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Başarılı bir ihracat büyümesine ihracat çeşitliliğinde artış eşlik etmektedir. 
1. Türkiye’nin ihracatı 2002’den itibaren başarılı bir performans göstermiştir. Küresel ortamın elve-
rişliliği, yurt içindeki yapısal reformların gelişimi ve daha üretken firmaların varlığı sayesinde, Türkiye mal 
ihracatını 2002 yılında 36 milyar ABD$ düzeyinden 2012’de 150 milyar ABD$ düzeyinin üzerine çıkarmıştır.  
İhracat ABD$ bazında yıllık ortalama yüzde 15 büyüyerek Brezilya, Rusya ve Hindistan’ın ihracatının büyü-
me hızına ulaşmıştır ve ortalama küresel ihracat büyüme oranının yüzde altı puan üzerine çıkmıştır.  

2. Türkiye hem ihracat pazarlarının hem de ihraç ürünlerinin çeşitliliğini arttırmıştır.

•	 İhracat yapılan pazarlar. Türk ihracatçıları, 20001 yılında 90 ülkeye ihracat yaparken, günümüzde 137 
ülkeye ulaşarak eriştikleri pazarları önemli ölçüde genişletmişlerdir. Küresel finansal krizden bu yana, 
geleneksel pazarlarda cansız talep artışı gözlendiği bir dönemde, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile 
Avrupa Serbest Ticaret Birliğine (EFTA) yaptığı ihracatın payı azalmış, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
(ODKA) ile diğer pazarlara yaptığı ihracatın payı ise artmıştır. Bu değişimlere rağmen, AB Türkiye’nin 
en önemli ticaret ve yatırım ortağı olmaya devam etmektedir. AB’ye ihracat yapan firmalar, yüksek bek-
lentilere sahip müşterilere hizmet verme deneyimlerinden yararlanarak ihracatın ODKA’ya yayılmasını 
sağlamışlardır. Ayrıca, AB ile olan güçlü ticaret ve yatırım ilişkilerinden kaynaklanan yayılma etkileri 
- teknolojinin ve yönetim ve pazarlama uzmanlığının yayılma etkileri bunların arasındadır - katma de-
ğerin güçlü bir şekilde arttırılması ve Türkiye’nin ihracat sepetinin geliştirilmesi için gereklidir.

•	 İhraç edilen ürünler. Son on yıllık süreçte, Türkiye’nin ekonomisi büyük ölçüde ucuz emek-yoğun 
olan üretimden sermaye-yoğun ve daha kurumsal üretime geçmiş, dolayısıyla ihracat sepetinin bileşimi 
büyük ölçüde değişmiştir. Türkiye bu on yıllık döneme, büyük ölçüde konfeksiyon ihracatına bağımlı 
olarak girmiştir. Zaman içinde konfeksiyon ihracatının önemi büyük ölçüde azalmış ve yerini, on yıllık 
dönemin ortalarında otomotiv sektörü almıştır. Son dönemlerde ise metal, makine ve - daha az ölçüde 
olmakla birlikte - tarımsal gıda ürünleri, ihracat sepetinde öne çıkmaktadır. Kimyasal maddelerin, özel-
likle plastik ürünlerin ihracatı da son bir kaç yıldır artmaktadır.

Türk ihracatının rekabet gücü artmaktadır. 
3. Türkiye’nin ihracatı, ekonomisi gibi, küresel açıdan daha rekabetçi bir konuma gelmiş-
tir. Türkiye’nin küresel pazarlardaki payı önemli ölçüde artmış, 2002’de küresel ithalatın yüzde 0,55’ini 
oluştururken, 2012’de bu oran yüzde 0,82’ye çıkmıştır.   Firmaların rekabet gücünün, iş ortamının düzen-
lenmesi, altyapının geliştirilmesi ve ülkenin ulusal ve uluslararası ölçekte bağlantılandırılması önlemleriyle 
desteklenerek arttırılması, son on yıldaki en temel özellik olmuştur.  İhracatın rekabet gücü, “bir ülkenin, 
serbest piyasa koşullarında, yurt dışında rekabet edebilen mal ve hizmetler üretip aynı zamanda yurt içi reel 
gelirini koruyup artırabilme seviyesi” olarak tanımlanmaktadır.2  İhracatın rekabet gücünün ölçüleri arasında 
firmaların pazar payı, ihraç edilen ürünlerin teknolojik içeriği veya karmaşıklık düzeyi ve firmaların, daha 
yüksek kalite algısı nedeniyle benzer ürünler için daha yüksek fiyatlar uygulayabilmesi yer almaktadır.

4. İhracatın rekabet gücünün önemli bir göstergesi olan ihracat sofistikeliği, 2007 boyunca gelişim 
göstermiştir.  Türkiye’nin ihracat sofistikeliği, 1997 ile 2007 arasında yaklaşık yüzde 20 kadar artmış, 2009 
yılına kadar bir miktar düşmüş ve 2009’dan sonra tekrar toparlanmıştır.3 Orta teknolojili ihraç ürünlerinin (esa-

1 10 milyon ABD$’dan fazla ihracat yapılan hedef ülkeleri içermektedir
2 Bu, ihracatta rekabet gücünün, OECD tarafından yaygınlaşması sağlanmış standart bir tanımıdır.
3 Bkz. Hausmann, Hwand ve Rodrik (2007).  Bir ülkenin ihracat sepetinin - EXPY olarak ifade edilen - sofistikeliği, ihraç ettiği ayrı ürünler sepetinin 

(PRODY olarak ifade edilir) sofistikeliğinden elde edilir.  Eğer bir ürün, örneğin içten yanmalı bir motor, çoğunlukla zengin ülkeler tarafından üre-
tiliyorsa, bu ürün ‘zengin’ ve sofistike kabul edilir. 

Yönetici Özeti
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sen otomotiv ve otomotiv parçaları) öneminin giderek artması ve bu sektörlerin başlıca ihracat sektörleri olan 
daha az sofistike ürünlerin (konfeksiyon ve tekstil) yerini alması Türkiye’nin ihracat sofistikeliğinin evriminde 
önemli bir rol oynamış ve ülkenin, 2007 yılına kadar Polonya ve Meksika gibi ülkelerle olan “sofistikelik 
açığını” daraltmasına yardımcı olmuştur. 2007 yılından sonra ihracat sofistikeliğinde yaşanan düşüş, kısmen 
2008 yılında ticari mal fiyatlarında yaşanan patlamaya, büyük bir ölçüde de otomotiv ve diğer orta teknolojili 
ürünlerin AB’ye yapılan ihracatındaki düşüşe bağlanabilir.

5. İhraç edilen ürünlerin kalitesi de iyileşmiştir. 2002’de, ihracatın mutlak çoğunluğu (yüzde 64), aynı 
hedef pazara satış yapan tüm rakiplerin fiyatı ile karşılaştırıldığında, fiyat dağılımının en altındaki üçte birlik 
kısımda yer alan bir birim fiyat ile satılan ürünlere yoğunlaşmıştı. 2010 itibarıyla, ürünlerin büyük çoğunluğu 
kalite aralığının ortasında ya da tepesinde satılmaktaydı. İhracat kalitesi, özellikle - makineler gibi - kalite 
standartlarının çok önemli olduğu sektörlerde dikkate değere ölçüde iyileşmiştir.  Daha kaliteli ihraç ürünlerine 
sahip olan ihracatçıların ihracat pazarlarında varlıklarını sürdürmeleri daha olasıdır.

Türkiye, ihracat performansını daha da güçlendirmek istemektedir. 
6. Yetkili makamların 2023 yılına ilişkin iddialı kalkınma vizyonu, ihracat ürünleri açısındanönem-
li bir roloynayacaktır. Türkiye, kişi başına düşen Gayri Safi Yurt içi Hasılasını (GSYH) 25.000 ABD$ ve 
ihracatını 500 milyar ABD$ seviyesine çıkararak 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisinden biri 
haline gelmeyi hedeflemektedir. 2001 yılından bu yana gerçekleştirdiği etkileyici reformları ve küresel krizden 
sonra hızla toparlanan ekonomisi ile, Türkiye bir başarı öyküsü sergilemektedir.  Ülkenin büyüklüğü, coğrafi 
konumu, Doğu ve Batı’ya mükemmel bir şekilde bağlanışı ve genç iş gücü de, bu başarısına katkıda buluna-
bilecek önemli etkenlerdir.  Yine de, ülkenin daha başarılı olabilmesi için, Türkiye ekonomisinin tüm temel 
yapısal özelliklerinin birinci lig standartlarına uygun olması gerekecektir. Bu rapor, Türkiye’nin arz yönlü 
rekabet gücüne odaklanmaktadır; ancak Türkiye’nin başarısı sürdürülecekse, gerekli yatırımlar için - yurt içi 
tasarruflarını arttırmaya yönelik önlemler yoluyla - daha dengeli bir finansman karışımının sağlanmasının da 
eşit derecede öneme sahip olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.4 

7. Türkiye’nin ihracat hedefine ulaşması mümkündür ve bu hedef muhtemelen ülkenin daha yüksek 
bir küresel pazar payına sahip olmasını gerektirecektir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomile-
rin büyümesinde son zamanlarda yaşanan yavaşlama dikkate alındığında, Türkiye, artan küresel talebin ‘çekiş’ 
gücünden son on yılda olduğu kadar fazla yararlanamayabilir. Bu nedenle, sürdürülebilir ve hızlı bir ihracat 
artışının sağlanması ve hükümetin ihracat hedeflerine ulaşılması, Türkiye’nin küresel pazar payını önemli öl-
çüde arttırmasını gerektirecektir. Dolayısıyla bu da ihracatçıların daha cazip fiyatlı - ya da daha yüksek kaliteli 
- mallar üreterek, ürün yelpazelerini küresel pazarda hızlı büyüyen ürünleri kapsayacak şekilde genişleterek 
ve ihracat pazarlarında daha yüksek fiyatlardan satış yapmak için kaliteyi ve teknolojik sofistikeliği arttırarak 
daha rekabetçi bir duruma gelmelerini gerektirecektir. Dolayısıyla bu durum, rekabet gücünün Türk ihracat 
sektörü için çok önemli olduğunu göstermektedir ve üretkenlikte - inovasyondan güç alan ve kaliteye odakla-
nan - sürdürülebilir ve önemli artışlara dayanan bir politika gündemini ortaya çıkarmaktadır. 

Birçok zorluk da vardır. 
8. Yüksek ihracat artışına rağmen, ihracat, son on yılda Türkiye’de gelir artışının temel itici gücü 
olamamıştır. İhracatın GSYH’ye oranı, 1998-2000 döneminde ortalama yüzde 20 iken, 2009-2011 döneminde 
yüzde 23’e çıkmıştır. Bu artış, Rusya hariç, benzer kalkınma düzeyine sahip ülkelerin çoğundan daha azdır. 
Aynı dönem içinde ihracatın GSYH’ye oranı AB125 ülkelerinde yüzde 10, Hindistan’da yüzde 11 ve Çin’de 
yüzde 9 puan artmıştır. 

9. Türkiye, küresel talebi nispeten yavaş büyüyen, orta teknolojili sektörlerde uzmanlaşmıştır. 
Türkiye diğer orta gelirli ülkelerle kıyaslandığında en fazla ihraç edilen ürün çeşitliliğine sahip olmasına 
rağmen, ihraç edilen mallar küresel pazarlarda daha çok ortalama büyümeye sahip mallardır. Bunun yanında 
Türkiye, orta teknolojili ürünlerin ihracatını önemli ölçüde arttırmış, ancak yüksek teknolojili ürünlerin ihra-

4 Bu sorun, ortak bir Dünya Bankası - Kalkınma Bakanlığı (2012) Türkiye Ülke Ekonomik Memorandumunda “Sustaining High Growth:  The Role 
of Domestic Savings” ele alınmıştır. http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/12/17011874/turkey-country-economic-memorandum-cem-
sustaining-high-growth-role-domestic-savings-synthesis-report.

5 AB’ye 2004 ve 2007’de katılan ülkeler.
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catında ilerleme kaydedememiştir. Aslına bakılırsa, emsalleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin ihraç ettiği 
ürünlerinin bileşiminin ihracat büyümesini güçlü bir biçimde aşağı çektiği görülmektedir. Bir başka deyişle, 
Türkiye, yüksek büyümeye sahip ürünlerde karşılaştırmalı bir üstünlüğe sahip değildir. Bu ürünler ülkenin 
mevcut ihracat sepetinden nispeten farklı olduğundan, Türkiye’nin elinde daha dinamik bir ihracat bileşimine 
geçiş yapmak için maliyeti düşük sınırlı alternatif vardır. Aşağıda açıklandığı gibi, ihracat sepetindeki değişik-
likler, yapılacak yatırımlara ve Türkiye’nin nitelikli iş gücünün iyileştirilmesine bağlıdır.

10. Bununla birlikte, Türkiye’nin küresel değer zincirlerinde (KDZ) üst seviyelere çıkması için güçlü 
bir potansiyel mevcuttur. Ekonominin ana sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmaları KDZ’ye başarılı bir 
biçimde entegre olmuşlardır ve Türkiye’nin KDZ’deki varlığı, Meksika ve Brezilya gibi benzer ülkelerden 
daha güçlüdür.  Türkiye, KDZ’nin montaj ve düşük katma değerli segmentlerinde uzmanlaşmış görünmekle 
birlikte, ülkenin varlığının en güçlü olduğu sektörler ortalamadan daha uzun değer zincirlerine sahip olan 
sektörlerdir; bu da söz konusu zincirlerde yükselmek için önemli bir fırsat teşkil etmektedir.  Ayrıca Türkiye, 
değer zinciri ile ilgili faaliyetleri etkili bir biçimde çekmek için önemli bir ön koşulu sağlamaktadır. Türkiye, 
bilhassa benzer gelir seviyesine sahip rakipleri ile karşılaştırıldığında, düşük ticaret maliyetlerine sahiptir ve 
lojistik altyapısı daha gelişmiştir. 

11. Türk imalat sektöründeki nispeten düşük Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) seviyesi, ihracatın 
büyümesi ve ihraç edilen ürün kalitesinin iyileştirilmesi yönünde engel teşkil etmektedir. Sınırlı DYY 
girişi, Türkiye’nin, ileri teknolojiye yakın ve dolayısıyla değer zincirinde yükselmesi muhtemel lider şirket-
lerin sağlayacağı teknoloji ve bilgi yayılma etkilerinden yararlanma yeteneğini azaltacaktır. Elverişli bir iş 
ortamı DYY’nin önemli bir belirleyicisidir ve İş Yapma (Doing Business) göstergeleri, Türkiye’nin rakiplerine 
kıyasla iyi bir konumda olmadığını (69. sırada) göstermektedir. Yakın zamanda yabancı yatırımlar üzerine ya-
pılan bir araştırma, Türkiye’ye daha fazla DYY girişinin sağlanması önündeki ana engellerin mikroekonomik 
olduğunu göstermiştir: vergi ve teşvik politikaları, yasal güvence eksikliği ve kayıt dışı ekonomi, en önemli 
üç etkendir.6 İnovatif kapasite ve uygun nitelikli iş gücü de, yabancı yatırımcıların çekilmesinde önemli rol 
oynayacak olan diğer faktörlerdir. 

12. Türkiye’deki KOBİ’lerin nispeten zayıf ihracat performansı, ihracatın büyümesinin ve gelişmesi-
nin önündeki temel engellerden birisidir. Türkiye’nin firma dağılımı, ülkenin orta ölçekli firmaları arasında 
ihracatın yanı sıra üretkenlik artışı açılarından şaşırtıcı bir dinamizm eksikliği olduğunu göstermektedir, bu 
olguya bu Raporda “Kayıp Orta” adı verilmektedir.7 İhracat büyümesi temelde büyük (ve büyümekte) olan ve 
ihracatçıların ve yerli üreticilerin çoğuna kıyasla önemli ölçüde üretkenlik üstünlüğü ile çalışan firmalar tara-
fından sağlanmaktadır. Bu büyük firmalar hem yoğun hem de yaygın ticaretin büyümesini sağlamakta ve diğer 
firmaları gittikçe daha da geri bırakmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ihracat büyümesi neredeyse tamamen 
ticaretin yoğunlaşmasına dayanmaktadır; çünkü sektördeki yeni kazanımlar (yeni firmalar, ürünler ve/veya pa-
zarlar), sektörden çıkan firmaların, ürünlerin ve pazarların mukabil kayıplarını kapatmak için yeterli büyüme 
sağlamamıştır. Bu durum bir taraftan Türkiye’nin yerleşmiş ihracatçılarının rekabet güçlerinin gittikçe arttığını 
göstermektedir. Diğer taraftan ise, küçük firmaların ihracata başlaması ve ihracatta varlıklarını sürdürmeleri 
konularında bir sıkıntı olduğunu göstermektedir. Küçük firmaların daha dinamik ve dayanıklı orta büyüklükte 
ihracatçılar haline gelmelerine yardımcı olmak önemlidir, çünkü yaygın ticarette daha iyi performans sağ-
lanması, Türkiye’nin uzun vadeli büyümesi açısından kritik olabilir. Ayrıca, beşeri sermayenin yoğun olduğu 
hizmetler, büyüme için gittikçe daha önemli bir hale geldiğinden, gelişmiş ülkelerden elde edilen bulguların da 
gösterdiği gibi, dinamik bir KOBİ sektörünün daha da çok önem kazanması muhtemeldir.

13. Hizmet sektörünün performansı, Türkiye’nin rakiplerinin performansından geride kalmıştır. 
Geçtiğimiz on yılda Türkiye’nin hizmet ihracatı, özellikle - seyahat ve nakliyat hizmetleri hariç - ticari hizmet 
ihracatı yavaş bir büyüme göstermiştir. Rekabet gücü yüksek ürünlerin ihracatı sadece ham madde girdilerine 
erişime değil, aynı zamanda kritik hizmet girdilerine de bağlıdır. Bu kritik hizmet sektörleri,  rekabetçi fiyat-
lara sahip kamu hizmetlerini, maliyet etkin finansal hizmetleri ve diğer ticari hizmetleri kapsamaktadır. İmalat 
sanayi 2007 yılında gayri safi katma değerin yüzde 72’sine karşılık gelirken, hizmet sektörüyle olan ileri ve 

6 YASED. 
7 Buradaki “orta” niteleyicisi, 20-50 çalışana sahip olan şirketleri, yani raporda kullanılan daha kapsamlı orta büyüklükteki şirketler kategorisinin (20 

ile 200 arası çalışana sahip) bir alt kümesini belirtmektedir.
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geri bağlantıları hesaba katıldığında bu pay büyük ölçüde düşmektedir.8 Bu bilgi, hizmet girdilerinin imalat 
sanayi ihraç ürünlerine kattığı değere ışık tutmakta ve rekabet gücüne sahip bir hizmet sektörünün önemini 
göstermektedir. Ticari hizmetler, nakliyat ve dağıtım hizmetleri bilhassa önemlidir. Türkiye’nin hizmet sektö-
rü, sektöre giriş ve fiyat belirlenmesi dahil olmak üzere, rekabetin önünde engel teşkil eden bir çok düzenleyici 
kısıtlamaya tabidir. Hizmet sektörüyle ilgili düzenleyici kısıtlamalarda önemli bir azalma, hizmet yoğun sek-
törlerdeki katma değerde dikkate değer kazançlar sağlayabilir. Hizmetler alanında AB ile uyum da, sektörün 
rekabet gücünün artması açısından yararlı olacaktır.

14. Türkiye dış ticaret rejiminde önemli ölçüde serbestleşmeye gitmiştir, ancak dış ticaret politika es-
nekliklerinin uygulanış biçimi, dış ticaret akımlarını ve kaynak dağılımını olumsuz etkileyebilir.  Dış tica-
ret politikası esnekliklerinin birçok ülke tarafından kapsamlı ve sık olarak kullanılması doğrultusunda, Türkiye 
de anti-damping, korunma önlemleri ve ek gümrük vergileri gibi geçici dış ticaret kısıtlamaları (GDTK’ler) 
yoluyla esneklik uygulamaktadır.  GDTK’lere tabi olan temel ithal ürünlere bakıldığında (tekstil ve konfek-
siyon, metal ürünleri ve elektrikli makineler dahil), bu kısıtlamaların çoğunun temel sanayi girdilerine uygu-
landığı ve bu durumun Türkiye’nin endüstriyel rekabet gücü ile ilgili bazı endişelere yol açtığı görülmektedir. 
Girdilere getirilen yeni ithal kısıtlamaları, Türkiye’deki üretimin son aşamalarında yer alan yerel endüstrilerin 
maliyetlerinin artmasına ve bu endüstrilerin rekabet güçlerinin azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca, ihraç 
ürünlerinin kalitesinin belirleyicilerine yönelik analizlerin gösterdiği gibi, kaliteli girdilere erişimde yaşanan 
zorlukların, ihraç edilen ürünlerin kalitesi üzerinde potansiyel bir etkisi olabilir. Son olarak, değer zincirinin 
son aşamalarında faaliyet gösteren endüstrilerin de yeni ithalat kısıtlamaları ile korunması durumunda, rekabet 
gücü “katmanlı koşullu koruma” (cascading contingent protection) yoluyla zarar görmektedir. Rekabet gücü 
üzerindeki bu potansiyel olumsuz etki, dahilde işleme rejimi ile büyük ölçüde azaltılmaktadır; ihraç mallarının 
üretimi için ithal edilen önemli girdiler, bu rejim altında ticaret önlemlerinden muaftır. 2013 yılında, ihracatın 
yüzde 44’ü bu rejim kapsamında yer almıştır.9

Rekabet gücünü arttırmak için uygulanacak etkili bir politikanın,
üretkenliğe odaklanması gereklidir.

15. İhracat büyümesini Türkiye’nin kalkınma hedeflerini karşılayacak seviyelere çıkarmak, 
Türkiye’nin fiziki, beşeri ve kurumsal sermayesini sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleyen bir politika 
gündemi gerektirecektir.  Ülkenin bu “değerleri”, sonuç olarak ekonomik kalkınmaya güç sağlar.  Kalitenin, 
maliyette rekabet gücünün ve ihraç edilen ürün çeşitliliğinin arttırılması, ülkenin bu değerlerinin sürekli olarak 
iyileştirilmesi sonucunda gerçekleşir. Yakın zamanda ihracat çeşitliliğinin ana belirleyicileri hakkında yapılan 
ülkeler arası ampirik çalışmalar, pazara erişim, altyapı, beşeri sermaye ve kurumların kalitesinin ihracat çeşit-
liliğinin düzeyini olumlu yönde ve büyük ölçüde etkilediğini göstermektedir; bu faktörlerin çoğu, bu raporda 
sunulan rekabet gücü tartışması ile de ilişkilidir.

16. Mevcut ihracat sepetinin iyileştirilmesinde, ürünler ve sektörler arasından ‘kazananları seçme-
ye’ yönelik politikalar büyük olasılıkla fayda getirmeyecektir. Bunun yerine üretkenlik artışını kısıtlayan 
faktörlerin ele alınması başarının temelini oluşturacaktır. Bu yüzden bu rapor, Türkiye’nin, ihracat aracılığıyla 
orta gelir statüsünden çıkması için gerekli olan daha kapsamlı politikalara öncelik vermektedir.  Bu politikala-
rın başlıca maddeleri şunlardır: (i) daha fazla DYY girişinin (özellikle imalat sektörüne) teşvik edilmesi dahil, 
ülkeyi uluslararası pazarlara daha çok bağlamak (ii) özel firmaların araştırma ve geliştirmede (AR-GE) daha 
büyük bir rol üstlenmesinin teşvik edilmesi dahil, inovasyonu desteklemek; (iii)  hem mevcut iş gücünün hem 
de iş gücüne yeni katılacak olan bireylerin becerilerini iyileştirmek; ve (iv) dinamik KOBİ sektörünün potan-
siyelini gerçekleştirmek amacıyla, özellikle uzun vadeli finansmana erişimi iyileştirmek. Bu politika alanları, 
üretkenliğin geliştirilmesini ve ihraç edilen ürünlerin kalitesinin iyileştirilmesini doğrudan etkilemekle birlik-
te, özellikle yatırım ortamında yapılacak (ihracat sepetinin geliştirilmesine de katkıda bulunacak) iyileştirme-
ler bağlamında başka reformlar da önem taşımaktadır.  

8 Bu, hizmetlerin Türk ihraç ürünlerine - katma değerli içerik açısından ölçülen - doğrudan katkısını, ayrıca dolaylı payları içermektedir.  Dolaylı 
paylar, (i) bir sektörde bulunan ve ileriye doğru bağlantılar yoluyla diğer sektörlerdeki nihai ihracatta somutlaşan katma değer, ve (ii) üretime dönük 
sektörlerden kaynaklanan katma değerin ara bağlantılar yoluyla belirli bir sektördeki nihai ihracatta somutlaştığı geriye doğru bağlantılar yoluyla 
ölçülür.

9 Ekonomi Bakanlığının, bu raporun taslak versiyonu hakkındaki yorumları.
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17. Büyük ve orta ölçekli firmalar tarafından yapılacak olan teknolojiyi geliştirme, inovasyon ve de-
neyleme, ihracatın iyileştirilmesinde kilit rol oynamaktadır. Nominal ihracat büyümesi önemlidir, ancak 
esas önemli olan katma değer büyümesidir. Analizler, teknolojinin geliştirilmesi ve uyarlanmasının, katma 
değer büyümesinin önemli bir belirleyicisi olduğunu ve bunlar için başlıca kanalların DYY, ara ürünlerin itha-
latı ve AR-GE yatırımları olduğunu göstermektedir. Teknolojinin geliştirilmesi ve uyarlanması, diğer faydala-
rının yanında, daha yüksek katma değer sağlayan daha sofistike ve daha kaliteli malların üretilmesine imkan 
vermektedir. Son zamanlarda orta ve özellikle büyük ölçekli firmalar ürün çeşitliliğine katkı sağlamışlardır 
ve araştırmaya ve daha geniş anlamıyla inovasyona yatırım yapmada başı çekmeye devam edeceklerdir.  Bu, 
inovasyon ve teknolojinin uyarlanmasının kapasitesini arttıran AR-GE yatırımlarını arttıracaktır. Ayrıca, tek-
nolojinin uyarlanmasının KOBİ’lere potansiyel yarar sağlamasının yanı sıra, Türkiye’nin lider şirketleri için 
kaliteye ve markalaşmaya yatırım yapmanın bu şirketlerin isim yapmalarına katkısı da olabilir. Aynı zamanda, 
son on yılda DYY girişlerindeki önemli artışa rağmen, Türkiye’nin DYY’leri ülkeye çekme potansiyeline 
henüz ulaşmamıştır. Türkiye’yi çok-uluslu şirketler için yatırımların hedef ülkesi haline getirmeye ve yerli 
sektör lideri firmaların inovasyona yatırım yapmalarını sağlamaya yönelik koordineli bir strateji, Türkiye’nin 
teknolojik yeteneklerinin birinci lig seviyesine çıkarılmasına büyük katkılar sağlayacaktır.

18. Küresel dijitalizasyonun emek-ücret avantajının önemini kaybetmesine neden olduğu bu dönem-
de, katma değeri yüksek ürünler ihraç etmek vasıflı iş gücü gerektirecektir.  Türkiye 2010 Yatırım Ortamı 
Değerlendirmesinde (YOD) yapılan analize göre, üniversite eğitimine ve ilgili becerilere sahip personel ora-
nı daha yüksek olan firmalar, daha yüksek üretkenlikle faaliyet göstermektedirler. Araştırmanın sonuçlarına 
göre, büyük ölçekli firmalar üniversite eğitimine sahip vasıflı personel ücretlerini karşılayabilir durumdadır, 
bu da büyük firmaların orta ölçekli firmalara kıyasla daha iyi bir ihracat performansı göstermelerine katkıda 
bulunmaktadır.  Küresel değer zincirlerinin analizinin gösterdiği gibi, yeni teknolojilerin benimsenmesi için 
gerekli olan daha eğitimli bir iş gücünün ülkeye daha fazla yabancı yatırım çekmesi de olasıdır.  Sonuç olarak, iş 
gücünün vasıflarının iyileştirilmesi, ihracatta katma değer merdiveninin üst basamaklarına çıkmak için önemli 
bir unsurdur. Türk firmalarının yaklaşık dörtte biri, iş gücünün eğitim ve beceri seviyelerini, operasyonlar ve 
büyüme açısından başlıca ya da çok önemli bir sorun olarak değerlendirmektedir. Çalışma yaşındaki nüfusun 
(özellikle kadınların) düşük vasıf düzeyleri, kalifiye iş gücüne olan talebin artması ve çocuk ve yeni doğan 
ölüm oranlarının azalmasına bağlı olarak çalışan nüfusun artması, nitelikli işgücünün Türkiye için önemini 
arttırmaktadır. Okul yıllarında eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi, uzun vadede üretken istihdamın arttırılması 
için en maliyet-etkin yöntemdir. Bunun yanında, mevcut iş gücünün vasıflarını arttırmak da çok önemlidir.

19. Finansal kaynaklara erişimin sınırlı olması her ölçekteki firmanın gelişmesinin önünde ciddi bir 
engel teşkil etmektedir. Bu durumdan özellikle orta ölçekli firmalar etkilenir görünmektedir, bunların üçte 
biri finansman eksikliğini bir sıkıntı olarak belirtmektedir. Orta ve uzun vadeli finansman özellikle sınırlıdır ve 
yüksek teminat gereklilikleri ya da kredi ret oranları, birçok KOBİ’nin tesislerini geliştirmeye veya büyütmeye 
yönelik yatırımlar yapmasına engel olmaktadır. KOBİ’lerin uzun vadeli finansman olanaklarına erişimi, is-
tikrarı sağlama odaklı makroekonomik politikalar ve kredi pazarlarına yönelik kurumsal ortamda yapılacak 
– iflas mevzuatını ve teminatlı işlemlere yönelik daha etkili bir çerçeveyi de içeren - reformlar yoluyla iyileş-
tirilebilir. Finansal kurumların KOBİ’lerin kredibilitesini ölçme kapasitesi, kredi bilgilerinin iyileştirilmesi, 
şeffaf finansal raporlama standartlarının uygulanması ve KOBİ’lerin yatırım ve iş planlarını sunma becerisini 
geliştirmeye yönelik teknik yardım yollarıyla arttırılabilir. Finansal kiralama ürünleri ve özel sermaye de, KO-
Bİ’lerin finansman ihtiyaçlarına daha faydalı olabilecek potansiyel araçlardır.

20. Aşağıdaki tabloda, bazıları diğer Dünya Bankası çalışmalarına dayanan spesifik politika önerileri veril-
mektedir.
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Tablo 1: İhracatı geliştirmeye yönelik politika seçenekleri
Politika Alanı Öneriler

Temel Politikalar10

İnovasyon ve 
AR-GE

	Sektörler içinde teknoloji dağılımına olanak sağlamanın yanı sıra, inovasyon ile teknoloji edi-
nimi ve benimsenmesi konusunda üniversite-özel sektör işbirliğini arttırmak

	Teknoloji transferi ofislerinin kapasitesini arttırarak ve düzenleyici çerçeveyi (örneğin Patent 
yasası) doğru teşvikleri sağlayacak şekilde geliştirerek AR-GE’nin ticarileşmesini arttırmak

	Kamu tarafından finanse edilen araştırmaların özel sektöre transfer mekanizmasını iyileştirmek

	AR-GE harcamalarının getirilerini arttırmak için mevcut teşvik planlarının ve destek mekaniz-
malarının tutarlılığını sağlamak

Beceriler ve 
Eğitim

	İlk ve orta öğretime yönelik müfredatın, becerilerin tamamını kapsamasını sağlamak (gittikçe 
yükselen düzeyde bilişsel becerilerden teknik beceriler ve inovasyon becerilerine)

	Kalite güvence sistemlerini güçlendirmek

	Öğretme yöntemlerini, okul finansmanını ve hizmet sunumunu iyileştirmek

	Hızla büyüyen yüksek öğretimin kalitesini iyileştirmek

	İş başında eğitim yoluyla mevcut çalışanların ve (becerilere olan talebe uygun olarak) mesleki 
eğitim yoluyla iş arayanların becerilerini iyileştirmek

KOBİ’ler için 
finansmana 
erişim

	KOBİ finansmanının kurumsal yapısını - kredi piyasaları dahil - iyileştirmek ve iflas mevzuatı 
ile teminatlı işlemler sistemlerini geliştirmek

	Finansal kiralama, faktöring, mikro-finans, sermaye ve hisse senedi piyasaları ile özel sermaye 
dahil olmak üzere banka harici finansal sektörü geliştirmek 

	Finansal kurumlara KOBİ’lerin kredibilitesini ölçmekte yardımcı olmak için, KOBİ’lerin şef-
faflığını arttırmak.

İş ortamı 	Büyük çok uluslu şirketlerde çalışması önemli olan uluslararası personel için çalışma 
izinlerinin alınmasını kolaylaştırmak

	Ruhsat ve izin sistemlerini iyileştirmek ve düzenlemek (arazi tahsis mekanizması dahil)

	Fikri Mülkiyet Hakları (IPR) korumasının uygulamasını iyileştirmek

	Profesyonel hizmetleri (özellikle hukuk hizmetleri) serbestleştirmek 

	Tüm düzenleyici kurumların bağımsızlığını güçlendirmek
Dış ticarete özel politikalar

Dış Ticaret 
Politikası

	Geçici dış ticaret kısıtlamaları ile ithalat kısıtlamalarını, rekabet gücünü korumak amacıyla 
seçici bir biçimde kullanmak 

İhracat Teşviki 	Mevcut ve gelecekteki politikaların etki değerlendirmesini uygulamaya koymak için, ihracat 
teşvik politikalarına yönelik bir veri tabanı oluşturmak

Hizmet sektörü 	Hizmet sektörünün liberalizasyonunu artırmak

	Gümrük Birliğinin kapsamının genişletilmesi yoluyla ya da tarım ve hizmet sektörlerinde ta-
mamlayıcı bir serbest ticaret anlaşması (STA) yoluyla AB ile entegrasyonu derinleştirmek.

10

10 Aşağıdakileri kapsayan daha önceki Dünya Bankası çalışmalarına dayanmaktadır: Yatırım Ortamı Değerlendirmesi (2010), KOBİ Büyümesine 
yönelik Koşulların İyileştirilmesi - Finans ve İnovasyon (2011), Türkiye’de Okullarda Mükemmelliyeti Teşvik Etmek (2013).
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1. Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023 yılına kadar yüksek gelir statüsüne 
geçmeyi ve dünyanın ilk on ekonomisinden biri haline gelmeyi kendisine hedef olarak belirlemiştir.  Bu 
hedefe ulaşmak, Türkiye’nin kişi başına düşen GSYH’sini 25.000 ABD$ seciyesine, yani mevcut seviyesinin 
iki katına çıkarmasını gerektirecektir.  Türkiye bu süreçte 16. yüzyıl başına kadar sahip olduğu küresel ağırlığı 
tekrar kazanacak ve Doğu ile Batı arasındaki kavşak rolünü pekiştirecektir. 

2. Türkiye’nin geçmişte gösterdiği ekonomik ve yapısal dönüşüm alanındaki etkileyici performansı, 
ülkenin hedeflerine temel teşkil etmektedir.  Ülke, 2001 yılındaki bankacılık krizinden sonra, güçlü mali 
konsolidasyon, güçlendirilmiş bankacılık denetimi, sosyal güvenlik sisteminin revizyonu ve bağımsız bir mer-
kez bankasına sahip esnek bir kur sistemine geçiş ile desteklenen yapısal reformları kapsayan planlı bir yola 
girmiştir.  Enflasyon tek haneli rakamlara inmiş, kamu borcu GSYH’nin yüzde 40’ının altına düşmüş ve bü-
yüme hızlanmıştır. Bunu, yurt içi tasarruf oranlarının düşmesine rağmen finansman büyümesine yardımcı olan 
yüksek seviyelerde sermaye girişleri izlemiştir. Bununla birlikte, dış finansmanın daha çok kısa vadeli hale gel-
mesiyle, ekonomi potansiyel bir yavaşlamaya ya da sermaye girişlerinin tersine dönmesine karşı daha hassas 
bir hale gelmiştir. Son on yıldaki kazanımların sürdürülebilmesi için, Türkiye’nin önceliği tasarruf oranlarının 
yükseltilmesinin yanı sıra ihracatın rekabet gücünün arttırılması olmalıdır. 

3. 2023 hedeflerine ulaşabilmek için, Türkiye’nin ihracat büyümesinin artması gereklidir.  Türki-
ye’nin mal ihracatı 2002 yılında 36 milyar ABD$ iken, 2012’de 150 milyar ABD$ üzerine çıkmıştır; bu artış, 
ABD$ bazında yıllık ortalama yüzde 15 büyümeye, ortalama küresel ihracat büyüme oranının yüzde altı puan 
üzerine ve Brezilya, Rusya ve Hindistan’ın büyüme hızına karşılık gelmektedir. Bu güçlü ihracat performan-
sının üçte ikisi, mevcut firmalar tarafından mevcut ihracat pazarlarına ihraç edilen mevcut ürünlerden kaynak-
lanmaktadır (yani “yoğun ticaretin” büyümesinden).  Geri kalan büyüme ise daha çok yeni ürünlerin ve yeni 
pazarların yaratılmasından kaynaklanmaktadır. Yeni ürünlerin ve pazarların ortaya çıkışı,  Türkiye’nin beşeri, 
fiziki ve kurumsal sermayesindeki önemli artışın yansıması olarak kendini göstermektedir.  Gelecekte, sürdü-
rülebilir ve gelişmiş bir ihracat performansı, yeni ve daha iyi ürünlerin yeni ve hızlı büyüyen pazarlara ihraç 
edilmesinden güç alacaktır (yani “yaygın ticaretin” büyümesinden). 

4. Türkiye’nin son on yıldaki ihracat performansı, ülkenin ihracatta rekabet gücünü arttırmak için 
gereken özelliklere sahip olduğunu göstermiştir.  Türkiye’nin ihracatının küresel ithalat talebindeki payı 
gittikçe artmış; Endonezya, Güney Afrika ve Çek Cumhuriyetinde gözlenen artışa benzer bir artış göstererek 
2002-03’te yüzde 0,55 iken 2011-12’de yüzde 0,82’ye çıkmıştır. Bu dönem içinde, ürün bileşimindeki deği-
şiklik sofistikelik düzeyinin artmasına yol açmıştır - daha çok yüksek gelirli ülkeler tarafından üretilen ürünler 
ihraç edilmiş ve orta teknolojili ürünlerin ihracatında artış olmuştur. Sofistikelikle birlikte, ihraç edilen ürün-
lerin kalitesi de artmıştır. 

5. Küresel ticaretteki büyümenin yavaşlaması ile Türkiye’nin küresel ihracattaki payını arttırması 
daha da zor olacaktır.  Avrupa’nın krizden yavaş çıkması ve küresel makroekonomik dengesizliklere ilişkin 
devam eden endişeler, ticaret büyümesinin 2008-09 krizinden bu yana durgun olmasına yol açmıştır ve bu 
eğilimin, gelişmiş ekonomiler uzun dönemli büyüme trendlerine dönseler bile devam edebileceği yönünde 
endişeler mevcuttur. Bu nedenle Türkiye, artan küresel talepten son on yılda olduğundan daha az yararlanabi-
lecektir. Sürdürülebilir ve hızlı bir ihracat artışının sağlanması ve ülkenin ihracat hedeflerine ulaşması, küresel 
pazar payını önemli ölçüde arttıran ilave bir rekabet gücü gerektirecektir.11 

6. Türkiye’nin küresel pazar payının arttırılması, daha çok ülkenin fiziki, beşeri ve kurumsal ser-
mayesinin iyileştirilmesine odaklanan bir politika gündemine bağlıdır. Türkiye, mevcut ihracat sepetinin 
rekabet gücünü korumada ve yeni ihracat pazarlarına açılmada iyi bir başarı göstermiştir. Ancak yeni ve daha 

11 Türk Lirasının değerinin azalması kısa vadede ihracata destek verebilir; ancak bu, orta ila uzun vadede ihracat performansının bir belirleyicisi 
olamaz. Ayrıca, ihraç edilen ürünlerdeki önemli ithal içeriği de, zayıf para biriminin bu tür olumlu etkisini kısa vadede bile azaltır. Bu rapor, ihra-
catta rekabet gücünün mikro ve yapısal belirleyicileri üzerine odaklanmaktadır.

1. Motivasyon ve Bağlam 
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iyi ürünler üreterek katma değer ve kalite merdiveninin üst basamaklarına tırmanma konusunda aynı derece-
de başarılı olamamıştır. İleride, Türk ihracatçılarının, ürün yelpazelerini küresel talebi ortalamanın üzerinde 
büyüme gösteren mallara ve hizmetlere odaklanacak şekilde genişleterek ve ihracat pazarlarında daha yüksek 
fiyatlardan satış yapabilmek için kaliteyi ve teknolojik sofistikeliği iyileştirerek daha rekabetçi bir duruma 
gelmeleri gerekecektir. Bu konuyla ilgili politika gündemi, üretkenliği, inovasyonu ve kaliteyi arttırmaya 
yönelik önlemleri kapsamalıdır. Daha geniş anlamda, Türkiye’nin kaynaklarını tarımdan sanayiye ve hizmet-
lere aktarmasından elde etmeyi umduğu faydalar yavaş yavaş azalabilir. Sürdürülebilir büyüme, Türkiye’nin 
fiziki, beşeri ve kurumsal sermayesine yapılan yatırımların artmasını gerektirecektir. Tıpkı bir şirketin rekabet 
gücünün nihayetinde varlıklarının kalitesinin bir sonucu olduğu gibi, ulusal ekonomilerin de ileriye gitmek 
için varlıklarının temellerini sürekli olarak iyileştirmeleri gereklidir. Bu, ihracatta rekabet gücünde sürdürü-
lebilir kazanımlar için de esastır ve muhtemelen sektöre özel hedeflenmiş politikalardan daha önemlidir. Bu 
rapordaki politika önerileri, Türkiye’nin fiziki, beşeri ve kurumsal kapasitesini iyileştirmek için «paralel» ön-
lemlerin önceliğini yansıtmaktadır. 

7. İhracatta rekabet gücünü arttırmak, Türkiye’de yüksek gelir seviyesine ulaşmak için sürdürülebilir 
bir gelişim gösterme mücadelesinin sadece bir parçasını oluşturmaktadır. Diğer taraftan, cari açık iyile-
şirken gerekli yatırımları finanse etmek için yurt içi tasarrufların arttırılması gereklidir. Dünya Bankası ve 
Kalkınma Bakanlığı, 2012 yılında, Türkiye’nin büyümesinde yurt içi tasarrufların rolü hakkında, hanehalkı 
ve firma tasarruflarının arttırılmasına yönelik politikaları da içeren ortak bir rapor yayınlamışlardır.12 Burada 
sunduğumuz rapor, daha önce yayınlanmış bu rapordaki analizi tamamlar niteliktedir.   

Raporun Yapısı
8. Bu raporun geri kalan kısmı, farklı arka plan çalışmalarından alınan ana bulguları ve politika çıkarım-
larını bir araya getirmektedir. Arka plan çalışmalarının temel ayağı, Dünya Bankası’nın Uluslararası Ticaret 
Bölümü tarafından geliştirilmiş olan “Dış Ticaretin Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi (DTRGD)” raporuna 
dayanmaktadır.  

9. Bu rapor, ticarette rekabet gücünün analiz edilmesinde, Dünya Bankası tarafında geliştirilen DTRGD 
çerçevesini kullanmaktadır (çerçevenin tam bir açıklaması için EK 3’e bakın). DTRGD, bir ülkenin ihracat 
pazarlarındaki konumunun, performansının ve kapasitesinin sistematik değerlendirmesini kolaylaştıran basit 
bir rehberdir. Rapor hem ulusal düzeyde (ihracat sepetini ve ihracatta rekabet gücünü etkileyen ortak alanları 
inceleyerek),  hem de (hizmet sektörü dahil) sektörler düzeyinde analizlere yer verecek şekilde tasarlanmıştır 
Dolayısıyla ülkelerin, rekabet gücünün hangi yönlerinin belirli sektörler için en fazla öneme sahip olduğunu 
ve rekabet gücü üzerinde hangi faktörlerin en fazla etkiye sahip olduğunu belirlemelerine olanak sağlar. 
DTRGD’nin iki bölümü vardır: (i) ticaret performansının analizi ve (ii) etkin kısıtlayıcıların teşhisi. Ticaret 
performansı analizi temel olarak, ticarette rekabet gücünün araştırılması için ticaret büyümesinin marjlarına 
ayrıştırılması yöntemini kullanarak, geçmiş ticaret performansına ilişkin niteliksel ve niceliksel bir çalışma 
sağlamaktadır. Spesifik olarak belirtmek gerekirse, bir ülkenin ticarette rekabet gücü performansının belirlen-
mesi için kullanılabilecek dört ana faktör vardır: (i) pazar payı performansının yanı sıra ihracatın seviyesine 
ve büyümesine odaklanan yoğun ticaret; (ii) hem ürünlerin hem de pazarların çeşitlendirilmesi dahil, yaygın 
ticaret; (iii) ihraç ürünlerinin kalitesine ya da sofistikeliğine odaklanan kaliteli ticaret, ve (iv) firmaların ihracat 
pazarlarına katılımı ve bu pazarlarda varlığını sürdürmesi dahil, sürdürülebilir ticaret. Bu bölümde, Türki-
ye’nin bu ticaret marjlarındaki konumu anlatılmaktadır.

10. Bölüm 2’de, pazarlara, ürünlere ve firmalara odaklanarak, Türkiye’nin ihracat profili ve eğilimleri, ana-
liz edilmektedir. Bölüm 3’te analizin temeli sunulmakta ve ihracatta rekabet gücünün pazarlar ile ürünlerin 
çeşitlendirilmesi ve ihracat kalitesinin iyileştirilmesi odaklı “mikro” belirleyicilerinin kapsamlı bir açıkla-
ması verilmektedir. Bölüm 4’te, seçilmiş üç sektöre, -tarımsal gıda, otomotiv ve tekstil-konfeksiyon sektör-
leri- odaklanılarak Türkiye’nin küresel değer zincirlerine entegrasyonunun rolü açıklanmaktadır. Bu raporun 
odak noktası esasen mal ihracatı üzerine olmakla birlikte, Bölüm 5’te - özellikle rekabetçi mallar sektörünün 
anahtar bir bileşeni olarak - hizmet ticaretinin kısa bir değerlendirilmesi verilmektedir.  Raporun genelinde, 
firma-düzeyinde analizler, ihracatın çeşitli yapısal özelliklerine ilişkin tartışmalara entegre edilmiştir. Son ola-
rak Bölüm 6’da, sunulan analizin politika çıkarımları – dış ticaret politikasına, ihracat teşvikine ve en önemlisi 
rekabet gücüne yönelik yatay politikalara odaklanılarak - incelenmektedir.

12 Türkiye Ülke Ekonomik Memorandumu “Yurt İçi Tasarrufların Rolü” (2012).
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GİRİŞ
11. Türkiye son on yılda güçlü bir ihracat performansı göstermiştir. Bu dönemde Türkiye’nin ihraca-
tının küresel ithalat talebindeki payı gittikçe artmış, 2002’de yüzde 0,55 iken 2012’de yüzde 0,83’e çıkmıştır. 
Özellikle Avrupa’nın düşük taleple karşı karşıya olduğu bir dönemde geleneksel olmayan pazarlara yönelerek 
pazar ağını çeşitlendirme çabaları yararlı olmuştur. Aynı zamanda ürünlerin bileşiminde gerçekleştirilen deği-
şiklikler, daha yüksek bir sofistikelik düzeyi sağlamıştır. Ayrıca, Türk ihraç ürünlerinin kalitesi de iyileşmiştir. 
Ülke, karayolu araçları gibi yeni ürünlerde açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük geliştirmiş ve genel olarak 
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (BRICS) emsallerinin çoğundan daha yüksek düzeyde bir 
ihracat çeşitliliği sergilemiştir.

12. Ülkelerin neyi nasıl ürettikleri, ihracat büyümesi açısından önemlidir. Basitçe söylemek gerekirse, 
yüksek gelir statüsüne ulaşmak için, Türkiye’nin daha fazla yüksek gelirli ülkelere hitap eden mallar ve hiz-
metler üretmeye ve bunların ticaretini yapmaya geçmesi ve belki de daha önemlisi, halihazırda uzmanlaşmış 
olduğu değer zincirlerinde yükselmesi gereklidir. Türkiye son on yıl içinde orta teknolojili ürünlerin ihracatını 
önemli ölçüde arttırmış, ancak yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı aynı ölçüde güçlü olmamıştır. Ayrıca, son 
zamanlardaki önemli iyileşmelere rağmen, Türk ihraç ürünlerinin kalite sıralaması - özellikle AB pazarlarında 
- düşük düzeyde kalmıştır. 

13. Türkiye’nin başarılı ihracat performansından, bütün firmalaraynı ölçüde yararlanmamıştır. 
2003-08 döneminde orta büyüklükte firmaların sayısı artmış, ancak bu firmaların ihracata katkısı önemli öl-
çüde azalmıştır. Analizler, bu durumun altında yatan nedenin, söz konusu firma grubunun düşük seviyede ve 
gittikçe azalan üretkenliğe sahip olması olduğunu göstermektedir. Bu zayıf performans, külfetli düzenlemeler 
gibi, orta büyüklükteki firmaları orantısız bir biçimde etkileyen önemli engellerin bir sonucu olabilir. İhracat 
başarısının daha geniş bir firma yelpazesine yayılması, ileride yaygın ticaretin büyümesinin hız kazanmasında 
da kilit rol oynayacaktır.

14. Bu bölüm, Türkiye’nin ihracatına ve ihracatçılarına kısa bir bakış ile başlamakta ve pazarlar, 
sektörler (ürünler) ve firmalar olmak üzere üç boyuta odaklanmaktadır. Bu bölümde önce ticaret marjı, 
ihracat sofistikeliği ve ihracat kalitesi kavramları tanıtılmakta ve ardından Türkiye’nin - bu göstergeler ile öl-
çülen - ihracatın rekabet gücünün değerlendirmesine geçilmektedir. Ardından tarımsal ticaret ayrıntılı olarak 
anlatılmaktadır. Bölüm, “kayıp orta” - yani, orta büyüklükteki firmaların düşük ve azalan üretkenlikleri nede-
niyle ihracata katkılarının düşük olması - sorununun irdelenmesi ile sona ermektedir. 

İhRAcATA GENEL BAKIŞ
15. İhracat, 2001 yılından sonra hızla artmış, 2009’da geçici bir düşüş yaşamıştır.  İhracat, 2009 
yılındaki küresel mali krize kadar her yıl çift haneli oranlarda artmıştır.  2009 yılındaki beşte bir oranındaki 
azalmanın ardından, 2010 yılında tekrar toparlanmış ve 2011-12’de hızlanarak 2008 yılında ulaştığı tepe nok-
tasını epeyce aşmış ve 150 milyar ABD$ seviyesini geçmiştir (Şekil 1 ve Şekil 2). Genel olarak ihracat, 2000’li 
yıllarda dört kat, ya da yıllık yüzde 15,3 oranında artmıştır. Bunu daha kapsamlı değerlendirmek gerekirse, 
Türkiye’nin son on yıldaki ihracat büyümesi, yıllık ortalama küresel ihracat büyümesinin yüzde 6 puan üze-
rinde, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyesi ülkelerin iki katından fazla ve Çin’in sadece 
yüzde 4 puan altındadır.

2. İhracat, İhracatçılar ve ortaklar
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Şekil 1: Toplam ihracat, 1995-2012
(Milyon ABD$ olarak)

Şekil 2: Yıllık ihracat büyüme oranı, 2001-2012
(Yüzde olarak)
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Kaynak: Merkez Bankası

16. İhracattaki hızlı büyümeye rağmen, Türki-
ye’nin dış ticareti GSYH’ye göre son on yılda az 
miktarda artış göstermiştir.  Son on yılda ithalat 
önemli ölçüde artmış, ticaret açığı ise genişlemiştir 
(Şekil 3). Türkiye ithalatını dünya ortalamasından 
yüzde 50, OECD ortalamasından ise yüzde 75 daha 
hızlı arttırmasına rağmen, bu artış, küresel üretim 
ağlarına katılımını belirgin bir biçimde arttıran di-
ğer gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki artıştan 
çok daha azdır. Örneğin, Türkiye’nin ithalat büyüme 
oranı, söz konusu on yılda Çin’de gözlemlenen 
oranın sadece yarısı kadardır. Bunun yanında, son on 
yılda reel döviz kuru arttığından, Türkiye’nin ABD$ 
cinsinden ölçülen GSYH’si üç katına çıkmıştır. So-
nuç olarak, ticaretin GSYH’ye oranı 1998-2000’den 
2008-2010’a sadece yüzde 5 puan artmıştır; bu, 
Rusya haricindeki tüm benzer ülkeler arasındaki en 
küçük değişimdir. Genel olarak Türkiye’nin ticaret 
hacminin GSYH’ye oranı BRICS’teki benzer ülkeler ile aynı doğrultudadır, ancak aynı kalkınma düzeyindeki 
daha küçük komşu ülkelerin çok altındadır (Şekil 4).

17. Bir ülkenin ihracatındaki artış, artan küresel talepten ya da rekabet gücündeki iyileşmelerden 
kaynaklanabilir. Politika amaçları açısından, bu iki etkenin ayrıştırılması yararlı olacaktır. Sadece ihracatı 
daha hızlı büyüdüğü için, dış ticarette, A Ülkesinin B Ülkesinden ‘daha rekabetçi’ olduğunu varsaymak, yüzey-
sel bir çıkarımdır. Pazar payı cinsinden nispi performans kullanılsa bile, büyüme yanlış yorumlanabilir. Bunun 
nedeni, ihracat büyümesinin talepteki değişikliklerden ve ülkenin performansındanetkilenmesidir (Tablo 2). 
Aslında söz konusu iki ülke benzer rekabet gücüne sahip ihracatçı firma dağılımına sahip olabilir, ancak hem 
coğrafi pazarlar hem de sektörler bakımından (o anda) daha elverişli bir ihracat bileşimine sahip olan ülkenin 
toplam ihracat performansı kısa ila orta vadede diğerinden daha yüksek olacaktır. İhracatın bu şekilde ayrıştı-
rılması, Türkiye’nin son yıllardaki ihracatının rekabet gücü hakkında ne anlatmaktadır?

Şekil 3: İhracat ve ithalat büyümesi, 2001-2010
(Milyon ABD$ olarak)
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Şekil 4: Ticaret-GSYh oranı, 2008-2010
(Yüzde olarak)

Kaynak: DKG

18. Rekabet gücü, krizden önce ihracatın arttırılmasında daha büyük bir rol oynamıştır, ancak 
2009’dan sonra talep faktörleri daha baskın bir hale gelmiştir. Analiz, üç temel bulgu sunmaktadır. Bi-
rincisi, Türkiye krize kadar küresel ihracat büyümesinden açıkça daha iyi bir performans göstermiştir, ancak 
kriz sırasında ve sonrasında (2010) büyüme ortalamanın altına düşmüştür. İkincisi, krize kadar rekabet gücü 
ihracat büyümesinde en önemli rolü oynarken, kriz sırasında ve sonrasında yerini talepfaktörlerine bırakmıştır. 
Üçüncüsü, ileriye bakıldığında, ihracat büyümesinin arttırılmasında Türkiye’nin önündeki en büyük zorluk, 
ihracatının coğrafi bileşiminden çok sektörel bileşimden kaynaklanabilir. Diğer bir deyişle, Türkiye’nin küre-
sel talebin hızla büyüdüğü ürünlere geçiş yapması gereklidir. 

Tablo 2: İhracat büyümesinin ‘çekiş’ ve ‘itiş’ faktörlerine ayrıştırılması: Türkiye ve Emsal ülkeler, 2005-1013

(Yüzde olarak)

İhracat 
Büyümesi

İhracat 
pazar payı 
değişimi

Performans 
(bileşim etkileri 
olmadan ihracat 

büyümesi)

Çekiş faktörleri 
(uzmanlık, bileşim 
etkileri), bunların 

içinde:

İtiş faktörleri (“performans”, yani 
bileşim etkileri olmadan ihracat pazar 

payı büyümesi), bunların içinde:

Coğrafi Sektörel Toplam 
(değer)

Fiyat bile-
şeni

Hacim 
bileşeni

Türkiye 11,8 2,4 13,1 1,0 -2,4 3,6 0,6 3,0
Brezilya 14,9 5,6 11,7 2,1 1,1 1,8 2,6 -0,8
Rusya 12,4 3,0 8,4 0,9 3,1 -1,2 0,6 -1,8
Hindistan 14,9 5,5 14,4 0,4 0,0 4,6 -1,7 6,4
Çin 17,3 7,9 20,1 -0,2 -2,6 10,3 1,4 8,8
Güney 
Afrika

12,1 2,7 10,6 0,9 0,6 1,0 0,1 0,8

Almanya 6,1 -3,2 6,8 -0,5 -0,2 -2,3 -1,3 -1,1
ABD 7,4 -1,9 5,6 1,6 0,3 -3,6 -0,4 -3,2
Kaynak: Dünya Bankası uzmanlarının Türk İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan verilere dayanan hesaplamaları
Not: Rakamlar, 2005q1’den 2010q4’e kadar ihracattaki ortalama yıllık büyüme içindir.

13 Yöntem, Gaulier, Taglioni and Zignago’da (2012) açıklandığı gibi üç ana adımdan oluşmaktadır. İlk olarak, ihracatın “orta nokta büyüme oranları” 
hesaplanmaktadır (Davis ve Haltiwanger 1992). Bu büyüme oranlarının kullanılmasının avantajı, daha geleneksel ihracat büyümesi ölçümlerinin 
aksine, en ince ayrılma seviyesinde bile yaygın ticaret marjını dikkate almasıdır. İkincisi, hedefe ve sektöre (ya da ürüne) göre ayrılmış bir veri 
kümesinden yola çıkarak, ihracat büyümesi bir sektör etkisine, coğrafi bir etkiye ve saf bir rekabet gücü etkisine ayrıştırılır. Spesifik olarak, orta 
nokta büyüme oranını üç sabit etki kümesi - burada ağırlıklı bir OLS tahmini yoluyla f harfi ile belirtilen ihracatçı, ithalatçı ve sektör/ürün sabit 
etkileri -üzerinde geriletir. Üçüncü olarak, katsayıları ve standart hataları normalleştirdikten sonra, tahmin edilen katsayılardan endeksleri hesaplar 
(bkz. Gaulier, Taglioni ve Zignago (2012)).
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19. Türkiye ticaretinin rekabet gücü, başlıca emsallerinin rekabet gücüne kıyasla daha iyi durumda-
dır. Tablo 2, Türkiye’nin 2005-2010 dönemi için talepetkilerden arındırılmış ihracat performansının nispeten 
güçlü olduğunu, benzer ülke grubu içinde sadece Çin ve Hindistan’ın gerisinde olduğunu göstermektedir. Tür-
kiye’nin sektörel bileşiminin olumsuz etkisi açıktır. Coğrafi konumun büyümeye katkısı ise Brezilya hariç tüm 
emsal ülkelerdekinden daha yüksektir. Bu, Türkiye’nin Pazar sorunu yaşadığı ve bu sorunun AB dışında Pazar 
arayışına girilerek çözüleceği yönündeki yaygın inanışa ters düşmektedir. Bunun yerine, Tablo 2, sorunun 
Türk ihracatçılarının rekabet ettiği sektörler ve bu sektörlerdeki konumları ile ilgili olduğunu önermektedir. 
Performans faktörlerine bakıldığında, Türkiye’nin ticaret hacminin büyümesinden oldukça yararlandığı, ihraç 
ürünlerinin fiyatının ise nispeten küçük bir rol oynadığı açıktır.

20. Ancak Türkiye’nin ihracat kazanımları daha çok mevcut firmaların aynı ürünlerden daha fazla 
satmasından kaynaklanmaktadır. İhracat büyümesinin yoğun ve yaygın ticaretlere ayrıştırılması, bir ülkenin 
rekabet gücüne ilişkin önemli bir gösterge sağlamaktadır. Spesifik olarak, ihracat büyümesi, mevcut firmaların 
mevcut ürünlerini mevcut pazarlara daha fazla satmasının (“yoğun ticaretin”) bir sonucu mudur yoksa yeni ih-
racatçıların, yeni ihraç ürünlerinin ve yeni hedef pazarların oluşturulmasının (“yaygın ticaretin” üç boyutunun) 
bir sonucu mudur, buna bakılabilir (Tablo 3). Bu tür bir ayrıştırma, “yoğun ticaretin” büyümesinin, 2002-2011 
dönemindeki ihracat büyümesinin yaklaşık üçte ikisine karşılık geldiğini ortaya koymaktadır (Şekil 5). Buna 
karşılık, yeni pazarlar yüzde 15’e, yeni ürünler yüzde 9’a ve yeni firmalar yüzde 11’e karşılık gelmektedir. Bu, 
Aldan ve Çulha’nın (2013) çalışmasındaki analizler ile aynı doğrultudadır; bu çalışma, 1993-2011 döneminde 
yaygın ticaret marjındaki artışın büyük ölçüde yeni pazarlara girilmesinden kaynaklandığını göstermektedir.

Tablo 3: Ticaretin marjları

Yoğun ticaret marjı Aynı firmalar tarafından aynı ürünlerin aynı pazarlara ihracatı 
artabilir.

Yaygın ticaret marjı3

Mevcut ihracatçılar yeni ürünleri pazara sunabilir

Mevcut ihracatçılar yeni pazarlara girebilir

İhracat pazarlarına ilk kez giren şirketler olabilir

14

21. İhracat büyümesinin büyük ölçüde yoğun ticarete dayanması, Türkiye’nin sahip olduğu kalkın-
ma düzeyindeki bir ülke için alışılmamış bir durum değildir. Şekil 6’da, Türkiye’nin yaygın ticaretinin 
ihracat büyümesi içerisindeki payı, farklı kalkınma düzeylerinde ve coğrafyalarındaki bir grup ülke ile kar-
şılaştırılmaktadır. 15 Veriler, kalkınmanın yüksek aşamalarında yoğun ticaretin katkısının azalabileceğini gös-
termektedir, çünkü teknolojik bakımdan öncü firmalara yakın firmaların faaliyette kalmak için daha fazla ino-
vasyon yapmaları, daha çeşitli mal ve hizmetler üretmeleri ve yerel ve geleneksel pazarların ötesine açılmaları 
gerekmektedir. Örneğin, yaygın ticaretin büyümesi Fransa’nın 2002-2007 dönemindeki ihracat büyümesinin 
yüzde 60’ına karşılık gelmektedir; bunun yüzde 27’si daha az üretken firmaların yerini daha üretken firmaların 
almasına, yüzde 20’si yeni pazarlara girilmesine ve yavaş büyüyen pazarlardan aşamalı olarak çıkılmasına ve 
yüzde 13’ü ise yeni ve daha yüksek değerli ürünlerin ihracatına odaklanılmasına tekabül etmektedir (Bricong-
ne ve diğ. 2011). Hammadde ihracatçıları için bu süreç daha yavaş ilerleyebilir ve yoğun ticaretten kaynakla-
nan nispi katkı daha yüksek olabilir. Gerçekten de, dikkate değer bir istisna oluşturan Türkiye haricinde, yoğun 
ticarete en fazla dayanan ülkelerin önemli hammadde ihracatçıları olduğu serpme diyagramda görülmektedir.

14 Büyüme için, yoğun üretimin bir parçası olan, ancak diğerlerinden ayrılması zor olabilecek beşinci bir yol vardır - bu ‘kaliteli üretim’dir, yani 
ihracatçılar tarafından (aynı ürün ve aynı pazar için diğer ülkelerin ihracatçılarına göre) sağlanan fiyat artışıdır

15  Uluslararası ABD$ bazında satın alma gücü paritesinde (SAGP) kişi başına log GSYH ile ölçülmüştür (sabit 2005 değerleriyle)
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Şekil 5: ortalama firma düzeyinde ihracat büyümesinin marjlarına ayrıştırması, yoğun ve yaygın 
ticaret, 2002-2011

(Yüzde olarak)

Yeni şirketlerdeki 
ihracat büyümesi

11%

Yeni pazarlardaki 
ihracat büyümesi

15%

Yeni ürünlerdeki 
ihracat büyümesi

9%

Mevcut ihracatçılar 
tarafından mevcut 

ürünler ve pazarlarda 
sağlanan ihracat 
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Kaynak: Dünya Bankası uzmanlarının TÜİK’ten alınan verilere dayanan hesaplamaları

Şekil 6: Farklı kalkınma düzeylerinde yoğun ticaretin ihracat büyümesine katkısı
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Kaynak: Dünya Bankası uzmanlarının TÜİK’ten alınan verilere, Dünya Bankasının İhracatçı Dinamikleri Veritabanına ve DKG’ye 
dayanan hesaplamaları. 
Not: Veri ulaşılabilirlik sıkıntıları nedeniyle, her bir ülkeye ilişkin veriler farklı yılların bir ortalamasıdır. Ayrıntılar için arka plan 
çalışmasına bakın.
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22. Ancak yaygın ticaret performansı, bilhassa 
firma ve ürün girişi, toplam ihracat büyümesi için 
çok önemlidir. Şekil 7, Türkiye’nin toplam yıllık 
ihracat büyümesi ile bunun firma ve ürün girişinden 
kaynaklanan yaygın ticaret büyümesi arasında önem-
li bir ilişki olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, 
yoğun ticaret, dinamizmin düşük olduğu dönemlerde 
ihracata güç verdiği için, toplam ihracat büyümesi ile 
negatif ilişkili olduğu görünmektedir. Şekil 7, Tür-
kiye’nin ihracatının, yeni firmalar ihracata başladı-
ğında ya da mevcut firmalar pazarlara yeni ürünler 
sunduğunda daha hızlı büyüdüğünü göstermektedir. 
Hatta Türkiye’nin firma düzeyindeki verileri üzerin-
de yapılan ekonometrik bir analiz sonucunda, firma 
ya da ürün girişindeki yüzde birlik bir artışın, ihra-
cat büyümesinde yüzde 1,9’luk bir artışa yol açtığı 
görülmektedir. Buna karşılık, pazar erişiminde yüzde 
birlik bir artış sadece yüzde 0,25 oranında bir ihracat 
büyümesi sağlamaktadır. 

23. Aşağıdaki analizde, yukarıda verilen ayrıştırmanın boyutlarının her biri daha ayrıntılı olarak 
ele alınmaktadır. Bu analiz, Türkiye’nin ihracat pazarlarını ve ürün yelpazesini çeşitlendirdiğini, ancak yük-
sek teknolojili segmentlere giriş yapamadığını göstermektedir. Ayrıca Türkiye’nin ihracat performansının 
iyileşmesine, üretim kapasitesi bakımından büyük öncü şirketlerin katkı sağladığı, KOBİ’lerin ise - ihracat 
pazarlarına girmiş olmaları durumunda - hızlı bir büyüme yaşamadıklarını ve lider firmalar ile arasındaki üret-
kenlik farkını kapatmakta zorlandıklarını görmekteyiz.

TüRK İhRAcATININ hEDEF üLKELERİ
24. Türkiye son on yılda ihracat pazarlarını önemli ölçüde çeşitlendirmiştir. AB Türkiye’nin en büyük 
ticaret ortağı kalmaya devam etmekle birlikte, Türk ürünleri birçok yeni pazara girmiştir. Gerçekten de, BRICS 
içerisinde Türkiye 1999’da ikinci en yüksek ihracat pazarı konsantrasyonuna sahipken, on yıl sonra en çeşitli 
pazarlara sahip ülkelerden biri haline gelmiştir. Bu on yıl içinde, Türkiye’nin ihracat pazarı konsantrasyon 
endeksi yarıya inmiştir (Şekil 8). Türk ihracatçıları, pazar erişimlerini önemli ölçüde arttırmışlardır ve şu anda 
137 ülkeye önemli miktarlarda ihracat yapılmaktadır (Şekil 9). Bu durum, genel olarak Türkiye’yi BRICS’teki 
emsalleriyle aynı çizgiye, bölgesel benzerlerinin ise çok ilerisine taşımaktadır.16 

Şekil 8: Pazar konsantrasyonu ve BRIcS
(Herfindahl indeksi)

Şekil 9: 10 milyon ABD$ üzerinde ihracat satışı 
olan pazarlar (Adet)
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16 Örneğin Çek Cumhuriyeti ve Polonya’daki firmalar, 100’ün altında ihracat pazarına ulaşmaktadır.

Kaynak: Dünya Bankası uzmanlarının Mal Ticaret İstatistikleri Veritabanından (Comtrade) alınan verilere dayanan hesaplamaları 
(Dünya Entegre Ticaret Çözümü (WITS) yoluyla)

Şekil 7: Toplam ihracat büyümesinin ihracat 
marjları ile ilişkisi, 2003-11
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25. Türkiye’nin ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi, hem ihracatın geleneksel olmayan pazarlara 
uzun vadede ve kararlı bir biçimde yayılmasının, hem de küresel ekonomik krizden ve Avrupa’daki 
ekonomik sorunlardan kaynaklanan büyük talep şokunun bir sonucu olmuştur. Şekil 10’da gösterildiği 
gibi, AB açık ara Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olarak kalmaya devam etmektedir, ancak ODKA’nın daha 
fazla öncelik kazanmasıyla önemi gittikçe azalmaktadır. Kriz sırasında tüm bölgelere yapılan ihracat azalırken, 
AB-27 ülkelerine ve ABD’ye yapılan ihracattaki düşüş daha erken başlamış, daha belirgin seyretmiş ve diğer 
bölgelere yapılan ihracattaki düşüşten daha uzun sürmüştür. 2010 yılında ihracatın toparlanmasından sonra, 
ABD ve AB-27 ülkelerine yapılan ihracat 2007 yılındaki ihracattan yaklaşık yüzde 10 daha az gerçekleşmiş, 
ODKA ve Asya’ya yapılan ihracat ise 2007’deki ihracatı yüzde 50’nin üzerinde aşmıştır. Sonuç olarak, sadece 
2007 ile 2010 arasında, AB-27 ülkelerinin Türkiye’nin ihracatındaki payı yüzde 10 puandan fazla düşerek 
yüzde 59’dan yüzde 48’e gerilemiştir. Bu değişimden sonra payı en çok artanlar ODKA (payı, yüzde 16,7’den 
yüzde 25,1’e çıkmıştır) ve Asya (payı, yüzde 6,5’ten yüzde 9,4’e çıkmıştır) olmuştur. Yoğunpazar çeşitlen-
dirmesinin bir sonucu olarak, Türk ihracatçılarının ODKA’daki pazar payı neredeyse iki kat artarak yüzde 
5’in üzerine çıkmıştır (Şekil 11). Bu arada ABD’nin önemindeki uzun vadeli azalma devam etmiş (bu durum, 
ekonomik krizden ziyade, tekstildeki Çok Elyaflılar Anlaşmasının sona ermesi ile ilişkilidir) ve Türkiye’nin 
ihracatındaki yeri yüzde 3,3’e düşmüştür.

Şekil 10: Bölgelere göre Türkiye’nin ihracatı: toplam ihracattaki pay, 2000-2010
(Yüzde olarak)

Kaynak: Dünya Bankası uzmanlarının Comtrade’den alınan verilere dayanan hesaplamaları (WITS yoluyla)

26. Son on yılda, Türkiye ihracatının önemli 
ölçüde çeşitlendirilmesi, diğer ülkelerle karşılaş-
tırıldığında da belirgindir. Örneğin, Türkiye’nin 
toplam ihracatında Almanya’nın payı son on yılda 
neredeyse yarıya inerek yüzde 10,5’e düşmüştür. 
ODKA’da ise ihracat (hala ihracatın bölgedeki baş-
lıca hedef ülkelerinden biri olmasına rağmen) İsra-
il’e daha az, Irak, İran ve Birleşik Arap Emirliklerine 
daha fazla bağımlı hale gelmiştir. Son on yılda Türki-
ye’nin ihracatı için önemli hedef ülkeler haline gelen 
diğer geleneksel olmayan ticaret ortakları arasında 
ise Rusya, Azerbaycan ve Çin yer almaktadır. Ayrıca, 
bu yeni pazarlara girişin kolaylaştırılmasında Tercih-
li Ticaret Anlaşmalarının (TTA’lar) imzalanması rol 
oynamıştır. 

27. Türkiye, ODKA’ya ve AB’ye farklı ürünler 
ihraç etmektedir. AB-27 ülkelerine yapılan ihracat-
ta taşıtlar ve tekstil ürünleri ağırlıktadır (Şekil 12 ve 

Şekil 11: AB (AB-içi ithalatlar hariç) ve oDKA 
pazarlarında Türkiye ihracatının payı, 2002-2012
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Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF) Ticaret İstatistikleri Açıklaması.
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Şekil 13). Son on yılda bu sektörlerde farklı eğilimler yaşanmış, tekstil sektörü düşüşe geçerken otomotiv 
sektörü yükselmiştir; otomotiv sektöründeki yükseliş, DYY’lerdeki artış ve bölgesel üretim ağlarına katılım 
ile bağlantılıdır. ODKA’ya yapılan ihracatta, metaller ve daha az ölçüde makine ve tekstil ürünleri ağırlıktadır. 
ODKA’da, son on yılda hem taşıtların hem de tekstilin önemi azalmış, metallerin önemi ise artmıştır. Aslına 
bakılırsa, 2006 ile 2010 arasında Türkiye’den ODKA’ya yapılan ihracattaki toplam büyümenin yaklaşık dörtte 
birini tek başına metaller sağlamıştır (metaller, 2008’deki büyümenin yarısına ve 2009’daki azalmanın yüzde 
60’tan fazlasına karşılık gelmektedir). Öte yandan, hedef pazarların nispi önemindeki değişim, sadece sektörel 
bileşim etkileri ile açıklanamaz. AB’den ODKA’ya doğru geçiş, tüm sektörlerde gerçekleşmektedir. (Bölüm 
3’te, firmaların bakış açısından pazar paternindeki değişikliklerin bir analizi sunulmaktadır).

Şekil 12: Türkiye’nin AB-27 ülkelerine ihracatı, 2000-10
(AB-27’ye yapılan ihracatın yüzdesi olarak)

Kaynak: Comtrade (WITS yoluyla)

Şekil 13: Türkiye’nin oDKA ülkelerine ihracatı, 2000-10
(ODKA’ya yapılan ihracatın yüzdesi olarak)

Kaynak: Comtrade (WITS yoluyla)
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TüRK İhRAcATININ üRüN BİLEŞİMİ
28. Türkiye’nin ihracat sepeti, hem BRICS’e 
hem de bölgesel emsallerine (Macaristan, Polon-
ya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya) kıyasla son 
derece çeşitlidir. Türkiye bu grup içinde en düşük 
ihraç ürünü konsantrasyonuna sahiptir (Herfindahl 
endeksi ile ölçülmüştür) ve Macaristan ile birlikte, 
son on yılda ürünlerini çeşitlendirmiş yegâne ülkedir. 
2010 yılında Türkiye’nin ihracat sepetindeki ilk 10 
ürün (Harmonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemleri 
(HS) 4-hane) 2000 yılındaki ile yaklaşık aynı oranda 
ihracat payına sahip olmasına rağmen (2010’da yüz-
de 26,4 ve 2000’de yaklaşık yüzde 27,517), hem ihraç 
edilen ürün yelpazesinde hem de bazı geleneksel ol-
mayan ürünlerin ihracatında bir artış olmuştur. Türki-
ye, on yıl öncekinden 2,5 kat daha fazla sayıda ürün 
(HS-6) ihraç etmektedir, bu artış Hindistan hariç tüm 
BRICS’ten daha fazladır (Şekil 14). Türkiye’nin ihraç 
ürünü artışının büyük kısmı 2000 ile 2005 arasında gerçekleşmiştir. 2005 ile 2010 arasında, ihracat sepetindeki 
yeni ürünlerin artış oranı, 2000-2005 arasındaki oranın sadece üçte biri kadar olmuştur.

29. Son on yılda, Türkiye ihracatının sektörel bileşiminde de önemli bir değişim olmuştur. Tekstil ve 
konfeksiyon sektörünün bu dönemin başında ihracatın yüzde 40’ını oluşturan payı önemli ölçüde düşmüştür 
(Şekil 15).  Bunun yerini özellikle söz konusu dönem içinde hızla büyüyen otomotiv sektörü, aynı zamanda 
makine ve metal sektörü almıştır. Ancak on yıl süren bu yapısal değişim paterni 2007’den itibaren yavaşlamış-
tır. Aslında pazar perspektifinden bakıldığında, kriz Türkiye’nin ihracat sepetinde önemli değişimleri başlatmış 
olduğu halde, sektör ve ürün perspektifinden bakıldığında - krizin en şiddetli olduğu anda metal ürünlerinde 
biraz artış ve otomotivde biraz düşüş olmasına rağmen - görece durgun bir dönem ile çakışmıştır. Krizden son-
raki ihracat büyümesi, taşıtlara ve nakliye ekipmanına daha az bağımlı, metal, makine ve teksktil sektörüne ve 
geleneksel olmayan bazı sektörlere daha fazla bağımlı hale gelmiştir. Krizden en fazla taşıt sektörü etkilenmiş 
ve krizden en yavaş çıkan sektör de bu sektör olmuştur. Buna karşılık gıda ve içecek sektörü krize direnç gös-
termiş ve krizden sonra büyümeye otomotiv sektöründen daha fazla katkı sağlamıştır.

Şekil 15: Sektörlere göre ihracat, 2000-2010
(Toplam ihracat payının yüzdesi olarak)

Kaynak: Comtrade (WITS yoluyla)

17 Aslına bakılırsa krizden önce, 2007 yılında, ilk 10 ürünün ihracatının payı yüzde 31,8’e ulaşmıştır

Şekil 14: ürün Konsantrasyonu, 2000 ve 2010
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Tablo 4: Türkiye’de açıklanmış karşılaştırmalı üstünlüğünün evrimi: İlk 30 ihraç ürünü, 2000 ve 2010
2000 2010

Konfeksiyon ürünleri ve giyim aksesuarları 7,593 4,7218
Sebzeler ve meyveler 6,1032 4,5211
Tütün ve tütün mamulleri 5,2441 2,617
Tekstil ipliği, kumaşlar, made-upart., ilgili ürünler 5,0682 4,4863
Şeker, şeker müstahzarları ve bal 3,9436 1,0434
Demir ve çelik 3,0069 3,2269
Ham gübreler ve ham malzemeler (kömür hariç) 2,7745 5,3389
Tekstil elyafları (yün topsu hariç) ve atıkları 2,29 0,9748
Çeşitli yenebilir ürünler ve müstahzarlar 2,038 1,7492
Hayvansal-bitkisel katı ve sıvı yağlar, işlenmiş, ve mumlar 1,9937 1,5233
Kauçuk mamulleri, n.e.s. 1,9271 2,047
Metalik olmayan madeni mamuller, n.e.s. 1,91 1,7832
Sıhhi tesisat, ısıtma ve aydınlatma tesisatları 1,8502 3,1147
Hububat ve hububat müstahzarları 1,7402 1,7336
Uçucu yağlar ve parfüm malzemeleri 1,5693 1,1897
Diğer nakliye ekipmanları 1,2218 0,55
Kahve, çay, kakao, baharat ve bunların mamulleri 1,176 0,9115
Metal mamulleri, n.e.s. 1,1438 1,8327
Sabit bitkisel katı ve sıvı yağlar 1,1236 0,4276
Canlı hayvanlar, hayvanat bahçesi hayvanları, köpekler, ke-
diler, vb.

0,9625 0,4102

Postlar, deriler ve kürkler, ham 0,8933 0,0689
Metalli cevherler ve metal hurda 0,8368 0,6868
Ham hayvan ve bitki malzemeleri, n.e.s. 0,8174 0,4536
Demir dışı metaller 0,7494 0,8516
Çeşitli mamul eşyalar, n.e.s. 0,7263 0,8516
Telekomünikasyon ve ses kayıt cihazları 0,7128 0,3879
Mobilya ve parçaları 0,6595 1,4032
Yol araçları (hava yastıklı araçlar dahil) 0,6249 1,6287
Boyama, debagat ve renklendirme malzemeleri 0,5931 1,0344
Güç üretim makine ve ekipmanı 0,591 0,8167
Kaynak: Dünya Bankası uzmanlarının Comtrade’den alınan verilere dayanan hesaplamaları (WITS yoluyla); Notlar: koyu renkle 
yazılmış ürünler, 2010 yılında AKÜ >1,00 olan ürünlerdir; yeşil renkle vurgulanmış ürünler 2000 ile 2010 arasında AKÜ’de artış 
olduğunu, kırmızı renkle vurgulanmış ürünler AKÜ’de azalma olduğunu, sarı renkli ürünler ise önemli bir değişim olmadığını 
göstermektedir.

30. Buna göre Türkiye, yeni sektörlerde açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük geliştirmiştir (Tablo 4). 
Türkiye, metaller (örneğin demir ve çelik), tarım ürünleri (şeker, tütün, meyve ve sebzeler), tekstil ve bazı 
kimyasal maddeler dahil olmak üzere, bir dizi kaynağa bağımlı ihracat sektöründe açıklanmış karşılaştırmalı 
üstünlüğü (AKÜ) korumuştur. Ülke ayrıca yol taşıtları, boyama, debagat ve renklendirme malzemelerinde de 
AKÜ geliştirmiştir. Bununla birlikte, 2000 yılında en yüksek AKÜ’ye sahip ürünlerin çoğunda on yıl için-
de AKÜ’de düşüş yaşanmıştır. İlk 5 ürünün hepsi ve ilk 10 ürünün 8’i, 2010 yılında 2000’den daha düşük 
AKÜ’ye sahiptir. Bu on yıl içerisinde AKÜ’de en yüksek büyüme gösteren ürünler şunlardır: gübreler; sıhhi 
tesisat ve aydınlatma tesisatları; demir dışı metaller; mobilya; yol araçları; boyama, debagat ve renklendirme 
malzemeleri ve güç üretim makine ve ekipmanı.
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Metin Kutusu 1: İhracat sofistikeliği ve karmaşıklığı - ölçüm ve uyarılar
İhracat sofistikeliğinin (EXPY) hesaplanması, iki aşamalı bir süreçtir. İlk aşama, dünyadaki her bir ürün ile 
bağlantılı gelir düzeyinin ölçülmesidir (PRODY). Belirli bir ürünün PRODY’si, malı ihraç eden ülkelerin kişi 
başına GSYH’sinin ağırlıklı ortalamasıdır. Her bir ülkeye verilen ağırlık, o ülkenin açıklanmış karşılaştırmalı 
üstünlüğüne dayanır. Bu nedenle, yoksul bir ülkenin ihracat sepetinin genellikle geniş kısmını oluşturan bir ürün, 
yoksul ülkelerin kişi başına GSYH’sine daha çok ağırlık verecektir. Bu durum, yoksul bir ülkenin ihracatının 
küçük bir yüzdesini oluşturan, ancak birçok zengin ülkenin ihracat sepetinin önemli bir bileşeni olan bir ürün 
için daha az söz konusu olacaktır.

İkinci aşama, bir bütün olarak bir ülkenin ihracat sepeti ile bağlantılı gelirin ölçülmesidir (EXPY). EXPY, her 
bir ürünün bu PRODY değerlerinin, o ürünün toplam ihracata katkıda bulunduğu paya göre ağırlıklandırılması 
ile hesaplanır. Örneğin, tereyağı bir ülkenin ihracatının yüzde 15’ini oluşturuyorsa, bu ürünün PRODY değerine 
0,15 ağırlığı verilecektir. İhracat sepetleri “zengin ülke mallarından” oluşan ülkeler daha yüksek bir EXPY 
değerine sahip olacak, “yoksul ülke mallarından” oluşan ihracat sepetleri ise daha düşük EXPY değerine sahip 
olacaktır.

Bununla birlikte, PRODY ve EXPY kavramları eleştiriden muaf değildir. Bazı ürünlerin PRODY değeri 
mantığa aykırı bir şekilde yüksektir, çünkü sadece zengin ülkeler bu ürünleri ürettiğini için daha sofistike 
oldukları varsayılmaktadır. Örneğin, domuz pastırması ve jambon, içten yanmalı motorlardan daha yüksek bir 
PRODY değerine sahiptir. Ayrıca, (hepsi HS 6-hane seviyesinde aynı koda sahip olsa bile) ürünlerin kalitesi 
değişiklik gösterir - X Ülkesinde üretilen otomobiller, Y ülkesinde üretilenler ile aynı kalitede olmayabilir. 
EXPY, ürün kalitesini dikkate alınmadığında, düşük gelirli ülkelerden gelen sofistike ürünleri olduklarından 
daha önemli gösterir. Xu (2007), HS 6-hane seviyesindeki ürünler ilgili birim değerlerine bölündüğünde, Çin’in 
ihracatının yapısının kalkınma düzeyi ile tutarlı olduğunu göstermiştir. Bunu, Lederman ve Maloney (2012) 
gibi yazarların, bir ülkenin bir ihraç malını nasıl ürettiğinin, ne ürettiğinden daha önemli olduğuna işaret etmesi 
izlemiştir. Bilgisayarlar gibi görünüşte yüksek teknolojili ürünler, düşük teknolojili yöntemlerle üretilebilir, 
bunun tersi de söz konusudur.

Ayrıca, üretimin aşamalara ayrılması nedeniyle, sofistike bir ürünün nihai ihracatı düşük gelirli bir ülkeden 
yapılabilir, ancak söz konusu ürüne esas katkısı, başka bir yerde üretilmiş yüksek değerli ara girdilerin son 
montajından ibaret olabilir. Bu nedenle, değer zincirinin tamamı göz ardı edilmemeli ve hangi üretim aşamasının 
en yüksek değeri yarattığı ve elde ettiği araştırılmalıdır. Son montajı yapılmış bir bilgisayarın düşük gelirli 
bir ülkeden ihraç edilmesi nedeniyle bilgisayarların sofistike olmadığı varsayılsa bile bilgisayarın iç parçaları, 
muhtemelen daha zengin ülkelerden ithal edilmiş olan yüksek ölçüde beceri-yoğun parçalar olabilir. Koopman 
ve ark. (2008), Çin’in ihracatındaki yabancı içeriğin toplamda yüzde 50 civarında, elektronik cihazlar gibi so-
fistike ürünlerde ise yüzde 80 civarında olduğunu tahmin etmektedir. İyi bilinen iPod örneğinde, Çin’den ihraç 
edilen bir iPod’un nihai monte edilmiş değerinin çok büyük bir kısmı montajcılar tarafından kazanılan ücretlere 
değil, fikri mülkiyetin yaratıcılarına gitmektedir. 

Daha yakın zamanda, Hausmann, Hidalgo ve ark. (2011), PRODY ve EXPY’nin ülkelerin gelir seviyelerine 
bağlılığından uzaklaşarak bu ölçüyü geliştirmişlerdir. ‘Ürün Karmaşıklık İndeksi’ adı verilen yeni yaklaşıma 
göre, karmaşıklık, ülkelerin gelirlerinin bir fonksiyonu olarak deği ülke ilişkilerinin ağına ve ihraç ettikleri 
ürünlere dayanan yinelemeli bir süreç yoluyla hesaplanmaktadır. Bu yeni yaklaşıma göre, bir ülkenin ihracat 
sepetinin karmaşıklığı, iki kavramın bir fonksiyonudur: i) Ülkenin ürettiği ürünlerin çeşitliliği (yani ürettiği 
farklı ürünlerin sayısı) ve ii) bu ürünlerin üretildiği ülke sayısı (yani kaç diğer ülkenin söz konusu ürünleri 
ürettiği). Az sayıda farklı ülkenin üretebildiği karmaşık bir ürünü üretebilen bir ülkenin, karmaşık olmayan çok 
çeşitli farklı ürünler de üretebileceği genellikle gözlenmektedir, bunun zıttı nadir bir durumdur. Bu nedenle, 
sadece az sayıda - çok çeşitli farklı ürünler de üreten - ülke tarafından üretilen bir ürün, nispeten karmaşıktır. 
Buna karşılık, az sayıda farklı ürün üreten ülkeler dahil olmak üzere birçok ülke tarafından üretilen bir ürün, 
daha az karmaşıktır.
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TüRK İhRAÇ üRüNLERİNİN SoFİSTİKELİĞİ VE KALİTESİ
31. Ülkelerin neyi nasıl ürettikleri, ihracat büyümesi açısından önemlidir. Tüm diğer özellikleri aynı 
olmasına rağmen, yaratıcılık, beceri ve teknoloji açılarından daha yüksek değer katkısı içeren mallar, dünya 
pazarlarında daha iyi fiyata alıcı bulmaktadır. Bu, açık ve tartışmasız görünmektedir. Ancak entegre üretim ağ-
larında, tam olarak hangi ihraç ürünlerinin “yüksek düzeyde” teknoloji içerdiği ve hangi ürün ve üretim süreci 
çeşitlerinin ihracatta ilerlemeye ve büyümeye en fazla katkı yaptığı konusunda yorum yapmak zordur. Bu ne-
denle, bir ülkenin ürettiği spesifik ürünlerden ve küresel olarak entegre üretim ağlarındaki konumundan hangi 
değeri elde ettiğini daha iyi anlamak için, ihracat “kalitesi” ve “sofistikeliği” gibi terimlerin açılması gereklidir. 
Bu, önemli ve devam eden bir tartışma konusudur ve bu nedenle metodolojik bir giriş yapılması önemlidir.  

32. Hausmann, Hwang ve Rodrik (2007), daha sofistike ürünler ihraç etmenin - bu ürünlerin içerdiği 
bilgi ve teknolojinin daha yüksek yayılma etkilerinden yararlanma olasılığı nedeniyle - daha hızlı büyü-
meye yol açtığını savunmaktadır. Eğer bir ürün, örneğin içten yanmalı bir motor, çoğunlukla zengin ülkeler 
tarafından üretiliyorsa, bu ürün ‘zengin’ ve sofistike kabul edilir. Benzer şekilde, dünya genelinde kahve çe-
kirdeği üretimine düşük gelirli ülkeler hakim olduğundan, kahve çekirdekleri düşük sofistikeliğe sahip olarak 
nitelendirilir. Bir ülkenin ihracat sepetinin sofistikeliği (EXPY), ihraç ettiği tüm ürünlerin oluşturduğu sepetin 
sofistikeliğinden (PRODY) elde edilir. Hausmann, Hwang ve Rodrik (2007), yüksek EXPY değerine sahip ülke-
lerin gelecekte daha yüksek büyüme hızlarına sahip olma eğiliminde olduklarını göstermektedir; bu da ülkele-
rin, ihracat sepetlerinin hitap ettiği gelir seviyesine yakınlaşarak ihraç ettikleri ürünlerin ‹seviyesine ulaştıkları’ 
görüşünü desteklemektedir. Ancak bu, hikâyenin sadece bir kısmı olabilir; çünkü aynı nihai ürün daha çok ya da 
daha az teknoloji içeren farklı yollarla üretilebilir ve bir malın üretimi, her biri farklı düzeyde teknoloji ve bilgi 
gerektiren çeşitli aşamalara ayrılabilir. Nasıl ihraç ettiğiniz, ne ihraç ettiğiniz kadar önemli olabilir (kavramların 
daha ayrıntılı bir açıklaması için Metin Kutusu 1’e bakın). Bu uyarıları akılda tutarak Türkiye’nin ihracatının 
ürün bileşiminin, ülkenin yüksek gelir statüsüne geçiş olasılıkları hakkında bize neler anlattığına bakalım.

33. Türkiye, orta teknolojili ürünlerin ihracatını arttırmış, ancak yüksek teknolojili ürünler ihraca-
tının toplam ihracattaki payı durgun kalmıştır.  Son on yılda, orta teknolojili ürünlerin toplam ihracattaki 
payı yarıdan fazla artarak yüzde 20’den 32’ye çıkmış, yüksek teknolojili ürünler ise ihracat sepetinde bir yer 
edinememiştir (Lall sınıflandırmasını kullanan Şekil 16 ve Şekil 17). Aslına bakılırsa Türkiye bu açıdan, Orta ve 
Doğu Avrupa’da bulunan ve DYY yoluyla teknoloji transferinden ve Avrupa üretim ağlarına entegrasyondan çok 
daha fazla yararlanmış görünen rakiplerine kıyasla daha kötü bir konumdadır. Bu emsal ülkelerdeki gelişmeler 
doğrultusunda, orta teknolojili ürün ihracatının toplam ihracattaki payının büyümesi yavaşlamış ve 2007’den bu 
yana bir miktar azalmıştır; bu durum büyük olasılıkla otomotiv ihracatındaki azalma ile bağlantılıdır.

Şekil 16: orta teknolojili ihracat, 2000-10
(Toplam ihracatın yüzdesi)

Şekil 17: Yüksek teknolojili ihracat, 2000-10
(Toplam ihracatın yüzdesi)
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Kaynak: Dünya Bankası uzmanlarının Comtrade’den alınan verilere dayanan hesaplamaları (WITS yoluyla)18

18 Teknolojik sınıflandırma, Lall’a (2000) dayanmaktadır.
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34. İhracatın sofistikeliği, 2007’ye kadar 
artmıştır. İhracat sofistikeliği endeksi (EXPY), 1997 
ile 2007 arasında neredeyse yüzde 20 arttıktan son-
ra 2007 ile 2009 arasında düşmüş, ancak 2010’dan 
sonra kaybını büyük ölçüde telafi etmiştir (Şekil 18). 
Orta teknolojili ihraç ürünlerinin (esasen otomotiv ve 
otomotiv parçaları) öneminin giderek artması, bu sek-
törler başlıca ihracat sektörleri olarak daha az sofisti-
ke ürünlerin (konfeksiyon ve tekstil) yerini aldığın-
dan Türkiye’nin EXPY değerinin evriminde önemli 
bir rol oynamıştır. Bu da ülkenin, 2007 yılına kadar 
Polonya ve Meksika gibi ülkelerle arasındaki “açığı” 
daraltmasına yardımcı olmuştur. Karmaşıklık ölçüsü 
de genel anlamda EXPY’ye benzer bir patern sergile-
mektedir. 2007 yılından sonra ihracat sofistikeliği ve 
karmaşıklığında yaşanan düşüş, 2008 yılında emtia 
fiyatlarında yaşanan yükselişe19 ve otomotiv ve diğer 
orta teknolojili ürünlerin AB’ye yapılan ihracatındaki 
düşüşe en azından kısmen bağlanabilir.

35. Birim fiyatların analizine bakıldığında, 
2000-2010 döneminde Türkiye’nin ihracatının 
nispi kalitesi iyileşmiştir. 2002 yılında Türkiye’nin 
ihracatının üçte ikisi - aynı hedef pazara satış yapan 
tüm rakiplerin fiyatı ile karşılaştırıldığında - fiyat da-
ğılımının düşük kısmında yer alan bir birim fiyatı ile 
satılan ürünlere yoğunlaşmıştır (Şekil 19). 2010 yı-
lına gelindiğinde ise ürünlerin büyük çoğunluğunun 
kalite aralığının ortasında ya da üst kısmında satıldığı 
görülmektedir. Dolayısıyla, on yıldan kısa bir sürede 
Türkiye’nin ihracat kalitesi dağılımı önemli ölçüde 
iyileşmiştir.20

36. Kalite merdivenleri kavramı, ihracatçıla-
rın belirli bir kategorideki ürünlerini nasıl fark-
lılaştırabileceğini açıklayan faydalı bir yol göste-
ricidir. Düşük kaliteli, ucuz ürünler merdivenin alt 
basamaklarında, yüksek kaliteli, pahalı ürünler ise 
üst basamaklarında yer alır. Kalite merdivenlerinin 
bu şekilde bir analizi için, belirli bir ürünü aynı hedef pazarda satan tüm ihracatçılara bakılması ve söz konu-
su spesifik pazardaki birim fiyatların karşılaştırılması gereklidir. Kalite merdivenleri analizi, bir ihracatçının, 
ürünler ve hedef pazarlar içerisinde farklılaşmış bir ürün pazarındaki konumunu değerlendiren bir araçtır.

37. Genel olarak, Türk ihracatının kalitesi, özellikle makineler gibi kalite standartlarının çok önemli 
olduğu sektörlerde dikkate değer ölçüde iyileşmiştir. Türk ihracatçıları kalite merdiveninde üst basamaklara 
tırmanmıştır, ancak ürün kategorileri ve AB ile ODKA pazarları arasında, paternler değişiklik göstermektedir. 
Spesifik olarak, ana ürün kategorilerinde aşağıdaki eğilimler görülebilir:

19 Emtia fiyatlarında yaşanan yükseliş, ham maddelerin değerini (ve toplam ihracattaki payını) ve hammadde ihracatını arttırarak Türkiye’nin EXPY 
değerini etkilemiştir; ticari mallar, diğer ürünlerden (örneğin mamuller) daha az sofistike olduğundan, toplam EXPY düşmektedir. 2009 yılında 
dünya ticaretinde yaşanan düşüş, gelişmekte olan ülkelere yapılan ihracattan ziyade gelişmiş ülkelere (özellikle, daha sofistike ürünlerin ana hedefi 
olan AB-27 ülkelerine) yapılan ihracatı orantısız bir biçimde azaltarak Türkiye’nin EXPY değerini etkilemiştir.

20 Aynı kategorideki ürünler arasındaki birim fiyat farklılıkları, sezgisel olarak ürün kalitesindeki farklılıkları yansıtır. Dolayısıyla, her ikisi de standart 
ürün sınıflandırmalarında - son derece ayrılmış bir düzeyde dahi - taşıt olarak sayılsa bile, bir BMW ile bir Geely aynı değildir ve aynı paraya mal 
olmaz. Ancak birim fiyat farklılıklarından bir dizi diğer faktör de sorumlu olabilir, bu nedenle dikkatli bir yorum gereklidir. İhracatın ürün kalitesi 
ile birim değerler arasında deneysel bir bağ kuran referanslar için, bkz. Crozet ve ark. (2012), Manova ve Zhang (2012).

Şekil 18: İhracat sofistikeliği (EXPY), 2000-2010
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Kaynak:  Dünya Bankası uzmanlarının Comtrade’den alınan 
verilere dayanan hesaplamaları (WITS yoluyla)

Şekil 19: Birim değer kategorilerinde fiyat/kalite 
(ihracat birim değeri) dağılımı, 2000 ve 2010

64%

21%
14%

45%

27% 28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

düşük r orta r yüksek rYü
ks

ek
 n

isp
i b

iri
m

 d
eğ

er
e 

sa
hi

p 
ih

ra
ca

tın
 p

ay
ı, 

HS
6 

dü
ze

yi
nd

e 
öl

çü
le

n

2000 2010

Kaynak:  Dünya Bankası uzmanlarının Comtrade’den alınan 
verilere dayanan hesaplamaları (WITS yoluyla)



16

Yüksek Gelir Statüsüne Geçiste Dıs Ticaretin Rolü

•	 Tarımsal gıda sektörü:  Türkiye, söz konusu dönem boyunca, hem AB hem de ODKA’ya yapılan ihra-
catta kalite merdiveninin alt kısmında yer almıştır. AB’de kalite merdiveni ODKA’dan önemli ölçüde 
daha uzundur, ancak ikisi arasındaki fark 2000 ile 2008 arasında üçte bir oranında azalmıştır.

•	 Otomotiv ve otomotiv parçaları:  2000 ve 2008 arasında, Türkiye’nin sıralaması AB’de yükselmiş, 
ancak çoğunlukla Doğu Asya’dan çok fazla sayıda rakibin ODKA’ya girmesi nedeniyle bu bölgede 
bir miktar düşmüştür. 

•	 Diğer Taşıtlar: 2000 ve 2008 arasında, Türkiye’nin konumu hem AB’de hem de ODKA’da dikkate 
değer ölçüde iyileşmiştir. ODKA’daki konum, Fransa, İsveç, Kanada ve Japonya ile birlikte üst sıra-
lardadır. 

•	 Elektrikli ve mekanik makineler: Türkiye’nin her iki sektördeki sıralaması, ODKA pazarında önemli 
ölçüde iyileşmiştir. Öte yandan AB pazarındaki sıralaması, en alt seviyelerde kalmaya devam etmiştir. 

•	 Tekstil ve Giyim: Her iki bölgedeki sıralama değişmeden kalmıştır. 

SEKTöREL oDAK: TARIMSAL TİcARET
38. 2000’lerin ortasından bu yana artmakta olan küresel gıda fiyatları ışığında, tarım sektörü özel bir 
ilgiyi hak etmektedir. Tarımsal ihracat 2007-2008’den bu yana kuvvetli bir biçimde artmıştır ve tarım halen 
Türkiye’nin istihdamının dörtte birine ve GSYH’sinin onda birine karşılık gelmektedir. Hareketli dış talep, 
politika yapıcılarının, tarımın nispi rekabet gücüne ve çekiş faktörlerini daha etkili kullanmapotansiyeline 
odaklanmasına neden olmuştur. 

Şekil 20: Tarımsal ihracat ve ithalat ile tarımsal ihracatın mal ihracatındaki payı, 1961-2010
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Kaynak: FAO (2012)

39. Tarımın toplam ticaretteki payı azalırken, tarımsal malların ihracatı ve ithalatı arasındaki açık 
da kapanmaktadır. Şekil 20’de gösterildiği gibi, Türkiye’nin tarımsal ihracatı hızla arttığı halde, özellikle 
1990’dan bu yana bu ihracatın önemi göreceli olarak azalmıştır. Tarım ihracatı, 1961’de yurt dışına yapılan 
toplam sevkiyatların yüzde 90’ını oluştururken, şu anda yüzde 10’unu oluşturmaktadır. Bununla birlikte Avru-
pa, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri içinde Türkiye 10. büyük tarımsal ihracatçı ve 17. büyük 
ithalatçıdır. Üstelik, Türk tarım ihracatının değeri zaman içinde artmıştır ve günümüzde ihracat ve ithalat de-
ğerleri benzerlik göstermektedir (sektör hakkında daha fazla arka plan için Ek 2’ye bakın).

40. Son zamanlarda ODKA’ya doğru bir kayma olmasına rağmen, Avrupa Türk ihracatı için en 
önemli hedef olmaya devam etmektedir. 2010 yılında, tüm tarımsal ihracatın yaklaşık yüzde 49’u Avrupa’ya 
yapılmıştır (Şekil 21). Bununla birlikte, son beş yılda ODKA’ya yapılan ihracat hızla yükselmiş ve bu bölge, 
2010 yılında yapılan tarımsal ihracatın yaklaşık yüzde 30’unu oluşturmuştur.
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Şekil 21: Türk ihracatının hedef bölgelere göre yapısı, 1993-2010
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41. Coğrafi yönelimdeki değişimle birlikte, ürün bileşiminde de bir değişiklik yaşanmıştır. Şekil 22, 
ihracatın, ilgili işleme türüne göre kategorize edilmiş bileşimini göstermektedir. Birinci kategori, buğday ve 
arpa gibi işlenmemiş hububat ile yün ve taze et gibi hafif işlenmiş hayvansal ürünleri kapsamaktadır.  İşlen-
miş mallar, un, meyve suyu, hamur işleri, kurutulmuş et ve hayvan derileri gibi ürünleri içermektedir. Taze 
bahçıvanlık ürünleri ile kabuklu meyveler ve baharatlar ayrı listelenmiştir, çünkü bu iki kategorideki ürünler 
genellikle işlemeye benzer bir özel muamele gerektirmektedir. 

Şekil 22: İhracatın işlem türüne göre yapısı, 1987-2010
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Kaynak: FAO (2012) ve Dünya Bankası uzmanlarının hesaplamaları

42. Hem işlenmiş ürünlerin hem de taze meyve tarımının payı artmıştır. Şekil 22’de gösterildiği gibi, 
1980’lerin sonlarında, ihracatın büyük bir kısmı işlenmemiş ya da hafif işlenmiş tahıl ve hayvancılık ürünleri-
ne bağlıydı. O günden bu yana, işlenmiş ihracat mallarının ve taze bahçıvanlık ürünlerinin değeri önemli ölçü-
de artmıştır. Taze meyve ve sebze ihracatındaki artış daha çok BDT’ye yapılan ihracata, işlenmiş ürünlerdeki 
artış ise ODKA pazarına dayanmaktadır. 
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Tablo 5: İhracatçı ve ihraç ürünü sayısı, 2003 ve 2008
(Yüzde olarak)

 İhracatçılar İhracat
 2003 2008 2003 2008
1 ile 20 çalışan arası 17 10 4 4
21 ile 50 çalışan arası 38 43 19 13
51 ile 200 çalışan arası 32 33 18 21
>200 çalışan 14 15 59 62
Kaynak: Dünya Bankası uzmanlarının TÜİK’ten alınan İşyeri Anketi (İA) 
verilerine dayanan hesaplamaları. Bu veriler, toplam ihracatçıların yüzde 42’sini 
ve toplam ihraç ürünlerinin yüzde 25’ini kapsamaktadır.

İhRAcAT BüYüMESİNİN FİRMA DüzEYİNDEKİ DİNAMİĞİ: KAYIP oRTA
43. İhracat büyümesi esasen, üreticilerin çoğundan daha üretken sayıca az, büyük ya da büyümekte 
olan firma tarafından sağlanmaktadır. Bu firmalar hem yoğun hem de yaygın ticaretin büyümesini sağla-
makta vediğer firmaları gittikçe geride bırakmaktadır. Bu durum bir taraftan Türkiye’nin yerleşmiş ihracat-
çılarının rekabet güçlerinin gittikçe arttığını göstermektedir. Diğer taraftan, ihracat pazarlarına birçok küçük 
firmanın girmesine rağmen, bunların toplam ihracattaki öneminin diğer ülkelere göre düşük olduğu anlamına 
gelmektedir. Küçük firmaların dinamik ve dayanıklı orta büyüklükte ihracatçılar haline gelmesine olanak ve-
recek ortamın yaratılması, bir kaç nedenden dolayı önemlidir.  Birincisi, yarının büyük ihracatçılarının ba-
zıları, kısmen bugünün firmalarından oluşacaktır. İkincisi, daha önce de belirtildiği gibi, yaygın ticaretin üç 
boyutunda sağlanacak güçlü bir performans, Türkiye’nin uzun vadeli büyümesi açısından önemli olacaktır. 
Türkiye’nin üreticileri teknoloji açısından lider firmalarayaklaştıkça, ihracatın daha çok bu firmalarınyenilik-
lerine dayanması gerekecektir. Hem büyük hem de küçük firmalar inovasyon açısından öncü firma olabilirler. 
Diğer ülkelerin deneyimlerinden çıkan sonuç, küçük firmaların katkısının daha önemli hale geleceğidir. Acs 
ve Audretsch (1987, 1988), farklılaşmış ürünler üreten sermaye-yoğun sektörlerde, büyük firmaların nispi bir 
inovasyon avantajına sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Öte yandan, küçük firmaların daha çok beceri-yo-
ğun, yenilikçi sektörlerde nispi bir avantaja sahip olduğu sonucuna da ulaşmışlardır.21 Üçüncü olarak, küçük 
firmalar için sektöre giriş bariyerlerini azaltarak rekabeti arttıran reformların, ekonomik büyüme ve istih-
dam açısından önemli sonuçları vardır. Aghion, Carlin ve Schaffer (2002), 25 geçiş ekonomisine ait verileri 
kullanarak, rekabet baskısının hem mevcut hem de yeni firmalar için inovasyonu arttırdığı, dolayısıyla daha 
yüksek ekonomik büyümeye yol açtığı sonucuna ulaşmışlardır.22 Crozet, Milet ve Taglioni (yakında yayın-
lanacak), sektör düzeyinde üretim ve istihdam büyümesinde firmaların büyüklük dağılımının oynadığı rolü 
araştırmışlardır. Çok sayıda Avrupa ülkesinden firma düzeyinde veri kullanarak, istihdam ve üretim büyümesi-
nin, firmaların büyüklük dağılımının daha yayılmış olması ile pozitif ilişkili olduğu sonucunu elde etmişlerdir. 
İmalat sektörlerinin çoğunda, az sayıda büyük firmanın çok sayıda küçük firma ile bir araya gelmesi, endüstri-
yel performansları desteklemek için en iyi konfigürasyon olarak görülmektedir.23

44. Küçük ve orta büyüklükteki firmalar, göreli olarak düşük performans göstermektedir. 20’den 
az çalışana sahip firmaların toplam ihracat firmaları içindeki payı 2003 ile 2008 arasında neredeyse yarıya 
düşerken, bu firmaların ihracatının toplam ihracattaki payları sabit kalmıştır (bu da ortalamada firma başına 
düşen ihracatın daha fazla olduğu anlamına gelmektedir, bkz. Tablo 5). 21-50 çalışana sahip firmaların toplam 
ihracatçılar içindeki payı yüzde 38’den yüzde 43’e çıktığı halde, ihracattaki payları yüzde 19’dan yüzde 13’e 
düşmüştür. Son olarak, 200’den fazla çalışanı olan büyük ihracatçılar ile 51 ile 200 arası çalışana sahip orta 
büyüklükteki firmaların hem sayıları (her birinin yüzde 1 puan) , hem de - orantılı olandan fazla olarak- ihracat 
içerisindeki payları (her birinin yüzde 3 puan) artmıştır. Küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerin bu dökümü, 
örneğin 200’den az çalışana sahip şirketleri “KOBİ’ler” olarak kabul eden OECD tarafından kullanılan tanım-
dan biraz farklıdır.

21 Acs , Z.J. ve D.B. Audretsch (1987), “Innovation, Market Structure and Firm Size”, The Review of Economics and Statistics, cilt 69(4), sayfa 567-
574; Acs , Z.J. ve D.B. Audretsch (1988), “Innovation in Large and Small Firms: an Empirical Analysis”, American Economic Review, cilt 78(4), 
sayfa 678-690.

22  Aghion, P., W. Carlin ve M.E. Schaffer (2002), “Competition, Innovation and Growth in Transition: Exploring the Interaction Between Policies”, 
William Davidson Institute working paper N°501.

23 Crozet M., E. Milet ve D. Taglioni (yakında çıkacak) “Firm Size, Firm Heterogeneity and Industrial Performance”.
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45. Firmaların ihracata katılımının kapsamına bakıldığında da benzer bir durum ortaya çıkmakta-
dır. Şekil 23, firmaları aşağıdaki şekilde kategorize ederek ihracat değerinin payını göstermektedir: ‘küçük’ 
(5’ten az ürün satan ya da 5’ten az pazara satış ya-
panlar); ‘orta’ (6-10 ürün ya da pazar); ve ‘büyük’ 
(10’dan fazla ürün veya pazar). Çoğu ülkede, her bir 
kategoride yukarı doğru çıkıldıkça paylarda bir artış 
görülmektedir. Ancak Türkiye’de, orta kısımda bir 
düşüş mevcuttur. Orta büyüklükteki firmalar, ihracat-
ta hem küçük hem de büyük firmalardan daha küçük 
bir paya sahiptir. Bu bulgular ele alındığında, orta bü-
yüklükteki ihracatçılara özel, rekabet gücü açısından 
bir sıkıntı olduğu akla gelmektedir. Gerçekten de, or-
talama yıllık ihracat büyümesi, bu firma grubu için 
oldukça düşük gerçekleşmiştir: 20’den az çalışanı 
olan firmalar için yüzde 35, 50 ile 200 arası çalışana 
sahip firmalar için yüzde 30 ve 200’den fazla çalışa-
nı olan firmalar için yüzde 26’ya kıyasla, bu firmalar 
için sadece yüzde 8,5’tur. Üstelik bu firmalar sadece 
yoğun ticarette büyüme göstermişlerdir.  Aslına bakı-
lırsa, orta büyüklükteki firma kategorisindeki işletme 
cirosu ihracatta bir düşüşe yol açmıştır; çünkü mev-
cut ihracatçılar pazardan çıkarken, yeni girenler bu 
kaybı karşılamamıştır. 

46. Orta büyüklükteki ihracatçılar, düşük ve 
azalan üretkenlikten muzdariptir. Toplam faktör 
üretkenliği (TFÜ) rakamları, küçük ve orta büyük-
lükteki (21 ile 50 çalışan arası) firma grubunun ha-
yal kırıklığına uğratan ihracat performansının, grup 
içindeki firmaları asimetrik olarak etkileyen bir 
üretkenlik düşüşünden kaynaklanabileceğini göster-
mektedir. Şekil 24, bu gruptaki firmaların ilk yüzde 
1’i için ortalama kaybın, yüzde 3,4 ile diğer tüm 
grupların performansının çok altında olduğunu gös-
termektedir.

47. Türkiye’deki orta büyüklükteki firmaların 
zayıf performansı önemli engellerin bir sonucu 
olabilir. Orta büyüklükteki firmalara özel görünen 
bir sıkıntı, yasal düzenlemelerdir. 

48. Türk firmaları, bölgedeki emsallerinden 
daha fazla külfetli düzenlemeler ile karşı kar-
şıyadır. Bu yasal ortam, en çok orta büyüklükteki 
firmaları (burada 21-99 çalışanı olan firmalar olarak 
tanımlanmıştır) etkiler görünmektedir. Şekil 25, işletme ruhsatı almak için gerekli sürenin, Türkiye’nin orta 
büyüklükteki firmaları için bölgesel ortalamaya göre yüzde 50 daha yüksek olduğunu göstermektedir; üstelik 
- daha da şaşırtıcı olan - Türkiye’de orta büyüklükteki firmalar için bu sürenin, hem küçük hem de büyük 
firmalardan yüzde 30 daha fazla olmasıdır. İthalat ruhsatı almak ise daha da zordur: bölgedeki emsallerine 
göre Türk firmaları için iki kat daha uzun süre gerekmektedir. Orta büyüklükteki firmalar için küçük firmalar 
için olduğundan yüzde 50 daha uzun, büyük firmalara kıyasla orta büyüklükte firmalar için ise dört kat daha 
uzun (sadece 8 güne karşılık 32 gün) sürede ithalat ruhsatı alınmaktadır. Genel olarak, Türkiye’deki orta bü-
yüklükteki firmalar, yöneticilerinin zamanlarının üçte birini tamamen yasal konular ile uğraşarak harcadığını 
rapor etmektedir; bu süre Avrupa ve Orta Asya (AOA) bölgesindeki emsallerinden neredeyse üç katından fazla 
ve (çoğu ülkede düzenlemelerin ağır koşullarıyla karşı karşıya olan) büyük firmalar ile aynı uzunluktadır. 

Şekil 23: İhracatçı kapsamına göre ihracat değeri payı
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Kaynak:  Dünya Bankası uzmanlarının TÜİK’ten alınan verilere 
dayanan hesaplamaları

Şekil 24: TFü’deki değişim, 2003-08 (TFü’ye göre 
firmaların ilk yüzde 1’i)
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Kaynak:  Dünya Bankası uzmanlarının TÜİK’ten alınan İA ve-
rilerine dayanan hesaplamaları. Bu veriler, toplam ihracatçıların 
yüzde 42’sini ve toplam ihraç ürünlerinin yüzde 25’ini kapsa-
maktadır.
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Türkiye’de küçük firmalar arasında mevcut olan önemli kayıt dışılık dikkate alındığında, küçük ve orta bü-
yüklükteki firmaların karşılaştığı yasal yükün, göründüğünden daha ağır olması muhtemeldir. Bu nedenle, orta 
büyüklük statüsüne geçen firmaların ciddi engellerle karşılaşıyor olmaları muhtemeldir. Şekil 25’de gösterilen 
araştırma verileri 2008’e ait olduğundan, yeni veriler kullanılabilir olduğunda, söz konusu bulguların halen 
geçerli olup olmadığını belirlemek için yeni bir analiz yapılması önemlidir.

Şekil 25: Türkiye’de orta büyüklükteki firmalara uygulanan ‘zaman’, 2008
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SoNuÇLAR
49. Son on yılda Türkiye başarılı bir ihracat performansı göstermiştir. İhracatın güçlü büyüme oranı 
küresel ortalamanın üzerinde ve orta gelir statüsündeki emsalleri ile başa baş gerçekleşmiştir. Türk firmaları 
ihracat pazarlarını çeşitlendirmiş, daha geniş kapsamlı ürünler ihraç etmiş ve bir kaç ürün kategorisinde kali-
te merdiveninin üst basamaklarına tırmanmıştır. Ancak genel anlamda, Türkiye’nin ihracatının yayılmasının 
arkasında, mevcut ihracatçıların mevcut ürünleri ihraç etme konusunda daha becerikli hale gelmeleri ve AB 
pazarındaki konumlarını, diğer hedef pazarlara ulaşmak için bir atlama tahtası olarak kullanmaları vardır. 
Türkiye’nin orta büyüklükteki firmaları ihracat patlamasından  fazla yararlanamamıştır; bu da, özellikle küre-
sel ticaret büyümesinin hızı yavaşladıkça, ihracatın sürdürülebilirliği konusunda sorular uyandırmaktadır. Bu 
bölümdeki ilk analize göre, Türkiye’nin yasal ortamında orta büyüklükteki firmaların aleyhine olan hususlar, 
“kayıp ortanın” nedenlerinden biri olarak görünmektedir. Türkiye’nin yaygın ticaretinin arttırılmasında daha 
başarılı olabilmesi için, bu açığın kapatılması önem taşımaktadır. 

50. İlerideki bölümlerde, daha spesifik politika önerileri elde etmek için ihracatın rekabet gücü, firma ve 
ürün seviyesinde daha derinlemesine analiz edilmektedir.
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GİRİŞ
51. Sürdürülebilir ve güçlü bir ihracat büyümesi, Türkiye’nin ihracat sepetinin daha fazla geliştirilmesi-
ne önemli ölçüde bağlı olacaktır. Bölüm 2’de gösterildiği gibi, özellikle Türkiye’nin ihraç sepeti ürünleri güçlü 
bir küresel talep ile karşılaşmamıştır. Üstelik, Türkiye toplam ihracat sofistikeliğini arttırdığı ve kalite merdivenin-
de üst basamaklara tırmandığı halde, ürün bileşimi tipik bir orta gelirli ülkenin ürün bileşimi olarak kalmaya devam 
etmektedir. Ayrıca, Türkiye, 2007-2008 krizi sırasında ve sonrasında pazarlarını çeşitlendirerek AB pazarı dışına 
açılma konusunda dikkate değer ölçüde başarılı olmuştur. AB’de rekabetçi olmayı öğrenen firmalar ODKA’ya ve 
diğer yerlere yayılmaktadır. Bu nedenle, Türk ihracatçılarının Avrupa’da kazandıkları sağlam konumu korumaları 
gerekmektedir; çünkü bu konum, Türk ihracatçılarını diğer pazarlara yayılması için iyi bir biçimde hazırlamaktadır. 
52. Bu bölüm, Türkiye ihracatının rekabet gücünün analizini, hedef ülkelere göre ve firma ve ürün 
seviyesinde daha derinlemesine ele almaktadır. Bu bölümde, Türkiye’nin daha yüksek küresel bir pazar pa-
yına sahip olması için ODKA’daki büyüyen varlığını nasıl geliştirilebileceği ve Asya’nın dinamik pazarlarına 
girmek için neler yapması gerektiği soruları sorulmaktadır. İhracat sofistikeliği ve ihracat kalitesi belirleyici-
lerinin ayrıntılı bir analizi, ihracat performansının - sürdürülebilir ve yüksek büyümeyi teşvik etmek amacıyla 
- geliştirilmesine yönelik politika seçeneklerine ilişkin bir tartışmaya zemin hazırlamaktadır. Son olarak bu 
bölümde, ticaret politikasının Türkiye’nin ihracatta rekabet gücüne ilişkin potansiyel rolü tartışılmaktadır.

PAzAR ÇEŞİTLENDİRME24

Firmalar açısından pazar çeşitlendirme
53. Pazar genişletme ve çeşitlendirmeye, birçok yabancı pazara arz sağlayan sayıca az öncü ihracatçı 
güç sağlamaktadır.  İhracat yapan firmaların neredeyse yarısı sadece tek bir yabancı pazara hizmet etmektedir 
ve bunlar küçük şirketler olma eğilimindedir (Şekil 26).  Buna karşılık, ihracatçıların yüzde 10’undan daha azı 
10’dan fazla pazara ihracat yapmaktadır ve bunlar, ihracatın büyük kısmını oluşturmaktadır. Bu patern alışılmamış 
değildir. Şili, Güney Afrika ve Fransa gibi birbirinden farklı ülkelere ait veriler, toplam ihracata daha çok, birçok 
yabancı pazara arz sağlayan sayıca az lider ihracatçıların güç sağladığını göstermektedir.25 Açıkça görülmektedir 
ki, bir firma ne kadar fazla pazara açılırsa, söz konusu firmanın karşılaştığı ticari ilişkilerin sayısı ve karmaşıklığı 
o kadar fazladır - aynı anda çok sayıda pazara hizmet verebilen firmaların sayısının az olmasının nedeni budur.

Şekil 26: hedef ülkelerin sayısına göre firmaların payı
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Kaynak: Dünya Bankası uzmanlarının TÜİK’ten ve benzer ülkelerin ulusal makamlarından alınan verilere dayanan hesaplamaları

24 Türkiye’nin Doğu Asya, Kuzey ve Güney Amerika, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Sahra-Altı Afrika ve Avrupa’daki 
çok çeşitli ülkeleri hedefleyen bir pazar çeşitlendirme stratejisi uygulamasına rağmen, bu bölümdeki analiz daha çok ODKA’ya yönelik pazar 
çeşitlendirme çabalarına odaklanmaktadır.

25 Fransa’da, yeni şirketlerin pazara girişi ve özellikle daha az verimli şirketlerin yerini daha yüksek verimli şirketlerin alması nedeniyle yaygın üretim 
yüksektir ve bu açıdan Türkiye’den farklıdır.

3.  Türk İhracatının Rekabet Gücü ve
Ticaret Politikasının Rolü
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54. Türkiye’de son on yılda çok sayıda yeni ihracatçı ortaya çıkmıştır, ancak bunların çok azı ikiden 
fazla yabancı pazara açılabilmiştir. Şekil 27’de, ihracatçılar için 2002, 2007 ve 2010 yıllarındaki pazar 
erişiminin genel bir görünümü verilmektedir. Burada, firma başına ortalama ihracatın kademeli olarak arttığı 
ve 2002’de 1,1 milyon ABD$ iken 2010’da 2,3 milyon ABD$’a ulaştığı görülmektedir. Küresel kriz, ihracat 
büyümesi açısından bir duraksama oluşturmuş ve 2007’den 2010’a kadar olan ilerlemenin düşük seviyelerde 
gerçekleşmesine yol açmıştır. İlginçtir ki, hedef ülkelerin ortalama sayısı zaman içinde istikrarlı bir şekilde art-
tığı halde (firma başına 2002’de 3,4 hedeften 2010’da 4,3’e), firma başına medyan hedef ülke 2’de değişmeden 
kalmıştır. Bu durum, pazar yayılmasının en büyük ihracatçılardan, yani çok sayıda hedef pazara hizmet sunma-
nın (dağıtım ağlarının kurulması, standartlara uyulması ve sınır ötesi ticaret finansman sorunlarının ve gümrük 
işlerinin halledilmesi gibi) maliyetlerini karşılayabilen ihracatçılardan güç aldığını teyit etmektedir. Bununla 
beraber, toplamda Türk şirketlerinin pazar penetrasyonu artmıştır. Hedef pazar başına ortalama ihracatçı sayısı 
2002 ile 2010 arasında neredeyse iki katına çıkmış, medyan rakam ise aynı süre içinde 2,4 kat artmıştır.

Şekil 27: Firma başına hedef ülke sayısı ve hedef ülke başına firma sayısı, 2002-2010
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Kaynak: Dünya Bankası uzmanlarının TÜİK’ten alınan verilere dayanan hesaplamaları

55. Küçük şirketler için yeni pazarlara girmenin maliyetleri göz önüne alındığında, ihracatın AB’den 
ODKA’ya doğru kayarak çeşitlenmesinin büyük ölçüde mevcut ihracatçıların müşteri tabanlarını ge-
nişletmesine dayanması şaşırtıcı değildir.  2009 yılında AB’ye ihracat yapan firmaların sadece yüzde 4’ü 
2010’da diğer pazarlara geçiş yapmıştır (yani AB’ye ihracat yapmayı bırakmış ve diğer pazarlara ihracata 
başlamıştır). ODKA bölgesine geçiş yapanların payı yüzde 1’dir. Buna karşılık, 2010 yılında diğer pazarlara 
yayılan ihracatçıların payı yüzde 13’tür, bunların yüzde 3’ü ODKA’yı hedef pazarlarına eklemiştir. Dolayı-
sıyla, ODKA’ya yapılan ihracattaki büyüme büyük ölçüde mevcut ihracatçıların doğal yayılma stratejilerinin 
sonucudur. 2010’da ODKA’ya ilk kez giren ihracatçıların yüzde 71’i, bu bölgeye AB’den yayılmıştır. Bu, 
AB’de elde edilen ihracat deneyiminin, ODKA’ya ve diğer geleneksel olmayan pazarlara giriş için önemli 
bir atlama tahtası olduğunu göstermektedir. Aslına bakılırsa, AB’ye ihracat, önemli bir üretkenlik getirisine 
sahiptir. Cebeci ve Fernandes (2013), AB’ye ihracat yapan firmalarda TFÜ’nün (ihracat yapmayan firmalara 
kıyasla) ihracatın ilk üç yılında yüzde 8,4 daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır, oysa ODKA’ya ihracat 
TFÜ’yü sadece yüzde 2,8 arttırmaktadır ve istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

56. İhracat pazarlarının çeşitlendirilmesi, ihracatta varlığını sürdürme bakımından yararlı 
olmaktadır. İlk yıldan sonra varlığını sürdürme olasılığı, çoklu hedef ülke stratejisinden olumlu etkilenmek-
tedir. İhracatın yayılma etkileri, daha geniş ürün kapsamı ve ‘çok tutulan’ ihracat ürünlerin üretilmesi de, ihra-
catta varlığın sürdürülmesini olumlu etkilemektedir.
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Şekil 28: Dünyanın farklı bölgelerinde ihracat ilişkilerinin varlığını sürdürmesi
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Kaynak: Dünya Bankası uzmanlarının TÜİK’ten alınan verilere dayanan hesaplamaları.
Not: 1 yıl sonra varlığını sürdürme, 2003 ile 2010 arasındaki varlığını sürdürme oranlarının ortalaması; 2 yıl sonra varlığını sürdürme, 
2004 ile 2010 arasındaki varlığını sürdürme oranlarının ortalaması; 3 yıl sonra varlığını sürdürme, 2005 ile 2010 arasındaki varlığını sür-
dürme oranlarının ortalaması; 4 yıl sonra varlığını sürdürme, 2006 ile 2010 arasındaki varlığını sürdürme oranlarının ortalaması; 5 yıl son-
ra varlığını sürdürme, 2007 ile 2010 arasındaki varlığını sürdürme oranlarının ortalaması; 6 yıl sonra varlığını sürdürme, 2008 ile 2010 ara-
sındaki varlığını sürdürme oranlarının ortalaması; 7 yıl sonra varlığını sürdürme ise 2009 için varlığını sürdürme oranlarının ortalamasıdır.

57. Şaşırtıcı bir şekilde, geleneksel olmayan pazarlara yapılan ihracat, geleneksel ticaret ortaklarına 
yapılan ihracattan daha dirençlidir. Şekil 28, AB’ye ve EFTA’ya ihracat yapan ihracatçıların sadece yüzde 
22’sinin pazara girdikten yedi yıl sonra hala ihracat yapmaya devam etmekte olduğunu göstermektedir. Diğer 
bölgelere yapılan ihracatlarda, 7 yıllık varlığını sürdürme oranı daha yüksektir: Bu oran ODKA için yüzde 
29, AOA’nın geri kalanı için yüzde 27 ve dünyanın geri kalan kısımları için yüzde 23’tür. Bunun olası bir kaç 
açıklaması vardır. Belirli pazarlarda (örneğin coğrafi olarak yakın ya da kolay erişilebilir) daha yüksek düzey-
deki bir giriş-çıkış- ya da şirketlerin yok olması- söz konusu hedef ülkeyle yapılacak ticaretin daha düşük sabit 
maliyetlere sahip olması ve söz konusu pazardaki yüksek rekabetin bir belirtisi olabilir. Ayrıca, ekonometrik 
analizler, belirli bir ülkede faal olan firma-ürün ikililerinin sayısı ile ölçülen ekonomik ilişkilerin yoğunluğuna 
bakıldığında, daha yoğun ekonomik ilişkilere sahip olunan ülkelerde ihracatta varlığını sürdürme olasılığının 
daha düşük olduğunu göstermektedir. Araştırma ve bilgi maliyetleri daha düşük olduğundan, firmaların, daha 
az rekabetçi pazarları hedeflemeden önce ihraç ettikleri ürünlerin performansını test etmek için AB ve EFTA 
pazarlarını bir test alanı olarak kullanıyor olmaları olasıdır. Ayrıca, düşük performansa sahip firmaların, giriş 
maliyetleri yüksek olan pazarlardan çıkmayı seçiyor olmaları da muhtemeldir. Son olarak, geleneksel olma-
yan ortaklarla yapılan ticaretin daha gayri resmi doğası nedeniyle (bavul ticareti gibi), ODKA’ya olan ihracat 
akışları, kısa ömürlü ticaret ilişkilerinin hepsini kapsamıyor ve dolayısıyla gerçekte meydana gelen müşteri 
kaybının derecesini olduğundan düşük tahmin ediyor olabilir.

Pazar çeşitlendirmenin esasları ve sınırları
58. Devlet politikası, pazar çeşitlendirmeye önemli ölçüde yardımcı olmuştur. 2001 ekonomik krizinin 
ardından, iç talepteki daralma ve liranın değer kaybı, ihracata dönüklüğe yönelme için temel oluşturmuştur. 
İhracatı seçilen “odak pazarlara” yaymak, daha fazla DYY çekmek ve küresel bir “Türk Malı” imajı geliştirmek 
için yeni politikalar uygulamaya konmuştur. Destek programları, yurt dışındaki ticaret misyonlarını ve ulus-
lararası ticaret fuarlarına katılımı içermektedir. “Odak pazarlar/ülkeler” yaklaşımı, 2010’lu yıllarda da devam 
etmiştir. Yeni pazarlara penetrasyon için kurulan komite bağlamında, farklı bir “öncelikli ülkeler” kümesinin 
yanı sıra, hedef ülkeleri tanımlamak amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Örneğin, 2012-13 programları, 17 hedef 
ülkeyi ve 27 öncelikli ülkeyi kapsamıştır. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan iki genelgeye göre, hedef 
ülkelere ihracat yapan ihracatçılar ilave destek alabilmektedir.26 Bu ülkelerin seçimi sadece pazarın büyüklü-
ğüne ve ülkenin açıklığına değil, aynı zamanda finansman bulunabilirliğine, adli ve ticari altyapıya, hizmet 
ticaretinin durumuna ve enerji bağlantıları gibi stratejik hususlara dayanmaktadır.27

26 2009/5 ve 2010/6.
27 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. 9. Kalkınma Planı 2007-2013, Özel İhtisas Komisyonu Raporu: Dış Ticaret, Ankara 2007 ve Ekonomi 

Bakanlığı web sitesi.
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59. AB’deki uzun süreli krizin ardın-
dan, Türkiye’nin başarılı ihracat pazarı 
çeşitlendirme stratejisi, anahtar bir risk 
azaltma yöntemi olarak olumlu etkiler do-
ğurmuştur. Bu, belli bir ölçüde doğrudur. Ne 
kadar doğru olduğunu görmek için, Türki-
ye’nin ihracatının dış pazarlardaki bir GSYH 
daralmasına karşı hassasiyetini tahmin etmek 
gereklidir.28 Tablo 6’da gösterildiği gibi, Tür-
kiye gerçekten en fazla AB’nin GSYH’sinde-
ki bir daralmaya karşı hassastır, çünkü AB’ye 
ihracat Türkiye’nin ihracatının en büyük kıs-
mını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, Türk 
ihracatının ODKA’nın GSYH’sindeki bir deği-
şikliğe karşı esnekliği daha yüksektir (AB için 
0,79’a karşılık 0,84). Türkiye’nin ODKA’ya 
yaptığı ihracatın payını AB’ye yaptığı ihracatın 
mevcut düzeyine yükseltebilmesi durumunda, 
ODKA pazarına karşı hassasiyeti de artacaktır. 
Ayrıca, temel olarak entegre değer zincirleri-
nin gelişmesi nedeniyle, ithalat talebi küresel 
pazarlar genelinde çok daha bağlantılı hale gelmiştir. Bu durum, riski azaltmak için pazar çeşitlendirmesinin 
geçmişte olduğundan daha az etkilere sahip bir strateji olabileceğini göstermektedir.

60. Çeşitlendirmenin ikinci potansiyel faydası, ülkenin büyüyen pazarlardaki taleptendaha fazla ya-
rarlanmasına olanak vermesidir. Bu raporda sunulan kanıtlar, Türk ihracatçıların son beş yılda coğrafi bile-
şimlerinden genel olarak olumlu bir “talep etkisi” elde ettiklerini göstermektedir. Ancak, ihracatçıların ODKA 
pazarlarında büyümesi için belirgin bir şekilde yüksek bir potansiyel olduğu halde, aslında hem geleneksel AB 
ve EFTA pazarlarında hem de Doğu Asya’nın hızla büyüyen pazarlarında daha büyük bir potansiyel olabilir. 
Bu fırsatlardan yararlanmak için, son yıllarda ODKA pazarındaki fırsatları kullanmakta gösterilen rekabet 
gücünü arttırma çabalarından daha fazlasını gerekecektir. Bu argüman, ilgili hedef pazarların nispi büyüklüğü-
nün, bu pazarların gelecekteki büyüme olasılıklarının ve farklı hedef pazarlardaki müşterilerin sofistikeliğinin 
bir analizine dayanmaktadır. 

61. ODKA’ya yapılan ihracat hızla büyürken ODKA pazarının büyüklüğü sabit kalabilir. IMF’den 
elde edilen verilere göre, ODKA’nın toplam ithalatı 2010 yılında 830 milyar ABD$ olmuştur. Almanya 
aynı yıl içinde tüm dünyadan 1100 milyar ABD$ ithalat yapmıştır. Toplam AB pazarı, ODKA pazarının 6,5 
katından da fazladır. Bu da demektir ki, Türkiye her iki pazardaki payını yüzde 1-2 gibi düşük bir oranda 
arttırsa bile, AB’de oluşacak potansiyel Pazar ODKA’kinden daha fazla olabilir. Ayrıca, Avrupa’daki durgun 
büyümeye bakılarak, doğrudan Türk ihraç ürünlerine talebin düşük olacağı anlamı çıkarılmamalıdır. Aslına ba-
kılırsa, kriz zamanlarında kaliteli ürünlere olan talebin düştüğüne ilişkin ampirik bulgular mevcuttur (Berthou 
ve Emlinger, 2009). Bu nedenle, 2009-10 döneminin ele alınması sırasında ihracatçılarla yapılan odak grup 
mülakatlarında belirtildiği gibi, Türk ihracatçıları aslında bazı sektörlerde geleneksel AB-bazlı tedarikçilerin 
yerini alma fırsatı bulabilirler. 

28 Hassasiyetleri hesaplamaya yönelik metodoloji, Türkiye’nin ihracatının başlıca yabancı pazarların GSYH’sindeki dalgalanma açısından 
esnekliğini tahmin etmek için çekim modelini kullanmaktadır. Bu esnekliğin, Türkiye’nin ihracat sepetinin her bir pazara sunumu (ihracat payı) ile 
birleştirilmesi, yabancı talepteki değişimlerin Türkiye’nin ihracatı üzerindeki etkisine ilişkin bir gösterge sağlar. 

Tablo 6: Farklı pazarlar bakımından Türkiye’nin 
ihracatının duyarlılığı, 2010

İhracat 
Hedefi

İhracatın  
Türk

GSYH’deki 
payı, yüzde

Esneklik Hassasiyet

Dünya 14,61 0,61 0,09
AB 7,87 0,79 0,06
ODKA 2,09 0,84 0,02
Japonya 0,05 0,78 0,00
Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) 0,59 0,79 0,00
Brezilya 0,09 0,80 0,00
Çin 0,43 0,78 0,00
Hindistan 0,11 0,81 0,00
Endonezya 0,04 0,85 0,00
Rusya 0,66 0,77 0,01
Güney Kore 0,07 0,78 0,00
Kaynak: Dünya Bankası uzmanlarının hesaplamaları.
Not: Hassasiyet, yabancı pazarın GSYH’sindeki yüzde 1 azalmanın 
etkisi olarak ölçülmüştür.
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Şekil 29: Seçilmiş bölgelerde ithalat talebinin eğilimleri ve tahminleri
(İthalat talebinin yıllık büyümesinde yüzde olarak)
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Kaynak: Dünya Bankası uzmanlarının IMF verilerine dayanan hesaplamaları

62. Ayrıca, ODKA’daki ithalat talebi, özellikle son on yılda hızla büyüdükten sonra, önümüzdeki 
yıllarda bu büyümenin önemli ölçüde yavaşlayacağı tahmin edilmektedir. IMF’den alınan verilere ve 
ithalat büyümesi tahminlerine dayanan Şekil 29. ODKA’daki ithalat büyümesinde şiddetli bir yavaşlama ola-
cağını ve yıllık yüzde 4’ün altına düşeceğini göstermektedir. Aslına bakılırsa, önümüzdeki beş yılda AB’nin 
bile ODKA bölgesinden daha güçlü bir ortalama ithalat büyümesi göstermesi beklenmektedir. Buna karşılık, 
Doğu AOA ve özellikle Doğu Asya, güçlü ithalat büyümesi göstermeye devam edecektir. Ancak Türkiye’nin 
AB pazarında artan bir rekabetle karşı karşıya kalacağına da dikkat çekmek gerekir; bu rekabet sadece Çin’den 
değil, aynı zamanda A.B.D., Hindistan ve Japonya gibi AB’nin şu anda STA görüşmeleri yaptığı diğer ülkeler-
den kaynaklanacaktır. Türkiye’nin AB pazarında uğrayacağı tercih kaybı ve ODKA ithalat talebindeki azalma 
sebebiyle, AB’deki rekabete ayak uydurmak için rekabet gücünün arttırılması ve ODKA dışındaki pazarlara 
açılarak pazar çeşitlendirmesi gelecekte büyük öneme sahip olacaktır.

63. Ürün seviyesinde, ODKA’ya yapılan ihracat, ihracat sepetinin farklılaştırılması için bazı fırsatlar 
sunmaktadır. Bölüm 2’de de belirtildiği gibi, toplamda ele alındığında, AB-27 ülkelerine yapılan ihracatta 
taşıtlar ve tekstil ürünleri ağırlıktadır, ancak son on yılda bu sektörlerde farklı eğilimler yaşanmıştır: tekstil 
sektörünün önemi azalırken, taşıtların önemi artmıştır. Öte yandan, ODKA’ya yapılan ihracatta metaller 
(örneğin demir ve çelik) ve daha az ölçüde makine ve tekstil ürünleri ağırlıktadır. İlginçtir ki, firma düzeyinde 
bile, ihracatçıların çoğu ODKA bölgesine farklı ürünler satmaktadır. ODKA’ya yeni giren yerleşik ihracatçıların 
yarısına yakını (yüzde 44’ü), diğer pazarlarda satılmayan özel ürünler (HS6) satmaktadır. Bunların yüzde 
28’inde, söz konusu ürünler farklı ana sektörlere (HS2 hane’li) aittir. 

64. Aslına bakılırsa, ODKA’ya yapılan ihracat AB’ye yapılandan daha sofistikedir, ancak AB’ye satış 
yapan firmalar daha yüksek istihdam büyümesine sahiptir. AB pazarının daha yavaş büyümekle birlikte 
daha sofistike olması göz önüne alındığında, bu sonuç biraz mantığa terstir. Bir kaç ürün kategorisindeki 
eğilimler bu bulguları açıklamaktadır. Analizlerde iki yöntem kullanılmaktadır; (i) Türkiye’nin her bir hedef 
pazara yaptığı ihracatın yapısına dayalı göstergeleri ve ihraç ettiği ürüne özel göstergelerle karşılaştırmak (Ek 
4’e bakın) ve (ii) pazarlar genelinde, firmanın satış yapısındaki değişikliklerin, istihdam ve ücretler üzerindeki 
etkisini tahmin etmek.29 AB’ye en fazla ihraç edilen ürün konfeksiyon ürünleridir ve toplam ihracatın yaklaşık 
yüzde 14’üne karşılık gelmektedir. Bu sektör için ihracat-tabanlı PRODY değeri (2000-05’ten SAGP-ayarlı) 
yaklaşık 9000 ABD$’dır. Buna karşılık ODKA ülkelerine en fazla ihraç edilen ürün olan demir ve çelik, toplam 
mamul ihracatının yaklaşık yüzde 16’sını oluşturmaktadır ve PRODY değeri (SAGP-ayarlı) 19000 ABD$’ın 
üzerindedir. Firma düzeyindeki analizin sonucuna göre, AB’ye ihracat yapan firmaların daha hızlı bir istihdam 
büyümesine sahip oldukları ancak daha yüksek ücretler ödemedikleri görülmektedir.30 

29 Ayrıntılar için, bkz. Cebeci, Lederman, Rojas (2013) ÜEM için arka plan çalışması.
30 Bu sonuçlar, tekstil ve giyim sektörlerinin AB’ye yapılan ihracattaki güçlü varlığından kaynaklanıyor olabilir; bu nedenle son on yılda geleneksel ihracat 

sektörlerinin yapısal olarak değişmesini tam olarak açıklamamaktadır.  Yapısal değişim hakkında daha spesifik olmak gerekirse, tekstil-giyim ve tarımsal 
ürün ihracatçılarının sayısındaki artış, son on yılda diğer sektörlerde deneyimli olanların oldukça arkasında kalmıştır. Aslına bakılırsa Cebeci ve Fernandes 
(2013), 2002-2011 döneminde tekstil-giyim ve tarımsal ürün ihracatçılarının sayısında sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 54’lük hafif bir artış yaşanırken, diğer 
sektörlerdeki ihracatçıların sayısındaki artışın çok daha yüksek olduğunu belgelemişlerdir: taşıt araçları yüzde 77, makine yüzde 125, mamul metaller yüzde 
133, kimyasal ürünler yüzde 138. 
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65. Kısacası, pazar çeşitlendirmesi olarak ODKA’ya yayılma, ihracat sepetini çeşitlendirmek için bazı 
iyi olanaklar sunsa dahi, gelecekte sınırlı etkisi olacak bir strateji olarak gözükmektedir. Türkiye’nin 
önündeki zorluk, talep büyümesi potansiyelinin yüksek olduğu pazarları belirlemektir. 

Pazar çeşitlendirmesi için ne kadar
geniş bir alan vardır?    31

66. Genel olarak, Türkiye ihracatının dağılımı 
beklenen şekilde gerçekleşmiştir. Türkiye ihraca-
tının, hedef ülkelerin ekonomik koşullarındaki deği-
şikliklere karşı hassasiyetini incelemek için yukarıda 
kullanılan analize benzer bir çekim analizi, ihracatı 
belirli pazarlara yaymak için yararlanılmamış ola-
naklar olup olmadığını tahmin etmek için de kulla-
nılabilir. Bütün olarak bakıldığında, ikili ticaret iliş-
kilerinde yararlanılmamış olanaklar mevcut değildir. 
Bununla birlikte, bir ülkenin ihracat sepetine göre 
ihracat pazarı erişiminin etkililiğine ilişkin bir ölçü 
olan ihracat pazarı penetrasyon endeksine göre, Tür-
kiye zaman içinde ve emsallerine kıyasla iyi durumda 
olduğu halde, ihracatçıların potansiyel pazarlarının 
sadece yüzde 30’una erişebildiğini göstermektedir 
(Tablo 7). Bu, (Almanya ile birlikte dünyada en yük-
sek düzeye sahip) Çin’in ulaştığı pazar penetrasyonu 
düzeyinin sadece yarısı kadardır. Dolayısıyla, spesi-
fik sektörlerde ve ürünlerde hala yararlanılmamış pa-
zar olanakları bulunması muhtemeldir. Türkiye’nin 
ODKA pazarlarında, AB pazarlarından çok daha 
derin bir penetrasyona sahip olduğuna dikkat edil-
melidir (Şekil 30).32 Toplamda, Türkiye’nin ihraca-
tı ODKA bölgesindeki tüm ithalatın yüzde 4,3’üne 
karşılık gelirken, AB bölgesindeki ithalatın sadece 
yüzde 1,1’ine karşılık gelmektedir. Aslına bakılırsa, 
otomotiv sektörü haricinde, Türkiye’nin ana ihracat 
sektörlerinin hepsi için ODKA’daki pazar penetras-
yonu AB’den daha yüksektir.

67. İhracat pazarlarına erişim, bir ülkenin 
diğer ülkeler ve bölgeler ile ticaret ve yatırım 
bağlantılarının sadece bir boyutudur. Pazar çeşit-
lendirmesinin esaslarının tutarlı bir değerlendirmesi 
için, yapılan ihracatın değerine ilaveten, teknoloji 
transferi gibi, AB ile olan güçlü ticaret ve yatırım 
ilişkisinden kaynaklanan ve ihracat sepetinin gelişti-
rilmesine yardımcı olan yayılma etkilerinin önemine 
de dikkat çekmek gerekir. Dolayısıyla, şu ana kadar sunulmuş olan analiz, raporun geri kalan kısmında salt 
pazar perspektifinden “ihracatın geliştirilmesine” odaklanan bir perspektif ile genişletilmektedir. Bunu yap-
mak için, gelecek iki bölümde ihracat performansının ürün seviyesindeki belirleyicileri (firma perspektifinden 
değerlendirme dahil) daha derinlemesine ele alınmakta, ardından Bölüm 5’te Türkiye’nin değer zincirlerine 
entegrasyonunun bir analizi sunulmaktadır.

31 Brenton ve Newfarmer (2007), ÜEM için arka plan çalışması.
32 Bu analizde, (WITS yoluyla) Comtrade’de rapor edilen veriler temelinde, tüm ülkelerin ODKA’ya ve AB’ye ihracatlarına karşılık Türkiye’nin 

ODKA’ya ve AB’ye ihracatı analiz edilmektedir. Bölgeler genelinde ihracat talebindeki tahmini büyüme dikkate alınmamaktadır.

Tablo 7: İhracat Pazarı Penetrasyon İndeksi (IPPI)31

2000 2010 IPPI’deki yüzde
büyüme, (‘00-10)

Çin  33,8  63,5 %88
Hindistan  19,9  33,4 %68
Türkiye  17,9  29,7 %66
Güney Afrika  14,4  18,3 %27
Brezilya  12,7  16,5 %30
Rusya  12,0  12,3 %3
Polonya  5,7  23,2 %308
Çek Cumhuriyeti  16,1  20,5 %28
Macaristan  10,9  12,0 %10
Romanya  5,3  10,2 %91
Bulgaristan  5,5  8,5 %55
Kaynak:  Dünya Bankası uzmanlarının Comtrade’den alınan 
verilere dayanan hesaplamaları (WITS yoluyla)

Şekil 30: Türk ihracatının pazar payı
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üRüN KALİTESİ VE İYİLEŞTİRME: BELİRLEYİcİLER

Türkiye’nin mevcut ihracat sepeti gelecekte büyüme sağlamak için nasıl bir durumdadır?
68. Türkiye’nin mevcut ihracat sepeti, yoğun küresel ithalat talebi alan bir sepet değildir. Bölüm 
2’deki büyüme ayrıştırmasında, Türkiye’nin ihracat büyümesinin ihracatın sektörel bileşiminden olumsuz et-
kilendiği gösterilmiştir. Bu husus, Türkiye’nin ilk 20 ihraç ürününün dinamiğinin analizi sonucunda bu ürün-
lerin talebinin aşağıya doğru bir eğilimi olduğu göstermesiyle pekiştirilmektedir (Şekil 31). Yani, Türkiye’nin 
ihracat portföyündeki önemli ürünler ve Türkiye’nin küresel pazar payının en hızlı büyüdüğü ürünler, 2010’a 
kadar olan beş yılda ortalama küresel büyüme oranlarının altında büyüyen ürünlerdir.   

Şekil 31: Türkiye’nin ihracat ürünlerinin büyüme yönelimi (İlk 20 ihraç ürünü)

Kaynak: Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) Ticaret Haritası

69. Mevcut ihracat yapısı göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye ihracatta çabuk kazanımlar elde 
etme potansiyeline sahip gibi görünmemektedir. İhracatçılar için cazip (hızlı büyümeye sahip ve sofisti-
ke) ve kolay ihraç edilebilir ürünler ya da sektörler araştırıldığında, Türkiye için bariz bir “kaçırılmış fırsat” 
mevcut değildir. Ek 5’te daha ayrıntılı olarak sunulan analiz, Türkiye’nin “kolay lokma” olan ürünlerde, yani 
ülkenin mevcut ihracat yapısına nispeten yakın olan ürünlerde zaten karşılaştırmalı bir üstünlüğe sahip olduğu-
nu ve en yüksek (küresel taleple) büyümeye sahip ürünlerin ülkenin mevcut ihracat sepetinden nispeten farklı 
olduğunu göstermektedir. Bu bulgular bir araya getirildiğinde, Türkiye’nin, gelecek vaat eden yararlanılmamış 
ürünlerde karşılaştırmalı bir üstünlük elde etmesi için önemli çabalar harcaması gerektiği görülmektedir.

70. Ancak bu, Türkiye’nin ‘yanlış’ ürünlere saplanıp kaldığı anlamına gelmemektedir.  Bunun iki 
nedeni vardır. Birincisi, ihraç ürünlerindeki nispi büyümenin analizi, son yıllarda ticari mallardaki güçlü büyü-
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me performansından dolayı yanlı sonuçlar verebilir. Gerçekten de, Türkiye için ‘hızlı büyüme potansiyeline’ 
sahip görünen ürünler incelendiğinde, bu ürünlerin çoğunun ticari mallar olduğu görülmektedir - örneğin inci 
ve değerli taşlar; metaller; cevherler; cüruf ve kül. Emtialardaki artışa karşılık, mamul ürünlerinin çoğu daha 
az dinamik olacaktır. İkincisi, son zamanlardaki büyüme performansının krizden ciddi biçimde etkilenmesi-
nin yanında, makine, otomotiv ve demir-çelik gibi bazı anahtar sektörlerdeki zayıf nispi büyüme performansı 
döngüsel bir olgu olabilir. Emtia fiyatlarında istikrar sağlandıkça, imalattaki büyüme performansı (nominal 
olmasa da) nispeten daha başarılı seyredecektir. Ayrıca, büyümenin küresel ortalama hızların üzerinde olduğu 
ve Türkiye’nin payını arttırdığı konfeksiyon, elektrikli ekipman ve meyveler ve kabuklu yemişler gibi bazı 
önemli sektörlerde durum iyi görünmektedir. 

71. İhraç ürünleri için gelecekteki talep nasıl olursa olsun, Türkiye, ihracat hedeflerine ulaşmak için 
sadece “talep etkisine” bel bağlayamaz. Türkiye’nin en büyük ihraç ürünleri, gittikçe artan bir şekilde güçlü 
küresel rekabet ile karşı karşıya kalan sektörlerdedir. Türkiye’nin pazar payı kazanmak için mevcut ihraç 
ürünlerindeki rekabet gücünü arttırmaya odaklanması, bir yandan da ihracat sepetini - daha yüksek teknoloji 
içeriğine ve daha fazla beklenen verimlilik etkilerine sahip - daha dinamik ürünlere doğru kaydırması gere-
kecektir. Bunların her ikisinin de başarılabilmesi için, Türkiye’nin fiziki, beşeri ve kurumsal sermayesinin 
iyileştirilmesi gerekecektir.

Sektörel Bileşimin Firma Boyutu 
72. Münferit ihracatçılar, düşüş yaşayan sektörlerden büyüyen sektörlere geçmemektedir.  2002-2011 
döneminde, firma içi -HS2 düzeyindeki- sektörler arasında yaşanan geçiş asgari düzeydeydi ve herhangi bir 
yıldaki ihracat büyümesinin yüzde birinden daha azına karşılık gelmekteydi. İhracatın sektörel bileşimindeki 
değişimler, büyük ölçüde bu sektörlerdeki firmaların farklı büyüme dinamiklerinin sonucu gibi görünmektedir.  
Birincisi, gelişmekte olan sektörlerdeki mevcut (çoğunlukla büyük - 200’den fazla çalışana sahip) ihracatçılar, 
geleneksel sektörlerdeki şirketlerden daha hızlı büyümüşlerdir. İkincisi, yeni ihracatçıların girişi gelişmekte 
olan sektörlerde artmış, ancak geleneksel olarak güçlü sektörlerde yavaşlamıştır. Bu durum, Şekil 32’de açıkça 
gösterilmiştir: örneğin, 2003-2004 ve 2009-2010 arasında, ihracata giriş giyim sektöründe yaklaşık yüzde 20 
ve tekstil sektöründe yüzde 11 azalmış, ama mekanik makine sektöründe yüzde 13’ün üzerinde, elektrikli ma-
kine sektöründe yüzde 18’in üzerinde ve taşıt ve otomotiv sektöründe yaklaşık yüzde 38 artmıştır.

73. Son on yılda ihracat büyümesine yoğun ticaret güç vermiştir. Bu durum, mevcut ürünlerin ihracatını 
arttıran büyük çok-ürünlü şirketlerin ihracata hâkim olduğunu göstermektedir. Firma başına ortalama ürün 
sayısı nispeten istikrarlı olduğu halde (2002’de 8 ve 2010’da 9), ihraç edilen her bir ürünün ortalama değeri bu 
dönem içinde üç kat artmış ve ürün başına 24 milyon ABD$’a ulaşmıştır. Gerçekleşen sınırlı ürün artışı esasen 
büyük firmalardan kaynaklı görünmektedir, firma başına medyan ihraç edilen ürün sayısı 3’de kalmıştır.

74. Üründen güç alan ihracat büyümesine giden yol sofistikelik, kalite ve katma değer artışından 
geçmektedir. Ülkelerin ne ürettikleri önemli olmakla birlikte, sürdürülebilir ihracat büyümesi açısından asıl 
önemli olan nasıl ürettikleridir. Bölüm 1’de, son on yılın ihracatının özellikleri ve eğilimleri verilmiştir. Bir 
sonraki bölümde, her ikisi de ihracat büyümesine katkı sağlayan ihracat kalitesi ve katma değer artışı ele alın-
maktadır.
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Şekil 32: Sektöre göre ihracata giriş, 2003-2004 ve 2009-2010
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Kaynak: Dünya Bankası uzmanlarının TÜİK verilerini kullanarak yaptıkları hesaplamalar

İhracat Kalitesinin Belirleyicileri
75. Yüksek kaliteli ihracat, yüksek kaliteli ithalattan ve yabancı yatırımlardan olumlu olarak etki-
lenmektedir. Bu sonuç, bir Türk firmasının 2006-08 döneminde medyanın üzerinde nispi birim değere sahip 
bir mal ihraç etmesi olasılığının belirleyicilerine ilişkin bir tahminden türetilmiştir. Büyük bir şirket olma, 
tamamen yabancılara ait olma ve ithal girdilere - özellikle bunlar yüksek kaliteli olduğunda - dayanmanın, 
belirli bir hedef pazarda verilen ortalama değere kıyasla daha yüksek bir birim değere sahip mallar ihraç etme 
olasılığını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Yüksek birim değerleri ticaret maliyetleri ile negatif bağlantılıdır ve 
yüksek katma değerli malların ticaretinin, daha az değerli mallar ile ulaşmanın çok maliyetli olacağı hedeflere 
ulaşabilmesi, önemli bir rekabet gücü kaynağıdır. Buna karşılık, TTA’ların ve reel döviz kurunun, nispi birim 
değerin temsil ettiği ihracat kalitesi üzerinde önemli bir etkisi yok gibi görünmektedir. 

76. Ayrıca, hem firma hem de ürün girişi, daha yüksek birim değerler ile pozitif ilişkilidir. Yeni giren 
ve yeni bir ürün ürettiğini bildiren firmaların daha yüksek birim değerlerde üretmesi daha olasıdır. Büyük 
olasılıkla üst sınırlardaki pazarlarda başlangıçta varlığını sürdürmek daha zor olduğundan, daha yüksek birim 
değerlerde üreten firmalar için sektörden çıkış oranları daha yüksek olmakla birlikte, bu ilişki hala pozitiftir. 
Diğer bir deyişle, yaygın ticaretin büyümesi, daha yüksek kaliteli ürünlere dayanır. 

77. Ürünlerin ithal içeriği ve yüksek birim değerleri, firmaların varlığını sürdürmesine katkıda bu-
lunmaktadır. Şekil 33, aynı HS6 sektöründe faal firmalar arasında, medyanının üzerinde nispi birim değerlere 
sahip mallar ihraç eden firmaların varlığını sürdürme oranının yüzde 50, altında nispi birim değerlere sahip 
mallar ihraç eden firmaların varlığını sürdürme oranının ise yaklaşık yüzde 31 olduğunu göstermektedir. Yu-
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karıda sunulan analizden elde edilen bulguları teyit 
eder nitelikte, ürünlerin ithal içeriği ile sektörde var-
lığını sürdürme arasında güçlü bir ilişki vardır. Şekil 
33, medyanın üstünde ithal içeriğine sahip firmaların, 
medyanın altında ithal içeriğine sahip firmalardan 
büyük ölçüde daha iyi performansa sahip olduğunu 
da göstermektedir. İhracata başladıktan beş yıl sonra, 
belirli bir HS6 sektöründe medyanın üzerinde girdiler 
ithal eden firmaların yüzde 53’ü ihracata hala devam 
ederken, bu rakam medyanın altında bir ithalat-ciro 
oranına sahip firmalar için sadece yüzde 38’dir.  
İlginçtir ki, kalite ile ithal girdiler arasındaki ilişki 
zamanla azalmaktadır, bu da ihracatçıların zaman 
içinde yerel tedarikçilere kaydığını göstermektedir. 
Kaliteye yapılan yatırımların, büyük firmalara küçük 
firmalardan daha çabuk fayda sağladığı da dikkate 
değerdir. Küçük firmaların ihracat büyümesi üzerin-
deki yararlı etkileri görebilmeleri için daha uzun bir 
süre gereklidir.

Katma Değer Büyümesinin Belirleyicileri
78. Nominal ihracat büyümesi önemlidir, ancak esas önemli olan katma değerdeki büyümedir. Hem 
ihracatçılar hem de yerel pazar tedarikçileri için bir takım faktörlerin katma değer üzerindeki etkisini ve bun-
ların ithal içeriği, kalite ve sofistikelik ile bağlantılarını değerlendiren bir ekonometrik analiz yapılmıştır. So-
nuçlar - özellikle AR-GE’ye yatırım ve ara ürünlerin ithalatı ile sağlanan - teknolojinin geliştirilmesi ve uyar-
lanmasının, katma değerdeki büyümenin önemli belirleyicileri olduğunu göstermektedir. Daha sofistike ve 
yüksek kaliteli mallar, diğer faydalarının yanında, yüksek katma değer üretmek için önemli görünmektedir. 
Dolayısıyla bunlar, ekonometrik olarak hesaplanan etkileşim etkilerinin gösterdiği gibi, teknolojinin iyileştiril-
mesi ve benimsenmesi ile bağlantılıdır. Spesifik olarak sonuçlar, sofistikelik ve kalitenin beş yıllık bir gecikme 
ile katma değerin arttırılmasına yardımcı olduğunu göstermektedir. AR-GE yatırımları, büyük firmalar için 
bilhassa önemlidir. Sektörel çalışmalar, sektöre özel belirleyicileri açığa çıkarmaktadır. Örneğin tarım sektörü 
için, katma değeri arttıran iki temel faktör vardır.  Bunlardan ilki, yüksek değerli taze meyve ve sebzelerin 
ihracatını geliştirmek için doğal kaynaklardan yararlanabilme yeteneğidir (örneğin, su sıkıntısı olan ODKA 
bölgesine ihracatta). Diğeri ise, özel gıda güvenliği standartlarına uygun olarak, yüksek kaliteli gıda ürünlerini 
güvenilir ve etkin bir şekilde sağlama kapasitesine dayanmaktadır.

79. İhracat kalitesinin, teknolojiyi geliştirmenin ve yüksek kaliteli girdilere erişimin önemi göz önüne alın-
dığında, ticaret politikasının doğru türde ihracat karışımının teşvik edilmesindeki rolü nedir? Şimdi, bu soru-
nun yanıtına bakacağız.

Şekil 33: Farklı ihracat kalitesine ve ithal içeriğine 
sahip firmalar için beş yıl ihracatta varlığını 
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DIŞ TİcARET PoLİTİKASININ RoLü 
80. Ticaret entegrasyonunun kapsamı ve biçimi, son yirmi yılda önemli ölçüde değişmiştir. Birincisi, 
günümüzde ortalama küresel gümrük vergileri 1990’larda olduğundan çok daha düşüktür ve niceliksel ithalat 
kısıtlamaları büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. İkincisi, gelişmekte olan pazarlardaki sürdürülebilir yüksek 
ekonomik büyüme sayesinde dünya ekonomisinde büyük değişimler yaşanmıştır. Söz konusu pazarlar hem 
pazar hem de rekabet kaynağı olarak çok daha önemli hale gelmişlerdir. Üçüncüsü, küresel tedarik zincirleri-
nin ortaya çıkışı ile dünya çok daha birbirine bağımlı hale geldiğinden, ülkelerin pazarlarını dışarıya kapatması 
için daha az sayıda saiki vardır. Ülkeler tarifelere ve tarife dışı önlemlere (TDÖ’ler) daha az dayandığından ve 
bunların yerine ticaret korunma araçlarını tercih ettiğinden, devletin yerli firmalara sağladığı destek de yeni 
biçimler almaktadır. Dördüncüsü, son on yılda TTA’lar küresel ölçekte çoğalmıştır ve bunlar hizmetler, kamu 
alımları ve asgari çevre ve çalışma standartlarına ilişkin hükümler gibi ‘derin’ entegrasyon alanlarını gittikçe 
daha çok kapsamaktadır. Bu yüzden, ticaretin rekabet gücü üzerindeki potansiyel etkisini anlamak amacıyla 
Türkiye’nin ticaret politikasının incelenmesi yerinde olacaktır. 

81. Uluslararası anlaşmalar ile birlikte bir ülkenin ticaret anlaşmalarındaki taahhütlerinden kaçın-
mak için kullanılan “esneklikler” de dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda esneklikler, ülkelerin - söz konusu 
politika değişikliklerinin geçici olması amaçlansa bile - dış ticaret kısıtlamalarını taahhütlerinin üzerine bilerek 
çıkarmak için kullandıkları birçok resmi ve gayri resmi yola işaret etmektedir. Birçok ülke, özellikle gelişmek-
te olan başlıca ekonomilerin bazıları, anti-damping, korunma önlemleri ve ek gümrük vergileri gibi geçici dış 
ticaret kısıtlamaları yoluyla büyük ölçüde ve yüksek sıklıkla esneklik uygulamaktadır (Bown, 2011, 2013). 
İthalat kısıtlamalarının ölçeği ve sıklığı, dış ticaret akımlarını ve kaynak dağılımını ciddi şekilde aksatma ve 
üretkenliğe ve rekabet gücüne engel oluşturma potansiyeline sahiptir. 

Türkiye’nin geçici dış ticaret kısıtlamalarını kullanımı
82. 2009’daki küresel krize kadar Türkiye nispeten liberal bir ticaret rejimi geliştirmiştir. Tablo 8’de 
sunulan standart göstergeler, açıklayıcı niteliktedir. 2007 yılında, imalat sektörü ürünleri için Türkiye’nin ti-
caretle ağırlıklandırılmış gümrük vergisi sadece yüzde 1 iken, ortalama en çok kayrılan ülke (EKÜ) gümrük 
vergisi de yüzde 4,8 düzeyindeydi. Dış ticaret tarifesi kısıtlılık endeksi (TTRI) ya da genel ticaret kısıtlılık 
endeksi (OTRI) gibi daha kapsamlı ve ekonomik açıdan anlamlı göstergeler de bu dönemde Türkiye için ol-
dukça düşüktü.

83. Türkiye, AB ile olan Gümrük Birliği yoluyla, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) sisteminin dışında 
önemli ticaret politikası taahhütlerinde bulunmuştur. Türkiye’nin EKÜ uygulanan gümrük vergisi oranı 
ve gümrük vergisine tabi ithal ürünlerinin payı, DTÖ taahhütleri altında izin verilenin altındadır. Bununla 
birlikte, Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliğinin kurulmasının ardından, genel olarak gümrük vergisi 
oranları önemli ölçüde düşmüştür. Birincisi, Türkiye ile AB arasındaki iki yönlü ticaret, etkili bir biçimde 
gümrük vergisinden muaftır. İkincisi, Türkiye, AB’nin üçüncü ülkeler ile akdettiği diğer STA’ların çoğunu 
müteselsilen kabul etmiştir ve bu sayede tercihli tarife erişimini bu ticaret ortaklarına da sunmaktadır. 
Toplamda, Türkiye’nin ihracatının yaklaşık yarısı, Türkiye’nin STA imzalamış ya da gümrük birliğine girmiş 
olduğu (bunlara müştereken TTA adı verilmektedir) ülkelere yapılmaktadır. Bu durum, Türkiye’nin ticaretinin 
büyük bölümünün TTA ortakları ile olduğu dikkate alındığında, Türkiye’nin gümrük tarifesi tercihlerini göz 
önüne alan ticaret politikası göstergelerinin, tek başına Türkiye’nin EKÜ politikalarının göstergelerinden bile 
daha açık olduğunu ortaya koyduğu anlamına gelmektedir.
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 Tablo 8: Türkiye ve AB ithalat politikası göstergeleri, 2007
(Yüzde olarak)

Türkiye Tüm ürünler İmalat sektörü ürünleri Tarımsal ürünler
Bağlayıcı gümrük vergisi ürün kapsamı 50,4 42,8 -- 

60,1 
Basit ortalama bağlayıcı gümrük vergisi 28,3 16,9 

Basit ortalama EKÜ uygulanan gümrük vergisi 10,0 4,8 46,7 
Ticaretle ağırlıklandırılmış gümrük vergisi 
(tercihler dahil) 

1,8 1,0 17,6 

TTRI 1,3 -- -- 
OTRI 3,8 -- -- 

AB 
Bağlayıcı gümrük vergisi ürün kapsamı 100,0 100,0 -- 
Basit ortalama bağlayıcı gümrük vergisi 5,4 3,9 15,1 

15,0 
Basit ortalama EKÜ uygulanan gümrük vergisi 5,2 3,8 

Ticaretle ağırlıklandırılmış gümrük vergisi 
(tercihler dahil) 

TTRI 

3,0 2,4 11,8 
5,1 -- -- 

OTRI 6,4 -- -- 
Kaynaklar: DTÖ (2008, 2009) ve Dünya Bankası (2008). 

84. Dış ticaret politikası esnekliklerinin birçok ülke tarafından kapsamlı ve sık olarak kullanılması 
doğrultusunda, Türkiye de geçici dış ticaret kısıtlamaları yoluyla esneklik uygulamaktadır. Bu esneklik-
lerin uygulanması, AB ile gümrük birliği tarafından aksi tanımlanmadıkça (TTA üyesi olmayanlara yönelik) 
uygulanan ortak bir gümrük tarifesinden sapmalara yol açmıştır. Bilhassa Türkiye, TTA ortaklarına yönelik 
uygulanan ticaret politikalarının bazılarını değiştirerek esneklik uygulamıştır. Daha resmi esneklikler, Türki-
ye’nin Geçici Dış Ticaret Kısıtlamalarını (GDTK) gittikçe artan biçimde kullanmasını içermektedir. 

85. Türkiye’nin ithalatının önemli bir bölümü, dış ticaret kısıtlamalarından etkilenmektedir. Türkiye, 
yeni dış ticaret kısıtlamaları uygulamak için 2008-11 döneminde çeşitli kurumsal “istisnalar” kullanmıştır. 
Tekstil ve çelik sektöründe uygulanan gümrük vergilerinde yapılan son artışlar bile tek başına Türkiye’nin 
imalat sanayi ithalatının yüzde 9’unu etkileyebilir.  Dünya Bankasının Geçici Dış Ticaret Kısıtlamaları Verita-
banından elde edilen veriler, Türkiye’nin 2011 itibarıyla yürürlükte olan anti-damping ve koruma önlemleri-
nin, Türkiye’nin ithalatının yüzde 4,4’lük diğer bir kısmını etkilediğini göstermektedir. Toplamda, 2011 yılının 
sonu itibarıyla Türkiye’nin yürürlükte olan 127 anti-damping önlemi, 10 koruma önlemi ve 1 ek gümrük 
önlemi mevcuttur. DTÖ ve TTA’lar tarafından izin verilen “istisnalar” yoluyla yeni ithalat kısıtlamalarının 
uygulanması uluslararası kurallara uygun olabilir, ancak bunun ekonomik etkisi Türkiye’nin nispeten düşük 
uygulanan ithalat gümrük vergilerinin etkinliğini kısmen zayıflatmasıdır.

86. Türkiye’nin GDTK’ler ile kapsadığı başlıca ithal ürünler, Türkiye’nin endüstriyel rekabet gü-
cüne ilişkin bazı endişelere yol açmaktadır. Türkiye, bir dizi farklı endüstriyel sektördeki ürünlerin ithalatı 
için GDTK’ler uygulamaktadır; bunlar tekstil ve konfeksiyon, metaller, elektrikli makineler, plastik ve kauçuk 
ile taş ve cam sektörlerindeki ithalatın oldukça büyük kısmını içermektedir (Karacaovalı, 2011).  Tablo 9’da, 
etkilenen ithalatın tahmini boyutuna göre, Türkiye’nin 2011 itibarıyla yürürlükte olan “ilk 10” GDTK’sinin 
sıralaması verilmiştir.33 Liste son tüketici ürünlerine (örneğin ayakkabı, seyahat çantaları, el çantaları ve benzer 
mahfazalar, hazır giyim) uygulanan GDTK’lerin örneklerini içermekle birlikte, söz konusu ana GDTK’lerin 

33 Bunların  6-haneli Armonize Sistem seviyesindeki iki taraflı ithalat verilerine dayandıkları ve GDTK’ların genelde daha çok ayrıştırılmış seviyede 
uygulandığı düşünülürse, etkilenen ticaretin gerçek miktarının üst sınırlarıdır ve GDTK’ler sıklıkla çok daha ayrılmış bir seviyede uygulanmaktadır. 
Ayrıca söz konusu yaklaşım tahminleri iki taraflı verilere ve politikanın uygulamasına dayandırmaya dikkat etmekle birlikte, ticaretin hedeflenmey-
en kaynaklara doğru yön değiştirmesinin, uygulanan GDTK nedeniyle ortadan kalkan iki taraflı ithalatın yerini alabileceği olasılığı için düzeltme 
içermemektedir. 
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büyük bölümü temel endüstriyel girdilere uygulanmaktadır. Önemli örnekler arasında pamuk ya da sentetik 
iplik ve elyaflar ile endüstriyel kimyasal ve plastik maddeler (MEG, PVC ve PET) ile ilgili birden fazla GDTK 
bulunmaktadır. Girdilere getirilen yeni ithal kısıtlamaları, Türkiye’deki üretim aşamasının sonlarında yerel 
endüstrilerin maliyetlerinin artmasına ve bunların rekabet güçlerinin azalmasına neden olmaktadır. Bu, Türk 
firmalarının, hem yurt içi pazarda diğer yabancı rakiplerden ithal edilen ürünlere karşı, hem de ihracatçı olarak 
üçüncü pazarlarda rekabet etme kapasitesini olumsuz etkilemektedir.

Tablo 9: Türkiye’nin 2011 itibarıyla yürürlükte olan ilk 10 GDTK’si, tahmini ithalat değerine göre

GDTK Politikası ve İthal Ürün

Başladığı 
(konduğu) 

yıl
Kaldırılmasının
beklendiği ilk yıl

İthalat 
(milyon 

cari 
ABD$)

1. Ayakkabı ithalatında küresel koruma önlemi 2006
(2006)

2009
(2012’ye

uzatılmıştır)
561

2. Pamuk ipliği ithalatında küresel koruma önlemi 2008
(2008) 2011 435

3. AB menşeli polivinil klorid (PVC) ithalatında anti-damping 2001
(2003) 2008 376

4. Polietilen tereftalat (PET) ithalatında küresel koruma önlemi 2011
(2011) 2014 284

5. Seyahat çantaları, el çantaları ve benzer mahfazaların
ithalatında küresel koruma önlemi

2007 
(2008)

2011 (2014’e
uzatılmıştır) 247

6. ABD menşeli PVC ithalatında anti-damping 2001 
(2003) 2008 202

7. Hindistan menşeli insan yapımı ya da sentetik ya da suni kesik 
elyaf ithalatında anti-damping

2008 
(2009) 2014 149

8. Çin menşeli suni ya da sentetik elyaflardan yapılmış bazı hazır 
tekstil kalemlerinin ve kumaşların ithalatında anti-damping

2009 
(2010) 2015 118

9. Kuveyt menşeli mono etilen glikol (MEG) ithalatında
anti-damping

2008 
(2010) 2015 110

10. Çin menşeli polyester hacimli iplik ithalatında anti-damping 2007 
(2008) 2013 93

Kaynaklar: Bown’un (2011a) metodolojisine dayanarak, Dünya Bankası uzmanları tarafından Bown’dan (2012) oluşturulan ve 
WITS’ten alınan BM COMTRADE’deki HS06 ithalat verileri ile eşlenen anti-damping, koruma önlemleri ve GDTK hakkındaki 
veriler. 20 Mart 2012 itibarıyla mevcut bilgilere dayanmaktadır. 

87. Rekabet gücünü arttırmada diğer bir potansiyel engel de, “katmanlı koşullu koruma” sorunudur.  
Tablo 9’da listelenen ürün ve endüstri paterni, satışa dönük rekabetin önemli ölçüde zarar görebileceği ve 
politika yapıcıların değer zincirinin ilk aşamalarında yeni ithalat kısıtlamaları uygulaması durumunda mey-
dana gelebilecek “katmanlı koşullu koruma” eğilimine yol açabileceği yolunda bir endişe de oluşturmaktadır 
(Hoekman ve Leidy, 1992). Örneğin, Türkiye’nin petro-kimyasallara ve plastiklere uyguladığı ithalat kısıt-
lamaları, Türk firmalarının (girdi olarak bu ürünleri gerektiren) insan yapımı elyafları üretmesini daha mali-
yetli hale getirebilir, dolayısıyla bu firmaların rekabet gücünü azaltabilir. Ardından bu firmaların ithal edilen 
elyaflarla rekabet etme güçlerini kaybetmeleri, elyaflara yeni ithalat kısıtlamaları getirilmesi taleplerini teşvik 
eder. Ancak elyaflara yeni ithalat kısıtlamaları uygulanması, daha da satışa yakın aşamalarda yer alan ve tekstil 
ve konfeksiyon ürünleri üreten Türk firmalarının maliyetlerini yükseltir ve bu firmaların rekabet gücünü de 
azaltır. Bunun ardından, söz konusu firmaların ithal tekstil ve konfeksiyon ürünleriyle rekabet etme güçlerini 
kaybetmeleri, tekstil ve konfeksiyon ithalatına yeni kısıtlamalar - yani bu Bölümde daha önce belirtilmiş olan 
EKÜ ve TTA gümrük vergilerindeki artışlar - getirilmesi yolundaki taleplerini teşvik eder.  Bunun anlamı, de-
ğer zincirinin başındaki ürünlere uygulanan yeni ithalat kısıtlamaları, nihayetinde son aşamalardaki bir endüs-
trinin tamamının uluslararası rekabet gücünü riske atabileceğidir. Bu durum, DYY paternini ve hatta - yabancı 
şirketlerin, (GDTK’ler nedeniyle temel endüstriyel girdilere erişimin çok maliyetli olduğu) Türkiye yerine, 
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diğer pazarlara yatırım yapmayı seçmeleri durumun-
da - DYY’nin net seviyesini de etkileyebilir. İthalat 
kısıtlama önlemlerinin rekabet gücü üzerindeki 
potansiyel olumsuz etkisinin, ara mallarının çoğunu 
doğrudan ithal eden ihracatçılar için sınırlı olması 
muhtemeldir. Bu durumda, ihracatçılar gümrük ver-
gisi geri ödemesine hak kazanır ve dahilde işleme 
rejimi bağlamında anti-damping, anti-sübvansiyon ve 
koruma önlemleri gibi ticaret  ç ö z ü m l e r i n d e n 
muaftır.34 Yine de, bu uygulamanın idari maliyetinin, 
söz konusu ihracatçı şirketlerin rekabet gücü üzerinde 
bir yük oluşturması beklenmektedir.

88. Katmanlı koşullu koruma, korumaların kal-
dırılması sürecini zorlaştırmaktadır. Bu tür koru-
malar, Türkiye’nin politika yapıcılarının GDTK’leri 
kaldırma güdülerini ve yetilerini azaltan karmaşık 
koordinasyon sorunlarına yol açmaktadır. Hâlihazır-
da belirli bir endüstri için değer zincirinin ilk ve son aşamalarını (örneğin, petro-kimyasallardan sentetik elyaf 
ve ipliklere ve bunlardan tekstil ve konfeksiyona) kapsayan GDTK’ler, söz konusu endüstrideki firmalar üze-
rindeki genel etkinin en iyi şekilde nötralize edilmesi için dış ticaret kısıtlamalarının koordineli bir biçimde 
kaldırılmasını gerektirebilir. Örneğin bir Türk firması, rakip bir yabancı firmanın çıktısı üzerindeki gümrük 
vergisinin kaldırılmasını - bu durum söz konusu Türk firmanın girdileri üzerindeki farklı bir ithalat gümrük 
vergisinin kaldırılması ile dengelenecek olması halinde - daha fazla isteyebilir. Ancak Türkiye’nin mevcut 
kurumsal sistemi, her bir ürünün GDTK’sinin kaldırılmasını, girdi-çıktı bağlantıları yoluyla oluşan yayılma 
etkilerini dikkate almaksızın, bağımsız bir politika kararı olarak değerlendirmektedir. 

89. İhracat ürünlerinde ithal içeriğin fazla olması bir sorun olarak algılanılmaya devam etmekle bir-
likte, aslında Türk ihracatçıları ithal girdileri nispeten sınırlı olarak kullanabilmektedir (Şekil 34). Bir 
ülke ithal girdilere daha az bağımlı hale gelmek için, büyük ve çeşitli ürünler üreten bir endüstriyel altyapıya 
sahip olmalıdır. Öte yandan, yüksek kaliteli ve düşük maliyetli ithal girdilere erişim, Türkiye’deki ihracat 
yapan birçok sektör için hala çok önemlidir. Türkiye’de güçlü bir tekstil endüstrisi bulunmasına rağmen, kon-
feksiyon sektöründe Çin ve Hindistan menşeli düşük maliyetli kumaşlara erişim bir çok üretici için önem 
taşımaktadır ve KDZ’ler içinde çalışan üreticiler, girdileri küresel olarak tedarik edebilme esnekliğine ihtiyaç 
duymaktadır. Gıda sektöründe, yurt içi değer zincirlerinden uygun ölçek ve kalite elde edilememesi, gıdaları 
işleyenler için çoğu kez önemli bir sıkıntı oluşturmaktadır; bu durumda ithal kaynaklara bağımlı hale gelin-
mekte ve genellikle önemli miktarda ithal vergileri ödenmektedir. Otomotiv ve makine sektörleri, çoğu kez 
henüz yerli piyasadan temin edilemeyen yüksek kaliteli, ileri teknolojiye sahip bileşenlerin erişimine ihtiyaç 
duymaktadır. Devlet bu sorunların farkındadır ve hâlihazırda, yapısal eksiklikleri ele almak ve yüksek kaliteli 
yerli girdilerin teminini ve kullanımını teşvik etmek için, pazara dayanan politikalar oluşturmayı hedefleyen, 
sektöre özel çalışmalar yürütmektedir.

90. Sonuç olarak, kaliteli girdilere yatırım yapılmasını engelleyen faktörler oluşturabilecek politika-
lardan kaçınılmasında fayda vardır. İhracatçılar, yüksek kaliteli ithal girdilere erişimden açık bir biçimde 
faydalanmaktadır. Yerel içeriğin teşvik edilmesine yönelik politikalar önemli olabilir, ancak bu politikalar, 
etkili bir biçimde tasarlanıp uygulanmamaları durumunda, firmaların kaliteli girdi tedarik etmesini engelleyen 
faktörler oluşturabilir.  Bu da sonuç olarak ihracatçıların rekabet gücüne zarar verecek, ihracatı azaltacak ve 
nihayetinde dış ticaret dengesini kötüleştirecektir. Bu nedenle, bu teşvikler ele alınırken devletin kullanmış 
olduğu dikkatli yaklaşımın sürdürülmesi önem taşımaktadır. Kamu harcamaları, yerel tedarik zincirlerini des-
teklemek için doğrudan teşvikler kullanmak yerine, temel değer zincirlerinde ölçek ve kalite oluşturmaya 
odaklanılabilir.

34 Diğer bir hafifletici faktör ise, koruma işlemlerinde hem tüketici menfaatlerini hem de - satışa ve üretime dönük sektörlerin yanı sıra - Türk 
ihracatçıların uluslararası rekabet gücünü dikkate alan İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme 
Kurulunun uygulamalarıdır.

Şekil 34: İhracatçılara göre ithal girdi kullanımı
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Türk ihracatçıların karşılaştığı kısıtlamalar
91. Genel olarak Türk ihracatçıları yurt dışında önemli GDTK’ler ile karşılaşmamaktadır. Anti-dam-
ping ve diğer GDTK’ler şu anda Türk ihracatçıları için önemli endişe kaynağı oluşturmamaktadır. 1990’lardan 
bu yana, Türkiye’nin ihracatının yaklaşık olarak sadece yüzde 0,1’i bu tür kısıtlamalara tabi olmuştur, ancak 
son zamanlarda bu seviye yükselerek ihracatın yüzde 1’i kadar bir seviyede gerçekleşmiştir. 
92. Bununla birlikte, belirli ürünlerin belirli hedeflere ihracatında önemli kısıtlamalar ile karşılaşı-
labilir. Bu, bilhassa ODKA’daki bazı ülkelere konfeksiyon ve gıda ürünlerinin ve Latin Amerika’ya otomotiv 
ihracatında gözlenmiştir. Tablo 10’da, Türk ihracatçılarının ülkenin önde gelen hedef pazarlarında karşılaştığı 
ortalama gümrük vergileri verilmiştir.

Tablo 10: Türk ihracatçıların temel ihraç ürünlerinde karşılaştıkları gümrük vergileri - seçilmiş ortak 
pazarları

(Yüzde olarak)
AB’ye 

yapılan 
ihracatta 

sıra HS-4 açıklama

AB 
dışına 

ihracatın 
payı

Dünya 
basit ort. 

tarife

Türk ihracatçıların karşılaştığı basit 
ortalama tarife (%)

Dünya AB Rusya Çin Suriye

1 7810 Yolcu otomobilleri, yolcu ve 
mal taşıma için %17 15.1 8.7 0.0 0.0 25.0 31.6

2 7821 Mal/malzeme taşımaya
yönelik motorlu araçlar %8 9.5 8.3 0.0 23.1 18.1

3 8462 İç giyim, pamuklu %10 13.6 12.3 0.0 0.0 15.0  

4 7849 Motorlu araçların diğer parça 
ve aksesuarları %15 7.3 6.9 0.0 2.0 9.9 11.3

5 8459 Diğer dış giyim, örgü %13 13.0 12.1 0.0 0.0 16.9  

6 8439 Dokuma kumaştan diğer dış 
giyim %16 12.9 11.9 0.0 0.0 16.1  

7 7731 İzole elektrik teli, kablo, 
çubuk, şerit ve benzeri %11 7.9 9.1 0.0 12.4 7.9 5.5

8 8451 Süeter, kazak, kazak-hırka, 
örgü ceket, örgü %15 12.9 13.6 0.0 0.0 14.3  

9 7139 713.2-/3-/8- içten yanmalı 
pistonlu motor parçaları %14 5.5 4.9 0.0 2.5 4.3 17.5

10 6584 Çarşaf, sofra örtüsü, tuvalet 
ve mutfak örtüleri, vb. %23 13.3 11.9 0.0 0.0 14.6  

    

15 577
Yenilebilir kabuklu yemişler 
(yağ çıkarmak için kullanılan 
kab. yem. hariç)

%22 9.2 6.5 2.7 2.5 17.5 15.7

16 589 Başka türlü hazırlanmış ya 
da korunmuş meyve, n.e.s. %14 12.7 9.4 0.0 10.9 16.1 0.0

Kaynak: Ticaret Analiz ve Bilgi Sistemi (WITS yoluyla)

93. Özellikle üçüncü pazarlardaki eşit olmayan şartlar algısı, ihracatçılar için bir endişe konusudur. 
Türk ihracatçıları özellikle AB ile üçüncü ülkeler arasındaki STA’lara otomatik olarak erişemediklerinden ve 
AB ihracatçılarına göre dezavantajlı bir konumda kaldıklarından şikayet etmektedirler.35 Şirketler, bu sorunun 
bazı Latin Amerika ülkelerine otomotiv ihracatında önemli bir kısıtlama olduğunu belirtmiştir. İkincisi, bu 
eşit olmayan şartlar, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliğinin getirdiği faydaları zayıflatabilecek menşe 
kontrollerinin konulması riskini doğurabilecek ticaret sapmalarına yol açabilir. Örneğin Türkiye, Meksika’dan 
otomobil ithalatı için, ticaret sapmasını azaltmak amacıyla menşe kurallarına (MK) dayanan bir koruma önle-

35  AB ile Gümrük Birliğinin Değerlendirmesine ilişkin yakında çıkacak olan bir çalışma, bu sorunun ekonomik etkisini ele almaktadır.
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mini uygulamaya koymuştur.  Ancak bu tür önlemlerin kullanılması, özellikle çoğalmaları durumunda, Güm-
rük Birliğinin temel avantajlarından biri olan yüksek maliyetli menşe gerekliliklerinin kaldırılmasına zarar 
vermektedir. Son olarak, bu alandaki ihracatçılar için potansiyel olarak daha büyük endişe kaynağı olan diğer 
bir konu ise,- yeni STA’ların imzalanması sonucunda kaçınılmaz olarak ortaya çıkan - AB pazarındaki tercih 
erozyonudur. Bu bakımdan, Meksika, Güney Afrika, Kore ve Hindistan gibi ülkeler ile yapılan ticaret anlaş-
maları, Türk ihracatçılarını, AB’de otomotiv, makine ve tekstil gibi temel sektörlerde yeni ve zorlu bir rekabet 
ile karşı karşıya bırakmaktadır. Türk ihracatçıları, tarife kısıtlamalarına ek olarak, yeni pazarlara erişimde 
özellikle standartlar ile ilgili bir dizi tarife dışı kısıtlama ile karşılaşmaktadır. Standartlar ve pazar erişimi, gıda 
endüstrisinde önemli bir sorun gibi görünmektedir. İthalatçı ülkelerdeki standartlar ve kısıtlayıcı mevzuat, 
bunlara uyum sağlamak için yatırım yapılmasını gerektirmektedir. Ancak aynı ülkelerdeki kotalar ve diğer it-
halat kısıtlamaları, firmaların yatırım maliyetlerini karşılayabilmek için son derece önemli olan yüksek ihracat 
hacmine erişme kapasitelerini sınırlamaktadır. 

SoNuÇLAR 
94. Türkiye ihracat pazarlarını çeşitlendirmenin faydasını görmüştür, ancak AB, Türkiye için temel 
ticaret ve yatırım ortağı olarak kalacaktır. AB, iki nedenden dolayı önemlidir:

•	 AB pazarının büyüklüğü. 2010 yılında, Almanya’nın ithalatı, tüm ODKA ülkelerinin ithalatından faz-
laydı, ve

•	 AB ile olan ticaret ve yatırım bağlantılarının yayılma etkileri. AB’ye yapılan ihracatın, Türk ihracat-
çılar için üretkenliği arttıran bir etkisi vardır. ODKA’ya yayılma daha çok, AB pazarlarında deneyi-
me sahip olan ihracatçıların kapsama alanlarını genişletmelerinin bir sonucu olmuştur. Aynı zamanda 
firma düzeyinde yapılan analiz, yüksek birim değerler ve yüksek katma değerin, ara ürünlerin ithal 
edilmesi ve yabancı yatırım ile pozitif ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle AB üretim ağları, 
Türkiye’nin ihracat sepetinin kalitesinin iyileştirilmesi için çok önemli olmaya devam edecektir.

95. Yaygın ticarette ihracat büyümesi, yüksek değerli ürünlere geçiş için önemlidir. Yeni firmalar ile 
yeni ürünler üreten firmalar, medyandan daha yüksek birim değerler raporlamakta ve zaman içinde daha yük-
sek varlığını sürdürme oranları sergilemektedir. Bu nedenle dış pazarlara daha fazla giriş olmasının ve böyle-
likle yerleşik firmalara ve yerleşik ürünlere daha az bağımlılığın desteklenmesi, ihracat sepetinin kalitesinin 
iyileştirilmesi ile yakından bağlantılıdır. 

96. Dış ticaret politikası, ihracatta rekabet gücünün arttırılmasında bir rol oynayabilir. Türkiye “tica-
ret esnekliklerinin” kullanımında diğer ülkelerden çok farklı olmamakla birlikte bu politikaların kapsamlı ve 
sık kullanılması, Türkiye’nin ithalatının önemli bir bölümünü etkilemektedir. Bu bölümde yapılan analiz, yük-
sek kaliteli ithal girdilerin ve yabancı yatırımın, ihracat kalitesini arttırdığını göstermiştir. Sonuç olarak, yerel 
üretimin, firmaların kaliteli girdiler tedarik etmesini engelleyecek (ve sonrasında da ihracat performansına 
zarar verebilecek) faktörler oluşturmadan, etkili bir biçimde desteklenmesi çok önemlidir. Doğrudan teşvikler 
kullanmaktan ziyade, temel değer zincirlerinde ölçek ve kalite arttırmaya yönelik politikaların daha fazla ve 
sürdürülebilir bir etkisi olabilir. Bir sonraki bölümde, KDZ’lerin rolü ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
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GİRİŞ
97. Nakliye maliyetlerindeki düşüş ve dijital ekonominin yükselişi, firmaların gittikçe daha karmaşık 
hale gelen tedarik stratejileri benimsemelerine yol açmıştır; bir nihai ürünün üretimi, tüm dünyaya ya-
yılabilecek farklı evrelere ve üretim aşamalarına bölünmüştür. Son derece esnek ve dinamik bir ortamda, 
firmaların lokasyon kararları daha çok üretim aşamasına-özel ve daha az sektöre-özel hale gelmekte ve küresel 
ekonomiye entegre olmaya çalışan ülkeler için hem fırsatlar hem de zorluklar sunmaktadır. Üretim zincirleri 
daha uzun ve daha karmaşık hale gelmiştir ve son yirmi yıl içinde çok sayıda lokasyonu birbirine bağlamıştır.  
Üretim zincirleri içinde ekonomik sınıf atlamanın desteklenmesi, sermaye, teknoloji ve bilgi gibi donatımlara 
odaklanan politikalar gerektirmektedir.

98. Şu anda birçok Türk firması, montajda ve KDZ’lerin düşük katma değerli segmentlerinde uz-
manlaşmış görünmektedir. Türkiye’nin KDZ’lere katılımının ya da küresel entegrasyonunun derecesi diğer 
orta gelirli ülkelerle benzerlik göstermesine rağmen, ülke belirgin bir biçimde değer zincirinin orta aşamasın-
daki faaliyetler de-standart emek-yoğun imalat-üzerinde uzmanlaşmıştır. Ancak bu paternin özellikle konfek-
siyon sektöründe dikkate değer istisnaları mevcuttur.  

99. Büyük ihracat hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, Türkiye’nin değer zincirinde sınıf atlama-
sı gereklidir. Türkiye’nin KDZ’lerde yükselmesi için iyi bir pozisyonda olduğunu gösteren üç ana faktör 
mevcuttur. Birincisi, ortalamadan daha uzun değer zincirlerine sahip ekonomik faaliyetlerde güçlü bir varlığa 
sahiptir. İkincisi, ticaret maliyetleri düşüktür. Son olarak, lojistik altyapısı iyi bir performansa sahiptir. Ayrıca, 
değer zincirinde yükselmenin, ekonominin geri kalanı için pozitif yayılma etkileri olması potansiyeli vardır. 

100. Bu bölüm, küresel değer zincirleri için kavramsal çerçevenin sunulması ile başlamaktadır. Ardından, 
Türkiye’nin KDZ’lere katılımı anlatılmaktadır. Bölüm, Türkiye’nin KDZ’lerdeki konumunun daha iyi kavra-
nabilmesi için, motorlu araçlar, tekstil ve konfeksiyon ve tarımsal gıda olmak üzere seçilmiş üç sektörün birer 
analizini içermektedir. Son olarak, yerli firmalar için üretkenlik arttırımı açısından, KDZ’lerden kaynaklanan 
yayılma etkilerinin belirleyicilerine ilişkin bir irdeleme ile sona ermektedir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
101. KDZ’ler uluslararası ticaretin şeklini değiştirmiş, ülkeler arasında daha fazla rekabet ve bağım-
lılık yaratmıştır. Ülkeler, işleri ve yatırımları çekmek için rekabet etmelerine rağmen, birbirlerinin talebine, 
sermayesine ve üretimine gittikçe daha fazla bağımlı hale gelmektedir. Dış kaynak kullanımı uygulamalarının 
(yani temel olmayan faaliyetlerin bağımsız tedarikçilere taşere edilmesi uygulamalarının) büyük ölçüde artma-
sıyla, firmalar arasındaki rekabet yatay konumdan (yani aynı müşteri tabanı için aynı sektörde rekabet edilme-
si) dikey konuma (yani aynı değer zincirindeki firmaların spesifik ve uzmanlık gerektiren üretim sürecindeki 
aşamalar için rekabet etmeleri) geçmiştir. Firmalar aynı anda hem birbirlerine rakip, hem de birbirleri için te-
mel girdi ve faaliyetlerin kaynağıdır. Bu nedenle, lider firmalar, birincil ve daha alt kademelerdeki tedarikçiler 
ile rekabet edebilirler ve daha sonra bu tedarikçiler tedarikçi rolünden lider şirket rolüne geçebilirler. Dikey 
rekabetin kapsamı, spesifik değer zincirindeki güç ilişkilerinin doğasına bağlı olarak değişiklik gösterir.  

102. Firmalar, üretim süreçlerinin herhangi bir kısmının ya da tüm kısımlarının performansını iyi-
leştirmek amacıyla, firma-içi üretim, ülke dışında üretim ve dış kaynak kullanımının farklı kombinas-
yonlarını seçmektedir. Stratejik bir firma için sınır ötesi üretim ve dış kaynak kullanımı için çeşitli saikler 
vardır; daha esnek üretim seçenekleri (hem dış kaynak kullanımı hem de sınır ötesi üretim), lokasyonun çe-
şitlendirilmesi (sınır ötesi üretim), kurumsal riskin azaltılması ve daha atik bir iş ortamında çalışmaktan (dış 
kaynak kullanımı) üretim maliyetlerinin azaltılmasına (daha çok sınır ötesi üretim) kadar değişmektedir. Bu 
amaçların hepsi firma karlılığını destekleyebilir, üretim maliyetlerini azaltabilir ve hissedar değerinin artma-

4. Küresel Değer zincirleri
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sını sağlayabilir.36 Bu nedenle firmalar, değer zincirinin her segmentinde en rekabetçi girdileri ve bu çeşitli 
girdileri organize etmek ve birleştirmek için en etkili yolu kullanmaya çalışacaklardır. Üstelik üretimin yapısı 
ve organizasyonu, hızla değişen küresel ekonomiye intibak etmek için sürekli değişmektedir. Firmalar, ta-
lepteki değişimlere ayak uydurmak için, teknolojik ilerlemelere, yönetimsel inovasyona ve sosyo-ekonomik 
sistemlerde heterojenliğe yönelmektedir.  

103. Firmaların lokasyon kararları daha fazla aşamaya-özel ve daha az sektöre-özel hale gelmekte-
dir. Bir KDZ içinde, ülkeler üretimin farklı aşamaları üzerinden uzmanlaşma eğilimi gösterirler. Bu, 1776’da 
Adam Smith tarafından tasavvur edilen, operasyonların “hepsinin farklı eller tarafından gerçekleştirilmesi” 
şeklinde bölünmesini anımsatmaktadır.37 Bu olguya Balassa ve Findlay tarafından dikey uzmanlaşma, Krug-
man tarafından değer zincirinin dilimlenmesi ve diğer ekonomistler tarafından bölümlenme, üretimi paylaşma, 
küresel üretim ağları ya da üretim aşaması ticareti dahil olmak üzere başka bir çok ad verilmiştir. Bu olgu, 
üretim aşamalarının ve iş faaliyetlerinin küresel ya da bölgesel olarak dağılmış bağımsız firmalar tarafından 
yerine getirebildiği bir üretim yapısını tanımlar. Değer zincirlerindeki ülkelerin uzmanlığını, sektörlerden çok 
“üretim aşamaları” tanımlar.38

104. Bu mülahazalar, - firmaların lokasyon kararları üretim aşamasına özel olduğundan - ülkelerin 
stratejilerini de adapte etmeleri gerektiğini göstermektedir. Amaç, değer zincirinin tamamı boyunca üreti-
min tüm segmentlerini ele geçirecek yerel endüstriler geliştirmek değildir. Amaç, ülkenin KDZ’lerdeki en iyi 
konumunu ve en rekabetçi üretim aşamasının ya da iş faaliyetinin tedarikini tanımlamaktır. Bu, kalkınmanın 
sektörler bakımından değişmek anlamına geldiği paradigmalardan uzaklaşmak ve bunun yerine değer zin-
cirinde yükselmek, yani daha sofistike üretim aşamalarına geçiş yoluyla ekonomik iyileşmeye odaklanmak 
anlamına gelmektedir. Şekil 35, iki paradigma arasındaki farkı örneklendirmektedir. Aynı zamanda, bir ürünü 
üretmek için gerekli faaliyetlerin tümü yerine bir ya da bir kaç üretim aşaması üzerinde uzmanlaşmak daha 
uygulanabilir olduğu için, birçok ülke - tıpkı ürünlerde olduğu gibi – üretim aşamalarındaki sofistikelik grad-
yeninde üst seviyelere çıkmak konusunda başarılı olmuştur. 39  

Şekil 35: Sektöre dayalı kalkınmadan üretim aşamasına dayalı kalkınma stratejilerine
Eski paradigma: düşükten yüksek katma değerli sektörlere Yeni paradigma: sektörler içinde düşükten yüksek katma 

değerli faaliyetlere

Emtialar

İmalat

Hizmetler

Operasyonlar

Tasarım, ticarileştirme

Üretim öncesi AR-GE, 
ya da satış sonrası 
hizmetler

Kaynak: Cattaneo ve Miroudot (2012)

36  Milberg ve Winkler, yakında çıkacak
37  Costinot, Vogel ve Wang (2012)
38  Grossman ve Rossi-Hansberg, 2008
39 Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) “Breaking-in and moving-up: New industrial challenges for the bottom billion and the middle-

income countries”, 2009.
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105. Dört ayrı ekonomik iyileştirme türü vardır. Bunlar, üretim süreci iyileştirme, ürün iyileştirme, işlevsel 
iyileştirme ve sektörler arası (ya da zincir) iyileştirmedir.40 Üretim süreci iyileştirme, değer zincirinde yer alan 
mevcut faaliyetlerdeki üretkenlik büyümesidir. Ürün iyileştirme, aynı değer zincirinde bulunan daha yüksek 
katma değerli ürünlere geçmektir. Vaka çalışmalarının çoğu, belirli bir üretim sürecinin teknolojik olarak 
daha sofistike ya da daha entegre yönlerine geçiş olarak tanımlanan işlevsel iyileştirme üzerinde yapılmıştır. 
Son olarak, sektörler arası iyileştirme, yeni ve daha yüksek katma değerli tedarik zincirlerine geçiş anlamına 
gelmektedir.41

106. Bu rapor, işlevsel iyileştirme ve gelişmenin, yani değer zinciri içindeki daha yüksek katma değerli 
faaliyetlere geçişin önemini vurgulamaktadır. Bu, firmalar tarafından, iki yolla yapılabilir: (faaliyetler için-
de ya da genelinde) iyileştirme fırsatları arayarak ya da değer zinciri içindeki üretim aşamalarını birleştirerek 
ve bir araya getirerek. Katma değer, birçok zincirde maddi olmayan faaliyetler ya da hizmetlerdedir.42 Verimli 
bir imalat sektörü, vasıflı bir iş gücünün ve ürünlerde, süreçlerde ve iş modellerinde sürekli inovasyonun yanı 
sıra, verimli ve rekabetçi hizmetler gerektirir. Katma değerli mamuller üretmek için finansal aracılık, AR-GE, 
lojistik ve pazarlama gibi hizmetler gereklidir (Bölüm 5’te Türk hizmet rektörünün rekabet gücü anlatılmak-
tadır). Hizmet aşamaları, değer zincirinin ya başında (temel ve uygulamalı AR-GE, tasarım, ticarileştirme gibi 
üretim öncesi faaliyetler) ya da sonunda (pazarlama, reklam ve marka yönetimi, uzmanlaşmış lojistik ve satış 
sonrası hizmetler gibi pazarlama bilgisinden güç alan üretim sonrası faaliyetler) yer alma eğilimi göstermek-
tedir. Mudabi (2008), değer zincirlerinde değer yaratmanın genellikle bir U (gülen surat) biçimi gerektirdi-
ğini, yaratılan değerlerin gülücüğün uçlarında, yani üretim öncesinde ya da üretim sonrasında bulunduğunu 
vurgulamıştır (Şekil 36). Mudabi’nin görüşüne göre, değer zincirinin - imalatın ve standart hizmetlerin bulun-
duğu - orta kısmında, uçlara kıyasla çok az bilgi üretimi vardır. Bununla birlikte, anekdotal ve ilk ampirik ka-
nıtlar, elektronik sektörünü çok iyi açıklayan bu eğrinin, diğer değer zinciri türleri için daha zayıf bir açıklayıcı 
gücü olduğunu ortaya koymaktadır.

Şekil 36: u-biçimli değer zinciri (Gülen Surat)

AR-GE

Tasarım

Ticarileştirme

Standardize 
üretim, montaj

Dağıtım

Pazarlama/

Markalama

Uzmanlaşmış 
lojistik

Satış sonrası 
hizmetler

K
a
t
m
a

d
e
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e
r

Kaynak: Mudabi’den (2008) adapte edilmiştir

40  Humphrey (2004) ve Humphrey ve Schmitz (2002)
41  Milberg ve Winkler, yakında çıkacak
42  Frederik (2010)
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107. Ekonomik iyileşmenin desteklenmesi, sermaye, teknoloji ve bilgi gibi donatımlara odaklanan poli-
tikalar gerektirmektedir. Diğer ülkelerle iyi bir bağlantı, nakliye, enerji, su ve telekomünikasyonda rekabetçi 
bir altyapı, DYY için elverişli bir ortam (örneğin kamu - özel işbirlikleri için iyi bir çerçevenin ve daha geniş 
olarak yatırımcı dostu bir iş ortamının oluşturulması yoluyla), enerji üretiminin ve tüketiminin birim maliyet-
lerini azaltmayı hedefleyen enerji politikaları (akıllı şebeke ve ABD’deki kaya gazı devrimi gibi) ve etkili bir 
iş hizmetleri sektörü, iyileşmenin diğer önemli itici güçleridir.

TüRKİYE’NİN KüRESEL DEĞER zİNcİRLERİNE KATILIMI - GENEL BİR BAKIŞ
108. Türkiye’nin KDZ’lere katılımı, diğer orta gelirli ülkelere benzerlik göstermektedir. Katılım en-
deksi43, yerel brüt ihracatta bulunan yabancı katma değeri ve üçüncü ülkelerin brüt ihracatında bulunan yerel 
katma değeri ölçmektedir. Belirli bir ülkenin brüt ihracatında bulunan yabancı katma değer ile üçüncü ülke-
lere ihraç ettiği ve bu ülkelerin ihraç ürünlerinde kullanılan girdilerin değeri ne kadar yüksek olursa, o ülke-
nin değer zincirine katılımı da o kadar yüksek olur. OECD (2012), OECD ülkeleri ve seçilmiş OECD üyesi 
olmayan ülkeler için bu göstergeyi hesaplamıştır (Şekil 37). Bu hesaplamada, Türkiye’nin katılım oranının 
yüzde 50’nin biraz altında olduğu gösterilmiştir. Özellikle bölgesel emsallere göre, ülkenin büyüklüğü önemli 
görünmektedir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde, Çek Cumhuriyeti, Singapur, Estonya, 
Slovak Cumhuriyeti ve Tayvan gibi küçük ülkeler yüzde 60 ile yüzde 80 arasında katılım oranlarına sahiptir. 
Buna karşılık, büyük ülkeler daha düşük bir katılım endeksine sahiptir. Türkiye’nin katılım oranı Hindistan, 
İtalya, İngiltere ve Japonya ile yaklaşık olarak aynıdır. Meksika, Brezilya ve Arjantin gibi benzer orta büyük-
lükteki gelişmekte olan ülkelerin katılımından yüksek, ayrıca Çin’in katılımından da biraz yüksektir. Çin’in 
nispeten düşük endeksi - Japonya ve Almanya’nın değerinden düşük ve ABD ile aynı seviyede - biraz şaşırtıcı 
görünebilir. Bu, hem üçüncü ülkelerin ihraç ürünlerinde düşük bir Çin katma değeri olduğunu hem de Çin’in 
brüt ihracatındaki yabancı katma değerin düşük olduğunu yansıtmaktadır.

Şekil 37: oEcD ülkelerinde ve seçilmiş oEcD üyesi olmayan ülkelerde KDz katılım endeksi, 2008
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109. Türkiye, değer zincirinin “ortasında” yani standart emek yoğun segmentlerinde uzmanlaşmak-
tadır. Entegrasyon derecesinden daha önemli olan, bir ülkenin değer zincirinde genel olarak “nerede” yer 
aldığıdır.  Bir ülke, uzmanlığına bağlı olarak, KDZ’lere katılımını, zincirin ilk aşamalarına, ortasına ya da son 
aşamalarına yoğunlaştırabilir. İlk aşamalardaki faaliyetlerde uzmanlaşan ülkeler (Şekil 36), ham maddeleri ya 
da üretim sürecinin başındaki maddi olmayan faaliyetleri (örneğin araştırma ve tasarım) üretir. Son aşamalarda 
uzmanlaşan ülkeler nihai ürünlerin montajını yapar ya da müşteri hizmetlerinde uzmanlaşır. Son olarak, değer 
zincirinin ortasındaki faaliyetlerde yer alan ülkeler, standart emek yoğun imalat işlerine odaklanır. Türkiye bu 
üçüncü ülke kategorisine girmektedir. 

43  Koopman ve diğ., 2011
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110. Türkiye, nihai montaj platformları için tercih edilen bir hedef ülkedir. Aynı kategoride yer alan di-
ğer ülkeler, Amerika kıtalarında Dominik Cumhuriyeti, Honduras ve Meksika, Avrupa ve Akdeniz bölgesinde 
Almanya, Macaristan, Slovakya, Slovenya ve Tunus ve Asya’da Çin, Kamboçya, Tayland ve Vietnam’dır (Van 
Aasche, 2012). Bu, alternatif metodolojilerin kullanıldığı benzer çalışmalardan elde edilen bulgular ile tutar-
lıdır. Taymaz ve diğ. (2011), ticareti yapılan malların üretim sürecini BM Geniş Ekonomik Kategorisine göre 
beş farklı kategoriye (temel mallar, ara girdiler; yarı bitmiş ürünler ve parça ve aksesuarlar, nihai tüketim mal-
ları ve nihai sermaye malları) bölerek, Türkiye’nin değer zincirinin son aşamalarında olan emek yoğun seg-
mentlerde uzmanlaştığı sonucuna ulaşmıştır. Türkiye çoğunlukla nihai tüketim malları ve ara girdi olarak yarı 
mamuller ihraç etmekte ve yarı mamul, nihai sermaye malları ve temel mallar ithal etmektedir. Emek yoğun 
sektörlerde ve üretim süreçlerinde uzmanlaşmaktadır. Bu paternler, montaj yoğun faaliyetlerde uzmanlaşan bir 
ülke ile tamamen tutarlıdır. Türk şirketlerinin KDZ’lere katılımı daha çok montaj faaliyetlerine odaklandığın-
dan, daha yüksek katma değerli faaliyetlere geçiş yapmak için, yukarıda anlatılan “işlevsel iyileştirme” önem 
taşımaktadır. Türkiye, tekstil sektöründe başarılı bir işlevsel iyileştirme yapmayı başarmıştır ve bu deneyim, 
diğer sektörlerde tekrarlanabilir.

111. Üretim tesisleri için kaynak bir ülke olarak Türkiye’nin avantajlarından birisi, özellikle Avrupa 
pazarları ile yakın bağlantılarının olmasıdır, ancak uzak pazarlar için ticaret maliyetleri yüksek ola-
rak kalmaya devam etmektedir. Ulusal ekonomilerin büyüklükleri ve donatımlarındaki farklılıklar, ihracata 
katılım ve ticaret paternlerinin çeşitliliği açısından, ticaret hacmindeki ve karmaşıklığındaki farklılıkların tek 
açıklaması değildir. Coğrafi uzaklık, arz yönlü sıkıntılar ve verimsizlikler büyük bir rol oynamaktadır. Ülkeler 
arasındaki iki taraflı ticaret maliyetleri, menşe ülkedeki yerel üretim ve hedef pazarlardaki tüketim tarafından 
işaret edilen potansiyele nazaran uluslararası ticaretin azalmasının fiyat eşdeğerini yansıtmaktadır (Anderson 
2002, Novy 2009).44 İki taraflı ticaret maliyetlerinin yüksek olması, daha düşük iki taraflı ticaret akımlarına 
yol açmaktadır. 

112. Türkiye, bölgedeki rakipler ile kıyaslandığında nispeten elverişli (düşük) ticaret maliyetlerine 
sahiptir (Şekil 38, sol panel).  Türkiye’nin AB pazarlarına –özellikle Fransa ve Almanya’ya- coğrafi olarak 
Romanya, Bulgaristan ya da Yunanistan’dan daha uzak olmasına ve AB ile ekonomik olarak daha az entegre 
olmasına rağmen, söz konusu ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye için AB ile ticaret maliyetleri daha düşük-
tür. Öte yandan İtalya açısından, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye yaklaşık olarak aynı düzeyde iki taraflı 
ticaret maliyetlerine sahiptir. ABD, Çin, Brezilya ya da Japonya gibi uzak pazarlar için, Türkiye kesinlikle Yu-
nanistan ya da diğer Karadeniz ülkelerinden daha iyi durumdadır (Şekil 38, sağ panel). Ancak AB’nin büyük 
üyeleri (Almanya, İtalya ve Fransa) ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin bu uzak ülkelerle ticaret maliyetleri 
neredeyse iki kat daha yüksektir. Bu farklar, Türkiye’nin değer zincirindeki konumunu iyileştirmek istemesi 
durumunda önemlidir, çünkü bunu yapmak için söz konusu ülkelerle gittikçe artan biçimde rekabete girecektir.

113. Düşük ticaret maliyetleri, Türkiye’nin görece iyi olan lojistik performansına yansımaktadır. 
Uluslararası tedarik zincirlerinin performansı, Lojistik Performans İndeksi (LPI) kullanılarak ölçülür. Bu 
endeks, ülkenin başlıca ticaret ortaklarında bulunan lojistik profesyonellerinin değerlendirilmesine dayanır ve 
lojistik performansı için önemli olan altı bileşenin ağırlıklı ortalamasıdır.45 Türkiye, lojistik performansında 
komşularına ve mevcut rakiplerine kıyasla iyi durumdadır (Şekil 39). Küresel sıralamada, sırasıyla 26ncı ve 
28nci konumlarda bulunan Çin’in hemen altında ve Portekiz’in hemen üstünde, 27nci sırada yer almaktadır. 
LPI kişi başına gayri safi milli gelir ile ölçülen gelişmişlik düzeyi için düzeltildiğinde, karşılaştırma daha 
da olumludur; Türkiye benzer kişi başına gelire sahip ülkelerden daha iyi performansa sahiptir (Şekil 40). 
Türkiye’nin iyi lojistik performansı, diğer ülkelerle bağlantısının ve tedarik zinciri ile ilgili reformların ve 
iyileştirmelerin başarılı olduğunun bir göstergesidir. Bu iki parametre, ülkenin son dört-beş yılda en fazla 
ilerleme gösterdiği alanlardır. 

44 Yeni basılan Dünya Bankası- Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) veri kümesi (Arvis ve ark. 2013), 
Novy (2013) sayesinde ters çekim metodolojisini kullanarak 1995-2010 döneminde 178 ülke için kapsamlı ticaret maliyeti önlemleri önermektedir.

45 Gümrük (sınır) geçiş sürecinin etkinliği; ticaret ve nakliye ile ilgili altyapının kalitesi; lojistik hizmetlerinin yetkinliği ve kalitesi; rekabetçi fiyatlara 
sahip uluslararası sevkıyatları düzenleme kolaylığı; gönderilen malları takip ve izleme yeteneği ve sevkıyatların gönderilen kişiye planlanan ya da 
beklenen süre içinde ulaştığı dakiklik ve sıklık.



42

Yüksek Gelir Statüsüne Geçiste Dıs Ticaretin Rolü

Şekil 38: Türkiye ve benzer ülkeler için iki taraflı ticaret maliyetleri (ad valorem eşdeğeri)
Batı AB üyesi ülkeler göre AB üyesi olmayan büyük ülkelere göre
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Kaynak: Ticaret Maliyetleri Veritabanı, Dünya Bankası (Yunanistan’a ilişkin veriler 2008’e aittir)

Şekil 39: Türkiye, komşularına kıyasla lojistikte üst sıralardadır … (LPI sıralaması, 2012)
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Şekil 40: …Ve benzer kişi başına gelire sahip ülkelerden daha iyi performansa sahiptir

Brezilya

Rusya Federasyonu
Hindistan

Çin

Güney Afrika

Romanya

Polonya
Bulgaristan

HırvatistanFas
Türkiye

Moldova

Gürcistan

Tayland

Azerbaycan

Kazakistan Yunanistan

Portekiz
İspanya

İtalya

Kanada
Almanya

Singapur

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Lo
jis

tik
 p

er
fo

rm
an

s 
in

de
ks

i: 
Ge

ne
l (

1=
dü

şü
k 

ila
 5

=y
ük

se
k)

Kişi başına GSMY 2012, Atlas yöntemi (cari ABD Doları)

Kaynak: LPI 2012



43

Türkiye Ülke Ekonomik Raporu

114. Türkiye, nispeten uzun değer zincirlerinde uzmanlaşmaktadır. Türkiye şu anda standart emek yo-
ğun imalat üretim aşamalarına odaklanarak daha çok değer zincirinin ortasında yer alan faaliyetlerde uzman-
laşmakla birlikte, nispeten uzun değer zincirlerine sahip sektörlerde uzmanlaşmaktadır (Metin Kutusu 2). Bu, 
değer zincirinde yükselmek için büyük fırsatlar sunmaktadır.

115. Ayrıca, her değer zinciri farklıdır. Her bir değer zinciri, zincirin uzunluğunu, katma değerin dağılımını 
ve değer zincirinin coğrafi erişimini belirleyen spesifik özelliklere ve dinamiklere sahiptir. Türkiye’nin değer 
zincirine katılımı çoğunlukla üretim/montaj aşamasında ve Avrupa içinde olma eğilimindedir; ancak Türkiye 
tekstil ve konfeksiyon değer zincirlerinin daha yüksek değerli segmentlerini de elde etmeyi başarmıştır (Metin 
Kutusu 2).

116. Bu nedenle, toplam analiz genel eğilimleri açıklamak için faydalı olduğu halde, seçilmiş temsili 
sektörleri ayrıntılı bir biçimde incelemek yerinde olacaktır.  Burada motorlu araçlar, tekstil ve tarımsal gıda 
sektörlerini inceleyeceğiz. Her bir sektör için, aşağıdaki üç bölüm tipik değer zincirlerinin işleyişinin genel 
bir görünümünü sunmakta ve ardından Türkiye’nin konumunu açıklamaktadır. Sektördeki değer zincirlerinin 
genel özelliklerinin açıklanmasında, sektördeki ve analiz edilen ürünlere yönelik değer zincirinin karmaşıklığı, 
teknolojik birikim ve katma değer üretimi ve dağıtımı ile söz konusu endüstrilerdeki değer zincirlerinin tipik 
coğrafi dağılımı (bölgesele karşı küresel) gibi konular dikkate alınacaktır. Ardından Türkiye’nin performansı 
aşağıdaki parametrelere göre değerlendirilmektedir: uluslararası emsallere kıyasla Türkiye’nin uzmanlaştığı 
değer zincirinin uzunluğu ve uluslararasılaştırılması; değer zincirinin, Türkiye’nin uzmanlaştığı aşaması ve 
ihracat ve ithalatının coğrafi erişimi. Analizde, Taymaz ve diğ. (2011) tarafından oluşturulan sınıflandırma 
kullanılmıştır; bu sınıflandırma (4-haneli ISIC kodunda kategorize edilen) ihraç ürünlerini üretimin beş aşa-
masından birine ayırmaktadır, bunlar: nihai ürünler, ana girdiler/parçalar, standart girdiler, ham maddeler ve 
makine ve ekipmanlardır.46  

46 Bu sınıflandırmaya ilişkin ayrıntılar ve uyarılar için arka plan çalışmasına bakın.
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Metin Kutusu 2: Değer zincirlerinin uzunluğunun ölçülmesi: Fally İndeksi
Fally (2011), sektörel değer zincirlerindeki küresel farklılıkları değerlendirmek için, farklı endüstrilerdeki 
değer zincirlerinin uzunluğunu ölçen bir endeks önermiştir. Fally endeksi, üretim sürecinde tek bir aşama 
olması (yani tüm üretimin tek bir tesiste yapılması) durumunda 1 değerini almaktadır. Aynı endüstriden 
ya da diğer endüstrilerden gelen girdiler kullanıldığında endeks artmaktadır. İndeks, söz konusu sektör-
lerle ilgili üretimin uzunluğunun ağırlıklı bir ortalamasına göre artmaktadır. Bu, üretimle müteselsilen 
ilgili tesislerin sayısını çıkarmaya (‘aşama’ sayısı) olanak veren girdi-çıktı tablolarından ölçülmektedir. 
Fally özellikle, müteselsilen ilgili tesislerin ortalama sayısının - her bir tesisin katma değere katkısı ile 
ağırlığı belirlenen - bir ölçüsünü hesaplamaktadır. İndeks, ülkelerin yer aldıkları değer zincirlerinin basit 
mi yoksa karmaşık mı olduğuna ilişkin bir değerlendirme sağladığı için yararlıdır. 1995 ile 2005 arasında 
değer zincirlerinin uzunluğu ortalama yüzde 10 artarken ve bu artış büyük ölçüde değer zincirlerinin 
uluslararasılaştırılmasından kaynaklanırken, endüstriler arasında büyük bir farklılık vardır (Şekil 41). 

TV ve haberleşme ekipmanları, 3,1 değerinde bir endeksle ortalamada en uzun endüstridir. Bunu hemen 
ardından motorlu araçlar gelmektedir (endeks değeri 2,8). Bir dizi endüstri, yaklaşık 2,5 değerinde bir 
endekse sahiptir. Bunlar, elektrikli olmayan makineler ve bu makinelerin temel girdisi olan yarı mam-
ul metaller, tekstil, deri ve ayakkabı ve gıda gibi Türk ekonomisi için önemli endüstrileri içermektedir. 
Hizmet endüstrileri ortalamada daha kısa değer zincirlerine sahiptir. Uluslararası bölümlenmenin derecesi 
de endüstriden endüstriye değişmektedir. TV ve haberleşme ekipmanı, en yüksek uluslararası bölümlen-
meye sahiptir, üretim aşamalarının yarısından fazlası uluslararasıdır. 

Türk ekonomisindeki temel sektörlerin tümünün nispeten uzun değer zincirlerine sahip olması, Türkiye 
için bir avantajdır. Bu zincirler TV ekipmanı, motorlu araçlar, elektrikli olmayan makineler, gıda ve tekstil 
ve konfeksiyon sektörlerini kapsamaktadır. Daha uzun değer zincirleri ülkeler için daha fazla iyileştirme 
ve bu sayede ticaretin yapısını ve verimini önemli ölçüde değiştirme olanağı sağlamaktadır.  

Şekil 41: Endüstriye göre değer zincirlerinin uzunluğu, 2008
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MoToRLu ARAÇLAR
117. Otomotiv endüstrisi, katma değerin büyük kısmının üretim öncesi ve sonrası aşamalarda üretildi-
ği karmaşık değer zincirinin mükemmel bir örneğidir. Motorlu araçlar, tipik olarak bir kaç ülkeden tedarik 
edilen 20.000’den fazla ayrı parçadan oluşan son derece karmaşık makinelerdir. Karmaşık üretim sistemlerinin 
ve ürünlerin tasarlanması, üretimi ve işletimi ile teknolojik birikim ve katma değer meydana getirilir. Bu ne-
denle otomotiv endüstrisi, Mudabi’nin (2008) “gülen surat” kavramını tamamen yansıtmaktadır; yüksek katma 
değerli faaliyetler üretim öncesi ve sonrası aşamalarda, düşük katma değerli faaliyetler ise üretim ve mon-
taj aşamalarında gerçekleştirilmektedir. Tipik olarak, üretim öncesi tasarım ve pazarlama faaliyetleri büyük 
gelişmiş ülkelerde gerçekleşmektedir; gelişmekte olan ülkeler ise otomotiv sektöründeki değer zincirlerine, 
düşük emek maliyetlerine ve büyük tüketici pazarlarına yakınlıklarına dayanarak katılmaktadır.

 

Metin Kutusu 3: orta ve Doğu Avrupa’daki Renault-Dacia bölgesel tasarım 
geliştirme faaliyetleri

Renault-Dacia, bölgesel tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin bir bölümünü 2007 yılında Orta ve Doğu 
Avrupa’ya taşımıştır. Romanya’daki merkez olan Renault Technologie Roumanie (RTR), Fransa dışındaki 
en büyük Renault mühendislik merkezidir, yaklaşık 2.500 mühendisi barındırmaktadır. RTR faaliy-
etlerinin büyük kısmı Romanya’da bulunmakla birlikte, Slovenya, Rusya, Türkiye ve Fas’ta da bölümleri 
mevcuttur. Bu ilave lokasyonların her birinde bir kaç yüz mühendis ve teknisyen istihdam edilmektedir. 
RTR; satın alma, tasarım ve destek (yönetim, insan kaynakları, bilgi teknolojisi (IT)) ile birlikte daha çok 
mühendislik fonksiyonlarını (kavram geliştirme ve test) barındırmaktadır. Ana faaliyet alanları, araçların 
tasarlanması ve geliştirilmesi ile motorların ve güç aktarma organlarının adapte edilmesidir. Romanya’da 
üç lokasyonu bulunan RTR, bir otomotiv projesinin geliştirilmesinde gerekli olan tüm faaliyetleri bir araya 
getirmektedir. Bunlar; (1) bölgesel müşterilerin beklentilerini karşılayacak araç projelerini geliştiren ve 
adapte eden mühendislik ofislerini, (2) bir tasarım stüdyosunu, (3) Dacia tesis ve tedarikçileri için bir 
teknik destek merkezini, (4) araçlar ve mühendislik stüdyoları tarafından geliştirilen mekanik parçaları 
için testler yapan bir test merkezini içermektedir.

Tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin Romanya’ya taşınması, “giriş seviyesinde” bir model olan Dacia 
küçük otomobilden ve otomobilleri gelişmekte olan bir pazarda tasarlamanın Doğu Avrupa ve Asya’daki 
yeni tüketici pazarlarına daha iyi hitap etmeye yardımcı olacağı fikrinden güç almıştır. Merkez şu anda 
“giriş seviyesindeki” tüm araçların (dünya genelindeki tüm Renault araçların yaklaşık yüzde 35’i) 
geliştirilmesini kontrol etmektedir.

Renault başlangıçta tasarım ve geliştirme faaliyetleri için Türkiye’yi potansiyel bir konum olarak 
düşünmüş, ancak AB üyesi olması ve AB’ye coğrafi yakınlığı nedeniyle operasyonlarının büyük kısmını 
Romanya’ya kaydırmaya karar vermiştir. 

Tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin önemli coğrafi belirleyicileri iş kültürü, düşük ücretler ve adapte 
edilmiş kurumsal bir çerçevedir. İyi tasarlanmış devlet politikaları ve teşviklerinin rol oynayabileceği en 
önemli belirleyiciler arasında, aşağıdaki hususlar yer almaktadır: 

• Yetkin yönetime sahip, yüksek kaliteli parçalar ve bileşenler üretebilen iyi gelişmiş bir yerel
       tedarikçi tabanı. 

• İyi bir beceri seviyesi ve teknik bilgiye yönelik bir eğitim sistemi. 

• Sırf araştırmadan ziyade özellikle geliştirme için, iyi gelişmiş bir yerel araştırma sistemi. 

• Derin bölgesel ve uluslararası anlaşmalar tasarlama ve oluşturma.

• Yasal çerçevenin ‘Batı’ standartları ile uyumluluğunun sağlanması.

• Fikri mülkiyet haklarının iyileştirilmesi

• İyi bir altyapı, özellikle kara ve demir yolları inşa edilmesi.

• Uygun bir mali teşvik rejimi
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118. Tüketici pazarlarının gelişmekte olan ülkelere doğru kayması ve ülkelerin değer zincirinin üst 
seviyelerine çıkma çabaları, bazı yüksek katma değer içerikli faaliyetlerin düşük gelirli ülkelere kayma-
sına yol açmıştır. Örneğin Renault-Dacia grubu, bölgesel tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin bir bölümünü 
2007 yılında Orta ve Doğu Avrupa’ya taşımıştır. Bu faaliyetler öncelikle Romanya ve Slovenya’ya kaydı-
rılmıştır. Renault başlangıçta tasarım ve geliştirme faaliyetleri için Türkiye’yi potansiyel bir konum olarak 
düşünmüş, ancak operasyonlarının büyük kısmını Romanya’ya kaydırmaya karar vermiştir; bu karar büyük 
olasılıkla Romanya’nın AB üyesi olması ve AB’ye yakınlığı ile bağlantılıdır (Metin Kutusu 3).

119. Türk otomotiv sektöründe büyük firmalar ve nihai malların ihracatı baskındır. 200’den fazla 
çalışana sahip büyük firmaların ihracatı, toplam ihracatın yüzde 90’ından fazlasını oluşturmaktadır. Ayrıca bu 
firmalar çoğunlukla üretimin son aşamasında uzmanlaşmaktadır. Sektörün ihracatının yüzde 70’inden fazlası, 
motorlu araç nihai mallarından oluşmaktadır (Tablo 11).  İhracat değeri açısından Türk otomotiv değer zinci-
rinin ikinci en önemli aşaması, standart girdi üretimidir. Standart girdi ihracatı, toplam ihracatın dörtte birine 
karşılık gelmektedir. 2003’ten 2010’a kadar ana parça ve bileşen ihracatının payında bir artış olmasına rağmen, 
bu ihracat 2010 yılında toplam ihracatın yüzde üçünden daha azını oluşturmuştur.

Tablo 11: Motorlu araç ihracatı, KDz’nin farklı segmentlerinde ihracatın ve üretimin (katma değer) payı
2003 Son Ana Standart Ham Makine Toplam
İhracat payı 73,5 0,4 24,8 0,2 1,1 100
Katma değer 48,0 2,7 46,9 0,2 2,1 100

2010 Son Ana Standart Ham Makine Toplam
İhracat payı 72,3 2,4 23,9 0,3 1,1 100

100Katma değer (2009) 38,4 1,1 53,3 0,7 6,5
Kaynak:  Dünya Bankası uzmanlarının TÜİK’ten alınan verilere dayanan hesaplamaları

120. Katma değer ile ölçülen üretim dikkate alındığında, daha farklı bir resim ortaya çıkmaktadır. 
Tablo 11’de gösterildiği gibi, 2003 yılında standart girdiler nihai mallarla benzer bir orana (yüzde 47) sahiptir. 
2009 yılında, standart girdilerin ihracatı, nihai malların ihracatını yüzde on puandan fazla geride bırakmıştır. 
Katma değerdeki payının azalmasına rağmen, ana parçaların ve bileşenlerin ihracatı en büyük artışı göstermiş-
tir. Katma değer katkısı açısından makine ihracatının payının yüzde 2,1’den 6,5’e çıktığına da dikkat edilmesi 
gereklidir. 

Şekil 42: ülkelere göre motorlu araç endüstrisindeki değer zincirlerinin uzunluğu, 2008
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121. Türkiye’nin otomotiv sektörünün değer zinciri uzunluk endeksi 2.5’tir ve uluslararası bileşeni 
değer zincirinin yarısını oluşturmaktadır (Şekil 42). Türkiye, zengin uluslararası bağlantıları olan geniş 
bir yerel tedarikçi ağına sahiptir. Bu, muhtemelen Avrupa ülkelerinin çoğunda gözlemlenen bir özelliktir ve 
Avrupa’daki otomobil üretiminin önemli bölgesel entegrasyonunun, iş gücü ve sermaye açısından çok farklı 
donatımlara ve birim fiyatlara sahip ülkelerin birbirine yakınlığının ve heterojen bir tüketici pazarının bir so-
nucudur. Buna karşılık Kore, Çin, Japonya ve Brezilya gibi ülkeler, geniş bir yerel tedarikçi ağına bağlantıları 
olan büyük firma gruplarının yerel organizasyon yapısını yansıtan güçlü bir yerli hakimiyet sergilemektedir.

122. Aslına bakılırsa, Türk otomotiv sektörü hem ithalat hem de ihracat için güçlü bir biçimde AB 
odaklıdır. Otomotiv değer zincirinin ana özelliklerinden birisi, güçlü bir bölgesel eğilim olmasıdır. Türkiye, 
bu eğilimler için bir istisna değildir. Bölgesel eğilim, hem ihracatı hem de ithalatı etkilemektedir. İhracatla 
başlayacak olursak, monte edilmiş araçların yüzde 67’si ve parçaların ve bileşenlerin yüzde 59’u AB-15 ülke-
lerine, motorların (ana parçalar) yüzde 67’si ve yassı çeliğin yüzde 41’i AB-12 ülkelerine gitmektedir. Ham 
madde ihracatı ise daha çok yayılmıştır, yüzde 35’i AOA ülkelerine ve yüzde 17’si ODKA bölgesine girmekte-
dir. İthalatta daha da fazla yoğunlaşma gözlenmektedir; AB-15 ülkeleri Türkiye’nin nihai araç ithalat pazarının 
yüzde 72’sini, motor ithalat pazarının yüzde 66’sını, parça ve bileşen pazarının yüzde 62’sini ve ham madde 
pazarının yüzde 46’sını karşılamaktadır. Türkiye’nin ara mallardaki bölgesel entegrasyonu da - otomotiv sek-
törünün ötesinde - genel olarak daha belirgindir (Şekil 43).

Şekil 43: Dünya ara mallar ağı (BEc sınıflandırması, 2010)

Kaynak: COMTRADE
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TEKSTİL VE KoNFEKSİYoN
123. Tekstil ve konfeksiyon endüstrisinde, alıcıların kontrolünde olan bir tedarik zinciri vardır. En-
düstri, 2005 yılında Çok Elyaflılar Anlaşmasının sona ermesinin ardından, düşük sektöre giriş kısıtlamaları ve 
teknolojinin kolayca elde edilebilmesi nedeniyle son derece rekabetçi bir hale gelmiştir. Marka sahibi ürünler 
geliştiren ve satan şirketler yarar sağlamıştır. Katma değer ve karların daha fazla ölçek, hacim ve teknolojik 
ilerlemeler yoluyla meydana getirildiği üreticiden güç alan zincirlerin aksine; alıcılardan güç alan tekstil ve 
konfeksiyon değer zincirinde, yenilikler ya yeni tekniklerin geliştirilmesine olanak veren yeni makinelerden 
ya da kimyasal endüstrisinden gelmektedir. Dolayısıyla, üretimin ilk aşamalarındaki sektörlerde katma değer 
ve karlar daha yüksektir. Tekstil sektörü içinde, katma değer ve karlar, perakendeciler, tasarımcılar ve pazarla-
macıların yurt dışındaki fabrikaların ana tüketici pazarlarındaki ürün nişlerinin talebini karşılayan tüccarlar ile 
bağlantı kurmasında stratejik aracı görevi görmelerine olanak veren yüksek değerli araştırma, tasarım, satış, 
pazarlama ve finansal hizmetler kombinasyonundan sağlanmaktadır.47

124. Türk ihracatı daha çok AB-15 ülkelerine dönük olmasına rağmen, bu sektör otomotiv endüstrisi-
ne göre bölgesel olarak daha az yoğunlaşmıştır. Neyin, nerede, kim tarafından ve hangi fiyatla üretileceğini 
küresel alıcı firmalar belirlemektedir. Bu lider firmalar üretimi çoğu zaman, gelişmekte olan ülkelerde bulunan 
ve en rekabetçi fiyatları sunan küresel bir fason üretici ağına vermektedir.  Sonuç olarak bu lider firmaların her 
bir aşamada ne kadar kar oluşacağı üzerinde kayda değer bir kontrolü vardır; bu firmalar, esasen katma değer 
sağlayan temel faaliyetlerin değer zinciri üzerinde nasıl dağıldığını kontrol etmektedir. Lider firmalar marka 
sahiplerini, büyük mağazaları ve merkezleri genellikle Avrupa, Japonya ve ABD gibi büyük tüketici pazarla-
rında bulunan diğer perakendecileri kapsamaktadır. Bu firmalar tasarım, markalama ve pazarlama faaliyetle-
rine odaklanma eğilimi göstermekte, üretim sürecinin geri kalanını ise küresel tedarikçi ağlarına vermektedir. 
Tekstil ve konfeksiyon değer zincirlerinin küresel erişimi dikkate alındığında, lider firmalar özel standartlar 
ve davranış kuralları geliştirmişlerdir ve tedarikçilerini teslimat, kalite, dakiklik, çalışma adaleti ve çevresel 
standartlara göre onaylamaktadır (Fernandez-Stark ve ark., 2012).

125. Sektör, nispeten uzun bir değer zincirine sahiptir.  Tekstil sektörü, 2,5’in üzerindeki bir değerle al-
tıncı en uzun değer zincirine sahiptir (Metin Kutusu 2’de Şekil 41). Genellikle, tekstil sektöründe aşağıda 
belirtilen farklı katma değer sağlayan faaliyetler ayırt edici özelliklere sahiptir: AR-GE, Tasarım, Satın Alma/
Tedarik (Giriş), Üretim/Montaj/Kes, Yap, Düzelt (KYD), Dağıtım (Çıkış), Pazarlama ve Satış ve Hizmetler. 

Tablo 12: Tekstil, KDz’nin farklı segmentlerinde ihracatın ve katma değerin payı
2003 Son Ana Standart Ham Makine Toplam
İhracat payı 78,8 11,9 7,3 1,7 0,3 100,0
Katma değer 55,5 19,1 13,5 9,2 2,7 100,0

2010 Son Ana Standart Ham Makine Toplam
İhracat payı

Katma değer

70,0 15,0 8,6 5,7 0,7 100,0

100,056,0 17,0 13,2 11,8 2,0
Kaynak:  Dünya Bankası uzmanlarının TÜİK’ten alınan verilere dayanan hesaplamaları

47  Gereffi ve Memedovic, 2003.
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Şekil 44: İhracat performansı ve sofistikelik
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126. Türk tekstil ihracatçıları, üretimin son aşamasına yoğunlaşma eğilimi göstermektedir.  2008 yılın-
da, Türkiye Çin’in ardından 3üncü en önemli konfeksiyon ihracatçısıydı. 2010 yılında, ihracat değerinin yakla-
şık yüzde 70’i ve katma değerin yaklaşık yüzde 50’den fazlası nihai malların ihracatından elde edilmişti (Tablo 
12). Konfeksiyon sektörü ihracatının, orta ve yüksek sofistikeliğe sahip ürünlerinde (örneğin dış giyim) bir güç 
kümesi oluşturduğu dikkate değerdir (Şekil 44). Nihai mallarda uzmanlaşma ve ihracat sepetinde nispeten so-
fistike konfeksiyon ürünlerinden oluşan bir küme bulunması, Türkiye’deki tekstil ve konfeksiyon sektörünün 
etkili bir iyileşme ve dönüşüm sürecinden geçmiş olduğunu göstermektedir; bu durum, değer zincirinin son 
segmentinin hem ihracata hem de katma değere hakim olduğu gerçeği tarafından da teyit edilmektedir. Türk 
tekstil ve konfeksiyon üreticileri, küresel markaların “tam paket tedarikçileri”48 olarak (1980’lerden bu yana) 
elde ettikleri geleneksel güç temelinde, son zamanlarda ürün tasarımı ve ürün markası faaliyetlerine doğru ge-
çiş konusunda başarılı olmuşlardır (Metin Kutusu 4). Beklendiği gibi, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin tümü 
düşük ve orta teknolojili ürünlerdir.

127. Sektördeki iyileşmenin bir sonraki adımı - yenilikçi makine ve ekipmanların esas olduğu aşama-
lar olan - ürün ya da üretim süreci geliştirme aşamalarından gelecektir. Tekstil sektöründe nihai tekstil 
ve konfeksiyon ürünlerinin ihracatı ağırlıkta olmakla birlikte, 2007 yılından bu yana gittikçe daha fazla firma, 
makine ve ekipman ihracatına başlamaktadır. İlginçtir ki, son ürünlerin ve yarı nihai mamullerin ihracatı AB-
15 ülkelerine yoğunlaştığı halde, makine ve ekipman ihracatı Asya, eski Sovyetler Birliği, ODKA bölgesi ve 
Afrika’ya dönüktür.  Buna karşılık, makine ve ekipman ithalatının büyük kısmı hala AB-15 ülkelerinden yapıl-
maktadır. Makine ve ekipman üretimi ile oluşturulan ihracat ve katma değer büyümesi, Türk tekstil sektörün-
deki iyileşmenin bir sonraki aşaması ürün ve üretim süreci iyileştirmesi olduğundan özellikle önem taşımak-
tadır. Bilhassa üretim süreci iyileştirme, yerel katma değerin payının arttırmaya yönelik fırsatlar sunmaktadır. 
Çünkü firmalar, makineleri geliştirerek üretkenliği arttırmaktadır (yeni sermaye yatırımı). Modern makinelerin 
bünyelerinde daha fazla Bilgi ve İletişim Teknolojisine (BİT) ve lojistik teknolojisine sahip olmaları da muh-
temeldir. Durum böyle olursa, sadece yatırımı yapan firma değil, aynı zamanda değer zincirinin tamamı fayda 
elde edecektir, çünkü modern makineler üretim için gerekli toplam süre ve maliyeti azaltır ve tedarik zinciri 
üretim sürecinin esnekliğini arttırır.

48 Türk üreticilerinin nihai malları pazarlanmaya hazır olarak küresel markalara teslim ettiği durumlar.
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Metin Kutusu 4: Türkiye’de kendi tasarımını ve markasını oluşturma örnekleri
Türk firmaları, ülkeyi bir moda merkezi haline getirmeye yönelik daha kapsamlı bir stratejinin bir parçası 
olarak değer zincirinin tasarım segmentine geçmiştir. Sektör birlikleri ve devlet kurumları, 2023 yılında 
beşinci küresel moda merkezi haline gelmesi hedefiyle, İstanbul’un önde gelen bir moda merkezi olarak 
desteklenmesi için işbirliği yapmışlardır. Yerel üreticilerin Marks & Spencer (M&S) gibi büyük küre-
sel perakendeciler ile kurduğu sıkı ilişkiler, tasarım hizmetlerine geçişi kolaylaştırmıştır. Denizli, 2007 
yılında, Türkiye’de üretilen M&S giyeceklerin yüzde 10’unu tasarlamaktaydı. Ayrıca Yavuz Tekstil gibi 
şirketler, kendi tasarımlarını geliştirmiştir. Türk tasarımcıların geçmişi ve modern modayı birleştiren yeni 
ürünler için artan bir talep getirmesini hedefledikleri Orta Doğu ve Afrika’da, yeni bölgesel fırsatlar ortaya 
çıkmaktadır.  Kendi tasarımlarını üretmeye geçiş, uzmanlaşmış ve vasıflı bir iş gücü oluşturulmasını gerek-
tirmektedir. Bu, devlet desteğiyle gerçekleştirilmiştir. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 
(İTKİB) gibi kuruluşlar, moda tasarımı meslek okulları kurulması için özel sektör ve devlet kurumları ile 
birlikte çalışmıştır. AB ile İTKİB arasındaki işbirliği ile kurulan İstanbul Moda Akademisi, öğrencileri 
en son teknolojilerin kullanımı, moda, tasarım, ürün geliştirme, uzman fotoğrafçılık, medya, yönetim ve 
pazarlama konularında eğitmektedir. 

Kendi tasarımlarının ardından bir sonraki aşama olan kendi markasını oluşturmaya geçiş, markalaşmaya 
geçmek isteyen firmalar için teşvikler sağlayan Türkiye devleti tarafından desteklenmektedir. Bu teşvikler, 
azami üç yıl süreyle personel, makine, ekipman, yazılım, danışmanlık ve AR-GE ile ilgili materyal gid-
erlerinin yüzde 60’ının geri ödenmesini içermektedir. Kendi markalarına ve yurt dışında kendi perakende 
satış noktalarına sahip önde gelen yerel firmalar Sarar, Mithat ve Bilsar’dır. Aslında Calvin Klein, Guess 
ve Esprit gibi uluslararası markaların bir ‹tam paket tedarikçisi’ olan Erak Giyim şu anda kendi markası 
olan Mavi Jeans’i dünya genelinde 28 ülkedeki 4.600 tek tip ürün satan mağazada başarıyla satmaktadır.  
Kendi markasının geliştirmek, uygun iş gücünün geliştirilmesinin desteklenmesi açısından ilave çabalar 
gerektirmiştir. İTKİB gibi kuruluşlar pazarlama, satış, marka yönetimi, işe alma, seçim stratejileri ve kat-
ma değerli üretim konularında kısa kurslar sağlamaktadır. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), küçük ve orta ölçekli şirketlere pazarlama desteği sağlamakta 
ve şirketlerin sektörde kendi kapasitelerini oluşturmaları için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Kaynak: Fernandez-Stark ve ark. (2012)
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TARIMSAL GIDALAR 
128. Kaynak-odaklı gıda endüstrisi, kaynakların kolayca elde edilebilmesi ile karakterize olmuştur. 
Buna bağlı olarak, bu sektöre temel ve uygulamalı AR-GE’ye yatırım yapan ülkeler (örneğin İsviçre, Fransa 
ve ABD) hâkimdir. İnovasyonun ve katma değerin büyük kısmı yeni makinelerin, yeni tohumların, yeni kim-
yasalların ve gübrelerin oluşturulması ve son zamanlarda BİT’nin tarıma uygulanması yoluyla tedarikçiler 
tarafından üretilmektedir. Ayrıca uluslararası sıhhi standartlara, kalite standartlarına ve fikri mülkiyete olan 
itibarın desteklenmesi gittikçe önem kazanmaktadır. 

129. Tarımsal gıda değer zincirine de alıcı firmalar hâkimdir, ancak bu zincir otomotiv ve tekstil değer 
zincirlerinden daha kısadır. Bu zincir oldukça karmaşıktır ve gittikçe artan bir küresel ölçeğe sahiptir. Değer 
zincirine, neyin üretilmesi gerektiği, nasıl yetiştirilmesi ve hasat edilmesi gerektiği hakkında kurallar getiren 
alıcı firmalar (süpermarketler, toptancılar, ithalatçılar) hâkimdir.  Tarımsal gıda değer zinciri otomotiv ve teks-
til değer zincirlerinden daha kısadır. Türkiye için endeks, yaklaşık 3 ile en yüksek değere sahip Malezya’ya ve 
2 ile en düşük değere sahip Rusya’ya kıyasla, 2,3’dür. Türk gıda değer zincirinin yaklaşık yüzde 85’i yerlidir, 
bu puan Romanya, İtalya ve İngiltere’nin puanlarına benzer bir puandır. Sadece yaklaşık 10 ülke daha güçlü bir 
yerel konsantrasyona sahiptir: Brezilya, Çin, Rusya ve Arjantin (yüzde 90’ın üzerinde) ve bunları takip eden 
Filipinler, Avustralya, ABD, Japonya, Endonezya ve Hindistan (yüzde 85-90) (Şekil 45). 

Şekil 45: ülkelere göre gıda endüstrisindeki değer zincirlerinin uzunluğu, 2008
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130. Gıda sektörü çok dinamik olmamasına rağmen, sektördeki ihracatçıların sayısı zincirin tüm seg-
mentlerinde zaman içinde artmıştır. İhracat büyümesinin çoğu, örneğin tahıllar, kabuklu yemişler ve mer-
cimek gibi nispeten sofistike olmayan ürünlere yoğunlaşmıştır. Son on yılda, yeni ihracatçıların tercihlerinde 
değişiklik olmamıştır. 2010 yılında, tıpkı 2003’de olduğu gibi, ihracatçılar öncelikle makine ve ekipman seg-
mentinde, bunu takiben nihai ürünler segmentinde olanaklar aramaktadır.  Türk gıda sektöründeki dinamizmin 
ya da önemli değişikliklerin eksikliği, ihracattaki nispeten istikrarlı eğilimlerle de teyit edilmektedir. Genel 
olarak, özellikle taze gıdaların (ham madde) üretimi ve ihracatı ile uğraşan şirketlerin ortalama büyüklüğü 
tekstil ve otomotivden küçüktür, bu da muhtemelen daha basit bir değer zincirini yansıtmaktadır.

Tablo 13: Gıda, KDz’nin farklı segmentlerinde ihracatın ve katma değerin payı
2003 Son Ana Ham Makine Toplam
İhracat değeri 34,3 19,2 44,6 1,8 100,0
Katma değer 48,9 18,5 17,4 15,2 100,0
2010 Son Ana Ham Makine Toplam
İhracat değeri 37,4 17,9 42,0 2,7 100,0
Katma değer 56,0 16,8 13,3 13,9 100,0
Kaynak:  Dünya Bankası uzmanlarının TÜİK’ten alınan verilere dayanan hesaplamaları.
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131. İhracatçıların çoğunluğu, nihai mallarda uzmanlaşmıştır. Sektör genel olarak tekstil ve otomotiv 
sektörleri gibi belirli tek bir segmentte yoğunlaşmış olmamakla birlikte, ihracatçıların üçte biri nihai ürünlerde 
uzmanlaşmıştır. İhracat değeri açısından, toplamın yüzde 80’i nihai ürünler ya da ham maddeler tarafından 
oluşturulmaktadır (Tablo 13). Hem nihai ürünler hem de ham maddeler çoğunlukla bölgesel olarak ihraç edil-
mektedir, yani AB’ye, Avrupa’nın geri kalanına ya da ODKA’ya. İthalat da bölgesel ortaklardan yapılmaktadır, 
bu da sektörün gittikçe artan bir biçimde küreselleşmesine rağmen Türk değer zincirlerinin kapsam olarak 
çoğunlukla bölgesel kaldığını göstermektedir. 

132. Yeni makineler tarımsal gıda değer zincirinde katma değeri arttırmada önemli olduğu halde, Tür-
kiye’nin bu segmentteki ihracatının konsantrasyonu yüksektir. Sadece üç makine türü, toplam makine 
ihracatının yüzde 60’ından fazlasına karşılık gelmektedir. Bu ürünler, toplam makine ihracatının yüzde 60’ın-
dan fazlasını oluşturmaktadır. Öte yandan, ham madde ithalatı son derece yoğunlaşmıştır.49 Gıda üretimi için 
kullanılan makine ve ekipman, orta düzeyde teknolojiye sahiptir.  Türk gıda endüstrisinin ana ihraç kalemlerini 
oluşturan meyve ve sebzede, büyüme büyük ölçüde yenilebilir kabuklu yemişler, fasulye, bezelye ve mercimek 
gibi daha az sofistike ürünlerden kaynaklanmaktadır.  

KüRESEL üRETİM AĞLARININ YAYILMA ETKİLERİ
133. Türk firmalarının uluslararası üretim ağlarına entegrasyonu, çok sayıda yayılma etkisi yoluyla 
Türk ekonomisini etkileme potansiyeline sahiptir. Bu bölümde, Farole ve Winkler (2012) çerçevesinin Tür-
kiye’ye uygulanması ile söz konusu potansiyel yayılma etkilerinin bir analizi sunulmaktadır. Farole ve Winkler 
(2012), yabancı yatırımcı özelliklerinin (örneğin girdiler ve teknoloji), yerli firmaların alım kapasitesinin ve 
bir ülkenin kurumsal değişkenlerinin, DYY’den yerli firmalara endüstri-içi verimlilik yayılma etkilerine nasıl 
tesir ettiğini değerlendirmişlerdir (KDZ’ler için bir temsilci olarak)50. Dünya Bankası İA’larından 78 düşük ve 
orta gelirli ülkedeki 25.000’den fazla yerli imalat firmasının bir kesitini kullanmışlardır.  

Tablo 14: DYY’lerin yerli şirketler üzerindeki verimlilik yayılma etkileri

Aracı Faktörler

Tamamen ya da
kısmen

yabancılara ait 
şirketlerden DYY 
yayılma etkileri

Tamamen
yabancılara ait

şirketlerden 
DYY yayılma 

etkileri

Kısmen
yabancılara ait 

şirketlerden 
DYY yayılma 

etkileri

Yabancı şirket 
özellikleri

Yabancılara aitlik etki yok + etki yok
DYY tarafından yerel girdi alımları etki yok + etki yok
teknoloji + + etki yok

Yerli şirket özel-
likleri

işgücü verimliliği farkı + + +
teknoloji + etki yok etki yok
boyut + etki yok etki yok
toplanma etki yok etki yok -
ihracattaki pay + + +

Ev sahibi eko-
nomi özellikleri

işgücü piyasası kurumları etki yok + etki yok
AR-GE + + etki yok
ihracattaki pay etki yok + etki yok
Herfindahl-Hirschman İndeksi + + +

Kaynak: Dünya Bankası uzmanlarının hesaplamaları

49  Kavuzlu buğday, sıradan buğday ve meslin, toplam ham gıda ithalatının yüzde 40’ını oluşturmaktadır.
50  DYY varlığı, KDZ’ler için kaba fakat yararlı bir temsilcidir. Bu durum, küresel üretim ağlarının, genel olarak sanayileşmiş ülkelerde bulunan ve 

dünya genelindeki karmaşık tedarikçi ağlarına dayanan büyük şirketlerce yönlendirilmesinden kaynaklanmaktadır (Milberg ve Winkler, yakında 
çıkacak). 
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134. Yerli firmaların üretkenliğini etkileyen potansiyel yayılma etkilerini belirleyen üç “aracı faktör” 
grubu vardır. Bunlar: (i) yabancı firmanın oluşturduğu yayılma etkisi potansiyeli, (ii) ev sahibi ekonominin 
alım kapasitesi ve (iii) ulusal özellikler ve kurumlar. 

135. Türkiye’ye özel analiz51 aşağıdakileri göstermektedir (Tablo 14):

i. Yabancı firmaların oluşturduğu DYY yayılma etkisi potansiyeli, yerli Türk firmaları için üç 
farklı kanal yoluyla daha yüksek üretkenliğe dönüşmektedir: tamamıyla yabancılara ait firma-
ların teknolojisi, dışa dönük pazar oryantasyonu ve içe dönük tedarik stratejileri. Türk firmaları 
için en yüksek yayılma etkisi, teknoloji-yoğun DYY’lerden kaynaklanmaktadır. Bu etki, tamamıyla 
yabancılara ait firmalardan güç almaktadır. İlginçtir ki, teknoloji yoğunluğu Türkiye’deki yayılma 
etkileri için önemliyken, 78 düşük ve orta gelirli ülkenin ortalama firmaları için önemli değildir. 
DYY yayılma etkilerinin somutlaştığı diğer bir kanal, pazar oryantasyonudur. Yani, DYY satışlarının 
yerel satışlara oranının sektörel ortalaması arttıkça pozitif yayılma etkileri ortaya çıkmaktadır. Bir 
sektörün bir ülkedeki ortalama DYY saikini gösteren bu ölçü, Türkiye’ye özgü değildir. Son olarak, 
tamamen yabancılara ait firmaların içe dönük tedarik stratejisi de yerli firmaların üretkenliği üzerinde 
pozitif yayılma etkilerine yol açmaktadır. 

ii. Yerel firmaların alım kapasitesine bakıldığında, üretkenlik açısından medyan yabancı firmaya 
nispeten yakın olan firmalar, DYY’lerin varlığından en fazla yararlanmaktadır. Yüksek bir 
ihracat yoğunluğu, daha büyük firma büyüklüğü (iş gücü bakımından ölçülen), teknoloji ve/veya 
AR-GE’ye daha yüksek eğilim, yüksek ölçüde sanayileşmiş kentsel alanlarda bulunma da, daha 
yüksek bir alım kapasitesi sağlamaktadır. Etkiler, tamamıyla yabancılara ait firmalardan kaynaklanan 
yayılma etkileri ve kısmen yabancılara ait firmalardan kaynaklanan yayılma etkileri benzerdir.

iii. Önem taşıyan kurumsal değişkenler (ya da ulusal özellikler) üç tanedir: GSYH’nin yüzdesi ola-
rak Türkiye’nin ihraç ettiği mallar ve hizmetlerin payı, AR-GE harcamaları ve Hirschmann-Herfin-
dahl pazar konsantrasyon endeksi. Firmanın tamamıyla yabancılar tarafından yönetilmesine karşılık 
kısmi yabancı yatırımın etkisi incelendiğinde, bu etkilerin tamamıyla yabancılara ait şirketlerden güç 
aldığını göstermektedir.

136. Sonuç olarak, yüksek AR-GE harcamaları ve/veya üretime ve ihracata dönük stratejilerde yüksek 
teknolojik yoğunluk fayda sağlamaktadır. Bu değişkenler, yabancılara ait bir firmanın ya da yerli bir firma-
nın özellikleri olarak ya da ülke düzeyinde ölçülmelerine bakılmaksızın, yerli firmaların üretkenliği üzerinde 
belirgin pozitif bir etkiye sahiptir. Bu yüzden, AR-GE’nin desteklenmesi ve dışa dönük bir büyüme modelinin 
sürdürülmesi, politika yapıcılar açısından yarar sağlamaktadır. Diğer sonuçlar da ilginçtir. Tamamıyla yabancı-
lara ait bir firmanın tedarikçisi olmak, üretkenliğin arttırılmasına açık bir şekilde yardımcı olmaktadır. Bununla 
birlikte, yerlilere ve yabancılara ait firmalar arasındaki üretkenlik farkının çok yüksek olmaması durumunda, 
yayılma etkileri daha yüksektir. Bu, firmanın başlangıçta yeterince yüksek üretkenlik düzeyine sahip olması-
nın, alım kapasitesini arttırdığını ortaya koymaktadır. Ayrıca sonuçlar, yabancıların Türkiye’deki varlığından 
kaynaklanan yayılma etkilerinden çoğunlukla büyük firmaların yararlandığını göstermektedir.  Son olarak, 
burada yer alan tahmini pozitif yayılma etkileri alt sınırı temsil etmektedir, çünkü tahminlerin endüstri-içi 
düzeyde olması nedeniyle dikey yayılma etkileri dikkate alınmamıştır. Havranek ve Irsova (2011), üretimin ilk 
aşamalarındaki sektörlerde çok uluslu şirketlerin yerel tedarikçiler üzerinde pozitif ve ekonomik olarak önemli 
geriye dönük yayılma etkileri ve satışa dönük sektörlerde yerel müşteriler üzerinde daha küçük pozitif etkileri 
olduğuna dair kanıtlara ulaşmışlardır. Bulgular, yabancıların varlığındaki yüzde 10 puanlık bir artışın, üretimin 
ilk aşamalarındaki sektörlerde faaliyet gösteren yerli firmaların üretkenliğini yaklaşık yüzde 9 arttırdığını or-
taya koymaktadır. Bu, yerli firmalar için DYY’den kaynaklanan üretkenlik kazanımları potansiyelinin, dikey 
yayılma etkileri dikkate alındığında, daha da yüksek olabileceğini göstermektedir.

51 Analizin ayrıntılar ve tahmin sonuçlarının tamamı için KDZ’ler hakkındaki arka plan çalışmasınaa bakın.
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SoNuÇLAR
137. Özellikle konfeksiyon sektöründe istisnalar olmakla birlikte, Türkiye küresel değer zincirlerinin 
düşük katma değerli segmentlerinde uzmanlaşma eğilimi göstermektedir. Ancak Türkiye zincir içerisinde 
yükselmek için güçlü bir potansiyele sahiptir. Ülke temel sektörlerdeki KDZ’lere başarıyla entegre olmuştur 
ve ülkenin katılımı, Meksika ve Brezilya gibi benzer ülkelerden daha yüksektir. Türkiye şu anda montaj için 
tercih edilen bir hedef ülkedir ve değer zincirinin düşük katma değerli segmentlerinde uzmanlaşmıştır; bununla 
birlikte, ülkenin ortalamadan daha uzun değer zincirlerinde sahip olduğu güçlü pozisyonu, zincir içerisinde 
yükselmek için önemli bir fırsat teşkil etmektedir. Ayrıca Türkiye, değer zinciri ile ilgili faaliyetleri etkili bir 
biçimde çekmek için önemli bir ön koşulu sağlamaktadır. Türkiye’nin ticaret maliyetleri, bilhassa benzer gelir 
seviyesine sahip rakipleri ile karşılaştırıldığında düşüktür ve lojistik altyapısı iyi bir performansa sahiptir. De-
ğer zincirinde sınıf atlamanın, ekonominin geri kalanı için pozitif yayılma etkileri olması potansiyeli de vardır.   

138. Teknoloji-yoğun DYY ve ihracata odaklanma, Türk firmaları için en yüksek yayılma etkilerini 
oluşturmaktadır. Türk firmalarının uluslararası üretim ağlarına entegrasyonu, Türk ekonomisine daha geniş 
tabanlı bir etki yoluyla tesir etme potansiyeline sahiptir; bu, KDZ’lere katılan firmaların ötesine geçmekte 
ve yayılma etkileri yoluyla gerçekleşmektedir. Yüksek AR-GE harcamalarının ya da üretimde ileri teknoloji 
yoğunluğunun ve ihracata odaklı stratejilerin, yerli firmaların üretkenliği üzerinde belirgin bir pozitif etkisi 
vardır; bu da yukarıda anlatılan ihracat kalitesinin belirleyicilerine ilişkin analizin bulgularının önemini teyit 
etmektedir. 

139. Bu bölümde, hizmet sektörünün ekonomik iyileşmedeki önemli rolü de anlatılmıştır. Hizmetlerin 
üretim ağlarında, özellikle ülkelerin en sofistike görevlerdeki rekabet gücünün desteklenmesinde önemli bir rol 
oynaması nedeniyle, Türk firmaları için gelişmenin sonraki aşamalarında, sektörün mevcut gücüne dayanarak 
hizmetlere daha fazla önem verilmesini gerektirecektir.  Gerekli olan, modern ve ticareti yapılabilir bir hizmet 
sektörünün gelişmesine olanak verecek bir ortamdır, bu konu bir sonraki bölümde anlatılmaktadır. 
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GİRİŞ
140. Türkiye’nin hizmet ihracatı, benzer rakiplerinden daha yavaş büyümüştür. Bu bölümde gösterildi-
ği gibi, bu husus önem taşımaktadır; çünkü modern hizmetlerin sınır ötesi ticareti gittikçe artmıştır ve rekabetçi 
bir hizmet endüstrisi, malların üretiminde ve ihracatında önemli bir itici güç oluşturmaktadır.  

141.  Rekabetçi hizmetler, imalat sanayi ihracatı için temel bir girdidir. Girdi olarak hizmetler, bir ül-
kenin küresel değer zincirindeki daha sofistike üretim aşamalarına geçme kapasitesi için önem taşımaktadır. 
Hizmet girdilerinin imalat sanayi ihraç ürünlerinin bünyesindeki değeri dikkate alındığında, rekabet gücüne 
sahip bir hizmet sektörünün önemi belirginleşmektedir. Ticari hizmetler, nakliyat ve dağıtım bilhassa önemli-
dir. Aşağıda gösterileceği gibi, Türkiye’nin ekonomisi ve ihracat performansı, temel profesyonel hizmet pazar-
larının daha fazla yerel ve uluslararası rekabete açılmasından önemli ölçüde yararlanabilir.

142. Bu bölümde öncelikle Türkiye’nin hizmet ihracatının profili çıkarılmaktadır. Ardından, mal ihracatında-
ki bir girdi olarak hizmetlerin rolüne ilişkin bir analiz verilmektedir. Son olarak, hizmet sektöründeki rekabe-
tin derecesi kısaca anlatılmaktadır.  Hizmet ticareti hakkında veri toplama özellikle zordur ve bu raporun 
hazırlandığı sıradaki veri kullanılabilirliği ve kalitesi, hizmet ihracatının rekabet gücünün analizi için başlıca 
sıkıntılar olmuştur. Aşağıdaki anali, sektörün rekabet gücünün daha iyi anlaşılması için bir başlangıç noktası 
olmayı amaçlamaktadır.52

hİzMET İhRAcATINA KISA BIR BAKIŞ
143. Türkiye’nin hizmet ihracatı oldukça iyi gelişmiştir.53 2010 yılında 34 milyar ABD$ olan hizmet ih-
racatı, ülkenin mal ihracatı değerinin yüzde 28’ine (ya da mal ve hizmet ihracatının tamamının yüzde 22’sine) 
eşittir. Türkiye’nin hizmet ihracatının boyutu, BRICS ülkelerinin ve bölgesel emsallerin ihracatına kıyasla 
daha iyidir (Şekil 46, ikinci grafik). Türkiye’de hizmetlerin toplam mal ve hizmet ihracatı sepetindeki payı, 
Hindistan hariç olmak üzere, diğer tüm benzer ülkelerden yüksektir. Sadece Polonya’nın kişi başına hizmet 
ihracatı Türkiye’den daha yüksektir. 

144. Bu iyi performans, hizmetlerin yerel ekonomideki hâkimiyetini göstermektedir. Hizmetler, Tür-
kiye’nin GSYH’sinin yüzde 60’ından fazlasına karşılık gelmektedir; turizm, hem GSYH’de hem de hizmet 
ihracatında özellikle önemli bir rol üstlenmektedir. Hizmetlerin toplam GSYH içindeki payı, diğer ülkelere 
kıyasla Türkiye’nin kişi başına GSYH’si ile aynı doğrultudadır (Şekil 46, birinci grafik). 

52 Dünya Bankasının Ticaret Departmanı tarafından kısa bir süre önce geliştirilen bir araç takımı kullanılarak Türkiye’nin hizmet ihracatının rekabet 
gücünün ayrıntılı bir analizinin yapılması düşünülmektedir.

53 Ticari hizmetler, toplam hizmetler eksi devlet hizmetleri olarak tanımlanmaktadır.

5. Rekabetçi hizmetler
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Şekil 46:Ticari hizmet ihracatı büyüklüğünün karşılaştırması, 2010-2011
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Kaynak:  Dünya Bankasının Hizmet Ticaret Veri Kümesi (HTVK)

145. Bununla birlikte, sahip oldukları öneme rağmen, hizmet ihracatındaki son on yıldaki büyümesi 
düşük olmuştur. Türkiye’den hizmet ihracatı, bu on yıl içinde yıllık yüzde 6,8 oranında büyümüştür. Bu ra-
kam küresel ortalamanın ve ilgili emsal ülkelerdeki büyüme hızının altındadır ve aynı zamanda Türkiye’nin 
mal ihracatındaki yüzde 15 oranındaki büyüme hızından düşüktür. Birlikte ele alındıklarında, bu olgular hiz-
met ticareti için yararlanılmamış olanakların mevcut olduğunu göstermektedir. 

146. Türkiye’nin hizmet ihracatının sofistikeliği zaman içerisinde düşmüştür. Hizmet ihracatının sofis-
tikeliğine ilişkin endeks, mal ihracatı sofistikeliğine benzer bir yolla hesaplanabilir. Daha sofistike hizmetler, 
finans ve sigorta hizmetleri ya da bilgisayar ve bilgi hizmetleri gibi daha çok yüksek gelirli ülkeler tarafından 
sağlanan hizmetlerdir. Şekil 47, 1996 ile 2008 arasında, Türkiye’nin hizmet ihracatının sofistikeliğinin kötüye 
gittiğini göstermektedir. Türkiye gittikçe daha çok nakliye ve turizm gibi orta gelirli ülkeler için tipik olan 
hizmet ihracatında uzmanlaşmış, ancak finans, bilgi teknolojisi ya da profesyonel hizmetler ihracatının gelişti-
rilmesinde başarısız bir performans göstermiştir. Aslına bakılırsa, nakliye ve turizm, toplam hizmet ihracatının 
yüzde 85 kadar yüksek bir kısmına karşılık gelmektedir. 



57

Türkiye Ülke Ekonomik Raporu

 Şekil 47: Türkiye’nin hizmet ihracatı sofistikeliği
1996

2008

Kaynak: DKG’ye dayanarak hesaplanmıştır, 2013.

147. Turizm sektörü, hizmet ihracatına alışılagelenden daha fazla hâkimdir. Şekil 48, 2001, 2004, 2007 
ve 2009 yıllarına odaklanarak hizmetlerin bileşiminde zaman içerisinde görülen değişimleri göstermektedir. 
Seyahat, 2009 yılında Türk hizmet ihracatının üçte ikisine karşılık gelmektedir. Bu, küresel ortalamadan yak-
laşık üç kat daha fazladır. Bunun aksine iş hizmetleri ise yaklaşık yüzde 8’e karşılık gelmektedir, bu oran 
AOA’daki diğer orta-üst gelirli ülkelerin ortalamasının yarısı kadardır. 
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Şekil 48: hizmet ihracatının yapısı, zaman içinde değişim
(Yüzde olarak)
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Kaynak: Dünya Bankası HTVK’si

148. Modern iş hizmetleri ve profesyonel hizmet-
ler, toplam hizmet ihracatının sadece küçük bir 
kısmını oluşturmaktadır ve son zamanlarda pek 
büyüme göstermemiştir.54  1999-2010 döneminde 
seyahat ve nakliye hizmetleri sırasıyla yüzde 13,4 ve 
10,4 artarken, diğer ticari hizmet ihracatları yaklaşık 
yüzde 5 azalmıştır (Şekil 49). Bu azalmanın kısmen, 
iş hizmetlerinin muhasebe yönteminde 2002 yılında 
uygulamaya konan bir değişiklikten kaynaklandığına 
dikkat edilmesi önemlidir. Ancak iş hizmetlerinin yıl-
lık yüzde 10 büyüse bile, toplam modern hizmet ihra-
catı yine de ortalama bir büyüme kaydetmiş olacaktı. 
Bu nedenle, yüksek gelir statüsüne doğru yol alırken 
Türkiye’nin hizmet sektörünü genişletmesi ve iyileş-
tirmesi için bir olanak mevcuttur. 

149. Son olarak Türkiye, sağlık turizmi gibi bazı niş 
sektörlerde büyümek için iyi bir konuma sahip görün-
mektedir (Metin Kutusu 5). 

54 Bu kısımdaki analiz, bilhassa bilgisayar hizmetleri kategorisinde, hizmet ihracatının ölçümündeki sorunlardan kaynaklanan risklere maruzdur. 
Gelecekte hizmet sektörü istatistiklerinin toplanmasında ve kaydedilmesinde sağlanack iyileştirmeler, daha sağlıklı analizler yapılmasına ve 
sonuçlar elde edilmesine olanak verecektir.

Şekil 49: Kategoriye göre ticari hizmet ihracatı 
büyümesinin karşılaştırması, 1999-2010
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Metin Kutusu 5: Sağlık turizmi: Türkiye’nin büyüme için iyi bir konuma sahip 
olduğu bir niş sektör

Son on yıla kadar, daha gelişmiş ve kalifiye tedavi hizmetleri nedeniyle sağlık turizminin ana hedef ülkeleri, 
gelişmiş ülkelerdi. Ancak teknoloji ve kalite farklılıklarının azalması ve maliyet baskılarının daha belirgin 
hale gelmesiyle, bu ticaretin yönü gelişmekte olan ülkelere doğru kaymıştır. Türkiye, başarıyla uygulanan 
2006 Sağlıkta Dönüşüm Programı sayesinde son yıllarda OECD ortalaması ile olan sağlık farkını önemli 
ölçüde kapatmasının ardından, sağlık turizmindeki payını arttırmak istemektedir. Bu hedef doğrultusunda, 
2010’dan bu yana ülkeyi ziyaret eden yabancı hastaların sayısı iki kattan fazla artmış ve 270.000 hastaya 
ulaşmıştır (Sağlık Bakanlığı, Türkiye Medikal Turizmi Değerlendirme Raporu, 2012’ye göre). 

Genel olarak Türkiye’deki sağlık turizmi, kısa süreli bakım yerine uzun süreli bakıma daha fazla önem 
vermeye başlamıştır. Şu anda yabancı hastalara sağlanan tedavilerin büyük bölümü, geleneksel sağlık 
sigortası planlarının kapsamadığı diş ve göz tedavisi, ya da plastik cerrahi, kardiyoloji-kardiyovasküler 
cerrahi (CVS), ortopedi, onkoloji ve beyin cerrahisi gibi alanlardadır.

Sağlık turizmindeki artış, büyük ölçüde Türkiye’nin sağlık sektöründeki rekabetçi fiyatlarından 
kaynaklanmaktadır (Tablo 15). Türk sağlık sektörü, rekabetçi fiyatlarına ek olarak, sağlık sistemine hızlı 
erişimi, yüksek teknolojili modern tıbbi tedavi yöntemlerinin erişebilirliği, merkezi coğrafi konumu ve son 
derece kalifiye hastaneleri (Türkiye’de Joint Commission International (JCI) akreditasyonuna sahip sağlık 
kuruluşlarının sayısı, dünya genelinde en yüksek sayılardan birisidir) içeren diğer önemli karşılaştırmalı 
üstünlüklere sahiptir.

Bu avantajlara ve mevcut pozitif eğilime rağmen, sağlığın toplam turizm gelirlerindeki payı düşüktür ve 
potansiyel gelişim için önemli bir alan bulunmaktadır. Buna bağlı olarak, Dünya Bankası ekibi, sağlık 
turizmi sektöründeki zorlukları, olanakları ve stratejileri tartışmak için DEİK (Türkiye’nin Dış Eko-
nomik İlişkiler Kurulu) ile işbirliği yaparak 6 Haziran 2012 tarihinde İstanbul’da hedef grup toplantıları 
düzenlemiştir.  Katılımcılar, sektörün karşı karşıya olduğu başlıca zorluklar olarak aşağıdaki hususları 
vurgulamışlardır:

• Sağlık turizmi hakkında ortak bir politika ve uygun mevzuatın bulunmaması
• Yabancı doktorlar için çalışma izni almanın zorluğu
• Uluslararası hastalar için vize ve giriş sorunları
• Yabancı dil konuşabilen (doktorların yanı sıra) sağlık personeli sıkıntısı
• Türkiye’nin iyi gelişmiş sağlık sistemi hakkında bilgi yayma sorunu
• Kamu ve özel sağlık kurumları arasındaki eksik rekabet

Bu zorlukların bazıları, Ekonomi Bakanlığının hizmet ihracatı teşvik paketlerinde kısmen ele alınmıştır. 
Bununla birlikte, özel sektör ve kamu sektörü arasında daha iyi koordinasyon ve gelişmiş işbirliği ve 
Filipinler’de (sağlık personelinin kalitesi ve kapasitesinin arttırılması) ve Brezilya’da (inovasyon ve 
yatırım programları) olduğu gibi potansiyel kamu-özel sektör ortaklıkları, Türkiye’deki sağlık turizmi 
sektörüne faydalar sağlayacaktır.

Tablo 15: Bazı tıbbi prosedürlerin fiyat karşılaştırması - Türkiye’ye karşılık seçilmiş ülkeler
(ABD$ olarak)

Türkiye ABD Almanya Tayland Hindistan İsrail
Kalp baypas 11.375-

15.000
129.750 17.335 11.000 8.666 30.000

Kalça protezi 10.750 45.000 11.644 11.000-
14.000

7.000 17.150

Diz protezi 11.200 40.000 11.781 10.500 7.833 12.950

90.000
Kemik iliği nakli 40.000-

70.000
300.000 250.000 50.000-

60.000
40.000

Gama Bıçağı 8.676 40.000 16.650-
20.000

Kaynak: Sağlık Turizmi El Kitabı, 2012, Sağlık Bakanlığı



60

Yüksek Gelir Statüsüne Geçiste Dıs Ticaretin Rolü

MAL SEKTöRLERİNİN GİRDİSİ oLARAK hİzMETLER
150.  Hizmetler sadece kendi içinde ihraç edilebilir olmakla kalmamaktadır, aynı zamanda üstlendikle-
ri girdi rolü ile mal ihracatının rekabet gücü için de önem taşımaktadır.  Rekabetçi ürünlerin ihraç edilmesi 
sadece ham maddelere erişime değil, aynı zamanda etkin, rekabetçi fiyatlara sahip kamu hizmetlerini (örneğin 
BİT, nakliye), finansal hizmetleri (örneğin bankacılık, muhasebe ve sigorta) ve diğer iş hizmetlerini (örneğin 
danışmanlık, hukuk ve pazarlama) içeren önemli hizmet girdilerine de dayanır. Bu çalışmada, hizmetlerin gir-
di olarak önemini anlamak için, Dünya Bankası tarafından Girdi-Çıktı tablolarını kullanarak geliştirilen yeni 
bir veri tabanından yararlanılarak, imalat sektöründe hizmetlerin katma değere katkısı analiz edilmiştir.55 Bu 
veritabanı, imalat sektörünün sahip olduğu hem ileri hem de geri bağlantılara bakmamıza olanak vermektedir.  
İleriye doğru bağlantılar, nihai ürünlerin ihracatının bünyesinde, pazarlama ya da dağıtım gibi satışa dönük 
faaliyetler yoluyla yer alan katma değeri temsil etmektedir. Geriye doğru bağlantılar - finansal hizmetler, enerji 
ya da diğer kamu hizmetleri gibi - üretim sürecindeki kritik girdileri temsil eden hizmetler tarafından yaratılan 
katma değerden kaynaklanmaktadır.

Şekil 50: İhracatın bileşimi, 2007
(Milyon ABD$ olarak)
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Kaynak: Dünya Bankasının Katma Değerde Girdi-Çıktı ve Ticaret Veritabanı

151. Sonuçlar, hizmetlerin mal sektöründe girdi olarak önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir 
(Şekil 50). Şekildeki sütun 1, resmi istatistikler tarafından kaydedilen brüt ihracatın bileşimini temsil ederken, 
sütun 2 ise ihracattaki katma değerin bileşimini temsil etmektedir (yani ihracat değerinden, yabancı girdiler 
ile diğer sektörlerden gelen girdiler tarafından üretilen katma değer çıkarıldıktan sonra kalan). İkisi arasındaki 
fark, bu sektörlerin her birinin yabancı girdiler ile diğer sektörlerden gelen girdilere ne ölçüde dayandığını 
göstermektedir. Benzer şekilde, sütun 3 ile 2 arasındaki fark, ileriye doğru bağlantıların (ihracatçı sektörlerin 
satışa dönük sektörlere katkısı) önemini göstermektedir, sütun 4 ile 2 arasındaki fark ise, geriye doğru bağlan-
tıları (bir ihracat sektörünün, ne kadar diğer sektörlerden gelen katma değer içerdiği) göstermektedir. İmalat 
sanayi 2007 yılında gayri safi üretim değeri temelinde ihracatın yüzde 72’sini temsil ederken (sütun 1), ileri ve 
geri bağlantılar hesaba katıldığında bu pay büyük ölçüde düşmektedir (sütun 3 ve 4). Bu bilgi, hizmet girdile-
rinin imalat sanayi ihraç ürünlerine kattığı değere ışık tutmakta ve rekabet gücüne sahip bir hizmet sektörünün 
önemini göstermektedir. Ticari hizmetler ile nakliyat ve dağıtım hizmetleri ayrı bir önem taşımaktadır. Ticari 
hizmetler arasında, finansal hizmetler toplam ihracat katma değerinde en yüksek paya sahiptir ve zaman içe-
risinde artmaktadır. Nakliye hizmetleri, karşıt bir eğilim izlemektedir. Türkiye, deniz ve kara nakliyatının net 
bir ithalatçısı haline gelmiştir.

152. Hizmet sektörünün mal sektöründeki önemi dikkate alındığında, hizmet sektörünün rekabet gü-
cünü arttırmaya yönelik politikalar, yetkili makamların gündeminde üst sıralarda bulunmalıdır. Hiz-

55  Açıklama için, TRGT arka plan çalışmasına bakın.
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met sektörlerindeki (örneğin enerji, nakliye, haberleşme ve profesyonel hizmetler) kısıtlayıcı düzenlemerin 
azaltılması, firmaların sektöre girmeleri, bu tür hizmetlerin maliyetlerini düşürmeleri ve daha çeşitli ve yük-
sek kaliteli hizmetlere yatırım yapmaları için teşvikler sağlamaktadır. Hizmetlerin kalitesinin düşük olma-
sı, diğer endüstrilerdeki üretkenlik büyümesine engel teşkil edebilir. Birçok endüstrinin kısmen dış kaynak 
kullanımı (hizmetlerde uzmanlaşma) sayesinde büyüdüğü ve hizmetlerin birçok sektör için temel bir girdi 
olduğu dikkate alındığında, hizmet sektörünün serbestleşmesinin diğer endüstriler üzerinde ikincil etkileri 
vardır. Üretimlerinde bu tür hizmetlerin teminine daha yoğun bağımlı olan sektörler, rekabetçi olmayan hizmet 
endüstrilerinden daha ciddi bir şekilde etkilenmektedir.

153. Türkiye’nin hizmet sektörü, rekabetin önünde engel teşkil eden bir çok kısıtlayıcı düzenlemeye 
tabidir.56  Kısıtlayıcı düzenlemeler, noterler, avukatlar, mühendisler ya da muhasebeciler gibi, serbest meslek 
çalışanları arasında bilhassa öne çıkmaktadır.  Türkiye, dış ticaret ve ticari çıkarları temsil eden profesyonel 
kurumların veya temsilcilerin, fiyatlandırma kurallarını ve düzenlemelerini belirlemede ve uygulamada görev 
aldığı birkaç OECD ülkesinden biridir.   Türkiye, noterler dahil olmak üzere en az yedi meslek grubu için as-
gari fiyat belirlemeyi sürdürmektedir. Profesyonel hizmetler sektöründe, sektöre giriş için idari prosedürlerin 
ve ayrıcalık hakların varlığı yüksek bir bariyer oluşturmaktadır. Örneğin, kamyoncuların dönüş yolunda yük 
almalarına (“dönüş yükü”) ilişkin kısıtlamalar mevcuttur, atölye saatleri düzenlenmiştir ve demir yolu altyapısı 
işleten ya da demir yolu hizmetleri sağlayan şirketler belirli müşterilere hizmet vermek zorundadır57. Türki-
ye’deki 19 sektörün girdi olarak nakliye hizmetlerine büyük ölçüde bağımlı olduğu dikkate alınırsa, katma 
değerde yüzde 0,75 büyüme sağlayan bir serbestleşme ekonomide katma değer olarak 1 milyar TL (yaklaşık 
500 milyon ABD$) fayda sağlayabilir.

154. Serbestleşme, Türkiye’nin ekonomisindeki temel sektörlerde gerçek rekabetin ortaya çıkması-
na olanak verecek, bu da bu hizmetleri girdi olarak kullanan tüm endüstrilerde maliyetleri düşüre-
cektir. Ülke arası çalışmalardan elde edilen bulgular, hizmet sektöründeki düzenlemelerin düzeyi ile katma 
değer ve verimlilikteki büyüme arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir.  Bu 
çalışmalarda, bir ülkenin en iyi uygulama düzenlemesine geçişinin ya da en azından diğer ülkelere kıyasla 
hizmet sektörü serbestleşmesini arttırmasının etkisi hesaplanmıştır.  Bu çalışmalara dayanarak, ilgili düzenleyici 
kısıtlamalardaki önemli bir azalmanın, hizmet-yoğun endüstrilerdeki yıllık katma değer büyümesinde en 
azından yüzde 0,5 ile 1 puan arasında bir büyüme sağlayacağı varsayılabilir.  

56  “Turkey: Fostering Open and Efficient Markets through Effective Competition Policies”, taslak Dünya Bankası raporu.
57 Ancak Mart 2013 tarihli Demir Yolu Yasasının uygulamaya konmasının, demir yolu hizmetlerinde önemli bir serbestleşme öngördüğüne dikkat 

edilmelidir.
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SoNuÇLAR
155. Hizmetler Türkiye’nin ekonomisine hâkim olmasına rağmen, hizmet ihracatı alanında doldurul-
mamış büyük bir potansiyel mevcuttur. Bugüne kadar, Türkiye’nin hizmet ihracatında, Türkiye’nin kültürel 
ve doğal donatımlarına dayanan seyahat ve turizm hâkim olmuş, profesyonel hizmetler ile iş hizmetleri ise 
geride kalmıştır. 

156. Her ne kadar düşük bir seviyede de olsa, ihracatı çok hızlı artan bazı küçük ama son derece dina-
mik hizmetler mevcuttur. Özellikle noterler, avukatlar, mühendisler ya da muhasebeciler gibi serbest mes-
leklerde rekabete engel teşkil eden geniş kapsamlı kısıtlayıcı düzenlemelerin kaldırılması, hizmet sektörünü 
canlandırabilir ve hizmet ihracatının, daha sofistike modern hizmetlere yönelik olarak daha fazla çeşitlenme-
sini teşvik edebilir. 

157. Hizmet sektörünün serbestleştirilmesi, hizmet ihracatını arttırabilir ve mal ihracatının rekabet 
gücünü iyileştirebilir. İmalat sanayi 2007 yılında gayri safi üretim değeri bazında ihracatın yüzde 72’sini tem-
sil ederken, hizmetler ile olan ileri ve geri bağlantılar hesaba katıldığında bu pay büyük ölçüde düşmektedir. 
Hizmet girdilerinin imalat sanayi ihraç ürünlerinin bünyesindeki değeri, rekabet gücüne sahip bir hizmet sek-
törünün önemini vurgulamaktadır. Ticari hizmetler, nakliyat ve dağıtım hizmetleri bilhassa önemlidir. Türki-
ye’nin hizmet sektörü, sektöre giriş ve fiyat belirlenmesi dahil olmak üzere, rekabetin önünde engel teşkil eden 
bir çok kısıtlayıcı düzenlemeyetabidir. Hizmet sektöründeki ilgili kısıtlayıcı düzenlemelerdekiönemli bir azal-
manın, hizmet-yoğun sektörlerdeki katma değerde dikkate değer kazançlar sağlaması muhtemeldir. Hizmetler 
alanında AB ile entegrasyon da, sektörün rekabet gücünün artmasına yardımcı olarak fayda sağlayacaktır.
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GİRİŞ
158. Türkiye’nin ihracatı güçlü bir şekilde artmıştır, ancak büyük hedeflerine ulaşmaya yardımcı ol-
ması için gelecek on yılda ekonomik faaliyete daha büyük bir katkı yapması gereklidir. Bu sonuç, bu 
Raporda sunulan üç bulguya dayanmaktadır. Birincisi, Türkiye imalat sektöründeki orta teknolojili ihraç ürün-
lerinde ve turizm hizmetlerinde iyi bir performans göstermiştir, ancak - daha çok yüksek gelirli ülkelere hitap 
eden - yüksek teknolojili alanlarda ve iş hizmetlerinde daha az başarılıdır. İkincisi, Türkiye’nin ihracat başarısı 
büyük, mevcut firmalardan güç almıştır; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) ise yerel üretimde 
ve istihdamda sahip oldukları rol ile orantılı bir katkı yapmakta zorlanmışlardır. Üçüncüsü, Türkiye küresel de-
ğer zincirlerinin daha çok orta segmentlerinde uzmanlaşmıştır. Uzun vadede, Rapor, - münferit endüstriyel ini-
siyatiflerden ziyade - Türkiye’nin genel yapısal eksikliklerini ele alan politikaların ihracatın iyileştirilmesine 
yardımcı olmasının ve sürdürülebilir ve güçlü bir ihracat performansına katkıda bulunmasının daha muhtemel 
olduğunu göstermektedir. İhracatın geliştirilmesinin, üretkenliği arttırmaya yönelik olan, ticaret politikaları ile 
- özellikle hizmet ve tarım sektörlerindeki ticaret entegrasyonunu arttırmak gibi - desteklenen ve ihracat teşvik 
politikaları ile tamamlanan önlemler ile ele alınması gerekecektir.  

159. Türkiye’nin ihracat sepetinin geliştirilmesi, üretkenlik büyümesini sınırlayan sorunların başarıy-
la çözülmesine bağlı olacaktır. Burada, dört zorluk öne çıkmaktadır. Birincisi, yabancı firmalardan teknoloji 
ve ürün kalitesi transferi ve değer zincirinde yükselme üzerinde kanıtlanmış etkisi nedeniyle - özellikle imalat 
ve ticari hizmetler sektörlerine - daha büyük DYY girişlerinin sağlanması oldukça önemlidir. İkincisi, Türkiye, 
inovasyon ve teknolojinin benimsenmesinin teşvik edilmesi ile özel sektör AR-GE faaliyetlerinin arttırılma-
sının önemli faydalar sağlayacağı bir kişi başına gelir seviyesine ulaşmıştır. Bölüm 3’teki firma düzeyinde 
yapılan analizde gösterildiği gibi, ihracat kalitesi ve katma değer, AR-GE’ye yapılan yatırımlar ile güçlü bir 
şekilde bağlantılıdır.  Üçüncüsü, eğitim sisteminin kalitesinin yanı sıra mevcut çalışanların becerilerinin iyileş-
tirilmesi, firma üretkenliğindeki temel kısıtlardan birinin üstesinden gelecektir. Dördüncüsü, KOBİ’lerin uzun 
vadeli ve inovatif finansmana erişiminin kolaylaştırılması, durgun üretkenlik büyümesinin üstesinden gelmeye 
yardımcı olacak ve bu sayede ekonomik performansa daha büyük bir katkıda bulunacaktır. Daha genel olarak 
yatırım ortamında yapılacak iyileştirmeler de ihracat sepetinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.   

160. Paralel politikaların uygun olması durumunda, ticaret ve ihracat teşvik politikaları firmaların 
ihracat performansı artışında önemli bir potansiyel ek rol üstlenebilir. Türkiye uzun zamandır devam 
eden bir ihracat teşvik programına sahiptir, ancak veri yetersizliği nedeniyle bu programın verimliliği hakkın-
da çok az ampirik analiz yapılabilmiştir. Veri toplamanın iyileştirilmesi ve daha çok bulgulara dayanan poli-
tika geliştirme, Türkiye’nin kıt kamu kaynaklarını daha etkili bir şekilde tahsis etmesine yardımcı olacaktır. 
Türkiye ticaret rejimini büyük ölçüde serbestleştirdiği halde, anti-damping, koruma önlemleri ve ek gümrük 
vergileri gibi geçici dış ticaret kısıtlamalarını sıklıkla kullanmıştır.  Tekstil ve konfeksiyon, metal ürünleri ve 
elektrikli makineler dahil olmak üzere GDTK’lere tabi olan temel ithal ürünler, bu önlemlerin çoğu temel 
sanayi girdilerine uygulandığından, Türkiye’nin rekabet gücü ile ilgili bazı endişeler doğurmaktadır. Ticaret 
serbestliğinin, kaliteli girdilerin ithaline olanak vermesi, ihracat kalitesini arttırması ve sürdürülebilir ihracat 
büyümesini sağlamasında önemli bir rol oynadığına dair bulgular mevcuttur. Son olarak, TTA’lar ve ticaretin 
serbestleştirilmesi, özellikle yaygın ticaretin artması yoluyla ihracat büyümesine önemli katkılar sağlamaktadır. 
Dış ticaret politikası, hem yeni pazarlar açması hem de mevcut pazarlara erişimi güçlendirmesi açısından ih-
racat için önem taşımaktadır.

161. Bu bölüm, Türkiye’nin ihracat performansı ve rekabet gücünün yapısal özelliklerinin bölüm 2-5’te su-
nulan analizine dayanmaktadır. Aşağıda anlatılan politika alanlarının çoğu 2023 hedeflerine ulaşmak için hü-
kümetin ihracat stratejisine halihazırda dahil edilmiştir (Metin Kutusu 6). Bu bölümde, yüksek gelir statüsüne 
geçiş yolunda Türkiye’nin ihracat performansının iyileştirilmesi için en uygun olan ortak politika alanlarına 
ilişkin bir tartışma yer almaktadır. 

6. Karşılaşılan zorluklar ve 
Politika Seçenekleri
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Metin Kutusu 6: Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisi

Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin ön ayak olduğu ve ilgili kamu ve özel sektör 
kuruluşları ile STK’ların önemli katkılar sağladığı “2023 Türkiye İhracat Stratejisi”, 13 Haziran 2012 
tarihinde (bir yüksek planlama kurulu kararı yoluyla) bir hükümet belgesi olarak yayınlanmıştır.

“2023 Türkiye İhracat Stratejisi”, beklentiler çerçevesinde ve sektörel hedeflere paralel olarak, kamu ve 
özel sektör ile koordinasyon halinde titizlikle hazırlanmıştır. 2023 yılında, 500 milyar ABD$ ihracatla 
dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefini içeren ilk «Ulusal Plan»dır. Stratejinin vizyonu, 
makroekonomik hedeflerin yanında, pazar erişimi olanaklarını arttırmak, ihracat için kullanılan girdilerin 
uygun pazar fiyatları ile tedarikini kolaylaştırmak, Türk ihracatçılar için devam eden veri akışı sağlamak, 
yüksek katma değerli, yenilikçi, yüksek marka değerli malların ve hizmetlerin ihracatını desteklemek ve 
bu sayede Türk ihracatının istikrarlı ve sürekli bir biçimde artmasını sağlamak ve güçlü lojistik ve mevzuat 
altyapısı ile Türk ihracatçıların dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmasını sağlamaktan oluşmaktadır.

İhracat Stratejisinin ana amacı, Türkiye’nin küresel pazar payını (şu anki yüzde 0,8 seviyesinden) yüzde 
1,5’e çıkarmak ve ihracatı yıllık yüzde 12 arttırmaktır.  Bu büyüme, 2002’den 2012’ye kadar olan ortalama 
yıllık yüzde 16 büyümeye benzerdir.

Stratejinin 9 politika alanı vardır; pazar payı, yatırım ve altyapı, çevre, teknoloji, ortaklıklar, finansman, 
insan kaynakları, düzenleme, denetleme ve değerlendirme. Bu alanlarda 19 stratejik hedef vardır, bu 19 
hedef için 72 eylem (daha sonra 76 olarak revize edilmiştir) planlanmıştır. Ayrıca, söz konusu 19 hedefin 
her biri için performans göstergeleri mevcuttur.
Kaynak: 2023 Türkiye İhracat Stratejisi, Ekonomi Bakanlığı

üRETKENLİK BüYüMESİNİ TEŞVİK ETMEYE YöNELİK PoLİTİKALAR
162. Türkiye’nin ihracatını iyileştirilmesi ve yaygın ticarette daha fazla ihracat büyümesi sağlaması, 
birbiriyle tutarlı politikalar ile ele alınabilir. Bu politikalar, aşağıdakileri içermektedir: (i) özellikle imalat 
sektörüne DYY girişini kolaylaştırmaya yönelik önlemler, (ii) inovasyonu ve AR-GE ile yüksek teknolojiye 
yatırımın arttırılmasını teşvik etmeye yönelik çabalar, (iii) hem mevcut iş gücünün hem de iş gücüne yeni 
katılacak olan bireylerin becerilerini iyileştirmek için atılacak adımlar, ve (iv) KOBİ’lerin potansiyelini ser-
best bırakmak amacıyla, özellikle uzun vadeli ve inovatif finansmana erişimi sağlamaya yönelik önlemler. 
Bu politika alanları, ihracatçılar için en önemli alanlar olmakla birlikte, özellikle yatırım ortamında yapılacak 
(ihracat sepetinin geliştirilmesine de katkıda buluna-
cak) iyileştirmeler bağlamında daha kapsamlı başka 
reformlar da söz konusudur. Bu reformlar, YOD 2010 
gibi diğer Dünya Bankası raporlarında ayrıntılı olarak 
anlatılmıştır.

DYY’nin arttırılması 
163. Üretimin artan şekilde küreselleşmesi, 
üretkenlik yoluyla pozitif yayılma etkileri sağlayan 
daha yüksek küresel DYY akışlarına yol açmıştır. 
Yabancılara ait firmalar, daha gelişmiş teknolojiler ve 
beceriler ile çalıştıklarından, gelişmekte olan ülkeler-
deki yerel firmalardan daha verimli olma eğilimi gös-
termektedir. Bu yüzden, bu ülkelerde yabancılara ait 
firmalardan yerel sahipli firmalara üretkenliğin yayıl-
ma etkileri için bir alan bulunmaktadır. Ayrıca DYY, 
ev sahibi ekonominin ürün kalitesinin ve çeşitliliğinin 
arttırılmasında önemli bir rol oynar. Ev sahibi ekono-

Şekil 51: Gelen DYY stoğu
(GYSH’nin yüzdesi olarak)
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mi, bu yeni kullanılabilir olan gelişmiş ürünlerden iki 
yolla yararlanır. Yabancılara ait bir firmanın bir girdi 
tedarikçisi olarak çalışması durumunda, yerel firmalar, 
teknolojik olarak gelişmiş girdilere (ve dolayısıyla, 
yukarıdaki analizde gösterildiği gibi, yüksek kaliteli 
ihraç ürünlerine) erişim kazandığından, yerel olarak 
üretilen ürünlerin kalitesini artar. ÇUŞ’nin bir nihai 
ürün üretmesi durumunda ise, hem yurt içinde tüke-
tilen hem de ihraç edilen ürünlerin yelpazesi genişler. 
Bu nedenle, dünya genelinde, politika yapıcılar, yerel 
ekonomiye yayılma etkileri sağlamak üzere DYY’yi 
çekmek için farklı politikalar uygulamaktadır.

164.  Türkiye, 2001 sonrası dönemde yaşanan 
önemli DYY artışına rağmen, DYY’leri çekme 
potansiyelini tamamiyle kullanmamıştır. 2004 
yılında McKinsey (2004) Türkiye’de bir “DYY 
paradoksu”ndan bahsetmiştir; Türkiye’de DYY için 
bariz düzenleme engellerin bulunmadığı ve reka-
bet gücüne sahip sektörlerin neredeyse tümünde en 
iyi uygulamaların bulunduğu dikkate alındığında, 
GSYH’nin yüzdesi olarak DYY seviyelerinin diğer 
gelişmekte olan pazarlardan çok daha düşük olması 
olağan dışıdır. 2004’ten bu yana ülke makroekonomik 
istikrar açısından etkileyici ilerlemeler kaydetmiştir, 
ancak söz konusu paradoks devam etmektedir, 
DYY girişleri hala diğer gelişmekte olan ülkelerden 
düşüktür. Türkiye, DYY’nin bazı büyük gelişmekte 
olan pazarlara çekilmesinde etken olan doğal 
kaynak bolluğuna sahip olmamakla birlikte, Mek-
sika, Polonya ya da Macaristan gibi kaynak-odaklı 
DYY’ye fazla bağımlı olmayan ülkelere göre bile 
iyi bir durumda değildir (Şekil 52).  Aslına bakılırsa, 
1990’ların ortalarından bu yana, Türkiye benzer raki-
plerinin birçoğundan daha az başarı göstermiştir. Çek 
Cumhuriyeti ve Macaristan, 1990’ların başlarında 
yüzde 10 olan  yurt içine gelen DYY stokunu 2011’de 
yüzde 60’a çıkarırken, Türkiye’nin payı 2011’de 
yüzde 20’ye yakındır. UNCTAD DYY potansiyeli 
endeksine göre, Türkiye 2009 yılında dünyada 80inci 
sıradayken, DYY performansı 2010 yılında 108inci 
sıradadır (Tablo 16). Türkiye, coğrafi konumuna, 
büyük yerel pazarına ve AB ile Gümrük Birliğine 
rağmen, ÇUŞ’ler için tercih edilen hedef ülkelerden 
biri gibi görünmemektedir (Şekil 51).

165. DYY’lerin genel seviyesi düşük olmakla 
birlikte, yabancı yatırımların imalat sektöründe-
ki payı daha da düşüktür. DYY’lerin Türk imalat 
sektöründeki nispeten düşük seviyesi, ihracatın ve 
ihracat kalitesinin artırılmasında bir engel olarak gö-
rülmektedir (Şekil 53). 

166. Çok uluslu şirketler neden yabancı bir ülke-
de iş kurmaya karar verirler? Bunun üç ana nedeni 
vardır. Birincisi, şirketler, yerel pazara tedarik için 

Şekil 52: İhracat yapan firmalarda yabancı yatırım
(Yüzde olarak)
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Tablo 16: Gelen DYY potansiyeli ve performans 
endeksleri

DYY Potansiyeli 
(2009)

DYY Performansı 
(2010)

Polonya 41 75
Meksika 61 84
Brezilya 62 69
Macaristan 42 81
Çek 
Cumhuriyeti

32 50

Türkiye 80 108
Kaynak: UNCTAD

Şekil 53: Sektöre göre DYY girişleri, 2003-12
(Milyar ABD$ ve DYY’nin yüzdesi olarak)
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başka bir ülkede bir tesis kurmaya karar verebilirler 
(yatay ya da pazar arayan DYY). Şirketler bu yolla, 
ölçeklerini büyütmeyi ve tarife maliyetlerini ortadan 
kaldırarak giderlerini azaltmayı amaçlarlar.  İkinci 
motivasyon, düşük maliyetli iş gücü ile üretim, ucuz 
ham maddeler ya da verimli doğal kaynaklara erişim 
sağlama yoluyla maliyetin en aza indirilmesidir (di-
key ya da verimlilik arayan DYY).  Bu motivasyonla 
yatırım yapan firmalar hem ev sahibi ülkeye hem de 
komşu pazarlara hizmet vermeyi ve düşük nakliye 
maliyetlerinden yararlanmayı hedeflerler. Üçüncü 
saik, varlık arayan DYY’dir. Bu stratejiye göre ya-
bancı şirket, ev sahibi ekonominin teknolojik varlık-
larını ve iş gücünün becerilerini kullanmayı amaçlar. 
167. Dumludağ (2009), çok uluslu şirketlerin 
Türkiye’ye gelişlerindeki ana saikin yatay olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Çalışma, Türkiye’deki fark-
lı endüstrilerden 52 çok uluslu şirket üzerinde bir 
araştırma yürütmüştür ve pazar büyüklüğü ile GSYH 
büyüme oranının, Türkiye’ye gelen DYY’lerin temel 
motivasyonu olduğunu göstermektedir. Doğal kaynakların yokluğu ve nispeten yüksek birim iş gücü maliyet-
leri, etkinlik arayan DYY’nin Türkiye’ye girişinin önündeki başlıca engellerdir. Fakat, Türkiye’nin - AB ile 
yapılan Gümrük Birliğinin başını çektiği - STA’ları, komşu pazarları hedefleyen yabancı yatırımcıların yolunu 
açmıştır. Varlık arayan DYY’ler çoğunlukla gelişmiş ülkelere gitmektedir. Dumludağ (2009), Türkiye’nin he-
nüz varlık arayan DYY’leri çekme kapasitesine de sahip olmadığını belirtmektedir, oysa Çek Cumhuriyeti ve 
Macaristan bu kategorideki yatırımlardan daha fazla çekmeye başlamışlardır. Genel olarak, Çek Cumhuriyeti, 
Macaristan ve Polonya her çeşit DYY çekebilirken, Türkiye çoğunlukla pazar arayan DYY’leri çekmektedir.
168. Yabancı şirketler, bu saiklerle paralel olarak, uygun bir yatırım ortamına sahip ülkelerde ça-
lışmaya karar vermektedir. İş çevresi tarafından belirtilen görüşler, makro ve mikro belirleyiciler olarak 
bölünmüştür. Yabancı Sermaye Derneği (YASED) tarafından düzenli olarak yapılan araştırmalara göre, 
Türkiye’de DYY’lerin önündeki ana engeller mikroekonomiktir (Şekil 54).  En son araştırmada, ilk üç faktör 
olarak yasal güvence eksikliği, ekonomik istikrarsızlık ve vergi ve teşvik politikaları sıralanmış, bunları kayıt 
dışı ekonominin büyüklüğü izlemiştir. Diğerlerinin yanı sıra Dumludağ (2009) ve Loewendahl ve Loewen-
dahl (2001), Türkiye’deki düşük DYY seviyelerinin önemli nedenleri olarak şeffaf olmayan ve güvenilmez 
düzenleyici çerçeveye, fikri mülkiyet haklarının düşük düzeyde korunmasına ve finansal piyasaların yeterince 
gelişmemiş olmasına da işaret etmektedir.  
169. Türkiye’nin iş ortamı, başlıca rakipleriyle kıyaslandığında nispeten düşük sıralardadır ve he-
defleri ile uyuşmamaktadır. Dünya Bankasının İş Yapma (Doing Business) raporuna göre, Meksika, Çek 
Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya Türkiye’den daha üst sıralardadır, Brezilya ise geridedir (Tablo 17). Mek-
sika, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan, Heritage Foundation’ın “İş Serbestliği İndeksi”ne göre de Türkiye’den 
üst sıralardadır. (Bu endeks, bir iş başlatmak ve kapatmak ve bir ruhsat almak için gerekli prosedürleri, zamanı, 
maliyeti ve asgari sermayeyi kapsamaktadır.) Türkiye, finansal serbestliği ve fikri mülkiyet haklarını ölçen bir 
endekste (fikri mülkiyet haklarının yasalarla korunmasını ve bu yasaların uygulanmasını ölçen bir endeks) 
Meksika ve Brezilya ile benzer sıralardadır, ancak AB’nin daha iyi sıralamaya sahip yeni üye ülkelerinin 
gerisindedir. Çeşitli iş ve rekabet gücü göstergeleri ile ölçülen bir ilerleme olmasına rağmen,i58 Türkiye’nin 
yatırımı cazip kılan yatay önlemler yoluyla DYY’yi arttırması için bol miktarda olanağı vardır. Kuralların 
ve düzenlemelerin basitleştirilmesi ve devlet politikalarının öngörülebilirliğinin arttırılması, yargı sisteminin 
etkinliğinin ve yargı hükümlerinin uygulamasının iyileştirilmesi, küresel yetenekleri çekmek için çalışma izni 
düzenlemelerinin kolaylaştırılması ve profesyonel hizmetlerin serbestleştirilmesi, bu açıdan en önemli öneriler 
arasındadır. Yatırım ortamının farklı yönleri üzerinden çalışan on teknik komiteden oluşan Yatırım Ortamını 
İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), bu alanlardaki reform çabalarını geliştirmek için çok uygun bir 
platform oluşturmaktadır.

58 2006 ve 2012 arasında, Türkiye Heritage Foundation’ın “İş Özgürlüğü İndeksi”ndeki yerini 19 basamak, Forbes’in “İş Yapmak için En İyi Ülkeler” 
sıralamasındaki yerini 7 basamak, Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) “Küresel Rekabet Gücü Raporu”ndaki yerini 16 basamak ve Uluslararası 
Yönetim Geliştirme Enstitüsünün (IMD) “Dünya Rekabet Gücü Yıllığı”ndaki yerini 5 basamak iyileştirmiştir.

Şekil 54: Türkiye’de DYY’lerin önündeki ana 
engeller
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Tablo 17: İş ortamı göstergeleri, 2012
DB Sıralaması İş Özgürlüğü Finansal Özgürlük Mülkiyet Hakları 

Çek Cumhuriyeti 65 67,7 80 70
Macaristan 54 79,8 70 70
Polonya 55 61,4 60 60

50
Türkiye 71 67,1 60

Brezilya 130 53,7 60 50
Meksika 48 82 60 50

Kaynak: Dünya Bankası ve The Heritage Foundation

İnovasyon, AR-GE ve Kalite Standartları
170. Yeni teknolojilerin benimsenmesi, deneyleme ve inovasyon, ihracat iyileştirilmesinin anahtarları-
dır. Bölüm 3’te anlatıldığı gibi, son zamanlarda orta ve özellikle büyük ölçekli firmalar ürün çeşitliliğine katkı 
sağlamışlardır ve araştırmaya ve daha geniş anlamıyla inovasyona yatırımda başı çekmeye devam edecek-
lerdir. Bu yatırımların KOBİ’lere sağlayacağı teknolojinin yayılma etkilerinin yanı sıra, kaliteye ve markaya 
yatırım yapılmasının potansiyel saygınlık getirileri vardır. 

171. Türkiye’nin AR-GE harcamaları önemli ölçüde artmıştır, ancak hala benzer rakiplerinden 
düşüktür. AR-GE harcamaları, 2002 yılında GSYH’nin yüzde 0,5’i iken, devlet teşviklerinin yardımıyla 
2011’de yüzde 0,9’a çıkmıştır (Şekil 55). Özel sektörün payı üçte birden daha azken, bu dönem içinde yüz-
de 40’a yükselmiştir. Oldukça gelişme göstermiş 
olmasına rağmen, Türkiye hala, AR-GE yatırımla-
rının GSYH içerisindeki payı yüzde 1,5 olan Çin’in 
ve yüzde 1 olan Rusya ile Brezilya’nın ve yüzde 
2,3 olan OECD’in gerisindedir.59 Dünya Ekonomik 
Forumunun Küresel Rekabet Gücü İndeksine göre, 
firmaların AR-GE harcamalarında Türkiye 144 ülke 
içinde 56ncı sıradadır. Türkiye, son zamanlardaki 
ilerlemeye rağmen, DYY’nin ülkeye çekilebilmesi 
için önemli faktörler olan sanayi-üniversite 
işbirliğinde 70inci ve bilim insanları ve mühendislerin 
erişilebilirliğinde 41inci sıradadır.

172. Firma düzeyinde inovasyonun sürekli geliş-
mesinin, işletmelerin performansı üzerinde olum-
lu etkileri olacaktır. Dünya Bankası araştırması, 
Türkiye’de inovasyon ile ilgili alanlarda devlet, 
özel şirketler ve üniversiteler arasında işbirliğinde 
iyileştirmeler yapılabileceğini göstermektedir.60 Di-
ğer endişe kaynakları arasında, kamu tarafından finanse edilen araştırmaların - üniversitelerin bilgi ve be-
cerilerini ticarete aktarmak için kurulan firmalar, ortak araştırma inisiyatifleri ve teknoloji transferi ofisleri 
yoluyla - özel sektöre aktarılması için etkili aracıların bulunmaması ve Türk firmalarının hem yurt içinde hem 
de uluslararası düzeyde nispeten az sayıdaki patent başvuruları vardır. Hem AR-GE’nin hem de teknoloji 
transferinin ve uyarlanmasının desteklenmesi yoluyla teknolojinin benimsenmesinin kolaylaştırılması, çabuk 
üretkenlik kazanımları için mevcut donanımları güçlendirebilir.61 Sektörler içinde teknoloji yayılımının sağ-
lanması ve teknoloji transferi ve ofislerinin kapasitesini arttırarak ve düzenleyici çerçeveyi doğru teşvikleri 
sağlayacak şekilde geliştirerek AR-GE’nin ticarileşmesinin arttırılması da aynı derecede önemlidir. Ayrıca, 
mevcut teşvik planlarının ve destek mekanizmalarının tutarlılığının sağlanması, AR-GE harcamalarının getiri-

59 Brezilya, Çin ve Rusya’ya ait veriler 2010, OECD’ye ait veriler 2008 içindir.  Kaynak: OECD.
60  Türkiye YOD 2010.
61  Daha ayrıntılı bir açıklama için Dünya Bankası (2011) Turkey: Improving Conditions for SME Growth Finance and Innovation adlı rapora bakın.
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lerini arttıracaktır. Son olarak, belirli sektörlerdeki 
KOBİ’ler üzerinde yapılan vaka çalışmaları, işletme 
sektöründe inovasyonun ve teknolojinin geliştirilme-
si önündeki ana engellerin, aşağıda ayrıntılı olarak 
açıklanmış olan iş gücü vasıfları eksikliği ile sınırlı 
kredi erişimi olduğunu göstermektedir.62 

173. Türkiye’nin kalite sertifikasyonu önemli 
ölçüde artmıştır, dolayısıyla üretkenliğe ve reka-
bet gücüne katkıda bulunmaktadır. Standartların 
uygulanması yoluyla, bir firma, teknolojinin ve ino-
vasyonun benimsenmesini kolaylaştırabilir ve tekno-
lojinin bünyesinde barındırdığı ürün ve üretim süreci 
bilgileri yoluyla üretkenliğini arttırabilir. Bu pozitif 
etkiler, uluslararası ölçekte kabul edilmiş kalite ser-
tifikasyonu için başvurulduğunda daha da güçlüdür.63 
Bu nedenle, Uluslararası Standardizasyon Örgütü 
(ISO) sertifikasyonuna sahip Türk firmalarının tek-
nolojik açıdan daha gelişmiş ve dolayısıyla küresel 
olarak daha rekabetçi olmaları muhtemeldir. Türkiye’nin uluslararası kalite standartları (ISO 9001) başvuru-
ları son on yılda dikkate değer bir gelişme göstermiştir, 2008 yılı sonuna kadar 13.200’ün üzerinde sertifika 
verilmiştir. 2008 yılındaki firma anketlerinde, Türk firmalarının yüzde 30’unun uluslararası ölçekte kabul 
edilmiş kalite sertifikasyonuna sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu oran Türkiye’yi, Brezilya (yüzde 26) ve 
Polonya (yüzde 17) gibi diğer orta gelirli ülkelerin üzerine taşımaktadır. İhracatçılar arasında bu oran yüzde 
50’nin üzerine çıkmaktadır, bu da bölgesel ortalamanın ve dünya ortalamasının oldukça üzerindedir (Şekil 
56). Bununla birlikte, yabancı firmalardan transfer edilen teknoloji ruhsatlarına sahip ihracatçıların yüzdesi 
Türkiye’de yüzde 19 ile sınırlıdır; bu oran küresel olarak ortalama yüzde 24 ve AOA’da ortalama yüzde 33’tür.  

174. Kalite iyileştirme süreci, başlangıç maliyetleri açısından bir zorluk oluşturmakla birlikte, ihra-
catçılara geleneksel olmayan pazarlara girmeleri için bir avantaj sağlamaktadır. İhracatçılar son on yılda 
kalitenin iyileştirilmesi açısından büyük bir ilerleme kaydetmişlerdir, ancak birçoğu halen düşük kalitenin (en 
azından algı olarak) kendilerini daha fiyat rekabetçi hale getirdiğini düşünmektedir, bu da karı azaltmakta ve 
ihracatçıların hassaslığını potansiyel olarak arttırmaktadır. Bu, özellikle Avrupa pazarlarına satışta ve üçüncü 
pazarlarda Avrupalı firmalarla rekabet etmede zorluk oluşturmaktadır. Öte yandan ithalatçılar odak grup müla-
katlarında AB standartlarını benimsemeye (bunun yanında küresel standartlara uyum sağlamaya) zorlanmala-
rının büyük bir fayda sağladığını kabul etmişlerdir; çünkü bu, uluslararası pazarlarda tanınan kaliteli bir marka 
oluşturmamış olan firmalar için kalitelerini “kanıtlama” fırsatı tanımaktadır. Aslına bakılırsa, birçok ihracatçı 
AB’ye yapılan satışın önemli bir “yayılma etkisi” sağladığını kabul etmektedir, çünkü AB akreditasyonu, Türk 
ürünleri için kapıların uluslararası anlamda açılmasına yardımcı olmaktadır.

Beceriler ve Eğitim
175. İhracatın geliştirilmesi, özellikle BİT’nin küresel yayılması emek-maliyet avantajının önemin-
de bir azalmaya yol açtığından, vasıflı iş gücünün erişilebilirliğine de bağlıdır.  Türkiye 2010 YOD’de 
yapılan analize göre, üniversite eğitimine sahip personel oranı daha yüksek olan firmalar, daha yüksek ve-
rimlilik sergileme eğilimindedir. Büyük ölçekli firmalar üniversite eğitimine sahip vasıflı personel ücretlerini 
karşılayabilme açısından daha iyi bir konumdadır, bu da büyük firmaların orta ölçekli firmalara kıyasla daha 
iyi bir ihracat performansı göstermelerine katkıda bulunmaktadır.  Yukarıda verilen KDZ’lerin analizinin gös-
terdiği gibi, yeni teknolojilerin benimsenmesi için gerekli olan daha eğitimli bir iş gücünün ülkeye daha fazla 
yabancı yatırım çekmesi de olasıdır. Sonuç olarak, iş gücünün vasıflarının iyileştirilmesi, ihracatta katma değer 
merdiveninin üst basamaklarına çıkmak için önemli bir unsurdur.

62  Turkey National Innovation and Technology System, Dünya Bankası, 2009.
63   Blind ve Jungmittag (2005)
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176. Türk firmalarının yaklaşık dörtte biri, iş gücünün eğitim ve beceri seviyelerini, çalışma ve büyü-
me açısından çok önemli bir sıkıntı olarak raporlamaktadır (YOD, 2010). Bu oran 2005 yılındaki yüzde 
33’lük orana göre daha iyi olmakla birlikte, “yetersiz eğitime sahip iş gücü” şirketler için ilk beş sıkıntıdan 
bir olarak kalmaya devam etmektedir.  Bu, iş gücü arzını iş sektöründeki taleplerle daha iyi koordine etmeye 
yönelik önlemlerin, daha yüksek üretkenlik ve firma büyümesi açısından yarar sağlayacağını göstermektedir. 
Bireyin resmi sektörlerde iyi bir iş bulma ve bu işte üretken olma, yeni fikirler geliştirme ve mevcut fikirlerin 
kullanılmasına yardımcı olma ve başarılı bir girişimci olma olanaklarının iyileştirilmesinin temelinde de bu 
vasıflar vardır. Gerekli beceriler, temel bilişsel becerileri (örneğin matematik becerisi, okur-yazarlık), teknik 
becerileri ve gittikçe - ülkelerin katma değer zinciri içerisindeki yeri yükseldikçe - daha üst düzey bilişsel 
becerileri (örneğin sorun çözme, iletişim) ve davranışsal becerileri (örneğin azim, öz-disiplin, ekip çalışması) 
kapsamaktadır.

177. Çalışma yaşındaki nüfusun becerilerinin seviyesi (özellikle kadınlar için), önemli ölçüde artmış ol-
makla birlikte hala düşüktür. Türkiye’nin - 15 yaşındaki gençlerin matematik, okuma ve fen bilimlerindeki 
temel becerileri uygulama yeteneklerini değerlendiren - Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programındaki 
sonuçları, 2003 ile 2009 arasında önemli ölçüde artmıştır. Bununla birlikte, Türkiye’de 15 yaşındaki ortalama 
bir genç hala ortalama bir OECD öğrencisinin bir tam okul yılı gerisindedir. Üstelik gençlerin eğitimsel ka-
zanımlarının hızla artmasına rağmen, 25-34 yaş grubundakilerin sadece yüzde 42’si orta öğretimi bitirmiştir 
(OECD ortalamasından yüzde 40 puan daha az).

178. Becerilerin geliştirilmesi sağlam bir temelle ve temel becerilerin herkes için doğru olarak belirlen-
mesi ile başlar, ardından orta (meslek eğitimi dahil) ve yüksek öğretim yoluyla iş ile ilgili becerilerin oluş-
turulması ile devam eder. Türkiye, ilköğretimde genele yakın katılıma sahiptir ve yeni ilköğretim müfredatı 
halihazırda daha iyi PISA puanları sağlamıştır. Becerilerin kalıcı bir şekilde iyileştirilmesi için, müfredatın tüm 
becerileri (inovasyon becerileri dahil) kapsamasını ve kalite güvence sistemlerini güçlendirmesini sağlamaya 
yönelik, öğretme yöntemlerini, okul finansmanını ve hizmet sunumunu iyileştiren reformlar dahil olmak üzere 
başka reformlar önem taşımaktadır. Okul yıllarındaeğitimin kalitesinin iyileştirilmesi, uzun vadede verimli 
istihdamın arttırılması için en maliyet-etkin önlemdir. Yüksek öğretimdeki karşılaşılan zorluk, hızla büyüyen 
sektörünkalitesini arttırmaktır. Vasıflı bir iş gücünün oluşturulması, ihracatçıların (orta düzeydeki) teknik per-
sonelde beceri eksikliği olduğu yönündeki şikâyetlerinin gösterdiği gibi, mesleki eğitimin kalitesine de büyük 
ölçüde bağlıdır. 64  PISA sonuçları, normal okullar ile meslek okullarının başarı oranları arasında göze çarpan 
farklılıklar olduğuna işaret etmektedir. Meslek okullarındaki öğrenciler en düşük puanlara sahip öğrencilerdir. 

179. Mevcut iş gücünün becerilerini arttırmak da çok önemlidir. Vasıflar en iyi eğitimin ilk yıllarında 
(yani çocukluk ve gençlik boyunca) edinilir. Devlet, eğitimin kapsamının ve öğrencilerin öğrenme düzeyle-
rinin arttırılması açısından halihazırda önemli başarılar elde etmiştir.65 Ancak becerilere olan talepteki deği-
şiklikler, kişiler iş gücünde iken becerilerinin iyileştirilmesini gerektirmektedir. Ayrıca bu eğitim reformla-
rının etkisi ancak uzun vadede somutlaşacaktır; şu anda ise Türk ekonomisinin büyüme potansiyeli, mevcut 
iş gücünün büyük bir kısmının eğitimin ilk yıllarında doğru becerileri edinme fırsatını kaçırmış olmasından 
etkilenmektedir.  Örneğin, özellikle KOBİ’ler için yöneticiler arasında İngilizce dil yetkinliğinin sınırlı olması, 
birçok firma tarafından ihracat pazarlarına girmenin önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. Bu nedenle, iş 
başında eğitim (İBE) yoluyla mevcut çalışanların ve iş arayanların becerilerinin iyileştirilmesi önem taşımak-
tadır. Türkiye, işverenlerin iş gücünün becerileri hakkında endişeli olduğu ülkelerden biri olmasına rağmen, en 
düşük İBE oranına sahip ülkeler arasındadır: Türkiye’deki firmaların sadece yüzde 29’u çalışanlarına İBE sağ-
lamaktadır (Dünya Bankası 2010). İş arayanlar için beceri eğitiminin ana sağlayıcısı, Türkiye İş Kurumudur 
(İŞKUR). Mesleki eğitim aslında İŞKUR’un iş arayanların iş bulmasına yardımcı olan temel aktif iş gücü pi-
yasası programıdır. İŞKUR tarafından sağlanan mesleki eğitim programlarının analizi (Dünya Bankası 2013), 
bu programların istihdam üzerindeki toplam etkisinin göz ardı edilecek kadar küçük olduğunu ve istihdamın 
kalitesi üzerinde az da olsa etkisinin (kayıtlı istihdam imkanını arttırdığı için) olduğunu göstermektedir. 66 Son 
olarak, özel sektöre verilen İŞKUR kurslarının, istihdam üzerinde daha büyük bir etkisi vardır, bu sonuç söz 
konusu kursların daha kaliteli ve uygun olmasından kaynaklanmaktadır.

64 Özellikle makine sektörü ile yapılan hedef grup görüşmelerine dayanmaktadır.
65 Türkiye, ilk öğretimde neredeyse genel katılıma ulaşmış ve net orta öğretim kayıt oranını yüzde 67’ye çıkarmıştır; ayrıca 2003 ile 2009 arasında 

PISA puanlarında yarım yıllık etkileyici bir okul kazanımı kaydetmiştir (Dünya Bankası, yakında çıkacak).
66  Türkiye: İŞKUR Mesleki Eğitiminin Etkisinin Değerlendirmesi



70

Yüksek Gelir Statüsüne Geçiste Dıs Ticaretin Rolü

KOBİ’ler için Finansmana Erişim
180. Yetersiz finansmana erişim, KOBİ’ler için en güçlü etkin kısıtlayıcı gibi görünmektedir. Dünya 
Bankası tarafından gerçekleştirilen 2008 İA’lara göre, küresel mali krizden önceki önemli iyileşmelerden sonra 
bile, her ölçekten firma finansmana erişimi tek başına en ciddi engel olarak görmektedir.  En çok etkilenenler 
orta büyüklükteki firmalar gibi görünmektedir (bunların yüzde 34’ü finansmana erişimi bir sorun olarak be-
lirtmektedir), bu firmaları mikro (yüzde 26) ve küçük işletmeler (yüzde 24) ve büyük şirketler (yüzde 19) iz-
lemektedir67.Kredilerin ya da kredi limitlerinin artmasının istihdam üzerindeki etkisi büyüktür; kredi artışının 
üçte bir daha hızlı bir istihdam büyümesi getireceği tahmin edilmektedir.68 

181. KOBİ’lerin krediye erişimi, 2008 küresel mali krizinin ardından neredeyse tamamen kesilmiştir. 
2012 yılında büyük kurumsal müşteriler banka kredilerinin yüzde 45’ini alırken, KOBİ’ler bunun yarısına eri-
şebilmişlerdir.69 Üstelik KOBİ’lerin genellikle orta ve uzun vadeli finansman talebi olmasına rağmen, bankalar 
- büyük ölçüde KOBİ’lerin borç tabanlarının kısa vadeli olmasının bir sonucu olarak - genellikle KOBİ’lere 
söz konusu vadeleri sunmak için uygun yapıda kaynaklara sahip değildirler. Bu da KOBİ’leri ciddi bir likidite 
ve faiz oranı riskine açık hale getirmektedir. Bu durum, önde gelen bankaların KOBİ’lerle ilişkisinibir kaç 
hafta içinde önemli ölçüde kestiği, küresel mali kriz sonrası olaylar ile kanıtlanmıştır. Ayrıca, nakit akışı esaslı 
finansman eksikliği ile yüksek teminat gereklilikleri, KOBİ’lerin finansmana erişimini daha da kısıtlamaktadır. 
En son İA’lara göre, ihracatçıların yüzde 72’si alıcılara kredili satış yapmaktadır. Aynı zamanda, bu ihracatçı-
ların yüzde 70’i ithal girdiler kullanmaktadır ve bunların büyük kısmı nakit olarak ödenmektedir. Bu durum, 
döner sermaye finansmanı gereksinimini arttırmaktadır. Bu tür bir finansmanın ihracatçılar için gittikçe daha 
kolay erişilebilir hale gelmesine rağmen, finansmanın maliyeti - özellikle KOBİ’ler için - hala yüksektir.  

182. Türk KOBİ’leri, ağır teminat gereklilikleri ve yüksek kredi ret oranları ile karşılaşmaktadır. Temi-
nat gereklilikleri, küçük firmalar için kredi değerinin yüzde 100’üne ve orta boyutlu firmalar için yüzde 91’ine 
varmaktadır. Yüksek teminat gerekliliklerine karşın, reddedilen kredi başvurularının miktarı, daha yüksek kre-
dibiliteye sahip büyük firmalara (yüzde 12) kıyasla KOBİ’ler için önemli ölçüde daha fazladır (yüzde 17).70

183. KOBİ’lerin finansmana erişimi, güçlü makroekonomik politikalar ve kurumsal kredi piyasaları 
için kurumsal ortama sürekliyapısal reformlar getirerek iyileştirilebilir.71 Son zamanlardaki makroekono-
mik politikalar uygun olmasına rağmen, makroekonomik zayıflıklar kısıtlayıcı bir faktör oluşturmuş ve finan-
sal kurumlar KOBİ faaliyetlerini geliştirmeye son on yılda başlamışlardır. Sonuç olarak, KOBİ kredi piyasaları 
için destekleyici bir kurumsal çerçeveye daha az önem verilmiştir.  

184. Finansal kurumların KOBİ’lerin kredibilitesini değerlendirme kapasitesi, kredi enformasyonu-
nun iyileştirilmesi yoluyla daha fazla şeffaflık, finansal raporlama ve KOBİ’lerin yatırım ve iş planlarını 
sunma becerisini geliştirme yoluyla desteklenebilir. Daha iyi kredi enformasyonu, yani kredi verenlerin 
KOBİ’lerin ödenmemiş borçları ve geçmiş ödeme performansları hakkındaki bilgilere erişebilme kapasitesi 
özellikle önemlidir. Ancak bu kapasite, kayıt dışılık ve resmi olarak kurulmuş işletmelerin faaliyetlerini eksik 
beyan etmesi sebebiyle sınırlanmaktadır. Yatırım ve iş planlarında finansal bilgileri ve projeksiyonları sunma 
yeteneği, KOBİ’ler için finansmanın önündeki olası bir engeldir. Merkez Bankası tarafından işletilen kredi 
sicil kaydı, kredi kayıt bürosu uygulamasının iyileştirilmesi için 2011’de Türkiye Bankalar Birliğine devre-
dilmiştir.  Bankalar Birliği altında kurulan ve 2013 yılında çalışmaya başlayan bu yeni merkez, firmalar ve 
bireyler hakkındaki kredi bilgilerinin derinliğini arttırmayı amaçlamaktadır.72

185. Finansal kurumların başarısız işletmelere verdikleri borcu geri alabilme yetkisi, daha iyi bir iflas 
mevzuatı ve uygulaması ile desteklenecektir. Etkili uygulama mekanizmaları, sadece borcun ödenmemesi 
durumunda kredi verenleri koruyarak değil, aynı zamanda önemli bir teminatın nakde çevrilmesi ya da if-
las riskleri oluştuğunda borçluları zamanında ödeme yapmasını sağlayarak finansal kurumların borç verme 
isteğini arttırır. Türkiye’deki borç verme işlemleri, iflas kanununun uygulanmasını geciktirerek kanunu kötüye 
kullanan borçlulardan zarar görmüştür.  

67  Yatırım Ortamı Değerlendirmesi 2010
68  Yatırım Ortamı Değerlendirmesi 2010
69  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan alınan veriler
70  İşyeri Anketleri (Türkiye, 2008)
71  Turkey Improving conditions for SME Growth – Finance and Innovation -2011
72  Kredi Kayıt Bürosu, puanlama gibi geleneksel hizmetlerine ek olarak çek raporu, risk raporu ve bireysel borçluluk endeksi gibi yeni hizmetler de 

sunacaktır.
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186.  Türkiye’nin teminatlı işlemler yapısının bir ön değerlendirmesi, bazı zorlukların ve iyileştirme 
için potansiyel alanların olduğunu göstermektedir.  Teminatlı işlemler, borç alan tarafından ödeme ya-
pılmaması durumunda borç verenin hak talebinde bulunabileceği değerli bir unsur ile garanti altına alınan 
işlemlerdir. İyi bir teminatlı işlemler yapısının en önemli sonucu, daha iyi koşullarla (örneğin daha düşük faiz 
oranları, daha uzun vadeli ya da daha yüksek miktarda) kredi bulunabilmesini sağlamasıdır. Bu da, özellikle 
taşınmaz varlıklara sahip olmayan KOBİ’lerin büyümesi için önemlidir. İş Yapma (Doing Business) raporunda 
tanımlanan temel kısıtlayıcıların bazıları, teminatlı varlık için belirli bir açıklamanın gerekliliğini, çeşitli ta-
şınır teminat biçimleri için birleşik bir sicil bulunmamasını ve tarafların mahkeme dışında bir uzlaşmaya var-
maları için sınırlı olanaklar bulunmasını içermektedir. Türkiye’de teminatlı işlemler ile ilgili yasal çerçeve 
Medeni Kanunda, Borçlar Kanununda, İcra ve İflas Kanununda ve Ticari İşletme Rehni Kanununda parçalar 
halinde yer almaktadır.73

187. İyi işleyen bir teminatlı işlemler sistemi, KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıracaktır. Uy-
gun bir yasal çerçeveyi, işleyen bir teminat sicil sistemini, geniş bir kabul edilebilir teminatlar yelpazesi-
ni ve güçlü bir uygulamayı kapsayan teminatlı işlemler, KOBİ’lerin finansman sıkıntılarının hafifletilmesine 
yardımcı olacaktır. KOBİ’lerin varlıkları ile finansal kurumların istediği teminatlar arasında bir uyumsuzluk 
vardır ve bu uyumsuzluk KOBİ’lerin finansmana erişimini kısıtlamaktadır. KOBİ varlıklarının sadece yüzde 
22’si taşınmazlardan (arazi ve emlak) oluşurken, finansal kurumlar tarafından alınan teminatların yüzde 73’ü 
araziler ve emlaktan oluşmaktadır. İyi bir teminatlı işlemler sistemi ile şirketler taşınır varlıklarını teminat 
olarak gösterebilecek ve kredilere daha iyi koşullarda erişebileceklerdir. Daha iyi bir teminatlı işlemler yapısı, 
GSYH’ye oranla daha fazla özel krediyi ve daha az geri ödenemeyen krediyi beraberinde getirecektir. Ayrıca 
kredi verenlerin haklarının tanımlanması, etkili bir teminatlı işlemler sistemi ile bir araya geldiğinde, daha 
derin bir kredi piyasasına önemli katkı sağlar.74 
188. Finansal kurumların orta vadeli finansmana erişimi, KOBİ’ler için orta vadeli ikraz geliştirme-
lerini kısıtlamaktadır; bankalara yönelik bir bono piyasası bu kısıtlamanın hafifletilmesine yardımcı 
olabilir. Finansal kurumlar daha çok kısa vadeli finansmana dayanmaktadır; bu da, belirsiz faiz oranları ve 
likidite koşulları ile bir araya geldiğinde, KOBİ’lere orta vadeli kredi verilmesini riskli hale getirmektedir. 
Yurt dışı dahil olmak üzere daha fazla uzun vadeli finansman çekmek amacıyla, bankacılık düzenleme kurumu 
2011 yılında bankalar tarafından özel sektör borçlanma senedi çıkarılması üzerindeki kısıtlamaları kaldırmıştır 
2011 yılından bu yana bu alanda dikkate değer bir büyüme gözlemlenmekle birlikte, ortalama vadeler 1 ile 2 
yıl arasında kalmıştır.   
189. Finansal kiralama araçları KOBİ piyasası için çok uygundur ve daha fazla finansal kiralama ara-
cına izin verilerek piyasa genişletilebilir. Kasım 2012’de yeni bir finansal kiralama, faktöring ve finansman 
şirketleri yasası kabul edilmiştir.  Bu yasa, finansal kiralamanın ötesinde yeni kiralama türleri getirmekte ve 
yabancı ülkelerden yapılacak finansal kiralama işlemlerinin yanı sıra, operasyonel kiralamayı, devren kirala-
mayı, yazılım kiralamayı, satışı ve geri kiralamayı kolaylaştırmaya yönelik hükümler içermektedir. Finansal 
kiralamadaki kredi riski yönetimi, kiralanan varlığın mülkiyetinin finansal kurumda kalması ile kolaylaştırıl-
mıştır.  Bu nedenle finansal kiralama, şeffaf olmayan KOBİ’lerin yatırım gereksinimlerinin finansmanı için 
uygun olan bir yatırım finansmanı türüdür. Finansal kiralama Türkiye’de hâlihazırda başarılı bir finansman 
aracıdır ve mevcut finansal kiralama endüstrisi ürün kapsamını başarıyla genişletebilir. 
190. KOBİ’ler için özel sermaye, derin ve işleyen bir özel sermaye ekosisteminin yaratılması için temel 
oluşturmaktadır.  Türk özel sermaye ve girişim sermayesi piyasası olgunlaştıkça, KOBİ yatırımları piyasanın 
derinleşmesine hizmet edecek ve büyük özel sermaye şirketleri için yatırım yapılabilir projeler oluşturacaktır.  
Şu anda, Türkiye’deki özel sermaye piyasası daha çok büyük satın almalara ya da yerleşik orta büyüklükteki 
şirketlere yöneliktir, KOBİ’lere (küçük ve orta büyüklükteki işletmeler) yatırım ise sınırlıdır. 

73 Ticari işletme rehni, sınırlı bir varlıklar listesini içermekte, gelecekteki varlıkları, ticari stoğu ya da ticari alacakları kapsamamaktadır. Teminat üzer-
inde herhangi bir işlem (değiştirme dahil) yapılması için mürtehinin rızası gereklidir. Siciller (Ticari işletme rehni, Taşıtlar, vb.) elektronik ortamda 
ve merkezi değildir ve arama yapmak, ağır işleyen bir süreçtir. Son olarak, mahkeme dışında uygulama prosedürleri geliştirilmemiştir ve tarafların 
uzun ve pahalı adli uygulama süreçlerinden geçmeleri gerekmektedir.

74 Safavian, Fleisig ve Steinbuks (2006), teminatlı alacaklıların teminatlar ve getirileri üzerinde mutlak önceliğe sahip olduğu ülkelerde, GSYH’nin 
yüzdesi olarak özel sektöre verilen kredilerin ortalama yüzde 60, diğer durumlarda ise sadece yüzde 30 ila 32 olduğunu göstermişlerdir.
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DIŞ TİcARETE özEL PoLİTİKALAR

Dış Ticaretin Serbestleştirilmesi
191. Tarife dışı kısıtlamaların kapsamlı ve sık kullanımı, ihracatta rekabet gücü için riskler oluştur-
maktadır. Bölüm 3’te anlatıldığı gibi, Türkiye’nin ithalatının önemli bir kısmı geçici dış ticaret kısıtlamalarının 
kapsamlı ve sık kullanılmasından etkilenmektedir. Yeni ithalat kısıtlamalarının uygulanması uluslararası kural-
lara uygun olabilir. Ancak bu kısıtlamaların ekonomik etkisi Türkiye’nin nispeten düşük ithalat gümrük vergi-
lerinin etkinliğini kısmen zayıflatması olmuştur. Bu raporda daha önce anlatıldığı gibi, ihracatçılar yüksek ka-
liteli ithal girdilere erişimden açık bir biçimde faydalanmaktadır. Ancak, Türkiye’nin GDTK’ler ile kapsadığı 
başlıca ithal ürünleri, Türkiye’nin endüstriyel rekabet gücüne ilişkin bazı ekonomik endişelere yol açmaktadır.  
Girdilere getirilen yeni ithal kısıtlamalar, Türkiye’deki üretimin son aşamalarında yer alan yerel endüstrilerin 
maliyetlerinin artmasına yol açmakta ve bunların rekabet güçlerine zarar vermektedir. Türk firmalarının hem 
yurt içi pazarda diğer yabancı rakiplerden ithal edilen ürünlere karşı, hem de ihracatçı olarak üçüncü pazar-
larda rekabet etme kapasitesini olumsuz etkilemektedir. Bu durum, yabancı firmaların, (GDTK’ler nedeniyle 
temel endüstriyel girdilere erişimin çok maliyetli olduğu) Türkiye yerine diğer pazarları tercih etmeleri duru-
munda DYY paternlerini de etkileyebilir.

192. Etkin bir biçimde hedeflenmeleri durumunda, ihracat teşvikleri mikro reform çabalarını tamam-
layabilir. Yerel kapasitenin teşvik edilmesine yönelik politikalar önemli amaçlara sahip olabilir, ancak bunlar, 
etkili bir biçimde tasarlanıp uygulanmamaları durumunda, firmaları kaliteli girdiler tedarik etmekten alıkoya-
cak faktörler oluşturabilir, bu da rekabet gücüne zarar verebilir ve ihracatı azaltabilir (dolayısıyla, nihayetinde 
ticaret dengesini kötüleştirebilir). Bu nedenle, bu teşvikler ele alınırken, Devletin sahip olduğu dikkatli yakla-
şımın sürdürülmesi önemli olacaktır. Yerel tedarik zincirlerini desteklemek için doğrudan teşvikler kullanmak 
yerine, politikalar, temel değer zincirlerinde ölçek ve kalite oluşturmaya odaklanabilir. 

193. AB ile Gümrük Birliğinin kapsamının, hizmetleri de içine alacak şekilde genişletilmesi, her iki 
taraf için önemli faydalar sağlayabilir.75  Bölüm 5’te gösterildiği gibi, Türkiye’nin hizmet sektörü, rekabetin 
önünde engel teşkil eden bir çok kısıtlayıcı düzenlemeye tabidir. Türkiye’nin ticaret ve yatırım bakımında 
imalat sektöründe AB ile entegrasyonu, ihracatçıların rekabet gücünün artmasına önemli katkılar sağlamıştır. 
Hizmet sektöründe entegrasyon sağlanması, sektörün rekabet gücünün artmasına da yardımcı olabilir.  Türkiye 
şu anda, ana ticaret ortağı olan AB üyesi ülkelerin tümüyle hizmetler alanında düşük miktarda ticaret yapmak-
tadır, bu da ticareti arttırmak için faydalanılmamış bir potansiyel bulunduğunu göstermektedir. Türkiye’de ve 
AB’de hizmetler alanındaki ticaret düzenleme rejimleri, iki taraf arasındaki ticaret entegrasyonunu kolaylaş-
tırabilecek benzer serbestlik düzeylerine sahiptir. Bununla birlikte, önemli sektörel farklılıklar bulunmaktadır. 
AB, perakende hizmetlerinde ve bazı ulaşım hizmetlerinde, Türkiye’den daha yüksek kısıtlayıcılığa sahiptir. 
Türkiye, profesyonel hizmetler ve demir yolu hizmetleri alanlarında, AB’den daha kısıtlayıcıdır. Politika se-
çeneklerden biri, Türkiye’nin AB ülkeleri ile hemen hemen aynı koşullara sahip bir hizmet pazarında AB’ye 
katılmasına izin verilmesini sağlamak olacaktır. Diğer bir seçenek ise, her iki tarafın pazar erişimi ve ulusal 
iyileştirme taahhütlerinde bulunacağı, ancak müktesebat gibi ilave destekleyici düzenlemelerin kabul edilme-
sini gerektirmeyecek bir STA’nın oluşturulması olacaktır.

İhracat Teşviki 
194. Türkiye’nin ihracat teşvik programları öncelikli olarak KOBİ’lerin dünyaya entegre edilmesi-
ne odaklanmıştır. Ek 6’da, Türkiye’nin ihracat teşvik programları listelenmiştir.  Türkiye’de özel sektörün 
bel kemiğini KOBİ’ler oluşturmaktadır. Bununla birlikte KOBİ’lerin, düşük AR-GE seviyelerini ve düşük 
teknoloji kullanım yoğunluğunu, üniversiteler ile yetersiz işbirliği seviyelerini, finansmana sınırlı erişimini, 
modern pazarlama tekniklerinin, kalite ve tescilli marka kavramlarının ve kurumsallaşmanın eksikliğini, sı-
nırlı uluslararasılaşma kapasitesini ve küresel değer zincir entegrasyonunun sınırlılığını içeren önemli yapısal 
sorunları vardır. İnovasyon politikaları ve finansmana erişim politikaları gibi bu bölümde daha önce anlatılan 
politikalar, KOBİ’lerin büyüme zorluklarının ele alınmasına yardımcı olacaktır. Bu yatay politikaların geniş 
ölçüde uygulanması durumunda, ihracat teşviklerinin ihracat performansının arttırılması üzerinde olumlu bir 
etkisi olması daha muhtemeldir. 

75  Gümrük Birliğinin Değerlendirmesi, Dünya Bankasının yakında çıkacak raporu.
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195. Türk ihracatçılarının büyük bir kısmı, uluslararası pazarlarda sınırlı erişime ve deneyime sahip 
olan KOBİ’lerdir. KOBİ’ler, özellikle yeni pazarlarda dağıtım ve pazarlama odaklı yatırım yapmalarına ola-
nak verecek finansmandan yoksundur. Sonuç olarak, aracı olarak çalışan ve karın büyük bir bölümünü alan 
acentelere ve distribütörlere bel bağlamaktadır. Düşük batık maliyetlere sahip bu düşük kar bileşimi, KOBİ’le-
rin zorlu ilk yıllarında yeni pazarlarda varlıklarını sürdürebilmelerini daha az olası hale getirmektedir.

196. Yurt dışına yapılan DYY, geleneksel olmayan pazarlara erişimde etkili bir araç olabilir. İhracat-
çılar, kısmen ölçek sorunu ile bağlantılı olarak, yeni pazarlarda daha fazla ihracat teşvik desteğine ihtiyaç ol-
duğunu ifade etmişlerdir.76 Ancak bu destek, ticaret fuarları ya da pazar bilgileri (bunların her ikisi için, ulusal 
kurumlardan ve özel sektörden alınabilen hizmetler yeterli görünmektedir) açısından değil, daha ziyade ticaret 
ataşeleri yoluyla yerinde destek şeklinde olmalıdır. Yeni pazarların bazıları için firmaların birçoğu, dışa dö-
nük DYY’nin, coğrafi konumdan kaynaklı sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olacak vazgeçilmez bir 
bileşen olduğunu düşünmektedir. Rusya ve Orta Asya ülkelerine yapılacak doğrudan yatırımın, enformasyon 
bariyerlerini ortadan kaldırmak için paha biçilmez fırsatlar sunduğundan bahsedilmektedir. Aynı zamanda, fi-
nansman erişimindeki sınırlamalar ve bu alanda devlet desteğinin bulunmaması, yurtdışında yapılan DYY’ler-
de yüksek artışlar olmasını engellemekterdir.

197. Bir ihracat teşvik programları veritabanının oluşturulması ve bu tür programların etki değerlen-
dirmelerinin düzenli olarak yapılması önem taşımaktadır. Bu, bulgulara dayanan politikalar yapılmasını 
desteklemeye ve ihracat teşvik programlarının etkili olmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. Devlet kısa süre 
önce, ihracat teşvik programlarına ilişkin hazırlanan politikaların bildirilmesine yönelik bu tür kurum-içi bir 
kapasite oluşturmak için bir program başlatmıştır.

İhracat Sigortası
198. Türkiye’nin ihracat sigortası programı, EXIM (İhracat-İthalat) Bank tarafından yürütülmekte-
dir. Kar amacı güden bir kamu kuruluşu olan EXIM Bank, 1989 yılında ihracat sigortası sağlamaya başlamış-
tır. İhracat sigortası sağlayan özel kuruluşlar da bulunmasına rağmen, bunların büyüklüğü ve faaliyetleri göz 
ardı edilebilecek kadar küçüktür. Devlet sübvansiyonları söz konusu olduğunda, politika yapıcılar, söz konusu 
sübvansiyonları sadece belirli sektörlerin ihracatını ya da belirli ortak ülkeler ile ticareti sigortalamak için 
tahsis etmeye karar verebilirler.

199. EXIM Bank kısa vadeli sigorta sağlamaktadır, ancak 2000 yılından bu yana orta ila uzun vadeli 
sigorta yapılmamıştır.77 İhracat sigortası sübvansiyonlarından yararlanan şirketlerin sayısı, etkili bir ihracat 
destek programına sahip olan Güney Kore’ye kıyasla düşüktür. Yıllar içinde toplam ihracat sigortası mikta-
rında artış olmasına rağmen, sigortalı ihracatın oranı 2000 yılından sonra azalmıştır (Tablo 18).  Tekstil, giyim 
ve deri ihracatçıları, EXIM sigortasının yaklaşık üçte birine karşılık gelmektedir; makine, elektrikli ekipman 
ve metal ihraç eden şirketlerin oranı bu orana yakındır. Otomotiv ihracatçıları ihracatın büyük bir bölümünü 
oluşturmakla birlikte, daha çok düşük riskler nedeniyle sağlanan sigortaların sadece yüzde 3’ünü kullanmak-
tadırlar. 

Tablo 18: EXIM Bank tarafından sağlanan ihracat sigortası
Sigortalanan kısa vadeli

sevkiyatların miktarı 
(milyon ABD$)

Toplam ihracat 
(milyon ABD$)

Sigortalı ihracatın toplam 
ihracata oranı 
(yüzde olarak)

1995 2,059 21,637 9,52
2000 2,952 27,775 10,63
2005 4,173 73,476 5,68
2009 4,524 102,143 4,43
Kaynak: Aktürk ve Şenol (2010) ve EXIM Bank.

76 Bu rapor hazırlanırken yapılan hedef grup toplantıları yoluyla.
77 Aktürk ve Şenol, 2010
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200. İhracat sigortasının bölgesel ayrıştırması, toplam sigortanın yarısından fazlasının AB ülkelerine 
yapılan ihracatlar için sağlandığını ortaya koymaktadır.  AB şirketleri ile yapılan ticaret nispeten risksiz 
görüldüğünden, bu durum mantığa aykırı gelebilir; ancak daha olasıdır çünkü AB ihracatındaki primler düşük 
maliyetlidir ve ihracatçılar, mevcut poliçelerden yararlanmaktadır. Buna karşılık, ihracatçıların geleneksel ol-
mayan pazarlar ile ilgili en büyük endişelerinden birisi, istikrarlı bir politik ortamın ve iş ortamının bulunma-
masıdır. Türk ihracatçılarının daha az oturmuş ve yapılandırılmış ortamlarda başarılı olmasına görünüşte ola-
nak veren “Türk esnekliğinden” övgüyle bahsedilmektedir, Türk ihracatçılar ise AB dışındaki iş ilişkilerindeki 
öngörülebilirlik, istikrar ve güven eksikliğinden şikayet etmeye devam etmektedirler. Bu durum kendisini, 
iptal edilen siparişlerde ve - en yaygın olarak - ödeme tahsilatı ile ilgili sorunlarda göstermektedir. Bu bağlam-
da ihracatçılar, geleneksel olmayan pazarlara giriş ya da bu pazarlarda çalışma ile ilgili başlıca zorluklardan 
birinin ödeme tahsilatı ve sosyo-politik risk sorunu olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle, ihracat sigortasının 
AB ile ticaret dışında da uygun fiyatlara sunulması, pazarların daha da çeşitlendirilmesine yarar sağlayacaktır. 
İhracat sigortasının coğrafi odak noktasındaki böyle bir değişiklik, diğer ülkelerdeki devlet destekli sigorta 
programlarının etkililiğine ilişkin ampirik bulgularla aynı doğrultuda olacaktır.78 

SoNuÇLAR
201. Hükümetin güçlü 2023 kalkınma hedeflerine erişmesi için, Türk ihracatının geliştirilmesi, 
üretkenlik büyümesini sınırlayan etkenlerin ortadan kaldırılmasını ele alan çok yönlü bir yaklaşım ge-
rektirecektir.  Bu politikalar arasında başlıcaları şunlardır: (i) daha fazla DYY girişi (özellikle imalat sektö-
rüne) sağlanmasına yardımcı olmak dahil, ülkeyi uluslararası pazarlara daha çok bağlamak (ii) firmaların AR-
GE’ye yatırım yapma alanlarının genişletilmesi, inovasyonu desteklemek; (iii) hem mevcut iş gücünün hem 
de iş gücüne yeni katılacak olan bireylerin becerilerini geliştirmek; ve (iv) dinamik KOBİ sektörünün potan-
siyelini serbest bırakmak amacıyla, özellikle uzun vadeli ve inovatif nitelikli finansmana erişimi iyileştirmek. 

202. İhracatın rekabet gücünün iyileştirilmesinin, ürünler ve sektörler arasından ‘kazananları seçme’ 
politikasından yarar sağlaması olası görünmemektedir. Dış ticaret politikası esnekliklerinin birçok ülke 
tarafından kapsamlı ve sık olarak kullanılması doğrultusunda, Türkiye de anti-damping, korunma önlemleri ve 
ek gümrük vergileri gibi GDTK’ler yoluyla esneklik uygulamaktadır.  GDTK’lere tabi olan temel ithal ürün-
ler (tekstil ve konfeksiyon, metal ürünleri ve elektrikli makineler dahil), bu kısıtlamaların çoğu temel sanayi 
girdilerine uygulandığından, Türkiye’nin endüstriyel rekabet gücü ile ilgili bazı endişelere yol açmaktadır. 
Bu nedenle, ihracatçıların rekabet gücünü korumak ve desteklemek amacıyla, teşvik politikaları uygulanması 
önemli olacaktır. Yerel tedarik zincirlerini desteklemek için doğrudan teşvikler kullanmak yerine, politikalar, 
temel değer zincirlerinde ölçek ve kalite oluşturmaya odaklanabilir.

203. Doğru paralel politikaların uygulanması durumunda, ihracat desteği ve daha fazla ticaret en-
tegrasyonu tamamlayıcı bir rol oynayabilirler. İhracat destek politikaları yararlı olabilir, ancak bunlar, 
üretkenliği arttırıcı yatay politikaların yerini alamaz ve - hedeflenmiş bir şekilde uygulanmaları durumunda - 
sadece tamamlayıcı bir görev üstlenebilir. İhracat destek politikalarının etkili bir biçimde çalışması için, bir ih-
racat teşvik programları veritabanı oluşturulması ve bu tür programların düzenli olarak etkili değerlendirilme-
sinin yapılması oldukça önem taşımaktadır. Benzer şekilde, ihracat sigortası programları, yeni ve geleneksel 
olmayan pazarlara yapılan ihracatı desteklemeye yönelik olduğu durumda, etkili olabilirler. Son olarak, AB ile 
ticaret entegrasyonunun, ya Gümrük Birliğinin değiştirilmesi ya da hizmetler alanında yeni bir STA yapılması 
yoluyla genişletilmesinden elde edilebilecek önemli potansiyel faydalar mevcuttur.

204. Onuncu Kalkınma Planı, yukarıda anlatılan politika alanlarından bazılarını içermek-
tedir. “Üretimde Verimliliğin Arttırılması”, “İthalata Bağımlılığın Azaltılması”, “Yurt İçi Tasarruf-
ların Arttırılması ve İsrafın Önlenmesi” ve “Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileşme” ile ilgi-
li dönüşüm programları, Plan’ın temel (ihracatla ilgili) hedeflerine ulaşmaya, yani ihracatı arttırırken 
“ithalata bağımlılığı” azaltmaya ve orta ve yüksek teknolojili ihracatın payını arttırmaya yöneliktir.79 

İmalat sanayindeki dönüşümün yeniliklere odaklanması öngörülmektedir ve imalattaki değer zincirleri ve 
tarım ve hizmet sektörleri ile daha fazla entegrasyon yoluyla verimliliğin ve yerel katma değerin arttırılması 
hedeflenmektedir. Ayrıca “İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi” öncelikli dönüşüm programının da bu 
raporda sözü edilen önemli sorunlardan bazılarını ele alması öngörülmektedir.

78 Baltensperger ve Herger (2007) ve Abraham ve Dewit (2000)
79 Kalkınma Bakanlığı (2013) 10. Kalkınma Planı, 2014-18
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EK 1: cARİ İŞLEMLER hESABININ BELİRLEYİcİLERİ

1. Türkiye’nin yüksek cari açığı, sürdürülebilir yüksek büyüme için bir risk teşkil etmektedir. 2003-06 dö-
neminde, yüksek büyüme oranlarıyla birlikte cari açıkta bir genişleme gözlenmiştir. 2007-2009 dönemindeki 
geçici bir istikrarın ve daralmanın ardından, 2010 ve 2011 yıllarında cari açık tekrar artmış ve 2011 yılında 
GSYH’nin neredeyse yüzde 10’una ulaşmıştır. Tasarruf ve yatırım davranışları 2003’ten bu yana farklılaşmıştır, 
tasarruf oranı sürekli olarak aşağı doğru eğilim gösterirken, yatırımlar 2003-2007 2010-2011 dönemlerinde 
GSYH’ye oranla artmıştır. Cari işlemler hesabındaki hareketlerin dönem içinde daha oynak olmasına rağmen, 
petrol ticareti dengesinin son zamanlarda kötüye gitmesi cari işlemler hesabının kötüleşmesinin nedenlerinden 
biri olmuştur. Ekonominin yeniden dengelenmesi ve 2012’deki yumuşak iniş, açığın önemli ölçüde azalarak 
GSYH’nin yüzde 6’sına inmesine yardımcı olmuştur. Yine de, özellikle kısa vadeli finansmanın - kriz öncesi 
seviyelerle kıyaslandığında yüksek olan - payı nedeniyle, cari açık bir kırılganlık kaynağı olmaya devam et-
mektedir. 

2. 1981-2011 dönemi için cari açığın (CA) belirleyicilerinin - tasarruflar ve yatırımların temelinde olan be-
lirleyicilerin genişletilmiş bir zamanlararası modeli yoluyla - incelendiği analiz, aşağıdakileri göstermektedir: 

•	 Kredi/GSYH oranının cari işlemler hesabı üzerinde olumsuz bir etkisi vardır, bu durum son zamanlar-
daki kredi patlaması ve borç alma kısıtlarının azalması ile ilişkilendirilebilir, bu da sonuç olarak, genel 
finansal gelişme nedeniyle tasarruflarda mukabil bir artış olmadan yatırımlarda ve tüketimde bir artışa 
yol açmıştır. Katsayı tahmini, kredilerde GSYH’nin yüzde 10’u bir artışın, cari işlemler hesabından 
GSYH’nin yüzde 0,58’i kadar bir düşüşe yol açtığına işaret etmektedir. 

•	 Türkiye’nin petrol ithalatına bağımlılığı doğrultusunda, petrol dengesinin cari işlemler hesabı üzerin-
de önemli bir olumsuz etkisi vardır - petrol dengesinin GSYH’nin yüzde 1’i oranında genişlemesi, cari 
işlemler dengesini GSYH’nin yaklaşık yüzde 0,4’ü kadar azaltmaktadır. 

•	 Reel efektif döviz kuru, cari işlemler hesabı üzerinde beklenen negatif etkiye - küçük de olsa - sahiptir; 
reel efektif döviz kurundaki (REDK) yüzde birlik bir değerlenme cari işlemler hesabının GSYH’ya 
oranında yüzde 0,01 düşüşe yol açmaktadır, bu da döviz kuru politikasının dış düzeltmede potansiyel 
bir rolü olduğuna işaret etmektedir. 

•	 Dış ticaret serbestliğinin cari denge üzerinde olumlu bir etkisi vardır; bu, tahminin büyüklüğü litera-
türdeki* bulgulardan biraz daha yüksektir ama aynı doğrultudadır. Bu durum, Türkiye’nin daha fazla 
ticaret entegrasyonuna girmesinin, cari işlemler hesabı üzerinde yararlı bir etkisi olacağına işaret et-
mektedir. 

•	 Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen diğer faktörler şunlardır: ticaret koşullarında bozulma, reel 
GSYH büyümesi ve net dış varlıklarda azalma. 

•	 Cari açığın sürdürülebilirliğine ilişkin ileriye dönük bir analiz, rekabet gücünün iyileştirilmesinin ve 
DYY’lerin çekilmesinin önemini vurgulamaktadır. Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen politi-
ka eylemleri cari açığı kısa vadede düzeltmede başarılı olmakla birlikte, orta vadede, ekonominin arz 
yönlü performansını iyileştirmeye yönelik politikalar ve yurt içinde üretilen malların ve hizmetlerin 
uluslararası pazarlarda daha rekabetçi bir hale getirilmesi önemli olacaktır. Bu politikalar, orta vadede 
özel tasarrufların teşvik edilmesine yönelik politikaları tamamlayacaktır. 

* Gruber ve Kamin (2005) ve Chinn ve Ito (2007)

Ekler
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EK 2: TüRKİYE’Nİ TARIMSAL TİcARETİ - ARKA PLAN

1. Geleneksel olarak, Türkiye’nin Akdeniz iklimi ile bol toprak ve su kaynakları, ülkenin güçlü tarım 
sektörünün temelini oluşturmaktadır. Sektör ayrıca temel pazarlara yakın olan stratejik konumundan da ya-
rarlanmaktadır. Türkiye’nin tarımsal ihracatı büyük ölçüde Avrupa ve ODKA bölgesindeki ticaret ortaklarına 
dayanmakta, lojistikten ve kültürden kaynaklanan tarihsel avantajları yansıtmaktadır. Bununla birlikte gittikçe 
artan bir şekilde, Türkiye’nin doğal kaynak avantajları ihracat büyümesine katkıda bulunmaktadır. Türkiye’nin 
kuzeye, Avrupa’nın geri kalanına yaptığı ihracattaki büyüme, kısıtlı sayıda olan agro-iklimsel bölgelerde daha 
iyi bir şekilde üretilebilen yüksek değerli ürünler olan taze meyve ve sebzelerin ihracatından güç almaktadır. 
Güneye bakıldığında, Türkiye’nin ODKA bölgesine ihracatı, bölgenin su sıkıntıları nedeniyle temel tahılları 
üretmedeki sınırlı kapasitesini ve katma değerli gıda ürünlerine olan - nüfus artışının kamçıladığı - büyüyen 
talebi yansıtmaktadır. Artan gelirler, özellikle Arap Yarımadası gibi varlıklı ülkelerde, yüksek değerli ürünle-
rin ihracatının büyümesine de güç vermektedir. Ayrıca, OECD’ye göre (2013)80, Türkiye dünyanın 7. büyük 
tarımsal üreticisidir.

2. Türkiye, DTÖ’nün bir üyesi olarak, düşük ve imtiyazlı oranlara hak kazanmamış tüm üyelere EKÜ 
gümrük vergileri sunmaktadır. Bu tarımsal oranların tümü gümrük vergileri bağlayıcılarına tabidir. Ayrıca 
Türkiye’nin 17 serbest ticaret anlaşması vardır.81 Lübnan ile imzalanan STA, Lübnan’ın onayını, Kosova ile 
imzalanan STA ise her iki tarafın onayını beklemektedir. Gana ve Moldova ile olan STA’lar ile ilgili görüşmeler 
tamamlanmıştır ve bu ülkeler ile yapılacak STA’ların 2014 yılının ilk çeyreğinde imzalanması planlanmaktadır. 
Bu arada, Türkiye 12 ülkeyle/ülke grubuyla görüşmektedir (Ukrayna, Kolombiya, Ekvator, Malezya, Peru, 
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kamerun, Seyşeller, Körfez İşbirliği Konseyi, Libya, MERCOSUR ve Fa-
roe Adaları). Ayrıca, Türkiye’nin görüşmelere başlamak için inisiyatif başlattığı 12 ülke/ülke grubu mevcuttur 
(ABD, Kanada, Japonya, Tayland, Hindistan, Endonezya, Vietnam, Orta Amerika Topluluğu, diğer ACP ül-
keleri, Cezayir, Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti).82 Endüstriyel ürünlerdeki (Gümrük Birliği anlaşması 
nedeniyle Türkiye’nin AB ile aynı gümrük vergisi oranını sağlamasının gerektiği) durumun tersine, Türkiye 
bir STA yaparken tarımsal ürünlerdeki gümrük vergisi oranlarını düşürmekte serbesttir.

3. Ortalama olarak, dış ticaret politikası tarım için diğer sektörlerden daha fazla koruma sağlamaktadır. 
2011 yılında, Türkiye’nin tarım için uygulanan EKÜ gümrük vergileri ortalamada yüzde 41’in üzerine çıkmış-
tır, buna karşın tarım harici mallar için ortalama yüzde 5 civarındandır. Genel olarak, tarıma yönelik gümrük 
vergileri değere dayanmaktadır. Bazı işlenmiş et ürünlerindeki gümrük vergisi oranları özellikle yüksektir ve 
yüzde 225’e kadar çıkmaktadır, ayran ve krema gibi bazı süt ürünlerinin gümrük vergisi yüzde 180’dir, bazı 
meyve ve sebze ürünlerine ise yüzde 146’nın üzerindedir. Yine de, her ne kadar yüksek de olsa, tarımsal ürün-
lere yönelik tüm gümrük vergisi hatlarının sınırları bellidir. Gümrük vergisi eskalasyonu, yani yerel işleme 
endüstrilerini korumak amacıyla ham maddeler için düşük  ve işlenmiş tarımsal ürünler için yüksek gümrük 
vergisi belirleme uygulaması en çok gıda, içecek ve tütün ürünleri için uygulanmaktadır. Genel oranlar DTÖ 
tarafından belirlenmiş oranları aşmayacak şekilde, Türkiye, gerekli görüldüğünde uygulanan gümrük vergisi 
oranlarını yasal oranın yüzde 150’sine çıkarmak için kullanılabileceği yasal gümrük vergisi oranına sahiptir. 
Tarımsal ürünlerdeki - Türkiye’nin ticaret anlaşmaları altında verilmiş - gümrük vergisi tercihleri, genellikle 
kotalara tabidir. Türkiye, tarım ve gıda ihracatını destekleyerek sektöre ilave destek sağlamaktadır. Bunlar 
ihracat iadeleri, ihracat kredileri ve ihracat sigortası şeklindedir.83

4. Yakın zamanda hazırlanan bir OECD (2011b) raporunun gösterdiği gibi, Türk tarım politikasının temel 
hedefleri son elli yılda çok az değişmiştir. Bu değişimler a) gıda güvencesinin sağlanması ve kendine yetme ka-
pasitesinin yükseltilmesi, b) üretkenliğin ve mahsullerin kötü hava koşullarına karşı direncinin arttırılması, c) 
tarımda rekabet gücünün arttırılması, d) tarım gelirlerinin arttırılması ve stabilize edilmesi, e) kırsal bölgeler-
deki yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve f) Türkiye ile AB arasındaki dış ticaret kısıtlamalarının azaltılması 
çevresinde toplanmıştır.84 Buna rağmen, bu politikalar için kullanılan araçlar değişmiş ve değişmeye devam 

80 OECD, 2013. Tarım Politikası İzleme ve Değerlendirme.
81 EFTA, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Şili, Mısır, EYC Makedonya, Gürcistan, İsrail, Ürdün, Mauritius, Karadağ, Fas, Filistin, Sırbistan, Güney Kore, 

Suriye, Tunus’u kapsamaktadır.
82 Daha fazla bilgi ve güncellemeler www.economy.gov.tr adresinde mevcuttur.
83 Tarımsal ticaret politikası hakkında daha fazla bilgi için, ÜEM arka plan çalışmasına bakın.
84 OECD (2011b) Türkiye’deki Tarım Reformu Politikalarının Değerlendirmesi. Paris: OECD.
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etmektedir. 2013-17 Stratejik Planı, tarım sektöründe beş stratejik alan tanımlamaktadır: i) tarımsal üretim ve 
tedarik güvenliği; ii) gıda güvenliği; iii) bitki ve hayvan sağlığı; iv) tarımsal altyapı ve kırsal kalkınma ve v) 
kurumsal kapasite oluşturma.

5. Tarım politikası, 2001 reformlarından sonra pazarlara daha fazla bağımlı hale gelmiştir ve AB Mükte-
sebatı ile uyumlaştırma için önemli çabalar harcanmıştır. Politika hedeflerinin önemli ölçüde değişmemesine 
rağmen, politika uygulaması, Tarım Reformu Uygulama Projesi (TRUP) altında 2001’den itibaren pazarlara 
çok fazla bağımlı olmaya başlamıştır. TRUP altında, 2001 ve 2008 arasında, devlete ait işletmeler ve ASCU’lar 
yeniden yapılandırılmış ve emtia fiyatlarının kontrolü uygulaması kaldırılmıştır. Geçişi kolaylaştırmak için, bir 
Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi (UÇKS) kurulmuş ve çiftçi hanehalklarına, mevcut üretimden ayrılmış doğrudan 
gelir desteği verilmiştir. Benzer bir tarım politikası da, AB ile Türkiye’yi daha fazla entegre etmek amacıyla, 
Türkiye’nin tarım sektörünü ve gıda endüstrisini yöneten kuralların AB müktesebatına uyumunu sağlamak 
olmuştur. Bu çabalar, AB’nin Türkiye’ye yönelik olan ve Aralık 2007’de onaylanan Katılım Öncesi Yardım 
Aracı Programı (IPARD) ile desteklenmiştir. Türk Hükümeti, politikaların uyumlaştırılmasına yönelik planını, 
2007-13 Kırsal Kalkınma Planında açıklamıştır.

6. Yine de, tarımsal üreticilerin çoğu bir dizi ithalat vergileri yoluyla uluslararası rekabetten korunmakta-
dır. Şeker pancarı için üretim kotaları mevcuttur. Taze ve işlenmiş meyve ve sebzeler, gıda ürünleri türevleri, 
kümes hayvanları eti ve yumurtaları, ihracat desteği almaktadır. Tütün ve fındık üreticileri, başka mahsullere 
geçmelerine yardımcı olan bir programdan yararlanmaktadır. Kıt olduğu düşünülen ürünler prim ödemeleri 
almaktadır85; son yıllarda yağlı tohumlar, zeytinyağı, pamuk, tahıllar, çay ve bakliyat bu programdan yararlan-
mıştır. Faiz imtiyazları ve doğrudan ödemeler, hayvancılığın iyileştirilmesini ve toprakları koruyan ve küçük 
yolların birleştirilmesine izin veren arazi ıslahlarını teşvik etmektedir. TRUP altında oluşturulan ayrılmış gelir 
desteği aşamalı olarak durdurulmuştur, ancak UÇKS altında kayıtlı olan çiftçiler, 2011 yılında hektar başına 
yaklaşık 45 ABD$ tutan “mazot ve gübre ödemeleri” almaktadır.86 Hayvancılık sektörü, çeşitli hayvan ye-
tiştirme desteklerinden faydalanmaktadır. Devlet, tüm üreticilere açık olan ve tarla bitkilerini, meyvelikleri, 
seraları, sığırları, kümes hayvanları ve arıları dolu, don ve hayvan kaybına karşı koruyan sigorta planındaki 
primlerin yüzde 50’sini geri ödemektedir. 

Şekil 57: oEcD ve üye ekonomiler için üretici destek eşdeğeri, ortalama değer 2009-2011
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Kaynak: OECD (2012)

85 Bunlara bazen fark ödemeleri adı verilmektedir.
86 Adlarına rağmen, bu ödemeler ayrılmıştır ve gübre ya da yakıt satın alınsa da alınmasa da ödenmektedir.
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Şekil 58: üretici destek tahminleri ve tarımda çalışan katma değeri, 1985- 2011.
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Kaynak: OECD (2012) ve Dünya Bankası Kalkınma Verileri (2012)

7. Bu politikalar, birlikte ele alındığında, üreticilerin çoğuna OECD ülkelerinden daha yüksek bir des-
tek seviyesi sağlanmaktadır. Şekil 57’de, 2009-2011 arasındaki üç yıllık dönemdeki ortalama destek seviyesi 
gösterilmiştir. Şekilde yer alan ve Yüzde Üretici Destek Tahminleri (yüzde ÜDT’ler) olarak bilinen birimler, 
- ürettiklerinin (destek dâhil) üretici değerine göre - üreticiler için tahmini bir ortalama değere yapılan çeşitli 
müdahale tiplerini hesaplayan bir OECD metodolojisine dayanmaktadır.87 Dinamik bir açıdan bakıldığında, 
Türkiye’nin tarımsal destek seviyeleri 2004’e kadar AB’den daha düşük olmuştur, ancak AB kırsal alanlara 
desteği başarıyla azalttıktan ve ayırdıktan sonra, AB yüzde ÜDT’leri Türkiye’nin altına düşmüştür. 2006’dan 
bu yana, oranlar düşmüştür ancak hala yüksektir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, güçlü üretici des-
teğinin üretkenliği arttırmadığıdır Şekil 58’de, tarım işçisi başına katma değerdeki büyüme ve aynı grafikte 
yüzde ÜDT’ler gösterilmektedir. Birimlerin 100 kat farklı olduğu dikkate alındığında, iki serinin nispi oynaklı-
ğındaki farklar abartılıdır. Bununla birlikte şekil, iki serinin ne kadar zayıf bağlantılı olduğunu göstermektedir. 
Bu özellikle son yıllarda belirgindir.

87  http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2150 
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EK 3: DIŞ TİcARETİN REKABET GücüNüN DEĞERLENDİRİLMESİ88

1. Dış Ticaretin Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi (DTRGD), bir ülkenin ihracat pazarlarındaki konu-
munun, performansının ve yeteneklerinin sistematik değerlendirmesini kolaylaştıran basit bir rehberdir. Ulusal 
düzeyde, aynı zamanda - hizmet sektörü dahil - sektörler düzeyinde analize olanak verecek şekilde tasarlan-
mıştır (ihracat sepetine ve ihracatta rekabet gücü için çakışan ortamlara bakarak). Değerlendirme, dolayısıyla 
ülkelerin rekabet gücünün hangi yönlerinin belirli sektörler için en fazla öneme sahip olduğunu ve rekabet 
gücü üzerinde hangi faktörlerin en fazla etkiye sahip olduğunu belirlemelerini sağlar, eyleme geçirilebilir ve 
etkili politika tepkilerine olanak verir. DTRGD ayrıca hem niceliksel analizi - ülkenin küresel ortalamayla ve 
bölgesel ve gelir seviyesi açısından emsalleri ile karşılaştırılması dahil - içermek, hem de ticaret değer zincirle-
rindeki temel paydaşlar ile ülke-içi mülakatlara odaklanarak derinlemesine niteliksel analizi vurgulamak üzere 
tasarlanmıştır. TRGT’nin iki ana bileşeni vardır:

Ticaret Sonuçları Analizinin ana bileşenlerinin özeti

1. Yoğun ticaret: Yönelim, büyüme ve pazar payı

• Dış Ticaret Serbestliği
• Ticaret Büyümesindeki Eğilimler
• İhracatın Bileşimi
• Açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük
• Ticaret Entegrasyonu
• Pazar payı
• Ticaret Ortakları
• Büyüme yönelimi

2. Yaygın ticaret: Çeşitlendirme

• Yoğunlaşma Ölçüleri (HH, İlk 5, vb.)
• Yaygın ve Yoğun Ticaretler
• İhracatın Pazar Erişimi

3. Kaliteli ticaret: Sofistikelik ve kalite iyileştirme

• Teknolojik İçerik
• Birim Değerler ve kalite merdivenleri
• Açıklanmış Faktör Yoğunluğu
• Sofistikelik
• İyileştirme: Ürün Alanı ve Gizli Karşılaştırmalı Üstünlük

4. Sürdürülebilir ticaret: Şirket katılımı ve ihracatta varlığını sürdürme

• İhracat sektörünün yapısı
• Ticaret akışlarının yaşam süresi
• İhracat Büyümesi ve MortalitesininAyrıştırılması
• Faktör Donatımına göre İhracat

Yoksulluğu Azaltma ve Ekonomik Yönetim Ağı - Uluslararası Ticaret Bölümü (PRMTR), yukarıdaki analizlerin 
çoğunun hesaplanması ve grafik olarak sunulması sürecini otomatikleştirmiştir ve Banka personelinin hızla bir ticaret 
rekabet gücü değerlendirmesi yapmasına olanak veren veritabanlarına ve komut dizilerine sahiptir. Bu karşılaştırmalı 
analiz için bir “emsal” ülkeler kümesi seçme olanağını da içermektedir.

Aşama 1: Dış ticaret performansının analiz edilmesi

2. Dış Ticaret Sonuçları Analizi, ticaretin rekabet gücünün araştırılmasına yönelik çerçeve olarak ticaret 
büyümesinin marjlarının ayrıştırılmasını kullanarak, geçmiş ticaret performansına ilişkin niteliksel ve nicelik-
sel bir analiz sağlamaktadır. Spesifik olarak, bir ülkenin ticaretinin rekabet gücü performansının belirlenmesi 

88   Reis, J. G. ve T. Farole (2012) Trade Competitiveness Diagnostics Toolkit, Washington, DC: The World Bank.
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için kullanılabilecek dört ana faktör tanımlamaktayız: 1) pazar payı performansının yanı sıra ihracatın sevi-
yesine ve büyümesine odaklanan yoğun ticaret; 2) hem ürünlerin hem de pazarların çeşitlendirilmesi dahil, 
yaygın ticaret; 3) ihraç ürünlerinin kalitesine ya da sofistikeliğine odaklanan kaliteli ticaret, ve 4) şirketlerin 
ihracat pazarlarına katılımı ve varlığını sürdürmesi dahil, sürdürülebilir ticaret.

3. Analiz - WITS, WTI ve ITC TradeMap gibi kaynaklar yoluyla otomatikleştirilmiş ticaret verileri ve 
araçlarından faydalanan - masa başı araştırmaları, mevcut politikaların ve analitik çalışmaların incelen-
mesi ve ülke-içi konsültasyonlar ile birleştirmektedir.  Birinci aşama değerlendirmesinin bir sonucu olarak, 
sadece performansı analiz etmekle kalmayıp aynı zamanda bazı alanlarda düşük performansa yol açabilecek 
sıkıntıların niteliği ile ilgili sorular ve hipotezler oluşturan bir “ticaret sonuçları” notu geliştirilecektir.

Aşama 2: Etkin kısıtlayıcıların teşhisi

4. Teşhis aşaması, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, ihracat performansı üzerinde doğrudan bir etkisi 
olabilecek çok çeşitli konuları kapsamaktadır:

Dış Ticaret Sonuç Analizi 
Yoğun ticaret marjı (Intensive 

margin): 
Dış ticaret seviyesi, büyüme 

ve Pazar payı 

Yaygın ticaret marjı: 
Çeşitlendirme 

Kalite marjı: 
Sofistikelik ve kalite 

Sürdürülebilirlik marjı: 
Firma katılımı ve ihracatın 

sürdürülebilirliği 

Kanallar 

Giriş/Çıkış Faktör ve işlem maliyetleri Teknoloji ve etkinlik 

DİYAGNOSTİK 

Dış ticarete yönelik teşvik edici çerçeve 

Dış ticaret, vergi ve rekabet politikaları İş düzenleyici ortam ve yönetişim Dış ticaret politikaları 

Üretim Faktörleri, verimlilik ve ticaret maliyetleri 

Ara malları ve temel hizmetler İşgücü piyasası, beceriler ve teknik 
etkinlik 

Nakliye ve lojistik 
 

Ticareti teşvik etmeye yönelik proaktif politikalar 

Inovasyon Standartlar ve sertifkalandırma İhracat ve yatırım teşvikleri Ekonomik bölgeler, kümeler 
ve sanayi politikası 

5. Değerlendirme, aşağıdaki tematik konular etrafında organize edilmiştir:

•	 Ticarete yönelik teşvik çerçevesi:  En üretken firmaların ticarete katıldıkları dereceyi ya da ihracat kar-
şıtı bir eğilim olup olmadığını değerlendirir. Temel analiz, bir ülkedeki vergi ve rekabet politikalarının 
yanı sıra, ticaret politikası ortamının incelenmesini içerir. Analiz ayrıca bir iş düzenleyici ortamı ve 
yönetişim anlayışı ile bilgi vermelidir. Son olarak, firmaların belirli pazarlarda karşılaşabilecekleri dış 
ticaret politikası ortamını dikkate almalıdır (gümrük vergileri, kotalar, teknik kısıtlamalar). Normalde, 
teşvik çerçevesinin değerlendirmeleri mevcut kaynaklardan kolayca elde edilebilir, bu ilave analizin 
yokluğu durumunda Teşhisin bir parçası olarak gerekli olabilir.

•	 Üretim faktörleri, üretkenlik ve ticaret maliyetleri: Bir ülkenin ihracatçılarının ürün geliştirme ve uy-
gulamadaki (üretim) rekabet gücünü- yani “fabrika kapısındaki” (ya da çiftlik ya da ofis kapısı) reka-
bet gücü - ve pazarlara erişimdeki rekabet gücünü değerlendirir. Ticaret perspektifinden bakıldığında, 
bu anlayışın temeli, ticaret ve yatırım politikası ve uygulamasının ihracatçılara sağladığı küresel ola-
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rak rekabetçi girdilere ve temel hizmetlere erişimin derecesidir. Genel rekabet gücünün ikinci önemli 
belirleyicisi, iş gücü üretkenliğini ve bunun iş gücü pazarlarının işleyişini, iş gücünün becerilerini 
ve teknik etkililiğini içeren temel bileşenlerini kapsar. Son olarak, nakliye altyapısı, gümrük ve sınır 
işlemleri ve lojistik hizmetleri dahil olmak üzere, ticaret lojistik ortamının etkililiğinin bir analizini 
içerir.

•	 Ticareti teşvik etmeye yönelik proaktif politikalar: İnovasyon, ihracat ve yatırım desteği (ticaret des-
teği dâhil), standartlara uyum için destek ve özel ekonomik bölgeler ile grup ve sektör desteğinin 
kolaylaştırılması dahil olmak üzere, devlet tarafından sağlanan proaktif ticaret desteğini kapsar. 

6. Ticaret Analizi Sonuçlarında üretilen hipotezlere ve spesifik ülke ve sektör özelliklerine dayanarak, ana-
lizde bu bileşenlerin bazılarına öncelik verilebilir ve diğerlerinin vurgusu azaltılabilir. Örneğin, Ticaret Analizi 
Sonuçlarının, Ülke A’nın sektör ve ürün geliştirme açısından nispeten iyi performans gösterdiğini ancak yeni 
pazarlara erişmekte zorlandığını göstermesi durumunda, bu değerlendirme, üretim faktörlerine ya da teşvik 
yapısını derinlemesine odaklanmayacaktır. Bunun yerine piyasaya erişim kısıtlamalarını ve ticareti teşvik 
yaklaşımını anlamaya odaklanacaktır. Öte yandan, ürün çeşitlendirmenin en önemli sorun olarak görülmesi 
durumnda, analiz, teşvik yapısı, inovasyon süreçleri ve ticaret desteğinin bazı yönleri üzerine odaklanacaktır.

7. Değerlendirmeninilk aşaması benzer ülkelerle niceliksel kıyaslamadan oluşur.Ancak değerlendirmenin 
temeli ihracatçılar, devlet kurumları ve diğer taraflar ile saha mülakatlarından oluşur. Nihai sonuç, ihracat pa-
zarlarında düşük rekabet gücüne yol açan ana “etkin kısıtlayıcıların” bir tanımlamasıdır. 

Dış Ticaretin Rekabet Gücünün Değerlendirilmesinin Uygulanması

8. Dış Ticaretin Rekabet Gücünün Değerlendirilmesinin başlangıç aşaması, hedeflerin tanımlanmasıdır. 
Bu hedefler, ülkelerin karşılaştıkları zorluklara, ticaret ve endüstri stratejilerine ve değerlendirmenin katkıda 
bulunacağı planlama ve politika süreçlerine bağlı olarak bir ülkeden diğerine değişiklik gösterecektir. Değer-
lendirmeyi yapmadan önce, hedefleri gözden geçirmek önemlidir. Bir başka deyişle, değerlendirmenin sonuç-
ları nasıl kullanılacağına (bilgilendirme diyaloğu olarak mı stratejiye dahil ederek mi?) ve değerlendirmenin 
kapsamına (ulusala karşı sektörel değerlendirme? geniş kapsamlı değerlendirmeye karşı odaklanarak değer-
lendirme?) dikkat edilmelidir. Bu sorular birbirini dışlayan sorular değidir ve herhangi bir DTRGD, birden 
fazla amacın peşinden gidebilir. Hedefler açıklığa kavuştuğunda, bir sonraki adım DTRGD’yi yapmak için 
kaynakların harekete geçirilmesi ve berrak bir çalışma planının oluşturulması gereklidir. 
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EK 4: TüRKİYE’NİN AB’YE VE oDKA’YA EN FAzLA İhRAÇ ETTİĞİ 20 üRüN, 2000-10 
oRTALAMALARI

isic Product Share* Cumulative Exports Wages Value Added Prody 2 Wage Value Added
1810 Manufacture of wearing apparel, except fur apparel 0.14 0.14 8.98 6.79 13.69 -13.99 7.08 16.21
3410 Manufacture of motor vehicles 0.13 0.27 22.21 37.22 118.41 0.85 23.98 76.72
1730 Manufacture of knitted and crocheted fabrics and articles 0.11 0.38 10.12 9.27 24.31 -9.76 8.69 21.50
3230 Manufacture of television and radio receivers, sound or video recording 0.05 0.44 17.55 21.39 53.99 -3.06 18.33 50.65
3430 Manufacture of parts and accessories for motor vehicles and their engines 0.04 0.48 22.30 23.84 54.44 2.74 14.44 43.42
2710 Manufacture of basic iron and steel 0.04 0.52 19.43 19.75 76.54 1.76 21.55 67.26

113 Growing of fruit, nuts, beverage and spice crops 0.04 0.56 7.53 -11.12
1711 Preparation and spinning of textile fibres; weaving of textiles 0.04 0.59 13.85 12.30 27.78 2.07 11.27 28.34
2930 Manufacture of domestic appliances n.e.c. 0.03 0.63 18.49 19.01 44.02 -0.46 14.78 39.11
1721 Manufacture of made-up textile articles, except apparel 0.03 0.66 11.02 8.72 20.27 -10.95 8.78 27.29
1513 Processing and preserving of fruit and vegetables 0.02 0.68 12.05 9.44 33.76 -9.13 10.99 37.65
2320 Manufacture of refined petroleum products 0.02 0.70 15.79 31.03 406.94 1.06 35.94 304.76
2899 Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. 0.02 0.72 20.13 20.32 42.02 0.60 14.67 42.83
2720 Manufacture of basic precious and non-ferrous metals 0.02 0.74 17.66 22.20 99.71 -1.04 21.88 72.21
3511 Building and repairing of ships 0.01 0.75 20.79 26.53 44.56 1.53 21.75 38.61
2520 Manufacture of plastics products 0.01 0.76 23.18 23.56 49.96 4.48 13.12 35.92
2511 Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres0.01 0.77 23.39 24.48 70.07 6.00 20.14 51.29
3130 Manufacture of insulated wire and cable 0.01 0.78 17.74 19.97 52.56 -0.93 16.12 49.98
2610 Manufacture of glass and glass products 0.01 0.79 18.85 28.50 55.31 1.04 15.38 45.87

111 Growing of cereals and other crops n.e.c. 0.01 0.80 10.35 -0.91

Top 20 Exports from Turkey to EU
PRODY Median

isic Product Share* Cumulative Exports Wages Value Added Prody 2 Wage Value Added
2710 Manufacture of basic iron and steel 0.16 0.16 19.43 19.75 76.54 1.76 21.55 67.26
2320 Manufacture of refined petroleum products 0.05 0.21 15.79 31.03 406.94 1.06 35.94 304.76
3410 Manufacture of motor vehicles 0.05 0.27 22.21 37.22 118.41 0.85 23.98 76.72
1711 Preparation and spinning of textile fibres; weaving of textiles 0.04 0.31 13.85 12.30 27.78 2.07 11.27 28.34
1810 Manufacture of wearing apparel, except fur apparel 0.04 0.35 8.98 6.79 13.69 -13.99 7.08 16.21
2520 Manufacture of plastics products 0.03 0.37 23.18 23.56 49.96 4.48 13.12 35.92

111 Growing of cereals and other crops n.e.c. 0.03 0.40 10.35 -0.91
2930 Manufacture of domestic appliances n.e.c. 0.03 0.43 18.49 19.01 44.02 -0.46 14.78 39.11
2899 Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. 0.02 0.45 20.13 20.32 42.02 0.60 14.67 42.83
2811 Manufacture of structural metal products 0.02 0.47 20.30 18.64 32.64 -1.19 13.42 32.16
3130 Manufacture of insulated wire and cable 0.02 0.49 17.74 19.97 52.56 -0.93 16.12 49.98
3430 Manufacture of parts and accessories for motor vehicles and their engines0.02 0.52 22.30 23.84 54.44 2.74 14.44 43.42
2694 Manufacture of cement, lime and plaster 0.02 0.54 10.04 23.55 127.02 -4.19 23.30 119.62
1514 Manufacture of vegetable and animal oils and fats 0.02 0.56 12.92 12.58 56.08 1.04 17.16 62.98
2424 Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes0.02 0.58 22.33 24.39 76.13 4.55 18.26 54.63
1531 Manufacture of grain mill products 0.02 0.60 10.78 16.02 60.94 -2.24 14.06 55.34
2919 Manufacture of other general purpose machinery 0.02 0.61 23.21 26.14 52.26 4.03 16.50 38.40
1729 Manufacture of other textiles n.e.c. 0.01 0.63 31.33 18.88 46.93 17.20 11.69 31.41
3110 Manufacture of electric motors, generators and transformers 0.01 0.64 19.18 28.53 43.89 0.63 17.14 39.08
2610 Manufacture of glass and glass products 0.01 0.65 18.85 28.50 55.31 1.04 15.38 45.87

Top 20 Exports from Turkey to LDC MENA
PRODY Median

Notlar: Türkiye’den her bir pazara yapılan ihracatın payı, WITS/UNCOMTRADE’den alınan veriler ile hesaplanmıştır. ODKA 
ülkeleri grubu, aşağıdakileri kapsamaktadır: Cezayir, Cibuti, Mısır, İran, Irak, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Suriye, Tunus ve Yemen. 
Tablo, PRODY gösterge kategorisi altında, ihracat-tabanlı PRODY endeksinin değerini, ortalama ücreti, işçi başına katma değeri ve 
(ihracat PRODY değeri ile ithalat PRODY değeri arasındaki farka eşit olan) PRODY2 endeksini listelemektedir. “Medyan” başlığı al-
tındaki sütunlar, her bir endüstride örtülü medyan ücrete ve işçi başına katma değere ait değerleri içermektedir. “Beceri Oranı” başlığı, 
beceri sahibi işçilerin toplam işçilere ortalama oranını göstermektedir. Birimler, beceri oranı haricinde, SAGP-ayarlı cari bin ABD$ 
cinsindendir. Boş hücrelerin nedeni, belirli bir endüstri/ürün için veri bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıntılar için, arka plan 
çalışmasına bakın.
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EK 5: ‘YARARLANILMAMIŞ’ İhRAcAT oLANAKLARI ARAMAK

1. Şekil 59’daki her bir nokta, Türkiye’den giden bir HS-4 haneli ihraç ürününü temsil etmektedir. Kır-
mızı noktalar Türkiye’nin açıklanmış karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu ürünler, mavi noktalar ise ihra-
catçıların ilgilenmediği ürünlerdir. X-ekseni her bir ürünün yoğunluğunu ölçerken, y-ekseni küresel talebi 
ölçmektedir. Daha yüksek bir yoğunluk, Türkiye’nin, belirli bir sektörde rekabetçi konum kazanmasının ya 
da konumunu güçlendirmesinin daha kolay olacağına işaret etmektedir. Şekil 59, Türkiye’nin birçok ‘kolay 
lokma’ üründe zaten karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca en yüksek büyümeye 
sahip ürünlerin, ülkenin mevcut ihracat sepetinden nispeten farklı olduğunu göstermektedir. Şekil 60, sadece 
Türkiye’nin karşılaştırmalı bir üstünlüğe sahip olmadığı ürünlere odaklanmaktadır. Noktaların renkleri, bir 
ürünün ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğunu göstermektedir. Daha yüksek bir standart sapma, bir 
ürünün Türkiye’nin mevcut ihracat sepetine daha yakın bir konumda yer aldığına işaret etmektedir: dolayısıy-
la, ortalamadan iki standart sapmadan daha uzakta olan kırmızı noktalar, ortalama Türk ihracatçılarının sepe-
tine eklemesinin daha kolay olduğu ürünleri göstermektedir. Sırasıyla birden az ve ikiden az standart sapma 
uzaklıkta bulunan gri ve mavi noktalar ise üretilmesi zor ürünleri göstermektedir. Türkiye’nin karşılaştırmalı 
bir üstünlüğe sahip olmadığı 522 üründen sadece 13 tanesi iki standart sapma eşiğinin üzerindedir, dolayısıyla 
ülkenin mevcut ihracat sepetine yakındır. İhracatçıların bu ürünleri tercih etmemesinin nedenleri, bu ürünlerin 
nispeten cansız bir ithalat büyümesine sahip olması, dünya ithalatının küçük bir kısmını oluşturmasıve sofisti-
ke ürünler olmamaları olabilir. 

Şekil 59: Türkiye’nin karşılaştırmalı üstünlük 
paterni

Şekil 60: Türk ihracat sepetinin yüksek büyümeye 
yakınlığı ve Türkiye’nin karşılaştırmalı bir 
üstünlüğe sahip olmadığı büyük sektörler 

(AKü<1)

2. Şekil 61, bir dinamik konumlanma algısını oluşturmaktadır. Sadece Türkiye’nin karşılaştırmalı bir üs-
tünlüğe sahip olmadığı ürünleri belirten şekil, Türkiye’nin pazar payı kazandığı ürünler (yeşil noktalar) ile 
pazar payı kaybettiği ürünler (mavi noktalar) arasında ayrım yapmaktadır. Dikey çubuklar, hangi ürünlerin 
Türkiye’nin mevcut ihracat sepetinden sırayla birden az, ikiden az ve ikiden fazla standart sapma uzakta ol-
duğunu göstermektedir. Türkiye, 13 ‘kolay lokma’ ürün içinde, “tekstil kumaşlarından dış giyim”, “geçici 
sebze ve meyve konserveleri”, “korse, sutyen, askı ve benzeri”, “susam tohumu”, “patates” ve “kuzu ve koyun 
derisi”nde pazar payı kazanmaktadır. Öte yandan, aşağıdaki ürünlerde dünya pazar payını kaybetmektedir: 
“diğer iç giyimler”, “diğer giyim aksesuarları”, “ayakkabı”, “cam kaplar” ve “melas”. Son olarak Şekil 62, 
mevcut ihracat sepetinin - Türkiye’nin karşılaştırmalı bir üstünlüğe sahip olmadığı tüm ürünler içinde - hem 
dünya ithalat-ihracat büyümesi hem de Pazar büyüklüğü açısından ilk 100 içinde yer alan ürünlere yakınlığını 
tanımlamaktadır. Mevcut ihracat sepetine en yakın standart sapma eşiğinin üzerinde olan “Ferro-alaşımları” 
(HS kodu 6716) ve “diğer spor eşyaları ve fuar alanı eğlenceleri” (HS kodu 8947), “kolay erişilebilir» ürün-
lerdir. İki standart sapmadan daha fazla uzaklıkta olan sektörler oldukça heterojendir. Geniş küresel ithalat 
kategorileri arasında en yüksek büyüme, azalan büyüme sırasıyla, aşağıdakileri içermektedir:  “demir ve kon-
santreleri” (HS 2815), “diğer ofis makineleri” (HS 7518), “diyotlar, transistörler, vb.” (HS 7763), “Glikozitler, 
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guddeler ve diğer organlar ve bunların hülasaları” (HS 5416), ve “diğer kömür” (HS 3222) ve “diğer tahıllar” 
(HS 412). Türkiye, bunların tümünde pazar payı kaybetmektedir. Buna karşılık, yüksek büyümeye sahip olan, 
ancak küçük boyutlu ve mevcut ihracat sepetinden halen çok uzak olan ve Türkiye’nin pazar payı kazanmakta 
olduğu sektörler, Şekil 61’de siyah daire içinde tanımlanmıştır. Bunlar, aşağıdakileri içermektedir: “hayvansal 
ya da bitkisel menşeli yağlar”, “manganez ve ürünleri”, “başka yerde sınıflandırılmamış ofis makineleri”, “de-
mir, diğer değerli metaller”, ve “tedavülde olmayan metal paralar”.

Şekil 61: Rekabet dezavantajlı sektörlerdeki pazar 
payı (AKü yok)

Şekil 62: Türkiye’nin karşılaştırmalı bir üstünlüğe 
sahip olmadığı, dünya ithalat büyümesi ve ithalat 

büyüklüğü açısından ilk 100’deki ürünler

> 1 s.d > 2 s.d
< 1 s.d < 2 s.d
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EK 6: İhRAcAT DESTEĞİ VE İhRAcAT SİGoRTASI - ARKA PLAN

1. İhracat destek politikaları son zamanlarda daha fazla önem kazanmıştır. Küresel mali krizin 
ardından, ihracat pazarlarında daha fazla rekabet gücü kazanma ihtiyacı duyan gittikçe sayısı artan - hem 
gelişmiş hem de gelişmekte olan - ülkeler, ihracatçılarına çok çeşitli ihracat destek programları sunmuşlardır. 
İhracat süreci hakkında danışmanlıktan, ticaret temsilciliğinin ve fuarlarının sponsorluğuna kadar değişen bu 
programlar daha çok, ihracatçı KOBİ’ler için iki öne çıkan engel olan bilgi asimetrilerini ve belirsizliklerini 
ortadan kaldırmak için tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Bununla birlikte ihracat destek programları, sadece 
uluslararası ticaret anlaşmalarına ters düşebilecekleri için değil, aynı zamanda verimlilikleri ve neden olabile-
cekleri aksaklıklar sebebiyle tartışma konusudur.

2. İhracat destek programlarının etkisi, nasıl tasarlandıklarına bağlıdır. Spesifik olarak, ihracat des-
tek programlarının, şu konularda firmalara yardımcı olup olmadığının araştırılması önemlidir: (i) firmalar 
yaygın ticarette (hedef ülkelerin sayısını ya da ihraç edilen ürünlerin sayısını arttırmak) mi genişlemelidirler 
yoksa yoğun ticarette (mevcut hedef pazarlara ihracatı ya da halihazırda ihraç edilen ürünleri arttırmak) mi?; 
(ii) farklılaşmış ürünler mi üretmelidirler yoksa homojen ürünler mi? ve (iii) küçük ihracat hacmi olan yeni 
pazarlardaki bilgi engellerinin üstesinden gelmek mi daha önemlidir yoksa halihazırda büyük miktarda ihracat 
yapılan iyi oturmuş pazarlardaki ihracatı arttırmak mı?

i. Yoğun ve yaygın ticarette ihracat desteği. İhracat destek programları, firmaların daha çok yaygın 
ticarette büyümelerine yol açar. Hem ihracat yapılan ülkelerin hem de ihraç edilen ürünlerin sayısının 
arttığı görülmüştür. Bu sonuç, ihracat destek programlarının bilgi asimetrilerini ortadan kaldırdığı 
ve yeni ürünlerle yeni hedef pazarlara girmeye olanak verdiği anlamına gelmektedir. Bu da, ihracat 
artışının daha dengeli olmasını sağlar. Enformasyon sorunları daha büyük olduğunda, bu programların 
daha büyük etkiler oluşturduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, ihracat destek programlarının yoğun 
ticaret üzerinde önemli bir etkisi yoktur.

ii. Farklılaşmış ve homojen ürünlerde ihracat desteği. Ampirik bulgular, ihracat destek programlarının, 
esas olarak yaygın ticaretteki bir artışı - yani ihracat hedeflerinin sayısındaki bir artışı - kolaylaştırarak, 
farklılaşmış ürünler ihraç eden firmalara yardımcı olduğunu göstermektedir. Ancak gösterge fiyatlı ya 
da homojen ürünler için, destek programları önemli bir ihracat büyümesi sağlamıyor gibi görünmek-
tedir. Bu nedenle bir ihracat destek politikası, ülkenin rekabet üstünlüğüne sahip olduğu farklılaşmış 
ihracat ürünlerine öncelik vermelidir. Bu bağlamdaki ek bir bulgu da, danışmanlığı, ticaret gündemini 
ve misyonları birleştiren bir programın en fazla etkiye sahip olduğu yönündedir. Diğer bir deyişle, 
karma destek hizmetlerinin daha etkili olduğu ve destek programlarının birinden yararlanan firmaların 
diğerlerini de kullanmaya meyilli olduğu görülmüştür.  

iii. Farklı ölçekteki firmalarda ihracat desteği. Firmalar farklı dinamiklere ve dolayısıyla farklı 
destek gereksinimlerine sahiptir. İhracat pazarlarında rekabetçi olmanın önündeki bilgi asimetrile-
ri ve diğer engeller, sınırlı deneyime sahip küçük firmalar için daha önemlidir. Bu nedenle ihracat 
destek programlarının etkileri, firmaların farklı uluslararasılaşma düzeylerine göre heterojen olabil-
ir.  Bu sonuçlar aynı zamanda ihracat destek programları için bir politika önerisine işaret etmekte-
dir: söz konusu firmalar üretken oldukları ve ihracat pazarlarında varlıklarını sürdürme potansiye-
line sahip oldukları sürece, programlar ve sübvansiyonlar nispeten daha az deneyime sahip olan ve 
uluslararasılaşmanın erken aşamalarında bulunan daha küçük şirketleri hedeflemelidir. Bu bağlamda, 
hedeflenen pazarlarda ticarete başlamadan önceki hazırlık faaliyetleri, potansiyel müşteriler ile iletişim, 
farklı kültürler ile doğru iletişime yönelik eğitim gibi tamamlayıcı destek sağlayan programların etkili 
olduğu tespit edilmiştir. 
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Metin Kutusu 7: Türkiye’deki ihracat destek programları

Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan ve uygulanan ihracat destek programları öncelikle, küresel pazar-
larda bir rekabet üstünlüğüne sahip olma potansiyeli bulunan KOBİ’lerin uluslararasılaşmasını güçlendir-
meye odaklanmaktadır. KOBİ’lerin uluslararasılaşmasına ve küresel tedarik zincirine entegre olmalarına 
yönelik son programlardan bazıları, aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:

1. “Uluslararası Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” Programı: Bu program, ticaret odaları ile sanayi ve 
sektör birlikleri gibi iş örgütlerinin liderliğinde, KOBİ’leri işbirliği yapma ve etkili ihracat stratejileri 
geliştirme konularında teşvik etmekte, ihtiyaç değerlendirmeleri, iş danışmanlığı, ve pazarlama faaliy-
etleri için destekler sağlamaktadır. Programın nihai amacı, küresel pazarlarda rekabetçi olabilmeleri için 
katılımcıları gerekli bilgi ve araçlarla donatmaktır.

2. Pazar Araştırma ve Pazar Erişim Faaliyetleri: Program, yeni ihracat pazarlarına nüfuz edilmesi ya 
da mevcut pazarlardaki pazar paylarının korunması amacıyla, KOBİ’ler tarafından yapılacak sistematik 
pazar araştırmalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için tasarlanmıştır. Programın temel amacı bilgi 
asimetrilerini azaltmak ve potansiyel pazarlar ile ilgili daha fazla bilgi sağlamaktır.  

3. Yurt Dışı Ticaret Fuarı Katılımı: Adından anlaşılacağı gibi, bu program KOBİ’lerin uluslararası fuar-
lara katılımlarının arttırılmasını ve Türk ihraç ürünlerinin uluslararası arenada tanıtılmasını desteklemek-
tedir.

4. Çevresel maliyetler: Bu programın amacı, KOBİ’lerin kalite güvence, çevre yönetim sistemleri (ISO 
9000 ve ISO 14000) ve CE işareti belgelendirmelerine destek sağlamaktır.

5. TURQUALITY Programı: Bu program, Türk ürünlerinin marka imajının desteklenmesi ile ilgili faa-
liyetlerin teşvik edilmesi ve yurt dışında bir marka adı oluşturulması için tasarlanmıştır. Program, mar-
ka imajına ve yurt dılında bir marka adı oluşturulmasına destek sağlamaktadır. Program, Türk şirketleri 
tarafından uluslararası pazarlarda gerçekleştirilecek marka oluşturma ve konumlandırma faaliyetleri ile 
pazarlama faaliyetlerine destek vermektedir.

3. İhracat sigortaları, ihracatçıların kazançlarını iki tür riske karşı güvence altına almayı 
amaçlamaktadır. İlk risk türü, firmaların faaliyetleri ile ilgili olarak ortaya çıkan ticari risklerdir; ikinci risk 
türü ise, ihracat pazarının politik dinamiklerindeki değişikliklerin ya da döviz kurları gibi makroekonomik 
koşullardaki değişikliklerin neden olduğu politik risklerdir. İhracat sigortalarını diğer sigortalardan ayıran bir 
özelliği, genellikle devlet desteğine dayanmasıdır. Yeni pazarlara ihracat yapmanın yüksek riski nedeniyle, 
özel bir sigorta şirketinin sigorta için talep edeceği prim fahiş ölçüde yüksek olacaktır, bu da çoğu kez dev-
let müdahalesini gerektirmektedir. Bazı çalışmalar, ihracat sigortalarının, ürün maliyetlerini azaltma yoluyla 
ihracatçıların karlarını arttırarak ihracat performansına katkıda bulunduğunu göstermektedir.
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