların bulunduğu mesleki pozisyondaki deneyim süresine göre ülkenin genel 

ekonomik durumuna ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Yatırım kararlarının ülkenin genel ekonomik durumundan olumlu etkilendiğini 

belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 5-8 yıl çalışma deneyimi olan 

cevaplayıcılar, % 9,2 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en yüksektir. 

 Yatırım kararlarının ülkenin genel ekonomik durumundan olumsuz etkilendiğini 

belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 25 ve daha fazla yıl çalışma 

deneyimi olan cevaplayıcılar, % 93,3 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en 

yüksektir. 
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Tablo 14.1.3. Deneyime Göre Ülkenin Genel Ekonomik Durumu

Cevaplayıcıların deneyim süresine göre ülkenin güncel genel ekonomik durumunun işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararları  

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Deneyim 

(Yıl) 
n % n % n % n % n % n % 

Ülkenin genel ekonomik durumunun işletme aşamasındaki firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 14.1.4’te 

sunulmuştur. Bulgular, 824 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.1.4’e göre öne 

çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, ülkenin genel ekonomik durumu, firmaların % 

5,4’ünün yatırım kararlarını olumlu, % 74,1’inin ise yatırım kararlarını olumsuz 

etkilemiştir.  

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, ülkenin güncel genel ekonomik durumu, 

firmaların % 6,2’sinin yatırım kararlarını olumlu, % 78,7’sinin ise yatırım 

kararlarını olumsuz etkilenmiştir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, ülkenin güncel genel ekonomik durumu, 

firmaların % 7’sini yatırım kararlarını olumlu, % 77,3’ünün ise yatırım kararlarını 

olumsuz etkilemiştir. 

Elde edilen bulgular bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildiğinde, ülkenin güncel 

ekonomik durumu, bütün OSB türlerinde firmaların büyük bir çoğunluğunun yatırım kararlarını 

olumsuz etkilemiştir. 
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Tablo 14.1.2. Eğitime Göre Ülkenin Genel Ekonomik Durumu

Cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre ülkenin genel ekonomik durumunun işletme aşamasındaki 
ların yatırım kararları  

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Eğitim n % n % n % n % n % n % 

İlkokul

Ön Lisans

Yüksek Lisans

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların araştırma esnasında çalıştığı firmadaki mesleki pozisyonda sahip 

olduğu deneyim, ortaya konulan bulguların daha geçerli ve güvenilir olmasına katkıda 

bulunmaktadır. Bu nedenle, cevaplayıcıların bulunduğu mesleki pozisyondaki deneyimi 

dikkate alınarak ülkenin genel ekonomik durumunun işletme aşamasındaki firmalarını ne 

ölçüde etkilediği ortaya konulmuştur. Bulgular, araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 824 

firma katılımcısının cevaplarından oluşmakta olup, bu bulgular Tablo 14.1.3’te sunulmuştur. 

Cevaplayıcıların bulunduğu mesleki pozisyondaki deneyim süresine göre ülkenin genel 

ekonomik durumuna ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Yatırım kararlarının ülkenin genel ekonomik durumundan olumlu etkilendiğini 

belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 5-8 yıl çalışma deneyimi olan 

cevaplayıcılar, % 9,2 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en yüksektir. 

 Yatırım kararlarının ülkenin genel ekonomik durumundan olumsuz etkilendiğini 

belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 25 ve daha fazla yıl çalışma 

deneyimi olan cevaplayıcılar, % 93,3 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en 

yüksektir. 
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Tablo 14.1.3. Deneyime Göre Ülkenin Genel Ekonomik Durumu

Cevaplayıcıların deneyim süresine göre ülkenin güncel genel ekonomik durumunun işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararları  

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Deneyim 

(Yıl) 
n % n % n % n % n % n % 

Ülkenin genel ekonomik durumunun işletme aşamasındaki firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 14.1.4’te 

sunulmuştur. Bulgular, 824 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.1.4’e göre öne 

çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, ülkenin genel ekonomik durumu, firmaların % 

5,4’ünün yatırım kararlarını olumlu, % 74,1’inin ise yatırım kararlarını olumsuz 

etkilemiştir.  

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, ülkenin güncel genel ekonomik durumu, 

firmaların % 6,2’sinin yatırım kararlarını olumlu, % 78,7’sinin ise yatırım 

kararlarını olumsuz etkilenmiştir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, ülkenin güncel genel ekonomik durumu, 

firmaların % 7’sini yatırım kararlarını olumlu, % 77,3’ünün ise yatırım kararlarını 

olumsuz etkilemiştir. 

Elde edilen bulgular bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildiğinde, ülkenin güncel 

ekonomik durumu, bütün OSB türlerinde firmaların büyük bir çoğunluğunun yatırım kararlarını 

olumsuz etkilemiştir. 
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Tablo 14.1.4. OSB Türüne Göre Ülkenin Genel Ekonomik Durumu

türüne göre ülkenin genel ekonomik durumunun işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararları

 

Bütün sektörler ve imalat sektörü ayrımına göre ülkenin genel ekonomik durumunun 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.1.5’te 

sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 824 ve imalat sektöründe faaliyet 

gösteren 652 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.1.5’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Bütün sektörlerde, ülkenin genel ekonomik durumu,  firmaların % 6,5’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 77,4’ünün ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

 İmalat sektöründe, ülkenin genel ekonomik durumu, firmaların % 6,3’ünün yatırım 

kararlarını olumlu, % 77,4’ünün ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

 Bütün sektörlerde, ülkenin genel ekonomik durumundan yatırım kararları “Çok 

Olumsuz” etkilenen firmaların oranı, imalat sektöründe yatırım kararları “Çok 

Olumsuz” etkilenen firmaların oranından daha yüksektir. 

Tablo 14.1.5. Bütün Sektörler ve İmalat Sektörüne Göre Ülkenin Genel Ekonomik Durumu

Bütün sektörler ve imalat sektörüne göre ülkenin genel ekonomik durumunun işletme aşamasında
firmaların yatırım kararlarına  

 

Cevap Kategorileri n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 112 100,0 338 100,0 374 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma

Cevap Kategorileri n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 824 100,0 652 100,0

Bütün Sektörler İmalat Sektörü
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İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre ülkenin genel ekonomik durumunun 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.1.6’da 

sunulmuştur. Bulgular, 651 firmanın cevaplarından elde edilmiştir. Tablo 14.1.6’ya göre 

ülkenin güncel genel ekonomik durumu; 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 6,9’unun yatırım kararlarını 

olumlu, % 77,7’sinin ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 5,9’unun yatırım 

kararlarını olumlu, % 77,8’inin ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 6,8’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 76,2’sinin ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, ülkenin ekonomik durumu, bütün teknoloji sınıflarında firmaların büyük bir 

çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. Ülkenin ekonomik durumundan yatırım 

kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, orta-düşük 

iken, en düşük olduğu teknoloji sınıfı, orta-yüksek’tir. 

Tablo 14.1.6. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Ülkenin Genel Ekonomik Durumu

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre ülkenin güncel genel ekonomik durumunun işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararları

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Ülkenin genel ekonomik durumunun işletme aşamasındaki firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, firmaların faaliyet gösterdiği bütün sektörler, imalat sektörü ve OSB türü  

ayrımı esas alınarak Tablo 14.1.7’de sunulmuştur. Tablo 14.1.7’ye göre ülkenin genel 

ekonomik durumu; 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 189 100,0 271 100,0 177 100,0 14 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta Yüksek Yüksek
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Tablo 14.1.4. OSB Türüne Göre Ülkenin Genel Ekonomik Durumu

türüne göre ülkenin genel ekonomik durumunun işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararları

 

Bütün sektörler ve imalat sektörü ayrımına göre ülkenin genel ekonomik durumunun 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.1.5’te 

sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 824 ve imalat sektöründe faaliyet 

gösteren 652 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.1.5’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Bütün sektörlerde, ülkenin genel ekonomik durumu,  firmaların % 6,5’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 77,4’ünün ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

 İmalat sektöründe, ülkenin genel ekonomik durumu, firmaların % 6,3’ünün yatırım 

kararlarını olumlu, % 77,4’ünün ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

 Bütün sektörlerde, ülkenin genel ekonomik durumundan yatırım kararları “Çok 

Olumsuz” etkilenen firmaların oranı, imalat sektöründe yatırım kararları “Çok 

Olumsuz” etkilenen firmaların oranından daha yüksektir. 

Tablo 14.1.5. Bütün Sektörler ve İmalat Sektörüne Göre Ülkenin Genel Ekonomik Durumu

Bütün sektörler ve imalat sektörüne göre ülkenin genel ekonomik durumunun işletme aşamasında
firmaların yatırım kararlarına  

 

Cevap Kategorileri n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 112 100,0 338 100,0 374 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma

Cevap Kategorileri n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 824 100,0 652 100,0

Bütün Sektörler İmalat Sektörü
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İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre ülkenin genel ekonomik durumunun 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.1.6’da 

sunulmuştur. Bulgular, 651 firmanın cevaplarından elde edilmiştir. Tablo 14.1.6’ya göre 

ülkenin güncel genel ekonomik durumu; 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 6,9’unun yatırım kararlarını 

olumlu, % 77,7’sinin ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 5,9’unun yatırım 

kararlarını olumlu, % 77,8’inin ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 6,8’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 76,2’sinin ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, ülkenin ekonomik durumu, bütün teknoloji sınıflarında firmaların büyük bir 

çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. Ülkenin ekonomik durumundan yatırım 

kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, orta-düşük 

iken, en düşük olduğu teknoloji sınıfı, orta-yüksek’tir. 

Tablo 14.1.6. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Ülkenin Genel Ekonomik Durumu

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre ülkenin güncel genel ekonomik durumunun işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararları

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Ülkenin genel ekonomik durumunun işletme aşamasındaki firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, firmaların faaliyet gösterdiği bütün sektörler, imalat sektörü ve OSB türü  

ayrımı esas alınarak Tablo 14.1.7’de sunulmuştur. Tablo 14.1.7’ye göre ülkenin genel 

ekonomik durumu; 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 189 100,0 271 100,0 177 100,0 14 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta Yüksek Yüksek
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 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, bütün sektörlerdeki firmaların % 74,1’inin, imalat 

sektöründeki firmaların ise % 72,2’sinin yatırım kararını olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, bütün sektörlerdeki firmaların % 78,7’sinin, imalat 

sektöründeki firmaların ise % 79,2’sinin yatırım kararını olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, bütün sektörlerdeki firmaların % 77,3’ünün, imalat 

sektöründeki firmaların ise % 77,4’ünün yatırım kararını olumsuz etkilemiştir. 

Bulgular, hem bütün sektörlerde hem de imalat sektöründeki firmaların büyük bir 

çoğunlunun yatırım kararlarının ülkenin genel ekonomik durumundan olumsuz etkilendiğini 

göstermektedir. Diğer taraftan, hem imalat hem de bütün sektörlerde ülkenin güncel ekonomik 

durumundan olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, karma 

OSB’lerdir. Benzer şekilde, ülkenin güncel genel ekonomik durumundan “Çok olumsuz” 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 35,3 ile bütün sektörlerde faaliyet 

gösteren firmaların bulunduğu karma OSB’lerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97

 

135 
 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, bütün sektörlerdeki firmaların % 74,1’inin, imalat 

sektöründeki firmaların ise % 72,2’sinin yatırım kararını olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, bütün sektörlerdeki firmaların % 78,7’sinin, imalat 

sektöründeki firmaların ise % 79,2’sinin yatırım kararını olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, bütün sektörlerdeki firmaların % 77,3’ünün, imalat 

sektöründeki firmaların ise % 77,4’ünün yatırım kararını olumsuz etkilemiştir. 

Bulgular, hem bütün sektörlerde hem de imalat sektöründeki firmaların büyük bir 

çoğunlunun yatırım kararlarının ülkenin genel ekonomik durumundan olumsuz etkilendiğini 

göstermektedir. Diğer taraftan, hem imalat hem de bütün sektörlerde ülkenin güncel ekonomik 

durumundan olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, karma 

OSB’lerdir. Benzer şekilde, ülkenin güncel genel ekonomik durumundan “Çok olumsuz” 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 35,3 ile bütün sektörlerde faaliyet 

gösteren firmaların bulunduğu karma OSB’lerdir. 
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Tablo 14.1.7. OSB Türüne ve Sektörlere Göre Ülkenin Genel Ekonomik Durumu

türüne ve sektörlere göre ülkenin genel ekonomik durumunun işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararları  

 

Bütün sektörlerde, ülkenin genel ekonomik durumunun OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 

14.1.8’de sunulmuştur. Bulgular, 782 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.1.8’e 

göre ülkenin güncel genel ekonomik durumu;  

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 60’ının, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 83,6’sının,  

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 78,6’sının,  

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 70,5’inin, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 77,9’unun, 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 77,4’ünün, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 77,2’sinin, 

OSB Türü Cevap Kategorileri n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 112 100,0 90 100,0

İhtisas Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 338 100,0 279 100,0

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 374 100,0 283 100,0

Bütün Sektörler (n=824) İmalat Sektörü (n=652)
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 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 81,4’ünün  

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir.  

Özetle, bulgular, düzey 1 bölgelerinde firmaların büyük bir çoğunlunun yatırım 

kararlarının ülkenin güncel genel ekonomik durumundan olumsuz etkilendiğini göstermektedir. 

Ülkenin güncel genel ekonomik durumundan yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Batı Anadolu (% 83,6) iken, en düşük olduğu düzey 

1 bölgesi, İstanbul (% 77,2)’dur. Diğer taraftan, ülkenin güncel genel ekonomik durumundan 

yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 

bölgesi, % 42,9 ile Batı Karadeniz iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 12,5 ile 

Akdeniz’dir. 

Tablo 14.1.8. Düzey 1 Bölgelerine Göre Ülkenin Genel

Düzey 1 bölgelerine göre ülkenin güncel genel ekonomik durumunun bütün sektörlerde işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararları

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, ülkenin genel ekonomik durumunun OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 

14.1.9’da sunulmuştur. Bulgular, 652 firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Tablo 14.1.9’a göre ülkenin genel ekonomik durumundan yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 81,9 ile Batı Anadolu iken, 

en düşük olduğu düzey 1 bölgesi ise % 61,8 ile Akdeniz’dir. Diğer yandan, imalat sektöründe 

ülkenin güncel genel ekonomik durumundan yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 39,6 ile Orta Anadolu iken, en düşük 

olduğu düzey 1 bölgesi, % 14,7 ile Akdeniz’dir. 

Tablo 14.1.9. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre Ülkenin Genel

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre ülkenin genel ekonomik durumunun işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararları

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

14.2.   Hükümetin 2023 Vizyonu ve Hedeflerinin Firmaların Yatırım Kararlarına 

           Etkisi 

           Bu kısımda, ilk olarak ülke düzeyinde hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Şekil 14.2.1’de 

sunulmuştur. Bulgular, 812 firmanın yanıtlardan elde edilmiştir. Şekil 14.2.1’e göre öne çıkan 

bulgular şöyledir:  

 Hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri, firmaların % 39,5’inin yatırım kararlarını 

olumlu,  % 15,7’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 81,4’ünün  

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir.  

Özetle, bulgular, düzey 1 bölgelerinde firmaların büyük bir çoğunlunun yatırım 

kararlarının ülkenin güncel genel ekonomik durumundan olumsuz etkilendiğini göstermektedir. 

Ülkenin güncel genel ekonomik durumundan yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, Batı Anadolu (% 83,6) iken, en düşük olduğu düzey 

1 bölgesi, İstanbul (% 77,2)’dur. Diğer taraftan, ülkenin güncel genel ekonomik durumundan 

yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 

bölgesi, % 42,9 ile Batı Karadeniz iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 12,5 ile 

Akdeniz’dir. 

Tablo 14.1.8. Düzey 1 Bölgelerine Göre Ülkenin Genel

Düzey 1 bölgelerine göre ülkenin güncel genel ekonomik durumunun bütün sektörlerde işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararları

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, ülkenin genel ekonomik durumunun OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 

14.1.9’da sunulmuştur. Bulgular, 652 firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Tablo 14.1.9’a göre ülkenin genel ekonomik durumundan yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 81,9 ile Batı Anadolu iken, 

en düşük olduğu düzey 1 bölgesi ise % 61,8 ile Akdeniz’dir. Diğer yandan, imalat sektöründe 

ülkenin güncel genel ekonomik durumundan yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 39,6 ile Orta Anadolu iken, en düşük 

olduğu düzey 1 bölgesi, % 14,7 ile Akdeniz’dir. 

Tablo 14.1.9. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre Ülkenin Genel

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre ülkenin genel ekonomik durumunun işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararları

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

14.2.   Hükümetin 2023 Vizyonu ve Hedeflerinin Firmaların Yatırım Kararlarına 

           Etkisi 

           Bu kısımda, ilk olarak ülke düzeyinde hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Şekil 14.2.1’de 

sunulmuştur. Bulgular, 812 firmanın yanıtlardan elde edilmiştir. Şekil 14.2.1’e göre öne çıkan 

bulgular şöyledir:  

 Hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri, firmaların % 39,5’inin yatırım kararlarını 

olumlu,  % 15,7’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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 Hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinden yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 8,1) 

etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları “Çok Olumsuz” (% 4,9) etkilenen 

firmaların oranından yüksektir. 

Şekil 14.2.1. Hükümetin 2023 Vizyonu ve Hedefleri

Hükümetin 2023 lerinin işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararları  

 

Cevaplayıcıların yaşına göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin OSB’lerde 

işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.2.1’de sunulmuştur. 

Bulgular, araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 809 firma katılımcısının cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 14.2.1’de cevaplayıcıların yaşına göre hükümetin 2023 vizyonu ve 

hedeflerine ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir:  

 Hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinden yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini 

belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 42,8 ile 40-50 yaş 

grubudur.  

 Hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinden yatırım kararlarının olumsuz 

etkilendiğini belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 29,6 

ile 62-72 yaş grubudur.  

 

 

 

 

 

Ç o k  O l u m s u z Ç o k  O l u m l u

Firma Sayısı (n)
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 Hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinden yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 8,1) 

etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları “Çok Olumsuz” (% 4,9) etkilenen 

firmaların oranından yüksektir. 

Şekil 14.2.1. Hükümetin 2023 Vizyonu ve Hedefleri

Hükümetin 2023 lerinin işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararları  

 

Cevaplayıcıların yaşına göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin OSB’lerde 

işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.2.1’de sunulmuştur. 

Bulgular, araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 809 firma katılımcısının cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 14.2.1’de cevaplayıcıların yaşına göre hükümetin 2023 vizyonu ve 

hedeflerine ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir:  

 Hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinden yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini 

belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 42,8 ile 40-50 yaş 

grubudur.  

 Hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinden yatırım kararlarının olumsuz 

etkilendiğini belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 29,6 

ile 62-72 yaş grubudur.  

 

 

 

 

 

Ç o k  O l u m s u z Ç o k  O l u m l u

Firma Sayısı (n)
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Tablo 14.2.1. Yaşa Göre Hükümetin 2023 Vizyonu ve Hedefleri

ıcıların yaşın göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararları  

Yaş Grubu 

 18-28 29-39 40-50 51-61 62-72 73-83 

Cevap Kategorileri n % n % n % n % n % n % 

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 48 100,0 290 100,0 308 100,0 135 100,0 27 100,0 1 * 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin 

OSB’lerde işletme aşmasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.2.2’de 

sunulmuştur. Bulgular, araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 812 firma katılımcısının 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.2.2’de cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre hükümetin 

2023 vizyonu ve hedeflerine ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinden yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini 

belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 54,9 ile 

ilkokul’dur. 

 Hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinden yatırım kararlarının olumsuz 

etkilendiğini belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 

22,6 ile ilkokul’dur. 
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Tablo 14.2.2. Eğitime Göre Hükümet

Cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararları

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Eğitim n % n % n % n % n % n % 

İlkokul

Ön Lisans

Yüksek Lisans

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların araştırma esnasındaki mesleki pozisyonda çalıştığı yıla göre 

hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, Tablo 14.2.3’te sunulmuştur. Bulgular, 812 firmanın cevaplarından 

oluşmaktadır. Cevaplayıcıların bulunduğu mesleki pozisyondaki deneyim süresine göre 

hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerine ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Yatırım kararlarının hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinden olumlu etkilendiğini 

belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 17-20 yıl çalışma deneyimi olan 

cevaplayıcılar, % 50,8 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en yüksektir. 

 Yatırım kararlarının hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinden olumsuz 

etkilendiğini belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 25 ve daha fazla 

yıl çalışma deneyimi olan cevaplayıcılar, % 31 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en 

yüksektir. 
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Tablo 14.2.3. Deneyime Göre Hükümetin 2023 Vizyonu ve Hedefleri

Cevaplayıcıların deneyim süresine göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararları

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Deneyim  

(Yıl) 
n % n % n % n % n % n % 

 

Hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin işletme aşamasındaki firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 14.2.4’te 

sunulmuştur. Bulgular, 812 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.2.4’e göre öne 

çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri, firmaların % 

40’ının yatırım kararlarını olumlu, % 13,7’sinin ise yatırım kararlarını olumsuz 

etkilemiştir.  

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri, firmaların 

% 41,5’inin yatırım kararlarını olumlu, % 16,3’ünün ise yatırım kararlarını olumsuz 

etkilenmiştir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri, firmaların 

% 37,7’sinin yatırım kararlarını olumlu, % 15,8’inin ise yatırım kararlarını olumsuz 

etkilemiştir. 

Özetle, hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri, bütün OSB türlerinde firmaların 

çoğunluğunun yatırım kararlarını olumlu etkilemiştir. 
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Tablo 14.2.2. Eğitime Göre Hükümet

Cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararları

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Eğitim n % n % n % n % n % n % 

İlkokul

Ön Lisans

Yüksek Lisans

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların araştırma esnasındaki mesleki pozisyonda çalıştığı yıla göre 

hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, Tablo 14.2.3’te sunulmuştur. Bulgular, 812 firmanın cevaplarından 

oluşmaktadır. Cevaplayıcıların bulunduğu mesleki pozisyondaki deneyim süresine göre 

hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerine ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Yatırım kararlarının hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinden olumlu etkilendiğini 

belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 17-20 yıl çalışma deneyimi olan 

cevaplayıcılar, % 50,8 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en yüksektir. 

 Yatırım kararlarının hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinden olumsuz 

etkilendiğini belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 25 ve daha fazla 

yıl çalışma deneyimi olan cevaplayıcılar, % 31 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en 

yüksektir. 
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Tablo 14.2.3. Deneyime Göre Hükümetin 2023 Vizyonu ve Hedefleri

Cevaplayıcıların deneyim süresine göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararları

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Deneyim  

(Yıl) 
n % n % n % n % n % n % 

 

Hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin işletme aşamasındaki firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 14.2.4’te 

sunulmuştur. Bulgular, 812 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.2.4’e göre öne 

çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri, firmaların % 

40’ının yatırım kararlarını olumlu, % 13,7’sinin ise yatırım kararlarını olumsuz 

etkilemiştir.  

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri, firmaların 

% 41,5’inin yatırım kararlarını olumlu, % 16,3’ünün ise yatırım kararlarını olumsuz 

etkilenmiştir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri, firmaların 

% 37,7’sinin yatırım kararlarını olumlu, % 15,8’inin ise yatırım kararlarını olumsuz 

etkilemiştir. 

Özetle, hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri, bütün OSB türlerinde firmaların 

çoğunluğunun yatırım kararlarını olumlu etkilemiştir. 
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Tablo 14.2.4. OSB Türüne Göre Hükümetin 2023 Vizyonu ve Hedef

türüne göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararları  

 

Bütün sektörler ve imalat sektörü ayrımına göre hükümetin 2023 vizyonu ve 

hedeflerinin OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 

14.2.5’te sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 770 ve imalat sektöründe 

faaliyet gösteren 639 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.2.5’e göre öne çıkan 

bulgular şöyledir: 

 Bütün sektörlerde, hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri, firmaların % 40,4’ünün 

yatırım kararlarını olumlu, % 15’inin ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

 İmalat sektöründe, hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri, firmaların 39,9’unun 

yatırım kararlarını olumlu, % 15,3’ünün ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

Tablo 14.2.5. Sektörlere Göre Hükümetin 2023 Vizyonu ve Hedefleri

Bütün sektörler ve imalat sektörüne göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararları  

 

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.2.6’da 

Cevap Kategorileri n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 110 100,0 330 100,0 372 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma

Cevap Kategorileri n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 770 100,0 639 100,0

Bütün Sektörler İmalat Sektörü
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Tablo 14.2.4. OSB Türüne Göre Hükümetin 2023 Vizyonu ve Hedef

türüne göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararları  

 

Bütün sektörler ve imalat sektörü ayrımına göre hükümetin 2023 vizyonu ve 

hedeflerinin OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 

14.2.5’te sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 770 ve imalat sektöründe 

faaliyet gösteren 639 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.2.5’e göre öne çıkan 

bulgular şöyledir: 

 Bütün sektörlerde, hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri, firmaların % 40,4’ünün 

yatırım kararlarını olumlu, % 15’inin ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

 İmalat sektöründe, hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri, firmaların 39,9’unun 

yatırım kararlarını olumlu, % 15,3’ünün ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

Tablo 14.2.5. Sektörlere Göre Hükümetin 2023 Vizyonu ve Hedefleri

Bütün sektörler ve imalat sektörüne göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararları  

 

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.2.6’da 

Cevap Kategorileri n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 110 100,0 330 100,0 372 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma

Cevap Kategorileri n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 770 100,0 639 100,0

Bütün Sektörler İmalat Sektörü
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sunulmuştur. Bulgular, 638 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.2.6’ya göre 

hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri; 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 42,7’sinin yatırım kararlarını 

olumlu, % 17,9’unun yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 40,7’sinin yatırım 

kararlarını olumlu, % 12,9’unun yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 36,4’ünün yatırım 

kararlarını olumlu, % 15,9’unun yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri, bütün teknoloji sınıflarında firmaların 

çoğunluğunun yatırım kararlarını olumlu etkilemiştir. Hükümetin 2023 vizyonu ve 

hedeflerinden yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji 

sınıfı, düşük iken, en düşük olduğu teknoloji sınıfı, orta-yüksek’tir. 

Tablo 14.2.6. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Hükümetin 2023 Vizyonu ve Hedefleri

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararları

 
         * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

Hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin işletme aşamasındaki firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji 

sınıflamasına göre Tablo 14.2.7’de sunulmuştur. Bulgular, 638 firmanın cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 14.2.7’ye göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinden;  

 Düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü, % 54,9 ile ıslah OSB’lerdir. 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 185 100,0 263 100,0 176 100,0 14 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta Yüksek Yüksek
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 Orta-düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranının 

en yüksek olduğu OSB türü, % 43 ile ihtisas OSB’lerdir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, orta-düşük teknoloji sınıfında olduğu gibi % 

40,1 ile ihtisas OSB’lerdir. 

Tablo 14.2.7. OSB Türüne ve İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Hükümetin 2023 Vizyonu ve 

türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

 
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

Bütün sektörlerde, hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 

14.2.8’de sunulmuştur. Bulgular, 638 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.2.8’e 

göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 56,1’inin, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 36’sının, 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 32,1’inin, 

OSB Türü Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 31 100,0 22 * 34 100,0 1 *

İhtisas Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 62 100,0 121 100,0 80 100,0 8 *

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 92 100,0 120 100,0 62 100,0 5 *

Düşük Orta-Düşük Orta-Yüksek

Teknoloji Sınıfı

Yüksek
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 Orta-düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranının 

en yüksek olduğu OSB türü, % 43 ile ihtisas OSB’lerdir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, orta-düşük teknoloji sınıfında olduğu gibi % 

40,1 ile ihtisas OSB’lerdir. 

Tablo 14.2.7. OSB Türüne ve İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Hükümetin 2023 Vizyonu ve 

türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

 
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

Bütün sektörlerde, hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 

14.2.8’de sunulmuştur. Bulgular, 638 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.2.8’e 

göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 56,1’inin, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 36’sının, 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 32,1’inin, 

OSB Türü Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 31 100,0 22 * 34 100,0 1 *

İhtisas Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 62 100,0 121 100,0 80 100,0 8 *

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 92 100,0 120 100,0 62 100,0 5 *

Düşük Orta-Düşük Orta-Yüksek

Teknoloji Sınıfı

Yüksek
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 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 41,2’sinin, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 36,2’sinin, 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 40,7’sinin, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 38,8’inin, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 47,7’sinin 

yatırım kararlarını olumlu etkilemiştir. Bulgular, düzey 1 bölgelerinde firmaların çoğunlunun 

yatırım kararlarının hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinden olumlu etkilendiğini 

göstermektedir. Hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinden yatırım kararları olumlu etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 56,1 ile Akdeniz iken, en düşük olduğu 

düzey 1 bölgesi, % 32,1 ile Batı Karadeniz’dir. 

Diğer taraftan, hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinden yatırım kararları “Çok 

Olumlu” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 12,3 ile Orta 

Anadolu iken, “Çok Olumsuz”  etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi 

ise % 9,8 ile Akdeniz’dir. 

Tablo 14.2.8. Düzey 1 Bölgelerine Göre Hükümetin 2023 Vizyonu ve Hedefleri

Düzey bölgelerine göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etkisi 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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İmalat sektöründe, hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 

14.2.9’da sunulmuştur. Bulgular, 639 firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  

Tablo 14.2.9’a göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinden yatırım kararları olumlu 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 52,9 ile Akdeniz iken, en 

düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 34,5 ile Doğu Marmara’dır. Diğer taraftan, imalat sektöründe 

hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinden yatırım kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 16,7 ile Orta Anadolu iken, “Çok Olumsuz”  

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi ise % 11,8 ile Akdeniz’dir. 

Tablo 14.2.9. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre Hükümetin 2023 Vizyonu ve

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

14.3.    Enflasyon Oranının Firmaların Yatırım Kararlarına Etkisi 

Bu kısımda, ilk olarak ülke düzeyinde enflasyon oranının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Şekil 14.3.1’de sunulmuştur. Bulgular, 819 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Şekil 14.3.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir:  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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 Enflasyon oranı, firmaların % 2,7’sinin yatırım kararlarını olumlu,  % 86,6’sının 

yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir.  

 Enflasyon oranından yatırım kararları “Çok Olumsuz” (% 41,4) etkilenen firmaların 

oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 0,5) etkilenen firmaların oranından 

yaklaşık 83 kat daha yüksektir. 

Şekil 14.3.1. Enflasyon Oranı

Enflasyon oranının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

 

Cevaplayıcıların yaşına göre enflasyon oranının OSB’lerde işletme aşamasındaki 

firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.3.1’de sunulmuştur. Bulgular, araştırmaya katılan 

firmaları temsile yetkili 817 firma katılımcısının cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.3.1’de 

cevaplayıcıların yaşına göre enflasyon oranına ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir:  

 Enflasyon oranından yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 6,3 ile 18-28 yaş grubudur.  

 Enflasyon oranından yatırım kararlarının olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 90,6 ile 51-61 yaş 

grubudur.  

Özetle, bütün yaş gruplarından ortaya konulan bulgular, cevaplayıcıların yaşına göre 

enflasyon oranının firmaların çok büyük bir çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz 

etkilediğini göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, cevaplayıcıların yaşına göre enflasyon oranının 

yatırım kararlarını olumsuz etkilediği firmaların oranı, % 83,9 ve üstünde iken, enflasyon 

Ç o k  O l u m s u z Ç o k  O l u m l u

Firma Sayısı (n)
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İmalat sektöründe, hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 

14.2.9’da sunulmuştur. Bulgular, 639 firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  

Tablo 14.2.9’a göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinden yatırım kararları olumlu 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 52,9 ile Akdeniz iken, en 

düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 34,5 ile Doğu Marmara’dır. Diğer taraftan, imalat sektöründe 

hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinden yatırım kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 16,7 ile Orta Anadolu iken, “Çok Olumsuz”  

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi ise % 11,8 ile Akdeniz’dir. 

Tablo 14.2.9. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre Hükümetin 2023 Vizyonu ve

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedeflerinin işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

14.3.    Enflasyon Oranının Firmaların Yatırım Kararlarına Etkisi 

Bu kısımda, ilk olarak ülke düzeyinde enflasyon oranının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Şekil 14.3.1’de sunulmuştur. Bulgular, 819 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Şekil 14.3.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir:  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu

 

148 
 

 Enflasyon oranı, firmaların % 2,7’sinin yatırım kararlarını olumlu,  % 86,6’sının 

yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir.  

 Enflasyon oranından yatırım kararları “Çok Olumsuz” (% 41,4) etkilenen firmaların 

oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 0,5) etkilenen firmaların oranından 

yaklaşık 83 kat daha yüksektir. 

Şekil 14.3.1. Enflasyon Oranı

Enflasyon oranının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

 

Cevaplayıcıların yaşına göre enflasyon oranının OSB’lerde işletme aşamasındaki 

firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.3.1’de sunulmuştur. Bulgular, araştırmaya katılan 

firmaları temsile yetkili 817 firma katılımcısının cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.3.1’de 

cevaplayıcıların yaşına göre enflasyon oranına ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir:  

 Enflasyon oranından yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 6,3 ile 18-28 yaş grubudur.  

 Enflasyon oranından yatırım kararlarının olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 90,6 ile 51-61 yaş 

grubudur.  

Özetle, bütün yaş gruplarından ortaya konulan bulgular, cevaplayıcıların yaşına göre 

enflasyon oranının firmaların çok büyük bir çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz 

etkilediğini göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, cevaplayıcıların yaşına göre enflasyon oranının 

yatırım kararlarını olumsuz etkilediği firmaların oranı, % 83,9 ve üstünde iken, enflasyon 

Ç o k  O l u m s u z Ç o k  O l u m l u

Firma Sayısı (n)



110

 

149 
 

oranının yatırım kararlarını olumlu etkilediği firmaların oranı ise bütün yaş gruplarında % 6,3 

ve altındadır. 

Tablo 14.3.1. Yaşa Göre Enflasyon Oranı

ıcıların yaşına göre enflasyon oranının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

Yaş Grubu 

 18-28 29-39 40-50 51-61 62-72 73-83 

Cevap Kategorileri n % n % n % n % n % n % 

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 48 100,0 292 100,0 309 100,0 139 100,0 28 100 1 * 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre enflasyon oranının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.3.2’de sunulmuştur. Bulgular, 

araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 819 firma katılımcısının cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 14.3.2’de cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre enflasyon oranına ilişkin 

öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Enflasyon oranından yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 7,5 ile ön lisans’tır. 

 Enflasyon oranından yatırım kararlarının olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 90,9 ile ortaokul’dur. 

Özetle, cevaplayıcıların bulunduğu bütün eğitim düzeylerinde enflasyon oranı, 

firmaların çok büyük bir çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. Diğer bir 

ifadeyle,  cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre enflasyon oranının yatırım kararlarını olumsuz 

etkilediği firmaların oranı, % 70,2 ve üstündeyken, yatırım kararlarını olumlu etkilediği 

firmaların oranı, bütün eğitim düzeylerinde % 2,5 ve altındadır. 
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oranının yatırım kararlarını olumlu etkilediği firmaların oranı ise bütün yaş gruplarında % 6,3 

ve altındadır. 

Tablo 14.3.1. Yaşa Göre Enflasyon Oranı

ıcıların yaşına göre enflasyon oranının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

Yaş Grubu 

 18-28 29-39 40-50 51-61 62-72 73-83 

Cevap Kategorileri n % n % n % n % n % n % 

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 48 100,0 292 100,0 309 100,0 139 100,0 28 100 1 * 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre enflasyon oranının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.3.2’de sunulmuştur. Bulgular, 

araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 819 firma katılımcısının cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 14.3.2’de cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre enflasyon oranına ilişkin 

öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Enflasyon oranından yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 7,5 ile ön lisans’tır. 

 Enflasyon oranından yatırım kararlarının olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 90,9 ile ortaokul’dur. 

Özetle, cevaplayıcıların bulunduğu bütün eğitim düzeylerinde enflasyon oranı, 

firmaların çok büyük bir çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. Diğer bir 

ifadeyle,  cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre enflasyon oranının yatırım kararlarını olumsuz 

etkilediği firmaların oranı, % 70,2 ve üstündeyken, yatırım kararlarını olumlu etkilediği 

firmaların oranı, bütün eğitim düzeylerinde % 2,5 ve altındadır. 
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Tablo 14.3.2. Eğitime Göre Enflasyon Oranı

ıcıların eğitim düzeyine göre enflasyon oranının işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etkisi

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Eğitim n % n % n % n % n % n % 

İlkokul

Ön Lisans

Yüksek Lisans

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların araştırma esnasındaki mesleki pozisyonda çalıştığı yıla göre enflasyon 

oranının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.3.3’te 

sunulmuştur. Bulgular, 818 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Cevaplayıcıların bulunduğu 

mesleki pozisyondaki deneyim süresine göre enflasyon oranına ilişkin öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Yatırım kararlarının enflasyon oranından olumlu etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 1-4 yıl çalışma deneyimi olan 

cevaplayıcılar, % 4 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en yüksektir. 

 Yatırım kararlarının enflasyon oranından olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 21-24 yıl çalışma deneyimi olan 

cevaplayıcılar, % 96,3 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en yüksektir. 

Özetle, farklı çalışma deneyim sürelerindeki cevaplayıcılara göre enflasyon oranı, 

firmaların çok büyük bir bölümünün yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. Diğer bir ifadeyle,  

farklı deneyim sürelerine sahip cevaplayıcılara göre enflasyon oranının yatırım kararlarını 

olumsuz etkilediği firmaların oranı, % 83,1’den % 96,3’e, enflasyon oranının yatırım kararlarını 

olumlu etkilediği firmaların oranı ise % 0’dan % 4’e yükselmiştir. 
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Tablo 14.3.3. Deneyime Göre ı

Cevaplayıcıların deneyim süresine göre enflasyon oranının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 

Ne Olumlu 

Ne 

Olumsuz 

Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Deneyim 

(Yıl) 
n % n % n % n % n % n % 

 

Enflasyon oranının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, firmaların 

faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 14.3.4’te sunulmuştur. Bulgular, 819 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.3.4’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, enflasyon oranı, firmaların % 1,8’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 88,4’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, enflasyon oranı, firmaların % 3,3’ünün yatırım 

kararlarını olumlu, % 87,2’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, enflasyon oranı, firmaların % 2,4’ünün yatırım 

kararlarını olumlu, % 85,4’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, enflasyon oranı, bütün OSB türlerindeki firmaların çok büyük bir çoğunluğunun 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 
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Tablo 14.3.3. Deneyime Göre ı

Cevaplayıcıların deneyim süresine göre enflasyon oranının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 

Ne Olumlu 

Ne 

Olumsuz 

Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Deneyim 

(Yıl) 
n % n % n % n % n % n % 

 

Enflasyon oranının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, firmaların 

faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 14.3.4’te sunulmuştur. Bulgular, 819 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.3.4’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, enflasyon oranı, firmaların % 1,8’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 88,4’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, enflasyon oranı, firmaların % 3,3’ünün yatırım 

kararlarını olumlu, % 87,2’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, enflasyon oranı, firmaların % 2,4’ünün yatırım 

kararlarını olumlu, % 85,4’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, enflasyon oranı, bütün OSB türlerindeki firmaların çok büyük bir çoğunluğunun 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 
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Tablo 14.3.4. OSB Türüne Göre Enflasyon Oranı 

OSB türüne göre enflasyon oranının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

 

Bütün sektörler ve imalat sektörü ayrımına göre enflasyon oranının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.3.5’te sunulmuştur. Bulgular, 

bütün sektörlerde faaliyet gösteren 776 ve imalat sektöründe faaliyet gösteren 646 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.3.5’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Bütün sektörlerde, enflasyon oranı, firmaların % 2,7’sinin yatırım kararlarını 

olumlu, % 86,5’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 İmalat sektöründe, enflasyon oranı, firmaların % 2,6’sının yatırım kararlarını 

olumlu, % 87,3’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Tablo 14.3.5. Sektörlere Göre Enflasyon Oranı 

Bütün sektörler ve imalat sektörüne göre enflasyon oranının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi 

 

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre enflasyon oranının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.3.6’da sunulmuştur. Bulgular, 645 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.3.6’ya göre enflasyon oranı; 

Cevap Kategorileri n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu  0
Toplam 112 100,0 336 100,0 371 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma

Cevap Kategorileri n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 776 100,0 646 100,0

Bütün Sektörler İmalat Sektörü
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 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 2,1’inin yatırım kararlarını 

olumlu, % 87,8’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 1,9’unun yatırım 

kararlarını olumlu, % 86,1’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 3,9’unun yatırım 

kararlarını olumlu, % 88,7’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, enflasyon oranı, bütün teknoloji sınıflarında üretim yapan her 7 firmadan en az 

6’sının yatırım kararını olumsuz etkilemiştir. Enflasyon oranından yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, % 88,7 ile orta-yüksek iken, 

yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı 

ise % 41,7 ile orta-düşük’tür. 

Tablo 14.3.6. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Enflasyon Oranı

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre enflasyon oranının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi

 
           * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Enflasyon oranının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, firmaların 

faaliyette bulunduğu OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre Tablo 14.3.7’de 

sunulmuştur. Bulgular, 645 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.3.7’ye göre 

enflasyon oranından;  

 Düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü, % 92,2 ile ihtisas OSB’lerdir. 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 188 100,0 266 100,0 177 100,0 14 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta Yüksek Yüksek
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 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 2,1’inin yatırım kararlarını 

olumlu, % 87,8’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 1,9’unun yatırım 

kararlarını olumlu, % 86,1’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 3,9’unun yatırım 

kararlarını olumlu, % 88,7’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, enflasyon oranı, bütün teknoloji sınıflarında üretim yapan her 7 firmadan en az 

6’sının yatırım kararını olumsuz etkilemiştir. Enflasyon oranından yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, % 88,7 ile orta-yüksek iken, 

yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı 

ise % 41,7 ile orta-düşük’tür. 

Tablo 14.3.6. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Enflasyon Oranı

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre enflasyon oranının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi

 
           * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Enflasyon oranının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, firmaların 

faaliyette bulunduğu OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre Tablo 14.3.7’de 

sunulmuştur. Bulgular, 645 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.3.7’ye göre 

enflasyon oranından;  

 Düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü, % 92,2 ile ihtisas OSB’lerdir. 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 188 100,0 266 100,0 177 100,0 14 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta Yüksek Yüksek
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 Orta-düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, düşük teknoloji sınıfında olduğu gibi % 87 ile 

ihtisas OSB’lerdir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 97,1 ile ıslah OSB’lerdir. 

Tablo 14.3.7. OSB Türüne ve İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Enflasyon Oranı 

OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre enflasyon oranının işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararlarına etkisi 

 
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

OSB Türü Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 31 100,0 23 100,0 35 100,0 1 *

İhtisas Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 64 100,0 123 100,0 80 100,0 8 *

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 93 100,0 120 100,0 62 100,0 5 *

YüksekOrta-YüksekOrta-DüşükDüşük

Teknoloji Sınıfı
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Bütün sektörlerde, enflasyon oranının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların 

yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 14.3.8’de sunulmuştur. 

Bulgular, 819 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.3.8’e göre enflasyon oranı; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 78,6’sının, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 88’inin, 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 79,3’ünün, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 82,4’ünün, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 91,4’ünün, 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 85,9’unun, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 84,7’sinin, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 84,3’ünün 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir.  
 

Özetle, bulgular, düzey 1 bölgelerindeki firmaların büyük bir çoğunlunun yatırım 

kararlarının enflasyon oranından olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Enflasyon oranından 

yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 

91,4 ile Doğu Marmara iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 79,3 ile Batı 

Karadeniz’dir.Diğer taraftan, enflasyon oranından yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 50,6 ile Ege iken, en düşük olduğu 

düzey 1 bölgesi ise % 28,6 ile Akdeniz’dir. 
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Tablo 14.3.8. Düzey 1 Bölgelerine Göre Enflasyon Oranı 

Düzey 1 bölgelerine göre enflasyon oranının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, enflasyon oranının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların 

yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 14.3.9’da sunulmuştur. 

Bulgular, 819 firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  

Tablo 14.3.9’a göre enflasyon oranından yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 92,3 ile Doğu Marmara iken, en düşük olduğu 

düzey 1 bölgesi, % 80,8 ile Batı Marmara’dır. Diğer taraftan, imalat sektöründe enflasyon 

oranından yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu 

düzey 1 bölgesi, % 55,9 ile Ege iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi ise % 28,6 ile 

Akdeniz’dir. 

 

 

 

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Bütün sektörlerde, enflasyon oranının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların 

yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 14.3.8’de sunulmuştur. 

Bulgular, 819 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.3.8’e göre enflasyon oranı; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 78,6’sının, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 88’inin, 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 79,3’ünün, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 82,4’ünün, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 91,4’ünün, 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 85,9’unun, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 84,7’sinin, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 84,3’ünün 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir.  
 

Özetle, bulgular, düzey 1 bölgelerindeki firmaların büyük bir çoğunlunun yatırım 

kararlarının enflasyon oranından olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Enflasyon oranından 

yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 

91,4 ile Doğu Marmara iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 79,3 ile Batı 

Karadeniz’dir.Diğer taraftan, enflasyon oranından yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 50,6 ile Ege iken, en düşük olduğu 

düzey 1 bölgesi ise % 28,6 ile Akdeniz’dir. 
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Tablo 14.3.8. Düzey 1 Bölgelerine Göre Enflasyon Oranı 

Düzey 1 bölgelerine göre enflasyon oranının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, enflasyon oranının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların 

yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 14.3.9’da sunulmuştur. 

Bulgular, 819 firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  

Tablo 14.3.9’a göre enflasyon oranından yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 92,3 ile Doğu Marmara iken, en düşük olduğu 

düzey 1 bölgesi, % 80,8 ile Batı Marmara’dır. Diğer taraftan, imalat sektöründe enflasyon 

oranından yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu 

düzey 1 bölgesi, % 55,9 ile Ege iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi ise % 28,6 ile 

Akdeniz’dir. 

 

 

 

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Tablo 14.3.9. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre Enflasyon Oranı 

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre enflasyon oranının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

14.4.    Firmalar Arası Rekabet Ortamının Firmaların Yatırım Kararlarına Etkisi 

Bu kısımda, ilk olarak ülke düzeyinde firmalar arası rekabet ortamının OSB’lerde 

işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Şekil 14.4.1’de sunulmuştur. 

Bulgular, 820 firmanın yanıtlardan elde edilmiştir. Şekil 14.4.1’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir:  

 Firmalar arası rekabet ortamı, firmaların % 9,6’sının yatırım kararlarını olumlu, % 

49,6’sının yatırım kararlarını ise olumsuzetkilemiştir.  

 Firmalar arası rekabet ortamından yatırım kararları “Çok Olumsuz” (% 16,8) 

etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 0,7) etkilenen 

firmaların oranından yaklaşık 24 kat daha yüksektir. 

 

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Tablo 14.3.9. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre Enflasyon Oranı 

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre enflasyon oranının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

14.4.    Firmalar Arası Rekabet Ortamının Firmaların Yatırım Kararlarına Etkisi 

Bu kısımda, ilk olarak ülke düzeyinde firmalar arası rekabet ortamının OSB’lerde 

işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Şekil 14.4.1’de sunulmuştur. 

Bulgular, 820 firmanın yanıtlardan elde edilmiştir. Şekil 14.4.1’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir:  

 Firmalar arası rekabet ortamı, firmaların % 9,6’sının yatırım kararlarını olumlu, % 

49,6’sının yatırım kararlarını ise olumsuzetkilemiştir.  

 Firmalar arası rekabet ortamından yatırım kararları “Çok Olumsuz” (% 16,8) 

etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 0,7) etkilenen 

firmaların oranından yaklaşık 24 kat daha yüksektir. 

 

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Şekil 14.4.1. rası Rekabet Ortamı

Firmalar arası rekabet ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

 

Cevaplayıcıların yaşına göre firmalar arası rekabet ortamının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.4.1’de sunulmuştur. Bulgular, 

araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 818 firma katılımcısının cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 14.4.1’de cevaplayıcıların yaşına göre firmalar arası rekabet ortamına 

ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Firmalar arası rekabet ortamından yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 10,3 ile 40-50 yaş 

grubudur.  

 Firmalar arası rekabet ortamından yatırım kararlarının olumsuz etkilendiğini 

belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 74 ile 62-72 yaş 

grubudur.  

Özetle, bütün yaş gruplarında ortaya konulan bulgular, firmalar arası rekabet ortamının 

firmaların büyük bir çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz etkilediğini göstermektedir. 

Diğer bir ifadeyle, cevaplayıcıların yaşına göre firmalar arası rekabet ortamının yatırım 

kararlarını olumsuz etkilediği firmaların oranı, % 44,7 ve üstünde iken, yatırım kararlarını 

olumlu etkilediği firmaların oranı ise bütün yaş gruplarında, % 10,3 ve altındadır. 

 

 

 

Ç o k  O l u m s u z Ç o k  O l u m l u

Firma Sayısı (n)
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Tablo 14.4.1. Yaşa Göre rası Rekabet Ortamı

ıcıların yaşına göre irmalar arası rekabet ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi 

Yaş Grubu 

 18-28 29-39 40-50 51-61 62-72 73-83 

Cevap Kategorileri n % n % n % n % n % n % 

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 48 100,0 292 100,0 309 100,0 141 100,0 27 100,0 1 * 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre firmalar arası rekabet ortamının OSB’lerde 

işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.4.2’de sunulmuştur. 

Bulgular, araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 820 firma katılımcısının cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 14.4.2’de cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre firmalar arası rekabet 

ortamına ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Firmalar arası rekabet ortamından yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 17,6 ile ön lisans’tır. 

 Firmalar arası rekabet ortamından yatırım kararlarının olumsuz etkilendiğini 

belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 59,5 ile 

lise’dir. 

Özetle, cevaplayıcıların bulunduğu bütün eğitim düzeylerinde firmalar arası rekabet 

ortamı, firmaların çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir.  
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Tablo 14.4.1. Yaşa Göre rası Rekabet Ortamı

ıcıların yaşına göre irmalar arası rekabet ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi 

Yaş Grubu 

 18-28 29-39 40-50 51-61 62-72 73-83 

Cevap Kategorileri n % n % n % n % n % n % 

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 48 100,0 292 100,0 309 100,0 141 100,0 27 100,0 1 * 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre firmalar arası rekabet ortamının OSB’lerde 

işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.4.2’de sunulmuştur. 

Bulgular, araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 820 firma katılımcısının cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 14.4.2’de cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre firmalar arası rekabet 

ortamına ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Firmalar arası rekabet ortamından yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 17,6 ile ön lisans’tır. 

 Firmalar arası rekabet ortamından yatırım kararlarının olumsuz etkilendiğini 

belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 59,5 ile 

lise’dir. 

Özetle, cevaplayıcıların bulunduğu bütün eğitim düzeylerinde firmalar arası rekabet 

ortamı, firmaların çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir.  
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Tablo 14.4.2. Eğitime Göre rası Rekabet Ortamı

ıcıların eğitim düzeyine göre ar arası rekabet ortamının işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etkisi

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Eğitim n % n % n % n % n % n % 

İlkokul

Ön Lisans

Yüksek Lisans

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların araştırma esnasındaki mesleki pozisyonda çalıştığı yıla göre firmalar 

arası rekabet ortamının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, 

Tablo 14.4.3’te sunulmuştur. Bulgular, 820 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. 

Cevaplayıcıların bulunduğu mesleki pozisyondaki deneyim süresine göre firmalar arası rekabet 

ortamına ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Yatırım kararlarının firmalar arası rekabet ortamından olumlu etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 17-20 yıl çalışma deneyimi olan 

cevaplayıcılar, % 14,7 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en yüksektir. 

 Yatırım kararlarının firmalar arası rekabet ortamından olumsuz etkilendiğini 

belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 17-20 yıl çalışma deneyimi olan 

cevaplayıcılar, % 55,9 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en yüksektir. 

Özetle, farklı çalışma deneyim sürelerindeki cevaplayıcılara göre firmalar arası rekabet 

ortamı, firmaların çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. Diğer bir ifadeyle,  

farklı deneyim sürelerine sahip cevaplayıcılara göre firmalar arası rekabet ortamının yatırım 

kararlarını olumsuz etkilediği firmaların oranı, % 46,1’den % 55,9’a, yatırım kararlarını olumlu 

etkilediği firmaların oranı ise % 3,7’den % 14,7’ye yükselmiştir. 
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Tablo 14.4.3. Deneyime Göre rası Rekabet Ortamı

evaplayıcıların deneyim süresine göre irmalar arası rekabet ortamının işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etkisi

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Deneyim 

(Yıl) 
n % n % n % n % n % n % 

 

Firmalar arası rekabet ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına 

etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 14.4.4’te sunulmuştur. Bulgular, 

820 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.4.4’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, firmalar arası rekabet ortamı, firmaların % 

12,6’sının yatırım kararlarını olumlu, % 43,2’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz 

etkilemiştir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, firmalar arası rekabet ortamı, firmaların % 

11,3’ünün yatırım kararlarını olumlu, % 46,9’unun yatırım kararlarını ise olumsuz 

etkilemiştir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, firmalar arası rekabet ortamı, firmaların % 

7,2’sinin yatırım kararlarını olumlu, % 54’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz 

etkilemiştir. 
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Tablo 14.4.3. Deneyime Göre rası Rekabet Ortamı

evaplayıcıların deneyim süresine göre irmalar arası rekabet ortamının işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etkisi

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Deneyim 

(Yıl) 
n % n % n % n % n % n % 

 

Firmalar arası rekabet ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına 

etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 14.4.4’te sunulmuştur. Bulgular, 

820 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.4.4’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, firmalar arası rekabet ortamı, firmaların % 

12,6’sının yatırım kararlarını olumlu, % 43,2’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz 

etkilemiştir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, firmalar arası rekabet ortamı, firmaların % 

11,3’ünün yatırım kararlarını olumlu, % 46,9’unun yatırım kararlarını ise olumsuz 

etkilemiştir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, firmalar arası rekabet ortamı, firmaların % 

7,2’sinin yatırım kararlarını olumlu, % 54’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz 

etkilemiştir. 
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Tablo 14.4.4. OSB Türüne Göre rası Rekabet Ortamı

OSB türüne göre irmalar arası rekabet ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına 
 

 

Bütün sektörler ve imalat sektörü ayrımına göre firmalar arası rekabet ortamının 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.4.5’te 

sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 778 ve imalat sektöründe faaliyet 

gösteren 648 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.4.5’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Bütün sektörlerde, firmalar arası rekabet ortamı, firmaların % 9,7’sinin yatırım 

kararlarını olumlu, % 50,4’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 İmalat sektöründe, firmalar arası rekabet ortamı, firmaların % 10,6’sının yatırım 

kararlarını olumlu, % 48,7’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Tablo 14.4.5. Sektörlere Göre rası Rekabet Ortamı

Bütün sektörler ve imalat sektörüne göre irmalar arası rekabet ortamının işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararlarına etkisi  

 

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre firmalar arası rekabet ortamının OSB’lerde 

işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.4.6’da sunulmuştur. 

Cevap Kategorileri n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 111 100,0 337 100,0 372 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma

Cevap Kategorileri n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 778 100,0 648 100,0

Bütün Sektörler İmalat Sektörü
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Bulgular, 647 firmanın cevaplarından elde edilmiştir. Tablo 14.4.6’ya göre firmalar arası 

rekabet ortamı; 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 11,6’sının yatırım kararlarını 

olumlu, % 54,5’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 10’unun yatırım 

kararlarını olumlu, % 47,8’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 10,8’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 43,7’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, firmalar arası rekabet ortamı, bütün teknoloji sınıflarında üretim yapan her 9 

firmadan yaklaşık 5’inin yatırım kararını olumsuz etkilemiştir. Firmalar arası rekabet 

ortamından yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji 

sınıfı, % 54,5 ile düşük iken, yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu teknoloji sınıfı ise yatırım kararları olumsuz etkilenen firmalarda olduğu gibi % 

19,6 ile düşük’tür. 

Tablo 14.4.6. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre rası Rekabet Ortamı

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre irmalar arası rekabet ortamının işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararlarına etkisi

 

           * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

Firmalar arası rekabet ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına 

etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre 

Tablo 14.4.7’de sunulmuştur. Bulgular, 647 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 

14.4.7’ye göre firmalar arası rekabet ortamından;  

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 189 100,0 268 100,0 176 100,0 14 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta Yüksek Yüksek
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Bulgular, 647 firmanın cevaplarından elde edilmiştir. Tablo 14.4.6’ya göre firmalar arası 

rekabet ortamı; 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 11,6’sının yatırım kararlarını 

olumlu, % 54,5’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 10’unun yatırım 

kararlarını olumlu, % 47,8’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 10,8’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 43,7’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, firmalar arası rekabet ortamı, bütün teknoloji sınıflarında üretim yapan her 9 

firmadan yaklaşık 5’inin yatırım kararını olumsuz etkilemiştir. Firmalar arası rekabet 

ortamından yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji 

sınıfı, % 54,5 ile düşük iken, yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu teknoloji sınıfı ise yatırım kararları olumsuz etkilenen firmalarda olduğu gibi % 

19,6 ile düşük’tür. 

Tablo 14.4.6. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre rası Rekabet Ortamı

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre irmalar arası rekabet ortamının işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararlarına etkisi

 

           * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

Firmalar arası rekabet ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına 

etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre 

Tablo 14.4.7’de sunulmuştur. Bulgular, 647 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 

14.4.7’ye göre firmalar arası rekabet ortamından;  

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 189 100,0 268 100,0 176 100,0 14 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta Yüksek Yüksek
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 Düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü, % 60 ile ihtisas OSB’lerdir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 54,9 ile karma OSB’lerdir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 47,5 ile ihtisas OSB’lerdir. 

Tablo 14.4.7. OSB Türüne ve İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre rası Rekabet Ortamı

OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre ı rekabet ortamının işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

          
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Bütün sektörlerde, firmalar arası rekabet ortamının OSB’lerde işletme aşamasındaki 

firmaların yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 14.4.8’de 

sunulmuştur. Bulgular, 820 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.4.8’e göre Firmalar 

arası rekabet ortamı; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 57,1’inin, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 54’ünün, 

OSB Türü Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz  0
 0
 0
 0

Çok Olumlu 0  0
Toplam 31 100,0 23 * 34 100,0 1 *

İhtisas Çok Olumsuz

0 
Çok Olumlu 0 0 

Toplam 65 100,0 123 100,0 80 100,0 8 *

Çok Olumsuz 0 

Çok Olumlu
Toplam 93 100,0 122 100,0 62 100,0 5 *

Düşük Orta-Düşük Orta-Yüksek

Teknoloji Sınıfı

Yüksek
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 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 37,9’unun, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 44,1’inin, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 43,9’unun, 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 48,8’inin, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 53,4’ünün, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 53,9’unun 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir.  

Özetle, bulgular, düzey 1 bölgelerinde firmaların büyük bir çoğunluğunun yatırım 

kararlarının firmalar arası rekabet ortamından olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Firmalar 

arası rekabet ortamından yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu düzey 1 bölgesi, % 57,1 ile Akdeniz iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 37,9 ile 

Batı Karadeniz’dir. Diğer taraftan, firmalar arası rekabet ortamından yatırım kararları “Çok 

Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 22,7 ile İstanbul 

iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi ise % 6,9 ile Batı Karadeniz’dir. 

Tablo 14.4.8. Düzey 1 Bölgelerine Göre rası Rekabet Ortamı

Düzey 1 bölgelerine göre irmalar arası rekabet ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 37,9’unun, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 44,1’inin, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 43,9’unun, 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 48,8’inin, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 53,4’ünün, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 53,9’unun 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir.  

Özetle, bulgular, düzey 1 bölgelerinde firmaların büyük bir çoğunluğunun yatırım 

kararlarının firmalar arası rekabet ortamından olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Firmalar 

arası rekabet ortamından yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu düzey 1 bölgesi, % 57,1 ile Akdeniz iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 37,9 ile 

Batı Karadeniz’dir. Diğer taraftan, firmalar arası rekabet ortamından yatırım kararları “Çok 

Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 22,7 ile İstanbul 

iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi ise % 6,9 ile Batı Karadeniz’dir. 

Tablo 14.4.8. Düzey 1 Bölgelerine Göre rası Rekabet Ortamı

Düzey 1 bölgelerine göre irmalar arası rekabet ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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İmalat sektöründe, firmalar arası rekabet ortamının OSB’lerde işletme aşamasındaki 

firmaların yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 14.4.9’da 

sunulmuştur. Bulgular, 648 firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  

Tablo 14.4.9’a göre firmalar arası rekabet ortamından yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 58,4 ile Orta Anadolu iken, 

en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 42,2 ile Doğu Marmara’dır. Diğer taraftan, imalat 

sektöründe firmalar arası rekabet ortamından yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 22 ile İstanbul bölgesi iken, en düşük 

olduğu düzey 1 bölgesi ise % 11,6 ile Batı Anadolu’dur. 

Tablo 14.4.9. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre rası Rekabet Ortamı

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre rası rekabet ortamının işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararlarına etkisi

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

14.5.    Kişi Başına Düşen Milli Gelirin Firmaların Yatırım Kararlarına Etkisi 

Bu kısımda, ilk olarak ülke düzeyinde kişi başına düşen milli gelirin OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Şekil 14.5.1’de sunulmuştur. Bulgular, 816 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Şekil 14.5.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir:  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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 Kişi başına düşen milli gelir, firmaların % 7’sinin yatırım kararlarını olumlu,  % 

49,1’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir.  

 Kişi başına düşen milli gelirden yatırım kararları “Çok Olumsuz” (% 14,3) etkilenen 

firmaların oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 0,5) etkilenen firmaların 

oranından yaklaşık 28 kat daha yüksektir. 

Şekil 14.5.1. Kişi Başına Düşen Mill

Kişi başına düşen milli gelirin işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

 

Cevaplayıcıların yaşına göre kişi başına düşen milli gelirin OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.5.1’de sunulmuştur. Bulgular, 

araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 814 firma katılımcısının cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 14.5.1’de cevaplayıcıların yaşına göre kişi başına düşen milli gelire ilişkin 

öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Kişi başına düşen milli gelirden yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 8,3 ile 18-28 yaş grubudur.  

 Kişi başına düşen milli gelirden yatırım kararlarının olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 66,7 ile 62-72 yaş 

grubudur.  

Özetle, bütün yaş gruplarında ortaya konulan bulgular, kişi başına düşen milli gelirin 

firmaların büyük bir çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz etkilediğini göstermektedir. 

Diğer bir ifadeyle, cevaplayıcıların yaşına göre kişi başına düşen milli gelirin yatırım kararlarını 

Ç o k  O l u m s u z Ç o k  O l u m l u

Firma Sayısı (n)
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 Kişi başına düşen milli gelir, firmaların % 7’sinin yatırım kararlarını olumlu,  % 

49,1’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir.  

 Kişi başına düşen milli gelirden yatırım kararları “Çok Olumsuz” (% 14,3) etkilenen 

firmaların oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 0,5) etkilenen firmaların 

oranından yaklaşık 28 kat daha yüksektir. 

Şekil 14.5.1. Kişi Başına Düşen Mill

Kişi başına düşen milli gelirin işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

 

Cevaplayıcıların yaşına göre kişi başına düşen milli gelirin OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.5.1’de sunulmuştur. Bulgular, 

araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 814 firma katılımcısının cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 14.5.1’de cevaplayıcıların yaşına göre kişi başına düşen milli gelire ilişkin 

öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Kişi başına düşen milli gelirden yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 8,3 ile 18-28 yaş grubudur.  

 Kişi başına düşen milli gelirden yatırım kararlarının olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 66,7 ile 62-72 yaş 

grubudur.  

Özetle, bütün yaş gruplarında ortaya konulan bulgular, kişi başına düşen milli gelirin 

firmaların büyük bir çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz etkilediğini göstermektedir. 

Diğer bir ifadeyle, cevaplayıcıların yaşına göre kişi başına düşen milli gelirin yatırım kararlarını 

Ç o k  O l u m s u z Ç o k  O l u m l u

Firma Sayısı (n)
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olumsuz etkilediği firmaların oranı, % 43,8 ve üstünde iken, yatırım kararlarını olumlu 

etkilediği firmaların oranı ise bütün yaş gruplarında, % 8,3 ve altındadır. 

Tablo 14.5.1. Yaşa Göre Kişi Başına Düşen Milli Gelir

ıcıların yaşına göre kişi başına düşen milli gelirin işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi 

Yaş Grubu 

 18-28 29-39 40-50 51-61 62-72 73-83 

Cevap Kategorileri n % n % n % n % n % n % 

Ço

Çok Olumlu

Toplam 48 100,0 291 100,0 310 100,0 137 100,0 27 100,0 1 * 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre kişi başına düşen milli gelirin OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.5.2’de sunulmuştur. Bulgular, 

araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 816 firma katılımcısının cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 14.5.2’de cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre kişi başına düşen milli 

gelire ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Kişi başına düşen milli gelirden yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 12,1 ile ortaokul’dur.  

 Kişi başına düşen milli gelirden yatırım kararlarının olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 57,9 ile lise’dir. 

Özetle, cevaplayıcıların bulunduğu bütün eğitim düzeylerinde kişi başına düşen milli 

gelir, firmaların çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir.  

 

 

 

 

 



130

 

169 
 

Tablo 14.5.2. Eğitime Göre Kişi Başına Düşen Milli Gelir

yıcıların eğitim düzeyine göre kişi başına düşen milli gelirin işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etkisi

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 

Ne 

Olumlu 

Ne 

Olumsuz 

Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Eğitim n % n % n % n % n % n % 

İlkokul

Ön Lisans

Yüksek Lisans

* 25’in altındaki vakalar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların araştırma esnasındaki mesleki pozisyonda çalıştığı yıla göre kişi başına 

düşen milli gelirin OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 

14.5.3’te sunulmuştur. Bulgular, 816 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Cevaplayıcıların 

bulunduğu mesleki pozisyondaki deneyim süresine göre kişi başına düşen milli gelire ilişkin 

öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Yatırım kararlarının kişi başına düşen milli gelirden olumlu etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 13-16 yıl çalışma deneyimi olan 

cevaplayıcılar, % 9,2 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en yüksektir. 

 Yatırım kararlarının kişi başına düşen milli gelirden olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 25 ve daha fazla yıl çalışma deneyimi 

olan cevaplayıcılar, % 55,2 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en yüksektir. 

Özetle, farklı çalışma deneyim sürelerindeki cevaplayıcılara göre kişi başına düşen milli 

gelir, firmaların çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. Diğer bir ifadeyle,  

farklı deneyim sürelerine sahip cevaplayıcılara göre kişi başına düşen milli gelirden yatırım 

kararları olumsuz etkilenen firmaların oranı, % 44,4’ten % 55,2’ye, yatırım kararları olumlu 

etkilenen firmaların oranı ise % 3,4’ten % 9,2’ye yükselmiştir. 
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Tablo 14.5.3. Deneyime Göre Kişi Başına Düşen Milli Gelir

Cevaplayıcıların deneyim süresine göre kişi başına düşen milli gelirin işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etkisi

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Deneyim 

(Yıl) 
n % n % n % n % n % n % 

 

Kişi başına düşen milli gelirin işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, 

firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 14.5.4’te sunulmuştur. Bulgular, 816 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.5.4’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, kişi başına düşen milli gelir, firmaların % 7,3’ünün 

yatırım kararlarını olumlu, % 51,8’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, kişi başına düşen milli gelir,  firmaların % 8,1’inin 

yatırım kararlarını olumlu, % 46,1’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, kişi başına düşen milli gelir firmaların % 5,9’unun 

yatırım kararlarını olumlu, % 51’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Tablo 14.5.4. OSB Türüne Göre Kişi Başına Düşen Milli Gelir

OSB türüne gör kişi başına düşen milli gelirin işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

 

Cevap Kategorileri n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 110 100,0 334 100,0 372 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma
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Tablo 14.5.2. Eğitime Göre Kişi Başına Düşen Milli Gelir

yıcıların eğitim düzeyine göre kişi başına düşen milli gelirin işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etkisi

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 

Ne 

Olumlu 

Ne 

Olumsuz 

Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Eğitim n % n % n % n % n % n % 

İlkokul

Ön Lisans

Yüksek Lisans

* 25’in altındaki vakalar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların araştırma esnasındaki mesleki pozisyonda çalıştığı yıla göre kişi başına 

düşen milli gelirin OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 

14.5.3’te sunulmuştur. Bulgular, 816 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Cevaplayıcıların 

bulunduğu mesleki pozisyondaki deneyim süresine göre kişi başına düşen milli gelire ilişkin 

öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Yatırım kararlarının kişi başına düşen milli gelirden olumlu etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 13-16 yıl çalışma deneyimi olan 

cevaplayıcılar, % 9,2 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en yüksektir. 

 Yatırım kararlarının kişi başına düşen milli gelirden olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 25 ve daha fazla yıl çalışma deneyimi 

olan cevaplayıcılar, % 55,2 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en yüksektir. 

Özetle, farklı çalışma deneyim sürelerindeki cevaplayıcılara göre kişi başına düşen milli 

gelir, firmaların çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. Diğer bir ifadeyle,  

farklı deneyim sürelerine sahip cevaplayıcılara göre kişi başına düşen milli gelirden yatırım 

kararları olumsuz etkilenen firmaların oranı, % 44,4’ten % 55,2’ye, yatırım kararları olumlu 

etkilenen firmaların oranı ise % 3,4’ten % 9,2’ye yükselmiştir. 
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Tablo 14.5.3. Deneyime Göre Kişi Başına Düşen Milli Gelir

Cevaplayıcıların deneyim süresine göre kişi başına düşen milli gelirin işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etkisi

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Deneyim 

(Yıl) 
n % n % n % n % n % n % 

 

Kişi başına düşen milli gelirin işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, 

firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 14.5.4’te sunulmuştur. Bulgular, 816 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.5.4’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, kişi başına düşen milli gelir, firmaların % 7,3’ünün 

yatırım kararlarını olumlu, % 51,8’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, kişi başına düşen milli gelir,  firmaların % 8,1’inin 

yatırım kararlarını olumlu, % 46,1’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, kişi başına düşen milli gelir firmaların % 5,9’unun 

yatırım kararlarını olumlu, % 51’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Tablo 14.5.4. OSB Türüne Göre Kişi Başına Düşen Milli Gelir

OSB türüne gör kişi başına düşen milli gelirin işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

 

Cevap Kategorileri n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 110 100,0 334 100,0 372 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma
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Bütün sektörler ve imalat sektörü ayrımına göre kişi başına düşen milli gelirin 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.5.5’te 

sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 775 ve imalat sektöründe faaliyet 

gösteren 645 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.5.5’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Bütün sektörlerde, kişi başına düşen milli gelir, firmaların % 7,1’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 48,7’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 İmalat sektöründe, kişi başına düşen milli gelir, firmaların % 7,5’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 48,4’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Tablo 14.5.5. Sektörlere Göre Kişi Başına Düşen Milli Gelir

Bütün sektörler ve imalat sektörüne göre kişi başına düşen milli gelirin işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etkisi  

 

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre kişi başına düşen milli gelirin OSB’lerde 

işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.5.6’da sunulmuştur. 

Bulgular, 644 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.5.6’ya göre kişi başına düşen 

milli gelir; 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 9,1’inin yatırım kararlarını 

olumlu, % 53,3’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 8,5’inin yatırım kararlarını 

olumlu, % 49,7’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 6,3’ünün yatırım 

kararlarını olumlu, % 41,4’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, kişi başına düşen milli gelir, bütün teknoloji sınıflarında üretim yapan her 7 

firmadan yaklaşık 4’ünün yatırım kararını olumsuz etkilemiştir. Kişi başına düşen milli gelirden 

yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, % 

Cevap Kategorileri n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 775 100,0 645 100,0

Bütün Sektörler İmalat Sektörü
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Bütün sektörler ve imalat sektörü ayrımına göre kişi başına düşen milli gelirin 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.5.5’te 

sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 775 ve imalat sektöründe faaliyet 

gösteren 645 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.5.5’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Bütün sektörlerde, kişi başına düşen milli gelir, firmaların % 7,1’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 48,7’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 İmalat sektöründe, kişi başına düşen milli gelir, firmaların % 7,5’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 48,4’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Tablo 14.5.5. Sektörlere Göre Kişi Başına Düşen Milli Gelir

Bütün sektörler ve imalat sektörüne göre kişi başına düşen milli gelirin işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etkisi  

 

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre kişi başına düşen milli gelirin OSB’lerde 

işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.5.6’da sunulmuştur. 

Bulgular, 644 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.5.6’ya göre kişi başına düşen 

milli gelir; 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 9,1’inin yatırım kararlarını 

olumlu, % 53,3’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 8,5’inin yatırım kararlarını 

olumlu, % 49,7’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 6,3’ünün yatırım 

kararlarını olumlu, % 41,4’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, kişi başına düşen milli gelir, bütün teknoloji sınıflarında üretim yapan her 7 

firmadan yaklaşık 4’ünün yatırım kararını olumsuz etkilemiştir. Kişi başına düşen milli gelirden 

yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, % 

Cevap Kategorileri n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 775 100,0 645 100,0

Bütün Sektörler İmalat Sektörü
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53,3 ile düşük iken, yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu teknoloji sınıfı ise % 14,6 ile orta-düşük’tür. 

Tablo 14.5.6. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Kişi Başına Düşen Milli Gelir

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre kişi başına düşen milli gelirin işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etkisi

           * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Kişi başına düşen milli gelirin işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, 

firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre Tablo 

14.5.7’de sunulmuştur. Bulgular, 644 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.5.7’ye 

göre kişi başına düşen milli gelirden;  

 Düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü, % 57,6 ile karma OSB’lerdir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, düşük teknoloji sınıfında olduğu gibi % 52,9 

ile karma OSB’lerdir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 53 ile ıslah OSB’lerdir. 

 

 

 

 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 186 100,0 268 100,0 176 100,0 14 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta Yüksek Yüksek
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Tablo 14.5.7. OSB Türüne ve İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Kişi Başına Düşen Milli Gelir 

OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre kişi başına düşen milli gelirin işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

           
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Bütün sektörlerde, kişi başına düşen milli gelirin OSB’lerde işletme aşamasındaki 

firmaların yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 14.5.8’de 

sunulmuştur. Bulgular, 816 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.5.8’e göre kişi 

başına düşen milli gelir; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 53,6’sının, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 57,2’sinin, 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 44,8’inin, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 46,2’sinin, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 47,6’sının, 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 46,5’inin, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 46,6’sının, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 52,3’ünün 

OSB Türü Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 30 100,0 23 * 34 100,0 1 *

İhtisas Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 64 100,0 122 100,0 80 100,0 8 *

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 92 100,0 123 100,0 62 100,0 5 *

Düşük Orta-Düşük Orta-Yüksek

Teknoloji Sınıfı

Yüksek
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Tablo 14.5.7. OSB Türüne ve İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Kişi Başına Düşen Milli Gelir 

OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre kişi başına düşen milli gelirin işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

           
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Bütün sektörlerde, kişi başına düşen milli gelirin OSB’lerde işletme aşamasındaki 

firmaların yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 14.5.8’de 

sunulmuştur. Bulgular, 816 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.5.8’e göre kişi 

başına düşen milli gelir; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 53,6’sının, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 57,2’sinin, 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 44,8’inin, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 46,2’sinin, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 47,6’sının, 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 46,5’inin, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 46,6’sının, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 52,3’ünün 

OSB Türü Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 30 100,0 23 * 34 100,0 1 *

İhtisas Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 64 100,0 122 100,0 80 100,0 8 *

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 92 100,0 123 100,0 62 100,0 5 *

Düşük Orta-Düşük Orta-Yüksek

Teknoloji Sınıfı

Yüksek
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yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir.  

Özetle, bulgular, düzey 1 bölgelerindeki firmaların büyük bir çoğunlunun yatırım 

kararlarının kişi başına düşen milli gelirden olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Kişi başına 

düşen milli gelirden yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu 

düzey 1 bölgesi, % 57,2 ile Batı Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 44,8 ile 

Batı Karadeniz’dir. Diğer taraftan, kişi başına düşen milli gelirden yatırım kararları “Çok 

Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 24,7 ile Batı 

Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi ise % 7,3 ile Akdeniz’dir. 

Tablo 14.5.8. Düzey 1 Bölgelerine Göre Kişi Başına Düşen Milli Gelir

Düzey 1 bölgelerine göre kişi başına düşen milli gelirin işletme aşamasındaki firmaların yatırı
kararlarına etkisi 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, kişi başına düşen milli gelirin OSB’lerde işletme aşamasındaki 

firmaların yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 14.5.9’da 

sunulmuştur. Bulgular, 645 firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  

Tablo 14.5.9’a göre kişi başına düşen milli gelirden yatırım kararları olumsuz etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 56,8 ile Batı Anadolu iken, en düşük 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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olduğu düzey 1 bölgesi, % 43,1 ile Batı Marmara’dır. Diğer taraftan, imalat sektöründe kişi 

başına düşen milli gelirden yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 22,7 ile Batı Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi 

ise  % 8,8 ile Akdeniz’dir. 

Tablo 14.5.9. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre Kişi Başına Düşen Milli Gelir

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre kişi başına düşen milli gelirin işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararları

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

14.6.    Döviz Kurlarının Firmaların Yatırım Kararlarına Etkisi 

Bu kısımda, ilk olarak ülke düzeyinde döviz kurlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki 

firmaların yatırım kararlarına etkisi, Şekil 14.6.1’de sunulmuştur. Bulgular, 821 firmanın 

yanıtlardan elde edilmiştir. Şekil 14.6.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir:  

 Döviz kurları, firmaların % 5,3’ünün yatırım kararlarını olumlu,  % 87,1’inin yatırım 

kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Döviz kurlarından yatırım kararları “Çok Olumsuz” (% 55,4) etkilenen firmaların 

oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 1,3) etkilenen firmaların oranından 

yaklaşık 43 kat daha yüksektir. 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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olduğu düzey 1 bölgesi, % 43,1 ile Batı Marmara’dır. Diğer taraftan, imalat sektöründe kişi 

başına düşen milli gelirden yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 22,7 ile Batı Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi 

ise  % 8,8 ile Akdeniz’dir. 

Tablo 14.5.9. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre Kişi Başına Düşen Milli Gelir

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre kişi başına düşen milli gelirin işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararları

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

14.6.    Döviz Kurlarının Firmaların Yatırım Kararlarına Etkisi 

Bu kısımda, ilk olarak ülke düzeyinde döviz kurlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki 

firmaların yatırım kararlarına etkisi, Şekil 14.6.1’de sunulmuştur. Bulgular, 821 firmanın 

yanıtlardan elde edilmiştir. Şekil 14.6.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir:  

 Döviz kurları, firmaların % 5,3’ünün yatırım kararlarını olumlu,  % 87,1’inin yatırım 

kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Döviz kurlarından yatırım kararları “Çok Olumsuz” (% 55,4) etkilenen firmaların 

oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 1,3) etkilenen firmaların oranından 

yaklaşık 43 kat daha yüksektir. 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Şekil 14.6.1. Döviz Kurları

Döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

 

Cevaplayıcıların yaşına göre döviz kurlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki 

firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.6.1’de sunulmuştur. Bulgular, araştırmaya katılan 

firmaları temsile yetkili 819 firma katılımcısının cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.6.1’de 

cevaplayıcıların yaşına göre döviz kurlarına ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Döviz kurlarından yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini belirten cevaplayıcıların 

oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 8,1 ile 18-28 yaş grubudur.  

 Döviz kurlarından yatırım kararlarının olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 88,9 ile 62-72 yaş 

grubudur.  

Özetle, bütün yaş gruplarında ortaya konulan bulgular, döviz kurlarının işletme 

aşamasındaki firmaların çok büyük bir çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz etkilediğini 

göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, cevaplayıcıların yaşına göre döviz kurlarından yatırım 

kararları olumsuz etkilenen firmaların oranı, % 83,7 ile % 88,9, yatırım kararları olumlu 

etkilenen firmaların oranı ise % 3,7 ile % 8,1 arasında değişmektedir. 

 

Ç o k  O l u m s u z Ç o k  O l u m l u

Firma Sayısı (n)
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Tablo 14.6.1. Yaşa Göre Döviz Kurları

ayıcıların yaşına göre döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etki  

Yaş Grubu 

 18-28 29-39 40-50 51-61 62-72 73-83 

Cevap Kategorileri n % n % n % n % n % n % 

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 49 100,0 292 100,0 311 100,0 139 100,0 27 100,0 1 * 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Döviz kurlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, 

cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre Tablo 14.6.2’de sunulmuştur. Bulgular, araştırmaya 

katılan firmaları temsile yetkili 821 firma katılımcısının cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 

14.6.2’de cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre döviz kurlarına ilişkin öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Döviz kurlarından yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini belirten cevaplayıcıların 

oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 8,4 ile yüksek lisans’tır. 

 Döviz kurlarından yatırım kararlarının olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 97 ile ortaokul’dur. 

Özetle, cevaplayıcıların bulunduğu bütün eğitim düzeylerinde döviz kurları, firmaların 

çok büyük bir çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 
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Tablo 14.6.1. Yaşa Göre Döviz Kurları

ayıcıların yaşına göre döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etki  

Yaş Grubu 

 18-28 29-39 40-50 51-61 62-72 73-83 

Cevap Kategorileri n % n % n % n % n % n % 

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 49 100,0 292 100,0 311 100,0 139 100,0 27 100,0 1 * 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Döviz kurlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, 

cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre Tablo 14.6.2’de sunulmuştur. Bulgular, araştırmaya 

katılan firmaları temsile yetkili 821 firma katılımcısının cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 

14.6.2’de cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre döviz kurlarına ilişkin öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Döviz kurlarından yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini belirten cevaplayıcıların 

oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 8,4 ile yüksek lisans’tır. 

 Döviz kurlarından yatırım kararlarının olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 97 ile ortaokul’dur. 

Özetle, cevaplayıcıların bulunduğu bütün eğitim düzeylerinde döviz kurları, firmaların 

çok büyük bir çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 
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Tablo 14.6.2. Eğitime Göre Döviz Kurları

ıcıların eğitim düzeyine göre döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Eğitim n % n % n % n % n % n % 

İlkokul

Ön Lisans

Yüksek Lisans

 * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların araştırma esnasındaki mesleki pozisyonda çalıştığı yıla göre döviz 

kurlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.6.3’te 

sunulmuştur. Bulgular, 821 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Cevaplayıcıların bulunduğu 

mesleki pozisyondaki deneyim süresine göre döviz kurlarına ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Yatırım kararlarının döviz kurlarından olumlu etkilendiğini belirten cevaplayıcıların 

oranının en yüksek olduğu 21-24 yıl çalışma deneyimi olan cevaplayıcılar, % 7,4 ile 

bütün cevaplayıcılar içerisinde en yüksektir. 

 Yatırım kararlarının döviz kurlarından olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 17-20 yıl ile 25 ve daha fazla yıl çalışma 

deneyimleri olan cevaplayıcılar, % 89,7 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en 

yüksektir. 

Özetle, farklı çalışma deneyim sürelerindeki cevaplayıcılara göre döviz kurları, 

firmaların çok büyük bir kısmının yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. Diğer bir ifadeyle,  

farklı deneyim sürelerine sahip cevaplayıcılara göre döviz kurlarının yatırım kararlarını 

olumsuz etkilediği firmaların oranı, % 85,1’ten % 89,7’ye, yatırım kararlarını olumlu etkilediği 

firmaların oranı ise % 2,9’dan % 7,4’e yükselmiştir. 
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Tablo 14.6.3. Deneyime Göre Döviz Kurları

ayıcıların deneyim süresine göre döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu 

Ne Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Deneyim 

(Yıl) 
n % n % n % n % n % n % 

 

Döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, firmaların 

faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 14.6.4’te sunulmuştur. Bulgular, 821 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.6.4’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, döviz kurları, firmaların % 6,4’ünün yatırım 

kararlarını olumlu, % 85,4’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, döviz kurları, firmaların % 5,6’sının yatırım 

kararlarını olumlu, % 86,1’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, döviz kurları, firmaların % 4,8’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 88,5’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 
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Tablo 14.6.3. Deneyime Göre Döviz Kurları

ayıcıların deneyim süresine göre döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu 

Ne Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Deneyim 

(Yıl) 
n % n % n % n % n % n % 

 

Döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, firmaların 

faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 14.6.4’te sunulmuştur. Bulgular, 821 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.6.4’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, döviz kurları, firmaların % 6,4’ünün yatırım 

kararlarını olumlu, % 85,4’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, döviz kurları, firmaların % 5,6’sının yatırım 

kararlarını olumlu, % 86,1’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, döviz kurları, firmaların % 4,8’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 88,5’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 
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Tablo 14.6.4. OSB Türüne Göre Döviz Kurları

OSB türüne göre döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

 

Bütün sektörler ve imalat sektörü ayrımına göre döviz kurlarının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.6.5’te sunulmuştur. Bulgular, 

bütün sektörlerde faaliyet gösteren 780 ve imalat sektöründe faaliyet gösteren 650 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.6.5’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Bütün sektörlerde, döviz kurları, firmaların % 5,4’ünün yatırım kararlarını olumlu, 

% 87,1’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 İmalat sektöründe, döviz kurları, firmaların % 6’sının yatırım kararlarını olumlu, % 

86,6’sının yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Tablo 14.6.5. Sektörlere Göre Döviz Kurları

Bütün sektörler ve imalat sektörüne göre döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi 

 

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre döviz kurlarının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.6.6’da sunulmuştur. Bulgular, 649 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.6.6’ya göre döviz kurları; 

Cevap Kategorileri n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 110 100,0 338 100,0 373 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma

Cevap Kategorileri n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 780 100,0 650 100,0

Bütün Sektörler İmalat Sektörü
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 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 6,4’ünün yatırım kararlarını 

olumlu, % 87,3’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 5,2’sinin yatırım 

kararlarını olumlu, % 85,6’sının yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 6,8’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 88’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, döviz kurları, bütün teknoloji sınıflarında üretim yapan her 10 firmadan yaklaşık 

9’unun yatırım kararını olumsuz etkilemiştir. Döviz kurlarından yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, % 88 ile orta-yüksek iken, 

yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı 

ise % 56,1 ile düşük’tür. 

Tablo 14.6.6. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Döviz Kurları

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi

 
           * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, firmaların 

faaliyette bulunduğu OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre Tablo 14.6.7’de 

sunulmuştur. Bulgular, 649 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.6.7’ye göre döviz 

kurlarından;  

 Düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü, % 92,4 ile ihtisas OSB’lerdir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 88,7 ile karma OSB’lerdir. 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 189 100,0 270 100,0 176 100,0 14 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta Yüksek Yüksek
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 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 6,4’ünün yatırım kararlarını 

olumlu, % 87,3’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 5,2’sinin yatırım 

kararlarını olumlu, % 85,6’sının yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 6,8’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 88’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, döviz kurları, bütün teknoloji sınıflarında üretim yapan her 10 firmadan yaklaşık 

9’unun yatırım kararını olumsuz etkilemiştir. Döviz kurlarından yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, % 88 ile orta-yüksek iken, 

yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı 

ise % 56,1 ile düşük’tür. 

Tablo 14.6.6. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Döviz Kurları

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi

 
           * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, firmaların 

faaliyette bulunduğu OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre Tablo 14.6.7’de 

sunulmuştur. Bulgular, 649 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.6.7’ye göre döviz 

kurlarından;  

 Düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü, % 92,4 ile ihtisas OSB’lerdir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 88,7 ile karma OSB’lerdir. 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 189 100,0 270 100,0 176 100,0 14 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta Yüksek Yüksek
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 Orta-yüksek teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, düşük teknoloji sınıfındaki firmalarda olduğu 

gibi % 91,3 ile ihtisas OSB’lerdir. 

Tablo 14.6.7. OSB Türüne ve İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Döviz Kurları 

OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etkisi 

           
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Bütün sektörlerde, döviz kurlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 14.6.8’de sunulmuştur. Bulgular, 821 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.6.8’e göre döviz kurları; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 86,1’inin, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 90,8’inin, 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 79,3’ünün, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 78’inin, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 88,6’sının, 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 83,9’unun, 

OSB Türü Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 31 100,0 22 * 34 100,0 1 *

İhtisas Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 65 100,0 124 100,0 80 100,0 8 *

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 93 100,0 124 100,0 62 100,0 5 *

Düşük Orta-Düşük Orta-Yüksek

Teknoloji Sınıfı

Yüksek
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 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 86,5’inin, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 92,4’ünün 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir.  

Özetle, ortaya konulan bulgular, düzey 1 bölgelerindeki firmaların çok büyük bir 

çoğunluğunun yatırım kararlarının döviz kurlarından olumsuz etkilendiğini göstermektedir. 

Döviz kurlarından yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu 

düzey 1 bölgesi, % 92,4 ile Orta Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 78 ile Batı 

Marmara’dır. Diğer taraftan, döviz kurlarından yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 66,2 ile Orta Anadolu iken, en düşük 

olduğu düzey 1 bölgesi ise % 47,1 ile Batı Marmara’dır. 

Tablo 14.6.8. Düzey 1 Bölgelerine Göre Döviz Kurları

Düzey 1 bölgelerine göre döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

İmalat sektöründe, döviz kurlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 14.6.9’da sunulmuştur. Bulgular, 651 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 86,5’inin, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 92,4’ünün 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir.  

Özetle, ortaya konulan bulgular, düzey 1 bölgelerindeki firmaların çok büyük bir 

çoğunluğunun yatırım kararlarının döviz kurlarından olumsuz etkilendiğini göstermektedir. 

Döviz kurlarından yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu 

düzey 1 bölgesi, % 92,4 ile Orta Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 78 ile Batı 

Marmara’dır. Diğer taraftan, döviz kurlarından yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 66,2 ile Orta Anadolu iken, en düşük 

olduğu düzey 1 bölgesi ise % 47,1 ile Batı Marmara’dır. 

Tablo 14.6.8. Düzey 1 Bölgelerine Göre Döviz Kurları

Düzey 1 bölgelerine göre döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

İmalat sektöründe, döviz kurlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 14.6.9’da sunulmuştur. Bulgular, 651 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Tablo 14.6.9’a göre döviz kurlarından yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 93,8 ile Orta Anadolu iken, en düşük olduğu 

düzey 1 bölgesi, % 75 ile Batı Marmara’dır. Diğer yandan, imalat sektöründe döviz kurlarından 

yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 

bölgesi, % 68,8 ile Orta Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi ise % 38,5 ile Batı 

Marmara’dır. 

Tablo 14.6.9. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre Döviz Kurları

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre döviz kurlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

14.7.    Faiz Oranlarının Firmaların Yatırım Kararlarına Etkisi 

Bu kısımda, ilk olarak ülke düzeyinde faiz oranlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki 

firmaların yatırım kararlarına etkisi, Şekil 14.7.1’de sunulmuştur. Bulgular, 822 firmanın 

yanıtlardan elde edilmiştir. Şekil 14.7.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir:  

 Faiz oranları, firmaların % 2’sinin yatırım kararlarını olumlu, % 90,9’unun yatırım 

kararlarını ise olumsuz etkilemiştir.  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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 Faiz oranlarından yatırım kararları “Çok Olumsuz” (% 64,6) etkilenen firmaların 

oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 1,1) etkilenen firmaların oranından 

yaklaşık 59 kat daha yüksektir. 

Şekil 14.7.1. Faiz Oranları

Faiz oranlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkis  

 

Cevaplayıcıların yaşına göre faiz oranlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki 

firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.7.1’de sunulmuştur. Bulgular, araştırmaya katılan 

firmaları temsile yetkili 820 firma katılımcısının cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.7.1’de 

cevaplayıcıların yaşına göre faiz oranlarına ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Faiz oranlarından yatırım kararlarının olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 92,6 ile 40-50 yaş grubu 

iken, en düşük olduğu yaş grubu ise % 85,2 ile 62-72 yaş grubudur. 

 Faiz oranlarından yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini belirten cevaplayıcıların 

oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 2,7 ile 29-39 yaş grubudur. 

Özetle, bütün yaş gruplarında ortaya konulan bulgular, faiz oranlarının firmaların çok 

büyük bir çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz etkilediğini göstermektedir. Diğer ir 

deyişle, cevaplayıcıların yaşına göre faiz oranlarından yatırım kararları olumlu etkilenen 

firmaların oranı, % 0’dan % 2,7’ye, yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranı ise % 

85,2’den % 92,6’ya yükselmiştir. 

 

 

Ç o k  O l u m s u z Ç o k  O l u m l u

Firma Sayısı (n)
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 Faiz oranlarından yatırım kararları “Çok Olumsuz” (% 64,6) etkilenen firmaların 

oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 1,1) etkilenen firmaların oranından 

yaklaşık 59 kat daha yüksektir. 

Şekil 14.7.1. Faiz Oranları

Faiz oranlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkis  

 

Cevaplayıcıların yaşına göre faiz oranlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki 

firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.7.1’de sunulmuştur. Bulgular, araştırmaya katılan 

firmaları temsile yetkili 820 firma katılımcısının cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.7.1’de 

cevaplayıcıların yaşına göre faiz oranlarına ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Faiz oranlarından yatırım kararlarının olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 92,6 ile 40-50 yaş grubu 

iken, en düşük olduğu yaş grubu ise % 85,2 ile 62-72 yaş grubudur. 

 Faiz oranlarından yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini belirten cevaplayıcıların 

oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 2,7 ile 29-39 yaş grubudur. 

Özetle, bütün yaş gruplarında ortaya konulan bulgular, faiz oranlarının firmaların çok 

büyük bir çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz etkilediğini göstermektedir. Diğer ir 

deyişle, cevaplayıcıların yaşına göre faiz oranlarından yatırım kararları olumlu etkilenen 

firmaların oranı, % 0’dan % 2,7’ye, yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranı ise % 

85,2’den % 92,6’ya yükselmiştir. 

 

 

Ç o k  O l u m s u z Ç o k  O l u m l u

Firma Sayısı (n)
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Tablo 14.7.1. Yaşa Göre Faiz Oranları

ıcıların yaşına göre faiz oranlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

Yaş Grubu 

 18-28 29-39 40-50 51-61 62-72 73-83 

Cevap Kategorileri n % n % n % n % n % n % 

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 49 100,0 292 100,0 312 100,0 139 100,0 27 100,0 1 * 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre faiz oranlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki 

firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.7.2’de sunulmuştur. Bulgular, araştırmaya katılan 

firmaları temsile yetkili 822 firma katılımcısının cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.7.2’de 

cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre faiz oranlarına ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Faiz oranlarından yatırım kararlarının olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 97,1 ile ortaokul iken, 

en düşük olduğu eğitim düzeyi ise % 89,7 ile ön lisans’tır. 

 Faiz oranlarından yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini belirten cevaplayıcıların 

oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 3,1 ile yüksek lisans’tır. 

Özetle, cevaplayıcıların bulunduğu bütün eğitim düzeylerinde faiz oranları, firmaların 

çok büyük bir kısmının yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 
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Tablo 14.7.2. Eğitime Göre Faiz Oranları

ıcıların eğitim düzeyine göre faiz oranlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına 

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Eğitim n % n % n % n % n % n % 

İlkokul

Ön Lisans

Yüksek Lisans

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların araştırma esnasındaki mesleki pozisyonda çalıştığı yıla göre faiz 

oranlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 

14.7.3’te sunulmuştur. Bulgular, 818 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Cevaplayıcıların 

bulunduğu mesleki pozisyondaki deneyim süresine göre faiz oranlarına ilişkin öne çıkan 

bulgular şöyledir: 

 Yatırım kararlarının faiz oranlarından olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 21-24 yıl çalışma deneyimi olan 

cevaplayıcılar, % 96,3 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en yüksektir. 

 Yatırım kararlarının faiz oranlarından olumlu etkilendiğini belirten cevaplayıcıların 

oranının en yüksek olduğu 25 ve daha fazla yıl çalışma deneyimi olan cevaplayıcılar, 

% 3,4 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en yüksektir. 

Özetle, farklı çalışma deneyim sürelerine sahip cevaplayıcılara göre faiz oranları, 

firmaların çok büyük bir kısmının yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. Diğer bir ifadeyle,  

farklı deneyim sürelerine sahip cevaplayıcılara göre faiz oranlarının yatırım kararlarını olumsuz 

etkilediği firmaların oranı, % 86,2’den % 96,3’e, yatırım kararlarını olumlu etkilediği firmaların 

oranı ise % 0’dan % 3,4’e yükselmiştir. 

 

 



149

 

187 
 

Tablo 14.7.2. Eğitime Göre Faiz Oranları

ıcıların eğitim düzeyine göre faiz oranlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına 

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Eğitim n % n % n % n % n % n % 

İlkokul

Ön Lisans

Yüksek Lisans

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların araştırma esnasındaki mesleki pozisyonda çalıştığı yıla göre faiz 

oranlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 

14.7.3’te sunulmuştur. Bulgular, 818 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Cevaplayıcıların 

bulunduğu mesleki pozisyondaki deneyim süresine göre faiz oranlarına ilişkin öne çıkan 

bulgular şöyledir: 

 Yatırım kararlarının faiz oranlarından olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 21-24 yıl çalışma deneyimi olan 

cevaplayıcılar, % 96,3 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en yüksektir. 

 Yatırım kararlarının faiz oranlarından olumlu etkilendiğini belirten cevaplayıcıların 

oranının en yüksek olduğu 25 ve daha fazla yıl çalışma deneyimi olan cevaplayıcılar, 

% 3,4 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en yüksektir. 

Özetle, farklı çalışma deneyim sürelerine sahip cevaplayıcılara göre faiz oranları, 

firmaların çok büyük bir kısmının yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. Diğer bir ifadeyle,  

farklı deneyim sürelerine sahip cevaplayıcılara göre faiz oranlarının yatırım kararlarını olumsuz 

etkilediği firmaların oranı, % 86,2’den % 96,3’e, yatırım kararlarını olumlu etkilediği firmaların 

oranı ise % 0’dan % 3,4’e yükselmiştir. 
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Tablo 14.7.3. Deneyime Göre Faiz Oranları

evaplayıcıların deneyim süresine göre faiz oranlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi

Faiz oranlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, firmaların 

faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 14.7.4’te sunulmuştur. Bulgular, 822 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.7.4’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, faiz oranları, firmaların % 96,4’ünün yatırım 

kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, faiz oranları, firmaların % 2,1’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 89,9’unun yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, faiz oranları, firmaların % 2,4’ünün yatırım 

kararlarını olumlu, % 90,1’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 

 

 

 

 

 

Deneyim 
(Yıl)

n % n % n % n % n % n %

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Tablo 14.7.4. OSB Türüne Göre Faiz Oranları

OSB türüne göre faiz oranlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

 

Bütün sektörler ve imalat sektörü ayrımına göre faiz oranlarının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.7.5’te sunulmuştur. Bulgular, 

bütün sektörlerde faaliyet gösteren 780 ve imalat sektöründe faaliyet gösteren 649 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.7.5’e göre öne çıkan bulgular şöyledir; 

 Bütün sektörlerde, faiz oranları, firmaların % 1,8’inin yatırım kararlarını olumlu, % 

91’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 İmalat sektöründe, faiz oranları, firmaların % 1,9’unun yatırım kararlarını olumlu, 

% 91,2’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Tablo 14.7.5. Sektörlere Göre Faiz Oranları

Bütün sektörler ve imalat sektörüne göre faiz oranlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi 

 

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre faiz oranlarının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.7.6’da sunulmuştur. Bulgular, 648 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.7.6’ya göre faiz oranları; 

Cevap Kategorileri n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 111 100,0 337 100,0 374 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma

Cevap Kategorileri n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 780 100,0 649 100,0

Bütün Sektörler İmalat Sektörü
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Tablo 14.7.4. OSB Türüne Göre Faiz Oranları

OSB türüne göre faiz oranlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

 

Bütün sektörler ve imalat sektörü ayrımına göre faiz oranlarının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.7.5’te sunulmuştur. Bulgular, 

bütün sektörlerde faaliyet gösteren 780 ve imalat sektöründe faaliyet gösteren 649 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.7.5’e göre öne çıkan bulgular şöyledir; 

 Bütün sektörlerde, faiz oranları, firmaların % 1,8’inin yatırım kararlarını olumlu, % 

91’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 İmalat sektöründe, faiz oranları, firmaların % 1,9’unun yatırım kararlarını olumlu, 

% 91,2’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Tablo 14.7.5. Sektörlere Göre Faiz Oranları

Bütün sektörler ve imalat sektörüne göre faiz oranlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi 

 

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre faiz oranlarının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.7.6’da sunulmuştur. Bulgular, 648 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.7.6’ya göre faiz oranları; 

Cevap Kategorileri n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 111 100,0 337 100,0 374 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma

Cevap Kategorileri n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 780 100,0 649 100,0

Bütün Sektörler İmalat Sektörü
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 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 1,1’inin yatırım kararlarını 

olumlu, % 91’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 1,5’inin yatırım kararlarını 

olumlu, % 90,7’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 2,9’unun yatırım 

kararlarını olumlu, % 93,1’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, faiz oranları, bütün teknoloji sınıflarında üretim yapan her 10 firmadan en az 

9’unun yatırım kararını olumsuz etkilemiştir. Faiz oranlarından yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, % 93,1 ile orta-yüksek iken, 

yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı 

ise yatırım kararları olumsuz etkilenen firmalarda olduğu gibi % 65,3 ile orta-yüksek’tir. 

Tablo 14.7.6. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Faiz Oranları

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre faiz oranlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
rlarına etkisi

 
           * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Faiz oranlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, firmaların 

faaliyette bulunduğu OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre Tablo 14.7.7’de 

sunulmuştur. Bulgular, 649 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.7.7’ye göre faiz 

oranlarından; 

 Düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü, % 93,8 ile ihtisas OSB’lerdir. 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 188 100,0 270 100,0 176 100,0 14 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta Yüksek Yüksek
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 Orta-düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 91,9 ile karma OSB’lerdir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 97,1 ile ıslah OSB’lerdir. 

Tablo 14.7.7. OSB Türüne ve İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Faiz Oranları 

OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre faiz oranlarının işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etk  

  
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Bütün sektörlerde, faiz oranlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 14.7.8’de sunulmuştur. Bulgular, 822 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.7.8’e göre faiz oranları; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 86’sının, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 92,2’sinin, 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların 86,2’sinin, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 89,7’sinin, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların %93,7’sinin, 

OSB Türü Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 31 100,0 23 * 34 100,0 1 *

İhtisas Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 65 100,0 123 100,0 80 100,0 8 *

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 92 100,0 124 100,0 62 100,0 5 *

Düşük Orta-Düşük Orta-Yüksek

Teknoloji Sınıfı

Yüksek
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 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 89,6’sının, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 87,7’sinin, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 93,9’unun 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir.  

Özetle, ortaya konulan bulgular, düzey 1 bölgelerindeki firmaların çok büyük bir 

çoğunluğunun yatırım kararlarının faiz oranlarından olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Faiz 

oranlarından yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 

bölgesi, % 93,9 ile Orta Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 86 ile Akdeniz’dir. 

Diğer taraftan, faiz oranlarından yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının 

en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 75,4 ile Orta Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 

bölgesi ise % 55,9 ile Batı Marmara’dır. 

Tablo 14.7.8. Düzey 1 Bölgelerine Göre Faiz Oranları

Düzey 1 bölgelerine göre faiz oranlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, faiz oranlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 14.7.9’da sunulmuştur. Bulgular, 649 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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 Orta-düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 91,9 ile karma OSB’lerdir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 97,1 ile ıslah OSB’lerdir. 

Tablo 14.7.7. OSB Türüne ve İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Faiz Oranları 

OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre faiz oranlarının işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etk  

  
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Bütün sektörlerde, faiz oranlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 14.7.8’de sunulmuştur. Bulgular, 822 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.7.8’e göre faiz oranları; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 86’sının, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 92,2’sinin, 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların 86,2’sinin, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 89,7’sinin, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların %93,7’sinin, 

OSB Türü Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 31 100,0 23 * 34 100,0 1 *

İhtisas Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 65 100,0 123 100,0 80 100,0 8 *

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 92 100,0 124 100,0 62 100,0 5 *

Düşük Orta-Düşük Orta-Yüksek

Teknoloji Sınıfı

Yüksek
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 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 89,6’sının, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 87,7’sinin, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 93,9’unun 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir.  

Özetle, ortaya konulan bulgular, düzey 1 bölgelerindeki firmaların çok büyük bir 

çoğunluğunun yatırım kararlarının faiz oranlarından olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Faiz 

oranlarından yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 

bölgesi, % 93,9 ile Orta Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 86 ile Akdeniz’dir. 

Diğer taraftan, faiz oranlarından yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının 

en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 75,4 ile Orta Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 

bölgesi ise % 55,9 ile Batı Marmara’dır. 

Tablo 14.7.8. Düzey 1 Bölgelerine Göre Faiz Oranları

Düzey 1 bölgelerine göre faiz oranlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, faiz oranlarının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 14.7.9’da sunulmuştur. Bulgular, 649 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Tablo 14.7.9’a göre faiz oranlarından yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 97,9 ile Orta Anadolu iken, en düşük olduğu 

düzey 1 bölgesi, % 85,7 ile Akdeniz’dir. Diğer yandan, imalat sektöründe faiz oranlarından 

yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 

bölgeleri, % 77,1 ile Akdeniz ve Orta Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi ise % 

55,8 ile Batı Marmara’dır. 

Tablo 14.7.9. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre Faiz Oranları

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre faiz oranlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi

   
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

14.8.    OSB’nin Bulunduğu İlin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Durumunun Firmaların  

            Yatırım Kararlarına Etkisi 

Bu kısımda, ilk olarak ülke düzeyinde OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumunun OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, 

Şekil 14.8.1’de sunulmuştur. Bulgular, 817 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Şekil 

14.8.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir:  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Tablo 14.7.9’a göre faiz oranlarından yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 97,9 ile Orta Anadolu iken, en düşük olduğu 

düzey 1 bölgesi, % 85,7 ile Akdeniz’dir. Diğer yandan, imalat sektöründe faiz oranlarından 

yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 

bölgeleri, % 77,1 ile Akdeniz ve Orta Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi ise % 

55,8 ile Batı Marmara’dır. 

Tablo 14.7.9. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre Faiz Oranları

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre faiz oranlarının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi

   
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

14.8.    OSB’nin Bulunduğu İlin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Durumunun Firmaların  

            Yatırım Kararlarına Etkisi 

Bu kısımda, ilk olarak ülke düzeyinde OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumunun OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, 

Şekil 14.8.1’de sunulmuştur. Bulgular, 817 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Şekil 

14.8.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir:  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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 OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu, firmaların % 

29,3’ünün yatırım kararlarını olumlu, % 23,4’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz 

etkilemiştir. 

 OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumundan yatırım kararları 

“Çok Olumsuz” (% 8,2) etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” 

(% 4,8) etkilenen firmaların oranından yüksektir. 

Şekil 14.8.1. OSB’nin Bulunduğu İlin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Durumu

OSB’nin bulunduğu ilin sosyo ekonomik gelişmişlik durumunun işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
rına etkisi 

 

Cevaplayıcıların yaşına göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik 

durumunun OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 

14.8.1’de sunulmuştur. Bulgular, araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 815 firma 

katılımcısının cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.8.1’de cevaplayıcıların yaşına göre 

OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumuna ilişkin öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumundan yatırım 

kararlarının olumsuz etkilendiğini belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek 

olduğu yaş grubu, % 33,4 ile 18-28 yaş grubu iken, en düşük olduğu yaş grubu ise 

% 14,8 ile 62-72 yaş grubudur. 

 OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumundan yatırım 

kararlarının olumlu etkilendiğini belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek 

Ç o k  O l u m s u z Ç o k  O l u m l u

Firma Sayısı (n)
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olduğu yaş grubu, % 48,1 ile 62-72 yaş grubu iken, en düşük olduğu yaş grubu ise 

% 25,7 ile 29-39 yaş grubudur. 

Özetle, cevaplayıcıların yaşına göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumundan yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranı, olumsuz 

etkilenenlere göre daha yüksektir. Diğer bir deyişle, cevaplayıcıların yaşına göre OSB’nin 

bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumundan yatırım kararları olumlu etkilenen 

firmaların oranı, % 25,7 ile % 48,1, yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranı ise % 

14,8 ile % 33,4 arasında değişmektedir. 

Tablo 14.8.1. Yaşa Göre OSB’nin Bulunduğu İlin Sosyo konomik Gelişmişlik Durumu

ıcıların yaşına göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo ekonomik gelişmişlik durumunun işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

Yaş Grubu 

 18-28 29-39 40-50 51-61 62-72 73-83 

Cevap Kategorileri n % n % n % n % n % n % 

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 48 100,0 292 100,0 309 100,0 138 100,0 27 100,0 1 * 

 * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumunun OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, 

Tablo 14.8.2’de sunulmuştur. Bulgular, araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 817 firma 

katılımcısının cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.8.2’de cevaplayıcıların eğitim düzeyine 

göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumuna ilişkin öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumundan yatırım 

kararlarının olumlu etkilendiğini belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek 

olduğu eğitim düzeyleri, % 37,5 ile ilkokul ve ortaokul iken, en düşük olduğu eğitim 

düzeyi ise % 21 ile lise’dir. 

 OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumundan yatırım 

kararlarının olumsuz etkilendiğini belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek 
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olduğu yaş grubu, % 48,1 ile 62-72 yaş grubu iken, en düşük olduğu yaş grubu ise 

% 25,7 ile 29-39 yaş grubudur. 

Özetle, cevaplayıcıların yaşına göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumundan yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranı, olumsuz 

etkilenenlere göre daha yüksektir. Diğer bir deyişle, cevaplayıcıların yaşına göre OSB’nin 

bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumundan yatırım kararları olumlu etkilenen 

firmaların oranı, % 25,7 ile % 48,1, yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranı ise % 

14,8 ile % 33,4 arasında değişmektedir. 

Tablo 14.8.1. Yaşa Göre OSB’nin Bulunduğu İlin Sosyo konomik Gelişmişlik Durumu

ıcıların yaşına göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo ekonomik gelişmişlik durumunun işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

Yaş Grubu 

 18-28 29-39 40-50 51-61 62-72 73-83 

Cevap Kategorileri n % n % n % n % n % n % 

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 48 100,0 292 100,0 309 100,0 138 100,0 27 100,0 1 * 

 * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumunun OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, 

Tablo 14.8.2’de sunulmuştur. Bulgular, araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 817 firma 

katılımcısının cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.8.2’de cevaplayıcıların eğitim düzeyine 

göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumuna ilişkin öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumundan yatırım 

kararlarının olumlu etkilendiğini belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek 

olduğu eğitim düzeyleri, % 37,5 ile ilkokul ve ortaokul iken, en düşük olduğu eğitim 

düzeyi ise % 21 ile lise’dir. 

 OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumundan yatırım 

kararlarının olumsuz etkilendiğini belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek 
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olduğu eğitim düzeyi, % 34,4 ile ilkokul iken, en düşük olduğu eğitim düzeyi ise % 

20,6 ile lisans’tır. 

Özetle, cevaplayıcıların bulunduğu lise eğitim düzeyi hariç diğer eğitim düzeylerinde 

OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumundan yatırım kararları olumlu 

etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranından yüksektir. 

Tablo 14.8.2. Eğitime Göre OSB’nin Bulunduğu İlin Sosyo konomik Gelişmişlik Durumu

ıcıların eğitim düzeyine göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo ekonomik gelişmişlik duru
işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 

Ne Olumlu 

Ne 

Olumsuz 

Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Eğitim n % n % n % n % n % n % 

İlkokul

Ön Lisans

Yüksek Lisans

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların araştırma esnasındaki mesleki pozisyonda çalıştığı yıla göre OSB’nin 

bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumunun OSB’lerde işletme aşamasındaki 

firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.8.3’te sunulmuştur. Bulgular, 817 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Cevaplayıcıların bulunduğu mesleki pozisyondaki deneyim 

süresine göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumuna ilişkin öne çıkan 

bulgular şöyledir: 

 Yatırım kararlarının OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik 

durumundan olumlu etkilendiğini belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek 

olduğu 17-20 yıl çalışma deneyimi olan cevaplayıcılar, % 44,1 ile bütün 

cevaplayıcılar içerisinde en yüksektir. 

 Yatırım kararlarının OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik 

durumundan olumsuz etkilendiğini belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek 
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olduğu 5-8 yıl çalışma deneyimi olan cevaplayıcılar, % 26,4 ile bütün cevaplayıcılar 

içerisinde en yüksektir. 

Özetle, 9-12 yıl çalışma deneyimine sahip cevaplayıcılar hariç diğer çalışma deneyim 

sürelerine sahip cevaplayıcılara göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik 

durumundan yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranından yüksektir. 

Tablo 14.8.3. Deneyime Göre OSB’nin Bulunduğu İlin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Durumu

ıcıların deneyim süresine göre OSB’nin bulunduğu ilin s ekonomik gelişmişlik durumunun 
işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Deneyim 

(Yıl) 
n % n % n % n % n % n % 

 

OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumunun işletme aşamasındaki 

firmaların yatırım kararlarına etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 

14.8.4’te sunulmuştur. Bulgular, 817 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.8.4’e göre 

öne çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumu, firmaların % 28,8’inin yatırım kararlarını olumlu, % 21,6’sının 

ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumu, firmaların % 31,4’ünün yatırım kararlarını olumlu, % 23’ünün 

yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 
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 OSB türü karma olan OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumu, firmaların % 27,5’inin yatırım kararlarını olumlu, % 24,3’ünün 

yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 
Tablo 14.8.4. OSB Türüne Göre OSB’nin Bulunduğu İlin So konomik Gelişmişlik Durumu

OSB türüne göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo ekonomik gelişmişlik durumunun işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararlarına etkisi

 

Bütün sektörler ve imalat sektörü ayrımına göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-

ekonomik gelişmişlik durumunun OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, Tablo 14.8.5’te sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 

775 ve imalat sektöründe faaliyet gösteren 646 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 

14.8.5’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Bütün sektörlerde, OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu, 

firmaların % 29,5’inin yatırım kararlarını olumlu, % 23,1’inin yatırım kararlarını ise 

olumsuz etkilemiştir. 

 İmalat sektöründe, OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu, 

firmaların % 30’unun yatırım kararlarını olumlu, % 22,7’sinin yatırım kararlarını ise 

olumsuz etkilemiştir. 

 

 

 

 

 

Cevap Kategorileri n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 111 100,0 335 100,0 371 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma
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olduğu 5-8 yıl çalışma deneyimi olan cevaplayıcılar, % 26,4 ile bütün cevaplayıcılar 

içerisinde en yüksektir. 

Özetle, 9-12 yıl çalışma deneyimine sahip cevaplayıcılar hariç diğer çalışma deneyim 

sürelerine sahip cevaplayıcılara göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik 

durumundan yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranından yüksektir. 

Tablo 14.8.3. Deneyime Göre OSB’nin Bulunduğu İlin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Durumu

ıcıların deneyim süresine göre OSB’nin bulunduğu ilin s ekonomik gelişmişlik durumunun 
işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Deneyim 

(Yıl) 
n % n % n % n % n % n % 

 

OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumunun işletme aşamasındaki 

firmaların yatırım kararlarına etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 

14.8.4’te sunulmuştur. Bulgular, 817 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.8.4’e göre 

öne çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumu, firmaların % 28,8’inin yatırım kararlarını olumlu, % 21,6’sının 

ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumu, firmaların % 31,4’ünün yatırım kararlarını olumlu, % 23’ünün 

yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 
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 OSB türü karma olan OSB’lerde, OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumu, firmaların % 27,5’inin yatırım kararlarını olumlu, % 24,3’ünün 

yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 
Tablo 14.8.4. OSB Türüne Göre OSB’nin Bulunduğu İlin So konomik Gelişmişlik Durumu

OSB türüne göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo ekonomik gelişmişlik durumunun işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararlarına etkisi

 

Bütün sektörler ve imalat sektörü ayrımına göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-

ekonomik gelişmişlik durumunun OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, Tablo 14.8.5’te sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 

775 ve imalat sektöründe faaliyet gösteren 646 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 

14.8.5’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Bütün sektörlerde, OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu, 

firmaların % 29,5’inin yatırım kararlarını olumlu, % 23,1’inin yatırım kararlarını ise 

olumsuz etkilemiştir. 

 İmalat sektöründe, OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu, 

firmaların % 30’unun yatırım kararlarını olumlu, % 22,7’sinin yatırım kararlarını ise 

olumsuz etkilemiştir. 

 

 

 

 

 

Cevap Kategorileri n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 111 100,0 335 100,0 371 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma
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Tablo 14.8.5. Sektörlere Göre OSB’nin Bulunduğu İlin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Durumu

Bütün sektörler ve imalat sektörüne göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo ekonomik gelişmişlik durumunun 
işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

 

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumunun OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, 

Tablo 14.8.6’da sunulmuştur. Bulgular, 645 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 

14.8.6’ya göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu; 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 28’inin yatırım kararlarını 

olumlu, % 27,4’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 32,4’ünün yatırım 

kararlarını olumlu, % 20,5’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 28,4’ünün yatırım 

kararlarını olumlu, % 22,7’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, bütün teknoloji sınıflarında OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumundan yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları 

olumsuz etkilenen firmaların oranından yüksektir. Diğer yandan, OSB’nin bulunduğu ilin 

sosyo-ekonomik gelişmişlik durumundan yatırım kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, % 5,6 ile orta-düşük iken, yatırım kararları “Çok 

Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı ise % 9,7 ile 

düşük’tür. 

 

 

 

Cevap Kategorileri n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 775 100,0 646 100,0

Bütün Sektörler İmalat Sektörü
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Tablo 14.8.5. Sektörlere Göre OSB’nin Bulunduğu İlin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Durumu

Bütün sektörler ve imalat sektörüne göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo ekonomik gelişmişlik durumunun 
işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

 

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumunun OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, 

Tablo 14.8.6’da sunulmuştur. Bulgular, 645 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 

14.8.6’ya göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu; 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 28’inin yatırım kararlarını 

olumlu, % 27,4’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 32,4’ünün yatırım 

kararlarını olumlu, % 20,5’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 28,4’ünün yatırım 

kararlarını olumlu, % 22,7’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, bütün teknoloji sınıflarında OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumundan yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları 

olumsuz etkilenen firmaların oranından yüksektir. Diğer yandan, OSB’nin bulunduğu ilin 

sosyo-ekonomik gelişmişlik durumundan yatırım kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, % 5,6 ile orta-düşük iken, yatırım kararları “Çok 

Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı ise % 9,7 ile 

düşük’tür. 

 

 

 

Cevap Kategorileri n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 775 100,0 646 100,0

Bütün Sektörler İmalat Sektörü
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Tablo 14.8.6. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre OSB’nin Bulunduğu İlin Sosyo
Gelişmişlik Durumu

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo ekonomik gelişmişlik durumunun 
işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

 
           * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE, 2014).

 
OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumunun işletme aşamasındaki 

firmaların yatırım kararlarına etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne ve imalat 

sanayi teknoloji sınıflamasına göre Tablo 14.8.7’de sunulmuştur. Bulgular, 645 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.8.7’ye göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumundan; 

 Düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü, % 31,7 ile ihtisas OSB’ler iken, olumlu etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 41,9 ile ıslah OSB’lerdir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 21,2 ile karma OSB’ler iken, olumlu 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 35,8 ile ihtisas 

OSB’lerdir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 26,5 ile ıslah OSB’ler iken, olumlu 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, olumsuz etkilenen 

firmalarda olduğu gibi % 32,3 ile ıslah OSB’lerdir. 

 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 186 100,0 269 100,0 176 100,0 14 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta Yüksek Yüksek
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Tablo 14.8.7. OSB Türüne ve İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre OSB’nin Bulunduğu İlin Sosyo
nomik Gelişmişlik Durumu 

OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo
gelişmişlik durumunun işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

           
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Bütün sektörlerde, OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumunun 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge 

sınıflamasına göre Tablo 14.8.8’de sunulmuştur. Bulgular, 817 firmanın cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 14.8.8’e göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik 

durumu; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 30’unun, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 32,9’unun, 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 41,4’ünün, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 14,7’sinin, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 20’sinin, 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 12,8’inin, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 15,5’inin, 

OSB Türü Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 31 100,0 23 * 34 100,0 1 *

İhtisas Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 63 100,0 123 100,0 80 100,0 8 *

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 92 100,0 123 100,0 62 100,0 5 *

Düşük Orta-Düşük Orta-Yüksek

Teknoloji Sınıfı

Yüksek
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 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 38,5’inin 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik 

durumundan yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 

bölgesi, % 41,4 ile Batı Karadeniz iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 12,8 ile Ege’dir. 

Diğer taraftan, OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumundan yatırım 

kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 

15,4 ile Orta Anadolu iken, yatırım kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu düzey 1 bölgesi ise % 14 ile Ege’dir. 

Tablo 14.8.8. Düzey 1 Bölgelerine Göre OSB’nin Bulunduğu İlin Sosyo konomik Gelişmişlik Durumu

Düzey 1 bölgelerine göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo ekonomik gelişmişlik durumunun işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumunun 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge 

sınıflamasına göre Tablo 14.8.9’da sunulmuştur. Bulgular, 646 firmanın cevaplarından 

oluşmaktadır.  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Tablo 14.8.7. OSB Türüne ve İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre OSB’nin Bulunduğu İlin Sosyo
nomik Gelişmişlik Durumu 

OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo
gelişmişlik durumunun işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

           
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Bütün sektörlerde, OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumunun 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge 

sınıflamasına göre Tablo 14.8.8’de sunulmuştur. Bulgular, 817 firmanın cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 14.8.8’e göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik 

durumu; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 30’unun, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 32,9’unun, 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 41,4’ünün, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 14,7’sinin, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 20’sinin, 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 12,8’inin, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 15,5’inin, 

OSB Türü Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 31 100,0 23 * 34 100,0 1 *

İhtisas Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 63 100,0 123 100,0 80 100,0 8 *

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 92 100,0 123 100,0 62 100,0 5 *

Düşük Orta-Düşük Orta-Yüksek

Teknoloji Sınıfı

Yüksek
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 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 38,5’inin 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik 

durumundan yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 

bölgesi, % 41,4 ile Batı Karadeniz iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 12,8 ile Ege’dir. 

Diğer taraftan, OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumundan yatırım 

kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 

15,4 ile Orta Anadolu iken, yatırım kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu düzey 1 bölgesi ise % 14 ile Ege’dir. 

Tablo 14.8.8. Düzey 1 Bölgelerine Göre OSB’nin Bulunduğu İlin Sosyo konomik Gelişmişlik Durumu

Düzey 1 bölgelerine göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo ekonomik gelişmişlik durumunun işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumunun 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge 

sınıflamasına göre Tablo 14.8.9’da sunulmuştur. Bulgular, 646 firmanın cevaplarından 

oluşmaktadır.  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Tablo 14.8.9’a göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumundan 

yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 

39,6 ile Orta Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 8,6 ile Ege’dir. Diğer yandan, 

imalat sektöründe OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumundan yatırım 

kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 

14,6 ile Orta Anadolu iken, yatırım kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu düzey 1 bölgesi ise % 15,9 ile Ege’dir. 

Tablo 14.8.9. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre OSB’nin Bulunduğu İlin Sosyo
Gelişmişlik Durumu

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo ekonomik gelişmişlik 
durumunun işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

14.9.    OSB İçindeki Ağırlıklı Sektörün Piyasa Hacminin Firmaların Yatırım Kararlarına 
            Etkisi 

Bu kısımda, ilk olarak ülke düzeyinde OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Şekil 14.9.1’de 

sunulmuştur. Bulgular, 815 firmanın yanıtlardan elde edilmiştir. Şekil 14.9.1’e göre öne çıkan 

bulgular şöyledir:  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Tablo 14.8.9’a göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumundan 

yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 

39,6 ile Orta Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 8,6 ile Ege’dir. Diğer yandan, 

imalat sektöründe OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumundan yatırım 

kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 

14,6 ile Orta Anadolu iken, yatırım kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu düzey 1 bölgesi ise % 15,9 ile Ege’dir. 

Tablo 14.8.9. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre OSB’nin Bulunduğu İlin Sosyo
Gelişmişlik Durumu

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo ekonomik gelişmişlik 
durumunun işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

14.9.    OSB İçindeki Ağırlıklı Sektörün Piyasa Hacminin Firmaların Yatırım Kararlarına 
            Etkisi 

Bu kısımda, ilk olarak ülke düzeyinde OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Şekil 14.9.1’de 

sunulmuştur. Bulgular, 815 firmanın yanıtlardan elde edilmiştir. Şekil 14.9.1’e göre öne çıkan 

bulgular şöyledir:  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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 OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmi, firmaların % 24,8’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 17,7’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir.  

 OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden yatırım kararları “Çok Olumsuz” 

(% 5,9) etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 3,1) etkilenen 

firmaların oranından yüksektir. 

Şekil 14.9.1. OSB İçindeki Ağırlıklı Sektörün Piyasa Hacmi

OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

 

Cevaplayıcıların yaşına göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.9.1’de 

sunulmuştur. Bulgular, araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 813 firma katılımcısının 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.9.1’de cevaplayıcıların yaşına göre OSB içindeki 

ağırlıklı sektörün piyasa hacmine ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden yatırım kararlarının olumlu 

etkilendiğini belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 33,4 

ile 18-28 yaş grubu iken, en düşük olduğu yaş grubu ise % 23,8 ile 40-50 yaş 

grubudur. 

 OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden yatırım kararlarının olumsuz 

etkilendiğini belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 27,1 

ile 18-28 yaş grubu iken, en düşük olduğu yaş grubu ise % 16,6 ile 51-61 yaş 

grubudur. 

Ç o k  O l u m s u z Ç o k  O l u m l u

Firma Sayısı (n)



166

 

205 
 

Özetle, cevaplayıcıların yaşına göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden 

yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranı, olumsuz etkilenenlere göre daha yüksektir. 

Diğer bir ifadeyle, cevaplayıcıların yaşına göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumundan yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranı, % 23,8 ile % 33,4, 

yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranı ise % 16,6 ile % 27,1 arasında 

değişmektedir. 

Tablo 14.9.1. Yaşa Göre OSB İçindeki Ağırlıklı Sektörün Piyasa Hacmi

ıcıların yaşına göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararlarına etkisi 

Yaş Grubu 

 18-28 29-39 40-50 51-61 62-72 73-83 

Cevap Kategorileri n % n % n % n % n % n % 

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 48 100,0 293 100,0 307 100,0 138 100,0 26 100,0 1 * 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.9.2’de 

sunulmuştur. Bulgular, araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 815 firma katılımcısının 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.9.2’de cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre OSB 

içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmine ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden yatırım kararlarının olumlu 

etkilendiğini belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 

34,4 ile ilkokul iken, en düşük olduğu eğitim düzeyi ise % 22,9 ile lisans’tır. 

 OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden yatırım kararlarının olumsuz 

etkilendiğini belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 

37,5 ile ilkokul iken, en düşük olduğu eğitim düzeyi ise % 9,4 ile yüksek lisans’tır. 

Özetle, cevaplayıcıların bulunduğu ilkokul eğitim düzeyi hariç diğer eğitim 

düzeylerinde OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden yatırım kararları olumlu 

etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranından yüksektir. 



167

 

205 
 

Özetle, cevaplayıcıların yaşına göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden 

yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranı, olumsuz etkilenenlere göre daha yüksektir. 

Diğer bir ifadeyle, cevaplayıcıların yaşına göre OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumundan yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranı, % 23,8 ile % 33,4, 

yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranı ise % 16,6 ile % 27,1 arasında 

değişmektedir. 

Tablo 14.9.1. Yaşa Göre OSB İçindeki Ağırlıklı Sektörün Piyasa Hacmi

ıcıların yaşına göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararlarına etkisi 

Yaş Grubu 

 18-28 29-39 40-50 51-61 62-72 73-83 

Cevap Kategorileri n % n % n % n % n % n % 

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 48 100,0 293 100,0 307 100,0 138 100,0 26 100,0 1 * 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.9.2’de 

sunulmuştur. Bulgular, araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 815 firma katılımcısının 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.9.2’de cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre OSB 

içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmine ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden yatırım kararlarının olumlu 

etkilendiğini belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 

34,4 ile ilkokul iken, en düşük olduğu eğitim düzeyi ise % 22,9 ile lisans’tır. 

 OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden yatırım kararlarının olumsuz 

etkilendiğini belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 

37,5 ile ilkokul iken, en düşük olduğu eğitim düzeyi ise % 9,4 ile yüksek lisans’tır. 

Özetle, cevaplayıcıların bulunduğu ilkokul eğitim düzeyi hariç diğer eğitim 

düzeylerinde OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden yatırım kararları olumlu 

etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranından yüksektir. 
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Tablo 14.9.2. Eğitime Göre OSB İçindeki Ağırlıklı Sektörün Piyas

ıcıların eğitim düzeyine göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu 

Ne Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Eğitim n % n % n % n % n % n % 

İlkokul

Ön Lisans

Yüksek Lisans

 * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların araştırma esnasındaki mesleki pozisyonda çalıştığı yıla göre OSB 

içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, Tablo 14.9.3’te sunulmuştur. Bulgular, 817 firmanın cevaplarından 

oluşmaktadır. Cevaplayıcıların bulunduğu mesleki pozisyondaki deneyim süresine göre 

OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumuna ilişkin öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Yatırım kararlarının OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden olumlu 

etkilendiğini belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 17-20 yıl çalışma 

deneyimi olan cevaplayıcılar, % 38,8 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en 

yüksektir. 

 Yatırım kararlarının OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden olumsuz 

etkilendiğini belirten cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 21-24 yıl çalışma 

deneyimi olan cevaplayıcılar, % 23,1 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en 

yüksektir. 

Özetle, 9-12 ve 21-24 yıl çalışma deneyimi olan cevaplayıcılar hariç diğer çalışma 

deneyim sürelerine sahip cevaplayıcılara göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa 

hacminden yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranından yüksektir.  
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Tablo 14.9.3. Deneyime Göre OSB İçindeki Ağırlıklı Sektörün Piyasa Hacmi

evaplayıcıların deneyim süresine göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu 

Ne Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Deneyim 

(Yıl) 
n % n % n % n % n % n % 

 

OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin işletme aşamasındaki firmaların 

yatırım kararlarına etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 14.9.4’te 

sunulmuştur. Bulgular, 817 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.9.4’e göre öne 

çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmi, 

firmaların % 19,1’inin yatırım kararlarını olumlu, % 16,3’ünün ise yatırım 

kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmi, 

firmaların % 24,9’unun yatırım kararlarını olumlu, % 15,9’unun yatırım kararlarını 

ise olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmi, 

firmaların % 26,5’inin yatırım kararlarını olumlu, % 19,7’sinin yatırım kararlarını 

ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, bütün OSB türlerinde OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden yatırım 

kararları olumlu etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranından yüksektir. Ancak, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin firmaların 

çoğunluğunun yatırım kararları üzerinde olumlu veya olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden yatırım kararları “Çok 

Olumlu” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 4,2 ile ihtisas OSB’ler 
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iken,  yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB 

türü ise % 7,3 ile karma OSB’lerdir. 

Tablo 14.9.4. OSB Türüne Göre OSB İçindeki Ağırlıklı Sektörün Piyasa Hacmi

OSB türüne göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etki

 

Bütün sektörler ve imalat sektörü ayrımına göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa 

hacminin OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.9.5’te 

sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 773 ve imalat sektöründe faaliyet 

gösteren 643 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.9.5’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Bütün sektörlerde, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmi, firmaların % 

24,9’unun yatırım kararlarını olumlu, % 17,6’sının yatırım kararlarını ise olumsuz 

etkilemiştir. 

 İmalat sektöründe, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmi, firmaların % 

25,4’ünün yatırım kararlarını olumlu, % 16,2’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz 

etkilemiştir. 

 

 

 

 

 

 

Cevap Kategorileri n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 110 100,0 334 100,0 371 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma
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Tablo 14.9.3. Deneyime Göre OSB İçindeki Ağırlıklı Sektörün Piyasa Hacmi

evaplayıcıların deneyim süresine göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 
Ne Olumlu 

Ne Olumsuz 
Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Deneyim 

(Yıl) 
n % n % n % n % n % n % 

 

OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin işletme aşamasındaki firmaların 

yatırım kararlarına etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 14.9.4’te 

sunulmuştur. Bulgular, 817 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.9.4’e göre öne 

çıkan bulgular şöyledir: 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmi, 

firmaların % 19,1’inin yatırım kararlarını olumlu, % 16,3’ünün ise yatırım 

kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmi, 

firmaların % 24,9’unun yatırım kararlarını olumlu, % 15,9’unun yatırım kararlarını 

ise olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmi, 

firmaların % 26,5’inin yatırım kararlarını olumlu, % 19,7’sinin yatırım kararlarını 

ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, bütün OSB türlerinde OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden yatırım 

kararları olumlu etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranından yüksektir. Ancak, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin firmaların 

çoğunluğunun yatırım kararları üzerinde olumlu veya olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden yatırım kararları “Çok 

Olumlu” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 4,2 ile ihtisas OSB’ler 
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iken,  yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB 

türü ise % 7,3 ile karma OSB’lerdir. 

Tablo 14.9.4. OSB Türüne Göre OSB İçindeki Ağırlıklı Sektörün Piyasa Hacmi

OSB türüne göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etki

 

Bütün sektörler ve imalat sektörü ayrımına göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa 

hacminin OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.9.5’te 

sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 773 ve imalat sektöründe faaliyet 

gösteren 643 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.9.5’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Bütün sektörlerde, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmi, firmaların % 

24,9’unun yatırım kararlarını olumlu, % 17,6’sının yatırım kararlarını ise olumsuz 

etkilemiştir. 

 İmalat sektöründe, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmi, firmaların % 

25,4’ünün yatırım kararlarını olumlu, % 16,2’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz 

etkilemiştir. 

 

 

 

 

 

 

Cevap Kategorileri n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 110 100,0 334 100,0 371 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma
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Tablo 14.9.5. Sektörlere Göre OSB İçindeki Ağırlıklı Sektörün Piyasa Hacmi

Bütün sektörler ve imalat sektörüne göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

 

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa 

hacminin OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.9.6’da 

sunulmuştur. Bulgular, 642 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.9.6’ya göre OSB 

içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmi; 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 25,3’ünün yatırım kararlarını 

olumlu, % 22,5’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 27,6’sının yatırım 

kararlarını olumlu, % 15,7’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 21,2’sinin yatırım 

kararlarını olumlu, % 11,5’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, bütün teknoloji sınıflarında OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden 

yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları olumsuz etkilenen 

firmaların oranından yüksektir. Diğer taraftan, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa 

hacminden yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu 

teknoloji sınıfı, % 9,1 ile düşük iken, yatırım kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı ise % 4,5 ile orta-düşük’tür. 

 

 

 

 

 

Cevap Kategorileri n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 773 100,0 643 100,0

Bütün Sektörler İmalat Sektörü
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Tablo 14.9.5. Sektörlere Göre OSB İçindeki Ağırlıklı Sektörün Piyasa Hacmi

Bütün sektörler ve imalat sektörüne göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

 

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa 

hacminin OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 14.9.6’da 

sunulmuştur. Bulgular, 642 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.9.6’ya göre OSB 

içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmi; 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 25,3’ünün yatırım kararlarını 

olumlu, % 22,5’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 27,6’sının yatırım 

kararlarını olumlu, % 15,7’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 21,2’sinin yatırım 

kararlarını olumlu, % 11,5’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, bütün teknoloji sınıflarında OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden 

yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları olumsuz etkilenen 

firmaların oranından yüksektir. Diğer taraftan, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa 

hacminden yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu 

teknoloji sınıfı, % 9,1 ile düşük iken, yatırım kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı ise % 4,5 ile orta-düşük’tür. 

 

 

 

 

 

Cevap Kategorileri n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 773 100,0 643 100,0

Bütün Sektörler İmalat Sektörü
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Tablo 14.9.6. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre OSB İçindeki Ağırlıklı Sektörün Piyasa Hacmi

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

 
           * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE, 2014). 

OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin işletme aşamasındaki firmaların 

yatırım kararlarına etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji 

sınıflamasına göre Tablo 14.9.7’de sunulmuştur. Bulgular, 642 firmanın cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 14.9.7’ye göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden; 

 Düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu OSB türü, % 31,7 ile ihtisas OSB’ler iken, olumlu etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 38,7 ile ıslah OSB’lerdir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 19,7 ile karma OSB’ler iken, olumlu 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 30,1 ile ihtisas 

OSB’lerdir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 15,1 ile ıslah OSB’ler iken, olumlu 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, orta-düşük teknoloji 

sınıfında olduğu gibi % 27,8 ile ihtisas OSB’lerdir. 

Özetle, bütün teknoloji sınıflarında ve OSB türlerinde OSB içindeki ağırlıklı sektörün 

piyasa hacminden yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranından yüksektir. Ancak, bütün teknoloji sınıflarında ve OSB türlerinde 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 186 100,0 268 100,0 174 100,0 14 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta Yüksek Yüksek
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OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmi, OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların büyük bir 

kısmının yatırım kararlarına olumlu veya olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. 

Tablo 14.9.7. OSB Türüne ve İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre OSB İçindeki Ağırlıklı Sektörün 
 

OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa ha
işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

           
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Bütün sektörlerde, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 

14.9.8’de sunulmuştur. Bulgular, 815 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.9.8’e 

göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmi; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 31,7’sinin, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 23,7’sinin, 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 20,6’sının, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 20,6’sının, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 24,9’unun, 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 37,2’sinin, 

OSB Türü Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 31 100,0 23 * 33 100,0 1 *

İhtisas Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 63 100,0 123 100,0 79 100,0 8 *

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 92 100,0 122 100,0 62 100,0 5 *

Düşük Orta-Düşük Orta-Yüksek

Teknoloji Sınıfı

Yüksek
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 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 23,6’sının, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 15,4’ünün 

yatırım kararlarını olumlu etkilemiştir.  

Özetle, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden yatırım kararları olumlu 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 37,2 ile Ege iken, en düşük 

olduğu düzey 1 bölgesi, % 15,4 ile Orta Anadolu’dur. Ancak, OSB içindeki ağırlıklı sektörün 

piyasa hacminden yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu 

düzey 1 bölgesi, % 31,7 ile Akdeniz iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 8,2 ile Ege’dir. 

Diğer taraftan, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden yatırım kararları “Çok 

Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 12,3 ile Orta 

Anadolu iken, yatırım kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu 

düzey 1 bölgesi ise % 12,8 ile Ege’dir. 

Tablo 14.9.8. Düzey 1 Bölgelerine Göre OSB İçindeki Ağırlıklı Sektörün Piyasa Hacmi

Düzey 1 bölgelerine göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etkisi 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmi, OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların büyük bir 

kısmının yatırım kararlarına olumlu veya olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. 

Tablo 14.9.7. OSB Türüne ve İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre OSB İçindeki Ağırlıklı Sektörün 
 

OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa ha
işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

           
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Bütün sektörlerde, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 

14.9.8’de sunulmuştur. Bulgular, 815 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 14.9.8’e 

göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmi; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 31,7’sinin, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 23,7’sinin, 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 20,6’sının, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 20,6’sının, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 24,9’unun, 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 37,2’sinin, 

OSB Türü Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 31 100,0 23 * 33 100,0 1 *

İhtisas Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 63 100,0 123 100,0 79 100,0 8 *

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 92 100,0 122 100,0 62 100,0 5 *

Düşük Orta-Düşük Orta-Yüksek

Teknoloji Sınıfı

Yüksek
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 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 23,6’sının, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 15,4’ünün 

yatırım kararlarını olumlu etkilemiştir.  

Özetle, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden yatırım kararları olumlu 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 37,2 ile Ege iken, en düşük 

olduğu düzey 1 bölgesi, % 15,4 ile Orta Anadolu’dur. Ancak, OSB içindeki ağırlıklı sektörün 

piyasa hacminden yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu 

düzey 1 bölgesi, % 31,7 ile Akdeniz iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 8,2 ile Ege’dir. 

Diğer taraftan, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden yatırım kararları “Çok 

Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 12,3 ile Orta 

Anadolu iken, yatırım kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu 

düzey 1 bölgesi ise % 12,8 ile Ege’dir. 

Tablo 14.9.8. Düzey 1 Bölgelerine Göre OSB İçindeki Ağırlıklı Sektörün Piyasa Hacmi

Düzey 1 bölgelerine göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etkisi 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu



174

 

213 
 

İmalat sektöründe, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 

14.9.9’da sunulmuştur. Bulgular, 643 firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  

Tablo 14.9.9’a göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden yatırım kararları 

olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 40,6 ile Ege iken, en 

düşük olduğu düzey 1 bölgesi ise % 16,7 ile Orta Anadolu’dur. Ancak, imalat sektöründe OSB 

içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 35,3 ile Akdeniz iken, en düşük olduğu düzey 1 

bölgesi, % 5,7 ile Ege’dir. Diğer yandan, imalat sektöründe OSB içindeki ağırlıklı sektörün 

piyasa hacminden yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu düzey 1 bölgesi, % 12,5 ile Orta Anadolu iken, yatırım kararları “Çok Olumlu” etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi ise % 14,5 ile Ege’dir. 

Tablo 14.9.9. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre OSB İçindeki Ağırlıklı Sektörün Piyasa Hacmi

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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14.10. Makroekonomik Faktörlerin Karşılaştırması 

Bu kısımda, ülke düzeyinde makroekonomik faktörlerin OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Elde 

edilen bulgular, Tablo 14.10’da sunulmuştur. Tablo 14.10’a göre makroekonomik faktörlere 

ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Firmaların yatırım kararlarını olumsuz etkileyen makroekonomik faktörler 

içerisinde oranı en yüksek olan “Faiz oranları” faktörü, firmaların % 90,9’unun 

yatırım kararını olumsuz etkilemiştir. Bu faktörü takip eden ilk iki faktör, sırasıyla 

% 87,1 ile “Döviz kurları” ve % 86,6 ile “Enflasyon oranı”dır. Diğer taraftan, 

firmaların yatırım kararlarını olumsuz etkileyen makroekonomik faktörler içerisinde 

oranı en düşük olan “Hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri” faktörü, firmaların % 

15,7’sinin yatırım kararını olumsuz etkilemiştir. “Hükümetin 2023 vizyonu ve 

hedefleri” faktörünü takip eden ilk 2 faktör ise sırasıyla % 17,7 ile “OSB içindeki 

ağırlıklı sektörün piyasa hacmi” ve % 23,4 ile “OSB'nin bulunduğu ilin sosyo-

ekonomik gelişmişlik durumu”dur. 

 Firmaların yatırım kararlarını olumlu etkileyen makroekonomik faktörler içerisinde 

oranı en yüksek olan “Hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri” faktörü, firmaların % 

39,5’inin yatırım kararını olumlu etkilemiştir. Bu faktörü takip eden ilk iki faktör, 

sırasıyla % 29,3 ile “OSB'nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu” 

ve % 24,8 ile “OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmi”dir. Diğer yandan, 

firmaların yatırım kararlarını olumlu etkileyen makroekonomik faktörler içerisinde 

oranı en düşük olan “Faiz oranları” faktörü, firmaların % 2’sinin yatırım kararını 

olumlu etkilemiştir. “Faiz oranları” faktörünü takip eden ilk iki faktör ise sırasıyla 

% 2,7 ile “Enflasyon oranı” ve % 5,3 ile “Döviz kurları”dır. 

 Firmaların yatırım kararlarını “Çok Olumsuz” etkileyen makroekonomik faktörler 

içerisinde oranı en yüksek olan “Faiz oranları” faktörü, firmaların % 64,6’sının 

yatırım kararını “Çok Olumsuz” etkilemiştir. Bu faktörü takip eden ilk iki faktör, 

sırasıyla % 55,4 ile “Döviz kurları” ve % 41,4 ile “Enflasyon oranı”dır. 

 Firmaların yatırım kararlarını “Çok Olumlu” etkileyen makroekonomik faktörler 

içerisinde oranı en yüksek olan “Hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri” faktörü, 

firmaların % 8,1’inin yatırım kararını “Çok Olumlu” etkilemiştir. Bu faktörü takip 

eden ilk iki faktör, sırasıyla % 4,8 ile “OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumu” ve % 3,1 ile “OSB içindeki ağırlık sekötürün piyasa hacmi”dir. 
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İmalat sektöründe, OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 

14.9.9’da sunulmuştur. Bulgular, 643 firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  

Tablo 14.9.9’a göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden yatırım kararları 

olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 40,6 ile Ege iken, en 

düşük olduğu düzey 1 bölgesi ise % 16,7 ile Orta Anadolu’dur. Ancak, imalat sektöründe OSB 

içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminden yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 35,3 ile Akdeniz iken, en düşük olduğu düzey 1 

bölgesi, % 5,7 ile Ege’dir. Diğer yandan, imalat sektöründe OSB içindeki ağırlıklı sektörün 

piyasa hacminden yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu düzey 1 bölgesi, % 12,5 ile Orta Anadolu iken, yatırım kararları “Çok Olumlu” etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi ise % 14,5 ile Ege’dir. 

Tablo 14.9.9. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre OSB İçindeki Ağırlıklı Sektörün Piyasa Hacmi

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacminin işletme 
aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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14.10. Makroekonomik Faktörlerin Karşılaştırması 

Bu kısımda, ülke düzeyinde makroekonomik faktörlerin OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Elde 

edilen bulgular, Tablo 14.10’da sunulmuştur. Tablo 14.10’a göre makroekonomik faktörlere 

ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Firmaların yatırım kararlarını olumsuz etkileyen makroekonomik faktörler 

içerisinde oranı en yüksek olan “Faiz oranları” faktörü, firmaların % 90,9’unun 

yatırım kararını olumsuz etkilemiştir. Bu faktörü takip eden ilk iki faktör, sırasıyla 

% 87,1 ile “Döviz kurları” ve % 86,6 ile “Enflasyon oranı”dır. Diğer taraftan, 

firmaların yatırım kararlarını olumsuz etkileyen makroekonomik faktörler içerisinde 

oranı en düşük olan “Hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri” faktörü, firmaların % 

15,7’sinin yatırım kararını olumsuz etkilemiştir. “Hükümetin 2023 vizyonu ve 

hedefleri” faktörünü takip eden ilk 2 faktör ise sırasıyla % 17,7 ile “OSB içindeki 

ağırlıklı sektörün piyasa hacmi” ve % 23,4 ile “OSB'nin bulunduğu ilin sosyo-

ekonomik gelişmişlik durumu”dur. 

 Firmaların yatırım kararlarını olumlu etkileyen makroekonomik faktörler içerisinde 

oranı en yüksek olan “Hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri” faktörü, firmaların % 

39,5’inin yatırım kararını olumlu etkilemiştir. Bu faktörü takip eden ilk iki faktör, 

sırasıyla % 29,3 ile “OSB'nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu” 

ve % 24,8 ile “OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmi”dir. Diğer yandan, 

firmaların yatırım kararlarını olumlu etkileyen makroekonomik faktörler içerisinde 

oranı en düşük olan “Faiz oranları” faktörü, firmaların % 2’sinin yatırım kararını 

olumlu etkilemiştir. “Faiz oranları” faktörünü takip eden ilk iki faktör ise sırasıyla 

% 2,7 ile “Enflasyon oranı” ve % 5,3 ile “Döviz kurları”dır. 

 Firmaların yatırım kararlarını “Çok Olumsuz” etkileyen makroekonomik faktörler 

içerisinde oranı en yüksek olan “Faiz oranları” faktörü, firmaların % 64,6’sının 

yatırım kararını “Çok Olumsuz” etkilemiştir. Bu faktörü takip eden ilk iki faktör, 

sırasıyla % 55,4 ile “Döviz kurları” ve % 41,4 ile “Enflasyon oranı”dır. 

 Firmaların yatırım kararlarını “Çok Olumlu” etkileyen makroekonomik faktörler 

içerisinde oranı en yüksek olan “Hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri” faktörü, 

firmaların % 8,1’inin yatırım kararını “Çok Olumlu” etkilemiştir. Bu faktörü takip 

eden ilk iki faktör, sırasıyla % 4,8 ile “OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik durumu” ve % 3,1 ile “OSB içindeki ağırlık sekötürün piyasa hacmi”dir. 
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Tablo 14.10.1. Faktörler

Makroekonomik faktörlerin işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değişken Çok 
Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu 

Ne Olumsuz Olumlu Çok Olumlu n %

Ülkenin genel ekonomik durumu

Hükümetin 2023 vizyonu ve 

Enflasyon oranı

Firmalararası rekabet ortamı

Kişi başına düşen milli gelir

Döviz kurları

Faiz oranları

OSB'nin bulunduğu ilin sosyo-
ekonomik gelişmişlik durumu

OSB içindeki ağırlıklı sektörün 

Cevap Kategorileri (%) Toplam
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Tablo 14.10.1. Faktörler

Makroekonomik faktörlerin işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değişken Çok 
Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu 

Ne Olumsuz Olumlu Çok Olumlu n %

Ülkenin genel ekonomik durumu

Hükümetin 2023 vizyonu ve 

Enflasyon oranı

Firmalararası rekabet ortamı

Kişi başına düşen milli gelir

Döviz kurları

Faiz oranları
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ekonomik gelişmişlik durumu
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Cevap Kategorileri (%) Toplam
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SİYASİ ORTAM 15 
 

Bu bölümde, araştırmanın gerçekleştirildiği zaman aralığında ülkenin siyasi ortamının 

OSB’lerde işletme aşamasına geçmiş firmalarının yatırım kararlarına etkisi incelenmiştir. Bu 

amaçla, firmaları temsile yetkili cevaplayıcılara 28’inci soru yöneltilmiştir (Ek-1’e bakınız). Bu 

soruya verilen yanıtlardan elde edilen bulgular; 

1. Ülke düzeyi, 

2. Firmaları temsile yetkili cevaplayıcıların yaşı, 

3. Firmaları temsile yetkili cevaplayıcıların eğitim düzeyi, 

4. Firmaları temsile yetkili cevaplayıcıların araştırma esnasında bulunduğu mesleki 

pozisyondaki deneyim süresi, 

5. Firmaların faaliyet gösterdiği OSB’nin türü, 

6. Firmaların faaliyet gösterdiği imalat sanayi teknoloji sınıfı, 

7. Firmaların faaliyet gösterdiği bütün sektörler ve imalat sektörü, 

8. Bütün sektörlerde ve imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların bulunduğu 

düzey 1 bölgesi 

ayrımı esas alınarak sunulmuştur. 

 

15.1.    Ülkenin Siyasi Ortamının İşletme Aşamasındaki Firmaların Yatırım  
    Kararlarına Etkisi 
  

Bu kısımda, ilk olarak ülke düzeyinde ülkenin siyasi ortamının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Şekil 15.1’de sunulmuştur. Bulgular, 844 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Şekil 15.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülkenin siyasi ortamı, firmaların % 16’sının yatırım kararlarını olumlu,  % 

49,2’sinin ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir.  

 Ülkenin siyasi ortamından yatırım kararları “Çok Olumsuz” (% 17,3) etkilenen 

firmaların oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 1,8) etkilenen firmaların 

oranından yaklaşık 10 kat daha yüksektir. 
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SİYASİ ORTAM 15 
 

Bu bölümde, araştırmanın gerçekleştirildiği zaman aralığında ülkenin siyasi ortamının 

OSB’lerde işletme aşamasına geçmiş firmalarının yatırım kararlarına etkisi incelenmiştir. Bu 

amaçla, firmaları temsile yetkili cevaplayıcılara 28’inci soru yöneltilmiştir (Ek-1’e bakınız). Bu 

soruya verilen yanıtlardan elde edilen bulgular; 

1. Ülke düzeyi, 

2. Firmaları temsile yetkili cevaplayıcıların yaşı, 

3. Firmaları temsile yetkili cevaplayıcıların eğitim düzeyi, 

4. Firmaları temsile yetkili cevaplayıcıların araştırma esnasında bulunduğu mesleki 

pozisyondaki deneyim süresi, 

5. Firmaların faaliyet gösterdiği OSB’nin türü, 

6. Firmaların faaliyet gösterdiği imalat sanayi teknoloji sınıfı, 

7. Firmaların faaliyet gösterdiği bütün sektörler ve imalat sektörü, 

8. Bütün sektörlerde ve imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların bulunduğu 

düzey 1 bölgesi 

ayrımı esas alınarak sunulmuştur. 

 

15.1.    Ülkenin Siyasi Ortamının İşletme Aşamasındaki Firmaların Yatırım  
    Kararlarına Etkisi 
  

Bu kısımda, ilk olarak ülke düzeyinde ülkenin siyasi ortamının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Şekil 15.1’de sunulmuştur. Bulgular, 844 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Şekil 15.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülkenin siyasi ortamı, firmaların % 16’sının yatırım kararlarını olumlu,  % 

49,2’sinin ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir.  

 Ülkenin siyasi ortamından yatırım kararları “Çok Olumsuz” (% 17,3) etkilenen 

firmaların oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 1,8) etkilenen firmaların 

oranından yaklaşık 10 kat daha yüksektir. 
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Şekil 15.1. 

Ülkenin güncel siyasi ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi 

 

Cevaplayıcıların yaşına göre ülkenin siyasi ortamının OSB’lerde işletme aşamasındaki 

firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 15.1’de sunulmuştur. Bulgular, araştırmaya katılan 

firmaları temsile yetkili 840 firma katılımcısının cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 15.1’de 

cevaplayıcıların yaşına göre ülkenin siyasi ortamına ilişkin öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülkenin siyasi ortamından yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 23,5 ile 51-61 yaş grubu 

iken,  en düşük olduğu yaş grubu ise % 10,3 ile 62-72 yaş grubudur. 

 Ülkenin siyasi ortamından yatırım kararlarının olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu yaş grubu, % 58,6 ile 62-72 yaş grubu 

iken,  en düşük olduğu yaş grubu ise % 45,1 ile 18-28 yaş grubudur. 

Bulgular, cevaplayıcıların yaşına göre ülkenin siyasi ortamından yatırım kararları 

olumsuz etkilenen firmaların oranının olumlu etkilenenlerden daha yüksek olduğunu 

göstermektedir. Ülkenin siyasi ortamından yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranı, 

bütün cevaplayıcı yaş gruplarında % 23,5 ve altında iken, yatırım kararları olumsuz etkilenen 

firmaların oranı ise bütün cevaplayıcı yaş gruplarında % 58,6 ve altındadır. 

 

 

 

 

Ç o k  O l u m s u z Ç o k  O l u m l u

Firma Sayısı (n)
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Tablo 15.1. Yaşa Göre Siyasi Ortam

ıcıların yaşına göre ülkenin siyasi ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına 
 

Yaş Grubu 

 18-28 29-39 40-50 51-61 62-72 73-83 

Cevap Kategorileri n % n % n % n % n % n % 

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 51 100,0 296 100,0 318 100,0 145 100,0 29 100,0 1 * 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

Cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre ülkenin siyasi ortamının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 15.2’de verilmiştir. Bulgular, 

araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 843 firma katılımcısının cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 15.2’de cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre ülkenin siyasi ortamının 

işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi şöyledir: 

 Ülkenin siyasi ortamından yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 24,3 ile ortaokul iken, 

en düşük olduğu cevaplayıcı eğitim düzeyi ise % 5,9 ile ilkokul’dur.  

 Ülkenin siyasi ortamından yatırım kararlarının olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 58,8 ile ilkokul iken, 

en düşük olduğu cevaplayıcı eğitim düzeyi ise % 37,8 ile ortaokul’dur. 
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Tablo 15.1. Yaşa Göre Siyasi Ortam

ıcıların yaşına göre ülkenin siyasi ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına 
 

Yaş Grubu 

 18-28 29-39 40-50 51-61 62-72 73-83 

Cevap Kategorileri n % n % n % n % n % n % 

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 51 100,0 296 100,0 318 100,0 145 100,0 29 100,0 1 * 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

Cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre ülkenin siyasi ortamının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 15.2’de verilmiştir. Bulgular, 

araştırmaya katılan firmaları temsile yetkili 843 firma katılımcısının cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 15.2’de cevaplayıcıların eğitim düzeyine göre ülkenin siyasi ortamının 

işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi şöyledir: 

 Ülkenin siyasi ortamından yatırım kararlarının olumlu etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 24,3 ile ortaokul iken, 

en düşük olduğu cevaplayıcı eğitim düzeyi ise % 5,9 ile ilkokul’dur.  

 Ülkenin siyasi ortamından yatırım kararlarının olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, % 58,8 ile ilkokul iken, 

en düşük olduğu cevaplayıcı eğitim düzeyi ise % 37,8 ile ortaokul’dur. 
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Tablo 15.2. Eğitime Göre Siyasi Ortam

ıcıların eğitim düzeyine göre ülkenin siyasi ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi 

Cevap Kategorileri  

Çok Olumsuz Olumsuz 

Ne Olumlu 

Ne 

Olumsuz 

Olumlu Çok Olumlu Toplam 

Eğitim n % n % n % n % n % n % 

İlkokul

Ön Lisans

Yüksek Lisans

   * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Cevaplayıcıların araştırma esnasında çalıştığı firmadaki mesleki pozisyonda sahip 

olduğu deneyime göre ülkenin siyasi ortamının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların 

yatırım kararlarına etkisi, Tablo 15.3’te sunulmuştur. Bulgular, araştırmaya katılan firmaları 

temsile yetkili 843 firma katılımcısının cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 15.3’e göre öne 

çıkan bulgular şöyledir: 

 Yatırım kararlarının ülkenin siyasi ortamından olumlu etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 5-8 yıl çalışma deneyimi olan 

cevaplayıcılar, % 20,7 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en yüksektir. 

 Yatırım kararlarının ülkenin siyasi ortamından olumsuz etkilendiğini belirten 

cevaplayıcıların oranının en yüksek olduğu 25 ve daha fazla yıl çalışma deneyimi 

olan cevaplayıcılar, % 74,2 ile bütün cevaplayıcılar içerisinde en yüksektir. 

Özetle, farklı çalışma deneyim sürelerine sahip cevaplayıcılara göre ülkenin siyasi 

ortamı, firmaların büyük bir çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. Diğer bir 

ifadeyle,  farklı deneyim sürelerine sahip cevaplayıcılara göre ülkenin siyasi ortamının yatırım 

kararlarını olumsuz etkilediği firmaların oranı, % 42’den % 74,2’ye, yatırım kararlarını olumlu 

etkilediği firmaların oranı ise % 11,1’den % 20,7’ye yükselmiştir. 
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Tablo 15.3. Deneyime Göre Siyasi Ortam

ıcıların deneyim süresine göre ülkenin siyasi ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi

Ülkenin siyasi ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, 

firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 15.4’te sunulmuştur.  Bulgular, 844 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 15.4’e göre ülkenin siyasi ortamı; 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, firmaların % 15,9’unun yatırım kararlarını olumlu, 

% 42,5’inin ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, firmaların % 15,4’ünün yatırım kararlarını olumlu, 

% 50’sinin ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, firmaların % 16,5’inin yatırım kararlarını olumlu, 

% 50,4’ünün ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, ülkenin siyasi ortamı, bütün OSB türlerinde firmaların çoğunluğunun yatırım 

kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

 

 

 

 

 

Deneyim 
(Yıl)

n % n % n % n % n % n %

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Tablo 15.4. OSB Türüne Göre S

OSB türüne göre ülkenin siyasi ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

 

Ülkenin siyasi ortamının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına 

etkisi, firmaların faaliyet gösterdiği bütün sektörler ve imalat sektörü ayrımı esas alınarak Tablo 

15.5’te sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 799 ve imalat sektöründe 

faaliyet gösteren 663 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 15.5’e göre öne çıkan 

bulgular şöyledir: 

 Bütün sektörlerde, ülkenin siyasi ortamı, firmaların % 16’sının yatırım kararlarını 

olumlu, % 48,8’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 İmalat sektöründe, ülkenin siyasi ortamı, firmaların % 15,7’sinin yatırım kararlarını 

olumlu, % 48,8’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 İmalat sektöründe, ülkenin siyasi ortamından yatırım kararları “Çok Olumsuz” (% 

16,7) etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 1,4) etkilenen 

firmaların oranından yaklaşık 12 kat daha yüksektir. 

Tablo 15.5. Sektörlere Göre Siyasi Ortam

Bütün sektörler ve imalat sektörüne göre ülkenin siyasi ortamının işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etkisi

 

Cevap Kategorileri n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 113 100,0 344 100,0 387 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma

Cevap Kategorileri n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 799 100,0 663 100,0

Bütün Sektörler İmalat Sektörü
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Tablo 15.3. Deneyime Göre Siyasi Ortam

ıcıların deneyim süresine göre ülkenin siyasi ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi

Ülkenin siyasi ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, 

firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 15.4’te sunulmuştur.  Bulgular, 844 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 15.4’e göre ülkenin siyasi ortamı; 

 OSB türü ıslah olan OSB’lerde, firmaların % 15,9’unun yatırım kararlarını olumlu, 

% 42,5’inin ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü ihtisas olan OSB’lerde, firmaların % 15,4’ünün yatırım kararlarını olumlu, 

% 50’sinin ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

 OSB türü karma olan OSB’lerde, firmaların % 16,5’inin yatırım kararlarını olumlu, 

% 50,4’ünün ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, ülkenin siyasi ortamı, bütün OSB türlerinde firmaların çoğunluğunun yatırım 

kararlarını olumsuz etkilemiştir. 

 

 

 

 

 

Deneyim 
(Yıl)

n % n % n % n % n % n %

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz
Ne Olumlu Ne 

Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Tablo 15.4. OSB Türüne Göre S

OSB türüne göre ülkenin siyasi ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

 

Ülkenin siyasi ortamının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına 

etkisi, firmaların faaliyet gösterdiği bütün sektörler ve imalat sektörü ayrımı esas alınarak Tablo 

15.5’te sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 799 ve imalat sektöründe 

faaliyet gösteren 663 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 15.5’e göre öne çıkan 

bulgular şöyledir: 

 Bütün sektörlerde, ülkenin siyasi ortamı, firmaların % 16’sının yatırım kararlarını 

olumlu, % 48,8’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 İmalat sektöründe, ülkenin siyasi ortamı, firmaların % 15,7’sinin yatırım kararlarını 

olumlu, % 48,8’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 İmalat sektöründe, ülkenin siyasi ortamından yatırım kararları “Çok Olumsuz” (% 

16,7) etkilenen firmaların oranı, yatırım kararları “Çok Olumlu” (% 1,4) etkilenen 

firmaların oranından yaklaşık 12 kat daha yüksektir. 

Tablo 15.5. Sektörlere Göre Siyasi Ortam

Bütün sektörler ve imalat sektörüne göre ülkenin siyasi ortamının işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etkisi

 

Cevap Kategorileri n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 113 100,0 344 100,0 387 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma

Cevap Kategorileri n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 799 100,0 663 100,0

Bütün Sektörler İmalat Sektörü
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İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre ülkenin siyasi ortamının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 15.6’da sunulmuştur. Bulgular, 662 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 15.6’ya göre ülkenin siyasi ortamı; 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 18’inin yatırım kararlarını 

olumlu, % 51,1’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 16,3’ünün yatırım 

kararlarını olumlu, % 46,2’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 12,5’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 51,4’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir.  

Özetle, ülkenin siyasi ortamı, bütün teknoloji sınıflarında üretim yapan firmaların 

çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. Ülkenin siyasi ortamından yatırım 

kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, orta-yüksek 

iken, en düşük olduğu teknoloji sınıfı ise orta-düşük’tür. Diğer taraftan, ülkenin siyasi 

ortamından yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu 

teknoloji sınıfı, % 18,6 ile düşük iken, yatırım kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı ise % 2,2 ile orta-düşük’tür. 

Tablo 15.6. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Siyasi Ortam

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre ülkenin siyasi ortamının işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etkisi

 
           * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Ülkenin siyasi ortamının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına 

etkisi, firmaların faaliyet gösterdiği OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 194 100,0 277 100,0 177 100,0 14 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta Yüksek Yüksek
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Tablo 15.7’de sunulmuştur. Bulgular, 662 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 15.7’ye 

göre öne çıkan bulgular şöyledir;  

 Düşük teknoloji sınıfında, ülkenin siyasi ortamından yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 54,4 ile ihtisas OSB’ler 

iken, yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB 

türü ise % 25,8 ile ıslah OSB’lerdir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında, ülkenin siyasi ortamından yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, düşük teknoloji sınıfında 

olduğu gibi % 48,4 ile ihtisas OSB’ler iken, yatırım kararları olumlu etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü ise % 18,1 ile karma OSB’lerdir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında, ülkenin siyasi ortamından yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 56,5 ile karma OSB’ler 

iken, yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB 

türü ise % 17,2 ile ıslah OSB’lerdir. 
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İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre ülkenin siyasi ortamının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi, Tablo 15.6’da sunulmuştur. Bulgular, 662 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 15.6’ya göre ülkenin siyasi ortamı; 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 18’inin yatırım kararlarını 

olumlu, % 51,1’inin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 16,3’ünün yatırım 

kararlarını olumlu, % 46,2’sinin yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 12,5’inin yatırım 

kararlarını olumlu, % 51,4’ünün yatırım kararlarını ise olumsuz etkilemiştir.  

Özetle, ülkenin siyasi ortamı, bütün teknoloji sınıflarında üretim yapan firmaların 

çoğunluğunun yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. Ülkenin siyasi ortamından yatırım 

kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, orta-yüksek 

iken, en düşük olduğu teknoloji sınıfı ise orta-düşük’tür. Diğer taraftan, ülkenin siyasi 

ortamından yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu 

teknoloji sınıfı, % 18,6 ile düşük iken, yatırım kararları “Çok Olumlu” etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı ise % 2,2 ile orta-düşük’tür. 

Tablo 15.6. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Siyasi Ortam

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre ülkenin siyasi ortamının işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etkisi

 
           * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Ülkenin siyasi ortamının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına 

etkisi, firmaların faaliyet gösterdiği OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 194 100,0 277 100,0 177 100,0 14 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta Yüksek Yüksek
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Tablo 15.7’de sunulmuştur. Bulgular, 662 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 15.7’ye 

göre öne çıkan bulgular şöyledir;  

 Düşük teknoloji sınıfında, ülkenin siyasi ortamından yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 54,4 ile ihtisas OSB’ler 

iken, yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB 

türü ise % 25,8 ile ıslah OSB’lerdir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında, ülkenin siyasi ortamından yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, düşük teknoloji sınıfında 

olduğu gibi % 48,4 ile ihtisas OSB’ler iken, yatırım kararları olumlu etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü ise % 18,1 ile karma OSB’lerdir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında, ülkenin siyasi ortamından yatırım kararları olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 56,5 ile karma OSB’ler 

iken, yatırım kararları olumlu etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB 

türü ise % 17,2 ile ıslah OSB’lerdir. 
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Tablo 15.7. OSB Türüne ve İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Siyasi Ortam 

OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre ülkenin siyasi ortamının işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararlarına etkisi 

            
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Bütün sektörlerde, ülkenin siyasi ortamının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların 

yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 15.8’de sunulmuştur. 

Bulgular, 844 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 15.8’e göre ülkenin siyasi ortamı; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 42,2’sinin, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 58,8’inin, 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 48,4’ünün, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 30,9’unun, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 48,1’inin, 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 50’sinin, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 53,6’sının, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 50,8’inin 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir.  

OSB Türü Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 31 100,0 24 * 35 100,0 1 *

İhtisas Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 68 100,0 126 100,0 80 100,0 8 *

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 95 100,0 127 100,0 62 100,0 5 *

Düşük Orta-Düşük Orta-Yüksek

Teknoloji Sınıfı

Yüksek
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Özetle, bulgular, düzey 1 bölgelerindeki firmaların büyük bir kısmının yatırım 

kararlarının ülkenin siyasi ortamından olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Ülkenin siyasi 

ortamından yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 

bölgesi, % 58,8 ile Batı Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 30,9 ile Batı 

Marmara’dır. Diğer taraftan, ülkenin siyasi ortamından yatırım kararları “Çok Olumsuz” 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 29 ile Batı Karadeniz iken, 

“Çok Olumlu”  etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi ise % 4,4 ile 

Akdeniz’dir. 

Tablo 15.8. Düzey 1 Bölgelerine Göre 

Düzey 1 bölgelerine göre ülkenin siyasi ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına 
 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, ülkenin siyasi ortamının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların 

yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 15.9’da sunulmuştur. 

Bulgular, 663 firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  

Tablo 15.9’a göre ülkenin siyasi ortamından yatırım kararları olumsuz etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 56,5 ile Batı Anadolu iken, en düşük 

olduğu düzey 1 bölgesi, % 28,8 ile Batı Marmara’dır. Diğer yandan, imalat sektöründe, ülkenin 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Tablo 15.7. OSB Türüne ve İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Siyasi Ortam 

OSB türüne ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre ülkenin siyasi ortamının işletme aşamasındaki 
firmaların yatırım kararlarına etkisi 

            
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Bütün sektörlerde, ülkenin siyasi ortamının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların 

yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 15.8’de sunulmuştur. 

Bulgular, 844 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 15.8’e göre ülkenin siyasi ortamı; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 42,2’sinin, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 58,8’inin, 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 48,4’ünün, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 30,9’unun, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 48,1’inin, 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 50’sinin, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 53,6’sının, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 50,8’inin 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir.  

OSB Türü Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 31 100,0 24 * 35 100,0 1 *

İhtisas Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 68 100,0 126 100,0 80 100,0 8 *

Çok Olumsuz

Çok Olumlu
Toplam 95 100,0 127 100,0 62 100,0 5 *

Düşük Orta-Düşük Orta-Yüksek

Teknoloji Sınıfı

Yüksek
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Özetle, bulgular, düzey 1 bölgelerindeki firmaların büyük bir kısmının yatırım 

kararlarının ülkenin siyasi ortamından olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Ülkenin siyasi 

ortamından yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 

bölgesi, % 58,8 ile Batı Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 30,9 ile Batı 

Marmara’dır. Diğer taraftan, ülkenin siyasi ortamından yatırım kararları “Çok Olumsuz” 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 29 ile Batı Karadeniz iken, 

“Çok Olumlu”  etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi ise % 4,4 ile 

Akdeniz’dir. 

Tablo 15.8. Düzey 1 Bölgelerine Göre 

Düzey 1 bölgelerine göre ülkenin siyasi ortamının işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına 
 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, ülkenin siyasi ortamının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların 

yatırım kararlarına etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 15.9’da sunulmuştur. 

Bulgular, 663 firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  

Tablo 15.9’a göre ülkenin siyasi ortamından yatırım kararları olumsuz etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 56,5 ile Batı Anadolu iken, en düşük 

olduğu düzey 1 bölgesi, % 28,8 ile Batı Marmara’dır. Diğer yandan, imalat sektöründe, ülkenin 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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siyasi ortamından yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu düzey 1 bölgesi, % 18,8 ile Orta Anadolu iken, “Çok Olumlu” etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi ise 2,9 ile İstanbul’dur. 

Tablo 15.9. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre 

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre ülkenin siyasi ortamının işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etkisi

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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siyasi ortamından yatırım kararları “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu düzey 1 bölgesi, % 18,8 ile Orta Anadolu iken, “Çok Olumlu” etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi ise 2,9 ile İstanbul’dur. 

Tablo 15.9. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre 

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre ülkenin siyasi ortamının işletme aşamasındaki firmaların 
yatırım kararlarına etkisi

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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FİNANSMAN METOTLARI 16 
 

Bu bölümde, OSB’lerde işletme aşamasına geçmiş firmaların araştırmanın 

gerçekleştirildiği zamana kadar geçen son bir yıl içerisinde en çok kullandığı finansman 

metotları ortaya konulmuştur. Bu amaçla, firmaları temsile yetkili cevaplayıcılara 23’üncü soru 

yöneltilmiştir (Ek-1’e bakınız). Bu soruya verilen yanıtlardan elde edilen bulgular, ülke düzeyi, 

firmaların faaliyet gösterdiği OSB’nin türü, firmaların faaliyet gösterdiği bütün sektörler ve 

imalat sektörü ile firmaların faaliyet gösterdiği imalat sanayi teknoloji sınıfı ayrımı esas 

alınarak sunulmuştur. 

16.1.    İşletme Aşamasındaki Firmaların Kullandığı Finansman Metotları 

Bütün sektörlerde ve imalat sektöründe, OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların 

araştırmanın gerçekleştirildiği zamana kadar geçen son 1 yıl içinde en çok kullandığı finansman 

metotları, firmaların faaliyet gösterdiği OSB türüne göre Tablo 16.1’de sunulmuştur. Bulgular, 

bütün sektörlerde 842, imalat sektöründe ise 660 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 

16.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, bütün sektörlerde, firmaların en çok kullandığı finansman metodu, 

% 56,5 ile öz kaynak olduğu görülmektedir. Bu finansman metodunu % 43,1 ile 

kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından sağlanan krediler izlemiştir. Diğer 

taraftan, firmalar finansman metodu olarak % 0,4 ile en az hibe desteklerinden 

yararlanmıştır. 

 Bütün sektörlerde, firmaların en çok kullandığı finansman metodu, öz kaynak’tır. 

Bununla birlikte öz kaynak kullanım oranları, OSB türlerine göre farklılık 

göstermiştir. Öz kaynak kullanım oranları, ıslah OSB’lerde faaliyet gösteren 

firmalarda % 60,5, ihtisas OSB’lerde faaliyet gösteren firmalarda % 51,7, karma 

OSB’lerde faaliyet gösteren firmalarda ise % 59,6’dır. Bu oranlara göre finansman 

metodu olarak öz kaynak kullanan firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, 

ıslah OSB’lerdir. 

 Bütün sektörlerde, kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından sağlanan kredileri 

kullanan firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 48 ile ihtisas 

OSB’lerdir. 

 Ülke düzeyinde, imalat sektöründe, firmaların en çok kullandığı finansman metodu, 

bütün sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda olduğu gibi % 54,8 ile öz kaynak 
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olduğu görülmektedir. Bu finansman metodunu % 44,9 ile kamu ve özel sektör 

kuruluşları tarafından sağlanan krediler izlemiştir. 

 İmalat sektöründe, bütün OSB türlerinde firmaların ağırlıklı olarak kullandığı 

finansman metodu, öz kaynak’tır. Öz kaynak kullanım oranları, ıslah OSB’lerde 

faaliyet gösteren firmalarda % 60,9, ihtisas OSB’lerde faaliyet gösteren firmalarda 

% 49,6, karma OSB’lerde faaliyet gösteren firmalarda ise % 58’dir. Bu oranlara göre 

finansman metodu olarak öz kaynak kullanan firmaların oranının en yüksek olduğu 

OSB türü, bütün sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda olduğu gibi ıslah 

OSB’lerdir. 

 İmalat sektöründe, kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından sağlanan kredileri 

kullanan firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 50,3 ile ihtisas 

OSB’lerdir. 

Tablo 16.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre Finansman Metotları

türüne göre bütün sektörler ve imalat sektöründe faaliyet gösteren işletme aşamasındaki 
firmaların kullandığı finansman metotları 

 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların araştırmanın gerçekleştirildiği zamana 

kadar geçen son 1 yıl içinde en çok kullandığı finansman metotları, imalat sanayi teknoloji 

sınıflamasına göre Tablo 16.2’de sunulmuştur. Bulgular, 659 firmanın cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 16.2’ye göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün Sektörler Öz kaynak

Kamu kuruluşları tarafından 
sağlanan krediler

Özel sektör kuruluşları 
tarafından sağlanan krediler

Toplam 114 100,0 344 100,0 384 100,0 842 100,0

İmalat Öz kaynak

Kamu kuruluşları tarafından 
sağlanan krediler

Özel sektör kuruluşları 
tarafından sağlanan krediler

Toplam 92 100,0 282 100,0 286 100,0 660 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam



191

 

229 
 

FİNANSMAN METOTLARI 16 
 

Bu bölümde, OSB’lerde işletme aşamasına geçmiş firmaların araştırmanın 

gerçekleştirildiği zamana kadar geçen son bir yıl içerisinde en çok kullandığı finansman 

metotları ortaya konulmuştur. Bu amaçla, firmaları temsile yetkili cevaplayıcılara 23’üncü soru 

yöneltilmiştir (Ek-1’e bakınız). Bu soruya verilen yanıtlardan elde edilen bulgular, ülke düzeyi, 

firmaların faaliyet gösterdiği OSB’nin türü, firmaların faaliyet gösterdiği bütün sektörler ve 

imalat sektörü ile firmaların faaliyet gösterdiği imalat sanayi teknoloji sınıfı ayrımı esas 

alınarak sunulmuştur. 

16.1.    İşletme Aşamasındaki Firmaların Kullandığı Finansman Metotları 

Bütün sektörlerde ve imalat sektöründe, OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların 

araştırmanın gerçekleştirildiği zamana kadar geçen son 1 yıl içinde en çok kullandığı finansman 

metotları, firmaların faaliyet gösterdiği OSB türüne göre Tablo 16.1’de sunulmuştur. Bulgular, 

bütün sektörlerde 842, imalat sektöründe ise 660 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 

16.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, bütün sektörlerde, firmaların en çok kullandığı finansman metodu, 

% 56,5 ile öz kaynak olduğu görülmektedir. Bu finansman metodunu % 43,1 ile 

kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından sağlanan krediler izlemiştir. Diğer 

taraftan, firmalar finansman metodu olarak % 0,4 ile en az hibe desteklerinden 

yararlanmıştır. 

 Bütün sektörlerde, firmaların en çok kullandığı finansman metodu, öz kaynak’tır. 

Bununla birlikte öz kaynak kullanım oranları, OSB türlerine göre farklılık 

göstermiştir. Öz kaynak kullanım oranları, ıslah OSB’lerde faaliyet gösteren 

firmalarda % 60,5, ihtisas OSB’lerde faaliyet gösteren firmalarda % 51,7, karma 

OSB’lerde faaliyet gösteren firmalarda ise % 59,6’dır. Bu oranlara göre finansman 

metodu olarak öz kaynak kullanan firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, 

ıslah OSB’lerdir. 

 Bütün sektörlerde, kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından sağlanan kredileri 

kullanan firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 48 ile ihtisas 

OSB’lerdir. 

 Ülke düzeyinde, imalat sektöründe, firmaların en çok kullandığı finansman metodu, 

bütün sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda olduğu gibi % 54,8 ile öz kaynak 
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olduğu görülmektedir. Bu finansman metodunu % 44,9 ile kamu ve özel sektör 

kuruluşları tarafından sağlanan krediler izlemiştir. 

 İmalat sektöründe, bütün OSB türlerinde firmaların ağırlıklı olarak kullandığı 

finansman metodu, öz kaynak’tır. Öz kaynak kullanım oranları, ıslah OSB’lerde 

faaliyet gösteren firmalarda % 60,9, ihtisas OSB’lerde faaliyet gösteren firmalarda 

% 49,6, karma OSB’lerde faaliyet gösteren firmalarda ise % 58’dir. Bu oranlara göre 

finansman metodu olarak öz kaynak kullanan firmaların oranının en yüksek olduğu 

OSB türü, bütün sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda olduğu gibi ıslah 

OSB’lerdir. 

 İmalat sektöründe, kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından sağlanan kredileri 

kullanan firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, % 50,3 ile ihtisas 

OSB’lerdir. 

Tablo 16.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre Finansman Metotları

türüne göre bütün sektörler ve imalat sektöründe faaliyet gösteren işletme aşamasındaki 
firmaların kullandığı finansman metotları 

 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların araştırmanın gerçekleştirildiği zamana 

kadar geçen son 1 yıl içinde en çok kullandığı finansman metotları, imalat sanayi teknoloji 

sınıflamasına göre Tablo 16.2’de sunulmuştur. Bulgular, 659 firmanın cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 16.2’ye göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün Sektörler Öz kaynak

Kamu kuruluşları tarafından 
sağlanan krediler

Özel sektör kuruluşları 
tarafından sağlanan krediler

Toplam 114 100,0 344 100,0 384 100,0 842 100,0

İmalat Öz kaynak

Kamu kuruluşları tarafından 
sağlanan krediler

Özel sektör kuruluşları 
tarafından sağlanan krediler

Toplam 92 100,0 282 100,0 286 100,0 660 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam



192

 

231 
 

 Bütün teknoloji sınıflarında firmaların en çok kullandığı finansman metodu, öz 

kaynak’tır. Öz kaynak kullanım oranları, düşük teknoloji sınıfında üretimde yapan 

firmalarda % 56,5, orta-düşük teknoloji sınıfında üretimde yapan firmalarda % 56, 

orta-yüksek teknoloji sınıfında üretimde yapan firmalarda ise % 51,7’dir. Bu 

oranlara göre öz kaynak kullanan firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji 

sınıfı, düşük’tür. 

 Kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından sağlanan kredileri kullanan firmaların 

oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, % 47,7 ile orta-yüksek’tir. 

Tablo 16.2. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Finansman Metotları

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre işletme aşamasındaki firmaların kullandığı finansman metotları

 
            * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

 

 

 

 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Öz kaynak

Kamu kuruluşları tarafından 
sağlanan krediler

Özel sektör kuruluşları 
tarafından sağlanan krediler

Toplam 193 100,0 275 100,0 176 100,0 15 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta Yüksek Yüksek
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 Bütün teknoloji sınıflarında firmaların en çok kullandığı finansman metodu, öz 

kaynak’tır. Öz kaynak kullanım oranları, düşük teknoloji sınıfında üretimde yapan 

firmalarda % 56,5, orta-düşük teknoloji sınıfında üretimde yapan firmalarda % 56, 

orta-yüksek teknoloji sınıfında üretimde yapan firmalarda ise % 51,7’dir. Bu 

oranlara göre öz kaynak kullanan firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji 

sınıfı, düşük’tür. 

 Kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından sağlanan kredileri kullanan firmaların 

oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, % 47,7 ile orta-yüksek’tir. 

Tablo 16.2. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Finansman Metotları

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre işletme aşamasındaki firmaların kullandığı finansman metotları

 
            * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

 

 

 

 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Öz kaynak

Kamu kuruluşları tarafından 
sağlanan krediler

Özel sektör kuruluşları 
tarafından sağlanan krediler

Toplam 193 100,0 275 100,0 176 100,0 15 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta Yüksek Yüksek
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FİNANSMANA ERİŞİM OLANAKLARI 17 
 

           Bu bölümde, teminat gösterme, finansal kiralama ve kredi kullanımı gibi finansmana 

erişim olanaklarının firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına etkisi ele alınmıştır. Bu 

amaçla, firmaları temsile yetkili ve bulunduğu firmanın kuruluş aşamasında yer alan 

cevaplayıcılara anketteki 10, 11 ve 12’nci sorular (Ek-1’e bakınız) yöneltilmiştir. Bu sorulara 

verilen yanıtlardan elde edilen bulgular, ülke düzeyi, firmaların faaliyet gösterdiği OSB’nin 

türü ile firmaların faaliyet gösterdiği imalat sanayi teknoloji sınıfına göre sunulmuştur. 

17.1.    Finansmana Erişim Olanaklarının Firmaların İlk Kuruluş Kararlarına Etkisi 

Firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş aşamasında bulunan cevaplayıcı sayısı, 513 iken, ilk 

kuruluş aşamasında bulunmayan cevaplayıcı sayısı, 313’tür. Firmaların ilk kuruluş aşamasında 

bulunan 513 cevaplayıcı içerisinden 164’ü firmalarının ilk kuruluş aşamasında finansmana 

erişimde sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. OSB’lerde, ilk kuruluş aşamasında finansmana 

erişimde sorun yaşayan bu firmaların 149’unun finansmana erişimde yaşadığı problemlerin ilk 

kuruluş kararlarına etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 17.1’de 

sunulmuştur. Tablo 17.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, finansmana erişimde karşılaşılan problemler, firmaların % 

65,7’sinin OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz etkilemiştir. Diğer taraftan, 

finansmana erişimde karşılaşılan problemler, firmaların % 34,2’sinin OSB’lerdeki 

ilk kuruluş kararına olumlu veya olumsuz herhangi bir etkisi olmamıştır. Bulgular, 

finansmanda karşılaşılan problemlerin firmaların çok büyük bir çoğunluğun 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz etkilediğini göstermektedir. 

 Finansmana erişimde karşılaşılan problemlerden OSB’lerdeki ilk kuruluş kararı 

olumsuz etkilenen firmaların oranı, sırasıyla karma OSB’lerdeki firmalarda % 54,7 

iken, ihtisas OSB’lerdeki firmalarda ise % 70’dir.  

 

 

 

 

 

 

 

234 
 

 

Tablo 17.1. OSB Türüne Göre Finansmana Erişimde Karşılaşılan Problemler

OSB türüne göre finansmana erişimde karşılaşılan problemlerin firmaların ilk kuruluş kararına etkisi

                   
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜN  

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre finansmana erişimde karşılaşılan 

problemlerin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararına etkisi, Tablo 17.2’de sunulmuştur. 

Bulgular, 125 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 17.2’ye göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Finansmana erişimde karşılaşılan problemlerden OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları 

olumsuz etkilenen firmaların oranı, düşük teknoloji sınıfında üretim yapan 

firmalarda % 75, orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmalarda % 67,8, 

orta-yüksek teknoloji sınıfında üretimde yapan firmalarda ise % 65,8’dir. Bu 

bulgulara göre finansmana erişimde karşılaşılan problemlerden OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji 

sınıfı, düşük’tür. 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Toplam 15 * 70 100,0 64 100,0 149 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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FİNANSMANA ERİŞİM OLANAKLARI 17 
 

           Bu bölümde, teminat gösterme, finansal kiralama ve kredi kullanımı gibi finansmana 

erişim olanaklarının firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına etkisi ele alınmıştır. Bu 

amaçla, firmaları temsile yetkili ve bulunduğu firmanın kuruluş aşamasında yer alan 

cevaplayıcılara anketteki 10, 11 ve 12’nci sorular (Ek-1’e bakınız) yöneltilmiştir. Bu sorulara 

verilen yanıtlardan elde edilen bulgular, ülke düzeyi, firmaların faaliyet gösterdiği OSB’nin 

türü ile firmaların faaliyet gösterdiği imalat sanayi teknoloji sınıfına göre sunulmuştur. 

17.1.    Finansmana Erişim Olanaklarının Firmaların İlk Kuruluş Kararlarına Etkisi 

Firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş aşamasında bulunan cevaplayıcı sayısı, 513 iken, ilk 

kuruluş aşamasında bulunmayan cevaplayıcı sayısı, 313’tür. Firmaların ilk kuruluş aşamasında 

bulunan 513 cevaplayıcı içerisinden 164’ü firmalarının ilk kuruluş aşamasında finansmana 

erişimde sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. OSB’lerde, ilk kuruluş aşamasında finansmana 

erişimde sorun yaşayan bu firmaların 149’unun finansmana erişimde yaşadığı problemlerin ilk 

kuruluş kararlarına etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 17.1’de 

sunulmuştur. Tablo 17.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, finansmana erişimde karşılaşılan problemler, firmaların % 

65,7’sinin OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz etkilemiştir. Diğer taraftan, 

finansmana erişimde karşılaşılan problemler, firmaların % 34,2’sinin OSB’lerdeki 

ilk kuruluş kararına olumlu veya olumsuz herhangi bir etkisi olmamıştır. Bulgular, 

finansmanda karşılaşılan problemlerin firmaların çok büyük bir çoğunluğun 

OSB’lerdeki ilk kuruluş kararını olumsuz etkilediğini göstermektedir. 

 Finansmana erişimde karşılaşılan problemlerden OSB’lerdeki ilk kuruluş kararı 

olumsuz etkilenen firmaların oranı, sırasıyla karma OSB’lerdeki firmalarda % 54,7 

iken, ihtisas OSB’lerdeki firmalarda ise % 70’dir.  

 

 

 

 

 

 

 

234 
 

 

Tablo 17.1. OSB Türüne Göre Finansmana Erişimde Karşılaşılan Problemler

OSB türüne göre finansmana erişimde karşılaşılan problemlerin firmaların ilk kuruluş kararına etkisi

                   
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜN  

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre finansmana erişimde karşılaşılan 

problemlerin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararına etkisi, Tablo 17.2’de sunulmuştur. 

Bulgular, 125 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 17.2’ye göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Finansmana erişimde karşılaşılan problemlerden OSB’lerdeki ilk kuruluş kararları 

olumsuz etkilenen firmaların oranı, düşük teknoloji sınıfında üretim yapan 

firmalarda % 75, orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmalarda % 67,8, 

orta-yüksek teknoloji sınıfında üretimde yapan firmalarda ise % 65,8’dir. Bu 

bulgulara göre finansmana erişimde karşılaşılan problemlerden OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji 

sınıfı, düşük’tür. 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Toplam 15 * 70 100,0 64 100,0 149 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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Tablo 17.2. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Finansmana Erişimde Karşılaşılan Problemler

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre erişimde karşılaşılan problemlerin firmaların ilk 
kuruluş kararı

ısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Toplam 28 100,0 56 100,0 38 100,0 3 *

Düşük Orta-Düşük Orta Yüksek Yüksek

Teknoloji Sınıfı
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Tablo 17.2. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Finansmana Erişimde Karşılaşılan Problemler

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre erişimde karşılaşılan problemlerin firmaların ilk 
kuruluş kararı

ısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Toplam 28 100,0 56 100,0 38 100,0 3 *

Düşük Orta-Düşük Orta Yüksek Yüksek

Teknoloji Sınıfı
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BÜROKRATİK İŞ VE İŞLEMLER 18 
 

Bu bölümde, bürokratik iş ve işlemlerin OSB’lerde işletme aşamasına geçmiş firmaların 

yatırım kararlarına etkisinin olup olmadığı ve eğer bürokratik iş ve işlemler, firmaların yatırım 

kararlarını olumsuz etkiliyorsa bürokratik iş ve işlemlerden hangisinin yatırım engeli olarak 

öne çıktığını anlamaya yönelik bulgular ortaya konulmuştur. Bu amaçla, OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaları temsile yetkili cevaplayıcılara anketteki 34 ve 35’inci sorular 

sorulmuştur (Ek-1’e bakınız). Bu sorulara verilen yanıtlardan elde edilen bulgular, ülke düzeyi, 

firmaların faaliyet gösterdiği OSB’nin türü ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre 

sunulmuştur. 

18.1.   Bürokratik İş ve İşlemlerin İşletme Aşamasındaki Firmaların Yatırım Kararlarına 

   Etkisi 

İlk olarak, bürokratik iş ve işlemlerin işletme aşamasındaki firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, firmaların faaliyet gösterdiği OSB türüne göre Tablo 18.1’te sunulmuştur. 

Bulgular, 823 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 18.1’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, bürokratik iş ve işlemler, firmaların % 66,1’inin yatırım kararlarını 

olumsuz etkilemiştir. 

 Bürokratik iş ve işlemler, ıslah OSB’lerdeki firmaların % 62,5’inin, ihtisas 

OSB’lerdeki firmaların % 67,3’ünün, karma OSB’lerdeki firmaların ise % 66,1’inin 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. Bu bulgulardan, bürokratik iş ve 

işlemlerden yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu OSB türünün ihtisas OSB’ler olduğu anlaşılmaktadır. 
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BÜROKRATİK İŞ VE İŞLEMLER 18 
 

Bu bölümde, bürokratik iş ve işlemlerin OSB’lerde işletme aşamasına geçmiş firmaların 

yatırım kararlarına etkisinin olup olmadığı ve eğer bürokratik iş ve işlemler, firmaların yatırım 

kararlarını olumsuz etkiliyorsa bürokratik iş ve işlemlerden hangisinin yatırım engeli olarak 

öne çıktığını anlamaya yönelik bulgular ortaya konulmuştur. Bu amaçla, OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmaları temsile yetkili cevaplayıcılara anketteki 34 ve 35’inci sorular 

sorulmuştur (Ek-1’e bakınız). Bu sorulara verilen yanıtlardan elde edilen bulgular, ülke düzeyi, 

firmaların faaliyet gösterdiği OSB’nin türü ve imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre 

sunulmuştur. 

18.1.   Bürokratik İş ve İşlemlerin İşletme Aşamasındaki Firmaların Yatırım Kararlarına 

   Etkisi 

İlk olarak, bürokratik iş ve işlemlerin işletme aşamasındaki firmaların yatırım 

kararlarına etkisi, firmaların faaliyet gösterdiği OSB türüne göre Tablo 18.1’te sunulmuştur. 

Bulgular, 823 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 18.1’e göre öne çıkan bulgular 

şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, bürokratik iş ve işlemler, firmaların % 66,1’inin yatırım kararlarını 

olumsuz etkilemiştir. 

 Bürokratik iş ve işlemler, ıslah OSB’lerdeki firmaların % 62,5’inin, ihtisas 

OSB’lerdeki firmaların % 67,3’ünün, karma OSB’lerdeki firmaların ise % 66,1’inin 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. Bu bulgulardan, bürokratik iş ve 

işlemlerden yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu OSB türünün ihtisas OSB’ler olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 18.1. OSB Türüne Göre Bürokratik İş ve İşlemler

OSB türüne göre bürokratik iş ve işlemlerin işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

 

Bürokratik iş ve işlemlerden yatırım kararları olumsuz etkilenen firmalarda, bürokratik 

engeller, firmaların faaliyet gösterdiği OSB türüne göre Tablo 18.2’de verilmiştir. Bulgular, 

541 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 18.2’ye göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, bürokratik engeller içerisinde “Bürokratik iş ve işlemlerde istenen 

bilgi ve belgelerin oldukça fazla olması” (% 64) engelinden yatırım kararları 

olumsuz etkilenen firmaların oranı,  “Bürokratik iş ve işlemlerin yavaş işlemesi” (% 

36) engelinden olumsuz etkilenen firmalara göre daha yüksektir. 

 Ülke düzeyinde elde edilen bulgulara benzer olarak OSB türlerinde de “Bürokratik 

iş ve işlemlerde istenen bilgi ve belgelerin oldukça fazla olması” engelinden yatırım 

kararları olumsuz etkilenen firmaların oranı,  “Bürokratik iş ve işlemlerin yavaş 

işlemesi” engelinden olumsuz etkilenen firmalara göre daha yüksektir.  

 “Bürokratik iş ve işlemlerde istenen bilgi ve belgelerin oldukça fazla olması” 

engelinden olumsuz etkilenen firmaların oranı, faaliyette bulunulan OSB türüne 

göre farklılık göstermektedir. “Bürokratik iş ve işlemlerde istenen bilgi ve belgelerin 

oldukça fazla olması” engelinden yatırım kararları olumsuz etkilenen firmaların 

oranı, OSB türlerine göre sırasıyla karma OSB’lerde % 66,3, ıslah OSB’lerde % 

62,3, ihtisas OSB’lerde ise % 61,9’dur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Hayır

Toplam 112 100,0 336 100,0 375 100,0 823 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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Tablo 18.2. OSB Türüne Göre Bürokratik Engeller

OSB türüne göre bürokratik engellerin işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

 

Bürokratik iş ve işlemlerden yatırım kararları olumsuz etkilenen firmalarda, bürokratik 

engeller, imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre Tablo 18.3’te verilmiştir. Bulgular, 425 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  Tablo 18.3’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, bürokratik engellerden yatırım kararları olumsuz etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, orta-düşük olup, bu teknoloji 

sınıfındaki bürokratik engellerin yüzdesi, bürokratik engele göre sırasıyla % 44,4 ile 

“Bürokratik iş ve işlemlerde istenen bilgi ve belgelerin oldukça fazla olması” ve % 

39 ile “Bürokratik iş ve işlemlerin yavaş işlemesi”dir. 

 Ülke düzeyinde, bürokratik engellerden yatırım kararları olumsuz etkilenen 

firmaların oranının en düşük olduğu teknoloji sınıfı, yüksek olup, bu teknoloji 

sınıfındaki bürokratik engellerin oranı, bürokratik engele göre sırasıyla % 3,1 ile 

“Bürokratik iş ve işlemlerin yavaş işlemesi” ve % 1,9 ile “Bürokratik iş ve 

işlemlerde istenen bilgi ve belgelerin oldukça fazla olması” dır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bürokratik iş ve işlemlerin yavaş 
işlemesi

Bürokratik iş ve işlemlerde istenen 
bilgi ve belgelerin oldukça fazla 
olması

Toplam 69 100,0 226 100,0 246 100,0 541 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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Tablo 18.2. OSB Türüne Göre Bürokratik Engeller

OSB türüne göre bürokratik engellerin işletme aşamasındaki firmaların yatırım kararlarına etkisi

 

Bürokratik iş ve işlemlerden yatırım kararları olumsuz etkilenen firmalarda, bürokratik 

engeller, imalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre Tablo 18.3’te verilmiştir. Bulgular, 425 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  Tablo 18.3’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, bürokratik engellerden yatırım kararları olumsuz etkilenen 

firmaların oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, orta-düşük olup, bu teknoloji 

sınıfındaki bürokratik engellerin yüzdesi, bürokratik engele göre sırasıyla % 44,4 ile 

“Bürokratik iş ve işlemlerde istenen bilgi ve belgelerin oldukça fazla olması” ve % 

39 ile “Bürokratik iş ve işlemlerin yavaş işlemesi”dir. 

 Ülke düzeyinde, bürokratik engellerden yatırım kararları olumsuz etkilenen 

firmaların oranının en düşük olduğu teknoloji sınıfı, yüksek olup, bu teknoloji 

sınıfındaki bürokratik engellerin oranı, bürokratik engele göre sırasıyla % 3,1 ile 

“Bürokratik iş ve işlemlerin yavaş işlemesi” ve % 1,9 ile “Bürokratik iş ve 

işlemlerde istenen bilgi ve belgelerin oldukça fazla olması” dır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bürokratik iş ve işlemlerin yavaş 
işlemesi

Bürokratik iş ve işlemlerde istenen 
bilgi ve belgelerin oldukça fazla 
olması

Toplam 69 100,0 226 100,0 246 100,0 541 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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Tablo 18.3. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Bürokratik Engeller

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre bürokratik engellerin işletme aşamasındaki firmaların yatırım 
kararlarına etkisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknoloji Sınıfı n % n % n %

Düşük

Orta-Düşük

Orta-Yüksek

Yüksek

Toplam 159 100,0 266 100,0 425 100,0

ToplamBürokratik iş ve işlemlerin 
yavaş işlemesi

Bürokratik iş ve işlemlerde 
istenen bilgi ve belgelerin 

oldukça fazla olması

Cevap Kategorileri
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GİRDİ MALİYETLERİ 19 

 

Bu kısımda, araştırmanın gerçekleştirildiği zaman aralığında hammadde, ara malı, enerji 

gibi maliyetler ile iş gücü maliyetlerininin OSBlerde işletme aşamasındaki firmalara etkisi 

incelenmiştir. Bu amaçla, OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaları temsile yetkile 

cevaplayıcılara anketteki 30 ve 33’üncü soru setlerinde 1’inci sıradaki sorular yöneltilmiştir 

(Ek-1’e bakınız). Bu sorulara verilen yanıtlardan elde edilen bulgular, hammadde, ara malı, 

enerji gibi girdi maliyetleri ve iş gücü maliyetleri olarak iki ayrı başlık altında verilmiştir. Elde 

edilen bulgular, ülke düzeyi, firmaların faaliyet gösterdiği OSB’nin türü, firmaların faaliyet 

gösterdiği bütün sektörler ve imalat sektörü, firmaların faaliyet gösterdiği imalat sanayi 

teknoloji sınıfı ile bütün sektörlerde ve imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların 

bulunduğu düzey 1 bölgesine göre sunulmuştur. 

 

19.1.    Hammadde, Ara Malı, Enerji Gibi Girdi Maliyetlerinin İşletme Aşamasındaki 

   Firmalara Etkisi 
 

Bütün sektörler ve imalat sektöründe, hammadde, ara malı, enerji gibi girdi 

maliyetlerinin işletme aşamasındaki firmalara etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB 

türüne göre Tablo 19.1.1’de sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde 833 ve imalat 

sektöründeki 657 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Elde edilen bulgulara göre; 

 Ülke düzeyinde, hammadde, ara malı, enerji gibi girdi maliyetleri, bütün 

sektörlerdeki firmaların % 91,1’ini, imalat sektöründeki firmaların ise % 92’sini 

olumsuz etkilemiştir. 

 Bütün sektörlerde, hammadde, ara malı, enerji gibi girdi maliyetlerinden olumsuz 

etkilenen firmaların oranı, faaliyet gösterilen OSB türüne göre sırasıyla ıslah 

OSB’lerde % 92,9, ihtisas OSB’lerde % 92,4, karma OSB’lerde ise % 89,5’tir. 

 İmalat sektöründe, hammadde, ara malı, enerji gibi girdi maliyetlerinden olumsuz 

etkilenen firmaların oranı, faaliyet gösterilen OSB türüne göre sırasıyla ıslah 

OSB’lerde % 93,3, ihtisas OSB’lerde % 93,2, karma OSB’lerde ise % 90,6’tır. 
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Tablo 19.1.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre Hammadde, Ara Malı, Enerji Gibi Girdi Maliyetleri

OSB türüne göre bütün sektörler ve imalat sektöründe hammadde, ara malı, enerji gibi girdi 
maliyetlerinin işletme aşamasındaki firmalara etkisi 

 

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre hammadde, ara malı, enerji gibi girdi 

maliyetlerinin OSB’lerde işletme aşamasındaki firmalara etkisi, Tablo 19.1.2’de sunulmuştur. 

Bulgular, 656 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 19.1.2’ye göre hammadde, ara malı, 

enerji gibi girdi maliyetleri; 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 92,1’ini olumsuz,  % 36,1’ini 

ise “Son Derece Olumsuz” etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 90,1’ini olumsuz, % 

27,7’sini ise “Son Derece Olumsuz” etkilemiştir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 94,9’unu olumsuz, % 

28,8’ini ise “Son Derece Olumsuz” etkilemiştir. 

 

 

 

 

 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün Sektörler

Çok Olumsuz

Toplam 112 100,0 341 100,0 380 100,0 833 100,0

İmalat

Çok Olumsuz

Toplam 90 100,0 281 100,0 286 100,0 657 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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Tablo 19.1.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre Hammadde, Ara Malı, Enerji Gibi Girdi Maliyetleri

OSB türüne göre bütün sektörler ve imalat sektöründe hammadde, ara malı, enerji gibi girdi 
maliyetlerinin işletme aşamasındaki firmalara etkisi 

 

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre hammadde, ara malı, enerji gibi girdi 

maliyetlerinin OSB’lerde işletme aşamasındaki firmalara etkisi, Tablo 19.1.2’de sunulmuştur. 

Bulgular, 656 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 19.1.2’ye göre hammadde, ara malı, 

enerji gibi girdi maliyetleri; 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 92,1’ini olumsuz,  % 36,1’ini 

ise “Son Derece Olumsuz” etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 90,1’ini olumsuz, % 

27,7’sini ise “Son Derece Olumsuz” etkilemiştir. 

 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 94,9’unu olumsuz, % 

28,8’ini ise “Son Derece Olumsuz” etkilemiştir. 

 

 

 

 

 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün Sektörler

Çok Olumsuz

Toplam 112 100,0 341 100,0 380 100,0 833 100,0

İmalat

Çok Olumsuz

Toplam 90 100,0 281 100,0 286 100,0 657 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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Tablo 19.1.2. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Hammadde, Ara Malı, Enerji Gibi Girdi 

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre hammadde, ara malı, enerji gibi girdi maliyetlerinin işletme 
aşamasındaki firmalara etkisi

 
      * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Bütün sektörlerde, hammadde, ara malı, enerji gibi girdi maliyetlerinin OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmalara etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 19.1.3’te sunulmuştur. 

Bulgular, 833 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 19.1.3’e göre hammadde, ara malı, 

enerji gibi girdi maliyetleri; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 97,8’ini,  

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 86’sını, 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 96,7’sini, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 95,5’ini, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 94,3’ini, 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 88,5’ini, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 85,8’ini, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 87,3’ünü  

olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, bulgular, düzey 1 bölgelerindeki firmaların çok büyük bir kısmının hammadde, 

ara malı, enerji gibi girdi maliyetlerinden olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Hammadde, 

ara malı, enerji gibi girdi maliyetlerinden olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu düzey 1 bölgesi, % 97,8 ile Akdeniz iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 85,8 ile 

İstanbul’dur. Diğer taraftan, hammadde, ara malı, enerji gibi girdi maliyetlerinden “Son Derece 

Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 36,8 ile Ege iken, 

“en düşük olduğu düzey 1 bölgesi ise % 21,5 ile Batı Anadolu’dur. 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Toplam 191 100,0 274 100,0 177 100,0 14 100,0

Düşük Orta-Düşük Orta Yüksek Yüksek

Teknoloji Sınıfı
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Tablo 19.1.3. Düzey 1 Bölgelerine Göre Hammadde, Ara Malı, Enerji Gibi Girdi Maliyetleri

Düzey 1 bölgelerine göre hammadde, ara malı, enerji gibi girdi maliyetlerinin işletme aşamasındaki 
 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, hammadde, ara malı, enerji gibi girdi maliyetlerinin OSB’lerde 

işletme aşamasındaki firmalara etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 19.1.4’te 

sunulmuştur. Bulgular, 657 firmanın cevaplarından oluşmaktadır.   

Tablo 19.1.4’e göre hammadde, ara malı, enerji gibi girdi maliyetlerinden olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 97,2 ile Akdeniz iken, en 

düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 86,6 ile İstanbul’dur. Diğer taraftan, hammadde, ara malı, 

enerji gibi girdi maliyetlerinden “Son Derece Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu düzey 1 bölgesi, % 37,7 ile Ege iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgeleri, % 23,9 ile 

Batı Anadolu ve İstanbul’dur. 

 

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Ne Olumlu Ne 
Olumsuz

Olumsuz Çok Olumsuz Son Derece 
Olumsuz
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Tablo 19.1.3. Düzey 1 Bölgelerine Göre Hammadde, Ara Malı, Enerji Gibi Girdi Maliyetleri

Düzey 1 bölgelerine göre hammadde, ara malı, enerji gibi girdi maliyetlerinin işletme aşamasındaki 
 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, hammadde, ara malı, enerji gibi girdi maliyetlerinin OSB’lerde 

işletme aşamasındaki firmalara etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 19.1.4’te 

sunulmuştur. Bulgular, 657 firmanın cevaplarından oluşmaktadır.   

Tablo 19.1.4’e göre hammadde, ara malı, enerji gibi girdi maliyetlerinden olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 97,2 ile Akdeniz iken, en 

düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 86,6 ile İstanbul’dur. Diğer taraftan, hammadde, ara malı, 

enerji gibi girdi maliyetlerinden “Son Derece Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu düzey 1 bölgesi, % 37,7 ile Ege iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgeleri, % 23,9 ile 

Batı Anadolu ve İstanbul’dur. 

 

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Ne Olumlu Ne 
Olumsuz

Olumsuz Çok Olumsuz Son Derece 
Olumsuz
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Tablo 19.1.4. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre Hammadde, Ara Malı, Enerji 

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre hammadde, ara malı, enerji gibi girdi maliyetlerinin işletme 
aşamasındaki firmalara etkisi

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

19.2.    İş Gücü Maliyetlerinin İşletme Aşamasındaki Firmalara Etkisi 

Bütün sektörler ve imalat sektöründe, iş gücü maliyetlerinin işletme aşamasındaki 

firmalara etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 19.2.1’de sunulmuştur. 

Bulgular, bütün sektörlerde 837 ve imalat sektöründeki 657 firmanın cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 19.2.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, iş gücü maliyetleri, bütün sektörlerdeki firmaların % 73,1’ini 

olumsuz, % 19,8’ini ise “Çok Olumsuz” etkilemiştir. 

 Bütün sektörlerde, iş gücü maliyetlerinden olumsuz etkilenen firmaların oranı, 

faaliyet gösterilen OSB türüne göre sırasıyla karma OSB’lerde % 75, ıslah 

OSB’lerde % 73,2, ihtisas OSB’lerde ise % 71’dir. 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Cevap Kategorileri

Ne Olumlu Ne 
Olumsuz

Olumsuz Çok Olumsuz Son Derece 
Olumsuz

Toplam
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 Ülke düzeyinde, iş gücü maliyetleri, imalat sektöründeki firmaların % 73,1’ini 

olumsuz, % 19,7’sini ise “Çok Olumsuz” etkilemiştir. 

 İmalat sektöründe, iş gücü maliyetlerinden olumsuz etkilenen firmaların oranı, 

faaliyet gösterilen OSB türüne göre sırasıyla karma OSB’lerde % 74,1, ıslah 

OSB’lerde % 73,3, ihtisas OSB’lerde ise % 71,8’dir. 

Özetle, iş gücü maliyetleri, firmalarının büyük bir çoğunluğunu ülke, OSB türleri ve 

sektör düzeylerinde olumsuz etkilemiştir. 

Tablo 19.2.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre İş Gücü Maliyetleri

OSB türüne göre bütün sektörler ve imalat sektöründe iş gücü maliyetlerinin işletme aşamasındaki 

 

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre iş gücü maliyetlerinin OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmalara etkisi, Tablo 19.2.2’de sunulmuştur. Bulgular, 655 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 19.2.2’ye göre iş gücü maliyetleri; 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 74,2’sini olumsuz, % 21,6’sını 

ise “Çok Olumsuz” etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 72,4’ünü olumsuz, % 

21,1’ini ise “Çok Olumsuz” etkilemiştir. 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün Sektörler Çok Olumsuz

Çok Olumlu 0 

Toplam 112 100,0 341 100,0 384 100,0 837 100,0

İmalat Çok Olumsuz

Çok Olumlu 0 

Toplam 90 100,0 280 100,0 286 100,0 656 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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 Ülke düzeyinde, iş gücü maliyetleri, imalat sektöründeki firmaların % 73,1’ini 

olumsuz, % 19,7’sini ise “Çok Olumsuz” etkilemiştir. 

 İmalat sektöründe, iş gücü maliyetlerinden olumsuz etkilenen firmaların oranı, 

faaliyet gösterilen OSB türüne göre sırasıyla karma OSB’lerde % 74,1, ıslah 

OSB’lerde % 73,3, ihtisas OSB’lerde ise % 71,8’dir. 

Özetle, iş gücü maliyetleri, firmalarının büyük bir çoğunluğunu ülke, OSB türleri ve 

sektör düzeylerinde olumsuz etkilemiştir. 

Tablo 19.2.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre İş Gücü Maliyetleri

OSB türüne göre bütün sektörler ve imalat sektöründe iş gücü maliyetlerinin işletme aşamasındaki 

 

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre iş gücü maliyetlerinin OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmalara etkisi, Tablo 19.2.2’de sunulmuştur. Bulgular, 655 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 19.2.2’ye göre iş gücü maliyetleri; 

 Düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 74,2’sini olumsuz, % 21,6’sını 

ise “Çok Olumsuz” etkilemiştir. 

 Orta-düşük teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 72,4’ünü olumsuz, % 

21,1’ini ise “Çok Olumsuz” etkilemiştir. 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün Sektörler Çok Olumsuz

Çok Olumlu 0 

Toplam 112 100,0 341 100,0 384 100,0 837 100,0

İmalat Çok Olumsuz

Çok Olumlu 0 

Toplam 90 100,0 280 100,0 286 100,0 656 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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 Orta-yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların % 73,3’ünü olumsuz, % 

15,9’unu ise “Çok Olumsuz” etkilemiştir. 

Tablo 19.2.2. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre İş Gücü Maliyetleri

İmalat sanayi teknoloji sınıflamasına göre iş gücü maliyetlerinin işletme aşamasındaki firmalara etkisi

 
           * Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE

Bütün sektörlerde, iş gücü maliyetlerinin OSB’lerde işletme aşamasındaki firmalara 

etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 19.2.3’te sunulmuştur. Bulgular, 837 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Elde edilen bulgulara göre iş gücü maliyetleri; 

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 75’ini,  

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 87,3’ünü, 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 80’ini, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 70,6’sını, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 68,4’ünü, 

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 77,3’ünü, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 69,6’sını, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 81,6’sını  

olumsuz etkilemiştir.  
 
Özetle, ortaya konulan bulgular, düzey 1 bölgelerindeki firmaların çok büyük bir 

çoğunluğunun iş gücü maliyetlerinden olumsuz etkilendiğini göstermektedir. İş gücü 

maliyetlerinden olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 

87,3 ile Batı Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 68,4 ile Doğu Marmara’dır. 

Diğer taraftan, iş gücü maliyetlerinden “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek 

Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Çok Olumsuz

Çok Olumlu  0

Toplam 190 100,0 275 100,0 176 100,0 14 *

Teknoloji Sınıfı

Düşük Orta-Düşük Orta Yüksek Yüksek
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olduğu düzey 1 bölgesi, % 30,8 ile Orta Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi ise % 

13,2 ile Batı Marmara’dır. 

Tablo 19.2.3. Düzey 1 Bölgelerine Göre İş Gücü Maliyetleri

Düzey 1 bölgelerine göre iş gücü maliyetlerinin işletme aşamasındaki firmalara etkisi

 
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, iş gücü maliyetlerinin OSB’lerde işletme aşamasındaki firmalara 

etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 19.2.4’te sunulmuştur. Bulgular, imalat 

sektöründe faaliyet gösteren 656 firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  

Tablo 19.2.4’e göre iş gücü maliyetlerinden olumsuz etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 86,7 ile Batı Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 

bölgeleri, % 69,2 ile Batı Marmara ve İstanbul’dur. Diğer taraftan, iş gücü maliyetlerinden 

“Çok Olumsuz”  etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 31,3 ile 

Orta Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 11,5 ile Batı Marmara’dır. 

 

 

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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olduğu düzey 1 bölgesi, % 30,8 ile Orta Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi ise % 

13,2 ile Batı Marmara’dır. 

Tablo 19.2.3. Düzey 1 Bölgelerine Göre İş Gücü Maliyetleri

Düzey 1 bölgelerine göre iş gücü maliyetlerinin işletme aşamasındaki firmalara etkisi

 
* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, iş gücü maliyetlerinin OSB’lerde işletme aşamasındaki firmalara 

etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 19.2.4’te sunulmuştur. Bulgular, imalat 

sektöründe faaliyet gösteren 656 firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  

Tablo 19.2.4’e göre iş gücü maliyetlerinden olumsuz etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 86,7 ile Batı Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 

bölgeleri, % 69,2 ile Batı Marmara ve İstanbul’dur. Diğer taraftan, iş gücü maliyetlerinden 

“Çok Olumsuz”  etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 31,3 ile 

Orta Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 11,5 ile Batı Marmara’dır. 

 

 

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Tablo 19.2.4. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre İş Gücü Maliyetleri

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre iş gücü maliyetlerinin işletme aşamasındaki firmalara etkisi

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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NİTELİKLİ PERSONEL İSTİHDAMI 20 

 

Bu bölümde, kalifiye personel eksikliğinin OSB’lerde işletme aşamasındaki firmalara 

etkisi ele alınmıştır. Bu amaçla, firmaları temsile yetkile cevaplayıcılara 33’üncü soru setinde 

2’nci sıra (33b)’daki soru yöneltilmiştir (Ek-1’e bakınız). Bulgular, ülke düzeyi, firmaların 

faaliyet gösterdiği OSB’nin türü, firmaların faaliyet gösterdiği bütün sektörler ve imalat sektörü 

ile bütün sektörlerde ve imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların bulunduğu düzey 1 

bölgesine göre sunulmuştur. 
 

20.1.    Kalifiye Personel Eksikliğinin İşletme Aşamasındaki Firmaların Yatırım    
   Kararlarına Etkisi 
 

Bütün sektörlerde ve imalat sektöründe, kalifiye personel eksikliğinin işletme 

aşamasındaki firmalara etkisi, firmaların faaliyet gösterdiği OSB türüne göre Tablo 20.1’de 

sunulmuştur. Bulgular, bütün sektörlerde 816 ve imalat sektöründeki 645 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 20.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir:  

 Ülke düzeyinde, kalifiye personel eksikliği, bütün sektörlerdeki firmaların % 

80,2’sini, imalat sektöründeki firmaların ise % 82,2’sini olumsuz etkilemiştir. 

 Ülke düzeyinde, kalifiye personel eksikliği, bütün sektörlerdeki firmaların % 

19,9’unu, imalat sektöründeki firmaların ise % 20,6’sını “Son Derece Olumsuz” 

etkilemiştir. 

 Bütün sektörlerde, kalifiye personel eksikliğinden olumsuz etkilenen firmaların 

oranı, faaliyet gösterilen OSB türüne göre sırasıyla ıslah OSB’lerde % 81,7, ihtisas 

OSB’lerde % 81,5, karma OSB’lerde ise % 78,6’dır. 

 İmalat sektöründe, kalifiye personel eksikliğinden olumsuz etkilenen firmaların 

oranı, faaliyet gösterilen OSB türüne göre sırasıyla ihtisas OSB’lerde % 85,7, ıslah 

OSB’lerde % 84,1, karma OSB’lerde ise % 78,1’dir. 

Özetle, kalifiye personel eksikliği, OSB’lerde işletme aşamasındaki firmaların çok 

büyük bir çoğunluğunu ülke, OSB türleri ve sektör düzeylerinde olumsuz etkilemiştir. 
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Tablo 20.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre Kalifiye Personel Eksikliği 

OSB türüne göre bütün sektörler ve imalat sektöründe kalifiye personel eksikliğinin işletme 
aşamasındaki firmalara etkisi 

 
 

Bütün sektörlerde, kalifiye personel eksikliğinin OSB’lerde işletme aşamasındaki 

firmalara etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 20.2’de sunulmuştur. Bulgular, 816 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 20.2’ye göre kalifiye personel eksikliği;        

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 75’ini, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde,  firmaların % 79,4’ünü, 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 80’ini, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 79,4’ünü, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 85,1’ini,  

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 82,3’ünü, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 73,4’ünü, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 83,9’unu 

olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, kalifiye personel eksikliğinden olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu düzey 1 bölgesi, % 85,1 ile Doğu Marmara iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 

73,4 ile İstanbul’dur. Diğer taraftan, kalifiye personel eksikliğinden “Son Derece Olumsuz”  

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün Sektörler

Çok Olumsuz

Toplam 109 100,0 334 100,0 373 100,0 816 100,0

İmalat

Çok Olumsuz

Toplam 88 100,0 274 100,0 283 100,0 645 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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Tablo 20.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre Kalifiye Personel Eksikliği 

OSB türüne göre bütün sektörler ve imalat sektöründe kalifiye personel eksikliğinin işletme 
aşamasındaki firmalara etkisi 

 
 

Bütün sektörlerde, kalifiye personel eksikliğinin OSB’lerde işletme aşamasındaki 

firmalara etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 20.2’de sunulmuştur. Bulgular, 816 

firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 20.2’ye göre kalifiye personel eksikliği;        

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 75’ini, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde,  firmaların % 79,4’ünü, 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 80’ini, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 79,4’ünü, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 85,1’ini,  

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 82,3’ünü, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 73,4’ünü, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 83,9’unu 

olumsuz etkilemiştir. 

Özetle, kalifiye personel eksikliğinden olumsuz etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu düzey 1 bölgesi, % 85,1 ile Doğu Marmara iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 

73,4 ile İstanbul’dur. Diğer taraftan, kalifiye personel eksikliğinden “Son Derece Olumsuz”  

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün Sektörler

Çok Olumsuz

Toplam 109 100,0 334 100,0 373 100,0 816 100,0

İmalat

Çok Olumsuz

Toplam 88 100,0 274 100,0 283 100,0 645 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 23,5 ile Ege iken, en düşük 

olduğu düzey 1 bölgesi ise % 17,6 ile Batı Marmara’dır. 

Tablo 20.2. Düzey 1 Bölgelerine Göre Kali Personel Eksikliği

Düzey 1 bölgelerine göre kalifiye personel eksikliğinin işletme aşamasındaki firmalara etkisi 

 
         Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, kalifiye personel eksikliğinin OSB’lerde işletme aşamasındaki 

firmalara etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 20.3’te sunulmuştur. Bulgular, imalat 

sektöründe faaliyet gösteren 645 firmanın cevaplarından oluşmaktadır.  

Tablo 20.3’e göre kalifiye personel eksikliğinden olumsuz etkilenen firmaların oranının 

en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 88,2 ile Doğu Marmara iken, en düşük olduğu düzey 1 

bölgesi, % 73,5 ile İstanbul’dur. Diğer taraftan, imalat sektöründe, kalifiye personel 

eksikliğinden “Son Derece Olumsuz”  etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 

bölgesi, % 25 ile Ege iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 18,9 ile İstanbul’dur. 

 

 

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumsuz Çok Olumsuz Son Derece 

Olumsuz
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Tablo 20.3. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre Kalifiye Personel Eksikliği

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre kalife personel eksikliğinin işletme aşamasındaki firmalara 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Kalifiye personel eksikliğinin OSB’lerde işletme aşamasındaki firmalara etkisi, imalat 

sanayi teknoloji sınıflamasına göre Tablo 20.4’te sunulmuştur. Bulgular, imalat sektöründe 

faaliyet gösteren 644 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 20.4’e göre öne çıkan 

bulgular şöyledir: 

 Kalifiye personel eksikliğinden “Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu teknoloji sınıfı, % 40,6 ile orta-düşük iken, en düşük olduğu teknoloji 

teknoloji sınıfı ise % 2,3 ile yüksek’tir. 

 Kalifiye personel eksikliğinden “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu teknoloji sınıfı, % 37,9 ile orta-düşük iken, en düşük olduğu teknoloji 

teknoloji sınıfı ise % 3,6 ile yüksek’tir. 

 Kalifiye personel eksikliğinden “Son Derece Olumsuz” etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, % 42,9 ile orta-düşük iken, en düşük 

olduğu teknoloji teknoloji sınıfı ise % 1,5 ile yüksek’tir. 

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumsuz Çok Olumsuz Son Derece 

Olumsuz
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Tablo 20.3. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre Kalifiye Personel Eksikliği

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre kalife personel eksikliğinin işletme aşamasındaki firmalara 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

Kalifiye personel eksikliğinin OSB’lerde işletme aşamasındaki firmalara etkisi, imalat 

sanayi teknoloji sınıflamasına göre Tablo 20.4’te sunulmuştur. Bulgular, imalat sektöründe 

faaliyet gösteren 644 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 20.4’e göre öne çıkan 

bulgular şöyledir: 

 Kalifiye personel eksikliğinden “Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu teknoloji sınıfı, % 40,6 ile orta-düşük iken, en düşük olduğu teknoloji 

teknoloji sınıfı ise % 2,3 ile yüksek’tir. 

 Kalifiye personel eksikliğinden “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en 

yüksek olduğu teknoloji sınıfı, % 37,9 ile orta-düşük iken, en düşük olduğu teknoloji 

teknoloji sınıfı ise % 3,6 ile yüksek’tir. 

 Kalifiye personel eksikliğinden “Son Derece Olumsuz” etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu teknoloji sınıfı, % 42,9 ile orta-düşük iken, en düşük 

olduğu teknoloji teknoloji sınıfı ise % 1,5 ile yüksek’tir. 

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumsuz Çok Olumsuz Son Derece 

Olumsuz
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Tablo 20.4. İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflamasına Göre Kalifiye Personel Eksikliği

İ ı ı ı göre kalifiye personel eksikliğinin işletme aşamasındaki firmalara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teknoloji Sınıfı n % n % n % n % n %

Düşük

Orta-Düşük

Orta-Yüksek

Yüksek

Toplam 115 100,0 256 100,0 140 100,0 133 100,0 644 100,0

ToplamNe Olumlu Ne 
Olumsuz

Olumsuz Çok Olumsuz Son Derece 
Olumsuz

Cevap Kategorileri
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YASAL DÜZENLEMELER 21 
 

Bu bölümde, firmaların araştırmaya katılımının gerçekleştiği tarihe kadar geçen son 1 yıl 

içinde özellikle teşvik ve vergi mevzuatları bağlamında mevzuatların değişme sıklığı ile Avrupa 

Birliği mevzuatına uyum çalışmalarının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmalara etkisi 

incelenmiştir. Bu amaçla, firmaları temsile yetkile cevaplayıcılara anketteki 27’nci soru seti 

yöneltilmiştir (Ek-1’e bakınız). Bulgular, 27’nci soru setine verilen cevaplardan oluşmakta 

olup, teşvik ve vergi mevzuatlarının değişme sıklığı ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum 

çalışmaları olarak iki ayrı başlık altında ele alınmıştır. Elde edilen bulgular, ülke düzeyi, 

firmaların faaliyet gösterdiği OSB’nin türü, firmaların faaliyet gösterdiği bütün sektörler ve 

imalat sektörü ile bütün sektörlerde ve imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların bulunduğu 

düzey 1 bölgesine göre sunulmuştur. 

21.1.    Teşvik ve Vergi Mevzuatlarının Değişme Sıklığının İşletme Aşamasındaki 

            Firmalara Etkisi 

Bütün sektörlerde ve imalat sektöründe, mevzuatların (özellikle teşvik ve vergi 

mevzuatları) değişme sıklığının OSB’lerde işletme aşamasındaki firmalara etkisi, firmaların 

faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 21.1.1’de sunulmuştur. Bulgular, bütün 

sektörlerde 833 ve imalat sektöründeki 654 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Elde edilen 

bulgulara göre;  

 Ülke düzeyinde, teşvik ve vergi mevzuatlarının değişme sıklığı, bütün sektörlerdeki 

firmaların % 52,7’sini, imalat sektöründeki firmaların ise % 52,1’ini olumsuz 

etkilemiştir. 

 Bütün sektörlerde, teşvik ve vergi mevzuatlarının değişme sıklığından olumsuz 

etkilenen firmaların oranı, faaliyet gösterilen OSB türüne göre sırasıyla karma 

OSB’lerde % 55,5, ihtisas OSB’lerde % 50,9, ıslah OSB’lerde ise % 48,7’dir. 

 İmalat sektöründe, teşvik ve vergi mevzuatlarının değişme sıklığından olumsuz 

etkilenen firmaların oranı, faaliyet gösterilen OSB türüne göre sırasıyla karma 

OSB’lerde % 54,8, ihtisas OSB’lerde % 50,7, ıslah OSB’lerde ise % 48,4’tür. 

Özetle, teşvik ve vergi mevzuatlarının değişme sıklığı, OSB’lerdeki firmaların 

çoğunluğunu ülke, OSB türleri ve sektör düzeylerinde olumsuz etkilemiştir. 

 



220

 

259 
 

Tablo 21.1.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre Teşvik ve Vergi Mevzuatları

OSB türüne göre bütün sektörler ve imalat sektöründe teşvik ve vergi mevzuatlarının değişme 
sıklığının işletme aşamasındaki firmalara etkisi 

 

Bütün sektörlerde, özellikle teşvik ve vergi mevzuatlarının değişme sıklığının 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmalara etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 

21.1.2’de sunulmuştur. Bulgular, 833 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 21.1.2’ye 

göre özellikle teşvik ve vergi mevzuatlarının değişme sıklığı;        

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 73,8’ini, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 58,2’sini 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 48,4’ünü, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde,  firmaların % 45,6’sını 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 45,9’unu,  

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 58,6’sını, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 51’ini, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 60’ını 

olumsuz etkilemiştir. 

 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün Sektörler Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 113 100,0 338 100,0 382 100,0 833 100,0

İmalat Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 91 100,0 278 100,0 285 100,0 654 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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Tablo 21.1.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre Teşvik ve Vergi Mevzuatları

OSB türüne göre bütün sektörler ve imalat sektöründe teşvik ve vergi mevzuatlarının değişme 
sıklığının işletme aşamasındaki firmalara etkisi 

 

Bütün sektörlerde, özellikle teşvik ve vergi mevzuatlarının değişme sıklığının 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmalara etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 

21.1.2’de sunulmuştur. Bulgular, 833 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 21.1.2’ye 

göre özellikle teşvik ve vergi mevzuatlarının değişme sıklığı;        

 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 73,8’ini, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 58,2’sini 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 48,4’ünü, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde,  firmaların % 45,6’sını 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 45,9’unu,  

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 58,6’sını, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 51’ini, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 60’ını 

olumsuz etkilemiştir. 

 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün Sektörler Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 113 100,0 338 100,0 382 100,0 833 100,0

İmalat Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 91 100,0 278 100,0 285 100,0 654 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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Tablo 21.1.2. Düzey 1 Bölgelerine Göre Teşvik ve Vergi Mevzuatları

Düzey 1 bölgelerine göre teşvik ve vergi mevzuatlarının değişme sıklığının işletme aşamasındaki firmalara 
 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, özellikle teşvik ve vergi mevzuatlarının değişme sıklığının 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmalara etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 

21.1.3’te sunulmuştur. Bulgular, imalat sektöründe faaliyet gösteren 654 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır.  

Tablo 21.1.3’e göre teşvik ve vergi mevzuatlarının değişme sıklığından olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 74,3 ile Akdeniz iken, en 

düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 45,8 ile Doğu Marmara’dır. Diğer taraftan, teşvik ve vergi 

mevzuatlarının değişme sıklığından “Çok Olumsuz”  etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu düzey 1 bölgesi, % 20 ile Batı Anadolu iken, teşvik ve vergi mevzuatlarının değişme 

sıklığından “Çok Olumlu” etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi ise 

% 2,9 ile Akdeniz’dir. 

 

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Tablo 21.1.3. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre Teşvik ve Vergi Mevzuatları

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre teşvik ve vergi mevzuatlarının işletme aşamasındaki firmalara 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

21.2.    Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Çalışmalarının İşletme Aşamasındaki  

            Firmalara Etkisi 

Bütün sektörler ve imalat sektöründe, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarının 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmalara etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne 

göre Tablo 21.2.1’de sunulmuştur.  Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 816, imalat 

sektöründe faaliyet gösteren 644 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 21.2.1’e göre öne 

çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarının bütün 

sektörlerdeki firmaların % 63,2’sinin, imalat sektöründeki firmaların ise % 

63,7’sinin üzerinde olumlu veya olumsuz herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu 

bulgulardan firmaların büyük bir çoğunluğunun Avrupa Birliği mevzuatına uyum 

çalışmalarından olumlu veya olumsuz etkilenmediği anlaşılmaktadır. 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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Tablo 21.1.3. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre Teşvik ve Vergi Mevzuatları

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre teşvik ve vergi mevzuatlarının işletme aşamasındaki firmalara 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

21.2.    Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Çalışmalarının İşletme Aşamasındaki  

            Firmalara Etkisi 

Bütün sektörler ve imalat sektöründe, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarının 

OSB’lerde işletme aşamasındaki firmalara etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne 

göre Tablo 21.2.1’de sunulmuştur.  Bulgular, bütün sektörlerde faaliyet gösteren 816, imalat 

sektöründe faaliyet gösteren 644 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 21.2.1’e göre öne 

çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarının bütün 

sektörlerdeki firmaların % 63,2’sinin, imalat sektöründeki firmaların ise % 

63,7’sinin üzerinde olumlu veya olumsuz herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu 

bulgulardan firmaların büyük bir çoğunluğunun Avrupa Birliği mevzuatına uyum 

çalışmalarından olumlu veya olumsuz etkilenmediği anlaşılmaktadır. 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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 Bütün sektörlerde, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarından olumsuz 

etkilenen firmaların oranı, faaliyet gösterilen OSB türüne göre sırasıyla karma 

OSB’lerde % 26,3, ihtisas OSB’lerde % 22,9, ıslah OSB’lerde ise % 16,1’dir. 

 İmalat sektöründe, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarından olumsuz 

etkilenen firmaların oranı, faaliyet gösterilen OSB türüne göre sırasıyla karma 

OSB’lerde % 25,6, ihtisas OSB’lerde % 22,4, ıslah OSB’lerde ise % 15,5’tir. 

Özetle, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları, firmaların büyük bir çoğunluğu 

üzerinde olumlu veya olumsuz herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak, Avrupa Birliği 

mevzuatına uyum çalışmalarından olumsuz etkilenen firmaların oranı, olumlu etkilenen 

firmaların oranından yüksektir. 

Tablo 21.2.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Çalışmaları

OSB türüne göre bütün sektörler ve imalat sektöründe Avrupa Birliği mevzuatına uyum 
çalışmalarının işletme aşamasındaki firmalara etkisi

 

Bütün sektörlerde, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmalara etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 21.2.2’de sunulmuştur. 

Bulgular, 816 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 21.2.2’ye göre Avrupa Birliği 

mevzuatına uyum çalışmaları;        

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün Sektörler Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 112 100,0 332 100,0 372 100,0 816 100,0

İmalat Çok Olumsuz

Çok Olumlu

Toplam 90 100,0 272 100,0 282 100,0 644 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 47,5’ini, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde,  firmaların % 31,2’sini 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 33,3’ünü, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 13,3’ünü, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 12,8’ini,  

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 36’sını, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 24,7’sini, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 29,7’sini 

olumsuz etkilemiştir. 

Tablo 21.2.2. Düzey 1 Bölgelerine Göre Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Çalışmaları

Düzey 1 bölgelerine göre Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarının işletme aşamasındaki firmalara 
 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmalara etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 21.2.3’te sunulmuştur. 

Bulgular, imalat sektöründe faaliyet gösteren 644 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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 Akdeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 47,5’ini, 

 Batı Anadolu bölgesindeki OSB’lerde,  firmaların % 31,2’sini 

 Batı Karadeniz bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 33,3’ünü, 

 Batı Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 13,3’ünü, 

 Doğu Marmara bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 12,8’ini,  

 Ege bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 36’sını, 

 İstanbul bölgesindeki OSB’lerde, firmaların % 24,7’sini, 

 Orta Anadolu bölgesindeki OSB’lerde ise firmaların % 29,7’sini 

olumsuz etkilemiştir. 

Tablo 21.2.2. Düzey 1 Bölgelerine Göre Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Çalışmaları

Düzey 1 bölgelerine göre Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarının işletme aşamasındaki firmalara 
 

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

İmalat sektöründe, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarının OSB’lerde işletme 

aşamasındaki firmalara etkisi, düzey 1 bölge sınıflamasına göre Tablo 21.2.3’te sunulmuştur. 

Bulgular, imalat sektöründe faaliyet gösteren 644 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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 Tablo 21.2.3’e göre Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarından olumsuz 

etkilenen firmaların oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 48,5 ile Akdeniz iken, en 

düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 12,7 ile Doğu Marmara’dır. Diğer taraftan, Avrupa Birliği 

mevzuatına uyum çalışmalarından “Çok Olumsuz” etkilenen firmaların oranının en yüksek 

olduğu düzey 1 bölgesi, % 10,6 ile Orta Anadolu iken, en düşük olduğu düzey 1 bölgesi, % 1,9 

ile Batı Marmara’dır. 

Ancak, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarından olumlu etkilenen firmaların 

oranının en yüksek olduğu düzey 1 bölgesi, % 21,2 ile Batı Marmara iken, en düşük olduğu 

düzey 1 bölgesi, % 4,5 ile Batı Anadolu’dur. 

Tablo 21.2.3. İmalat Sektöründe Düzey 1 Bölgelerine Göre Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Çalışmaları

İmalat sektöründe düzey 1 bölgelerine göre Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarının işletme 
aşamasındaki firmalara etkisi

* Vaka sayısı 25’in altında olanlar yorumlanmamıştır (HÜNEE  

 

 

 

 

Düzey 1 Bölgeleri n % n % n % n % n % n %

Batı Anadolu

Batı Karadeniz 

Batı Marmara

Doğu Karadeniz

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

İstanbul

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Toplam

Cevap Kategorileri

Çok Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne 
Olumsuz Olumlu Çok Olumlu
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KURULUŞ AŞAMASINDA FİRMALARI OLUMSUZ 
ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRMASI 22 

Bu bölümde, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen faktörler 

karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur. Bu amaçla, firmaları temsile yetkile cevaplayıcılara 

anketteki 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21’inci sorular yöneltilmiştir (Ek-1’e bakınız). Her bir soruya 

verilen yanıtlardan elde edilen bulgular ayrı başlıklar altında ele alınmıştır. Ele alınan başlıklar 

ve bu başlıklarla ilişkilendirilen sorular sırasıyla şöyledir: 

 15’inci soruya verilen yanıtlar, “Ekonomik Faktörler” başlığı altında ele alınmıştır. 

 16’ncı soruya verilen yanıtlar, “Finansmana Erişim Faktörleri” başlığı altında ele 

alınmıştır. 

 17’nci soruya verilen yanıtlar, “OSB Faktörleri” başlığı altında ele alınmıştır. 

 18’inci soruya verilen yanıtlar, “Yasal Faktörler” başlığı altında ele alınmıştır. 

 19’uncu soruya verilen yanıtlar, “Siyasi ve Güvenlik Faktörleri” başlığı altında ele 

alınmıştır. 

 20’nci soruya verilen yanıtlar, “Girdi Maliyetleri ve Kalifiye Personel Eksikliği 

Faktörleri” başlığı altında ele alınmıştır. 

 21’inci soruya verilen yanıtlar, “Teşvikler ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Faktörleri” 

başlığı altında ele alınmıştır. 

Yukarıdaki başlıklar altında elde edilen bulgular, ülke düzeyi, firmaların faaliyet 

gösterdiği OSB’nin türü ile firmaların faaliyet gösterdiği bütün sektörler ve imalat sektörü 

ayrımı esas alınarak sunulmuştur. 

22.1.    Ekonomik Faktörler 

 Ekonomik faktörlerin karşılaştırması, 15’inci soruda yer alan aşağıdaki cevap 

seçenekleri üzerinden yapılmıştır (Ek-1’e bakınız): 

a) Enflasyon oranı 

b) Faiz oranları 

c) Döviz kurları 

d) Firmalar arası rekabet ortamı 

e) OSB'nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu 

f) Ülkenin genel ekonomik durumu 
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Yukarıda cevap seçenekleri olarak bahsedilen faktörler, ekonomik faktörler olarak 

belirlendikten sonra ekonomik faktörlerin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına 

karşılaştırmalı olumsuz etkisi incelenmiştir.  

Ekonomik faktörlerin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına olumsuz etkisi, 

firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 22.1.1’de verilmiştir. Bulgular, bütün 

sektörlerde 518 ve imalat sektöründeki 400 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 

22.1.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen 

en önemli ekonomik faktör,  bütün sektörlerde % 32,4 ile “Ülkenin genel ekonomik 

durumu” iken, imalat sektöründe ise bütün sektörlerdeki firmalarda olduğu gibi % 

31 ile “Ülkenin genel ekonomik durumu”dur. 

 Bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen en önemli ekonomik faktör, faaliyet gösterilen OSB türüne göre ıslah 

OSB’lerde % 25 ile “Faiz oranları”, ihtisas OSB’lerde % 32,6 ile “Ülkenin genel 

ekonomik durumu”, karma OSB’lerde ise % 35,4 ile “Ülkenin genel ekonomik 

durumu”dur. 

 İmalat sektöründeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen en önemli ekonomik faktör, faaliyet gösterilen OSB türüne göre ıslah 

OSB’lerde % 24,5 ile “OSB'nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik 

durumu”, ihtisas OSB’lerde % 28,9 ile “Ülkenin genel ekonomik durumu”, karma 

OSB’lerde ise % 36,3 ile “Ülkenin genel ekonomik durumu”dur. 
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Yukarıda cevap seçenekleri olarak bahsedilen faktörler, ekonomik faktörler olarak 

belirlendikten sonra ekonomik faktörlerin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına 

karşılaştırmalı olumsuz etkisi incelenmiştir.  

Ekonomik faktörlerin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına olumsuz etkisi, 

firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 22.1.1’de verilmiştir. Bulgular, bütün 

sektörlerde 518 ve imalat sektöründeki 400 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 

22.1.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen 

en önemli ekonomik faktör,  bütün sektörlerde % 32,4 ile “Ülkenin genel ekonomik 

durumu” iken, imalat sektöründe ise bütün sektörlerdeki firmalarda olduğu gibi % 

31 ile “Ülkenin genel ekonomik durumu”dur. 

 Bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen en önemli ekonomik faktör, faaliyet gösterilen OSB türüne göre ıslah 

OSB’lerde % 25 ile “Faiz oranları”, ihtisas OSB’lerde % 32,6 ile “Ülkenin genel 

ekonomik durumu”, karma OSB’lerde ise % 35,4 ile “Ülkenin genel ekonomik 

durumu”dur. 

 İmalat sektöründeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen en önemli ekonomik faktör, faaliyet gösterilen OSB türüne göre ıslah 

OSB’lerde % 24,5 ile “OSB'nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik 

durumu”, ihtisas OSB’lerde % 28,9 ile “Ülkenin genel ekonomik durumu”, karma 

OSB’lerde ise % 36,3 ile “Ülkenin genel ekonomik durumu”dur. 
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Tablo 22.1.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre Ekonomik Faktörler

OSB türüne göre bütün sektörler ve imalat sektöründe ekonomik faktörlerin firmaların ilk kuruluş 
kararlarına etkisi

 

22.2.    Finansmana Erişim Faktörleri 

Finansmana erişim faktörlerinin karşılaştırması, 16’ncı soruda yer alan aşağıdaki cevap 

seçenekleri üzerinden yapılmıştır (Ek-1’e bakınız): 

a) Öz kaynak yetersizliği 

b) Kamu ya da özel sektör finansman kuruluşları tarafından sağlanan kredilere 

erişimde yaşanan problemler 

Yukarıda cevap seçenekleri olarak bahsedilen faktörler, finansmana erişim faktörleri 

olarak belirlendikten sonra finansmana erişim faktörlerinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarına karşılaştırmalı olumsuz etkisi incelenmiştir. 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün 
Sektörler Enflasyon oranı

Faiz oranları

Döviz kurları

Firmalar arası rekabet ortamı

OSB'nin bulunduğu ilin sosyo-
ekonomik gelişmişlik durumu
Ülkenin genel ekonomik 

Toplam 60 100,0 221 100,0 237 100,0 518 100,0

İmalat Enflasyon oranı

Faiz oranları

Döviz kurları

Firmalar arası rekabet ortamı

OSB'nin bulunduğu ilin sosyo-
ekonomik gelişmişlik durumu
Ülkenin genel ekonomik 

Toplam 49 100,0 180 100,0 171 100,0 400 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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Finansmana erişim faktörlerinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına olumsuz 

etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 22.2.1’de verilmiştir. Bulgular, 

bütün sektörlerde 507 ve imalat sektöründeki 390 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 

22.2.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen 

en önemli finansmana erişim faktörü,  bütün sektörlerde % 50,5 ile “Kamu ya da 

özel sektör finansman kuruluşları tarafından sağlanan kredilere erişimde yaşanan 

problemler” iken, imalat sektöründe, bütün sektörlerdeki firmalarda olduğu gibi % 

51,5 ile “Kamu ya da özel sektör finansman kuruluşları tarafından sağlanan kredilere 

erişimde yaşanan problemler”dir. 

 Bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen en önemli finansmana erişim faktörü, faaliyet gösterilen OSB türüne göre 

ıslah OSB’lerde % 55,2 ile “Kamu ya da özel sektör finansman kuruluşları 

tarafından sağlanan kredilere erişimde yaşanan problemler” iken, karma OSB’lerde 

ise % 50,2 ile “Öz kaynak yetersizliği”dir. 

 İmalat sektöründeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen en önemli finansmana erişim faktörü, faaliyet gösterilen OSB türüne göre 

ıslah OSB’lerde % 53,2 ile “Kamu ya da özel sektör finansman kuruluşları 

tarafından sağlanan kredilere erişimde yaşanan problemler”, ihtisas OSB’lerde % 

50,6 ile “Öz kaynak yetersizliği”, karma OSB’lerde ise % 53,3 ile “Kamu ya da özel 

sektör finansman kuruluşları tarafından sağlanan kredilere erişimde yaşanan 

problemler”dir. 
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Finansmana erişim faktörlerinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına olumsuz 

etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 22.2.1’de verilmiştir. Bulgular, 

bütün sektörlerde 507 ve imalat sektöründeki 390 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 

22.2.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen 

en önemli finansmana erişim faktörü,  bütün sektörlerde % 50,5 ile “Kamu ya da 

özel sektör finansman kuruluşları tarafından sağlanan kredilere erişimde yaşanan 

problemler” iken, imalat sektöründe, bütün sektörlerdeki firmalarda olduğu gibi % 

51,5 ile “Kamu ya da özel sektör finansman kuruluşları tarafından sağlanan kredilere 

erişimde yaşanan problemler”dir. 

 Bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen en önemli finansmana erişim faktörü, faaliyet gösterilen OSB türüne göre 

ıslah OSB’lerde % 55,2 ile “Kamu ya da özel sektör finansman kuruluşları 

tarafından sağlanan kredilere erişimde yaşanan problemler” iken, karma OSB’lerde 

ise % 50,2 ile “Öz kaynak yetersizliği”dir. 

 İmalat sektöründeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen en önemli finansmana erişim faktörü, faaliyet gösterilen OSB türüne göre 

ıslah OSB’lerde % 53,2 ile “Kamu ya da özel sektör finansman kuruluşları 

tarafından sağlanan kredilere erişimde yaşanan problemler”, ihtisas OSB’lerde % 

50,6 ile “Öz kaynak yetersizliği”, karma OSB’lerde ise % 53,3 ile “Kamu ya da özel 

sektör finansman kuruluşları tarafından sağlanan kredilere erişimde yaşanan 

problemler”dir. 
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Tablo 22.2.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre ş aktörleri

OSB türüne göre bütün sektörler ve imalat sektöründe finansmana erişim faktörlerinin firmaların ilk 
kuruluş kararlarına etkisi

 

22.3.    OSB Faktörleri 

OSB faktörlerinin karşılaştırması, 17’nci soruda yer alan aşağıdaki cevap seçenekleri 

üzerinden yapılmıştır (Ek-1’e bakınız): 

a) OSB'nin pazara uzak olması 

b) OSB'nin alt yapısının yetersiz olması 

c) OSB'nin ulaşım merkezleri (hava yolu, karayolu vb)'ne uzak olması 

d) OSB'de atık su arıtma tesisinin olmaması 

Yukarıda cevap seçenekleri olarak bahsedilen faktörler, OSB faktörleri olarak 

belirlendikten sonra OSB faktörlerinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına 

karşılaştırmalı olumsuz etkisi incelenmiştir.  

OSB faktörlerinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına olumsuz etkisi, 

firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 22.3.1’de verilmiştir. Bulgular, bütün 

sektörlerde 501 ve imalat sektöründeki 388 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 

22.3.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen 

en önemli OSB faktörü,  bütün sektörlerde % 37,3 ile “OSB'nin alt yapısının yetersiz 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün 
Sektörler Öz kaynak yetersizliği

Kamu ya da özel sektör finansman 
kuruluşları tarafından sağlanan 
kredilere erişimde yaşanan 

Toplam 58 100,0 218 100,0 231 100,0 507 100,0

İmalat Öz kaynak yetersizliği
Kamu ya da özel sektör finansman 
kuruluşları tarafından sağlanan 
kredilere erişimde yaşanan 

Toplam 47 100,0 178 100,0 165 100,0 390 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam



232

 

271 
 

olması” iken,  imalat sektöründe ise bütün sektörlerdeki firmalarda olduğu gibi % 

35,8 ile “OSB'nin alt yapısının yetersiz olması”dır. 

 Bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen en önemli OSB faktörü, faaliyet gösterilen OSB türüne göre ıslah 

OSB’lerde % 65 ile “OSB'nin alt yapısının yetersiz olması”, ihtisas OSB’lerde % 

30,5 ile “OSB'nin pazara uzak olması” ve “OSB'nin ulaşım merkezleri (hava yolu, 

karayolu vb)'ne uzak olması”, karma OSB’lerde ise % 41,7 ile “OSB'nin alt 

yapısının yetersiz olması”dır. 

 İmalat sektöründeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen en önemli OSB faktörü, faaliyet gösterilen OSB türüne göre ıslah 

OSB’lerde % 68 ile “OSB'nin alt yapısının yetersiz olması”, ihtisas OSB’lerde % 

31,2 ile “OSB'nin pazara uzak olması”, karma OSB’lerde ise % 38,8 ile “OSB'nin 

alt yapısının yetersiz olması”dır. 

Tablo 22.3.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre örleri

OSB türüne göre bütün sektörler ve imalat sektöründe OSB faktörlerinin firmaların ilk kuruluş kararlarına 

 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün 
Sektörler OSB'nin pazara uzak olması

OSB'nin alt yapısının yetersiz 
olması
OSB'nin ulaşım merkezleri 

uzak olması
OSB'de atık su arıtma tesisinin 
olmaması

Toplam 60 100,0 213 100,0 228 100,0 501 100,0

İmalat OSB'nin pazara uzak olması

OSB'nin alt yapısının yetersiz 
olması
OSB'nin ulaşım merkezleri 

uzak olması
OSB'de atık su arıtma tesisinin 
olmaması

Toplam 50 100,0 173 100,0 165 100,0 388 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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olması” iken,  imalat sektöründe ise bütün sektörlerdeki firmalarda olduğu gibi % 

35,8 ile “OSB'nin alt yapısının yetersiz olması”dır. 

 Bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen en önemli OSB faktörü, faaliyet gösterilen OSB türüne göre ıslah 

OSB’lerde % 65 ile “OSB'nin alt yapısının yetersiz olması”, ihtisas OSB’lerde % 

30,5 ile “OSB'nin pazara uzak olması” ve “OSB'nin ulaşım merkezleri (hava yolu, 

karayolu vb)'ne uzak olması”, karma OSB’lerde ise % 41,7 ile “OSB'nin alt 

yapısının yetersiz olması”dır. 

 İmalat sektöründeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen en önemli OSB faktörü, faaliyet gösterilen OSB türüne göre ıslah 

OSB’lerde % 68 ile “OSB'nin alt yapısının yetersiz olması”, ihtisas OSB’lerde % 

31,2 ile “OSB'nin pazara uzak olması”, karma OSB’lerde ise % 38,8 ile “OSB'nin 

alt yapısının yetersiz olması”dır. 

Tablo 22.3.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre örleri

OSB türüne göre bütün sektörler ve imalat sektöründe OSB faktörlerinin firmaların ilk kuruluş kararlarına 

 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün 
Sektörler OSB'nin pazara uzak olması

OSB'nin alt yapısının yetersiz 
olması
OSB'nin ulaşım merkezleri 

uzak olması
OSB'de atık su arıtma tesisinin 
olmaması

Toplam 60 100,0 213 100,0 228 100,0 501 100,0

İmalat OSB'nin pazara uzak olması

OSB'nin alt yapısının yetersiz 
olması
OSB'nin ulaşım merkezleri 

uzak olması
OSB'de atık su arıtma tesisinin 
olmaması

Toplam 50 100,0 173 100,0 165 100,0 388 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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22.4.    Yasal Faktörler 

Yasal faktörlerin karşılaştırması, 18’inci soruda yer alan aşağıdaki cevap seçenekleri 

üzerinden yapılmıştır (Ek-1’e bakınız): 

a) Özellikle teşvik ve vergi mevzuatlarının sık sık değişmesi 

b) Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları 

c) Sınai mülkiyet haklarının yeterince güvence altına alınamamış olması 

Yukarıda cevap seçenekleri olarak bahsedilen faktörler, yasal faktörler olarak 

belirlendikten sonra yasal faktörlerin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına 

karşılaştırmalı olumsuz etkisi incelenmiştir.  

Yasal faktörlerin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına olumsuz etkisi, 

firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 22.4.1’de verilmiştir. Bulgular, bütün 

sektörlerde 501 ve imalat sektöründeki 388 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 

22.4.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen 

en önemli yasal faktör,  bütün sektörlerde % 66,7 ile “Özellikle teşvik ve vergi 

mevzuatlarının sık sık değişmesi” iken, imalat sektöründe, bütün sektörlerdeki 

firmalarda olduğu gibi % 68 ile “Özellikle teşvik ve vergi mevzuatlarının sık sık 

değişmesi”dir. 

 Bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen en önemli yasal faktör, faaliyet gösterilen OSB türüne göre ıslah 

OSB’lerde % 67,2 ile “Özellikle teşvik ve vergi mevzuatlarının sık sık değişmesi”, 

ihtisas OSB’lerde % 66 ile “Özellikle teşvik ve vergi mevzuatlarının sık sık 

değişmesi”, karma OSB’lerde ise % 67,2 ile “Özellikle teşvik ve vergi 

mevzuatlarının sık sık değişmesi”dir. 

 İmalat sektöründeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen en önemli yasal faktör, faaliyet gösterilen OSB türüne göre ıslah 

OSB’lerde % 70,2 ile “Özellikle teşvik ve vergi mevzuatlarının sık sık değişmesi”, 

ihtisas OSB’lerde % 66,3 ile “Özellikle teşvik ve vergi mevzuatlarının sık sık 

değişmesi”, karma OSB’lerde ise % 69,3 ile “Özellikle teşvik ve vergi 

mevzuatlarının sık sık değişmesi”dir. 
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Tablo 22.4.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre Yasal Faktörler

OSB türüne göre bütün sektörler ve imalat sektöründe yasal faktörlerin firmaların ilk kuruluş kararlarına

22.5.    Siyasi ve Güvenlik Faktörleri 

Siyasi ve güvenlik faktörlerinin karşılaştırması, 19’uncu soruda yer alan aşağıdaki cevap 

seçenekleri üzerinden yapılmıştır (Ek-1’e bakınız): 

a) Ülkenin genel siyasi ortamı 

b) Terörün neden olduğu güvensizlik ortamı 

Yukarıda cevap seçenekleri olarak bahsedilen faktörler, siyasi ve güvenlik faktörleri 

olarak belirlendikten sonra siyasi ve güvenlik faktörlerinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarına karşılaştırmalı olumsuz etkisi incelenmiştir.  

Siyasi ve güvenlik faktörlerinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına olumsuz 

etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 22.5.1’de verilmiştir. Bulgular, 

bütün sektörlerde 502 ve imalat sektöründeki 388 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 

22.5.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen 

siyasi ve güvenlik faktörleri içerisinde öne çıkan faktör, bütün sektörlerde % 78,1 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün 
Sektörler

Özellikle teşvik ve vergi 
mevzuatlarının sık sık değişmesi

Avrupa Birliği mevzuatına uyum 
çalışmaları

Sınai mülkiyet haklarının yeterince 
güvence altına alınamamış olması

Toplam 58 100,0 215 100,0 232 100,0 505 100,0

İmalat Özellikle teşvik ve vergi 
mevzuatlarının sık sık değişmesi

Avrupa Birliği mevzuatına uyum 
çalışmaları

Sınai mülkiyet haklarının yeterince 
güvence altına alınamamış olması

Toplam 47 100,0 175 100,0 166 100,0 388 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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Tablo 22.4.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre Yasal Faktörler

OSB türüne göre bütün sektörler ve imalat sektöründe yasal faktörlerin firmaların ilk kuruluş kararlarına

22.5.    Siyasi ve Güvenlik Faktörleri 

Siyasi ve güvenlik faktörlerinin karşılaştırması, 19’uncu soruda yer alan aşağıdaki cevap 

seçenekleri üzerinden yapılmıştır (Ek-1’e bakınız): 

a) Ülkenin genel siyasi ortamı 

b) Terörün neden olduğu güvensizlik ortamı 

Yukarıda cevap seçenekleri olarak bahsedilen faktörler, siyasi ve güvenlik faktörleri 

olarak belirlendikten sonra siyasi ve güvenlik faktörlerinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarına karşılaştırmalı olumsuz etkisi incelenmiştir.  

Siyasi ve güvenlik faktörlerinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına olumsuz 

etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 22.5.1’de verilmiştir. Bulgular, 

bütün sektörlerde 502 ve imalat sektöründeki 388 firmanın cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 

22.5.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen 

siyasi ve güvenlik faktörleri içerisinde öne çıkan faktör, bütün sektörlerde % 78,1 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün 
Sektörler

Özellikle teşvik ve vergi 
mevzuatlarının sık sık değişmesi

Avrupa Birliği mevzuatına uyum 
çalışmaları

Sınai mülkiyet haklarının yeterince 
güvence altına alınamamış olması

Toplam 58 100,0 215 100,0 232 100,0 505 100,0

İmalat Özellikle teşvik ve vergi 
mevzuatlarının sık sık değişmesi

Avrupa Birliği mevzuatına uyum 
çalışmaları

Sınai mülkiyet haklarının yeterince 
güvence altına alınamamış olması

Toplam 47 100,0 175 100,0 166 100,0 388 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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ile “Ülkenin genel siyasi ortamı” iken, imalat sektöründe ise bütün sektörlerdeki 

firmalarda olduğu gibi % 77,3 ile “Ülkenin genel siyasi ortamı”dır. 

 Bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen siyasi ve güvenlik faktörleri içerisinde öne çıkan faktör, faaliyet gösterilen 

OSB türüne göre ıslah OSB’lerde % 77,2 ile “Ülkenin genel siyasi ortamı”, ihtisas 

OSB’lerde % 77,7 ile “Ülkenin genel siyasi ortamı”, karma OSB’lerde ise % 78,7 

ile “Ülkenin genel siyasi ortamı”dır. 

 İmalat sektöründeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen siyasi ve güvenlik faktörleri içerisinde öne çıkan faktör, faaliyet gösterilen 

OSB türüne göre ıslah OSB’lerde % 73,9 ile “Ülkenin genel siyasi ortamı”, ihtisas 

OSB’lerde % 77,1 ile “Ülkenin genel siyasi ortamı”, karma OSB’lerde ise % 78,4 

ile “Ülkenin genel siyasi ortamı”dır. 

Tablo 22.5.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre Siyasi ve Güvenlik Faktörleri

OSB türüne göre bütün sektörler ve imalat sektöründe siyasi ve güvenlik faktörlerinin firmaların ilk 
kuruluş kararlarına etkisi

 

22.6.    Girdi Maliyetleri ve Kalifiye Personel Eksikliği Faktörleri 

Girdi maliyetleri ve kalifiye personel eksikliği faktörlerinin karşılaştırması, 20’nci 

soruda yer alan aşağıdaki cevap seçenekleri üzerinden yapılmıştır (Ek-1’e bakınız): 

a) İşgücü maliyetleri 

b) Hammadde, ara malı, enerji gibi girdilerin maliyetlerinin yüksek olması 

c) Kalifiye personel eksikliği 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün 
Sektörler

Ülkenin genel siyasi 
ortamı

Terörün neden olduğu 
güvensizlik ortamı

Toplam 57 100,0 215 100,0 230 100,0 502 100,0

İmalat Ülkenin genel siyasi 
ortamı

Terörün neden olduğu 
güvensizlik ortamı

Toplam 46 100,0 175 100,0 167 100,0 388 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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Yukarıda cevap seçenekleri olarak bahsedilen faktörler, girdi maliyetleri ve kalifiye 

personel eksikliği faktörleri olarak belirlendikten sonra girdi maliyetleri ve kalifiye personel 

eksikliği faktörlerinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına karşılaştırmalı olumsuz 

etkisi incelenmiştir. 

Girdi maliyetleri ve kalifiye personel eksikliği faktörlerinin firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarına olumsuz etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 

22.6.1’de verilmiştir. Bulgular, bütün sektörlerde 520 ve imalat sektöründeki 402 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 22.6.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını 

olumsuz etkileyen girdi maliyetleri ve kalifiye personel eksikliği faktörleri 

içerisinde öne çıkan faktör, % 47,7 ile “Hammadde, ara malı, enerji gibi girdilerin 

maliyetlerinin yüksek olması” iken, imalat sektöründe ise bütün sektörlerdeki 

firmalarda olduğu gibi % 48,8 ile “Hammadde, ara malı, enerji gibi girdilerin 

maliyetlerinin yüksek olması”dır. 

 Bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen girdi maliyetleri ve kalifiye personel eksikliği faktörleri içerisinde öne 

çıkan faktör, faaliyet gösterilen OSB türüne göre ıslah OSB’lerde % 54,8 ile 

“Hammadde, ara malı, enerji gibi girdilerin maliyetlerinin yüksek olması”, ihtisas 

OSB’lerde % 50,7 ile “Hammadde, ara malı, enerji gibi girdilerin maliyetlerinin 

yüksek olması”, karma OSB’lerde ise % 43 ile “Hammadde, ara malı, enerji gibi 

girdilerin maliyetlerinin yüksek olması”dır. 

 İmalat sektöründeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen girdi maliyetleri ve kalifiye personel eksikliği faktörleri içerisinde öne 

çıkan faktör, faaliyet gösterilen OSB türüne göre ıslah OSB’lerde % 54,9 ile 

“Hammadde, ara malı, enerji gibi girdilerin maliyetlerinin yüksek olması”, ihtisas 

OSB’lerde % 49,5 ile “Hammadde, ara malı, enerji gibi girdilerin maliyetlerinin 

yüksek olması”, karma OSB’lerde ise % 46,2 ile “Hammadde, ara malı, enerji gibi 

girdilerin maliyetlerinin yüksek olması”dır. 
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Yukarıda cevap seçenekleri olarak bahsedilen faktörler, girdi maliyetleri ve kalifiye 

personel eksikliği faktörleri olarak belirlendikten sonra girdi maliyetleri ve kalifiye personel 

eksikliği faktörlerinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına karşılaştırmalı olumsuz 

etkisi incelenmiştir. 

Girdi maliyetleri ve kalifiye personel eksikliği faktörlerinin firmaların OSB’lerdeki ilk 

kuruluş kararlarına olumsuz etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 

22.6.1’de verilmiştir. Bulgular, bütün sektörlerde 520 ve imalat sektöründeki 402 firmanın 

cevaplarından oluşmaktadır. Tablo 22.6.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

 Ülke düzeyinde, bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını 

olumsuz etkileyen girdi maliyetleri ve kalifiye personel eksikliği faktörleri 

içerisinde öne çıkan faktör, % 47,7 ile “Hammadde, ara malı, enerji gibi girdilerin 

maliyetlerinin yüksek olması” iken, imalat sektöründe ise bütün sektörlerdeki 

firmalarda olduğu gibi % 48,8 ile “Hammadde, ara malı, enerji gibi girdilerin 

maliyetlerinin yüksek olması”dır. 

 Bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen girdi maliyetleri ve kalifiye personel eksikliği faktörleri içerisinde öne 

çıkan faktör, faaliyet gösterilen OSB türüne göre ıslah OSB’lerde % 54,8 ile 

“Hammadde, ara malı, enerji gibi girdilerin maliyetlerinin yüksek olması”, ihtisas 

OSB’lerde % 50,7 ile “Hammadde, ara malı, enerji gibi girdilerin maliyetlerinin 

yüksek olması”, karma OSB’lerde ise % 43 ile “Hammadde, ara malı, enerji gibi 

girdilerin maliyetlerinin yüksek olması”dır. 

 İmalat sektöründeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen girdi maliyetleri ve kalifiye personel eksikliği faktörleri içerisinde öne 

çıkan faktör, faaliyet gösterilen OSB türüne göre ıslah OSB’lerde % 54,9 ile 

“Hammadde, ara malı, enerji gibi girdilerin maliyetlerinin yüksek olması”, ihtisas 

OSB’lerde % 49,5 ile “Hammadde, ara malı, enerji gibi girdilerin maliyetlerinin 

yüksek olması”, karma OSB’lerde ise % 46,2 ile “Hammadde, ara malı, enerji gibi 

girdilerin maliyetlerinin yüksek olması”dır. 
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Tablo 22.6.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre ğ aktörleri

OSB türüne göre bütün sektörler ve imalat sektöründe girdi maliyetleri ve kalifiye personel eksikliğ
faktörlerinin firmaların ilk kuruluş kararlarına etkisi

 

22.7.    Teşvikler ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Faktörleri 

Teşvikler ve üniversite-sanayi işbirliği faktörlerinin karşılaştırması, 21’inci soruda yer 

alan aşağıdaki cevap seçenekleri üzerinden yapılmıştır (Ek-1’e bakınız): 

a) Teşviklerin yetersiz oluşu 

b) Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik atılan adımların yetersiz olması 

Yukarıda cevap seçenekleri olarak bahsedilen faktörler, teşvikler ve üniversite-sanayi 

işbirliği faktörleri olarak belirlendikten sonra teşvikler ve üniversite-sanayi işbirliği 

faktörlerinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına karşılaştırmalı olumsuz etkisi 

incelenmiştir. 

Teşvikler ve üniversite-sanayi işbirliği faktörlerinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş 

kararlarına olumsuz etkisi, firmaların faaliyette bulunduğu OSB türüne göre Tablo 22.7.1’de 

verilmiştir. Bulgular, bütün sektörlerde 510 ve imalat sektöründeki 394 firmanın cevaplarından 

oluşmaktadır. Tablo 22.7.1’e göre öne çıkan bulgular şöyledir: 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün 
Sektörler İşgücü maliyetleri

Hammadde, ara malı, enerji 

yüksek olması

Kalifiye personel eksikliği

Toplam 62 100,0 223 100,0 235 100,0 520 100,0

İmalat İşgücü maliyetleri

Hammadde, ara malı, enerji 

yüksek olması

Kalifiye personel eksikliği

Toplam 51 100,0 182 100,0 169 100,0 402 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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 Ülke düzeyinde, bütün sektörlerde ve imalat sektöründeki firmaların OSB’lerdeki 

ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen teşvikler ve üniversite-sanayi işbirliği 

faktörleri içerisinde öne çıkan faktör, % 76,1 ile “Teşviklerin yetersiz oluşu”dur.  

 Bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen teşvikler ve üniversite-sanayi işbirliği faktörleri içerisinde öne çıkan 

faktör, faaliyet gösterilen OSB türüne göre ıslah OSB’lerde % 70 ile “Teşviklerin 

yetersiz oluşu”, ihtisas OSB’lerde % 78,8 ile “Teşviklerin yetersiz oluşu”, karma 

OSB’lerde ise % 75,1 ile “Teşviklerin yetersiz oluşu”dur. 

 İmalat sektöründeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen teşvikler ve üniversite-sanayi işbirliği faktörleri içerisinde öne çıkan 

faktör, faaliyet gösterilen OSB türüne göre ıslah OSB’lerde % 69,4 ile “Teşviklerin 

yetersiz oluşu”, ihtisas OSB’lerde % 79,7 ile “Teşviklerin yetersiz oluşu”, karma 

OSB’lerde ise % 74,4 ile “Teşviklerin yetersiz oluşu”dur. 

Tablo 22.7.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre şvikler ve Üniversite anayi İş ğ aktörleri

OSB türüne göre bütün sektörler ve imalat sektöründe şvikler ve üniversite ş ğ faktörlerinin 
firmaların ilk kuruluş kararlarına etkisi

 
 

 

 

 

Sektör Cevap Kategorileri n % n % n % n %

Bütün 
Sektörler Teşviklerin yetersiz oluşu

Üniversite-sanayi işbirliğine 
yönelik atılan adımların 
yetersiz olması

Toplam 60 100,0 217 100,0 233 100,0 510 100,0

İmalat Teşviklerin yetersiz oluşu

Üniversite-sanayi işbirliğine 
yönelik atılan adımların 
yetersiz olması

Toplam 49 100,0 177 100,0 168 100,0 394 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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 Ülke düzeyinde, bütün sektörlerde ve imalat sektöründeki firmaların OSB’lerdeki 

ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen teşvikler ve üniversite-sanayi işbirliği 

faktörleri içerisinde öne çıkan faktör, % 76,1 ile “Teşviklerin yetersiz oluşu”dur.  

 Bütün sektörlerdeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen teşvikler ve üniversite-sanayi işbirliği faktörleri içerisinde öne çıkan 

faktör, faaliyet gösterilen OSB türüne göre ıslah OSB’lerde % 70 ile “Teşviklerin 

yetersiz oluşu”, ihtisas OSB’lerde % 78,8 ile “Teşviklerin yetersiz oluşu”, karma 

OSB’lerde ise % 75,1 ile “Teşviklerin yetersiz oluşu”dur. 

 İmalat sektöründeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz 

etkileyen teşvikler ve üniversite-sanayi işbirliği faktörleri içerisinde öne çıkan 

faktör, faaliyet gösterilen OSB türüne göre ıslah OSB’lerde % 69,4 ile “Teşviklerin 

yetersiz oluşu”, ihtisas OSB’lerde % 79,7 ile “Teşviklerin yetersiz oluşu”, karma 

OSB’lerde ise % 74,4 ile “Teşviklerin yetersiz oluşu”dur. 

Tablo 22.7.1. Sektörlere ve OSB Türüne Göre şvikler ve Üniversite anayi İş ğ aktörleri

OSB türüne göre bütün sektörler ve imalat sektöründe şvikler ve üniversite ş ğ faktörlerinin 
firmaların ilk kuruluş kararlarına etkisi
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Üniversite-sanayi işbirliğine 
yönelik atılan adımların 
yetersiz olması

Toplam 60 100,0 217 100,0 233 100,0 510 100,0
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Üniversite-sanayi işbirliğine 
yönelik atılan adımların 
yetersiz olması

Toplam 49 100,0 177 100,0 168 100,0 394 100,0

OSB Türü

Islah İhtisas Karma Toplam
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1. AŞAMA YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER ANKETİ Ek-1 
 

GÖNÜLLÜ KATILIM FORMU 

Sayın katılımcı, 

Bu anket, organize sanayi bölgelerinde (OSB) üretimde bulunan firmaların karşılaştığı yatırım 
engellerini anlamak amacıyla iki aşamalı olarak yapılan araştırmanın birinci aşama anketidir. 

Bu araştırma için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünden ve 
Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonundan gerekli izinler alınmıştır. Anket, Hacettepe 
Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Sosyal Araştırma Yöntemleri Bilim Uzmanlığı 
Programındaki bir tez kapsamında uygulanmaktadır. 

Anket 36 soru içermektedir ve cevaplama süresi yaklaşık 15 dakikadır. Cevaplarınız OSB'lerdeki 
yatırım engelleri hakkında daha detaylı bilgi edinmemize ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının veriye 
dayalı politika geliştirmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. Bütün cevaplar gizli olup, sizlerden elde 
edilen cevaplar araştırmanın amacı dışında kullanılmayacaktır. Araştırmaya katılım gönüllü olup, 
çalışmanın herhangi bir bölümünde yanıtlamayı bırakabilirsiniz. Bu durum size hiç bir sorumluluk 
getirmeyecektir. Araştırma ile ilgili sorularınız için aşağıda iletişim bilgileri yazılı kişilerle iletişime 
geçebilirsiniz.  

Cevaplarınızın bize ulaşabilmesi için anketi bitirdikten sonra üzerinde firma ismi olmaksızın zarfı 
kapatarak OSB yönetimine teslim etmeyi lütfen unutmayınız.  

Firmanızı temsil etme konusunda yetkilendirildiyseniz ve araştırmaya katılmayı kabul 
ediyorsanız lütfen aşağıdaki “Kabul ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek (X) anketimizi 
cevaplamaya başlayınız.  

☐ Kabul ediyorum 

☐ Kabul etmiyorum 

 

Anket Doldurma Tarihi 
Gün Ay Yıl 
    2 0 1 8 

Araştırmacı 
Adı-Soyadı: Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Tevfik Bulut 
Adres:          T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çankaya, Ankara 
Telefonu:      0 312 201 58 89 
E-posta:        tevfik.bulut@sanayi.gov.tr 

Sorumlu Araştırmacı 
Adı-Soyadı:  Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Adalı 
Adres:           Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Beytepe, Ankara 
Telefonu:       0 312 297 73 67   
E-posta:         tadali@hacettepe.edu.tr 
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DEMOGRAFİK ARKA PLAN 

LÜTFEN YANITLARINIZI DAİRE İÇİNE ALINIZ. 

1. Cinsiyetiniz nedir? 
[1] Erkek   

[2] Kadın  

2. Tamamladığınız yaşınız kaçtır? 
LÜTFEN HER BİR KUTUCUĞA BİR RAKAM GELECEK ŞEKİLDE, BİTİRDİĞİNİZ YAŞI GİRİNİZ.  

  

3. Tamamladığınız eğitim düzeyi nedir? 
8 YILLIK İLKÖĞRETİM MEZUNUYSANIZ LÜTFEN ORTAOKULU İŞARETLEYİN. 

[1] Herhangi bir okuldan mezun değil 

[2] İlkokul  

[3] Ortaokul 

[4] Lise  

[5] Ön Lisans 

[6] Lisans 

[7] Yüksek Lisans 

[8] Doktora 
4. OSB içindeki firmanızda kaç yıldır çalışıyorsunuz? 

LÜTFEN HER BİR KUTUCUĞA BİR RAKAM GİRİNİZ. EĞER 1 YILDAN AZ ÇALIŞMISSANIZ İLK 
KUTUCUĞA 0, İKİNCİ KUTUCUĞA 1 RAKAMINI GİRİNİZ. 

  

5. OSB içindeki firmanızda şu anki pozisyonunuz nedir?   

FİRMANIZDA BİRDEN FAZLA POZİSYONDA ÇALIŞIYORSANIZ BİRDEN FAZLA SEÇENEĞİ 
İŞARETLEYEBİLİRSİNİZ. 

[A] Firma sahibi 

[B] Firma ortağı 

[C] Firma müdürü 

[D] Firma müdür yardımcısı 

[E] Yönetim kurulu başkanı veya başkan 

yardımcısı 

[F] Yönetim kurulu üyesi 

[G] Genel müdür veya genel müdür yardımcısı 

[H] İşletme veya tesis müdürü  

[İ] Koordinatör 

[J] AR-GE müdürü 

[K] İnsan kaynakları müdürü 

[L]  Muhasebe, finans, satın alma veya mali  

işler müdürü 

[M]  Diğer (LÜTFEN BELİRTİNİZ) 

_________________________
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DEMOGRAFİK ARKA PLAN 

6. OSB içindeki firmanızda bu pozisyonda kaç yıldır çalışıyorsunuz? 
LÜTFEN HER BİR KUTUCUĞA BİR RAKAM GİRİNİZ. EĞER 1 YILDAN AZ ÇALIŞMISSANIZ İLK 
KUTUCUĞA 0, İKİNCİ KUTUCUĞA 1 RAKAMINI GİRİNİZ. 
 

  

7. Firmanızın bu OSB içindeki ilk kuruluş yılı nedir? 
LÜTFEN CEVABINIZI HER BİR KUTUCUĞA BİR RAKAM GELECEK ŞEKİLDE,  4 HANELİ 
OLARAK GİRİNİZ. FİRMANIZ AYNI OSB İÇİNDE BİRDEN FAZLA SEKTÖRDE FAALİYET 
GÖSTERİYORSA LÜTFEN ŞU AN ÇALIŞTIĞINIZ SEKTÖRE GÖRE YANITLAYINIZ. 

    

8. OSB içindeki firmanız OSB içinde hangi yıl üretim aşamasına geçmiştir? 
LÜTFEN CEVABINIZI HER BİR KUTUCUĞA BİR RAKAM GELECEK ŞEKİLDE, 4 HANELİ 
OLARAK GİRİNİZ. 

    

9. OSB içindeki firmanızın ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği sektörün NACE Revizyon 2-Altılı 
Ekonomik Faaliyet Sınıflaması kodu nedir? 
NACE KODU, ANA FAALİYET KONUSUNA KARŞILIK GELEN 6'LI NACE KODU OLACAKTIR. BU 
KOD 6 HANELİ KODDUR. ÖRNEĞİN, "ÇELİK VARİL VE BENZER MUHAFAZALARIN İMALATI" 
KONUSUNDA ÜRETİM YAPAN BİR FİRMANIN NACE REVİZYON 2-ALTILI EKONOMİK 
FAALİYET SINIFLAMA KODU 25.91.01 OLACAKTIR. LÜTFEN NACE REV. 2 KODUNU HER İKİ 
HANE ARASINDA NOKTA OLACAK ŞEKİLDE 6 HANELİ OLARAK GİRİNİZ. 

  .   .   
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DEMOGRAFİK ARKA PLAN 
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KURULUŞ AŞAMASI 

10. OSB içindeki firmanızın ilk kuruluş aşamasında bulundunuz mu? 
[1] Evet  

[2] Hayır 

11. OSB içindeki firmanız ilk kuruluş aşamasında finansmana erişimde (teminat gösterme, 
finansal kiralama ve kredi kullanımı gibi konular) herhangi bir sorun yaşadı mı? 

[1] Evet  

[2] Hayır 

12. Finansmana erişimde yaşadığınız problemler firmanızın bu OSB’de ilk kurulma kararını nasıl 

etkiledi? 

[1] Ne Olumlu Ne Olumsuz 

[2] Olumsuz  

[3] Çok Olumsuz  

[4] Son Derece Olumsuz 

13. Aşağıda belirtilen faktörler firmanızın OSB'deki ilk kurulma kararını nasıl etkiledi? 

Faktörler Çok 
Olumsuz Olumsuz 

Ne 
Olumlu 

Ne 
Olumsuz 

Olumlu Çok 
Olumlu 

a) OSB'nizin pazara olan mesafesi 1 2 3 4 5 

b) OSB'nizin altyapı tamamlanma durumu 1 2 3 4 5 

c) OSB'nizin ulaşım merkezlerine (hava yolu, 
karayolu vb.) olan mesafesi 1 2 3 4 5 

  

 “HAYIR” İSE 13. SORUYA GEÇİNİZ. 

 “EVET” İSE BİR SONRAKİ SORUYA GEÇİNİZ. 

Bİ R SONRAKİ  SORUYA GEÇİ Nİ Z. 

 “HAYIR” İSE 23. SORUYA GEÇİNİZ. 
 “EVET” İSE BİR SONRAKİ SORUYA GEÇİNİZ. 
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KURULUŞ AŞAMASI 

14. Firmanızın OSB içinde ilk kurulma kararını verirken, firmanızı olumlu etkileyen en önemli 
faktör aşağıdakilerden hangisidir?   

LÜTFEN SADECE BİR SEÇENEK İŞARETLEYİNİZ. 

[1] Ülkenin genel ekonomik durumu 

[2] Finansmana erişim 

[3] OSB’nin altyapı tamamlanma durumu 

[4] OSB’nin pazara olan mesafesi 

[5] OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi 

[6] Girdi maliyetleri 

[7] Nitelikli personel istihdamı 

[8] Ülkenin genel siyasi ortamı 

[9] OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşviklerin yeterlilik durumu 

[10] OSB’lerde sunulan ofis hizmetleri 

[11] Diğer (LÜTFEN BELİRTİNİZ) _________________________________ 

 
BU BÖLÜMDE, SİZLERE YATIRIMI OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN HANGİLERİNİN ÖNE 
ÇIKTIĞINI ANLAMAYA DAİR SORULAR YÖNELTİLECEKTİR. 

15. Aşağıdaki faktörlerden hangisi firmanızın OSB içindeki ilk kurulma kararını daha olumsuz 
etkilemiştir?  
LÜTFEN SADECE BİR SEÇENEK İŞARETLEYİNİZ. 

[1] Enflasyon oranı 

[2] Faiz oranları 

[3] Döviz kurları 

[4] Firmalar arası rekabet ortamı 

[5] OSB'nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu 

[6] Ülkenin genel ekonomik durumu 

16. Aşağıdaki faktörlerden hangisi firmanızın OSB içinde ilk kurulma kararını daha olumsuz 
etkilemiştir?  

LÜTFEN SADECE BİR SEÇENEK İŞARETLEYİNİZ. 

[1] Öz kaynak yetersizliği 

[2] Kamu ya da özel sektör finansman kuruluşları tarafından sağlanan kredilere erişimde yaşanan 

problemler 
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KURULUŞ AŞAMASI 

14. Firmanızın OSB içinde ilk kurulma kararını verirken, firmanızı olumlu etkileyen en önemli 
faktör aşağıdakilerden hangisidir?   

LÜTFEN SADECE BİR SEÇENEK İŞARETLEYİNİZ. 

[1] Ülkenin genel ekonomik durumu 

[2] Finansmana erişim 

[3] OSB’nin altyapı tamamlanma durumu 

[4] OSB’nin pazara olan mesafesi 

[5] OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi 

[6] Girdi maliyetleri 

[7] Nitelikli personel istihdamı 

[8] Ülkenin genel siyasi ortamı 

[9] OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşviklerin yeterlilik durumu 

[10] OSB’lerde sunulan ofis hizmetleri 

[11] Diğer (LÜTFEN BELİRTİNİZ) _________________________________ 

 
BU BÖLÜMDE, SİZLERE YATIRIMI OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN HANGİLERİNİN ÖNE 
ÇIKTIĞINI ANLAMAYA DAİR SORULAR YÖNELTİLECEKTİR. 

15. Aşağıdaki faktörlerden hangisi firmanızın OSB içindeki ilk kurulma kararını daha olumsuz 
etkilemiştir?  
LÜTFEN SADECE BİR SEÇENEK İŞARETLEYİNİZ. 

[1] Enflasyon oranı 

[2] Faiz oranları 

[3] Döviz kurları 

[4] Firmalar arası rekabet ortamı 

[5] OSB'nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu 

[6] Ülkenin genel ekonomik durumu 

16. Aşağıdaki faktörlerden hangisi firmanızın OSB içinde ilk kurulma kararını daha olumsuz 
etkilemiştir?  

LÜTFEN SADECE BİR SEÇENEK İŞARETLEYİNİZ. 

[1] Öz kaynak yetersizliği 

[2] Kamu ya da özel sektör finansman kuruluşları tarafından sağlanan kredilere erişimde yaşanan 

problemler 
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KURULUŞ AŞAMASI 

17. Aşağıdaki faktörlerden hangisi firmanızın OSB içindeki ilk kurulma kararını daha olumsuz 
etkilemiştir? 

LÜTFEN SADECE BİR SEÇENEK İŞARETLEYİNİZ. 

[1] OSB'nin pazara uzak olması 

[2] OSB'nin alt yapısının yetersiz olması 

[3] OSB'nin ulaşım merkezleri (hava yolu, karayolu vb)'ne uzak olması 

[4] OSB'de atık su arıtma tesisinin olmaması 

18. Aşağıdaki faktörlerden hangisi firmanızın OSB içindeki ilk kurulma kararını daha olumsuz 
etkilemiştir?   

LÜTFEN SADECE BİR SEÇENEK İŞARETLEYİNİZ. 

[1] Özellikle teşvik ve vergi mevzuatlarının sık sık değişmesi 

[2] Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları 

[3] Sınai mülkiyet haklarının yeterince güvence altına alınamamış olması 

19. Aşağıdaki faktörlerden hangisi firmanızın OSB içindeki ilk kurulma kararını daha olumsuz 
etkilemiştir?   

LÜTFEN SADECE BİR SEÇENEK İŞARETLEYİNİZ. 

[1] Ülkenin genel siyasi ortamı 
[2] Terörün neden olduğu güvensizlik ortamı 

20. Aşağıdaki faktörlerden hangisi firmanızın OSB içindeki ilk kurulma kararını daha olumsuz 
etkilemiştir?   

LÜTFEN SADECE BİR SEÇENEK İŞARETLEYİNİZ. 

[1] İşgücü maliyetleri 

[2] Hammadde, ara malı, enerji gibi girdilerin maliyetlerinin yüksek olması 

[3] Kalifiye personel eksikliği 

21. Aşağıdaki faktörlerden hangisi firmanızın OSB içindeki ilk kurulma kararını daha olumsuz 
etkilemiştir?   

LÜTFEN SADECE BİR SEÇENEK İŞARETLEYİNİZ. 

[1] Teşviklerin yetersiz oluşu 

[2] Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik atılan adımların yetersiz olması 

 

 

 

 

 



248

 

287 
 

KURULUŞ AŞAMASI 

22. Firmanızın OSB içinde ilk kurulma kararını verirken, firmanızı olumsuz etkileyen en önemli 
faktör aşağıdakilerden hangisidir?   

LÜTFEN SADECE BİR SEÇENEK İŞARETLEYİNİZ. 
 
[1] Ülkenin genel ekonomik durumu 

[2] Finansmana erişim 

[3] OSB’nin altyapı tamamlanma durumu 

[4] OSB’nin pazara olan mesafesi 

[5] OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi 

[6] Girdi maliyetleri 

[7] Nitelikli personel istihdamı 

[8] Ülkenin genel siyasi ortamı 

[9] OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşviklerin yeterlilik durumu 

[10] OSB’lerde sunulan ofis hizmetleri 

[11]  Diğer (LÜTFEN BELİRTİNİZ)_________________________ 
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KURULUŞ AŞAMASI 

22. Firmanızın OSB içinde ilk kurulma kararını verirken, firmanızı olumsuz etkileyen en önemli 
faktör aşağıdakilerden hangisidir?   

LÜTFEN SADECE BİR SEÇENEK İŞARETLEYİNİZ. 
 
[1] Ülkenin genel ekonomik durumu 

[2] Finansmana erişim 

[3] OSB’nin altyapı tamamlanma durumu 

[4] OSB’nin pazara olan mesafesi 

[5] OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi 

[6] Girdi maliyetleri 

[7] Nitelikli personel istihdamı 

[8] Ülkenin genel siyasi ortamı 

[9] OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşviklerin yeterlilik durumu 

[10] OSB’lerde sunulan ofis hizmetleri 

[11]  Diğer (LÜTFEN BELİRTİNİZ)_________________________ 
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ÜRETİM AŞAMASI 

23. OSB içindeki firmanızın son bir yıl içinde en çok kullandığı finansman metodu hangisidir? 

LÜTFEN SADECE BİR SEÇENEK İŞARETLEYİNİZ. 

[1] Öz kaynak 

[2] Kamu kuruluşları tarafından sağlanan krediler 

[3] Özel sektör kuruluşları tarafından sağlanan krediler 

[4] Hibe destekleri 

24. Aşağıda belirtilen makroekonomik göstergeler ve faktörlerin şu anki durumu OSB içindeki 
firmanızın yatırım kararlarını nasıl etkiliyor? 

Faktörler 
Çok 

Olumsuz 
 

Olumsuz 
 

Ne 
Olumlu 

Ne 
Olumsuz 

Olumlu 
 

Çok 
Olumlu 

 

a) Ülkenin genel ekonomik durumu 1 2 3 4 5 

b) Hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri 1 2 3 4 5 

c) Enflasyon oranı 1 2 3 4 5 

d) Firmalar arası rekabet ortamı 1 2 3 4 5 

e) Kişi başına düşen milli gelir 1 2 3 4 5 

f) Döviz kurları 1 2 3 4 5 

g) Faiz oranları 1 2 3 4 5 

h) OSB'nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik 
gelişmişlik durumu 1 2 3 4 5 

i) OSB içindeki ağırlıklı sektörün piyasa hacmi 1 2 3 4 5 
 

25. OSB içinde faaliyet gösteren bir firma olarak 4. sanayi devrimini firmanız açısından nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

[1] Fırsat olarak değerlendiriyorum 

[2] Tehdit olarak değerlendiriyorum 

[3] Fikrim yok 

26. OSB içinde faaliyet gösteren firma olarak 4. sanayi devrimi için hazır olduğunuzu düşünüyor 
musunuz? 

[1] Evet, düşünüyorum 

[2] Hayır, düşünmüyorum 

[3] Hazırlık çalışmalarımız devam ediyor 

 “FİKRİM YOK” İSE 27. SORUYA GEÇİNİZ. 
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ÜRETİM AŞAMASI 

27. Aşağıda belirtilen faktörler son bir yıl içinde firmanızı nasıl etkiledi? 

Faktörler Çok 
Olumsuz Olumsuz 

Ne 
Olumlu 

Ne 
Olumsuz 

Olumlu Çok 
Olumlu 

a) Mevzuatların değişme sıklığı (özellikle teşvik 
ve vergi mevzuatları) 1 2 3 4 5 

b) Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları 1 2 3 4 5 
 

28. Şu anki siyasi ortam OSB içindeki firmanızın yatırım kararlarını nasıl etkiliyor? 

[1] Çok olumsuz 

[2] Olumsuz 

[3] Ne olumlu ne olumsuz 

[4] Olumlu 

[5] Çok olumlu 
 

29. Bulunduğunuz ilin şu anki güvenlik ortamı OSB içindeki firmanızı nasıl etkiliyor? 

[1] Çok olumsuz 

[2] Olumsuz 

[3] Ne olumlu ne olumsuz 

[4] Olumlu 

[5] Çok olumlu 
 

30. Aşağıda belirtilen faktörlerin şu anki durumu firmanızı ne ölçüde etkiliyor? 

Faktörler Çok 
Olumsuz Olumsuz 

Ne 
Olumlu 

Ne 
Olumsuz 

Olumlu Çok 
Olumlu 

a) İş gücü maliyetleri 1 2 3 4 5 

b) Suriye'den Türkiye'ye gelen göçmenler 1 2 3 4 5 

c) Siyasi ortam 1 2 3 4 5 

d) Bulunduğunuz ilin güvenlik ortamı 1 2 3 4 5 
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ÜRETİM AŞAMASI 

27. Aşağıda belirtilen faktörler son bir yıl içinde firmanızı nasıl etkiledi? 

Faktörler Çok 
Olumsuz Olumsuz 

Ne 
Olumlu 

Ne 
Olumsuz 

Olumlu Çok 
Olumlu 

a) Mevzuatların değişme sıklığı (özellikle teşvik 
ve vergi mevzuatları) 1 2 3 4 5 

b) Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları 1 2 3 4 5 
 

28. Şu anki siyasi ortam OSB içindeki firmanızın yatırım kararlarını nasıl etkiliyor? 

[1] Çok olumsuz 

[2] Olumsuz 

[3] Ne olumlu ne olumsuz 

[4] Olumlu 

[5] Çok olumlu 
 

29. Bulunduğunuz ilin şu anki güvenlik ortamı OSB içindeki firmanızı nasıl etkiliyor? 

[1] Çok olumsuz 

[2] Olumsuz 

[3] Ne olumlu ne olumsuz 

[4] Olumlu 

[5] Çok olumlu 
 

30. Aşağıda belirtilen faktörlerin şu anki durumu firmanızı ne ölçüde etkiliyor? 

Faktörler Çok 
Olumsuz Olumsuz 

Ne 
Olumlu 

Ne 
Olumsuz 

Olumlu Çok 
Olumlu 

a) İş gücü maliyetleri 1 2 3 4 5 

b) Suriye'den Türkiye'ye gelen göçmenler 1 2 3 4 5 

c) Siyasi ortam 1 2 3 4 5 

d) Bulunduğunuz ilin güvenlik ortamı 1 2 3 4 5 
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ÜRETİM AŞAMASI 

31. OSB içinde yer alan bir firma olarak, aşağıdakilerden hangisi firmanız açısından daha 
avantajlıdır? 

LÜTFEN SADECE BİR SEÇENEK İŞARETLEYİNİZ. 

[1] OSB dışında yatırım yapmak daha avantajlı 

[2] OSB içinde yatırım yapmak daha avantajlı 

32. Üretim aşamasına geçmiş bir firma olarak şu an firmanızı olumlu etkileyen en önemli faktör 
aşağıdakilerden hangisidir?  

LÜTFEN SADECE BİR SEÇENEK İŞARETLEYİNİZ. 

[1] Ülkenin genel ekonomik durumu 

[2] Finansmana erişim 

[3] OSB’nin altyapı tamamlanma durumu 

[4] OSB’nin pazara olan mesafesi 

[5] OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi 

[6] Girdi maliyetleri 

[7] Nitelikli personel istihdamı 

[8] Ülkenin genel siyasi ortamı 

[9] OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşviklerin yeterlilik durumu 

[10]  OSB’lerde sunulan ofis hizmetleri 

[11] Diğer (LÜTFEN BELİRTİNİZ)________________________ 

33. Aşağıda belirtilen faktörler firmanızı ne ölçüde etkiliyor? 

Faktörler 

Ne 
Olumlu 

Ne 
Olumsuz 

Olumsuz Çok 
Olumsuz 

Son 
Derece 

Olumsuz 

a) Hammadde, ara malı, enerji gibi girdilerin     
maliyetlerinin yüksek olması 1 2 3 4 

b) Kalifiye personel eksikliği 1 2 3 4 

 

34. Bürokratik iş ve işlemler yatırım kararlarınızı olumsuz etkiliyor mu? 

[1] Evet  

[2] Hayır 

35. Bürokratik iş ve işlemlerde aşağıda belirtilen faktörlerden hangisinin yatırım kararlarınız 
üzerindeki olumsuz etkisi diğerine göre daha fazladır?  

LÜTFEN SADECE BİR SEÇENEK İŞARETLEYİNİZ. 

[1] Bürokratik iş ve işlemlerin yavaş işlemesi 

[2] Bürokratik iş ve işlemlerde istenen bilgi ve belgelerin oldukça fazla olması 

“EVET” İSE BİR SONRAKİ SORUYA GEÇİNİZ. 

“HAYIR” İSE 36. SORUYA GEÇİNİZ. 
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ÜRETİM AŞAMASI 

36. Üretim aşamasına geçmiş bir firma olarak şu an firmanızı olumsuz etkileyen en önemli faktör 
aşağıdakilerden hangisidir? 

LÜTFEN SADECE BİR SEÇENEK İŞARETLEYİNİZ. 
 
[1] Ülkenin genel ekonomik durumu 

[2] Finansmana erişim 

[3] OSB’nin altyapı tamamlanma durumu 

[4] OSB’nin pazara olan mesafesi 

[5] OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi 

[6] Girdi maliyetleri 

[7] Nitelikli personel istihdamı 

[8] Ülkenin genel siyasi ortamı 

[9] OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşviklerin yeterlilik durumu 

[10]  OSB’lerde sunulan ofis hizmetleri 

[11]  Diğer (LÜTFEN BELİRTİNİZ)_________________________ 

 

 

 

 

 

 

Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz. 
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ÜRETİM AŞAMASI 

36. Üretim aşamasına geçmiş bir firma olarak şu an firmanızı olumsuz etkileyen en önemli faktör 
aşağıdakilerden hangisidir? 

LÜTFEN SADECE BİR SEÇENEK İŞARETLEYİNİZ. 
 
[1] Ülkenin genel ekonomik durumu 

[2] Finansmana erişim 

[3] OSB’nin altyapı tamamlanma durumu 

[4] OSB’nin pazara olan mesafesi 

[5] OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesi 

[6] Girdi maliyetleri 

[7] Nitelikli personel istihdamı 

[8] Ülkenin genel siyasi ortamı 

[9] OSB’lere ve OSB’lerdeki firmalara sağlanan teşviklerin yeterlilik durumu 

[10]  OSB’lerde sunulan ofis hizmetleri 

[11]  Diğer (LÜTFEN BELİRTİNİZ)_________________________ 

 

 

 

 

 

 

Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz. 

 

 

ETİK ONAY Ek-2 
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ARAŞTIRMA İZNİ Ek-3 
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ARAŞTIRMA İZNİ Ek-3 
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