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13-TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN İMALATI SEKTÖRÜ

13 - Tekstil ürünlerinin imalatı
GİRİŞ
Tekstil ürünleri imalatında, 2021 yılı itibarıyla
15.167 adet bilanço veren girişim faaliyet
göstermektedir. Bu girişimlerde toplamda
yaklaşık 474 bin kişi istihdam edilmektedir.
Sektörün yoğunlaştığı ilk 5 il sırasıyla İstanbul,
Gaziantep,
Bursa,
Kahramanmaraş
ve
Denizli’dir. Tekstil ürünleri imalatında 2021
yılında
11,2
milyar
dolar
ihracat
gerçekleştirilmiştir. Bu sektörde toplam imalat
sanayinde
sağlanan
cironun
%8,6’sı
oluşturulmakta, toplam ücretli çalışanların
%11,7’si istihdam edilmektedir.

AMAÇ, KAPSAM ve YÖNTEM
Bu çalışmada Türkiye geneli seçili OSB’lerde yer
alan ve 13-Tekstil ürünlerinin imalatı sektöründe
faaliyet gösteren girişimlerin, OSB dışında
faaliyet gösteren girişimlere göre belirlenen çıktı
göstergeleri (net satışlar, toplam aktifler ve
çalışan sayısı) açısından ne düzeyde farklılaştığı
ortaya konulmuştur. Dolayısıyla çalışmanın
temel amacı, OSB uygulamalarının etkisini 13Tekstil ürünlerinin imalatı sektöründeki firmalar
açısından ortaya koymaktır. Çalışmada OSB’de
yer alan girişimler müdahale grubu, OSB’de yer
almayan girişimler kontrol grubu olarak ele
alınmıştır.
Yukarıdaki amaca dayalı olarak çalışmada iki
aşamalı bir yöntem uygulanmıştır. Buna göre;
birinci aşamada veriler analize hazırlanmıştır.
Bunun öncelikli unsuru, girişimlerin altında yer
alan işyerlerinin adres bilgileri kullanılarak
işyerleri ve dolayısıyla girişimler için OSB’de yer
alma/almama durumuna her bir yıl için karar
verilmesidir. Bu bilgi kullanılarak müdahale

grubundaki (OSB’de
belirlenmiştir.

yer

alan)

firmalar

İkinci
aşamada
kontrol
grubu
olarak
belirlenecek
firmaların
seçileceği
havuz
oluşturulmuş ve devamında kontrol grubundaki
(OSB’de yer almayan) firmalar belirlenmiştir.
Sonraki aşamada eşleşme yöntemleri arasından
seçim yapılarak eşleşmenin sağlıklılığı test
edilmiştir.
Geçerlilik
sağlandıktan
sonra
Farkların
Farkı
Yöntemi
ile
analiz
tamamlanmıştır.
13-Tekstil ürünlerinin imalatı sektörü için 280
müdahale grubu üyesi ile 543 kontrol grubu
üyesi arasında toplam 1.644 eşleşme
gerçekleştirilmiştir.
Eşleşmeler sonucunda elde edilen çalışma
örnekleminin ölçek, bölge ve OSB’lere göre
dağılımları sırasıyla Şekil 1, 2 ve 3’te
gösterilmiştir.
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Şekil 1. Müdahale ve kontrol grubundaki firmaların
ölçeğe göre dağılımları
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BULGULAR
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Şekil 4. Farkların Farkı Yöntemi
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Şekil 2. İBBS-2 bölgelerine göre müdahale ve
kontrol gruplarındaki firma sayıları (2015)
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Bu çalışmada Farkların Farkı Yöntemi
kullanılarak OSB uygulamalarının etkileri
incelenmiştir. Bulguları açıklamadan önce
literatürde etki analizi çalışmalarında yaygın
olarak kullanılan Farkların Farkı yönteminin
ayrıntıları Şekil 4’te gösterilmektedir.

16,79%

11,07%

8,57%

4,29%

Şekil 3. OSB’lere göre müdahale grubu firma
dağılımları (2015)
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Müdahale grubu ile kontrol grubu arasındaki
farkın müdahaleden kaynaklandığını ortaya
koyabilmek için; müdahale ve kontrol gruplarının
çıktıları arasındaki müdahale sonrası farktan,
müdahale
öncesi
farkın
çıkarılması
gerekmektedir. Bu kapsamda; 13-Tekstil
ürünlerinin imalatı sektörü için, 2015-2019
döneminde her yıl OSB içinde faaliyet
gösteren firmaların (müdahale grubu) çıktı
değişkenleri, 2015-2019 döneminde OSB
dışında faaliyet gösteren firmaların (kontrol
grubu)
çıktı
değişkenleriyle
karşılaştırılmaktadır. Elde edilen sonuçlar; net
satışlar, toplam aktifler ve çalışan sayısı
açısından ayrı ayrı gösterilmektedir.

Net Satışlar
2015 ve 2019 yıllarında müdahale ve kontrol
gruplarının net satışlarındaki genel değişim
incelendiğinde (Şekil 5); 13-Tekstil ürünlerinin
imalatı sektörü için OSB’de yer alan firmaların
net satışlar ortalamasının 3,29 milyon TL’den
7,38 milyon TL’ye yükseldiği görülmektedir.
OSB’de yer almayan firmaların net satışlar
ortalaması ise 3,2 milyon TL’den 5,12 milyon
TL’ye yükselmiştir. Her iki grupta da net satışlar
ortalaması artarken, OSB içerisinde yer alan
firmalarda diğer gruba göre daha fazla artış
gerçekleştiği görülmektedir.
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Şekil 5. Net Satışlarda gerçekleşen değişimler (13
numaralı sektör)

Şekil 6. Toplam Aktiflerde gerçekleşen değişimler
(13 numaralı sektör)

Net satışlar değerinin her iki grup için dönem
başındaki değerine göre ne oranda değiştiğine
bakıldığında; OSB’de yer alan firmalar net
satışlarını 2015 yılına göre %124,5 oranında
artırırken, OSB’de yer almayan firmalarda bu
oran %59,9 olmuştur. Bu yüzdesel artışlar
arasındaki fark, Farkların Farkı Yöntemi ile elde
edilen etki olarak ifade edilmektedir. Buna göre;
13-Tekstil ürünlerinin imalatı açısından
değerlendirildiğinde,
OSB’de
yer
alan
firmaların net satışlarında, OSB’de yer
almayanlara göre %64,6 daha fazla artış
olduğu söylenebilir.

Toplam aktiflerde her iki grup için gerçekleşen
artışın ilgili grubun dönem başındaki değerine
göre ne oranda arttığına bakıldığında; OSB’de
yer alan firmalar toplam aktiflerini 2015 yılına
göre %87,4 oranında artırırken, OSB’de yer
almayan firmalarda bu oran %69 olmuştur. Bu
yüzdesel artışlar arasındaki fark, Farkların Farkı
Yöntemi ile elde edilen etki olarak ifade
edilmektedir. Buna göre; 13-Tekstil ürünlerinin
imalatı sektörü açısından değerlendirildiğinde,
OSB’de yer alan firmaların toplam aktiflerinde,
OSB’de yer almayanlara göre %18,4 daha
fazla artış olduğu söylenebilir.

Toplam Aktifler

Çalışan Sayısı

2015 ve 2019 yıllarında müdahale ve kontrol
gruplarının toplam aktiflerindeki genel değişim
incelendiğinde (Şekil 6); 13-Tekstil ürünlerinin
imalatı sektörü için OSB’de yer alan firmaların
toplam aktifler ortalamasının 4,34 milyon
TL’den
8,14
milyon
TL’ye
yükseldiği
görülmektedir. OSB’de yer almayan firmaların
toplam aktifler ortalamasının ise 3,56 milyon
TL’den
6,02
milyon
TL’ye
yükseldiği
görülmektedir. Her iki grupta da toplam aktifler
ortalaması artarken, OSB içerisinde yer alan
firmalarda diğer gruba göre daha fazla artış
gerçekleştiği görülmektedir.

2015 ve 2019 yıllarında müdahale ve kontrol
gruplarının çalışan sayısındaki genel değişim
incelendiğinde (Şekil 7); 13-Tekstil ürünlerinin
imalatı sektörü için OSB’de yer alan firmaların
çalışan sayısı ortalamasının 18,57 kişiden 18,29
kişiye düştüğü görülmektedir. OSB’de yer
almayan firmaların çalışan sayısı ortalamasının
ise 17,75 kişiden 13,37 kişiye düştüğü
görülmektedir. Her iki grupta da çalışan sayısı
ortalaması düşerken, OSB içerisinde yer alan
firmalarda diğer gruba göre daha az bir düşüş
gerçekleştiği görülmektedir.
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Şekil 7. Çalışan Sayısında gerçekleşen değişimler
(13 numaralı sektör)

Çalışan sayısında gerçekleşen değişimlerin ilgili
grubun dönem başındaki değerine göre ne
oranda olduğuna bakıldığında; OSB’de yer alan
firmalarda çalışan sayısı 2015 yılına göre %1,5
oranında azalırken OSB’de yer almayan
firmalarda %24,7 oranında azalmıştır. Bu
yüzdesel değişimler arasındaki fark, Farkların
Farkı Yöntemi ile elde edilen etki olarak ifade
edilmektedir. Buna göre; 13-Tekstil ürünlerinin
imalatı sektörü açısından değerlendirildiğinde,
OSB’de yer alan firmaların çalışan sayılarında,
OSB dışında bulunanlara göre %23,1 daha az
düşüş olduğu söylenebilir.
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SONUÇ
OSB politika ve uygulamalarının etkisini ortaya
koymayı amaçlayan bu çalışma kapsamında
OSB içinde yer alan firmalar (müdahale grubu)
ile OSB dışındaki firmaların (kontrol grubu)
karşılaştırması yapılmıştır. Farkların Farkı
yöntemi ile gerçekleştirilen analiz kapsamında
müdahale ve kontrol grubu firmaları; net satışlar,
toplam aktifler ve çalışan sayısı açısından
karşılaştırılmıştır.
2015-2019
yıllarını
kapsayan
sonuçlar
incelendiğinde, 13-Tekstil ürünlerinin imalatı
sektörü için OSB içinde yer alan firmaların OSB
dışında bulunanlara göre;
 net satışlarda %64,6 daha fazla artış
gerçekleştirdiği,
 toplam aktiflerde %18,4 daha fazla artış
ortaya koyduğu ve
 çalışan sayısında ise %23,1 daha az düşüş
gösterdiği
tespit edilmiştir. Bu bulgulara dayanarak; OSB
içinde yer almanın, firmalar üzerinde olumlu bir
etki
oluşturduğu
değerlendirmesinde
bulunulabilir.

20-KİMYASALLARIN ve KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜ

20 - Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
GİRİŞ
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatında,
2021 yılı itibarıyla 6.865 adet bilanço veren
girişim faaliyet göstermektedir. Bu girişimlerde
toplamda yaklaşık 105 bin kişi istihdam
edilmektedir. Sektörün yoğunlaştığı ilk 5 il
sırasıyla İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana ve
Ankara’dır. Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin
imalatında 2021 yılında 10,8 milyar dolar ihracat
gerçekleştirilmiştir. Bu sektörde toplam imalat
sanayinde
sağlanan
cironun
%6,4’ü
oluşturulmakta, toplam ücretli çalışanların
%2,6’sı istihdam edilmektedir.

AMAÇ, KAPSAM ve YÖNTEM
Bu çalışmada Türkiye geneli seçili OSB’lerde yer
alan ve 20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin
imalatı sektöründe faaliyet gösteren girişimlerin,
OSB dışında faaliyet gösteren girişimlere göre
belirlenen çıktı göstergeleri (net satışlar, toplam
aktifler ve çalışan sayısı) açısından ne düzeyde
farklılaştığı ortaya konulmuştur. Dolayısıyla
çalışmanın temel amacı, OSB uygulamalarının
etkisini 20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin
imalatı sektöründeki firmalar açısından ortaya
koymaktır. Çalışmada OSB’de yer alan girişimler
müdahale grubu, OSB’de yer almayan girişimler
kontrol grubu olarak ele alınmıştır.
Yukarıdaki amaca dayalı olarak çalışmada iki
aşamalı bir yöntem uygulanmıştır. Buna göre;
birinci aşamada veriler analize hazırlanmıştır.
Bunun öncelikli unsuru, girişimlerin altında yer
alan işyerlerinin adres bilgileri kullanılarak
işyerleri ve dolayısıyla girişimler için OSB’de yer
alma/almama durumuna her bir yıl için karar
verilmesidir. Bu bilgi kullanılarak müdahale

grubundaki (OSB’de
belirlenmiştir.

yer

alan)

firmalar

İkinci
aşamada
kontrol
grubu
olarak
belirlenecek
firmaların
seçileceği
havuz
oluşturulmuş ve devamında kontrol grubundaki
(OSB’de yer almayan) firmalar belirlenmiştir.
Sonraki aşamada eşleşme yöntemleri arasından
seçim yapılarak eşleşmenin sağlıklılığı test
edilmiştir.
Geçerlilik
sağlandıktan
sonra
Farkların
Farkı
Yöntemi
ile
analiz
tamamlanmıştır.
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
sektörü için 86 müdahale grubu üyesi ile 84
kontrol grubu üyesi arasında toplam 179
eşleşme gerçekleştirilmiştir.
Eşleşmeler sonucunda elde edilen çalışma
örnekleminin ölçek, bölge ve OSB’lere göre
dağılımları sırasıyla Şekil 8, 9 ve 10’da
gösterilmiştir.
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Şekil 8. Müdahale ve kontrol grubundaki firmaların
ölçeğe göre dağılımları
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BULGULAR
48

TR10 - İSTANBUL

34

1
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1

1
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1
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Şekil 11. Farkların Farkı Yöntemi
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Şekil 9. İBBS-2 bölgelerine göre müdahale ve
kontrol gruplarındaki firma sayıları (2015)
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İstanbul İkitelli

16,28%

İstanbul Deri

15,12%

Ankara İvedik
İstanbul Tuzla Kimya
Sanayicileri
Adana Hacı Sabancı

Bu çalışmada Farkların Farkı Yöntemi
kullanılarak OSB uygulamalarının etkileri
incelenmiştir. Bulguları açıklamadan önce
literatürde etki analizi çalışmalarında yaygın
olarak kullanılan Farkların Farkı yönteminin
ayrıntıları Şekil 11’de gösterilmektedir.

9,30%
5,81%

Şekil 10. OSB’lere göre müdahale grubu firma
dağılımları (2015)
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Müdahale grubu ile kontrol grubu arasındaki
farkın müdahaleden kaynaklandığını ortaya
koyabilmek için; müdahale ve kontrol gruplarının
çıktıları arasındaki müdahale sonrası farktan,
müdahale
öncesi
farkın
çıkarılması
gerekmektedir.
Bu
kapsamda;
20Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
sektörü için, 2015-2019 döneminde her yıl
OSB içinde faaliyet gösteren firmaların
(müdahale grubu) çıktı değişkenleri, 20152019 döneminde OSB dışında faaliyet
gösteren firmaların (kontrol grubu) çıktı
değişkenleriyle
karşılaştırılmaktadır. Elde
edilen sonuçlar; net satışlar, toplam aktifler ve
çalışan
sayısı
açısından
ayrı
ayrı
gösterilmektedir.

Net Satışlar
2015 ve 2019 yıllarında müdahale ve kontrol
gruplarının net satışlarındaki genel değişim
incelendiğinde (Şekil 12); 20-Kimyasalların ve
kimyasal ürünlerin imalatı sektörü için OSB’de
yer alan firmaların net satışlar ortalamasının
2,96 milyon TL’den 6,79 milyon TL’ye yükseldiği
görülmektedir. OSB’de yer almayan firmaların
net satışlar ortalaması ise 3 milyon TL’den 4,79
milyon TL’ye yükselmiştir. Her iki grupta da net
satışlar ortalaması artarken, OSB içerisinde yer

alan firmalarda diğer gruba göre daha fazla artış
gerçekleştiği görülmektedir.
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Şekil 12. Net Satışlarda gerçekleşen değişimler
(20 numaralı sektör)

Net satışlar değerinin her iki grup için dönem
başındaki değerine göre ne oranda değiştiğine
bakıldığında; OSB’de yer alan firmalar net
satışlarını 2015 yılına göre %129,7 oranında
artırırken, OSB’de yer almayan firmalarda bu
oran %59,5 olmuştur. Bu yüzdesel artışlar
arasındaki fark, Farkların Farkı Yöntemi ile elde
edilen etki olarak ifade edilmektedir. Buna göre;
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
sektörü
açısından
değerlendirildiğinde,
OSB’de yer alan firmaların net satışlarında,
OSB’de yer almayanlara göre %70,1 daha
fazla artış olduğu söylenebilir.

Toplam Aktifler
2015 ve 2019 yıllarında müdahale ve kontrol
gruplarının toplam aktiflerindeki genel değişim
incelendiğinde (Şekil 13); 20-Kimyasalların ve
kimyasal ürünlerin imalatı sektörü için OSB’de
yer alan firmaların toplam aktifler ortalamasının
3,29 milyon TL’den 6,39 milyon TL’ye yükseldiği
görülmektedir. OSB’de yer almayan firmaların
toplam aktifler ortalamasının ise 3,75 milyon
TL’den
6,25
milyon
TL’ye
yükseldiği
görülmektedir. Her iki grupta da toplam aktifler
ortalaması artarken, OSB içerisinde yer alan
firmalarda diğer gruba göre daha fazla artış
gerçekleştiği görülmektedir.

2019

Şekil 13. Toplam Aktiflerde gerçekleşen
değişimler (20 numaralı sektör)

Toplam aktiflerde her iki grup için gerçekleşen
artışın ilgili grubun dönem başındaki değerine
göre ne oranda arttığına bakıldığında; OSB’de
yer alan firmalar toplam aktiflerini 2015 yılına
göre %94,3 oranında artırırken, OSB’de yer
almayan firmalarda bu oran %66,7 olmuştur. Bu
yüzdesel artışlar arasındaki fark, Farkların Farkı
Yöntemi ile elde edilen etki olarak ifade
edilmektedir. Buna göre; 20-Kimyasalların ve
kimyasal ürünlerin imalatı sektörü açısından
değerlendirildiğinde,
OSB’de
yer
alan
firmaların toplam aktiflerinde, OSB’de yer
almayanlara göre %27,7 daha fazla artış
olduğu söylenebilir.

Çalışan Sayısı
2015 ve 2019 yıllarında müdahale ve kontrol
gruplarının çalışan sayısındaki genel değişim
incelendiğinde (Şekil 14); 20-Kimyasalların ve
kimyasal ürünlerin imalatı sektörü için OSB’de
yer alan firmaların çalışan sayısı ortalamasının
9,56
kişiden
9,74
kişiye
yükseldiği
görülmektedir. OSB’de yer almayan firmaların
çalışan sayısı ortalamasının ise 9,39 kişiden 8,44
kişiye düştüğü görülmektedir. OSB içerisinde
yer alan firmalarda çalışan sayısı ortalaması
yükselirken, diğer grupta düşüş gerçekleştiği
görülmektedir.
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Şekil 14. Çalışan Sayısında gerçekleşen
değişimler (20 numaralı sektör)

Çalışan sayısında gerçekleşen değişimlerin ilgili
grubun dönem başındaki değerine göre ne
oranda olduğuna bakıldığında; OSB’de yer alan
firmalarda çalışan sayısı 2015 yılına göre %1,8
oranında artarken OSB’de yer almayan
firmalarda %10,1 oranında azalmıştır. Bu
yüzdesel değişimler arasındaki fark, Farkların
Farkı Yöntemi ile elde edilen etki olarak ifade
edilmektedir. Buna göre; 20-Kimyasalların ve
kimyasal ürünlerin imalatı sektörü açısından
değerlendirildiğinde,
OSB’de
yer
alan
firmaların çalışan sayılarındaki oransal
değişimin OSB dışında bulunanlara göre
%11,9 daha olumlu olduğu söylenebilir.

SONUÇ
OSB politika ve uygulamalarının etkisini ortaya
koymayı amaçlayan bu çalışma kapsamında
OSB içinde yer alan firmalar (müdahale grubu)
ile OSB dışındaki firmaların (kontrol grubu)
karşılaştırması yapılmıştır. Farkların Farkı
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yöntemi ile gerçekleştirilen analiz kapsamında
müdahale ve kontrol grubu firmaları; net satışlar,
toplam aktifler ve çalışan sayısı açısından
karşılaştırılmıştır.
2015-2019
yıllarını
kapsayan
sonuçlar
incelendiğinde, 20-Kimyasalların ve kimyasal
ürünlerin imalatı sektörü için OSB içinde yer alan
firmaların OSB dışında bulunanlara göre;
 net satışlarda %70,1 daha fazla artış
gerçekleştirdiği,
 toplam aktiflerde %27,7 daha fazla artış
ortaya koyduğu ve
 çalışan sayısında ise %11,9 daha olumlu bir
değişim gösterdiği
tespit edilmiştir. Bu bulgulara dayanarak; OSB
içinde yer almanın, firmalar üzerinde olumlu bir
etki
oluşturduğu
değerlendirmesinde
bulunulabilir.

22-KAUÇUK ve PLASTİK ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜ

22 - Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
GİRİŞ
Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatında, 2021 yılı
itibarıyla 13.342 adet bilanço veren girişim
faaliyet göstermektedir. Bu
girişimlerde
toplamda yaklaşık 233 bin kişi istihdam
edilmektedir. Sektörün yoğunlaştığı ilk 5 il
sırasıyla İstanbul, Kocaeli, İzmir, Gaziantep ve
Bursa’dır. Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatında
2021 yılında 8 milyar dolar ihracat
gerçekleştirilmiştir. Bu sektörde toplam imalat
sanayinde
sağlanan
cironun
%5,4’ü
oluşturulmakta, toplam ücretli çalışanların
%5,8’i istihdam edilmektedir.

AMAÇ, KAPSAM ve YÖNTEM
Bu çalışmada Türkiye geneli seçili OSB’lerde yer
alan ve 22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
sektöründe faaliyet gösteren girişimlerin, OSB
dışında faaliyet gösteren girişimlere göre
belirlenen çıktı göstergeleri (net satışlar, toplam
aktifler ve çalışan sayısı) açısından ne düzeyde
farklılaştığı ortaya konulmuştur. Dolayısıyla
çalışmanın temel amacı, OSB uygulamalarının
etkisini 22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
sektöründeki
firmalar
açısından
ortaya
koymaktır. Çalışmada OSB’de yer alan girişimler
müdahale grubu, OSB’de yer almayan girişimler
kontrol grubu olarak ele alınmıştır.
Yukarıdaki amaca dayalı olarak çalışmada iki
aşamalı bir yöntem uygulanmıştır. Buna göre;
birinci aşamada veriler analize hazırlanmıştır.
Bunun öncelikli unsuru, girişimlerin altında yer
alan işyerlerinin adres bilgileri kullanılarak
işyerleri ve dolayısıyla girişimler için OSB’de yer
alma/almama durumuna her bir yıl için karar

verilmesidir. Bu bilgi kullanılarak müdahale
grubundaki (OSB’de yer alan) firmalar
belirlenmiştir.
İkinci
aşamada
kontrol
grubu
olarak
belirlenecek
firmaların
seçileceği
havuz
oluşturulmuş ve devamında kontrol grubundaki
(OSB’de yer almayan) firmalar belirlenmiştir.
Sonraki aşamada eşleşme yöntemleri arasından
seçim yapılarak eşleşmenin sağlıklılığı test
edilmiştir.
Geçerlilik
sağlandıktan
sonra
Farkların
Farkı
Yöntemi
ile
analiz
tamamlanmıştır.
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sektörü
için 351 müdahale grubu üyesi ile 352 kontrol
grubu üyesi arasında toplam 867 eşleşme
gerçekleştirilmiştir.
Eşleşmeler sonucunda elde edilen çalışma
örnekleminin ölçek, bölge ve OSB’lere göre
dağılımları sırasıyla Şekil 15, 16 ve 17’de
gösterilmiştir.
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Şekil 15. Müdahale ve kontrol grubundaki
firmaların ölçeğe göre dağılımları
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Şekil 16. İBBS-2 bölgelerine göre müdahale ve
kontrol gruplarındaki firma sayıları (2015)

36,18%

İstanbul İkitelli

19,09%

Ankara İvedik
Gaziantep

Bu çalışmada Farkların Farkı Yöntemi
kullanılarak OSB uygulamalarının etkileri
incelenmiştir. Bulguları açıklamadan önce
literatürde etki analizi çalışmalarında yaygın
olarak kullanılan Farkların Farkı yönteminin
ayrıntıları Şekil 18’de gösterilmektedir.

5,98%

Bursa 3,13%
İstanbul Dudullu 2,85%

Şekil 17. OSB’lere göre müdahale grubu firma
dağılımları (2015)
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Şekil 18. Farkların Farkı Yöntemi

Müdahale grubu ile kontrol grubu arasındaki
farkın müdahaleden kaynaklandığını ortaya
koyabilmek için; müdahale ve kontrol gruplarının
çıktıları arasındaki müdahale sonrası farktan,
müdahale
öncesi
farkın
çıkarılması
gerekmektedir. Bu kapsamda; 22-Kauçuk ve
plastik ürünlerin imalatı sektörü için, 20152019 döneminde her yıl OSB içinde faaliyet
gösteren firmaların (müdahale grubu) çıktı
değişkenleri, 2015-2019 döneminde OSB
dışında faaliyet gösteren firmaların (kontrol
grubu)
çıktı
değişkenleriyle
karşılaştırılmaktadır. Elde edilen sonuçlar; net
satışlar, toplam aktifler ve çalışan sayısı
açısından ayrı ayrı gösterilmektedir.

Net Satışlar
2015 ve 2019 yıllarında müdahale ve kontrol
gruplarının net satışlarındaki genel değişim
incelendiğinde (Şekil 19); 22-Kauçuk ve plastik
ürünlerin imalatı sektörü için OSB’de yer alan
firmaların net satışlar ortalamasının 2,04 milyon
TL’den
5,13
milyon
TL’ye
yükseldiği
görülmektedir. OSB’de yer almayan firmaların
net satışlar ortalaması ise 2,05 milyon TL’den
3,57 milyon TL’ye yükselmiştir. Her iki grupta da
net satışlar ortalaması artarken, OSB içerisinde
yer alan firmalarda diğer gruba göre daha fazla
artış gerçekleştiği görülmektedir.
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Şekil 19. Net Satışlarda gerçekleşen değişimler
(22 numaralı sektör)

Şekil 20. Toplam Aktiflerde gerçekleşen
değişimler (22 numaralı sektör)

Net satışlar değerinin her iki grup için dönem
başındaki değerine göre ne oranda değiştiğine
bakıldığında; OSB’de yer alan firmalar net
satışlarını 2015 yılına göre %151,2 oranında
artırırken, OSB’de yer almayan firmalarda bu
oran %74,6 olmuştur. Bu yüzdesel artışlar
arasındaki fark, Farkların Farkı Yöntemi ile elde
edilen etki olarak ifade edilmektedir. Buna göre;
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sektörü
açısından değerlendirildiğinde, OSB’de yer
alan firmaların net satışlarında, OSB’de yer
almayanlara göre %76,6 daha fazla artış
olduğu söylenebilir.

Toplam aktiflerde her iki grup için gerçekleşen
artışın ilgili grubun dönem başındaki değerine
göre ne oranda arttığına bakıldığında; OSB’de
yer alan firmalar toplam aktiflerini 2015 yılına
göre %114,5 oranında artırırken, OSB’de yer
almayan firmalarda bu oran %79,2 olmuştur. Bu
yüzdesel artışlar arasındaki fark, Farkların Farkı
Yöntemi ile elde edilen etki olarak ifade
edilmektedir. Buna göre; 22-Kauçuk ve plastik
ürünlerin
imalatı
sektörü
açısından
değerlendirildiğinde,
OSB’de
yer
alan
firmaların toplam aktiflerinde, OSB’de yer
almayanlara göre %35,3 daha fazla artış
olduğu söylenebilir.

Toplam Aktifler
2015 ve 2019 yıllarında müdahale ve kontrol
gruplarının toplam aktiflerindeki genel değişim
incelendiğinde (Şekil 20); 22-Kauçuk ve plastik
ürünlerin imalatı sektörü için OSB’de yer alan
firmaların toplam aktifler ortalamasının 1,99
milyon TL’den 4,27 milyon TL’ye yükseldiği
görülmektedir. OSB’de yer almayan firmaların
toplam aktifler ortalamasının ise 2,08 milyon
TL’den
3,72
milyon
TL’ye
yükseldiği
görülmektedir. Her iki grupta da toplam aktifler
ortalaması artarken, OSB içerisinde yer alan
firmalarda diğer gruba göre daha fazla artış
gerçekleştiği görülmektedir.

Çalışan Sayısı
2015 ve 2019 yıllarında müdahale ve kontrol
gruplarının çalışan sayısındaki genel değişim
incelendiğinde (Şekil 21); 22-Kauçuk ve plastik
ürünlerin imalatı sektörü için OSB’de yer alan
firmaların çalışan sayısı ortalamasının 9,38
kişiden 10,01 kişiye yükseldiği görülmektedir.
OSB’de yer almayan firmaların çalışan sayısı
ortalamasının ise 9,18 kişiden 8,04 kişiye
düştüğü görülmektedir. OSB içerisinde yer alan
firmalarda çalışan sayısı ortalaması yükselirken,
diğer grupta düşüş gerçekleştiği görülmektedir.
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Şekil 21. Çalışan Sayısında gerçekleşen
değişimler (22 numaralı sektör)

Çalışan sayısında gerçekleşen değişimlerin ilgili
grubun dönem başındaki değerine göre ne
oranda olduğuna bakıldığında; OSB’de yer alan
firmalarda çalışan sayısı 2015 yılına göre %6,7
oranında artarken OSB’de yer almayan
firmalarda %12,4 oranında azalmıştır. Bu
yüzdesel değişimler arasındaki fark, Farkların
Farkı Yöntemi ile elde edilen etki olarak ifade
edilmektedir. Buna göre; 22-Kauçuk ve plastik
ürünlerin
imalatı
sektörü
açısından
değerlendirildiğinde,
OSB’de
yer
alan
firmaların çalışan sayılarındaki oransal
değişimin OSB dışında bulunanlara göre
%19,1 daha olumlu olduğu söylenebilir.
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SONUÇ
OSB politika ve uygulamalarının etkisini ortaya
koymayı amaçlayan bu çalışma kapsamında
OSB içinde yer alan firmalar (müdahale grubu)
ile OSB dışındaki firmaların (kontrol grubu)
karşılaştırması yapılmıştır. Farkların Farkı
yöntemi ile gerçekleştirilen analiz kapsamında
müdahale ve kontrol grubu firmaları; net satışlar,
toplam aktifler ve çalışan sayısı açısından
karşılaştırılmıştır.
2015-2019
yıllarını
kapsayan
sonuçlar
incelendiğinde, 22-Kauçuk ve plastik ürünlerin
imalatı sektörü için OSB içinde yer alan
firmaların OSB dışında bulunanlara göre;
 net satışlarda %76,6 daha fazla artış
gerçekleştirdiği,
 toplam aktiflerde %35,3 daha fazla artış
ortaya koyduğu ve
 çalışan sayısında ise %19,1 daha olumlu bir
değişim gösterdiği
tespit edilmiştir. Bu bulgulara dayanarak; OSB
içinde yer almanın, firmalar üzerinde olumlu bir
etki
oluşturduğu
değerlendirmesinde
bulunulabilir.

28-MAKİNE ve EKİPMAN İMALATI SEKTÖRÜ

28 - Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
GİRİŞ
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve
ekipman imalatında, 2021 yılı itibarıyla 17.149
adet
bilanço
veren
girişim
faaliyet
göstermektedir. Bu girişimlerde toplamda
yaklaşık 260 bin kişi istihdam edilmektedir.
Sektörün yoğunlaştığı ilk 5 il sırasıyla İstanbul,
Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli’dir. Başka yerde
sınıflandırılmamış
makine
ve
ekipman
imalatında 2021 yılında 10,6 milyar dolar ihracat
gerçekleştirilmiştir. Bu sektörde toplam imalat
sanayinde
sağlanan
cironun
%5,1’i
oluşturulmakta, toplam ücretli çalışanların
%6,4’ü istihdam edilmektedir.

AMAÇ, KAPSAM ve YÖNTEM
Bu çalışmada Türkiye geneli seçili OSB’lerde yer
alan ve 28-Başka yerde sınıflandırılmamış
makine ve ekipman imalatı sektöründe faaliyet
gösteren girişimlerin, OSB dışında faaliyet
gösteren girişimlere göre belirlenen çıktı
göstergeleri (net satışlar, toplam aktifler ve
çalışan sayısı) açısından ne düzeyde farklılaştığı
ortaya konulmuştur. Dolayısıyla çalışmanın
temel amacı, OSB uygulamalarının etkisini 28Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve
ekipman imalatı sektöründeki firmalar açısından
ortaya koymaktır. Çalışmada OSB’de yer alan
girişimler müdahale grubu, OSB’de yer almayan
girişimler kontrol grubu olarak ele alınmıştır.

alma/almama durumuna her bir yıl için karar
verilmesidir. Bu bilgi kullanılarak müdahale
grubundaki (OSB’de yer alan) firmalar
belirlenmiştir.
İkinci
aşamada
kontrol
grubu
olarak
belirlenecek
firmaların
seçileceği
havuz
oluşturulmuş ve devamında kontrol grubundaki
(OSB’de yer almayan) firmalar belirlenmiştir.
Sonraki aşamada eşleşme yöntemleri arasından
seçim yapılarak eşleşmenin sağlıklılığı test
edilmiştir.
Geçerlilik
sağlandıktan
sonra
Farkların
Farkı
Yöntemi
ile
analiz
tamamlanmıştır.
28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve
ekipman imalatı sektörü için 310 müdahale
grubu üyesi ile 360 kontrol grubu üyesi arasında
toplam 692 eşleşme gerçekleştirilmiştir.
Eşleşmeler sonucunda elde edilen çalışma
örnekleminin ölçek, bölge ve OSB’lere göre
dağılımları sırasıyla Şekil 22, 23 ve 24’te
gösterilmiştir.
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Yukarıdaki amaca dayalı olarak çalışmada iki
aşamalı bir yöntem uygulanmıştır. Buna göre;
birinci aşamada veriler analize hazırlanmıştır.
Bunun öncelikli unsuru, girişimlerin altında yer
alan işyerlerinin adres bilgileri kullanılarak
işyerleri ve dolayısıyla girişimler için OSB’de yer
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Şekil 22. Müdahale ve kontrol grubundaki
firmaların ölçeğe göre dağılımları
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BULGULAR
TR10 - İSTANBUL
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1

2

TR72 - KAYSERİ

3

1

TR83 - SAMSUN

Bu çalışmada Farkların Farkı Yöntemi
kullanılarak OSB uygulamalarının etkileri
incelenmiştir. Bulguları açıklamadan önce
literatürde etki analizi çalışmalarında yaygın
olarak kullanılan Farkların Farkı yönteminin
ayrıntıları Şekil 25’te gösterilmektedir.
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Şekil 23. İBBS-2 bölgelerine göre müdahale ve
kontrol gruplarındaki firma sayıları (2015)
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Şekil 24. OSB’lere göre müdahale grubu firma
dağılımları (2015)
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Şekil 25. Farkların Farkı Yöntemi

Müdahale grubu ile kontrol grubu arasındaki
farkın müdahaleden kaynaklandığını ortaya
koyabilmek için; müdahale ve kontrol gruplarının
çıktıları arasındaki müdahale sonrası farktan,
müdahale
öncesi
farkın
çıkarılması
gerekmektedir. Bu kapsamda; 28-Başka yerde
sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
sektörü için, 2015-2019 döneminde her yıl
OSB içinde faaliyet gösteren firmaların
(müdahale grubu) çıktı değişkenleri, 20152019 döneminde OSB dışında faaliyet
gösteren firmaların (kontrol grubu) çıktı
değişkenleriyle
karşılaştırılmaktadır. Elde
edilen sonuçlar; net satışlar, toplam aktifler ve
çalışan
sayısı
açısından
ayrı
ayrı
gösterilmektedir.

Net Satışlar
2015 ve 2019 yıllarında müdahale ve kontrol
gruplarının net satışlarındaki genel değişim
incelendiğinde (Şekil 26); 28-Başka yerde
sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
sektörü için OSB’de yer alan firmaların net
satışlar ortalamasının 1,83 milyon TL’den 4,28
milyon TL’ye yükseldiği görülmektedir. OSB’de
yer almayan firmaların net satışlar ortalaması ise
1,88 milyon TL’den 3,09 milyon TL’ye
yükselmiştir. Her iki grupta da net satışlar
ortalaması artarken, OSB içerisinde yer alan

firmalarda diğer gruba göre daha fazla artış
gerçekleştiği görülmektedir.
Müdahale Grubu
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Şekil 26. Net Satışlarda gerçekleşen değişimler
(28 numaralı sektör)

Net satışlar değerinin her iki grup için dönem
başındaki değerine göre ne oranda değiştiğine
bakıldığında; OSB’de yer alan firmalar net
satışlarını 2015 yılına göre %134,1 oranında
artırırken, OSB’de yer almayan firmalarda bu
oran %64,1 olmuştur. Bu yüzdesel artışlar
arasındaki fark, Farkların Farkı Yöntemi ile elde
edilen etki olarak ifade edilmektedir. Buna göre;
28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve
ekipman
imalatı
sektörü
açısından
değerlendirildiğinde,
OSB’de
yer
alan
firmaların net satışlarında, OSB’de yer
almayanlara göre %70,1 daha fazla artış
olduğu söylenebilir.

Toplam Aktifler
2015 ve 2019 yıllarında müdahale ve kontrol
gruplarının toplam aktiflerindeki genel değişim
incelendiğinde (Şekil 27); 28-Başka yerde
sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
sektörü için OSB’de yer alan firmaların toplam
aktifler ortalamasının 2,03 milyon TL’den 4,59
milyon TL’ye yükseldiği görülmektedir. OSB’de
yer almayan firmaların toplam aktifler
ortalamasının ise 2,09 milyon TL’den 4,02
milyon TL’ye yükseldiği görülmektedir. Her iki
grupta da toplam aktifler ortalaması artarken,
OSB içerisinde yer alan firmalarda diğer gruba
göre
daha
fazla
artış
gerçekleştiği
görülmektedir.

2019

Şekil 27. Toplam Aktiflerde gerçekleşen
değişimler (28 numaralı sektör)

Toplam aktiflerde her iki grup için gerçekleşen
artışın ilgili grubun dönem başındaki değerine
göre ne oranda arttığına bakıldığında; OSB’de
yer alan firmalar toplam aktiflerini 2015 yılına
göre %126 oranında artırırken, OSB’de yer
almayan firmalarda bu oran %92,2 olmuştur. Bu
yüzdesel artışlar arasındaki fark, Farkların Farkı
Yöntemi ile elde edilen etki olarak ifade
edilmektedir. Buna göre; 28-Başka yerde
sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
sektörü
açısından
değerlendirildiğinde,
OSB’de yer alan firmaların toplam aktiflerinde,
OSB’de yer almayanlara göre %33,9 daha
fazla artış olduğu söylenebilir.

Çalışan Sayısı
2015 ve 2019 yıllarında müdahale ve kontrol
gruplarının çalışan sayısındaki genel değişim
incelendiğinde (Şekil 28); 28-Başka yerde
sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
sektörü için OSB’de yer alan firmaların çalışan
sayısı ortalamasının 10,21 kişiden 10,7 kişiye
yükseldiği görülmektedir. OSB’de yer almayan
firmaların çalışan sayısı ortalamasının ise 10,01
kişiden 7,76 kişiye düştüğü görülmektedir. OSB
içerisinde yer alan firmalarda çalışan sayısı
ortalaması yükselirken, diğer grupta düşüş
gerçekleştiği görülmektedir.
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Şekil 28. Çalışan Sayısında gerçekleşen
değişimler (28 numaralı sektör)

Çalışan sayısında gerçekleşen değişimlerin ilgili
grubun dönem başındaki değerine göre ne
oranda olduğuna bakıldığında; OSB’de yer alan
firmalarda çalışan sayısı 2015 yılına göre %4,8
oranında artarken OSB’de yer almayan
firmalarda %22,5 oranında azalmıştır. Bu
yüzdesel değişimler arasındaki fark, Farkların
Farkı Yöntemi ile elde edilen etki olarak ifade
edilmektedir. Buna göre; 28-Başka yerde
sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
sektörü
açısından
değerlendirildiğinde,
OSB’de
yer
alan
firmaların
çalışan
sayılarındaki oransal değişimin OSB dışında
bulunanlara göre %27,3 daha olumlu olduğu
söylenebilir.
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SONUÇ
OSB politika ve uygulamalarının etkisini ortaya
koymayı amaçlayan bu çalışma kapsamında
OSB içinde yer alan firmalar (müdahale grubu)
ile OSB dışındaki firmaların (kontrol grubu)
karşılaştırması yapılmıştır. Farkların Farkı
yöntemi ile gerçekleştirilen analiz kapsamında
müdahale ve kontrol grubu firmaları; net satışlar,
toplam aktifler ve çalışan sayısı açısından
karşılaştırılmıştır.
2015-2019
yıllarını
kapsayan
sonuçlar
incelendiğinde,
28-Başka
yerde
sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
sektörü için OSB içinde yer alan firmaların OSB
dışında bulunanlara göre;
 net satışlarda %70,1 daha fazla artış
gerçekleştirdiği,
 toplam aktiflerde %33,9 daha fazla artış
ortaya koyduğu ve
 çalışan sayısında ise %27,3 daha olumlu bir
değişim gösterdiği
tespit edilmiştir. Bu bulgulara dayanarak; OSB
içinde yer almanın, firmalar üzerinde olumlu bir
etki
oluşturduğu
değerlendirmesinde
bulunulabilir.

29-MOTORLU TAŞITI, TREYLER ve YARI TREYLER İMALATI SEKTÖRÜ

29 - Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

GİRİŞ
Motorlu kara taşıtı imalatında, 2021 yılı itibarıyla
4.343 adet bilanço veren girişim faaliyet
göstermektedir. Bu girişimlerde toplamda
yaklaşık 208 bin kişi istihdam edilmektedir.
Sektörün yoğunlaştığı ilk 5 il sırasıyla İstanbul,
Konya, Bursa, İzmir ve Ankara’dır. Kimyasalların
ve kimyasal ürünlerin imalatında 2021 yılında
23,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu
sektörde toplam imalat sanayinde sağlanan
cironun %7,7’si oluşturulmakta, toplam ücretli
çalışanların %5,1’i istihdam edilmektedir.

AMAÇ, KAPSAM ve YÖNTEM
Bu çalışmada Türkiye geneli seçili OSB’lerde yer
alan ve 29-Motorlu kara taşıtı, treyler (römork)
ve yarı treyler (yarı römork) imalatı sektöründe
faaliyet gösteren girişimlerin, OSB dışında
faaliyet gösteren girişimlere göre belirlenen çıktı
göstergeleri (net satışlar, toplam aktifler ve
çalışan sayısı) açısından ne düzeyde farklılaştığı
ortaya konulmuştur. Dolayısıyla çalışmanın
temel amacı, OSB uygulamalarının etkisini 29Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı
treyler (yarı römork) imalatı sektöründeki
firmalar açısından ortaya koymaktır. Çalışmada
OSB’de yer alan girişimler müdahale grubu,
OSB’de yer almayan girişimler kontrol grubu
olarak ele alınmıştır.
Yukarıdaki amaca dayalı olarak çalışmada iki
aşamalı bir yöntem uygulanmıştır. Buna göre;
birinci aşamada veriler analize hazırlanmıştır.
Bunun öncelikli unsuru, girişimlerin altında yer
alan işyerlerinin adres bilgileri kullanılarak
işyerleri ve dolayısıyla girişimler için OSB’de yer
alma/almama durumuna her bir yıl için karar

verilmesidir. Bu bilgi kullanılarak müdahale
grubundaki (OSB’de yer alan) firmalar
belirlenmiştir.
İkinci
aşamada
kontrol
grubu
olarak
belirlenecek
firmaların
seçileceği
havuz
oluşturulmuş ve devamında kontrol grubundaki
(OSB’de yer almayan) firmalar belirlenmiştir.
Sonraki aşamada eşleşme yöntemleri arasından
seçim yapılarak eşleşmenin sağlıklılığı test
edilmiştir.
Geçerlilik
sağlandıktan
sonra
Farkların
Farkı
Yöntemi
ile
analiz
tamamlanmıştır.
29-Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı
treyler (yarı römork) imalatı sektörü için 110
müdahale grubu üyesi ile 199 kontrol grubu
üyesi
arasında
toplam
497
eşleşme
gerçekleştirilmiştir.
Eşleşmeler sonucunda elde edilen çalışma
örnekleminin ölçek, bölge ve OSB’lere göre
dağılımları sırasıyla Şekil 29, 30 ve 31’de
gösterilmiştir.
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Şekil 29. Müdahale ve kontrol grubundaki
firmaların ölçeğe göre dağılımları
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BULGULAR
TR10 - İSTANBUL

25
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TR22 - BALIKESİR

1

1

TR31 - İZMİR

3
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TR33 - MANİSA
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TR51 - ANKARA
TR52 - KONYA

Bu çalışmada Farkların Farkı Yöntemi
kullanılarak OSB uygulamalarının etkileri
incelenmiştir. Bulguları açıklamadan önce
literatürde etki analizi çalışmalarında yaygın
olarak kullanılan Farkların Farkı yönteminin
ayrıntıları Şekil 32’de gösterilmektedir.
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Şekil 30. İBBS-2 bölgelerine göre müdahale ve
kontrol gruplarındaki firma sayıları (2015)
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Şekil 31. OSB’lere göre müdahale grubu firma
dağılımları (2015)

Şekil 32. Farkların Farkı Yöntemi

Müdahale grubu ile kontrol grubu arasındaki
farkın müdahaleden kaynaklandığını ortaya
koyabilmek için; müdahale ve kontrol gruplarının
çıktıları arasındaki müdahale sonrası farktan,
müdahale
öncesi
farkın
çıkarılması
gerekmektedir. Bu kapsamda; 29-Motorlu kara
taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı
römork) imalatı sektörü için, 2015-2019
döneminde her yıl OSB içinde faaliyet
gösteren firmaların (müdahale grubu) çıktı
değişkenleri, 2015-2019 döneminde OSB
dışında faaliyet gösteren firmaların (kontrol
grubu)
çıktı
değişkenleriyle
karşılaştırılmaktadır. Elde edilen sonuçlar; net
satışlar, toplam aktifler ve çalışan sayısı
açısından ayrı ayrı gösterilmektedir.

Net Satışlar
2015 ve 2019 yıllarında müdahale ve kontrol
gruplarının net satışlarındaki genel değişim
incelendiğinde (Şekil 33); 29-Motorlu kara taşıtı,
treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork)
imalatı sektörü için OSB’de yer alan firmaların
net satışlar ortalamasının 3,65 milyon TL’den
10,32 milyon TL’ye yükseldiği görülmektedir.
OSB’de yer almayan firmaların net satışlar
ortalaması ise 3,75 milyon TL’den 6,79 milyon
TL’ye yükselmiştir. Her iki grupta da net satışlar
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ortalaması artarken, OSB içerisinde yer alan
firmalarda diğer gruba göre daha fazla artış
gerçekleştiği görülmektedir.
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Şekil 33. Net Satışlarda gerçekleşen değişimler
(29 numaralı sektör)

Net satışlar değerinin her iki grup için dönem
başındaki değerine göre ne oranda değiştiğine
bakıldığında; OSB’de yer alan firmalar net
satışlarını 2015 yılına göre %182,7 oranında
artırırken, OSB’de yer almayan firmalarda bu
oran %81,3 olmuştur. Bu yüzdesel artışlar
arasındaki fark, Farkların Farkı Yöntemi ile elde
edilen etki olarak ifade edilmektedir. Buna göre;
29-Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı
treyler (yarı römork) imalatı sektörü açısından
değerlendirildiğinde,
OSB’de
yer
alan
firmaların net satışlarında, OSB’de yer
almayanlara göre %101,4 daha fazla artış
olduğu söylenebilir.

Toplam Aktifler
2015 ve 2019 yıllarında müdahale ve kontrol
gruplarının toplam aktiflerindeki genel değişim
incelendiğinde (Şekil 34); 29-Motorlu kara taşıtı,
treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork)
imalatı sektörü için OSB’de yer alan firmaların
toplam aktifler ortalamasının 3,79 milyon
TL’den
8,49
milyon
TL’ye
yükseldiği
görülmektedir. OSB’de yer almayan firmaların
toplam aktifler ortalamasının ise 3,61 milyon
TL’den
6,15
milyon
TL’ye
yükseldiği
görülmektedir. Her iki grupta da toplam aktifler
ortalaması artarken, OSB içerisinde yer alan
firmalarda diğer gruba göre daha fazla artış
gerçekleştiği görülmektedir.
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Şekil 34. Toplam Aktiflerde gerçekleşen
değişimler (29 numaralı sektör)

Toplam aktiflerde her iki grup için gerçekleşen
artışın ilgili grubun dönem başındaki değerine
göre ne oranda arttığına bakıldığında; OSB’de
yer alan firmalar toplam aktiflerini 2015 yılına
göre %123,8 oranında artırırken, OSB’de yer
almayan firmalarda bu oran %70,3 olmuştur. Bu
yüzdesel artışlar arasındaki fark, Farkların Farkı
Yöntemi ile elde edilen etki olarak ifade
edilmektedir. Buna göre; 29-Motorlu kara
taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı
römork)
imalatı
sektörü
açısından
değerlendirildiğinde,
OSB’de
yer
alan
firmaların toplam aktiflerinde, OSB’de yer
almayanlara göre %53,5 daha fazla artış
olduğu söylenebilir.

Çalışan Sayısı
2015 ve 2019 yıllarında müdahale ve kontrol
gruplarının çalışan sayısındaki genel değişim
incelendiğinde (Şekil 35); 29-Motorlu kara taşıtı,
treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork)
imalatı sektörü için OSB’de yer alan firmaların
çalışan sayısı ortalamasının 26,18 kişiden 29,49
kişiye yükseldiği görülmektedir. OSB’de yer
almayan firmaların çalışan sayısı ortalamasının
ise 24,69 kişiden 20,83 kişiye düştüğü
görülmektedir. OSB içerisinde yer alan
firmalarda çalışan sayısı ortalaması yükselirken,
diğer grupta düşüş gerçekleştiği görülmektedir.
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Şekil 35. Çalışan Sayısında gerçekleşen
değişimler (29 numaralı sektör)

Çalışan sayısında gerçekleşen değişimlerin ilgili
grubun dönem başındaki değerine göre ne
oranda olduğuna bakıldığında; OSB’de yer alan
firmalarda çalışan sayısı 2015 yılına göre %12,6
oranında artarken OSB’de yer almayan
firmalarda %15,7 oranında azalmıştır. Bu
yüzdesel değişimler arasındaki fark, Farkların
Farkı Yöntemi ile elde edilen etki olarak ifade
edilmektedir. Buna göre; 29-Motorlu kara
taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı
römork)
imalatı
sektörü
açısından
değerlendirildiğinde,
OSB’de
yer
alan
firmaların çalışan sayılarındaki oransal
değişimin OSB dışında bulunanlara göre
%28,3 daha olumlu olduğu söylenebilir.

SONUÇ
OSB politika ve uygulamalarının etkisini ortaya
koymayı amaçlayan bu çalışma kapsamında
OSB içinde yer alan firmalar (müdahale grubu)
ile OSB dışındaki firmaların (kontrol grubu)
karşılaştırması yapılmıştır. Farkların Farkı
yöntemi ile gerçekleştirilen analiz kapsamında
müdahale ve kontrol grubu firmaları; net satışlar,
toplam aktifler ve çalışan sayısı açısından
karşılaştırılmıştır.
2015-2019
yıllarını
kapsayan
sonuçlar
incelendiğinde, 29-Motorlu kara taşıtı, treyler
(römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
sektörü için OSB içinde yer alan firmaların OSB
dışında bulunanlara göre;
 net satışlarda %101,4 daha fazla artış
gerçekleştirdiği,
 toplam aktiflerde %53,5 daha fazla artış
ortaya koyduğu ve
 çalışan sayısında ise %28,3 daha olumlu bir
değişim gösterdiği
tespit edilmiştir. Bu bulgulara dayanarak; OSB
içinde yer almanın, firmalar üzerinde olumlu bir
etki
oluşturduğu
değerlendirmesinde
bulunulabilir.
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