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Dış Ticaret Müsteşarlığı olarak hayata geçirdiğimiz “İhracata Dönük 
Üretim Stratejisi” ile ülkemizde yerleşik tüm firmalarımızın dış ticaret 
odaklı bir bakış açısı ile küresel düşünmelerine uygun bir zemin 
oluşturmaya çalıştık. Yalnızca iç pazarda değil küresel ölçekte rekabet 
edebilen Türk sanayinin varlığını, ülkemizin sürdürülebilir büyümesinin 
temel unsuru olarak görüyoruz.    

Bu kapsamda ilk olarak “İl İl Dış Ticaret Potansiyeli” çalışmamız ile 
illerimizin potansiyelini, rekabetçilik seviyesini, ihracatta sıçrama 

kabiliyetlerini, ürünlerini hangi pazarlara yönlendirmeleri gerektiğini detaylı analiz ettik.

Bu sayede il seviyesinde ihracat yol haritalarını ortaya koyduk.

“Küresel Ticarette Türkiye’nin Yeniden Konumlandırılması-Dış Ticarette Yeni Rotalar” isimli 
bu çalışmamız ise, il bazında belirlediğimiz mikro haritaları, makro çerçevede desteklemek 
üzere hazırlanmıştır.

Çalışma ile dünya ticaretinin %90’ını temsil eden 73 ülkenin 1243 sektörü ayrıntılı analiz 
edilmiş, her bir ülke ve sektör özelinde Türkiye’nin ihracat potansiyeli ortaya konmuştur. 
Buna göre Türkiye’nin küresel kriz sonrasında değişen ticaret dinamikleri doğrultusunda 
öncelik vermesi gerektiği ihracat pazarları tespit edilmiştir. Aynı zamanda her bir ülke 
özelinde ihracat potansiyelimizin olduğu kritik sektörler belirlenmiştir.

Ülkeler bazında gelişme potansiyeline sahip olan sektörler incelendiğinde, Türkiye’nin 
aslında pek çok ülkeye oldukça sofistike ve teknoloji seviyesi yüksek ürünlerin ihracatında 
önemli bir atılım gerçekleştirebileceği anlaşılmaktadır. Önemli olan sektörlerimizin bu 
potansiyelini harekete geçirecek uygun destek ve teşvik mekanizmalarını yürütebilmektir.

Özellikle belirlediğimiz potansiyel sektörlerde başta Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere, 
Güney Asya ve Latin Amerika ülkelerine uygun mekanizmalar ile ürünlerimizin 
yönlendirilmesi, Türkiye’nin ihracatına ivme kazandıracaktır.

Bu kapsamda söz konusu iki çalışma, Türkiye’nin ihracat potansiyelini harekete geçirme 
noktasında sanayicimize ve ihracatçımıza yol gösterecek, “rehber” olacaktır.  Aynı zamanda 
ihracat politikamızın şekillendirilmesinde bu çalışmalar önemli başvuru kaynakları 
olacaktır.     

Ülkemiz ekonomisine yararlı olması dileğiyle…

Zafer ÇAĞLAYAN
Devlet Bakanı
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METODOLOJİ 
 

VERİLER 
 
Çalışmada, 3 ayrı kaynaktan veri temin edilmiştir.  

 Uluslararası karşılaştırmalar için UN-COMTRADE verisi (SITC-Rev.2, 4 basamak; 289 

ülke içerisinden verileri bulunan 139 ülke; 774 sektör) 

 DTM verileri (260 ülkeye yaptığımız ihracatın 1037 sektörü içeren dağılımı)  

 CEPII tarafından çeşitli uyumlaştırmalar yapıldıktan sonra HS-6 basamak 

sınıflandırılmasına göre yayımlanan BACI veritabanı (Bu veritabanında hem ihracatçı 

ülkenin hem de ithalatçı ülkenin kayıtları incelenerek COMTRADE verilerine gerekli 

uyarlamalar yapılmaktadır).  

YÖNTEM 
 
Harvard Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Merkezi Direktörü Ricardo Hausmann ile MIT 

öğretim görevlisi Cesar Hidalgo’nun1 geliştirmiş oldukları yöntem temel olarak genetik, fizik 

gibi alanlarda kompleks sistemleri anlamak üzere kullanılan network modelini temel 

almaktadır. Sözkonusu yöntem aracılığıyla ihracata konu ürünlere odaklı sanayi politikaları 

oluşturulması kolaylaşmaktadır. 

 

Yerel dinamikleri tespit etmeye çalıştığımız “İl İl Dış Ticaret Potansiyeli” çalışmasının 

ardından “Küresel Ticarette Türkiye’nin Yeniden Konumlandırılması-Dış Ticarette Yeni 

Rotalar” isimli çalışma ile Türkiye’nin ihracat kapasitesi bir bütün olarak ele alınmıştır. 

Böylelikle sanayi ve ticaret politikalarında ilerleme potansiyeli olan sektörlerin ve dolayısıyla 

ilgili girdilerin seçiminde öncelikli olarak geliştirilebilecek ve desteklenebilecek alanların 

belirlenebilmesi hedeflenmektedir. 

                                                            
1 "The Product Space Conditions the Development of Nations" 

CA Hidalgo, B Klinger, A‐L Barabasi, R Hausmann;Science (2007) 317: 482‐487;  
"A Network View of Economic Development" CA Hidalgo, R Hausmann Developing Alternatives (2008) 12(1): 5‐10;  
"Country Diversity, Product Ubiquity and Economic Divergence" 
R Hausmann, CA Hidalgo, Harvard CID Working Paper 201 (2010) 
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Harvard Üniversitesi Profesörü Ricardo Hausmann ve MIT öğretim görevlisi Cesar Hidalgo, 

2010 yılında bahsekonu çalışmalarına iki önemli katkıda daha bulunmuşlardır. Bir ülkenin 

ihracat yaptığı ürünlerin çeşitlilik, sıradanlık, sofistikasyon ve sıçrama kabiliyetleri 

belirlenebilmekte; başka hangi ürünlerin üretebileceğinin öngörüsü yapılabilmektedir. 

“Küresel Ticarette Türkiye’nin Yeniden Konumlandırılması-Dış Ticarette Yeni Rotalar” isimli 

çalışmada anılan akademisyenler ve ayrıca yurtiçinden birçok kamu kurumunun görüşlerine 

başvurulmuştur. 

 Çalışmada, dünya ihracatından %0.1 ve daha fazla pay alan ülkelerle olan dış 

ticaretimiz özellikle ihracat boyutuyla incelenmiştir. Ancak hızla artan ithalat ve dış 

ticaret açığımızın yarattığı yapısal sorunların daha iyi anlaşılmasını teminen 

çalışmamızın bir bölümünü ilgili ülkeden yaptığımız ithalatta bağımlılık gösterdiğimiz 

sektörlerin tespit edilmesine ayrılmıştır.  

 Çalışmanın hazırlıklarında, seçilen 73 ülke ile dış ticaretimizin seyrinde kamunun daha 

fazla yol gösterici olması hedefiyle yola çıkılmıştır. “İl İl Dış Ticaret Potansiyeli” 

çalışmasında olduğu gibi temel amacımız mevcut üretim ve ihracat kapasitemiz ile 

kısa sürede doğru pazar ve sektörlerin belirlenmesidir. Ayrıca, her iki çalışma ile orta 

ve uzun vadede gelişme ve ortaya çıkma potansiyeli taşıyan sektörlerin tespit 

edilerek, sanayi ve dış ticaret politikalarımıza bütüncül yaklaşılması amaçlanmaktadır.  

KAPSAM 
 
Seçilen 73 ülkenin ülkemiz ile ticari ilişkileri dört alanda analiz edilmiştir. 

1. Birinci Bölüm, ilgili ülkenin dünya ticaretinden talep ettiği miktar ve oranlar ile dünya 

ihracatında söz sahibi olduğu tutarı belirlemek için temel göstergelerin incelenmesine 

ayrılmıştır. Ancak burada asıl hedeflenen ilgili ülkenin pazar potansiyeline genel 

olarak bakılması ve ülke pazarında mevcut oyuncuların belirlenerek sözkonusu 

ülkede talep edilen belli başlı sektörlerin tespit edilmesidir. Ülkelerin dış dünyadan 

satın aldığı ürünlerin belirlenmesi, ülkede yerleşik tüketim dinamiklerinin daha iyi 

anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu ülkede başarılı olmuş ve ülkeye büyük miktarda 

ihracat yapabilmiş ülkelerin incelenmesi başka bir detaylı çalışmanın konusu olup, bu 

türden incelemeler halihazırda İGEME yapısı altında kurulmuş “ülke masaları” 

tarafından takip edilmektedir.  
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Birinci bölümdeki analizler 2004,2007 ve 2009 yılları değişimlerinin incelenmesi ile 

yapılmıştır. Bu vesileyle 2008 yılında gerçekleşen krizden önceki ve sonraki dönemlerde 

dünya ticaret desenlerinin yönelim seyrinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

2. İkinci bölümde, 2009 ve 2004 yılları itibariyle ilgili ülke pazarlarında faaliyet gösteren 

Türk ihracatçılarının rekabet güçleri açısından en kuvvetli oldukları sektörler 

belirlenmiştir. Belirlenen sözkonusu sektörler, anılan ülkeye ihracatımızda iki taraflı 

açıklanmış mukayeseli üstünlüğe (bRCA) sahip olduğumuz sektörler arasından en 

rekabetçi olduklarımızı temsil etmektedir (Bu bölümün analiz safhasında 4 basamakta 

1243 sektör kullanılmış olup raporlama aşamasında sektörlerin 2 basamaktaki üst 

sektörlerinin adları kullanılmıştır). bRCA değerleri; aynı yılda aynı sektörün A 

ülkesinin B ülkesine yaptığı ihracattaki payının, B ülkesinin toplam ithalatı içindeki 

payına bölünmesiyle elde edilmiştir. 

 

Daha sonra, ilgili ülkeye yaptığımız ihracat, UNIDO’nun ihracata tabi olan sektörlerin 

teknolojik sınıflandırılması kapsamında kategorize edilmiştir        (doğal kaynağa dayalı, 

düşük teknoloji, orta teknoloji ve ileri teknoloji olmak üzere). UNIDO’nun sınıflandırması SITC 

Rev.2 için hazırlanmış olup, söz konusu sınıflandırmadaki tüm sektörleri içermemektedir. 

Teknolojik dağılım hesabında kategorilendirilmemiş sektörlerin kategorilendirilmiş olanlarla 

aynı şekilde dağıldığı varsayımı yapılmıştır.  

Bir sonraki aşamada, ülkeye yaptığımız ihracatın çeşitlilik, sıradanlık ve sofistikasyon 

performansları incelenmiştir. Böylelikle, çeşitlilik endeksi ile ülkemizin 2004, 2007 ve 2009 

yıllarında ilgili ülkeye ihracatında bRCA değeri 1’den büyük olan sektör sayısı tespit 

edilmektedir.  

İhracatta sıradanlık performansı endeksi hesaplanırken; önce her bir sektörün sıradanlık 

değeri hesaplanmıştır. Sektörlerin sıradanlık değerleri sadece ülkemiz için hesaplanmıştır. 

Burada hesaplanmak istenen ülkemizin ihracatının sıradanlığı olduğundan ülkemizin ihracat 

sepetinde yer alan sektörlerin ülkemiz için ne kadar sıradanlık arz ettikleri incelenmiştir. Bir 

ürünün bRCA değeri 1’den büyük olarak ihraç edildiği ülke sayısı o ürün ya da sektörün 

sıradanlığını vermektedir. İkinci aşamada ise ülkemizin belirli bir ülkedeki sıradanlığını 

hesaplamak için o ülkeye ihraç ettiğimiz sektörlerin sıradanlık değerlerinin ortalaması 

alınmaktadır. Böylelikle 2004, 2007 ve 2009 yıllarında ilgili ülkeye yaptığımız ihracatın 

sıradanlık seviyeleri tespit edilebilmektedir. Türkiye’nin ilgili ülkeye yaptığı ihracatta 

mukayeseli üstünlüğe sahip olduğu ürünlerin sıradanlık değerinin düşük çıkması bu ülkeye 

diğer ülkelere kıyasla daha nitelikli ve/veya nadir ürünler ihraç ettiğimizi göstermektedir.  
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Ülkemizin 2008 krizi öncesi ve sonrası ilgili ülkeye yaptığı ihracatın sofistikasyon 

performansının hesaplanması için kullanılan endeks bir çok alt endeksten oluşmaktadır. 

Öncelikle, sektörlerin sofistikasyon değerlerini temsil eden PRODY değişkeni 

hesaplanmaktadır. Bunun için ilgili sektörde ihracat yapan ülkelerin kişi başına milli gelirleri 

açıklanmış mukayeseli üstünlük (RCA) değerleri ile ağırlıklandırılmaktadır.  Sektörlerin 

PRODY değerleri hesaplandıktan sonra; ilgili ülkeye ihracat gerçekleştirdiğimiz her bir 

sektörün PRODY değeri ülkeye yapılan ihracattaki payı ile ağırlıklandırarak (çarparak) tüm 

ihracat sektörlerimize ilişkin ortalama sofistikasyon değeri hesaplanmaktadır. Böylelikle ilgili 

ülkeye yaptığımız ihracat sepetindeki ürünlerin toplamına ortalama bir sofistikasyon değeri 

belirleyebilmiş oluyoruz. Bu nedenle, ülke karnelerinde 2009,2007 ve/veya 2004 yıllarına ait 

sofistikasyon değerleri ve sıradanlık değerlerinin seyirleri ile yıllar itibariyle ihracat ürün 

sepetimizin niteliğini kıyaslama imkanı doğabilmektedir. Sofistikasyon değerinin yükselmesi 

ilgili ülkeye daha kompleks diğer bir deyişle gelişmiş ülkelerin ihracat sepetlerinde yer alan 

ürünlere benzer yapıda ürünler ihraç edebildiğimize işaret etmektedir. 

İkinci bölümün son kısmında, ülkemiz ihracatçılarının ilgili ülke pazarına nüfuz etme 

oranındaki başarısı analiz edilmeye çalışılmıştır. İlk tabloda ayrıca, bRCA değerinin RCA 

değerinden yüksek olduğu sektör sayısı hesaplanarak ilgili ülkede dünya ortalamamızın 

üzerinde rekabetçi ihracat başarısı gösterdiğimiz pazar gücümüz tespit edilmiştir. Bu nedenle 

son kısımda hesapladığımız sektör sayıları rekabetçi olarak ihracat yaptığımız sektör 

çeşitliliğinden farklı sonuç verebilmektedir. 

Son kısımda, 1243 sektör arasında Türkiye’nin 2009 yılında tüm dünyaya gerçekleştirdiği 

ihracat ürünlerinin gelişme trendi ile ilgili ülkenin tüm dünyadan yaptığı ithalat sepetinin 

değişiminin sektörel olarak ne derece örtüştüğü regresyon analizi ile açıklanmaya 

çalışılmıştır. Oluşturulan denklem sonucunda sözkonusu tamamlayıcılık oranını açıklayan 

regresyonun R-kare değeri, bize ülkelerarası ticarette örtüşme oranını vermektedir. Daha  

sonra 2004 ile 2009 yılları arasını iki döneme ayırarak tamamlayıcılık değişim oranları 

bulunmuştur. 

3. Üçüncü bölümde ilgili ülkeye ihracatta potansiyel oluşturan sektörler ve sözkonusu 

muhtemel sektörlerin ihtiva edebileceği olası pazar hacimleri hesaplanmıştır. Bu 

bölümde kullanılan veriler HS formatında ve 4 basamakta derlenmiş olup, Türkiye’nin 

ilgili potansiyel sektörde ihracat yaptığı ürünlerin değişimleri ile bahsekonu ülkenin 

aynı potansiyel sektörde yaptığı ithalatın seyrini iki farklı eksende incelemektedir. 

Bahse konu hesaplamaların ortanca değerleri alınarak 2 eksenin oluşturduğu 

inceleme dört bölmeye ayrılıp, incelemeye konu olacak kuzey-doğu bölmesi asıl  
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potansiyel ihracat artışı olabilecek sektörleri konumlandırmaktadır. Burada kuzey-

doğu bölmesi iki taraflı açıklanmış mukayeseli üstünlüğün 0’dan büyük olduğu alana 

karşılık gelmektedir. Ancak, anlamlı bir büyüklüğe erişmiş olan ihracatın potansiyeline 

ulaşma ihtimali daha yüksek olacağından; 

-- bRCA değerinin 0.2 ila 1 arasında olduğunu tespit ettiğimiz sektörler mavi ile 

-- bRCA değerinin 1’den büyük olduğunu tespit ettiğimiz sektörler grafikte kırmızı ile 

gösterilmiştir. 

Mavi ile gösterilen sektörler gelişme potansiyeli olan sektörlerdir. Hem Türkiye’nin 

ihracatında hem de partner ülkenin ithalatında önemli bir paya sahip olup ikili 

ticaretimizin gelişemediği sektörleri potansiyel sektör olarak adlandırmaktayız.  

 

4. Son bölümde ise öncelikle ilgili ülkeden ithalatta öne çıkan sektörler belirlenerek, söz 

konusu sektörlerin ithalatında bahse konu ülkeden yaptığımız ithalat miktarı ve anılan 

sektörlerde ilgili ülkenin payı tespit edilmiştir. 

Daha sonra, ilgili ülkeden yaptığımız ithalat, UNIDO’nun ihracata tabi olan sektörlerin 

teknolojik sınıflandırılması kapsamında 4 alanda kategorize edilmiştir. 

 

Bu bölümde ayrıca çalışmalarını sürdürdüğümüz “Girdi Tedarik Stratejisi” ve başlıca 

hedeflerimizin çerçevesini çizmekte olan “İhracata Dönük Üretim Stratejisi” temelinde 

mikro çalışmalara zemin oluşturmak için ithalattaki pazar bağımlılığımız incelenmiştir.  

 

Bir sektörde yaptığımız ithalattaki etkili ve belirleyici olan ülkeler Herfindahl–Hirschman 

Endeksi(HHI)’nin kullanılması ile oluşturulmuştur. Söz konusu endeks her sektörün toplam 

ithalatında ülkelerin aldığı payların karelerinin toplanmasıyla elde edilmektedir. Bağımlı 

olunan ülkeleri tayin etmek içinse 1/HHI değeri tam sayıya yuvarlanmaktadır. Her bir yıla 

ilişkin elde edilen bu skor ilgili sektörün o yıla ilişkin “eşdeğer ithalat yapılan ülke” sayısını 

vermektedir. 

Daha sonra 2007,2008 ve 2009 yılları arasında ilgili sektörde aynı ülkeden ithalat yapılması 

durumunda söz konusu ülkenin sektördeki ithalatta “etkili” olduğu;  ülkenin hem üç yıl 

ardarda listede yer alıp hem de sektörün ithalatındaki tek etkili destinasyon olması 

durumunda ise ithalatımızda “belirleyici” olduğu belirtilmiştir. İthalatımızda etkili ve belirleyici 

oldukları sektör sayılarına göre ülkeler sıralandıktan sonra ilgili ülkeye bağımlılık derecemiz 

belirlenebilmektedir. 

 



 



MAKRO
GÖRÜNÜM
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MAKRO GÖRÜNÜM 

 
Çalışmada temel olarak 5 soruya cevap aranmıştır. Bu sorular Türkiye’nin küresel düzeyden 

başlayarak ülkeler bazına inmek suretiyle ticaret potansiyelini ne derece kullandığının tespiti 

ile başlamakta ve sonrasında öncelikli bölge, ülke ve sektörlerin tespiti ile son bulmaktadır. 

Amaç, Ekonomik Bakanlığı’nın yeni dönemde sektörel ve bölgesel önceliklerini tespit etmeye 

çalışmak ve bu kapsamda Bakanlığın sahip olduğu mekanizmaların bu öncelikler 

çerçevesinde dizayn edilmesine imkan tanıyacak önermelerde bulunmaktır.  

Çalışmada “potansiyel pazarlar ve sektörler”, iktisadi ve ekonometrik modellemeler 

kullanılmak suretiyle tespit edilmiştir. Aynı zamanda çalışmanın bu çıktıları İhracatı 

Geliştirme Uzmanları tarafından her bir ülke ve sektör özelinde incelenmiş ve bu şekilde nihai 

şekli verilmiştir. 

Çalışmada dünya ticaretinden %0.1’den fazla pay alan ve aynı zamanda Türkiye’nin 

ihracatının yaklaşık %90’ını oluşturan 73 ülke, temel olarak “Veriler ve Metodoloji” 

bölümünde ayrıntılı açıklanan metodoloji baz alınarak incelenmiştir. İncelenen 73 ülkenin her 

biri için Türkiye’nin ihracatında potansiyel arz eden ilk 25 sektör tespit edilmiştir (Kimi ülkeler 

için bu sayı 25’den düşük olabilmektedir). Bu sektörlerin tespitinde; Türkiye’nin ilgili ülkeye 

ihracatında sektörel rekabet avantajları, her bir sektörde Türkiye’nin küresel rekabetçiliği, 

ülkenin her bir sektörde dünyadan yaptığı ithalat miktarı, Türkiye’nin ülkeye ihracat miktarı, 

her bir sektörün sofistikasyon değeri olmak üzere 5 farklı gösterge değerlendirmeye 

alınmıştır. Potansiyel sektörler; her bir ülkeye ihracatta önemli bir rekabet avantajı elde etmiş 

olduğumuz sektörlerden ziyade halihazırda ülkeye ihracatta belli bir performans eşiğini aşan 

ve bu performansı artırma imkanına sahip olduğu görülen sektörleri kapsamaktadır.    

Bu şekilde tespit edilen potansiyel sektörler, hali hazırda Türkiye’nin üretimini ve ihracatını 

yaptığı ürünleri esas almaktadır. Çalışma ile ulaşılmak istenen hedef; ihracatında rekabetçi 

avantaj elde edebileceğimiz potansiyel sektörlerimizi tespit etmek ve bu sektörlerimizi doğru 

pazarlara yönlendirmektir. Bu amaçla çalışmada cevabı aranan sorular şunlardır:   
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1‐TÜRKİYE İHRACAT POTANSİYELİNİN NE KADARINI KULLANIYOR? 
 

1995-2009 yıllarına ilişkin dünya verisi baz alınarak, ülkelerin ihracat sepetlerinin 

sofistikasyonu, nüfusları ve gayri-safi yurtiçi hasılaları ile ülkelerin ihracat miktarları 

arasındaki ilişkiyi ekonometrik olarak incelediğimizde, Türkiye’nin mevcut durumda ihracatını 

%30 artırma imkanına sahip olduğu sonucu çıkmaktadır. İhracat miktarı yerine, kişi başına 

düşen ihracat miktarını aldığımızda dahi, mevcut durumda Türkiye’nin ihracatını %23 artırma 

potansiyeline sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

Bu sonuçtan hareketle Türkiye’nin mevcut imkan seti ile daha nitelikli, teknolojik seviyesi 

yüksek ve sofistike ürünlerin ihracatına ağırlık vermesi durumunda, yukarıda bahsedilen 

potansiyelini harekete geçirebileceği anlaşılmaktadır.  

1995-2010 yılları arasındaki son 15 yıllık dönemde Türkiye’nin ihracatının durumunu ortaya 

koyan aşağıdaki grafikler aslında Türkiye’nin bu dönemde ne derece önemli bir dönüşümü 

hayata geçirdiğini bize göstermektedir. “Tree Map” yöntemi ile çizilen 2 grafikten ilki 

Türkiye’nin 1995 yılındaki ihracatını, ikincisi ise 2009 yılı ihracatını göstermektedir.  

Dikdörtgenlerin içindeki her bir renk farklı bir sektörü temsil etmekte ve renklerin koyuluğu da 

o sektörde Türkiye’nin küresel ölçekte rekabet gücünün boyutunu ortaya koymaktadır. 10 

farklı Leamer sınıflandırması kullanılarak çizilen grafiklere göre Türkiye’nin 1995 yılında 

ihracatının önemli bir kısmı emek yoğun sektörlerce gerçekleştirilmiş ve makine sektörünün 

ihracat içindeki payı da oldukça sınırlı bir seviyede kalmıştır. 2009 yılına geldiğimizde ise 

otomotivi de içine alacak şekilde gösterilen makine sektörü, Türkiye’nin ihracatının çok ciddi 

bir kısmını teşkil eder hale gelmiş ve ihracatımız içinde emek yoğun sektörlerin payını 

geçmiştir. Aynı zamanda makine sektörünün ürün çeşitliliği olarak 2009 yılı itibari ile çok 

önemli bir seviyeye ulaştığını, açık mavi ile gösterilen sektörün kendi içinde çok sayıda 

kutucuk içermesinden anlıyoruz.    

1.Türkiye ihracat potansiyelinin ne kadarını kullanıyor?

2.Ülke ve bölgeler bazında ihracat performansımız nasıldır?

3.Türkiye, başlıca ihracat partnerleri ile olan ticaretinde potansiyelinin ne kadarını kullanıyor?

4.Yeni dönemde Türkiye’nin öncelikli bölgeleri ve pazarları nerelerdir?

5.Öncelikli pazarlarda potansiyel arz eden sektörler hangileridir?
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TÜRKİYE İHRACATI‐1995 

 

TÜRKİYE İHRACATI‐2009 

 

Benzer şekilde 2002-2010 yılları arasında Türkiye’nin ihracatının teknolojik yapısını 

incelediğimizde de bu dönüşüm görülmektedir. Buna göre 2002 yılında toplam ihracatımız 

içinde doğal kaynağa dayalı ve düşük teknolojili ihracatın payı %63 iken 2010 yılında bu oran 
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%56’ya gerilemiştir. Buna karşılık orta ve yüksek teknolojinin payı 2002 yılında %37 

seviyesinden %44’e yükselmiştir. Diğer bir ifade ile Türkiye’nin ihracatının teknolojik 

seviyesinde son 8 yılda yaklaşık %20’lik bir artış meydana gelmiştir.    

Aynı dönemde Türkiye’nin dünyadaki konumuna baktığımızda, orta ve ileri teknolojili ürün 

ihracatında Türkiye’nin 28. sıraya yükseldiğini görmekteyiz.   

Ne var ki, aşağıdaki tablodan görüleceği üzere Türkiye’nin orta ve ileri teknoloji ürün ihracatı 

milyon dolar olarak yıllar itibariyle artış göstermekle birlikte toplam ihracatımız içinde orta ve 

ileri teknolojinin payı 2006 yılından itibaren %44 bandına oturmuş ve çok küçük değişimler 

göstermek suretiyle aynı banda devam etmektedir.  

 

Bu noktada ihtiyacımız olan Türkiye’nin; 

- mevcut pazarlarda ürün çeşitlendirmesi yapması,  

- yeni pazarlara, dünya ticaretinde rekabetçi avantajının olduğu sektörler özelinde 

nüfuz etmesi, 

- geleneksel pazarlarına yaptığı ihracatının sofistikasyonunu artırmasıdır. 

2‐ÜLKE ve BÖLGELER BAZINDA İHRACAT PERFORMANSIMIZ NASILDIR? 
 
Çalışmada öncelikle Türkiye’nin ihracatta hangi pazarlarda önemli bir performans sergilediği, 

hangi pazarlarda performansının düşük olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 

Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere son 6 yıllık dönemde Türkiye’nin partnerleri ile olan 

ticaretine baktığımızda; Azerbaycan, Irak ve Bulgaristan’a ihracatta Türkiye’nin ihracat  

sepetini farklı rekabetçi ürünler ile doldurduğunu görmekteyiz. 1243 sektörden Azerbaycan 

869 sektörde, Irak’a 844 sektörde, Bulgaristan’a 712 sektörde rekabetçi ihracat yapan  
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Türkiye’nin ihracat pazarlarından rekabetçi ürün sayısının en fazla olduğu ilk 10 

destinasyonun yıllar itibariyle çok değişmediği görülmektedir. Tabloda dikkati çeken ülke ise 

Libya’dır. 2004’te 16’ıncı sıradan 2007’ye 14’üncülüğe ve 2009 yılında 7’nci sıraya yükselen 

Libya pazarında Türkiye istikrarlı bir ihracat gelişimi yakalamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu noktada Türkiye’nin ihracatına ilişkin bir diğer tespit, Doğu ve Güney Doğu Asya ülkeleri 

ile Amerika kıtası ülkelerine ihracatta rekabetçi ürün sayısının oldukça düşük olduğudur. 

Türkiye’nin ihracat pazarlarından rekabetçi ürün sayısının en az olduğu ilk 10 destinasyonun 

yer aldığı aşağıdaki tablodan görüleceği, en az rekabetçi ürün ihraç edebildiğimiz ülkeler 

sırasıyla Kosta Rika, Japonya, Hong-Kong ve Meksika’dır.   

    
ÜLKE  

2009 
Çeşitlilik 
Değeri 

 
Sırası 

2007 
Çeşitlilik 
Değeri 

 
Sırası 

2004 
Çeşitlilik 
Değeri 

 
Sırası 

Kanada  45  63  40  64  47  55 

Filipinler  45  64  36  67  42  59 

Yeni Zelanda  44  65  44  60  39  61 

Ekvador  38  66  37  66  28  68 

Venezüella  38  67  33  68  31  65 

Vietnam  34  69  40  65  29  67 

Meksika  33  70  30  69  28  69 

Hong Kong  32  71  27  70  22  72 

Japonya  29  72  26  72  26  70 

Kosta Rika  18  73  13  73  15  73 

 

Yukarıda hem Doğu ve Güney Doğu Asya’ya hem de Amerika kıtasına Türkiye’nin ihraç ettiği 

rekabetçi ürün sayısının düşük olduğu tespitini bir adım ileri götürüldüğünde, karşımıza daha  

 

 
ÜLKE 

2009 
Çeşitlilik 
Değeri 

 
Sırası 

2007 
Çeşitlilik 
Değeri 

 
Sırası 

2004 
Çeşitlilik 
Değeri 

 
Sırası 

Azerbaycan  869  1  801  1  869  1 

Irak  844  2  757  2  736  2 

Bulgaristan  712  3  757  3  732  3 

İran  663  4  547  8  585  7 

Romanya  634  5  706  4  697  4 

Yunanistan  591  6  591  6  587  6 

Libya  589  7  435  14  366  16 

İsrail  579  8  584  7  622  5 

Kazakistan  563  9  644  5  572  8 

Mısır  514  10  509  9  491  10 
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farklı bir tablo çıkmaktadır. Aşağıdaki grafikten görüleceği üzere Türkiye’nin Latin Amerika 

ihracatı az sayıda ancak geleneksel ihraç ürünlerine dayanırken, çoğunluğu Doğu ve Güney 

Asya’daki Çin, Hong-Kong, Japonya, Vietnam, Kore, Singapur, Tayland, Endonezya ve 

Malezya’ya yine az sayıda ve ancak Latin Amerika’dan farklı olarak geleneksel ihraç 

ürünlerimizin dışındaki ürünleri ihraç ettiğimiz anlaşılmaktadır. 

 

Sonuç olarak, yukarıda incelenen her iki bölgeye olan ihracatımızda çeşitlendirmeyi 

gerçekleştirememiş olmakla birlikte, 2004 yılından itibaren değerlendirdiğimizde bu iki 

bölgedeki belirli ülkelere ihracatımızda rekabetçi açıdan mesafe kat ettiğimiz anlaşılmaktadır. 

Buna göre 2004-2009 yılları arasında ihracata konu rekabetçi ürün sayısında %25’den fazla 

artış yaşanan ülkeler arasında Arjantin, Tayland, Endonezya, Hong-Kong, Bangladeş, 

Kolombiya, Brezilya, Ekvator ve Peru başta gelmektedir. Aynı dönemde ABD’ye ve 

Kanada’ya ihracatımızda rekabetçi ürün sayısında sırasıyla %16’lık ve %4’lük bir gerileme 

söz konusudur. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, Türkiye’nin Latin Amerika ve Doğu Asya 

ülkeleri ile olan ticaretinde rekabetçi konumunun yükseldiği ancak diğer ülkeler ile 

kıyaslandığında halen düşük olduğu anlaşılmaktadır.  
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Amerika kıtasında ABD ve Kanada ise ikili ticarette rekabet gücümüzün düştüğü iki ülkedir. 

Aynı zamanda ABD ve Kanada, Meksika ile birlikte ikili ticarette rekabetçi avantajımızın en 

düşük olduğu üç ülkedir.  

Bununla birlikte ABD ve Kanada açısından önem arz eden bir diğer nokta, bu ülkelere 

yaptığımız ihracatın niteliğidir. Başta ABD olmak üzere Çin, Hong-Kong, Japonya, Hindistan, 

Endonezya ve Kanada’ya ihraç ettiğimiz ürünler, Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden 

önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Bu ülkelere Türkiye özellikli ve diğer ülkelere ihraç ettiğimiz 

geleneksel ürünlerden farklı ürünler ihraç edebilmektedir. Nitekim ABD’ye 2009 yılı 

ihracatımızın %10’una yakını ileri teknoloji ürünleridir. Bu oran 2004 yılının 2 katıdır. Çin ve 

Kanada’ya ihracatta ileri teknolojili ürünlerin payı 2009 yılında 2004’e göre 3 kat artmış, aynı 

dönemde Hong-Kong’a orta teknolojili ihracatın payı %30 artış göstermiştir.  

Bu verilerden son 6 yıllık dönemde, dünyada önemli ithalat pazarları olan ve aynı zamanda 

dünyaya teknolojik ürün satan başlıca ülkelere Türkiye’nin orta ve ileri teknolojili ürün 

ihracatında mesafe kat ettiği anlaşılmaktadır. Yine de Türkiye’nin söz konusu ülkelere daha 

sofistike ürünlerin ihracatına yoğunlaşması gerektiği, her bir ülkeye yaptığımız ihracatın 

sofistikasyonuna baktığımızda net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Buna göre aşağıdaki 

tablodan görüleceği üzere Çin ve Hong-Kong’a ihracatımızın sofistikasyonu, 2009 yılı itibari 

ile incelenen ülkeler içinde en düşük sofistikasyon değerine sahip 3 ülke arasındadır. 

 
ÜLKELER 

2009 
Sofistikasyon 

Değeri 

 
Sırası 

2007 
Sofistikasyon 

Değeri 

 
Sırası 

Vietnam  14.449  69  18.665  46 

Endonezya  13.992  70  15.919  69 

Hong Kong  13.820  71  16.704  65 

Çin  12.848  72  13.823  72 

Danimarka  11.850  73  14.128  71 

 

Aşağıdaki grafikte Türkiye’nin her bir ülke ile olan ikili ticaretindeki sektörel rekabet 

avantajları ile Türkiye’nin bu sektörlerdeki küresel rekabet gücü karşılaştırılmış ve her bir ülke 

için Türkiye’nin dünyadaki performansından daha iyi rekabetçi avantaj elde ettiği sektör 

sayısı tespit edilmiştir. Buna göre Türkiye’nin özellikle sınır komşuları, Kuzey Afrika ve Batı 

Avrupa ülkeleri ile olan ticaretinde önemli sayıda sektörde dünyadaki performansından daha 

iyi bir rekabetçi konuma sahip olduğu anlaşılmaktadır.   
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2004-2009 yılları arasında Türkiye’nin dünyadaki performansından daha iyi rekabetçi avantaj 

elde ettiği sektör sayısındaki değişim her bir ülke için tespit edildiğinde, özellikle ABD hariç 

Amerika kıtası ülkelerine Türkiye’nin ihracatında rekabetçi sektör sayısında artış olduğu 

görülmektedir. 

    

Amerika kıtasında 2004-2009 yılları arasında ihracatçıların ilgisinin en çok artığı ülke 

Brezilya’dır. 2004 yılında 284 firmanın ihracat gerçekleştirdiği ülkeye 2009 yılında ihracat 

yapan firma sayısı 650’ye yükselmiştir. 

Türk ihracatçısı açısından dünya genelinde en popüler destinasyonlar ise sırasıyla Almanya, 

Yunanistan ve Fransa’dır. 
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Popülaritesi en çok artan ihracat destinasyonları: 

- 2004-2009 arasında ihracat yapan firma sayısında en fazla artışın yaşandığı ülkeler 

3326 firma ile Irak, 2687 firma ile Azerbaycan ve 2566 firma ile İran’dır. 

- 2004-2009 arasında ihracat yapan firma sayısı oransal olarak en çok artan ilk üç ülke 

Belarus (%290), Libya (%178), Azerbaycan (%158)’dır.  

Popülaritesi azalan ihracat destinasyonları: 

- 2004-2009 yılları arasında ihracat yapan firma sayısında azalışın yaşandığı yalnızca 

2 ülke bulunmaktadır. Bunlar ABD ve İsrail’dir.    

3‐TÜRKİYE, BAŞLICA İHRACAT PARTNERLERİ İLE OLAN TİCARETİNDE 

POTANSİYELİNİN NE KADARINI KULLANIYOR? 
 
Çalışmada aynı zamanda 1243 sektör bazında, Türkiye’nin her bir ülke ile ticaret 

potansiyeline sahip olduğu sektör sayısı tespit edilmiştir. Aşağıdaki grafikten görüleceği 

üzere sektör sayısı olarak, Türkiye’nin ihracat potansiyelini rekabetçi bir şekilde en fazla 

kullandığı ticaret partnerleri sırasıyla %80 ile Azerbaycan, %78 ile Irak, %77 ile Bulgaristan, 

%68 ile İran’dır.  

 

İhracat potansiyelinin en az kullanıldığı ülkeler ise %2 ile Kanada, Hong-Kong ve 

Japonya’dır. Çin için potansiyeli kullanma oranı %5, ABD’de ise %8’dir. Hindistan’da %11 

olan oran Rusya için %38’dir. 
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Çalışma kapsamında Türkiye’nin ticaret partnerleri olan ülkeler ile tamamlayıcılığı da 

incelenmiştir. Buna göre ülkelerin ithalatları ile Türkiye’nin ihracatı arasındaki sektörel 

örtüşme 2004, 2007 ve 2009 yılları için ayrı ayrı incelenmiştir. Her üç yıl içinde Türkiye’nin 

tamamlayıcılığı en yüksek ihracat partnerleri Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan’dır. 

Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere bu ülkelerin ardından sırasıyla Polonya, Slovakya, 

Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Rusya gelmektedir.   

 

ÜLKELER  2009  Sıra  2007  Sıra  2004  Sıra 

Romanya  51%  1  50%  3  47%  2 

Hırvatistan  51%  2  51%  2  51%  1 

Bulgaristan  49%  3  52%  1  46%  3 

Polonya  46%  4  48%  4  45%  4 

Slovakya  45%  5  45%  9  42%  9 

Portekiz  45%  6  46%  8  45%  5 

Çek Cumhuriyeti  45%  7  46%  7  40%  16 

BAE  44%  8  44%  15  44%  6 

Irak  44%  9  37%  36  33%  37 

Rusya  44%  10  48%  5  43%  8 

 

 

Tamamlayıcılık analizinde ortaya çıkan en önemli nokta, çoğunluğu Doğu Avrupa ülkeleri 

olan Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Slovenya, Belarus, 

Romanya, Ukrayna, Hırvatistan’ın Türkiye ile en yüksek tamamlayıcılık değerine sahip 

ülkeler listesinde ilk sıralarda yer almalarıdır. Buna karşılık Türkiye, Romanya ve Ukrayna 

hariç bu ülkelere potansiyel sektörlerin %50’sinden daha azında ihraç yapmaktadır. Bu 

açıdan tamamlayıcılığımızın yüksek olduğu Doğu Avrupa ülkelerinde Türkiye halen sektörel 

olarak önemli bir potansiyele sahip görünmektedir. 

Ülke İsmi  İhracat Yapılan 

Romanya 71%
Ukrayna  50%
Rusya  38%
Hırvatistan 30%
Macaristan 25%
Belarus  23%
Polonya  19%
Litvanya  16%
Çek Cumhur. 16%
Slovenya  13%
Slovakya  12%



 

  25

DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR 

 

4‐YENİ DÖNEMDE TÜRKİYE’NİN ÖNCELİKLİ BÖLGELERİ VE PAZARLARI 

NERELERDİR? 
 

Çalışma kapsamında Türkiye’nin en yüksek ihracat rakamına ulaştığı 2008 ve küresel kriz ile 

birlikte ihracatının düştüğü 2009 yılları için ayrı ayrı olmak üzere; Türkiye’nin başlıca ticaret 

partnerlerine olan ihracatı; bu ülkelerle olan tamamlayıcılık, bu ülkelere olan uzaklığımız ve 

ülkelerin GSYİH ile birlikte ekonometrik olarak incelenmiştir. Buna göre her iki yıl için yapılan 

regresyon sonucunda da; Polonya, Slovenya, Macaristan, Slovakya, Litvanya, Çek 

Cumhuriyeti, Belarus ve Rusya’ya olan ihracatımızda payımızı artırabileceğimiz ortaya 

çıkmaktadır.  

 

Aynı analizin bir diğer önemli sonucu Türkiye’nin Amerika ülkelerinden Kanada, Venezuela, 

Peru, Kolombiya, Şili, Meksika ve Asya ülkelerinden Vietnam, Çin, Filipinler, Tayland, 

Malezya, Japonya, Kore ve Hong-Kong’un ithalatındaki payını artırabileceğini ortaya 

koymasıdır. Her ne kadar bu ülkelerle olan tamamlayıcılık değerlerimiz görece düşük ve aynı 

zamanda mesafe olarak Türkiye’ye uzak pazarlar olsa da, bu etkilerden arındırdıktan sonra 

dahi Türkiye’nin bu pazarlarda potansiyel ihracat imkanının ortaya çıkması oldukça önemlidir.    

Son olarak analiz sonuçlarından altı çizilmesi gereken husus; Asya ülkeleri özelinde 

Türkiye’nin sahip olduğu ihracat potansiyelinin, Latin Amerika ülkelerine kıyasla daha fazla 

olduğudur.  

İhracatta potansiyel arz eden sektör sayısı ve bu sektörlerin toplam büyüklüğü göz önünde 

bulundurulduğunda ise karşımıza ABD, Almanya ve Çin pazarları çıkmaktadır. Buna göre  

ABD’ye ihracatta Türkiye açısından potansiyel arz eden 111 sektör bulunmakta ve ABD’nin 

bu sektörlerden ithalatı 2009 yılı için 30 milyar doları geçmektedir. Çin için toplam büyüklüğü 

200 milyar dolar olan 68 sektör ve Almanya’nın 239 milyar dolarlık 155 sektörü Türkiye için 

sektörel potansiyel arz etmektedir.  
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İhracatta potansiyel arz eden sektör hacmine göre yukarıda belirtilen ABD, Almanya ve 

Çin’den sonra Doğu Avrupa ülkelerinden 43.2 milyar dolarlık 149 sektörle Polonya ve 154 

sektörle 43 milyar dolarlık Rusya pazarı, potansiyel pazar büyüklüğü en yüksek 2 ülkedir. 

Bunları Çek Cumhuriyeti ve Macaristan takip etmektedir. 

Asya ülkelerinden, Türkiye’nin ihracatında potansiyel arz eden sektör büyüklüğü olarak ön 

plana çıkan 2 ülke Singapur ve Hong-Kong’dur. Söz konusu 2 ülkenin 100 potansiyel 

sektörde toplamda 158 milyar dolarlık bir potansiyel pazar hacmine sahip olduğu 

anlaşılmaktadır.         

Batı Avrupa ülkelerinden potansiyel pazar büyüklüğü olarak Türkiye’nin öncelik vermesi 

gereken ilk 5 ülke ise sırasıyla Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda’dır.    

5‐ÖNCELİKLİ PAZARLARDA POTANSİYEL ARZ EDEN SEKTÖRLER 

HANGİLERİDİR? 

 
Türkiye’nin sahip olduğu potansiyel ihracat imkanını harekete geçirmek üzere, her bir ülke 

özelinde kritik sektörler tespit edilmiştir. Bu sektörler, her bir ülkeye ihracatta önemli bir 

rekabet avantajı elde etmiş olanlardan ziyade hali hazırda ülkeye ihracatta belli bir 

performans eşiğini aşan ve bu performansı artırma imkanına sahip olduğu görülen sektörleri 

kapsamaktadır.  

73 ülkenin her biri için tespit edilen gelişme potansiyeli olan sektörlerin, ülkeler bazında 

farklılaştığı görülmektedir. Bununla birlikte aşağıdaki tabloda yer verilen sektörler, mevcut 

üretim ve ihracat deseni altında Türkiye’nin en fazla sayıda ülkede gelişme potansiyeline 

sahip ilk 10 sektördür.    

 

Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları 

Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet 

Makine, cihaz, cihazların alet ve parçaları 

Eczacılık ürünleri 

Kauçuk ve kauçuktan eşya 

Deri eşya 

Taş, alçı, çimento, amyant, mika vb. maddelerden eşya 

Plastik ve plastikten mamül eşya 

Cam ve cam eşya 

Mobilyalar 
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Bu sektörlerden makine ve elektrikli makine ihracatını, alt sektörler bazında daha detaylı 

incelediğimizde; 

- 32 ülkeye ihracatta “santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları” ve 

“transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar” sektörleri,  

- 30 ülkeye ihracatta “sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri” ve “traktör” sektörleri,  

- 27 ülkeye ihracatta “makine aksam ve parçaları” ve “elektrik transformatörleri, statik 

konvertisörler, endüktörler” sektörleri,  

- 25 ülkeye ihracatta “metalleri dövme, işleme, kesme, şataflama presleri, makineleri” 

sektörleri gelişme potansiyeline sahip sektörler olarak karşımıza çıkmaktadır.    

Ülkeler bazında gelişme potansiyeline sahip olan sektörler incelendiğinde, Türkiye’nin 

aslında pek çok ülkeye oldukça sofistike ve teknoloji seviyesi yüksek ürünlerin ihracatında 

önemli bir atılım gerçekleştirebileceği anlaşılmaktadır. Buna göre örneğin Çin ile ticarette 

Türkiye’nin aşağıdaki oldukça sofistike ürünlerin ihracatında önemli bir potansiyele sahip 

olduğu görülmektedir:   

ÇİN 

Telli telefon‐telgraf için elektrikli cihazlar 

Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar 

Yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makine ve cihazların 
aksamı 
Demir/çelik yassı mamul, soğuk haddelenmiş kaplanmış  

İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam‐parçaları 

Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları 

Kaldırma, istifleme, yükleme, boşaltma makine ve cihazları 

Gemi vinçleri, maçunalar, halatlı vinçler, döner köprüler 

 

Benzer şekilde Hindistan’a ihracatta Türkiye açısından gelişme potansiyeli arz eden ilk 25 

sektör içindeki aşağıdaki ürün grupları sofistikasyon yönüyle ön plana çıkmaktadır: 

HİNDİSTAN 

Kara taşıtları için aksam, parçaları 

Balon, hava gemisi, planör vb. diğer hava taşıtlarının aksam ve parçaları 

Transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar 

Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri 

Kauçuk, plastik eşya imal ve işleme makine ve cihazları 

Demir/çelikten diğer eşya 

Kaldırma, istifleme, yükleme, boşaltma makine ve cihazları 

Metalleri dövme, işleme, kesme makineleri 

Yıkama, temizleme, kurutma, doldurma vb. işler için makine ve cihaz 
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Çalışma kapsamında Cünedioğlu ve Yücel (2011)2 tarafından; gravity modele dil ve din 

değişkenlerinin eklenmesi suretiyle kültürün, iki ülke arasındaki ticaret hacmi üzerindeki 

etkisinin ölçüldüğü modelden de yararlanılmıştır. Dünya ihracatının %99’unu gerçekleştiren 

130 ülkenin ikili ticaret dinamiklerinin, 1962-2009 yılları için incelendiği bu çalışmada aynı dili 

konuşuyor olmanın ikili ticareti artırdığı sonucuna varılmıştır. Söz konusu çalışmanın 

modellemesi kullanılmak suretiyle Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ikili ticaretin, yıllar itibari 

ile beklenen hacmi tespit edilmiş ve aşağıdaki grafiklerde gerçekleşen ticaret hacimleri ile 

birlikte gösterilmiştir. Buna göre örneğin yukarıda Türkiye’nin öncelik vermesi gerektiği tespit 

edilen Avrupa ülkelerinden Almanya ile Türkiye’nin karşılıklı ticaret hacmine baktığımızda, 

beklenen değerin altında seyrettiğini görmekteyiz. Bu yönüyle Almanya pazarının hem 

ihracat hem de ithalat yönüyle Türkiye açısından halen önemli bir potansiyele sahip olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

İkili ticaret hacmi olarak değerlendirdiğimizde ABD açısından da benzer bir potansiyelden 

söz etmek mümkündür.  

 

                                                            
2 Cünedioğlu, Ekrem ve Yücel, Eray  (2011), “Does Every Stone Fall  in  the Same Way? New Gravity 
Evidence on World Trade”, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 30870 
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ABD pazarında Türkiye açısından potansiyel arz eden sektörleri incelediğimizde, aşağı örnek 

olarak sayılan ve oldukça sofistike olan ürünler özelinde Türkiye’nin ABD pazarına nüfuz 

edebilme kabiliyetinin olduğu anlaşılmaktadır.  

 Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları 

 Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, vantilatör, aspiratör 

 Motorlar için elektrikli ateşleme cihazları 

 Metalleri haddeleme makineleri, bunların silindirleri 

 Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme vb. için makineler 

 Metalleri dövme, işleme, kesme makineleri 

 Demir/çelikten tüpler, borular, içi boş profiller 

 Yüzey aktif organik maddeler 

 

Bir diğer ülke olan Çin ile olan ikili ticarette ise, beklenen ticaret hacminin yakalandığı 

anlaşılmaktadır. Ancak her ne kadar ikili ticarette olması gereken seviye yakalanmış gibi 

görünse de Çin özelinde sorun dış ticaret dengesinin önemli oranda Çin’in lehine olmasıdır. 

 

 

Bu noktada özellikle Çin pazarına sofistike ürünler özelinde nüfuz edilmesi, bu pazarda 

aleyhimize gelişen ticaret dengesine etki etme şansımız olabilecektir. Nitekim Çin’e 

yaptığımızın ihracatın teknolojik deseni ile Çin’den ithalatımızın teknolojik deseni 

karşılaştırıldığında, hali hazırda ileri teknoloji ürünlerin ticaretinde Çin’e karşı bir 

dezavantajımızın olduğu anlaşılmaktadır. 
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   Çin’e 
İhracat 

  Çin’den İthalat  

  Orta 
Teknoloji 

İleri 
Teknoloji 

Orta  
Teknoloji 

İleri 
Teknoloji 

2009  %40  %3  %28  %37 
2004  %60  %1  %28  %34 

 

Çin’e yaptığımız ihracatın sofistikasyonu ve Çin’den ithalatımızın sofistikasyonunu 

karşılaştırdığımızda da benzer bir tablo ortaya çıkmaktadır. Nitekim 2004’ten itibaren 

incelediğimizde Çin menşeli ithal ürünlerin sofistikasyonunun Türkiye’den Çin’e ihraç edilen 

ürünlerin sofistikasyonundan yüksek olduğu gözlemlenmektedir. 

 

Son olarak çalışma kapsamında, 73 ülkenin Türkiye’nin ithalatındaki durumları da analiz 

edilmiştir. Buna göre 2007-2009 yılları arasında 1243 sektörde Türkiye’nin yaptığı ithalatta 

etkili olan ilk 10 ülke aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Buna göre Almanya ve Çin, Türkiye’nin 

ithalatında 500’den fazla sektörde etkili görünmektedirler. Türkiye’nin ithalat yaptığı 

sektörlerin neredeyse yarısına yakınında Almanya ve Çin’in etkili olduğu görülmektedir.   

Ülke  Türkiye’nin İthalatında 
Ülkenin Etkili Olduğu 

Sektör Sayısı 

Sıra 

Almanya  597  1 

Çin  527  2 

İtalya  420  3 

Fransa  256  4 

ABD  203  5 

İngiltere  137  6 

Hollanda  131  7 

Belçika  112  8 

İspanya  112  9 

Hindistan  95  10 
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Son 3 yılda ithalat yaptığımız sektörlerde tek başına belirleyici olan ilk 5 ülkenin aşağıdaki 

tablosundan, Çin’in 76 sektördeki belirleyicilik gücü ile diğer ülkelerden açık ara önde 

olduğunu görmekteyiz. 

 

 

 

   

 

    

 

 

   

Ülkeler  Türkiye’nin İthalatında Ülkenin 
Belirleyici Olduğu Sektör Sayısı 

Çin  76 

Almanya  30 

İtalya  16 

ABD  15 

Hollanda  12 
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