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Yönetici Özeti 

Türkiye’nin 2023 yılına yaklaşırken, yaklaşık son on yıldır içinde bulunduğu kişi başı 
ortalama 10 bin ABD doları seviyesindeki orta-yüksek gelirli ülkeler grubundan çıkarak 
yüksek gelirli ülkeler seviyesine sıçrama yapabilmesi için üretim ve dış ticarette yeni bir bakış 
açısı geliştirmesi ve ilgili politikaların bu yeni bakış açısının gerekliliklerini gerçekleştirmeye 

yönelik tasarlanması önem taşımaktadır. Bu yeni bakış açısı, Türkiye’nin gittikçe artış 
gösteren cari açığının azaltılması yönünde yeni bir yaklaşım sunmanın yanında, yüksek katma 
değerli ürünlerin üretim ve ihracatının geliştirilmesinin de önünü açmalıdır. Türkiye’nin 

halihazırda dünya piyasalarında ağırlıklı olarak düşük ve orta-düşük teknolojili imalat sanayii 

ürünleri kapsamında rekabet gücü vardır. Ancak, Türkiye daha yüksek teknolojili ürün 
piyasalarında yeterince varlık gösterememektedir. Türkiye’de son 20 yılda imalat sanayii 

ihracat kompozisyonunda önemli bir dönüşüm yaşanmış olmakla birlikte Türkiye’nin dünya 
pazarlarında rekabet içinde olduğu diğer ülkeler de benzer dönüşümleri yaşamış 
olduklarından, Türkiye’nin rekabetçi konumunda önemli bir değişim gerçekleşmemiştir.  

1990’ların ortaları itibariyle toplam içinde yüzde 60 dolayında pay ile Türkiye’nin 
imalat sanayii ihracatında baskın sektör grubu olan düşük teknolojili sektörler, zaman içinde 
önemini yitirerek 2008 yılında yüzde 28 ile en düşük düzeyine geriledikten sonra tekrar 

yükseliş eğilimine girerek 2017 itibariyle yüzde 34 oranına ulaşmıştır. Bunun yanında 
Türkiye’de imalat sanayii üretimindeki dönüşüme paralel olarak orta-düşük ve orta-yüksek 
teknolojili sektörlerden yapılan ihracatın toplam ihracat içindeki payı sürekli artış eğilimi 
göstererek, 1990’ların ortalarında yüzde 20’lerden günümüzde yüzde 30’lar seviyesine 

yükselmiştir (orta-düşük teknolojili sektörlerin payı 2017 itibariyle yüzde 29 iken orta-yüksek 
teknolojili sektörlerin payı yüzde 34 olarak gerçekleşmiştir). Bu ana sektör grupları içinde ön 
plana çıkan sektörlerin ana metal sanayi ile otomotiv sanayi olduğu söylenebilir. Diğer 
taraftan yüksek teknolojili sektörlerden yapılan ihracatın toplam ihracat içindeki payı ise son 

yıllarda ortalama yüzde 3 seviyesinde kalmıştır.  

Son 20 yılda Türkiye’den yapılan imalat sanayii ihracatının sektörel kompozisyonu 
değişirken, ihracatın yurtdışı katma değerinde de kayda değer bir artış görülmektedir. 
Türkiye’de imalat sanayiinin zaman içinde küresel değer zincirlerine katılımının artması 
olumlu bir gelişme olarak değerlendirilse de, hangi sektörlerde ve küresel değer zincirlerinin 
hangi katmanlarında bu eklemlenmenin gerçekleştiğinin analiz edilmesi önem taşımaktadır. 
Elde edilen bulgulara göre, son yıllarda gerçekleştirilen ihracat içinde en yüksek oranlı 
yurtdışı katma değer barındıran sektör, toplam ihracatımız içinde çok düşük bir paya sahip 
olan yüksek teknolojili büro, muhasebe, bilgi işleme makinaları ve optik cihazlar sektörüdür. 
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Toplam ihracatımız içinde önemli bir paya sahip olan orta-düşük teknolojili ana metal sanayi 
ise ikinci sırayı almaktadır. Diğer taraftan, toplam yurtdışı katma değerin hangi sektörlerde 
yoğunlaştığının tespiti de gerekmektedir. Buna göre, düşük teknolojili bir sektör olan tekstil, 
giyim eşyası ve dericilik sektörü, 2014 yılı itibariyle toplam yurtdışı katma değer içinde yüzde 
15.4’lük payı ile ilk sırayı almaktadır. İkinci sırada yüzde 14.7’lik pay ile ana metal sanayiini, 

üçüncü olarak da yüzde 13’lük pay ile motorlu kara taşıtları sektörü görülmektedir. Buna göre, 
sektör bazında Türkiye ihracatında küresel değer zincirlerine en yüksek oranda eklemlenen 
sektör, yüksek teknolojili bir sektör olan büro, muhasebe, bilgi işleme makinaları ve optik 
cihazlar sektörü olmakla birlikte bu sektörden yapılan ihracatın oldukça düşük olması 
nedeniyle toplam yurtdışı katma değer içindeki önemi de oldukça düşük kalmaktadır. Küresel 
değer zincirlerine yüksek katma değerli ürün ve katmanlarda katılımının artırılması kritik 

önem arz etmektedir. Buna karşın, Türkiye’nin katılımı öncelikle düşük ve orta-düşük 
teknolojili sektörler aracılığıyla olmaktadır. Türkiye imalat sanayii, değer zincirlerinin alt 
katmanlarında yeralan emek yoğun montaj faaliyetlerinde varlık gösterebilmektedir.  

Özellikle teknolojik yoğunluk bakımından emek yoğun, düşük ve orta-düşük teknolojili 
ürünlerin üretiminde girdilerin standart teknolojiye sahip ürünler olacağı düşünülürse, bu 

sektörlerde yurtiçinde üretimi mümkün olan standart teknolojili yurtiçi girdi kullanımı teşvik 
edilerek bu sektörlerde yurtiçi katma değer oranının artırılması mümkündür. Bu sektörlerde 
kullanılan standart teknolojili girdileri ithal etmek işletmeler için kısa vadede karlı olsa da, 
ülke kaynaklarının ve mevcut teknolojinin etkin kullanımı açısından uzun vadede özellikle 
istihdam açısından sorunludur. Bu anlamda, ilk aşamada girdilerin üretiminde yerli üretime 
geçişin kamu tarafından uygun araç ve yöntemlerle teşvik edilmesi, teşviklerin de orta-uzun 

vadede maliyet avantajları oluşturmaya yönelik olması gerekmektedir. Diğer taraftan ithal 

girdiyi ikame edecek yerli üretim girdilerin kalite anlamında ithal edilen girdilere eşdeğer 
hatta daha kaliteli olması için gerekli önlemlerin alınarak sürecin denetlenmesi de zorunludur.  

Düşük ve orta düşük teknolojili sektörlerde özellikle cari açığın azaltılması saikiyle 
yurtdışı katma değer payının azaltılması ve yurtiçi katma değer payının artırılması küresel 
değer zincirlerine eklemlenme konusunun sadece bir boyutudur. Türkiye’nin ihracat yapısının 
ithalata bağımlı olduğu bir gerçektir. Fakat bu durum yüksek teknolojili ürün üretmek için bir 
engel olarak görülmemelidir. İleri teknolojili sektörlerin ihracatında yurtdışı katma değerin 
oranının ilk etapta yüksek olması beklenir (ülke içinde üretimi mümkün olmayan ithal girdiler 
bağlamında). Yaparak öğrenme (Learning-by-doing) ve uygulanacak doğru politikalarla uzun 
dönemde ileri teknoloji ürünlerinin (ve hatta girdilerinin) büyük bir bölümü yurt içinde 
üretilebilir. Kaldı ki ihracatta orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin oranını artırabilen 
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ülkeler bu yolu izlemişlerdir (en önemli örnekler Çin, Slovenya, Slovakya gibi ülkelerdir). 

Aynı şekilde değer zincirlerinin standart teknolojili-emek yoğun üretime dayalı katmanından 
bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı üst katmanlarına geçişin sağlanması (örneğin hizmetler 
sektöründe bilgi ve iletişime dayalı ileri bağlantıların güçlendirilmesi) için doğru politika ve 
mekanizmaların geliştirilmesi de önem arz etmektedir.  

Türkiye’de özellikle yüksek katma değerli üretime geçişte ve buna bağlı olarak dış 
ticaret alanında yaşanan sorunların arasında öncelikli olarak özel sektörün sermaye ve 

finansmana erişim zorlukları, firma verimliliği, devlet destek mekanizmalarına erişim ve 
uygulamada yaşanan aksaklıklar, özel sektörün eğitimli ve vasıflı işgücüne erişimi ve 
istihdamı ile dış ticarette karşılaşılan ek maliyetler/bürokratik işlemler sayılabilir. Bu 
sorunların aşılarak yüksek katma değerli üretime geçişin sağlanması ve bu sayede 
sürdürülebilir büyümeye ulaşılabilmesi yönünde uzun vadeli vizyon ve perspektifler 

geliştirilmelidir. Bu anlamda üç kritik ve öncelikli hedef öne çıkmaktadır: 

• Yeni bir Bakış Açısı Geliştirme: Üretim/rekabetçilik perspektifinde iktisadi bileşenleri
destekleme ve katma değer zincirinde yeni vizyon oluşturma; 

• Küresel Değer Zincirleri’ne Eklemlenme’de Yeni bir Anlayış: Stratejik sektörlerde
yoğunlaşma ve ‘yerli üretim ve ticaret’ perspektifini geliştirerek, niş pazarlar yaratma; ve 

• Yeni bir Sistematik Yapılanma: Yeni dönemde reform öncelikli idari yapılanma,
koordinasyon sağlama ve teşviklere yeni bir bakış açısı kazandırma. 

Türkiye’nin, uzun dönemde vizyon hedeflerine, orta ve kısa dönemde ise ihracatı 
artırma ve özellikle yüksek katma değerli ihracatın payını yükseltme, üretimde ithalata 
bağımlılığı azaltma, bunlara ek olarak ihracat menzilini artırma ve ek maliyetleri ve 
bürokratik işlemleri azaltma yönünde hedeflerine ulaşabilme anlamında bazı uygulama 
stratejileri ve öneriler geliştirilmiştir. Bu strateji ve tedbirler arasında Serbest Ticaret 
Anlaşmaları’nın gözden geçirilerek etkin kullanılması, Gümrük Birliği Anlaşması’nın gözden 
geçirilmesi, Ticari İstihbarat biriminin kurulması, Dahilde İşleme Rejimi’nin gözden 
geçirilmesi, devlet teşvik sisteminin gözden geçirilmesi, bölgesel AR&GE koordinasyon 

merkezlerinin kurulması, e-ticaret sisteminin yaygınlaştırılması, üretimde ‘çözüm ortakları’ 
anlayışının geliştirilmesi, ve nitelikli işgücü kaynağının artırılmasına yönelik tedbirler 
sıralanabilir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin koordinasyonun sağlanmasının 
yanısıra kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar arasında bir sinerji yaratılması sonucunda 
Planlanması ve uygulanması beklenen bu strateji ve tedbirler, Türkiye’nin uzun dönem vizyon 

hedeflerine ulaşmasına önayak olacaktır. 
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1 GİRİŞ 
2019-2023 dönemini kapsayan Onbirinci Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde 

biraraya gelmiş olan Üretim ve Dış Ticaret Çalışma Grubu’nun 25 Aralık 2017 tarihinde 

gerçekleştirdiği ilk toplantıda grup üyelerinin dile getirdikleri değerli görüş ve öneriler, 

Çalışma Grubu raporunun birinci ara taslağında yeralmıştır. Çalışma Grubu’nun birinci ara 

taslak raporunun içeriği, 16 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen ikinci ve son toplantıda 

tartışılmış, toplantı esnasında ve sonrasında üyeler tarafından yazılı ve sözlü olarak aktarılan 

değerli görüş ve öneriler raporun nihai taslağına yansıtılmıştır.   

Türkiye’nin 2023 yılı perspektifinde hedeflediği büyüme ve ihracat rakamlarına 

ulaşması ve özellikle son 10 yıldır içinde bulunduğu “orta gelir tuzağı”ndan çıkabilmesi için 

seçilmiş ve öncelikli sektörlerde ileri teknolojili, diğer bir deyişle yüksek katma değerli ürün 

geliştirmesi, üretmesi ve ihraç etmesi öncelikli olmalıdır. Türkiye’de son 15-20 yıllık 

dönemde ileri teknolojinin toplam imalat sanayii ihracatındaki payı ortalama yaklaşık yüzde 3 

düzeyinde kalırken ekonomik açıdan dünya pazarlarında Türkiye’nin rakibi olan ülkelerde ise 

bu pay yüzde 10 ila 25 düzeylerindedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin dünya piyasalarında artık 

maliyet ve fiyat avantajı ile rekabet etmesinden ziyade kalite, teknolojik seviye ve satış 

sonrası nitelikli hizmet sunumu ile rekabet edebilmesinin yolları aranmalıdır. Bu raporda 

öncelikle üretim ve dış ticaret itibariyle mevcut durum tespiti yapılarak yaşanan sorunlar ve 

gereksinimler çerçevesinde çözüm önerileri ortaya konulmaktadır.  

Raporun Giriş bölümünü izleyen ilk bölümünde üretim ve dış ticarette mevcut durum 

analizi yapılırken, imalat sanayii sektörleri teknolojik yoğunluklarına göre ayrıştırılarak 

incelenmiştir. Mevcut durum analizlerinde öncelikli olarak Türkiye’nin hangi sektörlerde 

dünya pazarlarında rekabetçi konumda olduğu saptanmış ve ayrıca Türkiye’nin konumu diğer 

rakip ülkelerin konumları ile karşılaştırılmıştır. İmalat sanayii yanında Türkiye’nin hizmetler 

sektöründen gerçekleştirdiği ihracatın yapısı da bu bölümde tartışılmıştır. Mevcut durum 

tespiti kapsamında ayrıca Türkiye’nin imalat sanayii ve hizmetler sektörlerinden yaptığı 

ihracatın ileri ve geri bağlantılarının detaylı bir analizi sunulmuştur. Bu anlamda geri 

bağlantılar Türkiye’nin ihracatında yurtdışı katma değerin ağırlığını, ileri bağlantılar ise 

Türkiye’nin ihracatının dünya ülkelerinin ihracatına olan katkısını göstermektedir. Bu iki 

gösterge toplamda Türkiye’nin küresel değer zincirlerine ne oranda katıldığına da işaret 

etmektedir. Elde edilen bulgular son yıllarda Türkiye’nin küresel değer zincirlerine giderek 

daha fazla eklemlendiği yönündedir. Ancak, bu noktada Türkiye’nin hangi sektörlerde ve 
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hangi katmanlarda değer zincirlerine eklemlendiğini analiz etmek önem taşımaktadır. 

Türkiye’nin özellikle geri bağlantılarının artarak ihracatın yurtdışı katma değerinin diğer bir 

deyişle ithal edilen girdilerin katkısının giderek artmaya başladığı gözlenmektedir. Bu 

anlamda bu raporda Türkiye’nin cari açığının sürdürülebilir olma noktasından çıkarak kronik 

bir yapısal sorun haline dönüşmemesi adına çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

Raporun ikinci bölümünün izleyen alt bölümlerinde, önceki alt bölümleri tamamlayıcı 

olarak Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırım profili ile dış ticaretteki değişimlerden kaynaklı 

istihdam değişimlerinin de kısa birer analizi sunulmuştur. Mevcut durum analizinde daha 

sonra Türkiye’nin üretim ve dış ticaretinde gözlemlenen ve dile getirilen başlıca mevcut 

sorunlar ve bunların olası çözüm yolları ele alınmıştır. Raporda, Çalışma Grubu üyelerinin 

öncelikli olarak dile getirdikleri sorunlara yer verilmiştir. Buna göre Türkiye’nin üretim ve dış 

ticaretinde öncelikli sorunlar özel sektörün sermaye ve finansmana erişimi, verimlilik, devlet 

destek ve teşvik mekanizmalarının işlerliği, dış ticarette ek maliyetler ve bürokratik işlemler, 

eğitimli insangücüne erişim, AR&GE kapsamında üniversite-sanayi işbirliği ve tüm bunlara 

ek olarak üretim ve dış ticarette öncelikli stratejik sektörlerin belirlenmesi olarak tespit 

edilmiştir.  

Raporun üçüncü bölümünde ise Plan dönemine ait vizyon, perspektif ve hedefler 

belirlenmektedir. Belirlenen vizyon, perspektif ve hedefler, Türkiye’nin üretim ve dış ticarette 

karşı karşıya kaldığı mevcut sorunların çözüme ulaştırılarak uzun dönemli sağlıklı ve 

sürdürülebilir bir büyüme yakalamasına yardımcı olacaktır. Bu bölümde uzun vadeli dönemin 

vizyon ve perspektifleri sunulduktan sonra kısa ve orta dönem hedeflere ait uygulama 

yöntemleri ve politika değişiklikleri önerilmektedir. Çalışma Grubu tarafından, uzun dönem 

vizyon ve perspektifi olarak üretim ve dış ticarette yeni bir bakış açısı geliştirme, küresel 

değer zincirlerine yüksek katma değerli katmanlarda katılımın sağlanması ile yeni bir 

sistematik yapılanmaya geçiş, öncelikli olarak belirlenmiştir. Bu vizyon ve perspektifi 

gerçekleştirebilmek adına belirlenen hedefler ve bu hedeflere ulaşılması bağlamında 

uygulanacak strateji ve politika değişiklikleri ise Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın gözden 

geçirilerek etkin kullanılması, Gümrük Birliği Anlaşması’nın gözden geçirilmesi, Ticari 

İstihbarat biriminin kurulması, Dahilde İşleme Rejimi’nin gözden geçirilmesi, devlet teşvik 

sisteminin gözden geçirilmesi, bölgesel AR&GE koordinasyon merkezlerinin kurulması, e-

ticaret sisteminin yaygınlaştırılması, üretimde ‘çözüm ortakları’ anlayışının geliştirilmesi, ve 

nitelikli işgücü kaynağının artırılmasına yönelik tedbirler olarak sıralanabilir. Raporun Sonuç 

bölümünde ise genel bir değerlendirme ile Rapor sonlandırılmaktadır.    
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2 MEVCUT DURUM ANALİZİ 

1996 yılı başında Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması’nın 

yürürlüğe girmesi ve 2001 yılında yaşanan krizi izleyen süreçte uygulanan yapısal dönüşüm 

programı ile birlikte Türkiye’nin dış ticaret yapısında kayda değer değişimler gerçekleşmiştir. 

Buna göre 1996 sonrası dönem, Türkiye’nin küresel rekabete daha fazla sermaye-yoğun 

sektörler yoluyla katılma isteği ile tanımlanabilir. Aşağıda da bahsedilebileceği gibi 

Türkiye’de 1990’ların ortalarından 2000’li yılların ortalarına doğru tarım, gıda ve tekstil gibi 

emek yoğun, düşük teknolojili sektörlerde ihracatın önemini kaybetmesi ile orta-düşük 

teknolojili aramalı üretimi sektörlerinin ve özellikle otomotiv gibi orta-yüksek teknolojili 

sektörlerin önem kazanması dikkat çekicidir. Ancak 2008 yılı yazında yaşanan küresel 

finansal krizin Türkiye’nin en önemli dış ticaret ortaklarında iç talebi daraltması, Türkiye’nin 

ihracatını olumsuz etkilemiş, 2010 ve 2011 yıllarında bir toparlanma olsa da 2012 yılını 

izleyen dönemden itibaren Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir büyüme kaydedilememiştir 

(Şekil 1) . 

1996 sonrası dönemde Türkiye’nin küresel rekabete daha fazla sermaye yoğun 

sektörlerde katılması ve orta-düşük ve orta-yüksek teknolojili sektörlerde ihracatını artırması, 

beraberinde bu sektörlerde gerçekleştirilen ithalatın da artmasına neden olmuştur. Bu 

dönemde Türkiye’nin ithalatı ihracatından daha hızlı oranda büyüyerek Türkiye’nin gittikçe 

artan oranda dış ticaret açığı vermesine ve ithalatın GSYH içinde oranının ihracattan daha 

hızlı artmasına yol açmıştır (Şekil 2). Aşağıda da bahsedileceği gibi, Türkiye ihracatı her ne 

kadar düşük teknolojili sektörlerden daha yüksek teknolojili sektörlere yönelmiş olsa da, 

küresel değer zincirlerine eklemlenme sürecinde ihracatını sürdürebilmek için bu sektörlerde 

ara malı ve sermaye malı ithalatını da artırmak durumunda kalmıştır. Bu durum, Türkiye’nin 

küresel rekabette ve özellikle küresel değer zincirlerinde konumu hakkında bir fikir 

vermektedir. 
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Şekil  1: İhracat, ithalat ve GSYH yıllık büyüme oranları (yüzde)

Kaynak: TÜİK veritabanı 

Şekil  2: İhracat ve ithalatın GSYH içinde payı (yüzde) 

Kaynak: Dünya Bankası WDI veritabanı 

1996 yılı sonrasında Türkiye’nin dış ticaretinde özellikle ihracatta yaşanan belirgin 

dönüşüm, Şekil 3’de izlenebilir. 1996’dan sonra tarım ihracatının toplam ihracat içindeki 

payında yüzde 9’dan 2017 geçici verilerine göre yüzde 3’e düşüş görülmektedir. Bunun 

yanında özellikle 2000’li yıllarda taşocakçılığı sektöründen (ham mermer) Çin’e 
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gerçekleştirilen ihracatın önemli oranda artması, bu sektörün toplam içindeki oranını bir 

miktar artırmıştır. Ancak her durumda imalat sanayiinin toplam içindeki payı en yüksek pay 

olup, 1996’da yüzde 88’den 2017’de yüzde 94’e ulaşmıştır.  

Şekil  3: İhracat sektörel paylar

 

Kaynak: TÜİK veritabanı 

Türkiye’nin ithalatı ise yıllar içinde ağırlıklı olarak ortalama yüzde 80 dolayında imalat 

sanayiinden, yüzde 10 dolayında ise madencilik ve taşocakçılığı sektöründen 

gerçekleşmektedir (Şekil 4). Geriye kalan yüzde 10’luk pay, hizmetler ve tarım sektörlerinde 

paylaşılmaktadır. İthalatta sektörlerin yıldan yıla dağılımında önemli bir dönüşüm 

gözlenmemektedir. Türkiye ağırlıkla hammadde ve aşağıda bahsedileceği gibi imalat 

sanayiinden aramalı ve makine ve teçhizat ithalatı gerçekleştirmektedir. 
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Şekil  4: İthalat sektörel paylar

 

Kaynak: TÜİK veritabanı 

2.1 Teknolojik sınıflandırmaya göre1 Türkiye’nin imalat sanayii dış 

ticaretinde dönüşüm 

1996’da Gümrük Birliği Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi ve 2001’den sonra 

gerçekleştirilen yapısal reformlar sayesinde üretimde yaşanan dönüşümün yanısıra 2001’de 

Çin’in Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’ne katılması sonucunda dünya piyasalarında ilk olarak 

özellikle düşük teknolojili sektörlerde hakimiyet kazanması, Türkiye’nin dış ticaretinde de 

sektörel dönüşüme yol açmıştır. Çin’in 1992 sonrası dış dünyaya yönelik başlattığı “Açık 

Kapı” politikası ve paradigma değişikliği, uluslararası rekabet kapsamında emek-yoğun, 

düşük teknolojili sektörlerde kendisine yer bulabilen ülkeleri de dönüşüme zorlamıştır. 

Türkiye gibi emek yoğun ürünlerin pazarlarında rekabet gücüne sahip gelişmekte olan ülkeler, 

özellikle 2001’den sonra pazar paylarını Çin’e kaybetmişler ve farklı sektörlerde kendilerine 

yer arama yoluna gitmişlerdir. Bu dönüşüm Türkiye’nin imalat sanayii üretiminde ve özellikle 

imalat sanayii ihracatının sektörel kompozisyonunda açıkça görülebilir.  

 

 

                                                           
1 Teknolojik sınıflandırmaya göre imalat sanayi sektörlerinin sıralaması Ek-1’de sunulmuştur. 
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Şekil  5: Teknolojik sınıflandırmaya göre imalat sanayii ihracatı (toplam içinde pay) 

 

Kaynak: TÜİK veritabanı 

Şekil 5’ten görüleceği gibi 1990’ların ortaları itibariyle toplam içinde yüzde 60 

dolayında pay ile ihracatta baskın sektör grubu olan düşük teknolojili sektörler grubu, zaman 

içinde önemini yitirerek 2008 yılında yüzde 28 ile en düşük düzeyine ulaştıktan sonra tekrar 

artış eğilimine girerek 2017 itibariyle yüzde 34’e çıkmıştır. Bunun yanında, Türkiye’de imalat 

sanayii üretimindeki dönüşüme paralel olarak orta-düşük ve orta-yüksek teknolojili 

sektörlerin payı sürekli bir artış göstererek 1990’ların ortalarında yüzde 20’lerden günümüzde 

yüzde 30’lar dolayına ulaşmıştır (orta-düşük teknolojili sektörlerin payı 2017 itibariyle yüzde 

29 iken orta-yüksek teknolojili sektörlerin payı yüzde 34 olarak kaydedilmiştir). Bu ana 

sektör grupları içinde lokomotif sektörlerin ana metal sanayii ile otomotiv sanayii olduğu 

söylenebilir. 
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Şekil  6: Teknolojik sınıflandırmaya göre imalat sanayii ithalatı (toplam içinde pay) 

Kaynak: TÜİK veritabanı 

Türkiye’nin imalat sanayii ithalatında ise orta-yüksek ve orta-düşük teknolojili 

sektörlerin ağırlığı yıllar içinde yerini korumuştur. Buna göre özellikle 2000’li yılların 

başında Türkiye’nin sermaye-yoğun sektörlerde ihracata yönelmesiyle orta-düşük teknolojili 

aramalı üreten sektörlerden özellikle ana metal sanayiinden yaptığı ithalat hızlanarak artmış, 

bunun yanısıra 2008 yılına kadar kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer 

yakıtlar sektöründen yaptığı ithalat da hızla artış göstermiştir (Şekil 6). 

Türkiye’nin en önemli dış ticaret ortakları gözönüne alındığında, son yıllarda ilk sıraları 

Almanya, Çin, Rusya Federasyonu, İtalya, ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin aldığını 

görebiliriz. Ancak bu ülkelerin sıralaması, dış ticarete konu sektörlere göre değişim 

gösterebilmektedir. Örneğin Türkiye’nin ihracatında son yıllara kadar Almanya’nın tüm 

sektörlerde hakimiyeti sürerken, son yıllarda orta-düşük teknolojide Birleşik Krallık ve 

yüksek teknolojide ABD’ye yapılan ihracat öne çıkmıştır (Tablo 1). Diğer taraftan ithalatta 

dış ticaret ortakları sıralaması, Çin’in 2000’li yıllarda öneminin artması ile birlikte kayda 

değer bir dönüşüme uğramıştır (Tablo 2). Örneğin düşük teknolojili sektörlerde ithalatta 

2000’li yılların ortasına kadar Almanya ve İtalya ön sıraları paylaşırken, 2005 yılından 

itibaren Çin’den yapılan düşük teknolojili sektörler ithalatının payı, diğer ülke paylarını ikiye 
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katlamıştır. Çin’in 2001 yılından sonra dünya pazarlarında düşük teknolojili sektörlerde 

hakimiyet kazanması, Türkiye’de de bu sektörleri aynı yönde etkilemiştir. Yüksek teknolojili 

sektörlerden ithalatta ise 1990’lı yılların ortalarında ABD’nin hakimiyeti sürerken, 2000’li 

yılların başından itibaren Çin’in dışa açılım stratejisi ile birlikte bilgisayar, radyo, televizyon 

ile haberleşme cihazları sektörlerinde üretim ve montaj merkezine dönüşmesi, Türkiye’nin 

yüksek teknolojili sektör ithalatında en önemli dış ticaret ortağı haline gelmesine yol 

açmıştır.2 2017 yılı geçici verilerine göre Türkiye’nin bu sektörlerden yaptığı ithalatın yüzde 

38’i, sadece Çin’den yapılmaktadır. Diğer taraftan orta-düşük teknolojili sektörlerden ithalatta 

Rusya Federasyonu’nun, orta-yüksek teknolojili sektörlerden ithalatta ise Almanya’nın 

hakimiyeti görülmektedir ve bu durum yılları içinde farklılık göstermemiştir. 

 
Tablo 1: İmalat sanayii ihracatı, en önemli dış ticaret ortakları sıralaması (toplam içinde pay, %) 

  1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017(*) 
Toplam        
Almanya 23.3 18.6 12.9 10.1 9.3 9.8 9.7 
İngiltere 5.2 7.3 8.1 6.4 7.3 8.2 6.1 
ABD 7.0 11.3 6.7 3.3 4.4 4.6 5.6 
İtalya 6.7 6.4 7.6 5.7 4.8 5.3 5.3 
Çin  0.3 0.3 0.7 2.0 1.7 1.6 1.9 
Rusya Fed. 5.7 5.7 3.2 4.1 2.5 1.2 1.6 
Düşük teknoloji        
Almanya 31.1 25.4 18.1 14.8 10.8 10.6 10.4 
Birleşik Kralık 5.9 9.5 10.4 7.9 7.0 6.6 6.3 
ABD 8.4 14.0 8.1 3.4 3.8 4.2 4.6 
Italya 3.8 4.0 5.1 4.8 3.7 3.6 3.5 
Rusya Fed. 7.1 2.3 3.3 4.8 2.1 0.7 1.1 
Çin 0.0 0.1 0.2 0.5 0.7 0.7 0.8 
Orta-düşük teknoloji        
Almanya 9.0 8.4 6.6 5.7 6.0 6.4 6.5 
ABD 6.1 10.4 10.1 3.4 5.3 5.5 6.5 
Birleşik Krallık 4.0 4.9 4.1 4.1 6.6 11.9 4.9 
Italya 9.9 11.1 7.0 4.2 3.3 3.3 3.8 
Rusya Fed. 3.8 1.7 2.1 2.0 1.5 0.8 1.0 
Çin 0.2 1.0 0.7 0.4 0.4 0.6 0.6 

                                                           
2 Türkiye ile Çin arasında 2012 yılında yapılan (en çok ihracatı ve ithalatı yapılan 5’er ürün arasından) en pahalı 
ithalat ve ihracat arasında kilogram başına dolar fiyatı arasında yaklaşık 390 kat vardır. Türkiye kilogramı 1.46 
ABD doları olan “kurşun cevherleri ve konsantreleri” ihraç ederken, kilogramı 569.5 ABD doları olan 
“radyo/televizyon yayını için verici cihazlar” ithal etmektedir. Türkiye’nin katma değeri düşük ürün ihracatı ile 
istenilen iktisadi hedeflere ulaşılması mümkün değildir. Bu yapı değişmedikçe cari açığın da azalması mümkün 
değildir. 
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Orta-yüksek teknoloji        
Almanya 15.5 15.7 11.2 10.2 11.0 12.2 11.8 
İtalya 12.2 8.7 9.9 8.3 6.5 8.3 8.4 
Birleşik Krallık 5.3 5.1 8.2 7.3 9.4 8.1 8.4 
ABD 3.3 4.4 2.0 2.6 3.7 3.4 4.4 
Rusya Fed. 6.6 2.6 3.8 4.0 2.1 1.4 1.7 
Çin 0.9 0.2 0.7 1.2 1.0 0.8 1.0 
Yüksek teknoloji        
ABD 3.2 18.4 6.1 10.8 12.5 13.2 19.2 
Almanya 26.6 11.6 19.4 13.2 13.8 14.4 4.4 
Birleşik Krallık 7.8 10.0 16.2 14.5 10.7 8.7 1.1 
İtalya 0.9 2.3 7.0 5.0 4.6 4.6 1.6 
Çin 0.1 0.1 0.1 0.4 1.2 1.3 0.1 
Rusya Fed. 4.2 0.7 1.0 0.7 0.8 0.4 1.1 

(*) Geçici veri.  Kaynak: TÜİK veritabanı 

Tablo 2: İmalat sanayii ithalatı, en önemli dış ticaret ortakları sıralaması (toplam içinde pay, %) 

    1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017(*) 
Toplam        
Çin 1.5 2.5 5.9 9.3 12.0 12.8 10.1 
Almanya 15.5 13.2 11.7 9.5 10.3 10.8 9.0 
Rusya Fed. 5.8 7.1 11.1 11.6 9.8 7.6 8.3 
ABD 10.4 7.2 4.6 6.6 5.4 5.5 5.2 
İtalya 8.9 7.9 6.5 5.5 5.1 5.1 4.8 
Birleşik Krallık 5.1 5.0 4.0 2.5 2.7 2.7 2.7 
Düşük teknoloji        
Çin 5.8 6.6 13.6 20.1 18.5 17.5 16.1 
İtalya 7.7 12.4 10.7 7.0 7.0 6.7 7.1 
Rusya Fed. 5.5 4.9 2.5 2.3 6.1 6.3 4.4 
Almanya 9.0 11.1 8.1 6.9 5.5 5.6 5.6 
ABD 9.1 8.3 5.1 5.7 4.8 4.2 4.2 
Birleşik Krallık 5.0 5.0 2.5 1.2 1.5 1.5 1.5 
Orta-düşük teknoloji        
Rusya Fed. 9.1 13.5 16.2 23.3 14.0 12.5 12.4 
Çin 1.1 2.3 3.2 5.7 9.8 8.5 5.4 
Almanya 13.3 11.3 8.2 5.6 6.7 7.1 5.6 
İtalya 11.1 8.4 5.5 6.3 5.8 4.6 4.5 
ABD 3.2 2.3 1.9 2.0 2.7 2.8 3.2 
Birleşik Krallık 3.5 3.4 2.1 1.1 2.0 1.4 1.6 
Orta-yüksek teknoloji        
Almanya 24.7 22.3 20.1 18.6 19.3 18.8 17.3 
Çin 0.7 1.5 4.9 9.9 12.1 12.2 12.3 
İtalya 14.5 11.6 9.5 8.2 7.6 7.8 7.5 
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Birleşik Krallık 6.5 5.5 6.6 4.2 4.1 4.2 4.3 
ABD 7.1 4.6 3.7 4.0 3.8 3.4 3.3 
Rusya Fed. 2.3 1.4 1.4 1.3 1.1 1.0 1.1 
Yüksek teknoloji        
Çin 1.5 4.5 15.4 20.7 27.8 31.2 38.2 
ABD 30.6 15.6 9.4 19.0 13.5 14.7 13.0 
Almanya 13.7 10.1 12.4 8.5 10.1 9.9 8.7 
İtalya 4.7 5.3 5.3 3.9 2.9 3.0 3.5 
Birleşik Krallık 8.5 10.6 5.5 3.5 2.2 2.2 2.6 
Rusya Fed. 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

(*) Geçici. Veri. Kaynak: TÜİK veritabanı 

2.2 İmalat sanayii dış ticaretinde açıklanmış rekabet üstünlüğü analizi 

Türkiye’nin imalat sanayiinde farklı teknolojik yoğunluğa sahip sektörlerin dış ticarette 

rekabet güçlerini zaman içinde karşılaştırabilmek amacıyla Vollrath (1991) tarafından 

geliştirilen açıklanmış rekabet üstünlüğü endeksine (Revealed Competitive Advantage-RCA) 

başvurulmuştur. Vollrath RCA endeksi, her ne kadar Balassa (1965) açıklanmış mukayeseli 

üstünlükler (revealed comparative advantage-RCA) endeksine dayansa da, Balassa RCA gibi 

sadece ihracat performansı değil de net ihracat performansını göz önüne aldığından, bu 

endekse görece daha açıklayıcıdır. Vollrath’ın açıklanmış rekabet üstünlüğü endeksi aşağıdaki 

şekilde hesaplanabilir: 
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Burada a endeksi söz konusu sektörü, i endeksi söz konusu ülkeyi, n endeksi a dışındaki 

tüm diğer sektörleri, r ise i dışındaki tüm diğer ülkeleri göstermektedir. Lederman vd. (2008), 

Vollrath’ın yukarıda verilen RCA endeksinin  ülkelerarası karşılaştırılabilir olabilmesi için, 

endeksi aşağıdaki şekilde ülke/yıl ortalamaları ile normalize etmiştir: 
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ˆ  

Burada N, toplam sektör sayısına işaret etmektedir. İzleyen tablolarda, Lederman vd. 

(2008) tarafından geliştirilmiş normalize RCA endeksi kullanılmıştır. i
aACR ˆ  endeksinin 

pozitif değeri, i ülkesinin a sektöründe açıklanmış rekabet üstünlüğü olduğuna işaret eder. 
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Türkiye’nin 1995 yılından bu yana dünya pazarlarında özellikle düşük teknolojili ve 

orta-düşük teknolojili sektörler kapsamında yer bulduğunu söyleyebiliriz (Tablo 3). 1995-

2016 yılları arasında düşük teknolojili tütün ürünleri, tekstil ürünleri, giyim eşyası, dericilik 

ve deri eşyalar ile mobilya ve bys imalat sanayii ürünleri (oyuncak, gibi) üretiminde 

Türkiye’nin dünya pazarlarında açıklanmış rekabet üstünlüğü devam etmiştir. Bunun yanında 

plastik ve kauçuk ürünleri, metalik olmayan diğer ürünler (seramik, cam, gibi), ana metal 

sanayi ile (makina ve teçhizatı hariç) metal eşya sanayi alanlarında da rekabet edebilmiştir. 

Düşük ve orta-düşük teknolojili sektörlere ek olarak, bir orta-yüksek teknolojili sektör olan 

(bys) makina ve techizat sektöründe ise 2005 yılını izleyen dönemde rekabet gücü 

kazanılmıştır. Son 20 yılda Türkiye’nin sektörel rekabet üstünlüğü özellikle düşük ve orta-

düşük teknolojilerde görülmekle birlikte, mobilya sektörü dışındaki sektörlerde bu gösterge 

azalma eğilimindedir. Bu sektörlerde rekabet üstünlüğü azalırken bu azalma diğer sektörlerde 

telafi edilememiştir (Bys makina ve teçhizatta görülen bir miktar artış haricinde). Türkiye’nin 

dünya pazarlarında (2005 ve 2010 yıllarında radyo, televizyon, haberleşme techizatı ve 

cihazları sektöründe, az miktarda da olsa, elde ettiği rekabet üstünlüğü haricinde) yüksek 

teknolojili sektörlerde ise rekabet gücünün olmadığı söylenebilir.  

Tablo 3 Türkiye’nin dünya pazarında yıllara göre değişen açıklanmış rekabet üstünlüğü endeksi 

  1995 2000 2005 2010 2015 2016 
 Düşük teknoloji  
Gıda ürünleri ve içecek -0.69 -0.48 -0.53 -0.39 -0.38 -0.33 
Tütün ürünleri 2.55 1.91 1.13 2.02 1.89 2.05 
Tekstil ürünleri 2.32 2.38 1.89 1.50 1.67 1.75 
Giyim eşyası 5.75 4.04 3.28 2.17 1.94 2.12 
Dericilik ve deri eşyalar 1.03 0.51 0.27 0.45 0.47 0.68 
Ağaç, hasır ve mantar ürünleri (mobilya 
hariç) 

1.03 0.01 0.08 0.16 -0.04 0.19 

Kağıt ve kağıt ürünleri -0.70 -0.59 -0.13 0.09 0.32 0.28 
Basım ve yayım; plak, kaset vb. -0.13 -0.70 -0.52 -0.06 0.30 0.31 
Mobilya ve bys ürünler 0.74 1.29 1.43 1.34 1.61 1.78 
 Orta-düşük teknoloji  
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol 
ürünleri ve nükleer yakıtlar 

-1.09 -1.11 -0.46 -0.27 -1.45 -0.90 

Plastik ve kauçuk ürünleri 0.97 0.62 0.89 1.10 0.91 0.82 
Metalik olmayan diğer mineral ürünler 1.72 1.90 1.67 1.67 1.06 1.07 
Ana metal sanayi 1.56 0.78 0.10 0.92 0.82 0.76 
Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı 
hariç) 

0.86 0.84 1.26 1.31 1.02 0.79 

Deniz taşıtları -1.14 0.44 -0.98 -0.74 0.21 0.55 
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 Orta-yüksek teknoloji  
Tıpta ve eczacılıkta kullanılan kimyasal 
ve bitkisel kaynaklı ürünler dışındaki 
kimyasallar 

-0.53 -1.02 -1.30 -1.03 -1.04 -1.06 

Bys elektrikli mekina ve cihazlar -0.98 -0.72 -0.29 0.17 0.05 -0.08 
Motorlu kara taşıtı ve römorklar 0.61 0.19 -0.27 -0.02 0.02 -0.10 
Bys makine ve teçhizat 0.36 -0.44 0.52 0.70 0.52 0.64 
Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile 
vagonları 

0.53 -0.17 -1.03 -0.38 -1.18 -1.30 

Bys ulaşım araçları -2.27 -2.84 -0.53 -3.13 -0.96 -1.72 
 Yüksek teknoloji  
Tıpta ve eczacılıkta kullanılan kimyasal 
ve bitkisel kaynaklı ürünler 

-0.97 -1.23 -1.57 -1.30 -0.98 -1.03 

Büro, muhasebe ve bilgi işleme 
makinaları 

-3.01 -2.22 -2.82 -2.58 -2.24 -2.28 

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı 
ve cihazları 

-0.17 -0.43 0.52 0.06 -0.76 -1.08 

Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat -2.02 -1.91 -1.94 -1.51 -1.22 -1.27 
Hava ve uzay taşıtları -6.33 -1.07 -0.69 -2.25 -2.55 -2.65 

Kaynak: UN-Comtrade veritabanı ve kendi hesaplamalarımız 

Türkiye’nin AB-15 ülkeleri 3  ile olan dış ticaretinde açıklanmış rekabet üstünlüğü 

incelendiğinde, yılları içinde tekstil, giyim eşyası, dericilik ve deri eşyalar ile mobilya  ve bys 

ürünler sektörlerinde rekabet üstünlüğünün devam ettiği, hatta bu rekabet üstünlüğünün dünya 

pazarlarında elde ettiği rekabet üstünlüğüne göre daha güçlü olduğu görülebilir (Tablo 4). 

Dünya pazarlarında olduğu gibi AB-15 pazarında da kok kömürü, rafine edilmiş petrol 

ürünleri ve nükleer yakıtlar sektörü dışındaki orta-düşük teknolojili ara malları sektörlerinde 

Türkiye’nin rekabet üstünlüğü son 20 yılda devam etmiş, ayrıca son 15 yılda deniz taşıtları 

sektöründe de Türkiye AB-15 pazarında rekabet gücü sağlamıştır. Türkiye’nin dünya 

pazarında olduğu gibi (bys) makina ve teçhizat sektöründe son on yılda görülen rekabet gücü, 

bir miktar daha güçlü olarak AB-15 pazarında da gözlenmiştir. Bu orta-yüksek teknolojili 

sektöre ek olarak, AB-15 pazarında Türkiye’nin son 20 yılda özellikle demiryolu ve tramvay 

lokomotifleri ile vagonları sektöründe de rekabet edebildiğini görüyoruz. Motorlu kara 

taşıtları sektöründe ise 1995 ile 2000 yıllarında kaydedilen rekabet üstünlüğü, 2005 yılından 

sonra kaybedilmiştir. Yüksek teknolojili sektörlerden radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı 

ve cihazları sektöründe ise özellikle 2005 yılını izleyen dönemde Türkiye AB-15 pazarında 

önemli derecede rekabet gücü kaydetmiştir. Türkiye’nin bu sektörde elde ettiği rekabet gücü, 

                                                           
3 Almanya, Avusturya, Belçika-Lüksemburg, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İtalya, 
İspanya, İsveç, Portekiz, Yunanistan.   
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sıralamada en yüksek rekabet üstünlüğü kaydeden giyim eşyası ve tekstil ürünleri 

sektörlerinden sonra üçüncü sırayı almıştır. 

Tablo 4: Türkiye’nin AB-15 pazarında yıllara göre değişen açıklanmış rekabet üstünlüğü endeksi 

  1995 2000 2005 2010 2015 2016 
 Düşük teknoloji  
Gıda ürünleri ve içecek -0.96 -0.46 -0.95 -0.80 -1.02 -1.02 
Tütün ürünleri 2.75 -3.14 -3.91 -2.47 -1.88 -0.81 
Tekstil ürünleri 3.38 3.14 2.94 2.95 2.67 2.71 
Giyim eşyası 5.89 4.38 4.31 4.19 3.72 3.91 
Dericilik ve deri eşyalar 0.93 0.30 0.78 1.05 0.51 0.68 
Ağaç, hasır ve mantar ürünleri (mobilya 
hariç) 

0.98 -0.56 -0.83 -1.14 -0.68 -0.42 

Kağıt ve kağıt ürünleri -1.20 -1.53 -1.34 -0.95 -0.84 -0.74 
Basım ve yayım; plak, kaset vb. 0.19 -0.64 -0.83 -0.09 0.24 0.24 
Mobilya ve bys ürünler 0.66 1.01 1.31 1.01 0.57 0.84 
Orta düşük teknoloji  
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol 
ürünleri ve nükleer yakıtlar 

-1.82 -0.09 -0.76 -0.84 -0.05 -0.42 

Plastik ve kauçuk ürünleri 0.67 0.56 0.64 0.88 0.66 0.65 
Metalik olmayan diğer mineral ürünler 1.36 1.67 1.41 1.25 0.84 0.78 
Ana metal sanayi 0.75 1.38 0.66 0.35 0.37 1.07 
Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı 
hariç) 

0.43 0.85 0.94 1.08 0.66 0.60 

Deniz taşıtları -2.01 0.50 1.10 0.51 0.27 0.13 
Orta yüksek teknoloji  
Tıpta ve eczacılıkta kullanılan kimyasal 
ve bitkisel kaynaklı ürünler dışındaki 
kimyasallar 

-0.49 -1.12 -1.59 -1.37 -1.44 -1.44 

Bys elektrikli mekina ve cihazlar -1.25 -0.75 -0.40 -0.07 -0.25 -0.26 
Motorlu kara taşıtı ve römorklar 0.32 0.19 -0.24 -0.23 -0.40 -0.54 
Bys makine ve teçhizat 0.27 -0.35 0.59 0.82 0.53 0.78 
Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile 
vagonları 

1.55 0.66 1.22 1.34 0.57 0.43 

Bys ulaşım araçları -1.60 -1.82 -1.37 -3.72 -0.84 -2.23 
Yüksek teknoloji  
Tıpta ve eczacılıkta kullanılan kimyasal 
ve bitkisel kaynaklı ürünler 

-1.59 -1.54 -1.84 -1.94 -2.85 -3.14 

Büro, muhasebe ve bilgi işleme 
makinaları 

-2.88 -1.72 -1.92 -0.78 -0.68 -0.90 

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı 
ve cihazları 

0.24 -0.06 1.73 1.81 1.98 1.70 

Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat -1.65 -1.92 -2.00 -1.64 -1.63 -1.61 
Hava ve uzay taşıtları -4.92 1.04 0.38 -1.21 -1.03 -0.98 

Kaynak: UN-Comtrade veritabanı ve kendi hesaplamalarımız 
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2.2.1 Türkiye’nin dünya piyasalarında diğer ülkelere göre konumu 

Türkiye’nin dünya piyasalarında rekabet ettiği diğer bölge ülkeleri (Çek Cumhuriyeti, 

Macaristan, Polonya, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya) ile rekabet gücü 

karşılaştırıldığında, 2016 yılı itibariyle düşük teknolojili sektörlerden tütün ürünleri, tekstil 

ürünleri, giyim eşyası, dercilik ve deri eşyalar ile mobilya gibi sektörlerde en yüksek rekabet 

endeksine sahip olduğu görülmektedir (Tablo 5). Aynı şekilde orta-düşük teknolojili ara 

mallar sektörlerinde de dünya pazarında bölge ülkelere göreceli üstünlük sağlanmıştır. Ancak, 

Türkiye 2016 yılı itibarıyle orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde çoğunlukla rekabet 

gücü kaybına uğramıştır; her ne kadar (bys) makina ve teçhizat sektöründe rekabet gücü olsa 

da, diğer bazı bölge ülkelerine kıyasla daha düşüktür. Türkiye 1990’ların ortalarından itibaren 

imalat sanayiinde dönüşüm yaşasa da, bölgedeki benzer diğer ülkelerin de aynı dönüşümü 

gerçekleştirmesi ile Türkiye’nin rekabet konumunda önemli bir değişiklik olmamıştır. 

Tablo 5: Türkiye ve bölge ülkelerinin dünya piyasalarında karşılaştırmalı açıklanmış rekabet 
endeksleri, 2016 yılı 

Türkiye Çek  
Cum. Macaristan Polonya Romanya Slovak  

Cum. Slovenya

 Düşük teknoloji 
Gıda ürünleri ve 
içecek -0.33 -0.40 0.93 -0.19 -0.18 -0.12 -0.32 

Tütün ürünleri 2.05 0.76 -0.60 1.96 1.81 -3.00 -3.61 
Tekstil ürünleri 1.75 -0.15 -0.56 -0.76 -0.81 -0.19 -0.10 
Giyim eşyası 2.12 -0.37 -0.65 -0.35 0.87 0.12 -0.77 
Dericilik ve deri 
eşyalar 0.68 -0.32 -0.37 -0.54 0.39 0.63 -0.18 

Ağaç, hasır ve 
mantar ürünleri 
(mobilya hariç) 

0.19 0.52 0.35 1.00 1.20 0.69 0.51 

Kağıt ve kağıt 
ürünleri 0.28 -0.05 -0.06 0.00 -1.10 0.66 0.45 

Basım ve yayım; 
plak, kaset vb. 0.31 0.40 0.39 1.16 -0.11 0.67 0.72 

Mobilya ve bys 
ürünler 1.78 0.15 0.01 0.82 0.59 -0.06 0.44 

 Orta-düşük teknoloji 
Kok kömürü, rafine 
edilmiş petrol 
ürünleri ve nükleer 
yakıtlar 

-0.90 -0.45 0.11 0.50 -0.72 -0.79 -1.94 

Plastik ve kauçuk 
ürünleri 0.82 -0.08 0.21 0.10 -0.06 0.59 0.42 

Metalik olmayan
diğer mineral ürünler 1.07 0.37 0.23 0.17 -0.74 0.34 0.31 
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Ana metal sanayi 0.76 -0.53 -0.87 -0.48 -0.37 0.55 -0.01 
Metal eşya sanayi 
(makine ve teçhizatı 
hariç) 

0.79 0.24 -0.47 0.15 -0.46 0.26 0.61 

Deniz taşıtları 0.55 -0.73 -1.58 -0.51 2.86 -0.57 0.08 
 Orta-yüksek teknoloji 
Tıpta ve eczacılıkta 
kullanılan kimyasal 
ve bitkisel kaynaklı 
ürünler dışındaki 
kimyasallar 

-1.06 -0.68 -0.10 -0.60 -1.06 -0.01 -0.22 

Bys elektrikli mekina 
ve cihazlar -0.08 0.23 -0.23 -0.15 -0.24 0.52 0.43 

Motorlu kara taşıtı ve 
römorklar -0.10 0.15 0.38 -0.04 0.63 0.17 0.77 

Bys makine ve 
teçhizat 0.64 0.77 0.92 0.16 0.52 1.23 0.29 

Demiryolu ve 
tramvay 
lokomotifleri ile 
vagonları 

-1.30 -0.44 0.87 -0.45 0.46 -0.22 0.52 

Bys ulaşım araçları -1.72 0.93 0.05 0.13 0.10 0.52 0.45 
 Yüksek teknoloji 
Tıpta ve eczacılıkta 
kullanılan kimyasal 
ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

-1.03 -0.60 0.23 -0.86 -1.29 -0.79 1.05 

Büro, muhasebe ve 
bilgi işleme 
makinaları 

-2.28 0.06 0.16 -0.24 -1.14 0.25 -0.51 

Radyo, televizyon, 
haberleşme teçhizatı 
ve cihazları 

-1.08 -0.03 0.27 -0.40 -1.11 0.85 -0.17 

Tıbbi aletler; hassas 
optik aletler ve saat -1.27 -0.02 0.00 -0.56 -0.25 -1.30 0.29 

Hava ve uzay taşıtları -2.65 0.28 0.40 -0.01 0.22 -0.99 0.49 

Kaynak: UN-Comtrade veritabanı ve kendi hesaplamalarımız 

Aynı şekilde, Tablo 6’da dünya pazarlarında Türkiye’nin rekabet içinde olduğu BRICS 

ülkelerine kıyasla 2016 yılı itibariyle rekabet konumuna bakıldığında, ancak orta-düşük 

teknolojili ara malları sektörlerinden olan plastik ve kauçuk ürünleri, metalik olmayan diğer 

mineral ürünler ile (makine ve teçhizatı hariç) metal eşya sanayinde rekabet üstünlüğünü 

koruduğu görülebilir. Özellikle tekstil, giyim eşyası, mobilya gibi düşük teknolojili 

sektörlerde bölge ülkelere kıyasla varolan rekabet üstünlüğünün BRICS ülkelerine kıyasla 

kaybolduğu, dünya pazarları kapsamında Hindistan’ın öne çıktığı söylenebilir.     
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Tablo 6: Türkiye ve BRICS ülkelerinin dünya piyasalarında karşılaştırmalı açıklanmış rekabet 
endeksleri, 2016 yılı 

  Türkiye Brezilya Çin Güney 
Afrika Hindistan Rusya 

Düşük teknoloji  
Gıda ürünleri ve içecek -0.33 1.54 -1.25 0.36 -1.08 0.14 
Tütün ürünleri 2.05 1.30 -0.52 1.44 2.51 2.11 
Tekstil ürünleri 1.75 -1.07 1.50 -0.76 1.87 -1.35 
Giyim eşyası 2.12 -1.71 2.85 -0.81 3.48 -1.84 
Dericilik ve deri eşyalar 0.68 2.11 1.03 -0.07 1.85 -0.69 
Ağaç, hasır ve mantar ürünleri 
(mobilya hariç) 0.19 3.42 -0.94 1.08 -1.44 1.77 

Kağıt ve kağıt ürünleri 0.28 1.33 -0.79 0.93 -0.93 0.94 
Basım ve yayım; plak, kaset vb. 0.31 0.39 0.47 0.36 0.69 -0.22 
Mobilya ve bys ürünler 1.78 -0.24 1.10 0.41 2.10 0.18 
Orta-düşük teknoloji  
Kok kömürü, rafine edilmiş 
petrol ürünleri ve nükleer 
yakıtlar 

-0.90 -1.46 -1.69 0.21 -3.14 2.77 

Plastik ve kauçuk ürünleri 0.82 -0.34 0.40 -0.28 0.26 -0.11 
Metalik olmayan diğer mineral 
ürünler 1.07 0.76 0.81 0.09 -0.23 0.71 

Ana metal sanayi 0.76 1.77 -1.15 2.41 -0.84 3.16 
Metal eşya sanayi (makine ve 
teçhizatı hariç) 0.79 0.34 1.05 0.50 0.38 -0.12 

Deniz taşıtları 0.55 0.89 0.92 0.19 -1.41 -1.02 
Orta-yüksek teknoloji  
Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler dışındaki kimyasallar 

-1.06 -0.93 -1.32 0.32 -0.44 1.02 

Bys elektrikli mekina ve cihazlar -0.08 -0.48 -0.23 -0.59 -0.81 -1.18 
Motorlu kara taşıtı ve römorklar -0.10 -0.67 0.09 -0.67 -0.52 -0.50 
Bys makine ve teçhizat 0.64 0.27 -1.39 1.24 0.99 -0.88 
Demiryolu ve tramvay 
lokomotifleri ile vagonları -1.30 -1.03 2.36 -1.04 1.25 -1.55 

Bys ulaşım araçları -1.72 -0.33 0.00 -0.97 -0.86 1.35 
Yüksek teknoloji  
Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

-1.03 -1.48 -1.33 -0.89 1.75 -1.67 

Büro, muhasebe ve bilgi işleme 
makinaları -2.28 -2.17 1.01 -1.39 -2.26 -1.88 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları -1.08 -2.07 0.97 -1.10 -2.40 -1.15 

Tıbbi aletler; hassas optik aletler 
ve saat -1.27 -1.67 -1.21 -0.77 -1.04 -0.02 

Hava ve uzay taşıtları -2.65 1.53 -2.74 -0.19 0.27  
Kaynak: UN-Comtrade veritabanı ve kendi hesaplamalarımız. 
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2.2.2 Türkiye’nin AB-15 pazarında diğer ülkelere göre konumu 

Tablo 7’de verildiği üzere Türkiye’nin AB-15 piyasasında rekabet konumu bölge 

ülkeleri ile karşılaştırıldığında, yine tekstil ve giyim eşyası ile plastik ve kauçuk, metalik 

olmayan diğer mineral ürünler yanında (daha önceki rekabet konumundan farklı olarak) ana 

metal sanayi sektörlerinde üstünlüğü olduğu söylenebilir. Türkiye dış ticarette her ne kadar 

orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde bölge ülkelerine göre rekabet gücü sağlayamasa 

da, 2016 yılı itibariyle radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları sektöründe bölge 

ülkeleri içinde en yüksek rekabet endeksine sahip Slovak Cumhuriyeti’nden sonra ikinci 

sırayı almaktadır. Türkiye’nin 2016 yılı itibariyle yüksek teknolojili sektörler içinde sadece bu 

sektörde rekabet üstünlüğü göstermesi ve AB-15 piyasalarında önemli varlık göstermiş olması, 

dikkate değerdir. Bu bağlamda Türkiye’nin bu sektörde üretim ve AR&GE destek ve 

teşviklerine öncelik vermesi, Türkiye’nin dış rekabetteki konumunu güçlendirecektir.  

Tablo 7: Türkiye ve bölge ülkelerinin AB-15 piyasalarında karşılaştırmalı açıklanmış rekabet 
endeksleri, 2016 yılı 

Türkiye Çek Cum. Macaristan Polonya Romanya Slovak 
Cum. Slovenya 

 Düşük teknoloji 
Gıda ürünleri ve 
içecek -1.02 -0.84 0.80 -0.69 -0.33 -1.01 -0.54 

Tütün ürünleri -0.81 1.26 0.07 1.45 2.00 -3.01 -5.88 
Tekstil ürünleri 2.71 -0.34 -0.79 -0.40 -0.89 -0.29 -0.12 
Giyim eşyası 3.91 0.52 -0.74 0.85 1.23 0.73 -1.15 
Dericilik ve deri 
eşyalar 0.68 -0.14 -0.28 -0.66 0.48 1.21 -0.62 

Ağaç, hasır ve 
mantar ürünleri 
(mobilya hariç) 

-0.42 0.60 0.58 1.37 0.95 0.86 0.82 

Kağıt ve kağıt 
ürünleri -0.74 -0.76 -0.95 -0.57 -1.72 0.08 -0.42 

Basım ve yayım; 
plak, kaset vb. 0.24 0.11 0.60 0.94 -0.04 0.47 1.12 

Mobilya ve bys 
ürünler 0.84 0.48 0.03 1.11 1.02 0.30 1.29 

Orta-düşük 
teknoloji 
Kok kömürü, 
rafine edilmiş 
petrol ürünleri ve 
nükleer yakıtlar 

-0.42 0.25 0.59 1.51 0.14 -1.68 -1.71 

Plastik ve kauçuk 
ürünleri 0.65 -0.46 0.01 -0.20 -0.34 0.25 0.40 
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Metalik olmayan 
diğer mineral 
ürünler 

0.78 0.12 0.37 0.02 -0.52 0.22 0.26 

Ana metal sanayi 1.07 -0.89 -1.14 -0.88 -0.72 -0.13 0.41 
Metal eşya sanayi 
(makine ve 
teçhizatı hariç) 

0.60 -0.02 -0.61 -0.17 -0.65 -0.10 0.72 

Deniz taşıtları 0.13 -0.15 -2.20 -0.62 2.82 -0.11 -0.67 
 Orta-yüksek 
teknoloji  
Tıpta ve 
eczacılıkta 
kullanılan 
kimyasal ve 
bitkisel kaynaklı 
ürünler dışındaki 
kimyasallar 

-1.44 -1.37 -0.72 -1.13 -1.82 -0.61 -0.14 

Bys elektrikli 
mekina ve 
cihazlar 

-0.26 -0.23 0.84 -0.63 0.41 -0.75 0.90 

Motorlu kara 
taşıtı ve 
römorklar 

-0.54 0.12 0.24 0.06 0.71 0.16 1.07 

Bys makine ve 
teçhizat 0.78 0.53 1.04 -0.16 0.21 1.16 0.69 

Demiryolu ve 
tramvay 
lokomotifleri ile 
vagonları 

0.43 -0.17 1.95 -0.40 0.89 -1.15 0.75 

Bys ulaşım 
araçları -2.23 0.47 -0.48 0.08 0.01 1.31 1.14 

Yüksek teknoloji   
Tıpta ve 
eczacılıkta 
kullanılan 
kimyasal ve 
bitkisel kaynaklı 
ürünler 

-3.14 -1.00 -0.58 -1.40 -1.65 -1.17 0.29 

Büro, muhasebe 
ve bilgi işleme 
makinaları 

-0.90 0.99 0.53 0.76 -1.05 1.71 -0.32 

Radyo, televizyon, 
haberleşme 
teçhizatı ve 
cihazları 

1.70 0.91 0.39 1.07 -0.78 2.78 -0.34 

Tıbbi aletler; 
hassas optik 
aletler ve saat 

-1.61 -0.31 -0.12 -0.30 -0.39 -0.86 1.13 

Hava ve uzay 
taşıtları -0.98 0.31 0.57 -1.00 0.01 -0.37 0.92 

Kaynak: UN-Comtrade veritabanı ve kendi hesaplamalarımız 
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Diğer taraftan, AB-15 pazarında BRICS ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin 

tekstil ve giyim eşyası gibi düşük teknolojili sektörlerde sahip olduğu rekabet gücü, yine 

dünya pazarlarında gerçekleştiği gibi Hindistan’a kaybedilmiştir (Tablo 8). Ancak, yine 

dikkat çeken bir şekilde Türkiye’nin AB-15 piyasalarında radyo, televizyon, haberleşme 

teçhizatı ve cihazları sektöründe Çin’den sonra en yüksek ikinci rekabet endeksini kaydettiği 

görülmektedir. Çin, BRICS ülke grubunda en yüksek rekabet endeksine sahip olsa da, 

incelenen tüm ülkeler kapsamında bu sektörde ve pazarda halen Slovak Cumhuriyeti en üst 

sırayı korumaktadır. Ancak, ülke grupları değişse de, Türkiye’nin AB-15 piyasasında bu orta-

yüksek teknolojili sektörde en önemli ikinci rekabetçi konumunu koruyor olması, dikkate 

değer bir durumdur. 

Tablo 8: Türkiye ve BRICS ülkelerinin AB-15 piyasalarında karşılaştırmalı açıklanmış rekabet 
endeksleri, 2016 yılı 

Türkiye Brezilya Çin G. 
Afrika Hindistan Rusya

 Düşük teknoloji 
Gıda ürünleri ve içecek -1.02 0.94 -0.79 0.97 -0.54 -0.56 
Tütün ürünleri -0.81 -0.20 -1.48 -0.16 -0.57 -0.62 
Tekstil ürünleri 2.71 -0.69 1.64 0.73 2.78 -0.21 
Giyim eşyası 3.91 0.52 2.91 0.54 4.12 -0.88 
Dericilik ve deri eşyalar 0.68 3.28 0.63 1.11 2.70 0.34 
Ağaç, hasır ve mantar ürünleri 
(mobilya hariç) -0.42 3.91 1.15 0.56 -0.97 2.33 

Kağıt ve kağıt ürünleri -0.74 0.35 -0.98 0.47 -2.69 -0.03 
Basım ve yayım; plak, kaset vb. 0.24 -0.89 0.58 -3.44 -0.01 -0.79 
Mobilya ve bys ürünler 0.84 0.49 1.49 0.22 1.13 -0.53 
Orta-düşük teknoloji 
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol 
ürünleri ve nükleer yakıtlar -0.42 -0.50 -0.19 1.27 -2.44 4.27 

Plastik ve kauçuk ürünleri 0.65 -1.01 0.44 -0.60 0.11 0.32 
Metalik olmayan diğer mineral 
ürünler 0.78 -0.32 0.57 -0.04 -0.32 0.48 

Ana metal sanayi 1.07 2.54 -0.42 3.07 -0.18 5.11 
Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı 
hariç) 0.60 1.70 0.38 -0.45 0.07 -0.53 

Deniz taşıtları 0.13 2.06 0.89 -0.09 -4.42 -0.25 
Orta-yüksek teknoloji 
Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler 
dışındaki kimyasallar 

-1.44 -0.69 -1.04 0.27 -0.30 0.82 

Bys elektrikli mekina ve cihazlar -0.26 -0.35 -0.05 -1.62 -1.72 -1.82 
Motorlu kara taşıtı ve römorklar -0.54 -0.49 0.07 -1.34 -0.77 -0.81 
Bys makine ve teçhizat 0.78 -1.12 -2.55 2.26 0.59 -1.27 
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Demiryolu ve tramvay lokomotifleri 
ile vagonları 0.43 -2.83 2.27 -1.40 2.06 0.14 

Bys ulaşım araçları -2.23 -3.41 -2.19 -0.57 -2.27 -0.65 
Yüksek teknoloji   
Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler -3.14 -1.88 -2.18 -2.32 0.28 -4.13 

Büro, muhasebe ve bilgi işleme 
makinaları -0.90 -0.63 0.01 0.14 -1.50 0.04 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 1.70 -0.04 2.54 0.24 -0.01 -0.51 

Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve 
saat -1.61 -1.65 -0.92 -0.19 -1.26 -0.27 

Hava ve uzay taşıtları -0.98 0.93 -2.79 0.37 0.40  
Kaynak: UN-Comtrade veritabanı ve kendi hesaplamalarımız 

2.3 Türkiye’de hizmetler ihracatının yapısı 

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ihracattan söz edildiğinde ilk akla gelen mal 

ihracatı olmaktadır. Ancak, son yıllarda hizmet ihracatının da ivme kazandığı ve büyümeyi 

destekler niteliğe ve niceliğe kavuştuğu gözlenmektedir. Türkiye’de hizmet ihracatının 

kompozisyonuna bakıldığında, tahmin edileceği üzere en önemli kalemin turizm olduğu 

görülebilir (Tablo 9). Bununla birlikte, 2011 yılında toplam hizmet ihracatında turizmin payı 

yüzde 61 iken 2016 yılında bu payın yüzde 50’ye gerilediği izlenebilir. Bu düşüşün temel 

nedenleri olarak, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı terör olayları ve jeopolitik sorunlar ve 

Yunanistan’da yaşanan ekonomik kriz neticesinde fiyatların düşerek bu ülkenin göreli 

avantajının artması sayılabilir. Diğer taraftan, taşımacılık Türkiye’de hizmet ihracatının 

önemli kalemlerinden biridir. Taşımacılığın hizmet ihracatındaki payı 2011-2016 döneminde 

sekiz puan artışla, yüzde 35’e ulaşmıştır. 
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Tablo 9: Türkiye’nin Hizmet İhracatının Kompozisyonu (%)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
İşlem Gören Mallar 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 
Tamir ve Bakım Hizmetleri 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 
Taşımacılık 27.0 29.2 29.9 30.2 31.1 35.0 
Turizm 61.3 58.6 58.7 57.2 57.3 50.2 
İnşaat Hizmetleri 2.1 2.4 1.4 2.1 0.8 1.4 
Sigorta Hizmetleri 2.0 2.0 2.1 2.3 2.3 3.1 
Finansal Hizmetler 1.3 1.2 1.6 1.6 1.4 1.8 
Diğer Ticari Hizmetler 0.5 0.6 0.8 0.7 0.5 1.7 
Resmi Hizmetler 1.2 1.7 1.7 1.6 1.8 1.7 
Diğer Hizmetler 4.3 3.8 3.4 4.0 4.5 4.7 

      Kaynak: TCMB Ödemeler Dengesi İstatistikleri 

Hizmet ihracatının kompozisyonunda en dikkat çeken olgulardan birisi inşaat hizmetleri 

ihracatının payının oldukça düşük olması ve bu payın yıllar içinde giderek azalmasıdır. Diğer 

taraftan, inşaat sektörünün Türkiye ekonomisindeki payı aynı dönemde giderek artmış ancak 

verimsiz bir büyüme gözlenmiştir. Aslında, inşaat sektörünün, katma değeri ve ihracat 

potansiyeli yüksek müşavirlik hizmetlerini içerdiği bilinmektedir. Ancak, inşaat sektörünün 

kompozisyonunun, müşavirlik hizmetleri gibi daha verimli olduğu düşünülen bir alana değil, 

teşviklerin zengin olduğu düşük nitelikli işgücü-emek yoğun bir alana doğru kaydığı tahmin 

edilmektedir. Bu nedenle de inşaat hizmetleri ihracat değerinde bir düşüş gözlemlenmiştir. 

DTÖ ve Dünya Bankası verilerine dayanarak 2011 yılı itibariyle hizmet ihracatının 

GSYH içindeki payını 38 seçilmiş ülke için karşılaştırmalı olarak incelediğimizde, dünyada 

ortalama olarak hizmet ihracatının GSYH içindeki payının yüzde 6, mal ihracatının payının 

ise yüzde 26 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. İlk göze çarpan olgu, Türkiye’de hizmet 

ihracatının payının dünya ortalamasının altında olduğudur. İkinci olarak, Avrupa’nın küçük 

açık ekonomilerinde hizmet ihracatının GSYH içindeki payı oldukça yüksek iken, ABD, 

Japonya ve Çin gibi büyük ekonomilerde bu pay daha düşüktür. Hizmet ihracatının 

ülkelerdeki kompozisyonu incelendiğinde oldukça heterojen bir yapının olduğu 

gözlemlenmektedir. Turizm potansiyeli yüksek olan ülkelerde hizmet ihracatından önemli pay 

alırken, stratejik konumu avantajlı ülkelerde ise taşımacılık hizmetleri ihracatının öne çıktığı 

görülmektedir. 

Uluslararası ticaret yazınında heterojen firma modelleri kullanılarak yapılan çalışmalara 

göre uluslararası ticaret firma düzeyinde ender rastlanan bir olgudur. ABD’de 2000 yılında 

mevcut tüm firmaların sadece yüzde 4’ü mal ihracatı yaparken (Bernard, Jensen, Redding ve 
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Schott, 2007); İngiltere’de 2005 yılında mevcut tüm firmaların sadece yüzde 6’sı hizmet 

ihracatı gerçekleştirmiştir (Breinlich ve Criscuolo, 2011). Dinçer ve Tekin-Koru (2016) bu 

oranı, 2008 yılı için Türkiye’de 20+ çalışanı olan firmalar için mal ihracatında yüzde 21.8, 

hizmet ihracatında ise yüzde 1.7 olarak raporlamaktadır. Yani Türkiye’de mikro ölçekli 

firmalar hesaba katılmadığında dahi hizmetler ihracatı yapan firma sayısı oldukça düşüktür. 

2008 yılı verilerine göre Türkiye’de mal ihracatının büyük bölümü imalat sanayii tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu sektörün alt gruplarında dahi, 20+ çalışanlı firmaların sadece yüzde 

30’u mal ihracatı yapmaktadır. Hizmetler sektöründe de mal ihracatı yapan firmalar olup, bu 

oran en fazla toptan ve perakende ticaret sektöründe (yüzde 17.6) ortaya çıkmaktadır. Benzer 

şekilde hizmet ihracatının büyük bölümü hizmetler sektörü tarafından yapılmaktadır. 

Türkiye’de taşımacılık sektöründeki firmaların yüzde 22.4’ü, bilişim sektöründeki firmaların 

ise yüzde 16.8’i hizmet ihraç etmektedir. Öte taraftan, sadece hizmetler sektöründe değil, 

imalat sanayiinde de hizmet ihracatı yapılmaktadır. Yüksek teknolojili mamul ürün üreten 

imalatçı firmaların yüzde 9.7’si hizmet ihraç etmektedir. İhracat yapan firma sayısı az 

olmakla birlikte bu firmaların iktisadi anlamda önemleri oldukça büyüktür. Türkiye’de 20+ 

çalışanı olan firmaların sadece yüzde 25’i ihracat yapsa da ancak bu firmaların tüm satışlar 

içindeki payı yüzde 65 civarındadır. Sadece mal ihraç edenler için bu pay yüzde 55 iken 

sadece hizmet ihraç edenler için bu pay yüzde 2’dir. Hem mal hem hizmet ihraç edenlerin 

payı ise yüzde 8.6’dır. Bu tip firmaların tüm firmalar içindeki payının yüzde 2’den küçük 

olduğu düşünülürse, bu sonuç aslında hem mal, hem hizmet ihraç eden firmaların satışlar 

bakımından göreli olarak en yüksek piyasa payına sahip olduğunu göstermektedir.  

Mal ihracatının büyük bölümünün gerçekleştiği imalat sanayiinde 20+ çalışanı olan 

firmaların yüzde 40’ı ihracat yapmaktadır. İhracatçı bu firmaların satış payı yüzde 83 gibi 

çarpıcı bir orandır. Benzer rakamlar hizmetler sektöründe de bulunmaktadır. Burada, 

firmaların sadece yüzde 14’ü ihracat yapmakta ancak satışların yarısından fazlası bu firmalar 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Hizmetler sektöründe hem mal hem hizmet ihraç eden firma 

çok az sayıda (yüzde 1.4) olmakla birlikte bu firmaların satışlardan aldıkları pay (yüzde 10) 

göreli olarak yüksektir. 

Dinçer ve Tekin-Koru (2016) tarafından gerçekleştirilen bu analizin bulgularını 

özetlemek gerekirse, öncelikle ihracat yapan firma sayısının az olmasına rağmen bu firmaların 

satış içindeki payının çok yüksek olduğunu belirtmek gerekir. Sanayi sektöründe hizmet 

ihracatı, hizmet sektöründe ise mal ihracatı yapan önemli sayıda firma bulunmaktadır. Sanayi 

sektöründe, teknoloji arttıkça hem mal hem hizmet ihracatı yapan firma oranı ve bu firmaların 
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toplam satışlardaki payı artmaktadır. Bir başka deyişle teknoloji üreten firmalar hem mal hem 

hizmet üreterek ve ihraç ederek ekonomiye çok daha fazla katkı sağlamaktadır. Hizmetler 

sektöründe de benzer bir durum bilgisayar/bilişim hizmetleri ve AR&GE üreten firmalar için 

geçerlidir. 

2.4 Türkiye’nin küresel değer zincirlerine eklemlenmesi: ihracatta dikey 

bütünleşme  

Küresel değer zincirlerine katılım, ihracatta ileri ve geri bağlantılar ile olmaktadır. Buna 

göre küresel değer zincirlerine geri bağlantı Türkiye’nin ihracatında dış ülkelerden yapılan 

ithalatın katma değer katkısını, küresel değer zincirlerine ileri bağlantı ise Türkiye’den 

yapılan ihracatın dış ülkelerin ihracatına (Türkiye’ye yapılan ihracat dahil) olan katma değer 

katkısını belirtir. Türkiye’nin küresel değer zincirlerine katılım (ya da dikey bütünleşme) 

oranları, World Input Output Database (WIOD) (Timmer vd., 2015) kullanılarak 

hesaplanmıştır. Bu veritabanına dayanarak, Türkiye’nin küresel değer zincirlerine katılımı, 56 

sektör ve 43 ortak ülke için 2002-2014 yılları için hesaplanabilmektedir (bahsi geçen 

veritabanında mevcut en son veri 2014 yılına aittir). Geri ve ileri bağlantı oranları, 

Türkiye’nin ihracatına oranlanarak bulunur. İhracatta ileri ve geri bağlantı oranları, ilgili 

literatürde en güncel yöntem olan Koopman vd. (2014) çalışmasında sunulan yöntem 

kullanılarak hesaplanmıştır.  

Şekil  7: Türkiye’nin ihracatında küresel değer zincirlerine katılım oranları

Kaynak: WIOD veritabanından kendi hesaplamalarımız 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
İleri bağlantı 0,16 0,14 0,15 0,17 0,18 0,19 0,19 0,04 0,19 0,20 0,19 0,19 0,19
Geri bağlantı 0,19 0,20 0,22 0,22 0,24 0,24 0,26 0,17 0,24 0,28 0,27 0,29 0,28
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Analiz sonuçlarına göre ve Şekil 7’de gösterildiği üzere Türkiye’nin ihracatta özellikle 

geri bağlantı oranı 2000’li yıllarla birlikte artış eğilimindedir. Türkiye’nin ihracatta toplam 

geri bağlantısının toplam ihracat içindeki payı 2002’de yüzde 19’dan, 2014’de yüzde 28.4’e 

çıkmıştır. Diğer taraftan Türkiye’nin ihracatta toplam ileri bağlantısının toplam ihracat 

içindeki payı fazla farklılık göstermeyerek 2002’de yüzde 16’dan 2014’e yüzde 19’a 

yükselmiştir. Buna göre Türkiye’nin 2000’li yıllarda küresel değer zincirlerine toplam 

katılımı özellikle geri bağlantıların artmasıyla giderek artmıştır ve 2002 yılında toplam 

ihracatın içindeki payı yüzde 35’ten 2014 yılında 47’e ulaşmıştır. 

Tablo 10 ve Tablo 11, Türkiye’nin 2014 yılı sıralamasına göre en önemli sektörlerin 

ihracatta geri bağlantı oranlarını ve sektörlerin toplam içindeki oranlarını sergilemektedir. 

Tablo 10’da gösterildiği üzere, kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar 

sektörü dışındaki tüm sektörlerde ihracatın geri bağlantıları son yıllarda artış göstermiş, ve 

beklenildiği üzere ilk sıraları üretimde ağırlıkla ithal ara girdi ve sermaye malı gerektiren 

yüksek, orta-yüksek ve orta-düşük teknolojili sanayi sektörleri almıştır. Analiz sonuçlarına 

göre büro, muhasebe ve bilgi işleme makinaları, optik cihazlar, metal sanayi ile motorlu kara 

taşıtları sanayinde ithalatın ihracat katma değerine yaptığı katkı yüzde 40’lara ulaşmış ve 

hatta aşmıştır. Bu sonuçlar, ana metal sanayi ve motorlu kara taşıtları gibi en önemli ihracat 

sektörlerinde (sektörden yapılan birim ihracat başına) ihracatın ithal edilen aramal ve sermaye 

mallarına bağımlılığının giderek arttığını göstermektedir.  

Tablo 10: 2014 yılı sıralamasına göre sektörlerde ihracatın geri bütünleşme oranı            
(sektörel ihracat içinde yüzde pay) 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 
Büro, muhasebe ve bilgi işleme 
makinaları, optik cihazlar 37.6 38.9 34.9 29.6 29.2 40.9 43.6 

Ana metal sanayi 32.8 37.4 41.6 43.6 38.4 38.4 42.1 
Motorlu kara taşıtı ve römorklar 31.3 38.4 39.5 39.2 38.8 41.4 41.6 
Metal eşya sanayi (makine ve 
teçhizatı hariç) 28.5 32.7 36.2 37.9 34.2 36.3 39.2 

Plastik ve kauçuk ürünleri 29.1 31.0 33.1 33.5 33.5 37.8 38.7 
Mobilya ve B.y.s. Diğer ürünler 27.5 30.8 33.8 34.6 32.3 34.7 37.8 

B.y.s. Elektrikli mekina ve cihazlar 26.8 28.9 31.4 31.6 30.5 33.7 35.8 

Kimyasal madde ve ürünler 28.3 29.7 32.7 33.3 31.9 33.7 34.2 

B.y.s. makine ve teçhizat 24.9 27.5 30.2 30.7 28.6 30.9 33.3 
Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya 
hariç); hasır vb. örülerek yapılan 
maddeler 

21.5 23.6 26.5 26.4 25.4 28.6 28.8 
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Kok kömürü, rafine edilmiş petrol 
ürünleri ve nükleer yakıtlar 45.7 44.8 51.0 52.0 45.1 29.5 28.1 

Kağıt ve kağıt ürünleri 23.2 24.3 26.6 26.8 26.5 27.5 28.1 
Tekstil; Giyim eşyası; Dabaklanmış 
deri, bavul, el çantası, saraciye ve 
ayakkabı 

21.1 20.4 21.1 21.1 21.9 23.9 24.5 

Diğer ulaşım araçları 17.8 20.1 21.7 21.7 22.1 23.5 24.4 
Basım ve yayım; plak, kaset vb. 17.2 18.0 19.2 19.1 19.3 20.7 20.9 
Metalik olmayan diğer mineral 
ürünler 22.6 23.2 27.7 28.6 25.0 20.0 20.0 

Gıda ürünleri ve içecek; tütün 
ürünleri 12.5 12.8 13.9 16.2 15.5 18.4 19.5 

Madencilik ve taşocakçılığı 11.6 11.8 13.8 14.2 13.0 12.7 12.6 
Tarım ve hayvancılık 6.9 7.2 8.1 9.1 8.8 10.4 10.8 
Hizmetler 7.2 7.4 8.2 8.2 7.9 8.4 8.2 

Kaynak: WIOD veritabanından kendi hesaplamalarımız 

Diğer taraftan, Tablo 11’de sektörlerin toplam geri bağlantı içindeki önemi 

incelendiğinde, halen tekstil, giyim eşyası ve dericilik sektörünün ilk sırayı aldığı, ancak yıllar 

içinde bu sektörden ihracatın önemini kaybetmesiyle birlikte, sektörün toplam geri bağlantılar 

içindeki önemini de kaybettiği görülebilir. Tablo 10’da sektör bazında en yüksek geri bağlantı 

oranına sahip  büro, muhasebe ve bilgi işleme makinaları, optik cihazlar sektörü, toplam 

ihracat içinde çok az bir paya sahip olmasından dolayı toplam geri bağlantılar içinde de önem 

taşımamaktadır. Söz konusu sektör, tablo 11’de verilen ilk 10 sektör arasında yer 

almamaktadır. Toplam geri bağlantılar içinde tekstil, giyim eşyası ve dericilik sektörünün 

payı azalarak ve ana metal sanayi sektörünün ise payı artarak her ikisi de 2014 yılında yüzde 

15’e ulaşmışlardır. Bununla birlikte 2006 yılı itibariyle motorlu kara taşıtlarının toplam geri 

bağlantılar içindeki payı yüzde 18 ile en yüksek oran iken 2006 yılını izleyen dönemde 

azalarak 2014 yılında yüzde 13 ile sıralamada üçüncü sıraya düşmüştür. Aynı eğilim (önce 

hızla artıp sonra azalma) önemli ihracat sektörlerinden ana metal sanayiinde de görülmektedir. 

Özellikle küresel kriz dönemini izleyen yıllarda ana metal sanayi sektörünün toplam geri 

bağlantılar içindeki payı azalma eğilimindedir. Bu sektörden ihracatın kendi içinde geri 

bağlantı oranının artmasına rağmen toplam içinde payının azalması, bu sektörden ihracatın 

toplam imalat sanayii ihracatı içinde önemini kaybettiğine işaret eder. Türkiye’nin 2000’li 

yılların başında rekabet gücü kazanarak ihracatın içinde artan öneme sahip olan ana metal 

sanayi ve otomotiv sanayinin son dönemde paylarının azalarak ihracatta tekrar düşük 

teknolojili sektörlere eğilim göstermesi, dikkate değer bir durum arzetmektedir. 
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Tablo 11: 2014 yılı sıralamasına göre sektörlerde ihracatın geri bütünleşme oranı               
(toplam geri bütünleşme içinde yüzde pay, en önemli sektörler) 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 
Tekstil; Giyim eşyası; Dabaklanmış deri, bavul, 
el çantası, saraciye ve ayakkabı 26.5 18.4 15.0 11.0 14.2 13.8 15.4 

Ana metal sanayi 10.8 13.5 14.3 21.8 15.9 18.8 14.7 
Motorlu kara taşıtı ve römorklar 10.7 17.4 17.6 15.6 16.0 14.2 12.9 
B.y.s. makine ve teçhizat 4.8 5.2 5.9 6.5 6.8 7.4 8.7 
Mobilya ve bys diğer ürünler 3.8 3.9 3.8 3.7 4.3 5.4 7.8 
Plastik ve kauçuk ürünleri 3.1 3.1 3.5 3.4 4.4 5.0 5.5 
Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç) 2.7 3.4 3.9 4.1 4.3 4.6 5.1 
Gıda ürünleri ve içecek; tütün ürünleri 2.6 2.3 2.3 2.5 3.1 3.9 4.6 
Kimyasal madde ve ürünler 3.8 3.3 3.4 3.3 4.2 4.4 4.6 
B.y.s. elektrikli makina ve cihazlar 2.6 2.5 3.0 2.8 3.4 3.5 3.9 

Kaynak: WIOD veritabanından kendi hesaplamalarımız 

Tablo 12’de Türkiye’nin ihracatında geri bağlantılar içinde hangi ülkelerin öne çıktığı 

görülebilir. Buna göre Almanya, Rusya Federasyonu, İtalya, Fransa gibi ülkeler 2000’lerin 

başında öne çıkan ülkeler iken, Çin’in katkısının zaman içinde artarak 2014 yılında 

Almanya’dan sonra en önemli ikinci katkıyı yaptığını görebiliriz. Çin’in özellikle tekstil ve 

giyim eşyası sektörü ihracatında makina ve teçhizat anlamında katkısının önemli olduğunu 

söyleyebiliriz. Çin’in geri bağlantılarda öneminin artmasıyla, Almanya, Rusya Federasyonu, 

İtalya ve Fransa’nın 2000’lerin başında yüksek olan katkıları zaman içinde düşüş göstermiştir.  

Tablo 12: 2014 yılı sıralamasına göre Türkiye’nin geri bütünleşmesinde ülke payları        
(toplam içinde pay) 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 
Almanya 12.9 13.3 10.3 8.9 9.5 10.2 9.6 
Çin 2.3 2.9 4.0 4.8 5.2 6.5 8.4 
Rusya Fed. 9.2 11.8 15.2 19.0 12.0 9.4 7.6 
ABD 2.7 3.9 3.7 3.9 4.6 4.8 4.7 
İtalya 7.9 7.3 5.3 4.8 4.9 5.1 4.4 
Fransa 6.5 6.2 5.0 4.4 4.5 4.4 4.0 
Güney Kore 1.8 2.0 1.6 1.5 1.7 2.0 3.2 
Birleşik Krallık 4.7 4.5 3.5 2.6 2.4 2.6 3.0 
İspanya 2.7 2.7 2.3 2.1 2.6 3.0 2.8 
Hindistan 1.7 1.3 1.5 1.2 1.9 2.3 2.8 
Tüm diğer ülkeler 47.6 44.0 47.6 47.0 50.6 49.8 49.5 

Kaynak: WIOD veritabanından kendi hesaplamalarımız 
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Tablo 13 ve Tablo 14’te incelendiği üzere, Türkiye’nin ihracatının ileri bağlantıları çok 
farklı bir durum arzetmektedir. Tablo 13’te gösterildiği gibi, geri bağlantıların aksine, ileri 
bağlantılar çoğunlukla hizmetler, madencilik, taşocakçılığı, tarım ve hayvancılık gibi emek-
yoğun ve diğer düşük teknolojili imalat sektörlerinde görülmektedir. Her ne kadar orta-yüksek 
teknolojili sektörlerden kimyasal madde ve ürünler sektöründe ileri bağlantılar yüzde 20 
civarında olsa da, zaman içinde bir değişim göstermediğinden bu sektörün ileri bağlantı 
kapasitesinin de değişmediğini söyleyebiliriz. Hesaplanan ileri bağlantı oranları, dış ülkelerin 
Türkiye’ye yaptığı ihracat içinde Türkiye’ye geri dönen katma değeri de içermektedir. 
Örneğin Türkiye’nin Almanya’dan otomotiv sektöründe kullanmak üzere makina-teçhizat-
yedek parça ithalatı arttığında, Almanya’nın Türkiye’den temin ettiği bankacılık, lojistik, satış 
ve pazarlama hizmetlerinde de artış gözlenmesi beklenir. Dolayısıyla özellikle hizmetler 
sektöründe ileri bağlantılardaki artış, Türkiye’nin diğer sektörlerinde geri bağlantılarındaki 
artışa da bağlanabilir. 

Tablo 13: 2014 yılı sıralamasına göre sektörlerde ihracatın ileri bütünleşme oranı 
(sektörel ihracat içinde yüzde pay) 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 
Hizmetler 30.6 29.3 36.2 41.1 43.5 59.9 70.8 
Madencilik ve taşocakçılığı 53.8 58.6 65.0 66.7 53.4 59.3 58.7 
Basım ve yayım; plak, kaset vb. 48.6 38.2 45.2 37.5 35.7 39.3 31.7 
Kimyasal madde ve ürünler 21.9 20.4 24.3 23.3 21.7 20.0 20.7 
Ana metal sanayi 19.1 17.9 19.8 15.6 18.6 12.9 16.6 
Plastik ve kauçuk ürünleri 18.3 16.1 18.2 17.3 16.4 16.5 16.2 
Tarım ve hayvancılık 17.2 17.3 18.4 19.9 20.3 18.0 16.1 
Metalik olmayan diğer mineral ürünler 14.2 11.5 16.3 15.5 15.3 15.2 14.4 
Kağıt ve kağıt ürünleri 22.6 17.3 23.7 20.2 24.3 15.4 14.2 
B.y.s. makine ve teçhizat 14.1 11.2 13.3 12.8 12.7 12.5 12.8 
Metalik olmayan diğer mineral ürünler 15.3 12.9 14.3 13.7 14.7 12.7 12.6 
Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); 
hasır vb. örülerek yapılan maddeler 16.9 12.1 17.3 15.9 13.9 13.8 12.4 

Tekstil; Giyim eşyası; Dabaklanmış deri, 
bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı 5.2 6.3 8.0 9.0 7.9 9.1 10.1 

B.y.s. elektrikli makina ve cihazlar 10.0 6.6 8.9 9.4 8.3 9.3 9.4 
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri 
ve nükleer yakıtlar 10.0 9.2 8.4 8.5 9.3 7.9 9.3 

Diğer ulaşım araçları 9.6 4.3 3.9 4.7 6.0 8.8 8.5 
Motorlu kara taşıtı ve römorklar 5.3 3.4 3.3 4.0 4.9 5.6 5.8 
Büro, muhasebe ve bilgi işleme makinaları, 
optik cihazlar 1.4 1.3 3.3 4.6 4.2 2.8 3.7 

Gıda ürünleri ve içecek; tütün ürünleri 3.5 3.5 3.9 4.1 4.1 3.4 3.3 
Mobilya ve b.y.s. diğer ürünler 1.8 1.3 2.6 2.4 2.5 2.2 1.4 

Kaynak: WIOD veritabanından kendi hesaplamalarımız 
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Tablo 14: 2014 yılı sıralamasına göre sektörlerde ihracatın ileri bütünleşme oranı              
(toplam ileri bütünleşme içinde yüzde pay, en önemli sektörler) 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 
Hizmetler 52.2 52.9 49.1 50.4 46.7 44.8 42.2 
Tekstil; Giyim eşyası; Dabaklanmış deri, 
bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı 7.9 8.1 7.8 6.2 6.4 7.6 9.5 

Ana metal sanayi 7.5 9.2 9.4 10.4 9.7 9.0 8.7 
Madencilik ve taşocakçılığı 2.0 2.4 3.4 4.1 4.7 5.4 5.6 
B.y.s. makine ve teçhizat 3.3 3.0 3.6 3.6 3.8 4.3 5.0 
Kimyasal madde ve ürünler 3.5 3.2 3.5 3.0 3.6 3.8 4.2 
Tarım ve hayvancılık 4.2 3.8 3.6 2.7 4.2 3.5 3.5 
Plastik ve kauçuk ürünleri 2.3 2.3 2.6 2.3 2.7 3.1 3.4 
Motorlu kara taşıtı ve römorklar 2.2 2.2 2.0 2.1 3.2 2.7 2.7 

Kaynak: WIOD veritabanından kendi hesaplamalarımız 

Geri bağlantılarda olduğu gibi, Türkiye’nin ileri bağlantılarında da Almanya ilk sırayı 

almaktadır. Geri bağlantılarda Çin ikincil öneme sahip olmasına rağmen ileri bağlantılarda 

ancak altıncı sırayı alabilmektedir, Türkiye’nin Gümrük Birliği Anlaşması olan İtalya, Fransa, 

İspanya gibi diğer Avrupa Birliği Ülkeleri ile ileri bağlantıları çok daha güçlüdür (Tablo 15). 

Tablo 15: 2014 yılı sıralamasına göre Türkiye’nin ileri bütünleşmesinde ülke payları         
(toplam içinde pay) 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 
Almanya 14.2 12.5 12.3 12.4 13.2 12.7 14.6 
İtalya 6.6 7.4 6.7 5.1 5.7 4.7 5.6 
Fransa 5.5 5.6 4.9 4.3 4.5 4.2 4.6 
İspanya 2.8 2.9 2.7 2.0 2.9 2.8 3.7 
Birleşik Krallık 4.4 3.9 4.1 3.6 3.7 3.7 3.3 
Çin 1.7 2.3 3.1 3.0 4.2 0.5 3.3 
Belçika 2.8 3.2 2.6 3.0 3.1 2.9 3.3 
ABD 3.0 2.9 3.0 2.4 2.0 2.6 2.9 
Hollanda 2.0 2.2 2.0 1.9 2.4 2.6 2.8 
Rusya Fed. 3.0 2.8 3.6 4.1 3.0 3.3 2.5 
Tüm diğer ülkeler 54.1 54.3 55.1 58.3 55.2 60.0 53.3 

Kaynak: WIOD veritabanından kendi hesaplamalarımız 

Dünya pazarlarında ya da yakın bölgede Türkiye’nin rekabet içinde olduğu ülkeleri 

küresel değer zincirlerine eklemlenmeleri bağlamında incelersek, özellikle Orta ve Doğu 

Avrupa ülkelerinin ihracatında yurtdışı katma değer oranının Türkiye’deki orana göre daha 

yüksek olduğunu görebiliriz. Olczyk ve Kordalska (2017) tarafından Orta ve Doğu Avrupa 

ülkeleri (Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya ve Slovak 
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Cumhuriyeti) çerçevesinde 1995-2011 yıllarını kapsayan çalışmaya göre, Estonya dışındaki 

tüm ülkelerde ihracatın yurtdışı katma değeri artmış, buna paralel olarak da ihracatın yurtiçi 

katma değeri önemli oranda düşmüştür. Örneğin Polonya ve Macaristan’da sözkonusu 

dönemde ihracatın yurtiçi katma değeri 18 ila 19 puan arasında azalarak ihracatın yurtiçi 

katma değeri yüzde 50’lerin altına kadar düşmüştür. Bu da bu ülkelerin ihracatında ithal 

içeriğin önemli oranda arttığını, fakat aynı zamanda bu ülkelerin küresel değer zincirlerine 

daha fazla oranda eklemlendiğini göstermektedir. Bununla birlikte özellikle Polonya, 

Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti’nde (elektrikli ve optik cihaz ve teçhizat 

başta olmak üzere) orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde ihracatın yurtiçi katma 

değerinde kayda değer düşüşler gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda, sözkonusu ülkelerde 

yurtiçi katma değerin toplamda ve farklı teknolojik yoğunluklu sektörlerde 1995-2011 arası 

nasıl değiştiği izlenebilir: 

Tablo 16: Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde ihracatın yurtiçi katma değer oranı 

VAX VAX_DT VAX_OT VAX_YT 
Çek Cum. 1995 0.64 0.70 0.62 0.61 

2011 0.48 0.64 0.53 0.42 
Estonya 1995 0.60 0.61 0.58 0.57 

2011 0.62 0.67 0.61 0.58 
Macaristan 1995 0.64 0.71 0.59 0.63 

2011 0.46 0.61 0.47 0.44 
Litvanya 1995 0.71 0.74 0.63 0.68 

2011 0.66 0.72 0.52 0.65 
Letonya 1995 0.59 0.66 0.43 0.57 

2011 0.52 0.70 0.32 0.54 
Polonya 1995 0.80 0.85 0.75 0.80 

2011 0.61 0.72 0.57 0.56 
Slovak Cum. 1995 0.63 0.72 0.59 0.62 

2011 0.52 0.67 0.56 0.47 

Kaynak: Olczyk ve Kordalska (2017) 
VAX: Toplam ihracatın içinde yurtiçi katma değer oranı; 
VAX_DT: düşük teknolojili sektörlerden ihracatın içinde yurtiçi katma değer oranı; 
VAX_OT: orta teknolojili sektörlerden ihracatın içinde yurtiçi katma değer oranı; 
VAX_YT: yüksek teknolojili sektörlerden ihracatın içinde yurtiçi katma değer  oranı

Diğer taraftan, benzer bir analizle seçilmiş Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin küresel 

değer zincirlerine katılım oranlarını (geri ve ileri bağlantı oranları toplamı) Almanya, ABD ve 

Çin’in katılım oranları ile karşılaştıran Vlčková (2015), göreceli olarak daha küçük 

ekonomilerin üretimde girdileri yurtdışından temin etme zorunluluğundan dolayı küresel 
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değer zincirlerine katılım oranlarının daha yüksek olduğundan bahsetmektedir. Buna göre 

2011 yılı itibariyle Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti ve Macaristan gibi ülkeler, 

ihracatın yüzde 70’ine varan oranlarda OECD içinde en yüksek oranda küresel değer 

zincirlerine katılım gösteren ülkelerdir. Belirtmeliyiz ki ancak Lüksemburg, Tayvan ve 

Singapur gibi küçük ülkelerde benzer katılım oranları görmekteyiz. Polonya ise büyük iç 

piyasası sebebiyle bu bölge ülkeleri içinde yüzde 58 ile en düşük toplam katılım oranına sahip 

ülkedir. Tablo 17’de, karşılaştırmalı olarak ülkelerin küresel değer zincirlerine katılım 

oranlarının yıllara göre değişimi gösterilmektedir: 

Tablo 17: Seçilmiş ülkelerde küresel değer zincirlerine katılım oranı (%)

Toplam Geri bağlantı İleri bağlantı 
1995 2005 2011 1995 2005 2011 1995 2005 2011 

Çek Cum. 50.7 67.2 71.6 30.6 42.6 45.3 201.0 24.6 26.3 
Macaristan 45.9 70.8 73.0 29.9 48.1 48.7 16.1 22.7 24.4 
Polonya 35.3 51.6 58.0 16.1 28.3 32.4 19.2 23.3 25.6 
Slovak Cum. 53.6 74.4 74.7 31.9 47.2 46.8 21.7 27.2 27.9 
Almanya 34.4 44.5 50.0 14.9 21.3 25.5 19.5 23.2 24.5 
ABD 29.4 35.4 37.7 11.5 13.1 15.0 17.9 22.3 22.6 
Çin 45.9 54.9 50.8 33.4 37.4 32.2 12.5 17.5 18.7 

Kaynak: Vlčková (2015) 

Bunlara ek olarak, yine Türkiye’nin dünya pazarlarında başka bir rakibi olarak kabul 

edebileceğimiz Hindistan’ın ise 1995-2011 yılları için yapılan çalışmalara göre küresel değer 

zincirlerine toplam katılım oranının yüzde 35-45 arası değiştiğini söyleyebiliriz (Gupta, 2016). 

Buna göre Hindistan’ın 2000’li yıllarda küresel değer zincirlerine ortalama katılım oranı, 

Türkiye’nin aynı dönemdeki ortalama katılım oranı ile benzerlik göstermektedir. Ancak iki 

ülke arasında önemli bir fark vardır: Sektör bazında baktığımızda, Hindistan’ın ileri bağlantı 

oranları, Türkiye’nin ileri bağlantı oranlarına göre çok daha yüksektir, yani Hindistan Türkiye 

dahil diğer gelişmekte olan ülkelere göre küresel değer zincirlerine ağırlıklı olarak ileri 

bağlantılar ile katılmaktadır. Hindistan’ın küresel değer zincirlerine ağırlıkla orta ve yüksek 

teknolojili sektörler yoluyla katıldığını görüyoruz ve özellikle makine ve teçhizat, elektrikli ve 

optik cihazlar ile motorlu taşıtlar sektörlerinde Hindistan’in ileri bağlantı oranları geri 

bağlantı oranlarını aşmıştır (Gupta 2016). Ancak yine de toplamda baktığımızda, Hindistan’ın 

(ileri bağlantı/geri bağlantı) oranının zaman içinde düşmeye başladığını da söyleyebiliriz 

(1995’de 1.5 iken 2011’de 0.8’e düşmüştür).    

Türkiye’nin küresel değer zincirlerine katılımı anlamında öne çıkan bulgular şu şekilde 

özetlenebilir: 
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1) Türkiye’nin ihracatında zaman içinde özellikle geri bağlantı oranı (ihracatında

yurtdışı katma değerin payı) artmış olsa da, diğer benzer ve bölgede rakip ülkelere göre bu 

bağlantı oranları çok yüksek görülmemektedir. Hatta bölgede aynı pazarlarda rakibimiz olan 

Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovak Cumhuriyeti, Polonya ve ek olarak Çin gibi ülkere göre 

halen Türkiye’nin ihracatta geri bağlantı oranı düşüktür, ya da diğer bir deyişle ihracatın 

yurtiçi katma değeri bu ülkelere göre daha yüksektir. 2011 verilerine göre Türkiye’nin 

ihracatta geri bağlantı oranı yüzde 25’lere yaklaşmışken, Çin ve Polonya’nın ihracatta geri 

bağlantı oranları yüzde 30’u aşmış, Macaristan, Slovak Cumhuriyeti ve Çek Cumhuriyeti’nde 

ise yüzde 45-50’ye ulaşmıştır (Ziemann ve Guérard, 2016). Ancak yine de 1995-2010 yılları 

için yapılan bir çalışmaya göre, Türkiye ihracatta en fazla yurtiçi katma değer kaybına 

uğrayan ülkeler arasındadır (Banga, 2014). Bu çalışmaya göre 1995-2010 yılları arasında 

Türkiye’nin ihracatında yurtiçi katma değer kaybı yüzde 11’e ulaşmıştır. Aynı dönemde 

ihracatında en fazla yurtiçi katma değer kaybına uğrayan ülke yüzde 21 ile Çin’dir. Çin’i, 

yüzde 17 ile Güney Kore ve yüzde 12 ile Hindistan izlemektedir.   

2) Türkiye’nin hangi sektörlerde özellikle geri bağlantılarının arttığı ve yüksek

seviyelere geldiği ve geri bağlantıların sektörel dağılımı kritik önem arz etmektedir. Tablo 

11’de gösterildiği gibi Türkiye’nin geri bağlantılarında en yüksek payı nispeten düşük 

teknolojili sektör olarak tanımlanan tekstil, giyim, dericilik ve deri eşyalar sektörleri 

almaktadır (toplam geri bağlantıların yüzde 15.4’ü). Bu sektörler bazında ihracatta geri 

bağlantıların oranı 2014’te yüzde 25’e kadar çıkmıştır. İkinci en önemli sırada ise orta-düşük 

teknolojili aramalı sektörü olan ana metal sanayii vardır. Bu sektörün ihracatında geri 

bağlantılar yüzde 42’ye ulaşmıştır (düşük oranda ihracatımızın olduğu büro, muhasebe, bilgi 

işlem makinaları sektöründen sonra en yüksek geri bağlantı oranıdır). Bu iki sektör, teknoloji 

yoğunlukları itibariyle daha çok emek-yoğun ve aramalı-yoğun sektörlerdir ve ülke içinde 

üretimi mümkün olan standart teknolojili girdi kullanmaktadırlar.  

3) Bu nedenle tekstil ve giyim sanayi, ana metal sanayi, ve hatta plastik sanayi, mobilya

sanayi gibi geri bağlantıların oldukça yüksek olduğu düşük ve orta-düşük teknolojili 

sektörlerde yurtiçinde üretimi mümkün, standart teknolojili, yurtiçi girdi kullanımı teşvik 

edilerek bu sektörlerde yurtiçi katma değer oranının artırılması mümkündür. Bu sektörlerde 

kullanılan standart teknolojili girdileri ithal etmek işletmeler için kısa vadede daha avantajlı 

olsa da, ülke kaynaklarının ve mevcut teknolojinin etkin kullanımı açısından uzun vadede 

özellikle istihdam açısından sorunlar taşımaktadır.  Aynı şekilde Tok, Sevinç ve Tümen 

(2017)’e göre, ihracatta yüksek oranda geri bağlantıları olan otomotiv (yüzde 42) ve makina-
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teçhizat sektörlerinde (yüzde 33) de girdilerin yerli üretimden sağlanması mümkün hale 

getirilmelidir. Bu kapsamda ilk aşamada girdilerin üretiminde yerli üretime geçişin kamu 

tarafından uygun araç ve yöntemlerle teşvik edilmesi, teşviklerin de orta-uzun vadede maliyet 

avantajları oluşturmaya yönelik olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, ithal girdiyi ikame 

edecek yerli üretim girdilerin kalite anlamında ithal edilen girdilere eşdeğer hatta daha kaliteli 

olması için gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Bu nedenle, hem üreticiyi yerli girdi 

üretimine teşvik etmek, hem de ithal girdi kullanan sanayicileri yerli girdi kullanımına 

yöneltmek önem kazanmakta, yerli sanayicinin yerli girdi ve sermaye malları hakkındaki 

(kalite sorunu, satış sonrası hizmet, vb.) önyargılarını kırmak öncelikli olmalıdır. Bu aşamada 

sanayicilerin sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir.   

4) Türkiye’nin ihracat yapısının ithalata bağımlı olduğu bir gerçektir. Fakat bu durum

ileri teknolojili ürün üretimi için bir engel olarak görülmemelidir. İleri teknolojili sektörlerin 

ihracatında geri bağlantıların ilk aşamada yüksek olması beklenir (ülke içinde üretimi 

mümkün olmayan ithal girdiler bağlamında). Yaparak öğrenme (Learning-by-doing) ve 

uygulanacak doğru politikalarla uzun dönemde ileri teknoloji ürünlerinin (ve girdilerinin) 

büyük bir bölümü yurt içinde üretilebilir. İhracatta orta-yüksek ve yüksek teknolojili 

sektörlerin oranını artırabilen ülkeler bu yolu izlemişlerdir (en önemli örnek olarak Çin, 

Slovenya, Slovakya gibi).  

5) Değer zincirlerinin standart teknolojili-emek yoğun üretime dayalı katmanından bilgi

ve iletişim teknolojilerine dayalı üst katmanlarına geçişin sağlanması (örneğin hizmetler 

sektöründe bilgi ve iletişime dayalı ileri bağlantıların güçlendirilmesi) için doğru politika ve 

mekanizmaların geliştirilmesi önemlidir.  

2.5 Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) 

2016 yılı sonu itibariyle yurtdışında yerleşik kişilerin Türkiye'deki doğrudan yatırımları 

12.3 milyar ABD dolarını bulurken DYY’nin GSYH içindeki payı yüzde 1.4 olarak 

gerçekleşmiştir. Yıllar itibariyle Tablo 18’den DYY dağılımı içinde en yüksek payın tutarlı 

olarak hizmetler sektöründe olduğu bunu imalat sanayii sektörünün izlediği görülebilir.   
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Tablo 18: Yurtdışında Yerleşik Kişilerin Türkiye'deki Doğrudan Yatırımlarının Sektörlere 
Göre Dağılımı (yüzde pay)

2005 2010 2015 2016 2017(*)
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık 0.1 1.3 0.3 0.5 0.5
Madencilik ve Taşocakçılığı 0.5 2.2 1.7 2.0 0.3
İmalat Sanayii 10.1 14.8 35.0 29.7 18.1
Hizmetler 89.3 52.6 51.9 58.8 64.1

Kaynak: TCMB veritabanı. (*) Geçici veri.

DYY’nin imalat sanayii sektörü içinde dağılımına baktığımızda, 2017 geçici verilerine 

göre en yüksek pay kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı sektöründe 

görülmektedir. Bunu kimyasallar ve temel eczacılık ürünleri imalatı izlemektedir. 2016 yılı 

verilerine göre ise en yüksek pay gıda ve tütün ürünleri imalatında olup, ikinci sırayı tekstil ve 

giyim eşyası imalatı almaktadır (Tablo 19). Bu duruma göre Türkiye ağırlıklı olarak 

(2017’deki geçici verilere göre kimyasallar sektörü dışında) düşük ve orta-düşük teknolojili 

imalat sektörlerinden DYY çekmeyi başarabilmiştir. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili 

sektörlerde sağlanan DYY ise toplamın yüzde 5’i altında kalmaktadır.   

Tablo 19: Yurtdışında Yerleşik Kişilerin Türkiye'deki Doğrudan Yatırımlarının Sektörlere 
Göre Dağılımı (imalat sanayii DYY içinde pay)

2005 2010 2015 2016 2017(*)
Gıda, İçecek ve Tütün Ürünleri İmalatı 9.2 13.4 23.3 31.5 16.6
Tekstil ve Giyim Eşyaları İmalatı 16.0 23.1 2.3 28.0 5.0
Ağaç ve Ağaç Ürünleri İmalatı 27.3 13.0 8.0 12.9 11.7

Kimyasalların, Kimyasal Ürün. ve Temel 
Eczacılık Ürün. ile Malzemelerinin İmalatı 2.9 19.2 3.4 10.8 17.3

Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş Petrol 
Ürünleri İmalatı 1.2 0.8 1.9 4.1 24.9

Mobilya İmalatı ve B.y.s. Diğer İmalat Sanayii 2.7 1.9 0.5 3.3 9.3

Bilgisayarların, Elektrik-Elektronik ve Optik 
Ürünlerin İmalatı 12.6 4.1 3.5 2.6 3.2

Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı ve Kayıtlı 
Medyanın Basılması ve Çogaltılması 0.6 1.2 0.6 2.5 2.8

Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin 
İmalatı 21.0 10.2 10.2 1.6 4.0

Ana Metal Sanayii ve Fabrikasyon Metal 
Ürünleri İmalatı (Makine Teçhizat Hariç) 6.1 5.8 2.7 1.1 1.7

Makina ve Teçhizat (B.y.s.) İmalatı 0.0 6.9 0.8 1.0 3.6
Ulaşım Araçları İmalatı 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0
.Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Kauçuk ve Plastik Ürünleri İmalatı 0.0 0.3 42.8 0.0 0.0

Kaynak: TCMB veritabanı. (*) Geçici veri.
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Türkiye’ye gelen DYY içinde en yüksek paya sahip olan hizmetler sektöründe en yüksek 

paya finans ve sigorta sektörünün sahip olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra son yıllarda 

ulaştırma ve depolama faaliyetleri de DYY içinde artış göstermeye başlamıştır (Tablo 20).  

Tablo 20: Yurtdışında Yerleşik Kişilerin Türkiye'deki Doğrudan Yatırımlarının Sektörlere 
Göre Dağılımı (hizmetler DYY içinde pay) 

 2005 2010 20 15 2016 2017(*) 
Finans ve Sigorta Faaliyetleri 50.6 49.3 56.1 39.9 40.9 
Parasal Aracı Kuruluşların Faaliyetleri (Bankalar) 49.0 25.4 44.3 29.9 31.5 
Toptan ve Perakende Ticaret 1.0 13.2 9.5 15.5 11.4 
Ulaştırma ve Depolama 0.3 5.6 24.3 14.3 22.1 
İnşaat 1.1 9.4 1.7 6.6 4.4 
Gayrimenkul Faaliyetleri 2.8 7.3 2.7 6.4 0.7 
Sigorta, Reasurans ve Emeklilik Fonları (Zorunlu 
Sosyal Güvenlik Hariç) 0.6 23.3 1.9 2.9 0.4 

Bilgi ve İletişim 42.8 1.1 2.4 2.1 15.7 

Kaynak: TCMB veritabanı. (*) Geçici veri. 

Türkiye’nin son yıllarda GSYH içinde DYY’nin payı ortalama yüzde 1.5 ile benzer 
ülkelere göre geride kalmaktadır. Türkiye’nin dünya pazarlarında rekabet ettiği ülkelerin 
çektiği DYY’nin GSYH içindeki payı ise ortalama yüzde 4-5’i bulmaktadır. Bunun yanında 
benzer bölge ülkelerinin göreceli daha yüksek beşeri sermaye birikimi avantajını kullanarak 
orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde doğrudan yabancı yatırım çekmesi, bu ülkelere 
Türkiye’ye göre rekabet üstünlüğü sağlamıştır. Türkiye ise daha çok hizmetler ve düşük 
teknolojili imalat sanayiine doğrudan yabancı yatırım çekebilmiştir. Yukarıdaki tablolardan 
da izlenebileceği gibi kimyasallar dışında Türkiye’nin imalat sanayiinde çektiği DYY düşük 
teknolojili sektörlerde yoğunlaşmaktadır. Çek Cumhuriyeti, Slovakya gibi bölge ülkelerinde 
ise DYY, geri bağlantıların güçlü olduğu orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde 
yoğunlaşmaktadır. Bu ülkelerde DYY ve geri bağlantılar yoluyla yabancı teknoloji 
transferinden yararlanma olanağı oluşmaktadır. 

Ancak, bir ülkenin orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde DYY çekebilmesi için, 
beşeri sermaye seviyesinin belli bir eşik üzerinde olabilmesi gerekmektedir. Beşeri sermaye 
seviyesi, ortalama eğitim yılı (Türkiye’de yaklaşık 6.5 yıl) yanında  eğitim kalitesi ile 
belirlenir. Benzer bölge ülkelerinin göreceli daha yüksek beşeri sermaye birikimi avantajını 
kullanarak orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde doğrudan yabancı yatırım çekmesi, 
bu ülkelere Türkiye’ye göre rekabet üstünlüğü sağlamıştır. Türkiye ise ağırlıklı olarak yüksek 
beceri gerektirmeyen hizmetler ve düşük teknolojili imalat sanayiinde doğrudan yabancı 
yatırım çekebilmiştir. 
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2.6 Türkiye’nin dış ticaret yapısındaki değişimin imalat sanayiinde istihdam 

etkileri 

Eurostat veri tabanından elde edilen detaylı sektörel istihdam verilerine göre (Tablo 21 

ve 22), son yıllarda Türkiye’de tarım ve hayvancılık ile imalat sanayii sektörleri istihdam 

oranında azalma, inşaat ve hizmetler sektörleri istihdam oranında ise bir artış gözlenmektedir. 

İmalat sanayii istihdam oranındaki azalma, ağırlıklı olarak tekstil ve giyim eşyası sektörü 

istihdamındaki oransal düşüşten kaynaklanmıştır. İmalat sanayiinde alt sektörlerin detaylı 

dağılımı incelendiğinde istihdamda öncü sektörlerin, önemleri bir miktar azalmış olsa da, 

halen gıda, tekstil ve giyim eşyası sektörleri gibi düşük teknolojili sektörler olduğu 

görülmektedir. Diğer taraftan, toplam içinde payları yüzde 10’un altında kalmış olsa da, son 

yıllarda plastik ve kauçuk ürünleri, metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç), elektrikli 

makina ve cihazlar, bys makine ve teçhizat ile otomotiv sanayi sektörlerinde istihdam 

oranında artış yönünde eğilim gözlenmektedir. 

Tablo 21: İstihdamın sektörel dağılımı (toplam içinde yüzde paylar) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(*) 
Tarım ve hayvancılık 21.6 22.4 22.8 22.2 21.6 19.7 18.9 18.1 18.3 
Madencilik ve 
taşocakçılığı 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 

İmalat sanayii 18.2 18.7 18.2 17.8 18.2 19.0 18.6 18.1 17.7 
İnşaat 3.4 3.5 3.9 3.9 4.0 4.4 4.3 4.3 4.3 
Hizmetler 56.3 54.9 54.6 55.6 55.8 56.4 57.7 59.1 59.2 

 Kaynak: Eurostat. (*) İlk üç üç aylık dönem ortalamasıdır. 

Bu kapsamda, 1990’lardan 2000’lere geçişte dış ticarette görülen yapısal değişimin 

istihdam etkisinin, son yıllara da uzandığı söylenebilir. Saracoğlu (2017)’de verildiği üzere, 

1992’den 2009’a kadar incelenen dönemde, dış ticaret yapısındaki sektörel değişimin 

istihdam etkilerinin düşük teknolojili sektörlerde negatif yönde, daha üst teknolojili 

sektörlerde ise pozitif yönde olduğu tespit edilmiştir. Tekstil, giyim eşyası ve dericilik 

sektörlerinde Türkiye’nin en önemli ticaret ortakları göz önüne alındığında, istihdamdaki bu 

daralmanın yüzde 42’sinin AB-15 ülkeleri ile, yüzde 13’ünün ABD ile, yüzde 12.8’inin ise 

Rusya Federasyonu ile olan dış ticaret değişimlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Buradan da anlaşılacağı gibi, Türkiye’nin Çin hariç diğer dünya ülkeleri ile tekstil, giyim ve 

dericilik sektörlerinde gerçekleştirdiği dış ticaretteki değişimlerden dolayı uğradığı istihdam 

kayıplarının çoğunluğu, AB-15 ülkelerinin ve bir miktar da ABD ve Rusya’nın bu sektöre 

olan taleplerini Türkiye’den diğer ülkelere, muhtemelen Çin’e kaydırmalarından 
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kaynaklanmaktadır. Daha üst teknoloji seviyelerindeki sektörlerde Türkiye, 2000’li yıllarda 

Çin dışı ülkeler ile yapılan dış ticaretin yapısındaki değişimden dolayı istihdamda kazanımlar 

elde etmiştir. Bu sonuca göre, düşük teknolojili ürünler pazarları haricindeki imalat sanayii 

ürünlerinde Türkiye, Çin ile rekabet içinde değildir. Daha yüksek teknolojili sektörlerde ise 

bu iki ülkenin pazarları benzeşmemektedir ya da çakışmamaktadır. Ancak Çin ile 

gerçekleştirilen dış ticaretin özel durumu gözönüne alındığında, Çin ile yapılan dış ticaretin 

istisnasız tüm sektörlerde negatif istihdam etkisinin olduğu, en önemli etkinin ise yüksek 

teknolojili sektörlerde gerçekleştiği gözlenmektedir. Yüksek teknolojili sektörlerdeki bu 

olumsuz etkiler, Çin’den artan ithalattan kaynaklanmaktadır. Bu durum altında, söz konusu 

sektörlerde yurtiçi üretim yerine ağırlıklı olarak Çin’den ithalata yönelindiğinden, varsayımsal 

olarak bu sektörlerde istihdamdan vazgeçilmiş olmaktadır (zımni etkiler). 

Tablo 22: İmalat sanayii istihdamının alt sektörlere göre dağılımı (toplam içinde yüzde paylar) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(*) 
Gıda ürünleri 12.3 11.7 12.0 12.6 12.4 12.1 12.1 12.2 12.3 
İçecekler 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 
Tütün ürünleri 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 
Tekstil ürünleri 13.4 14.5 13.3 12.9 13.6 13.4 12.7 12.4 12.9 
Giyim eşyası 19.2 19.2 19.6 19.1 17.6 19.3 18.5 18.0 17.3 
Dericilik ve deri ürünleri 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 2.6 2.9 2.6 
Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya 
hariç); hasır vb. örülerek yapılan 
maddeler 

2.9 2.7 2.6 2.5 2.3 2.4 2.1 1.9 1.9 

Kağıt ve kağıt ürünleri 1.3 1.5 1.4 1.3 1.5 1.3 1.5 1.8 1.7 
Basım ve yayım; plak, kaset vb. 2.0 1.7 1.9 1.9 1.7 1.6 1.8 1.3 1.2 
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol 
ürünleri ve nükleer yakıtlar 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 

Kimyasallar ve kimyasal ürünler 2.4 2.3 2.1 2.2 2.5 2.2 2.2 2.0 2.0 
Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 

Plastik ve kauçuk ürünleri 3.5 3.5 3.8 4.1 4.3 4.0 4.2 4.3 4.5 
Metalik olmayan diğer mineral 
ürünler 6.8 6.6 6.0 5.9 6.3 6.1 6.4 6.3 6.1 

Ana metal sanayi 4.2 4.3 4.3 4.5 4.4 4.3 4.6 4.4 4.4 
Metal eşya sanayi (makine ve 
teçhizatı hariç) 6.1 5.9 6.4 6.2 6.7 6.9 6.6 6.8 7.1 

Büro, muhasebe ve bilgi işleme 
makinaları 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.0 0.8 

B.y.s. elektrikli makina ve cihazlar 3.1 3.4 3.6 3.8 3.5 3.9 3.7 3.9 3.9 
B.y.s. makine ve teçhizat 3.7 3.7 3.6 3.9 3.9 3.9 4.3 4.6 4.6 
Motorlu kara taşıtı ve römorklar 4.6 4.6 4.8 4.8 5.3 4.7 5.0 5.4 5.9 
B.y.s. ulaşım araçları 1.2 0.9 0.9 0.7 0.8 1.0 1.0 1.0 1.2 
Mobilya 6.1 6.1 6.5 6.4 6.1 5.7 6.4 6.5 6.3 
Diğer imalat sanayii 2.2 2.0 2.2 1.9 1.7 1.7 2.1 1.9 1.7 

Kaynak: Eurostat. (*) İlk üç üç aylık dönem ortalamasıdır.  
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2.7 Türkiye’nin üretim ve dış ticaretinde yaşanan başlıca sorunlar ve çözüm 

önerileri 

Türkiye’de üretim ve buna bağlı olarak dış ticaret alanında yaşanan sorunların arasında 

öncelikli olarak özel sektörün sermaye ve finansmana erişim zorlukları, firma verimliliğinin 

düşük olması, devlet destek mekanizmalarına erişim ve uygulamada yaşanan aksamalar, özel 

sektörün eğitimli ve vasıflı işgücüne erişim ve istihdam sorunu ile dış ticarette karşılaşılan ek 

maliyetler/bürokratik işlemler sıralanabilir. Aşağıdaki altbaşlıklarda, mevcut durumda 

yaşanan temel sorunlar ve olası çözüm önerileri yeralmaktadır.  

2.7.1 Özel sektörün sermaye ve finansmana erişimi 

Türkiye’deki firmalar düzeyinde yürütülen bazı çalışmalarda ileri teknolojili ürün 

geliştirme, üretim ve ihracatı önündeki en önemli engel olarak “finansman kısıtları” 

gösterilmektedir. Finansman kısıtları ile karşı karşıya kalan firmalar ileri teknoloji geliştirmek 

için gerekli olan batık maliyeti ve dolayısıyla riski üstlen(e)memektedirler. Dolayısıyla, 

finansman kısıtı ile karşı karşıya kalan firmalar riskli ileri teknolojili ürün üretebilmek için 

gereken Araştırma ve Geliştirme (AR&GE) faaliyetlerini yürütmek yerine risksiz olan mevcut 

üretim yapısı ile devam etme seçeneğine yönelmektedirler. Bu nedenle, 2016 yılında ISO-500 

firmalarının faaliyet karlarının yüzde 55’inin finansman giderlerini (örneğin türev ürünlerinde 

kaydedilen zararlar, faiz giderleri, vb.) karşıladığı söylenebilir. Firmalar finansman kısıtları ile 

karşılaştıkları noktada uzun dönemde getirisi olan AR&GE yatırım ve inovasyon faaliyetlerini 

yürütmek yerine cari dönemde, finansman giderleri dahil, cari giderlerini karşılayabilecek 

faaliyetleri tercih etmektedirler. Bu bağlamda risk sermayesinin yetersizliği, firmaların risk 

alma iştahını da azaltmaktadır. Bu noktada aşağıda da bahsi geçecek olan devlet teşvik ve 

destek mekanizmalarının, risk alarak AR&GE yürütmek isteyen firmaların batık maliyetlerini 

gözönüne alacak şekilde tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. Sağlanacak devlet destek ve 

teşviklerinin risk iştahını azaltacak ya da mevcut durumu korumayı teşvik eden yönde değil, 

aksine risk almayı teşvik edecek ve hatta batık maliyetleri telafi edecek yönde olması 

önerilmektedir. Bunun yanında uzun dönemde düşünülebilecek önlemler olarak finans 

piyasalarının derinleştirilmesi ve bu kapsamda firmaların ulaşabilecekleri farklı finansman 

ürünlerinin (örneğin özel sermaye şirketlerinin-private equity- özendirilmesi, özellikle 

KOBİ’lerin borsaya katılımlarının özendirilmesi, gibi) hayata geçirilmesi önem taşımaktadır. 

Yine alternatif bir finansman modeli olarak “start-up” modeli çerçevesinde büyük ölçekli 

firmaların küçük ölçekli ama yenilikçi, verimli ve finansmana ihtiyaç duyan firmaları satın 

alıp bünyesinde geliştirmesi önerilebilir. 
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2.7.2 Firma verimliliği 

Ülkemizin önündeki en temel ekonomik hedeflerden biri sürdürülebilir büyüme ve 

kalkınmadır. Büyümenin sürdürülebilir nitelikte devam ettirilebilmesi için üretim 

fonksiyonunun girdilerinden olan sermaye ve emeğin veya üretim yöntemini temsil eden 

teknolojinin artması gerekir. Geleneksel büyüme kuramlarına göre üretim faktörleri ve 

teknoloji haricinde bu fonksiyona doğrudan eklenmeyen ancak üretim artığı olarak 

hesaplanabilen verimlilik, büyümenin en önemli bileşenidir. Türkiye’de verimlilikten 

bahsedebilmek için iki gösterge kullanılabilir: İşgücü Verimliliği ve Toplam Faktör 

Verimliliği (TFV). İşgücü verimliliği, üretilen katma değerin çalışan sayısına oranı olarak 

hesaplanmaktadır. TFV hesaplamaları konusunda ise çok geniş ve halen gelişmekte olan bir 

literatür bulunmaktadır (Fried, Lovell ve Schmidt, 2008). 

Dinçer ve Tekin-Koru (2018a; 2018b) tarafından firma düzeyinde veri kullanılarak 

gerçekleştirilen analizlerde Türkiye’de 2003-2015 döneminde imalat sanayii ve hizmetler 

sektöründe işgücü verimliliği incelendiğinde, 2003-2007 yılları arasında imalat sanayii ve 

hizmetler sektöründe işgücü verimliliğinin benzer şekilde hareket ettiği gözlemlenmektedir. 

Sonrasında, hizmetler sektörü verimliliği 2011 yılına kadar belirgin şekilde düşmüştür. Ancak 

imalat sanayii verimliliği 2008 küresel finansal krizi süresince istikrarlı-sabit bir seyir 

izlemiştir. Kriz sonrası dönemde ise, imalat sanayiinin verimliliği artarken hizmetler sektörü 

verimliliğinin herhangi bir olumlu gelişme kaydetmediği görülmektedir. Kriz sonrası bu 

sektörde verimlilik sabit bir seyir izlemiştir. Teknolojik sınıflandırmaya göre imalat sanayii 

verimliliği incelendiğinde, teknoloji seviyesi arttıkça verimliliğin de yükseldiği görülmektedir. 

Ancak, burada tek istisna, orta-düşük teknolojili üretimde verimlilik artışının en düşük 

düzeyde olmasıdır. Türkiye için kötü haber ise hem katma değerin hem ihracatın bu sektörde 

artış göstermesidir. Bir başka deyişle, Türkiye’de imalat sanayiinin verimliliği artmakta, 

ancak teknoloji kompozisyonu en düşük verimlilik artışı gösteren orta-düşük teknoloji sınıfına 

doğru yönelmektedir. Bu sonuçlar, Türkiye’nin ekonomisinin büyüme yapısı hususunda 

önemli çıkarımları da bereaberinde getirmektedir: 

• Küresel finansal krizin Türkiye ekonomisinde verimlilik üzerinde olumsuz etkileri

görülmüştür. 2015 yılı itibarı ile Türkiye GSYH’sinin yüzde 65’ini oluşturan hizmetler 

sektörünün diğer orta-yüksek gelirli ülkeler grubunda GSYH’daki  payı yüzde 55 seviyesinde 

kalmaktadır. Bir taraftan, hizmetler sektörü verimliliğindeki belirgin düşüşün krizin uzun 

dönemli olumsuz etkilerini artırması; diğer taraftan, imalat sanayiindeki verimliliğin kriz 

olmasaydı gelebileceği seviyeye gelememiş olması, krizin Türkiye’ye uzun dönemli 
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ekonomik maliyetinin kısa dönemde hissedilenden çok daha fazla olabileceğine işaret 

etmektedir. 

Yüksek verimliliğin uzun dönemde yüksek seviyede potansiyel büyümeye dönüşmesi 

göz önüne alındığında, hem Türkiye’de imalat sanayii ve hizmetler sektörünün kompozisyonu, 

hem de bu sektörlerin verimliliğinin krizden olumsuz etkilenmiş olmasının ülkenin potansiyel 

büyüme oranını aşağı çekeceği açıktır. 

• Türkiye’de verimliliğin ve sektörel kompozisyonun ima ettiği iki önemli politika

çıkarımı bulunmaktadır: (i) Türkiye’de verimlilik konusunda desteklenmesi gereken sektör 

hizmetler sektörüdür; (ii) Verimliliği göreli olarak yüksek ve istikrarlı seyreden imalat 

sanayiinin üretim kompozisyonunda payını artıracak politika araçlarının uygulamaya 

konulması gerekmektedir. 

2.7.3 Devlet destek ve teşvik mekanizmalarının etkinliği 

Devlet destek ve teşvik mekanizmalarında yaşanan aksaklıklar, firmaların ileri 

teknolojili üretime ve dış ticarete yönelimlerinde finansman sorunlarından sonra en çok dile 

getirilen engel olarak görülmektedir. Farklı kurumlarca sağlanan devlet destek ve teşvikleri 

farklı tematik başlıklarda çeşitlendirilmiş ve yaygınlaştırılmış olsa da verilen teşviklerin nihai 

analizde etkinliği tartışılmalıdır. Örneğin, sağlanan destek ve teşviklerin etkinliği, firmalarca 

üretilen patentlerin ve yeni ürün bazında çıktıların sayısı ile ölçülebilir olmalıdır. Ancak 

verilen destek ve teşviklerin üretilen patent ve çıktı anlamında denetimi ve takibi 

yapılamadığından bu yönde etkinliği de sorgulanabilmektedir. Diğer taraftan devlet destek ve 

teşviklerini çoğunlukla alan KOBi’lerde en önemli sorunlardan birisi verimlilik sorunu iken 

ve teşviklerin KOBİ’lerin verimlilik sorunlarını gidermek yolunda etkin olması beklenirken, 

destek ve teşviklerin ağırlıkla cari transferler şeklini alması ve genel olarak operasyon 

maliyetlerini düşürme anlamında firmalara destek olması yine bu destek ve teşviklerin 

etkinliğinin sorgulanmasına yol açmaktadır.  

Firmaların verilen desteklerden en verimli şekilde yararlanabilmesi için destek ve 

teşviklerin belirli bir amaca özgü ve belirlenmiş alanlarda daha spesifik yönelimli olması 

gerekmektedir. Bunun yanında destek ve teşvik sisteminin karmaşık yapısı, çok başlı olması 

ve firma yöneticilerinin verilen destek ve teşviklerden çoğu zaman haberdar olmamaları, 

haberdar olsalar bile (özellikle KOBİ’lerin) ilgili mevzuatı inceleyebilecekleri zamanı 

ayıramamaları ve/veya ilgili bürokrasiden kaçınmaları da sunulan destek ve teşviklerin etkin 

kullanımı önünde bir engel teşkil etmektedir. Bu kapsamda devlet destek ve teşvik 
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mekanizmalarının sadeleştirilmesi, daha kolay ve anlaşılır hale getirilmesi, etkinliğinin 

artırılması için tek bir elde toplanması ya da destek ve teşvik veren kurumlar arası etkin 

koordinasyonun sağlanması, bu mekanizmaların verimli işlerliğini artıracaktır. Ayrıca başarılı 

bir örnek olarak Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği’nin (SASAD) uyguladığı şekilde ilk 

etapta farklı kurumların farklı sektörlere sunduğu destek ve teşviklerle ilgili bir veritabanı 

geliştirilerek mevcut destek ve teşviklere erişim ve bu desteklerin kullanımı konusunda 

firmalara yardımcı olunabilir. Yine sivil toplum kuruluşlarının bu tür uygulamalarına benzer 

uygulamalar ile, firma yöneticilerinin mevzuat okur-yazarlığı geliştirilebilir.  

Devlet teşvik ve desteklerinin verimli kullanımı ile ilgili bir diğer önemli konu da 

üretim ve ihracatta hedef veya stratejik sektörlerin ve buna paralel olarak hedef firma 

kriterlerinin belirlenmesi konusudur. Devlet destek ve teşvik mekanizmaları ile KOBİ 

politikalarının bu kapsamda güncellenmesi, yaşlı ve istihdam yaratma potansiyelinin 

sınırlarına gelmiş firmalardan ziyade ağırlıklı olarak istihdam yaratma potansiyeli daha 

yüksek olan genç ve yenilikçi firmalar tespit edilerek bunlara destek ve teşvik verilmesi 

uygun olacaktır. Destek ve teşvik verilecek sektör ve firmaların kriterlerinin etkin bir biçimde 

belirlenip birim destek ve teşviğin katma değerinin ve getirisinin artırılması, sistem ve 

politikaları tekrar gözden geçirirken başlıca hedef olmalıdır. 

2.7.4 Üretimde eğitimli ve nitelikli işgücü istihdamı 

Türkiye’de üretimin ve dolayısıyla ihracatın ileri teknolojili sektörler bağlamında dünya 

pazarlarında Türkiye’ye potansiyel rakip ülkelere oranla geride kalmasının en önemli 

faktörlerinden biri de, eğitim sisteminde ve buna bağlı olarak beşeri sermaye birikiminde 

yaşanan sorunlardır. Beşeri sermaye birikimi ile insan kaynağının geliştirilmesi, sadece 

üretimde verimliliği artırmakla kalmayıp, diğer ülke ekonomilerinden mevcut teknolojinin 

ülkeye transferini ve bir sonraki aşamada ise ülke içinde yerel yenilikçilik faaliyetlerini ve 

inovasyonu mümkün kılmaktadır. Beşeri sermaye birikiminin artması, ortalama eğitim 

(okullaşma) süresinin artmasının yanında, eğitim kalitesinin artması ile de ilişkilidir. Bir 

ülkede ortalama eğitim süresinin istenilen düzeylere gelebilmesi için nesiller geçmesi 

gerekirken (Türkiye’de 1980’de ortalama eğitim yılı yaklaşık 3.5 yıl iken, 1997’de 8 yıl 

zorunlu eğitimin yürürlüğe girmesine rağmen izleyen yaklaşık 20 yılda ortalama eğitim yılı 

ancak 6.5 yıla çıkabilmiştir), ortaöğretim esnasında eğitim kalitesini artırmak, yetişkinlikte 

işgücü verimliliğini artırabilen en az maliyetli ve hızlı dönüşü olabilen yöntemlerden birisidir. 

Belirtildiği gibi Türkiye’de halen ortalama eğitim süresi yaklaşık 6.5 yıldır ve dünya 

pazarlarında rekabet içinde olduğumuz ülkelerin ortalama eğitim süresinin oldukça 
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gerisindedir (örneğin Çek Cumhuriyeti’nde 12.3 yıl, Slovenya ve Slovak Cumhuriyeti’nde 

11.6 yıl, Macaristan’da 11.1 yıl, Romanya’da 10.4 yıl, Polonya’da 10 yıl). Bununla birlikte, 

nitelikli işgücünün altyapısının oluşturulduğu ortaöğretimde eğitim kalitesinin bir göstergesi 

olarak değerlendirebileceğimiz ve çeşitli ülkelerde 15 yaşındaki ortaöğretim öğrencilerine 

uygulanan OECD-PISA testlerinde (matematik, kendi dilinde okuduğunu anlama ve fen 

bilimleri) Türkiye’deki öğrencilerin Brezilya’daki öğrencilerle birlikte son sıraları paylaştığı 

görülmektedir. Bu durum, imalat sanayiinde etkin teknoloji transferi ve inovasyon süreçlerini 

yönetebilecek nitelikli işgücü sorınu yaşanabileceğini göstermektedir. Bu sorunların diğer 

kaynaklarından biri olarak, kamu istihdam politikalarının rolü vurgulanabilir: Son yıllarda 

kamu personel giderlerinin toplam giderlerin yüzde 16’sından yüzde 30’una kadar çıkması ve  

iyi eğitimli, nitelikli işgücünün kamu sektöründe istihdam edilmeyi artan oranlarda tercih 

etmesi, özel sektörde temel niteliklere sahip personelin kaybına yol açtığı düşünülmektedir. 

Bunun yanında, iyi eğitimli, nitelikli işgücünün özellikle iş güvenliği gibi temel sebeplerden 

dolayı kamu sektöründe istihdam edilmeyi tercih etmesi, işgücü piyasasının etkin 

işleyebilmesi yönünde temel politikaların revize edilmesi, özel sektörün de kendi bünyesinde 

istihdam politikalarını gözden geçirip güncellemesi gerektiğine işaret etmektedir.   

İmalat sanayiinde iyi eğitimli ve nitelikli işgücü istihdamında yaşanan zorlukların bir 

başka boyutu da, teknik ve ara eleman istihdamında yaşanan sorunlardır. Mesleki ve teknik 

eğitim almış genç nüfusun imalat sanayiinde çalışmakla ilgili olumsuz algıları (fabrika 

ortamında çalışmanın zorlukları, gibi), bu gençleri özellikle hizmetler sektöründe daha az 

beceri isteyen işlere yöneltmekte, bu durum da ülkenin kısıtlı kaynaklarının verimsiz 

kullanılmış olmasına yolaçmaktadır. Mesleki ve teknik beceri edinmiş genç nüfus, imalat 

sanayiinde asgari ücretle çalışmak yerine, hizmetler sektöründe asgari ücretle çalışmayı tercih 

etmektedir. Bu da imalat sanayiinde süregelen becerili ara eleman açığı sorununu 

artırmaktadır. Ancak tüm bunların ötesinde, ortaöğretimde olduğu gibi mesleki ve teknik 

eğitimin kalitesinin artırılması, imalat sanayiinin ihtiyaçlarına cevap verecek yönde yeniden 

tasarlanması gerekmektedir. 

Bir ülkedeki eğitim kalitesinin bir başka göstergesi olarak İngilizce eğitiminden 

bahsedebiliriz. Bugün dünyada temel iletişim dili olarak sayılan İngilizce kullanımındaki 

yeterlilik, dünya piyasalarına entegrasyonda ve teknolojiyi takip edebilmekte kaçınılmaz bir 

katkı yapmaktadır. Bu anlamda dünya ile ekonomik eklemlenmeyi sağlamlaştırması ve 

rekabet gücümüze olumlu katkı sağlaması bakımından İngilizce eğitiminin güçlendirilmesi 

gerekmektedir. Hem İngilizce eğitiminin küçük yaşta başlatılması (çocuk eğitimi ile ilgili 
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çalışmalar, yabancı dil eğitiminin on yaşından daha önce başlatılmasının yararı yönünde 

bulgular elde etmektedir), hem de işgücündeki yetişkinlere İngilizce yeterlilik eğitimleri 

verilmesi, orta ve uzun dönemde toplumun İngilizce yeterliliğini artıracak yönde katkıda 

bulunacaktır.      

2.7.5 Dış ticarette ek maliyetler 

Dış ticarette ek maliyetler, firmaları dünya pazarlarında fiyat rekabetinden 

uzaklaştırırken, ticaret önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Bazı sektörlerde ortalama 

her 50.000 ABD doları miktarında gerçekleştirilen dış ticaretin ek maliyeti, (sigorta ve navlun 

hariç) 1.230 ABD dolarına kadar çıkmaktadır. Dış ticaret ek maliyetlerinin indirilmesi 

konusunda bir komisyon kurularak bu konunun gözden geçirilmesi yararlı olacaktır. Diğer 

taraftan, şimdilik sadece büyük ölçekli firmaların erişiminde olan ve firmaların dış ticarette 

işlem maliyetlerini en aza indirmeye yardımcı olabilecek Yetkilendirilmiş Yükümlü 

Sertifikası (YYS) gibi uluslararası belgelere erişiminin artırılması amaçlanmalıdır. Bu 

kapsamda daha küçük ölçekli firmalara bu belgelere erişim konusunda danışmanlık 

hizmetlerinin sunulması ve hatta koşulları sağlamaya aday  firmaların mali anlamda 

desteklenmesi önem kazanmaktadır.  

İşlem maliyetlerinin en aza indirilmesi konusunda bir öneri; Türkiye’de henüz 

bulunmayan bir ticaret istihbaratı (economic intelligence) kurumunun kurulmasıdır. Bunun 

yanısıra kamu bürokrasisinde ticaret ile ilgili tüm birimler arasında sağlanacak etkin 

koordinasyon da beraberinde firmaların işlem maliyetlerinde azalmayı getirecektir. DTÖ’nün 

öncü olduğu ve Türkiye’nin de taraf olduğu Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın da 

2017 yılı içinde yürürlüğe girmesi ile birlikte, dış ticaret işlem maliyetlerinin dikkate değer 

oranda azalması beklenmektedir. Bu anlaşma çerçevesinde gümrük işlemlerinin 

basitleştirilmesi, işlem sürelerinin azaltılması, sınır kapılarından geçişin otomasyonu, 

elektronik belgelerle hızlı geçiş, lojistik ve liman altyapılarının geliştirilmesi, güvene dayalı 

ticaretin teşvik edilmesi ve ticaret uygulamalarında şeffaflık ile standartlaşmanın sağlanması 

amaçlanmaktadır. Ticaret maliyetlerinin önemli oranda azaltılması rekabetçi fiyatların 

oluşumuna katkıda bulunacaktır. 

2.7.6 AR&GE kapsamında üniversite –sanayi işbirliği ve teknoparklar 

AR&GE kapsamında üniversite-sanayi işbirliğini geliştirme kapsamında bu iki kurumu 

birbirine yaklaştırıcı politikalar üretilmesi zorunludur. Halen günümüzde sanayi kesimi 

akademik dünyaya bir önyargı ile yaklaşırken bu alanda kültürel bir dönüşümün sağlanması 
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önem arz etmektedir. Diğer taraftan kurulan teknopark ve teknokentlerin niceliği kadar 

bünyelerinde yürütülen AR&GE faaliyetlerinin niteliği de önemlidir. Teknopark ve 

teknokentlerin performans değerlendirmelerinde üretilen patentler takip edilmeli ve patent 

üretimi yönünde destek ve teşvikler sağlanmalıdır. Özellikle yeni kurulması Planlanan 

teknoparkların tematik teknoparklar olup belli alanlarda uzmanlaşmaları teşvik edilmelidir. 

Örneğin kurulacakları bölgelere en çok yararı sağlayabilmeleri için bölgenin coğrafi ve/veya 

sektörel yoğunluk özelliklerine göre tematik teknoparkların gözönüne alınması elverişli 

olacaktır. Bölgenin özelliklerine göre tarım teknolojilerini geliştiren teknoparklar, 

hammaddde-petrokimya alanında teknolojileri üreten ve geliştiren teknoparklar ya da tekstil 

sektöründe yüksek katma değerli teknik tekstil ve nanoteknolojik ürünler üretimine 

yönlendiren tekstil teknoparkları hem bölge hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır. 

Bunun yanısıra teknoparklar bölgenin organize sanayi bölgesi ile işbirliği içinde olup, 

sanayinin ihtiyaçlarına karşılık verme ve teknoloji üretme anlamında öncülük görevi de 

üstlenmelidirler. Bu anlamda önemli ve kayda değer bir örnek Bursa örneğidir. Bursa’da 

Uludağ Üniversitesi’nin katkısı ve Uludağ İhracatçılar Birliği ile Bursa Ticaret ve Sanayi 

Odası önderliğinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi Mükemmeliyet Merkezleri, Bursa’nın 

sektörel yapısına cevap verecek şekilde tekstil ve kompozit malzeme ürünleri alanlarında 

kurulmuştur. Aynı şekilde Bursa’da hayata geçirilen Teknoloji Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) 

projesi, ileri teknolojili üretime geçişte bölgeye öncülük etme misyonunu üstlenmiştir. Bursa 

TEKNOSAB, uzay havacılık sanayinden yüksek teknolojili kimya sanayiine çok çeşitli ileri 

teknoloji sektörlerinde faaliyete geçecektir. 

2.7.7 Üretim ve ihracatta stratejik sektörlerin belirlenmesi 

Stratejik sektörler ve öncelikli alanlar belirlenirken Türkiye’nin araştırmacı envanteri 

oluşturularak AR&GE’de hangi alanlarda karşılaştırmalı üstünlüğümüzün olduğu belirlenmeli 

ve bu alanlar destek ve teşviklerle geliştirilmeye açılmalıdır. Bunun yanısıra özellikle 

savunma ve mühimmat sanayi gibi stratejik sektörlerde dünya konjonktüründen kaynaklanan 

sorunlarla karşılaşmamak amacıyla bu sektörler kapsamında teknolojik ürün geliştirme teşvik 

ve destekleri sağlanmalıdır. Diğer taraftan Türkiye’nin özellikle AB-15 pazarında rekabet 

gücü olan yüksek teknolojili radyo, televizyon, haberleşme techizatı ve cihazları sektörünü 

destek ve teşviklerle daha da geliştirerek bu sektördeki rekabetçi konumunu koruması ve 

yükseltmesi amaçlanmalıdır.  
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3 PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ 

3.1 Uzun vadeli hedefler 

Türkiye’nin uzun vadeli üretim ve dış ticaret vizyonu düşünüldüğünde, üç kritik ve 

öncelikli hedef öne çıkmaktadır: 

• Yeni Bir Bakış Açısı Geliştirme: Üretim/rekabetçilik perspektifinde iktisadi

bileşenleri destekleme ve katma değer zincirinde yeni vizyon oluşturma; 

• Küresel Değer Zincirleri’ne Eklemlenme’de Yeni bir Anlayış: Stratejik sektörlerde

yoğunlaşma ve ‘yerli üretim ve ticaret’ perspektifini geliştirerek, niş pazarlar yaratma; ve 

• Yeni bir Sistematik Yapılanma: Yeni dönemde reform öncelikli idari yapılanma,

koordinasyon sağlama ve teşviklere yeni bir bakış açısı kazandırma. 

Bu uzun vadeli vizyon çerçevesinde ülkemizde yerli üretimi ve ihracatı artırma ana 

hedefinde alt hedefler ise 

 Çarpan etkisi yaratan sektörlerde yoğunlaşma;

 Mukayeseli fırsat yaratan sektörlerde yoğunlaşma

olarak belirlenebilir. 

Çarpan etkisi yaratan sektörlerde yoğunlaşma: 

Ülkemizin özellikle yerli otomobil hedefi, sadece otomobil üretimini ülkemize 

kazandırmayıp beraberinde çarpan etkisi yaratarak pek çok sektörü hareketlendirecektir. 

Bunlar, otomotiv yan sanayi, demir çelik endüstrisi, elektrik elektronik haberleşme cihazları, 

motor endüstrisi, kalıp endüstrisi, makine endüstrisi, tekstil ürünleri ve benzeri alt sektörlerdir. 

Ayrıca, kimya sanayii de çarpan etkisi yaratan sektörlerdendir. Kozmetik, petro kimya ve 

plastik sektörü, temizleyiciler gibi pek çok alt sektör bu grupta yer almaktadır. 

Mukayeseli fırsat yaratan sektörlerde yoğunlaşma: 

Dış ticarette uzun yıllar kabul gören mukayeseli üstünlükler kuramı artık yeni bir 

kuramla güç bulmaktadır. Ülkeler, endüstri oyuncuları tarafından paylaşılan pazar 

ekonomisinde kendilerine yeni alan açmak için niş pazarlarda yer almaya başlamıştır. Bu 

pazarlar, artık hiçbir oyuncunun yer almadığı, yeni veya yenileştirilmiş ürün inovasyonu ile 

kendilerine yeni pazarlar açmaktadır. Söz konusu pazarlar henüz endüstri oyuncuları 

tarafından paylaşılmadığı için katma değerli ve karlı pazarlardır. “Blue Ocean Strategy (Mavi 

Okyanus Stratejisi)” olarak adlandırılan bir strateji de şirketleri mukayeseli fırsat yaratan 
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sektörlerde yatırım yapmalarına teşvik etmekte ve yeni pazarlar oluşturarak  rekabeti ortadan 

kaldırmanın yolunu açmaktadır. Bu alanların ortaya konulmasına yardımcı olan bu strateji 

sonucunda belirlenecek yeni üretim alanlarında AR&GE ve inovasyona dayalı kamu ve özel 

sektör paydaşlarına yeni bir perspektif açılması önerilmektedir. 

W. Chan Kim ile Renee Mauborgne tarafından geliştirilen “Mavi Okyanus Stratejisi”, 

şirketleri mevcut pazardan pay almak yerine, kendileri için rekabet edilemez bir pazar boşluğu 

yaratmaya yöneltmektedir. Diğer bir deyişle, büyüyebilmek için artık bir marka değil, yeni bir 

pazar yaratmanın gerekliliğinden yola çıkan Kim ve Mauborgne (2015), bunun yolunun da 

somut pazar verilerine dayalı analizlerden ve üst düzey yaratıcılıktan geçtiğini belirtmişlerdir. 

Kim ve Mauborgne, geçtiğimiz 25 yıllık “Kırmızı Okyanus Stratejileri” dönemini 

çevremizdeki pazarı tam olarak kavramaktan ve belirlemekten uzak olduğumuz, rakiplerle 

göğüs göğüse mücadeleye girildiği, çok küçük pazar payları için rekabet edilen, rakiplerin 

müşterilerini çalmak için ölesiye fiyat düşürdüğü, maliyetleri aşağı çekmeye çalışılan bir 

dönem olarak tarif etmektedirler. Diğer taraftan, “Mavi Okyanus” rekabetin anlamsız olduğu 

yer olarak tanımlanmaktadır. Kim ve Mauborgne kendi mavi okyanusunu bulan/yaratan 

şirketlerin yaptıklarını inceleyerek bu sorunun yanıtını veriyorlar. Bunun klasik anlamda 

“strateji geliştirmek” olmadığının, daha çok “sağlam ve somut pazar verilerine, titiz ve 

dikkatli analizlere ve en önemlisi de çok yüksek seviyede hayal gücüne dayanan bir yöntem” 

olduğunun altını çiziyorlar. Yazarlar, firmalara zor koşulları olan kızıl okyanusta rakiplerle 

boğuşmak yerine niş pazarlara uygun ürün ve hizmetlerle mavi okyanusun keyfini sürmeyi 

öneriyorlar. Böyle bir pazarda uygun ürün ve hizmet topluluğunu yeni “iş modeli” olarak 

tanımlamak, doğru bir yaklaşım olacaktır. 

3.2 Hedeflere yönelik uygulama stratejileri ve tedbirler 

Türkiye’nin, uzun dönemde vizyon hedeflerine, orta ve kısa dönemde ise ihracatı 

artırma ve özellikle yüksek katma değerli ihracatın payını yükseltme, üretimde ithalata 

bağımlılığı azaltma, bunlara ek olarak ihracat menzilini artırma, ek maliyetleri ve bürokratik 

işlemleri azaltma yönünde hedeflerine ulaşabilme anlamında bu Raporda bazı uygulama 

stratejileri ve öneriler geliştirilmiştir. Aşağıda izlenebileceği gibi bu strateji ve tedbirler 

arasında Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın gözden geçirilerek etkin kullanılması, Gümrük 

Birliği Anlaşması’nın gözden geçirilmesi, Ticari İstihbarat Biriminin kurulması, Dahilde 

İşleme Rejimi’nin gözden geçirilmesi, devlet teşvik sisteminin gözden geçirilmesi, bölgesel 

AR&GE koordinasyon merkezlerinin kurulması, e-ticaret sisteminin yaygınlaştırılması, 
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üretimde ‘çözüm ortakları’ anlayışının geliştirilmesi ve nitelikli işgücü kaynağının 

artırılmasına yönelik tedbirler sıralanabilir. 

3.2.1 Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) yapmış olduğumuz ülkelerle toplam 

dış ticaretimizin payını artırılması 

Türkiye’nin 19 ülke ve EFTA ülkeleri ile STA’sı, AB ile Gümrük Birliği (GB) 

anlaşması bulunmaktadır. Üç ülke ile müzakere süreci tamamlanmıştır. 17 ülke, Körfez 

İşbirliği Konseyi ve Mercosur ülkeleri ile müzakereleri devam etmektedir.  

2016 yılında Türkiye,  STA ülkeleri ile dış ticaretinde  yaklaşık 18.5 milyar ABD doları 

ihracat ve yaklaşık 18 milyar ABD doları ithalat ile 451.8 milyon ABD doları açık vermiştir. 

Buna göre açık verdiği ülke sayısı 3, fazla verdiği ülke sayısı 15’dir. GB ülkeleri ile 9.12 

milyar ABD doları dış ticaret açığı, EFTA ülkeleri ile 105 bin ABD doları dış ticaret fazlası 

vermiştir. Bu veriler dikkate alındığında, GB Anlaşması dışında Türkiye’nin, yüzde 9.7 STA 

dış ticaret kullanım oranı ile Serbest Ticaret Anlaşmaları’nı etkin kullanamadığını 

söyleyebiliriz. 

3.2.2 Türkiye’nin STA Politikasının Revizyonu 

Yukarıda bahsi geçen birçok ülkenin STA imzaladığı diğer ülkelerle arasındaki dış 

ticaret verilerine bakıldığında Türkiye’ye kıyasla STA mekanizmasını çok daha iyi 

kullandıkları görülmektedir. Türkiye’nin STA politikasının daha sağlıklı olması ile ilgili bir 

takım önlemler alınabilir. Bu konuda değerlendirmeye alınabilecek hususlar aşağıdaki gibidir: 

Dünyada ve Türkiye’de STA konusundaki pozitif bakış açısının önümüzdeki dönemde 

de devam edeceği tahmin edilmektedir. Türkiye’nin bu trendi doğru değerlendirmesi ve STA 

yapacağı ülkelerin seçimini daha özenli bir şekilde yapması önem arz etmektedir. Özellikle 

AB ile yapmış olduğumuz GB Anlaşmamız gereği, AB’nin STA imzaladığı ülkelerle 

Türkiye’nin otomatik olarak bu ülkelerle STA imzalayamaması üçgen trafiğe sebep 

olmaktadır. Diğer taraftan, ülkemizin komşu ve çevre ülkeleriyle dış ticaretinin geliştirilmesi 

için STA imzalanmayan ülkelerle (Rusya, Azerbaycan, Cezayir) müzakereler yürütülmelidir. 

STA imzalanmadan önce mutlaka tüm ana ve alt sektörler bazında etki analizleri yapılmalı, 

STA’ların ülkemizin ekonomik çıkarlarına uygun politikalar belirlenmelidir.  
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3.2.3 Mevcut STA’ların Revize Edilmesi 

Ülkemizin imzaladığı STA’lardaki pozitif listelerin yeniden ele alınması düşünülmelidir. 

Hâlihazırdaki STA’larda taviz verilen ürün gruplarında ülkemizin ürün envanteri esas alınarak 

yeniden bir düzenlemeye gidilebilir. 

Bu konuda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte üretilen ürünler, üretim maliyetleri vb. 

konularda mevcut durum ile eylem Planlarını içeren bir çalışma profesyonel firmalar 

tarafından yapılarak çıkan sonuçlar doğrultusunda taviz listeleri revize edilmelidir. 

3.2.4 STA Danışma Noktaları 

Mevcut STA’ların etkinliğinin artırılması hususu orta ve uzun vadede Türkiye’ye 

önemli katkı sağlayabilecektir. Bu çalışma yapılırken Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda STA Danışma Noktaları kurulabilir ve STA’lar 

kapsamında karşı ülkeden taviz aldığımız ürünlerin üretimini yapan KOBİ’lere yönelik olarak 

faaliyetler gerçekleştirilebilir.  

Bu yapıların bir örneği Güney Kore’de hayata geçirilmiştir. “One-Stop FTA Support 

Center” adı verilen ve ülkenin altı ana gümrüğünde çalışmalarına devam eden danışma 

noktaları ile firmaların STA uygulamaları ile ilgili danışmanlık faaliyetleri 

gerçekleştirilmektedir.  Bu merkezlerde bulunan uzmanlara elektronik posta aracılığıyla 

ulaşılabilmekte ve ilgili STA hakkında ihtiyaç duyulan bilgiler temin edilebilmektedir. 

Türkiye’de kurgulanacak yapının profesyonel büyük şirketlerden ziyade KOBİ’lerin 

faydalanabileceği şekilde dizayn edilmesi, firma temsilcileri ile doğrudan temas halinde olup, 

sahada sürekli etkin bir şekilde çalışmaların gerçekleştirebilecek ekiplerin istihdam edilmesi 

önem arz etmektedir. 

3.2.5 STA İmzalanacak Ülkelerin Tespiti/Kuşak ve Yol Girişimi 

Bilindiği üzere 2016 yılı ABD başkanlık seçimlerinden sonra yeni ABD başkanının 

Trans Pasifik Ticaret ve Yatırım Anlaşması ile Trans Atlantik Yatırım ve Ticaret 

Anlaşmalarını rafa kaldırmasıyla birlikte Çin’in önderliğinde 2013 yılında ilan edilen “Kuşak 

ve Yol Girişimi” öne çıkmıştır. 

Bahsi geçen girişimin hayata geçirilmesi halinde dünya mal ticaretinin önemli bir kısmı 

bu hat üzerinden gerçekleştirilecektir. Hâlihazırda söz konusu proje ekonomik büyüklüğü 21 

trilyon ABD doları olan 65 ülkeyi kapsamaktadır.  Projenin tüm safhalarının tamamlanması 

halinde Çin’den Türkiye’ye hâlihazırda karayolu ile 30 günde gelen bir ürünün demiryolu ile 
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10 gün içinde ulaştırılabileceği, aynı sevkiyatın ise denizyolu esas alındığında 2 aylık bir 

süreden 2 haftadan daha kısa bir süreye inebileceği beklenmektedir.   

Türkiye’de bu projede özellikle ‘Orta Koridor’ demiryolu güzergahı kapsamında önemli 

bir rol almaktadır. Önümüzdeki süreçte anılan proje kapsamında gerek demiryolu gerekse 

denizyolu güzergahları üzerinde yer alan ülkeler ile STA imzalanması durumunda orta ve 

uzun vadede yüksek getiriler elde edilebilir. Bu nedenle yeni STA imzalanacak ülkelerin 

tespitinde bu projede yer alan ülkelerin dikkate alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Bu girişim, aynı zamanda halihazırda Türkiye’nin ortalama 3 bin km olan ihracat menzilinin 

de artmasına destek olacaktır.     

3.2.6 Gümrük Birliği Anlaşmasının Güncellenmesi 

AB ile Gümrük Birliği Anlaşmasının güncelleştirilmesi sağlanmalı AB’nin STA 

imzaladığı ülkelerle aynı anda Türkiye’nin müzakere yürütmesi ve AB ile eşanlı yürürlüğe 

girmesi yönünde girişimlerde bulunulmalıdır. 

3.2.7 Ticari İstihbarat4, Bilgi ve Analiz 

Küresel düzeyde “hiper rekabet” her geçen gün artmaktadır. 1990’lardan başlayarak 

hızlı bir ivme ile gelişen hiper rekabete karşı en önemli önlem “rekabet istihbaratı”, başka bir 

deyişle de “ticari istihbarat” tır. 

“Hiper rekabet”in sonucu olarak firmalar “stratejik üstünlük yaratma” konusunda 

zorlanmaktadırlar. Bu firmaların “rakipler ve pazarlar” konusunda yeni strateji ve taktikler 

geliştiremedikleri ve pazarlarda etkin olamadıkları görülmektedir. Bu durum hem yeni 

pazarlara girişte hem de varolan pazarlardaki etkinlik düzeyinin artırılmasında bir sorun 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bazı firmalar başarılı bir şekilde girilen bazı pazarlardan kısa 

sürede tasfiye edilebilmektedir. 

“Sürdürülebilir karlılık” tüm firmaların temel amacıdır ancak bunun ölçülmesi ve buna 

uygun yaklaşımların ve çözümlerin üretilmesi gerekmektedir. Firmaların “kendi 

farkındalıkları” eksik olduğundan ve kendilerini dünya çapında konumlandıramadıklarından 

ve ölçemediklerinden dolayı, “karlılıklarını”, “mevcut konumlarını” ve “gidiş yönlerini” 

sağlıklı olarak tespit edememektedirler. Bu durum küresel dünyadaki “hiper rekabet” 

ortamında en riskli durumlardan biridir. İzlenecek yola karar verebilmek için bilgi ve 

istihbarata gereksinim vardır. Bütün karar verme süreçlerinin temel girdisi “istihbarattır”. 

4 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği girişimi ile hazırlanan Dış Ticarette İstihbarat hizmeti Projesi, Ek-2’de 
tanıtılmaktadır. 
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“Rekabet istihbaratı” (competitive intelligence) kavramı 1990’larda ABD’den 

başlayarak tüm dünyaya yayılmış, hem akademik düzeyde hem de devlet yaklaşımı olarak 

zamanla büyük önem kazanmıştır. Örneğin Çin’de 2003-2006 yılları arasında 15 bin dış 

ticaret rekabet istihbarat elamanı devletin verdiği katkılarla eğitime tabi tutulmuş ve istihdam 

edilmiştir. Hiper rekabet farkındalığı olan devletleri de diğerlerinden farklılaştırmıştır. 

Dünyaya rekabet temelinde bakabilen devletler ve kurumlar buna göre organize olmuşlar ve 

olmaktadırlar. Güney Kore’nin ihracata dayalı kalkınma stratejisinin başarısının arkasındaki 

önemli faktörlerden biri bilim, teknoloji ve bilgiye verdiği önemdir. Güney Kore’deki önemli 

bir bakanlık “Ministry of Knowledge” (Bilgi Bakanlığı)’ dır. 

Fransız Rekabet İstihbaratı Geliştirme Derneği’nin başkanı Philippe Clerc Kasım 

2007’de Çin Rekabet İstihbarat Derneği (SCIC) ile yaptığı bir söyleşide “Fransa’nın 2003’te 

ulusal bir rekabet istihbaratı stratejisi oluşturduğunu” belirtmiştir. Clerc’in 2007’de 

Endonezya’da yapılan bir sempozyumda “Endonezyalı otoritelerin rekabet istihbaratını 

kullanarak 2025 yılına kadar dünya üzerindeki en büyük beş ekonomik güçten biri olmayı 

hedeflediklerini” söylemesi ilginçtir. Yazar benzer bir ilgiyi Brezilya, Hindistan, Cezayir ve 

Fas’ta da tespit ettiklerini söylemektedir. 

Temel nokta, tüm dünya pazarına tek tek ürünler bazında bakabilmek ve “sürdürülebilir 

karlılığın” ve “rekabet üstünlüğünün” olabileceği pazarları (ülkeleri) tespit ederek, bu ülkelere 

odaklanabilmek yeteneğinin gösterilmesidir. 

Bunun için “tek bir ürün” veya “ürün grupları” açısından bakılarak dünya pazarının 

mevcut durumu, ticari akışları ve gelişim ve değişim dinamikleri anlaşılmalıdır. Buna paralel 

olarak hedef seçilecek ülkelerdeki pazar, gelişim dinamikleri ve rakip ve hedef müşterilerin 

durumu anlaşılmalı ve sürekli olarak değerlendirilmelidir. Strateji ve taktikler ancak bu 

nitelikteki operasyonel bilgiler üzerine inşa edilebilir ki bu da tam anlamıyla “ticari 

istihbarattır”. Rekabet istihbaratı açısından devletlerin, ticareti geliştirme kuruluşlarının, 

derneklerin, birliklerin, odaların, üniversitelerin, firmaların ve uzmanların ayrı ayrı 

yapabilecekleri vardır. Bütün bu faaliyetler koordine edilebilirse ancak o zaman bir ülkenin 

dış ticaret alanında sağlıklı bir ticari bilgi ve istihbarat sisteminin olduğundan söz edilebilir. 

Bu, yüksek bir bilinçle, bilgiyle ve “know-how” (iş yapma bilgisi) ile kurgulanması, 

kurulması ve koordine edilmesi gereken bir süreçtir.    
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3.2.8 Dahilde İşleme Rejimi’nin gözden geçirilmesi 

Dahilde İşleme Rejimi (DİR), ihracatçılarımıza dünya piyasalarında rekabet gücü 

kazandırmak, ihracat pazarlarımızı geliştirmek, ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek, 

sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir ekonomik etkili teşvik 

sistemidir. İhracatçıların bu rejimi kullanmalarının gerekçeleri, hammadde ve üretim 

yetersizliği, üretimde kalite sorunu, maliyet yüksekliği, ileri teknoloji eksikliği, finansman 

avantajıdır.  

DİR, ülkemizde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. DİR’in Türkiye’nin toplam 

ihracattaki payı neredeyse yarı yarıyadır. İthalattaki payı ise yaklaşık  yüzde 12’dir. AB’de bu 

oran ihracatta topluluk içi ve STA’lar kapsamındaki ithalat çıkarıldığında yüzde 4, toplam 

ithalattaki payı yüzde 1.4’tür.  

İhracatçı firmalar, bu rejimle üçüncü ülkelerden gümrük vergisi, resim ve harçları ile 

KDV’nden muaf olarak ara malı ithalatı yapmak ve bu ürünlerle üretim yaparak Ekonomi 

Bakanlığı’nın belirlediği oranlarda yine üçüncü ülkelere ihracat yapmak zorundadır. Ancak bu 

rejim zamanla ara malların ülkemizde üretilmesi yerine düşük fiyat, kalite, yetersiz yerli 

üretim gibi bir takım nedenlerle yurtdışından ithalatını teşvik eder hale gelmiştir. Vergi 

istisnasının olması, özellikle KDV, üretici ihracatçıları bu kolay yola sevketmiştir. Ülkemizin 

ticari politikaları çerçevesinde yurtiçinde üretilen ürünlerin  korunmasına yönelik almış 

olduğu korunma ve ticari politika önlemlerinin etkisiz olduğu bu rejimin gözden 

geçirilmesinde yarar bulunmaktadır. Bu amaçla önerilen eylemler aşağıda sunulmaktadır.  

• Dahilde İşleme Rejimi’nin daha etkin kullanılması, katma değerli ara malı üretiminin

yurt içinde yapılmasına destek vermesi amacıyla araştırma yapılması ve yeni modellerin 

geliştirilmesi; 

• Korunma ve ticari politika önlemleri olan ürünlerde DİR kapsamında ithalatın

kısıtlanması. 

3.2.9 Devlet Yardımları ve Teşvik Sistemleri Konsolidasyonu 

Ülkemizde çok sayıda kurum stratejik plan hazırlamakta ve teşvik vermektedir. Bu 

teşviklerin etki analizleri olmadığı gibi yetkili birimlerin fazla olması kaynakların etkin 

kullanılamamasına neden olmaktadır. Bu amaçla önerilen eylemler aşağıda sunulmaktadır.  
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• On Birinci Kalkınma Planı’nın tüm kamu kurumlarının hazırladığı stratejik planları da

içine alacak şekilde Entegre Stratejik Kalkınma Planı olarak hazırlanması sağlanmalıdır. 

Böylelikle dağınık ve karmaşık yapı ortadan kalkacaktır.  

• Aynı şekilde devlet yardımları ve teşvik konsolidasyonu sağlanmalı, teşvikler tek bir

kurumdan verilmeli, bunların “etki analizleri” yapılmalıdır. 

3.2.10 Bölgesel AR&GE, Yenilikçilik ve Koordinasyon Merkezi 

Türkiye’de AR&GE çalışmalarını koordine edecek, sanayi ve hizmet sektörlerinin 

nitelik değişimini sağlayacak şemsiye organizasyonlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şemsiye 

organizasyonun koordinasyonu ve izlemesi ile bölgesel bazda öncelikli sektörlerde araştırma 

merkezleri kurulmalıdır. Sözkonusu merkezi yapılanma modelinin amacı, üniversite, sanayi, 

kamu işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması, firmaların AB projeleri ve Türkiye’deki 

projelerden faydalanmalarını sağlayacak kümelenme projelerinin hayata geçirilmesi, 

üniversitelerin ilgili bölümleri ile meslek liselerinin ilgili bölümleri arasında koordinasyon ve 

işbirliği ağı, yerel sanayicilerin üye ve/veya ortak olarak katılımı ile oluşturulan ve yerel 

konulara öncelik veren araştırma merkezleri koordinasyon ağını oluşturmaktır. Bu 

merkezlerin sektörde faaliyet gösteren başta KOBİ’ler olmak üzere her ölçekten firmanın 

AR&GE çalışmalarının ulusal ya da uluslararası boyutta desteklenmesi amacıyla politika 

geliştirmeleri, AR&GE kültürünün yaygınlaştırılmasına önayak olmaları, uluslararası seminer, 

kongre ve fuarlara katılım gibi konularda destek sağlamaları ve devletin firmalara yönelik 

uygulamalı AR&GE projelerine verdiği destekleri koordine etmeleri beklenebilir.  

Bu çalışmaları gerçekleştirmek üzere Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ile 

yürütülen Bursa Tekstil Konfeksiyon Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık Ltd.Şti. 

(BUTEKOM) model oluşturmaktadır. Belirlenecek öncelikli sektörlerde firmaların AR&GE 

faaliyetlerinin önceliklendirilmesi, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, üniversite sanayi 

işbirliğinin sağlanması amacıyla bu tür yapıların geliştirilmesi ve model oluşturması 

önerilmektedir.  

Önerilen eylemler: 

• Stratejik ve öncelikli sektörler belirlenmeli ve bu sektörler bazında bölgesel gelişmeler

de dikkate alınarak bölgesel AR&GE merkezleri kurulmalıdır; 

• Yine bu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yasal düzenlemelerle bu AR&GE

merkezlerine üye olmaları zorunlu hale getirilmelidir. 
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Bu konuda en etkili modeli uygulayan Belçika örneği aşağıda sunulmaktadır. 

BELÇİKA ÖRNEĞİ 

Belçika Krallığı 30 Ocak 1947 tarihli Kraliyet Kararnamesi ile AR&GE ile teknolojik 

üretim üstünlüğünü sağlamak amacıyla öncelikli sektörlerde AR&GE Merkezleri  

kurulmasına önayak olmuştur. Buna göre, öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ilgili 

araştırma merkezine üye olmak zorundadır. Bu AR&GE merkezlerinden biri olan ve Gent 

Üniversitesi bünyesinde kurulan CENTEXBEL Araştırma Merkezi’ne ait bilgiler aşağıda 

sunulmaktadır.  

Centexbel Tekstil Yeterlilik Araştırma Merkezi 

Centexbel, Belçikalı tekstil şirketlerinin rekabetçi konumunu güçlendirmek için 1950'de 

kurulmuştur. Bu misyonu yerine getirmek için Centexbel, Araştırma ve Geliştirme, test etme, 

sertifikasyon, danışmanlık ve eğitim de dahil olmak üzere tekstil endüstrisine geniş bir 

yelpazede faaliyetler sunmaktadır. Belçika tekstil endüstrisinin bilimsel ve teknik araştırma 

merkezi olan Centexbel, 30 Ocak 1947 tarihli Kraliyet Kararnamesi ("Law De Groote" olarak 

anılacaktır) tarafından tanınan bir kurumdur. Misyonu, Belçika tekstil endüstrisinin maliyet 

etkinliğini, kalitesini ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla araştırma ve teknolojik 

gelişmeyi teşvik etmektir. 

3.2.11 Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi 
Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması, 7 Aralık 2013 tarihinde Bali/Endonezya’da 

düzenlenen Dokuzuncu DTÖ Bakanlar Konferansı’nda kabul edilmiştir. Bu anlaşma, 

ülkemizin de taraf olmasıyla 29 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete’de onaylanmış ve 

yürürlüğe girmiştir. Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması, DTÖ üyesi 164 ülkenin 2/3’ünün 

onay sürecini tamamlaması sonrasında, 22 Şubat 2017 tarihinde küresel olarak yürürlüğe 

girmiştir. 

Anlaşma, özünde şeffaflık ilkesine dayanmaktadır, bu ilke kapsamında; 

• Gümrük ve ticaret prosedürlerinin,

• Kullanılan belgelerin,

• Uygulanan ücret ve harçların yayımlanması,

• Mevzuat taslakları hakkında ticaret erbabına görüş verme hakkının tanınması,
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• Mevzuat ve prosedürler hakkında ticaret erbabının bilgilendirilmesi adına danışma

noktaları kurulması, 

• Ulusal Komiteler aracılığı ile kamu-özel sektör diyalog mekanizmalarının tesisi,

• İdari kararlara karşı itiraz ve yargı yoluna başvuru hakkının tanınması

konularında düzenlemeler içermektedir. 

Diğer taraftan Anlaşma, tek pencere, yetkilendirilmiş yükümlü, risk yönetim sistemi 

gibi son dönemin önemli kolaylaştırma araçlarının yaygınlaştırılması, varış öncesi beyan 

sistemi kullanımı, dahilde ve hariçte işleme rejimi, geçici ithalat, hızlandırılmış kargo sistemi, 

gıda ve tıbbi ürünler gibi bozulabilecek ürünlerin gümrük işlemlerinin hızlandırılması, vergi 

ve harçların elektronik olarak tahsil edilmesi, ticari belgelerin kopyalarının kabulü, transit 

serbestisi,  ortalama teslim süresinin saptanması, sonradan kontrol sistemi kullanımı, cezaların 

şahsiliği, etkin pişmanlık ile gümrük ve ticaret prosedürlerinden sorumlu sınır idareleri 

arasında ve ülkelerin gümrük ve dış ticaretten sorumlu idareleri arasında işbirliği şeklinde 

konuları disipline etmektedir.  

DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın 23’üncü maddesi, Anlaşma 

maddelerinin ülke içinde uygulanmasının kolaylaştırılması ve ilgili kamu kurumları arasında 

ve özel sektör kuruluşları ile etkin koordinasyonun sağlanması amacıyla DTÖ üyesi ülkelerde 

“Ulusal Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi” kurulmasını öngörmektedir. Bu kapsamda, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı Müsteşarları’nın eş başkanlığında, 

toplamda 18 kamu kurum ve özel sektör kuruluşunun iştirakiyle 3 Aralık 2016 tarihinde 

2016/27 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile “Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu” kurulmuştur. 

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu, gümrük ve ticaret işlemlerinde şeffaflık ve 

öngörülebilirliğin sağlanması, gümrük ve ticaret prosedürlerinin basitleştirilmesi, ticari 

maliyetlerin azaltılması, yönetsel politika oluşturmada kamu ve özel sektör arasında 

işbirliğinin güçlendirilmesi, teknolojik ve uluslararası gelişmeleri takip ve uyum, kurumsal 

reformların sürekliliği ve çözüm odaklı çalışma prensiplerini temel değerler olarak 

benimsemektedir. 

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu, kamu ve özel sektör temsilcilerini bünyesinde 

barındırmaktadır.  
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Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu, kamu kurumlarımız ile özel sektörümüz arasında 

ticaretin kolaylaştırılması konusunda koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak ve pozitif 

ticaretin kolaylaştırılması reformlarını hayata geçirecek bir platform görevi üstlenmiştir.  

Bu kapsamda Kurulun, DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması hükümlerinin 

uygulanmasının yanı sıra, ticaretin kolaylaştırılması önlemlerinin Planlanması ve etkin bir 

şekilde uygulanmasına, uluslararası ticaret prosedürlerinden sorumlu aktörlerimiz arasında 

koordinasyonun sağlanmasına, özel sektörün ihtiyaçlarının dikkate alınmasına ve bu 

çerçevede atılacak adımların belirlenmesine katkıda bulunması hedeflenmektedir. 

Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Eylem Planı, Türkiye’nin gümrük ve 

uluslararası ticaret işlemlerinde ticari maliyetlerin azaltılarak Türk firmalarının ihracatını ve 

uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefleyen, temel değerler olarak (ana eksenler) 

şeffaflığın sağlanması, kolaylaştırma, maliyetleri azaltma, işbirliğini ve kapasite geliştirmeyi 

benimseyen bir dizi politika önerileri bütünüdür.  

Gümrük ve dış ticarete ilişkin prosedürlerin basitleştirilmesi, ülke çapında yeknesak 

olarak uygulanması, etkinliğin sağlanması, şeffaflık ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesi ve 

bu sayede yabancı yatırımların ülkemizde artırılması, otomasyonun teşvik edilmesi, ticari 

maliyetlerin azaltılarak firmaların uluslararası rekabet güçlerinin çoğaltılması, gümrük ve 

ticaret prosedürlerinden sorumlu idareler arası işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ve özel sektör 

kuruluşları ile diyalog imkânının geliştirilmesi, Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi 

ve Eylem Planı’nın temelini oluşturmaktadır.  

Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, Ticaretin 

Kolaylaştırılması Kurulu’nun Misyonu, “şeffaflık, öngörülebilirlik ve işbirliğine dayanan 

etkin gümrük ve ticaret politikaları geliştirmek”tir. Ayrıca, farklı kamu kurum ve kuruluşları 

ile ticaret erbabına daha iyi hizmet verilmesi adına bilgi iletişim teknolojileri ile fiziksel 

altyapının yeterli olduğu yerlerde bunun korunması, yetersiz olduğu düşünüldüğü yerlerde, 

bunların güncellenmesi-geliştirilmesi sağlanacaktır. Strateji ile ülkemizin coğrafi konumu da 

göz önünde bulundurulduğunda intermodal taşımacılığın geliştirilmesi ve nihai olarak 

bölgesel bir lojistik üssü olma yolunda emin adımlar atılması sağlanacaktır. 

Sözkonusu strateji, Mart 2018’de Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu’nun Genel 

Kurul’unda görüşülecek olup, Kurul üyelerinin onayıyla yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 

Ticari maliyetlerin ve bürokratik işlemlerin azaltılması yoluyla ithalat, ihracat ve transit 

ticaretin gelişmesine büyük katkı sağlayacağı düşünülecek olursa bu stratejinin etkinliğinin 
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artırılması, ilgili kurum ve kuruluşların öngörülen eylemlerin gerçekleştirilmesine yönelik 

etkin yaklaşımı büyük önem kazanmaktadır.  

3.2.12 E-ticaret uygulamalarının yaygınlaştırılması 

E-ticaretin toplam dünya ticaretinde ortalama oranı yüzde 9’a çıkmakla birlikte bu 

oranın yakında yüzde 13’e çıkması beklenmektedir. Türkiye’de ise e-ticaretin toplam ticarete 

oranı 2012’de yüzde 1.75’den 2016’da ancak 3.75’e çıkmıştır. Bu anlamda Türkiye’de e-

ticaret kullanımı dünya ortalamasının oldukça altında kalmaktadır. Bunun yanında diğer 

ülkeler özellikle Türkiye’nin dünya pazarlarında rakibi olan ülkeler bu konuda çok daha hızlı 

ilerlemektedirler. Türkiye’nin bu süreçte geride kalmaması için özellikle elektronik ortamda 

ödeme sistemleri ile lojistik ve kargolama sorunlarının öncelikli olarak çözüme ulaşması 

gerekmektedir. 

3.2.13 Üretimde ‘çözüm ortakları’ anlayışının geliştirilmesi 

Türkiye’nin girdi tedarik ihtiyacına baktığımızda, 2017 sonu itibariyle en fazla dış 

ticaret açığımızın olduğu 10 ürün grubu şöyle sıralanabilir: 

Tablo 23: Türkiye’nin girdi tedarik ihtiyacı ve bu ürünlerde dış ticaret açığı 
(milyar ABD doları), 2017 
 

Ürün grubu Dış ticaret 
açığı 

Mineral yakıtlar ve yağlar 28.4 

Makinalar ve aksam ve parçaları 10.8 

Elektrikli makine ve cihazları, aksam ve parçalar 7.6 

Demir ve çelik 6.9 

Plastikler ve mamulleri 5.7 

Organik kimyasal ürünler 3.6 

Optik, fotoğraf, sinema , tıbbi cihazlar, aksam ve parçalar 3.2 

Eczacılık ürünleri 2.8 

Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları 2.7 

Bakır ve bakırdan eşya 1.5 
Kaynak: TÜİK veritabanı 
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Bu sayılan ürünlerin ağırlıklı olarak aramal ya da girdi olduğu gözönüne alınırsa, önceki 
bölümlerde bahsedildiği gibi hem üretimde ve ihracatta ithal girdiye bağımlılığı azaltmak, 
hem de yurtiçi üretimi teşvik ederek istihdamı artırmak amacıyla özellikle standart teknolojili 
ürünlerde yurtiçi girdi kullanımının teşvik edilmesi öncelikli hedefler arasında olmalıdır. Bu 
anlamda yurtiçi tedarikçilerin belli bir sistem içinde üretime girdi sağlamaları, standart 
teknolojili girdi kullanan firmalar yanında yüksek teknolojili üretim yapan firmaların da 
ihtiyaçlarına karşılık verebilmeleri desteklenmelidir. Bu doğrultuda girdi tedarikçilerinin nihai 
mal üreten firmalarla beraber çalışarak girdi ihtiyaçlarının tespitinin yapılması, bu şekilde 
firmaların birbirleri ile sinerji oluşturmaları teşvik edilmelidir. Özellikle yüksek teknolojili 
sektörlerde (savunma sanayii, ilaç sanayii, elektronik ürünler, gibi) kullanılan girdilerinin 
ithalinin uzun süre alması, izne tabi olması, gibi engellerden dolayı bu tür bir ‘çözüm ortaklığı’ 
anlayışının sanayide geliştirilmesi öncelikli olmalıdır. Bunlara paralel olarak devlet destek ve 
teşvikler sistemi yeniden kurgulanırken destek ve teşviklerin büyük ölçekli/verimli firmalara 
yurtiçi tedarikçilerle çalışma şartı ile verilmesi önemli bir çözüm alternatifi olabilir.    

3.2.14 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Amacıyla Nitelikli İnsan 
Kaynağının Teşvik Edilmesi  

Firmalarımızda ve kurumlarda yüksek lisans ve doktoralı çalışan sayısı ve toplam 
çalışanlara oranı oldukça azdır. Kurumsal kapasitenin gelişmesinde insan kaynağının 
etkinliğinin artırılması için gerekli teşvikler verilebilmelidir. İşyerindeki çalışma saatlerine 
uymak zorunda olan personel yüksek lisans veya doktora yapmak için örgün üniversitelerden 
faydalanamamaktadır. Profesyonel olarak iş hayatında yer alan bu kesim aynı zamanda 
akademik eğitim almaları halinde çok daha verimli olabilmektedir. ABD’de özellikle 
profesyonel çalışanlara yönelik geliştirilen uzaktan eğitim yoluyla akademik eğitim teşvik 
edilmektedir. Uzaktan eğitim, genel örgün eğitimden farklı olarak çok daha fazla disiplinli, 
Planlı, programlı ve araştırmaya yönelten bir yapıya sahiptir. Ülkemizde bu tür uygulamalar 
çok yaygın değildir. Bilgi çağında olduğumuz bu dönemde artık zaman ve mekan kavramı 
ortadan kalkmış, büyük veri (big data) konuşulur hale gelmiştir. Üretimde nitelikli eleman 
ihtiyacının karşılanması çok önemlidir. Bu açıdan bakıldığında önerilen eylemler aşağıda 
sunulmaktadır.  

• En az 5 yıl iş hayatında bulunan lisans mezunu profesyonel çalışanlara uzaktan eğitim
yoluyla yüksek lisans, en 8 yıl çalışanlara ise doktora yapmaları yönünde teşvik verilmelidir. 
YÖK, profesyonel çalışanların uzaktan eğitim yoluyla almış oldukları yüksek lisans ve 
doktora diplomalarını belli koşullarda tanımalı ve her kurum, kendi çalışanlarının niteliğini 
artırma yönünde personel yönetmeliklerinde düzenlemeler yapmalıdır.  

• Ayrıca, ülkemizde eğitim stratejisi ile paralel olarak bilim ve AR&GE stratejisinin de
belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
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4 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılını kutlayacağımız 2023 yılına giden 

süreci kapsayan 11nci Kalkınma Planı döneminde, Türkiye’nin orta gelir tuzağından 
kurtularak yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselmesi için üretim ve dış ticarette yeni bir 
bakış açısı geliştirmesi ve ilgili politikaların bu yeni bakış açısı çerçevesinde geliştirilmesi 
önem arz etmektedir. Bu yeni bakış açısı, Türkiye ekonomisinde temel yapısal sorunlardan 
biri olan cari açığının azaltılması yönünde yeni perspektifler sunarken, yüksek katma değerli 
ürünlerin üretim ve ihracatının geliştirilmesinin de önünü açmalıdır. Türkiye halihazırda 
dünya piyasalarında ağırlıklı olarak düşük ve orta-düşük teknolojili imalat sanayii ürünleri ile 
rekabet etmekte ve daha yüksek teknolojili ürün piyasalarında henüz bir varlık 
gösterememektedir. Firmaların yeni ürün/teknoloji geliştirme ve AR&GE faaliyetlerinin 

önünde en önemli engel olarak finansman sorunlarını dile getirdikleri düşünülürse, bu 

anlamda kamu teşvik ve destek politikalarının yeniden düzenlenerek bu teşvik ve desteklerin 
öncelikli/seçilmiş teknolojik alanlarda başarılı olma potansiyeline sahip firmaların risklerini 
hafifletmesi ve firmaların ilk etaptaki batık maliyetlerini bir miktar da olsa telafi etmesi 
gerekmektedir. Bu yaklaşım, var olan tüm AR&GE ve diğer teşvik mekanizmalarında temel 

ilke olarak benimsenmelidir.  

Diğer taraftan Türkiye zaman içinde gittikçe daha fazla küresel değer zincirlerine 
eklemlenirken, ihraç ettiği düşük ve orta düşük teknolojili ürünler dahil, hemen tüm ihraç 
ürünlerinde yurtdışı katma değerin oranı artmaktadır. Düşük ve orta-düşük teknolojili 

ürünlerin ihracatı dahil tüm ihracatta ithal girdi kullanımı artış göstermektedir. Bu da, ihraç 
ettiğimiz ürünlerin hemen hepsinde yurtiçi katma değerin azaldığına işaret etmektedir. Hem 

cari açığın artışını kontrol altına almak, hem ihraç edilen ürünlerin yurtiçi katma değerini 

artırmak, hem de yurtiçi üreticiyi ve istihdamı artırmak bağlamında, özellikle düşük ve orta-

düşük teknolojili ürünlerin ihracatında kullanılan ve ülkemiz şartlarında üretimi mümkün olan 
standart teknolojili girdilerin Türkiye’de üretimini teşvik etmek ve Türkiye’de yerleşik 
üreticilerden tedariğini sağlamak öncelikli olmalıdır. Yüksek teknolojili ihraç ürünlerinde 
(örneğin savunma sanayii, ilaç sanayii, elektronik ürünler, gibi) ise, yüzde 40’ları aşan 
yurtdışı katma değerin azaltılarak yurtiçi katma değerin artırılması yönünde yüksek teknolojili 
nihai mal üreten ihracatçıların yurtiçi girdi tedarikçileriyle beraber çalışarak girdi 
ihtiyaçlarının tespitinin yapılması öncelikli eylem olmalıdır. Bu şekilde firmaların birbirleri 

ile sinerji oluşturarak ‘çözüm ortaklığı’ anlayışının geliştirilmesi ve bu anlayışa paralel olarak 

devlet destek ve teşvikler sistemi yeniden kurgulanırken destek ve teşviklerin büyük 
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ölçekli/verimli firmalara yurtiçi tedarikçilerle çalışma şartı ile verilmesi kayda değer bir 

çözüm alternatifi olacaktır. 

Bu rapor çerçevesinde Türkiye’nin, uzun dönemde vizyon hedeflerine, orta ve kısa 
dönemde ise ihracatı artırma ve özellikle katma değerli ihracatın payını yükseltme, üretimde 
ithalata bağımlılığı azaltma, bunlara ek olarak ihracat menzilini artırma ve ek maliyetleri ve 
bürokratik işlemleri azaltma yönünde hedeflerine ulaşabilme bağlamında bazı uygulama 
stratejileri ve öneriler sunulmuştur. Uzun dönem vizyonu destekleyerek orta ve kısa dönemde 
gerçekleştirilebilecek pratik strateji ve önlemler arasında; Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın 
gözden geçirilerek etkin kullanılması, Gümrük Birliği Anlaşması’nın gözden geçirilmesi, 
Ticari İstihbarat biriminin kurulması, Dahilde İşleme Rejimi’nin gözden geçirilmesi, devlet 
teşvik sisteminin gözden geçirilmesi, bölgesel AR&GE koordinasyon merkezlerinin 

kurulması, e-ticaret sisteminin yaygınlaştırılması, üretimde ‘çözüm ortakları’ anlayışının 
geliştirilmesi ve nitelikli işgücü kaynağının artırılması sıralanabilir.  

Tüm bu tedbirlerin yanında orta ve uzun dönemde Türkiye’nin ihracat menzilini artırma 
ve başta lojistik maliyetleri olmak üzere dış ticaret maliyetlerini kayda değer oranda düşürme 
yönünde önemli yarar sağlayabileceği bir girişim olan ‘Kuşak ve Yol Girişimi’nde aktif rol 
alması da önem taşımaktadır. Çin önderliğinde 2013 yılında öne sürülen Kuşak ve Yol 
Girişimi, Orta Asya’dan Doğu Avrupa’ya güzergah üzerindeki ülkeleri kapsayan ve temelde 
dış ticareti kolaylaştırma ve altyapı projesidir. Türkiye açısından baktığımızda Çin’i 
Kazakistan-Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan ve Türkiye yoluyla Avrupa’ya bağlayacak 
olan Hazar geçişli demiryolu projesi “Orta Koridor Girişimi” önemlidir. Türkiye’nin Kuşak 
ve Yol Girişimi’nde sadece bir transit bölge olarak kalmaması, ana bağlantı noktalarında ve 
belli merkezlerde üretim hinterlandı yaratılarak oluşacak ekonomik canlılıktan faydalanılması 
önem taşımaktadır. Ana bağlantı noktaları ve belli merkezlerde endüstriyel hinterland 
oluşturularak kümelenme yaratılması ve bu kümelenme sonucunda elde edilecek ölçek etkileri 

ile küresel değer zincirlerine yurtiçi üretimle katılım, ülkemiz ekonomisine olumlu katkı 
yapacaktır. Bunun yanında Türkiye’nin ihracat menzilinin halihazırda ortalama üç bin km. 

olduğunu gözönünde bulundurursak, Kuşak ve Yol Girişimi gibi temelde bir uluslararası 
altyapı ve dış ticareti kolaylaştırma projesinin Türkiye’nin uzak pazarlara açılmasına da katkı 
sağlayacağını söyleyebiliriz.   

Öne sürülen strateji ve tedbirlerin Planlanması ve uygulanması süreçlerinde Bakanlıklar 
öncelikli olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin koordinasyonun 
sağlanması, bunun yanısıra kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar arasında sinerji 

oluşturulması, Türkiye’nin vizyon hedeflerine ulaşabilmesinde kritik önem taşımaktadır. 
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EK-1: OECD Teknoloji yoğunluğu sınıflandırmasına göre imalat sanayii 

sektör grupları 

Düşük teknoloji 
Gıda ürünleri ve içecek 
Tütün ürünleri 
Tekstil ürünleri 
Giyim eşyası 
Dabaklanmış deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı 
Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır vb. örülerek yapılan maddeler 
Kağıt ve kağıt ürünleri 
Basım ve yayım; plak, kaset vb. 
Mobilya ve bys diğer ürünler 
Orta-düşük teknoloji 
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar 
Plastik ve kauçuk ürünleri 
Metalik olmayan diğer mineral ürünler 
Ana metal sanayi 
Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç) 
Deniz taşıtları 
Orta-yüksek teknoloji 
Tıpta ve eczacılıkta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler dışındaki kimyasallar 
Bys elektrikli mekina ve cihazlar 
Motorlu kara taşıtı ve römorklar 
Bys makine ve teçhizat 
Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonları 
Bys ulaşım araçları 
Yüksek teknoloji 
Tıpta ve eczacılıkta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler 
Büro, muhasebe ve bilgi işleme makinaları 
Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları 
Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat 
Hava ve uzay taşıtları 
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EK-2: Kurumsal Örneklem: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Dış Ticarette İstihbarat Projesi  

Dış Ticarette İstihbarat Hizmeti Projesi, ülkemiz ihracatının artırılmasına katkı 

sağlamak amacıyla TOBB bünyesinde başlatılmıştır. Ticari bilgiye ulaşma, bu bilgiyi 

araştırma ve analiz etme becerilerinin önem kazandığı günümüzde, TOBB koordinasyonunda, 

Oda-Borsalar bünyesinde temel dış ticaret bilgisi ve dünya dış ticaretinde ticari bilgiye ulaşma, 

bu bilgiyi araştırma ve ihtiyaçlara göre süzme becerilerine ve yeterliliklere sahip “Dış Ticaret 

İstihbaratı” hizmeti verebilecek dış ticaret uzman ve/veya uzmanlarının yetiştirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

TOBB koordinasyonunda Oda-Borsalar bünyesinde verilecek bu hizmet ile üyelere 

nitelikli ticari bilgi ve teknik bilgi sağlanması yoluyla dış ticarette bilgi eksikliklerinin 

giderilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle ihracat yapmak isteyen üyelere sağlanacak bilgi 

türleri; küresel düzeyde pazarlar, hedef ülke pazarları, hedef rakipler, hedef müşteriler, ülke 

mevzuatları ve dış ticaret işlemleri, yeni teknoloji ve uygulamalar alanlarında ticari bilgilerdir. 

Oda-Borsalara bu beceriler kazandırılarak, üyelerin ürünleri için hedef pazar tespiti 

konusunda bir başvuru noktası haline getirilmesi de hedefler arasındadır. 

Yine Oda-Borsalarca yürütülen-/yürütülecek UR&GE projelerine nitelik ve nicelik 

kazandırmak da projenin hedefleri arasındadır.   

Verilecek hizmetin kalitesini artırmak amacıyla TOBB koordinasyonunda Oda ve 

Borsalara bir dizi eğitim verilmiştir.  Eğitimler ile teorik ve pratik bilgi yanında hizmete 

yönelik standart uygulamalar geliştirme de Planlanmaktadır.  

Projenin Amaçları: 

İthalat ve ihracat yapmak isteyen firmalar ile Oda-Borsaların dış ticarete ilişkin alıcı, 

satıcı bilgileri, dış ticaret verileri, ilgili ülke dış ticaret mevzuatı gibi bilgilerin TOBB 

tarafından uluslararası dış ticaret veri tabanlarını kullanmak suretiyle teminini sağlamak.  

Proje Hedefleri: 

İhracat yapan üye sayısının artması; Oda-Borsaların UR&GE proje sayısının artması; 

Oda-Borsaların yürüttüğü UR&GE projelerinin nitelikli ve iyi uygulama örnekleri sayısının 

artması;  Oda-Borsaların dış ticaret alanında yetkinleşmesini sağlamak; 2017 yılında en az 20 

Oda-Borsanın Dış Ticaret İstihbaratı hizmeti verebilir hale gelmesi ve UR&GE projesi 

hazırlaması (şu an bu hedef aşılmış olup, 48 Oda-Borsa bu hizmeti verme yetkinliğine 
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erişmiştir); 2017 yılı sonunda Dış Ticaret İstihbaratı hizmeti sunan Oda-Borsaların hizmet 

sunduğu firmaların ihracat performanslarının sayı ve nitelik olarak değerlendirilmesi. 

Proje Kapsamında TOBB’un sağladığı Hizmetler:  

Hizmetler dört ana başlık altında verilecektir: 

1. Danışmanlık: Pazara Giriş, UR&GE Projeleri gibi konu başlıklarında Oda-Borsalara 

ve üye firmalara danışmanlık hizmeti sunmak.  

2. Raporlama:  İhtiyaca yönelik olarak ülke, sektör, pazara giriş raporları hazırlamak.  

3. Bilgi ve veri sağlama: Dış ticaret veri tabanlarını kullanmak suretiyle ticari bilgi ve 

veri temin etmek.  

4. Eğitim: Oda-Borsa ve Birlik personeline yönelik olarak eğitimler vermek.  

Ekonomik istihbarat genel olarak ülkelerin gerçekleştirdikleri ekonomik bilgi toplama 

ve bunları işleme çerçevesinde gerçekleştirilirken, ekonomik istihbaratın diğer yönünü de 

ticarî kuruluşların yerel, bölgesel veya uluslararası işletmelerin faaliyet gösterdikleri yerel ve 

uluslararası pazarlarda faaliyetlerine devam edebilmek, pazardaki payını arttırmak, yeni 

yatırımlar yapabilmek, yeni pazarlara açılmak, AR&GE faaliyetlerinde bulunmak gibi 

amaçlarla gerçekleştirdiği istihbari faaliyetler oluşturur.  Ekonomik istihbarat kavram olarak 

ortaya çıkış sürecinde farklı yapıda isimlendirilmiş ve izleyen süreçte değişime uğramıştır. 

Ekonomik istihbarat literatürde, önceleri bazen “iletişim sistemi” ya da “ofansif veya defansif 

bir gözlem süreci” olarak değerlendirilmiş, yönetim modeli aracı olarak ifade edilmiştir. 

Süreç içinde kavram isim değiştirmiş ve başlangıç formu olan “Business Intelligence System” 

(İş İstihbarat Sistemi) kavramından, ekonomiyle ilgili olan bir süreci ifade edecek şekilde 

“Economic Intelligence” (Ekonomik İstihbarat) kavramına dönüşmüştür. Tanım olarak 

ekonomik istihbarat; teknolojik, finansal, ticarî ve resmî bir bilgi gibi politika ya da ticaretle 

ilgili bir ekonomik bilginin elde edilmesini ifade etmektedir. Bu bilgilerin yabancılar 

tarafından elde edilmesi ülkeyi ekonomik olarak dezavantajlı konuma getirebilir ve bu durum 

bir ekonomik konu olmaktan çok, güvenlik konusu haline dönüşebilir. Ekonomik istihbaratı 

elde eden ülke ise ekonomi, yatırım, AR&GE, üretkenlik ya da rekabet gibi konularda 

doğrudan ya da dolaylı olarak avantaj sağlayabilir. 

İstihbarat kelimesi etimolojik olarak Arapça “istihbar”, “haber” ve “bilgi alma” 

kelimesinin çoğuludur. Bu açıdan bir gencin kazak almak için fiyat ve mağaza araştırması 

yapması ile istihbaratçının yaptıkları arasında pek fark yoktur. Teknik olarak baktığımızda 

böyle bir benzerlik söz konusudur. İngilizce’de istihbarat kelimesinin karşılığı olan 
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“intelligence”; akıl, zekâ, anlayış, haber, bilgi ve istihbarat anlamına gelmektedir. Buradaki 

vurgu, haberin toplanmasında değil, toPlananların birleştirilmesi ve analiz edilmesindedir. 

Belki de bu yüzden Türkiye’de haber toplanmasına önem verilirken, Amerika ve İngiltere’de 

haberin değerlendirilmesine öncelik verilmektedir (Özdağ, 2008). İstihbarat, devletlerin dış 

politikalarındaki belirsizlikleri aydınlatmaya yararlı olmak maksadıyla, devletin kurumları 

tarafından genelde büyük bir gizlilikle yürütülerek, açık ve gizli kaynaklardan alınan 

bilgilerin toplanması ve toPlanan bilgilerin yorumlanarak, yeni bilgiler üretilmesidir (Johnson, 

2003). 

Ekonomik İstihbaratın İşlevleri: 

Ekonomik istihbaratın işlevlerini dört ana başlık altında toplamak mümkündür (Miman, 

2007, s. 115):  

• İlgili faaliyet alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek,

• İç ve dış pazarlardaki tehditleri ve fırsatları önceden fark ederek uygun politikalar

oluşturmak, 

• Daha etkin ve verimli bireysel ya da kollektif stratejiler oluşturmak,

• Yürütülen faaliyetleri destekleyici karar destek sistemleri oluşturmak ve bununla

alakalı kısa, orta ve uzun vadeli Planlar hazırlamaktır. Geçmişte toplumları ve milletleri güçlü 

kılan nüfus gücü ve tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerdi. Günümüzde insan gücünün yerini 

makineler, tarımın yerini ise sanayi devralmıştır. 21. yüzyılda ise güç, bilgi ile eşdeğerdir. 

Bilgiye sahip olan güce de sahip olmaktadır. 

Ülkelerin Ekonomik İstihbarat Sistemleri: 

Bir ülkenin ekonomik istihbarat sistemi, yararlı bilgi ve haberlerin ülkenin değişik 

devlet, hükümet, girişimciler, eğitim sistemleri, ticari kuruluşlar gibi her türlü 

organizasyonları arasında paylaşımını sağlama, çaba ve stratejilerinin bütünü olarak 

tanımlamak mümkündür. Ekonomik istihbarat sistemlerinin üç ana hedefi olduğunu 

söylenebilir: Birinci hedef, ülke içerisindeki ekonomik ve sosyal unsurlar arasındaki yorum ve 

kavrayış yeteneklerini birleştirerek bunları ülkenin ekonomi aktörlerine yayılmasını 

sağlamaktır. İkinci hedef, paylaşılan bilginin uyumlu hale getirilerek küresel ortamın yarattığı 

fırsatların kullanılmasını sağlamaktır. Üçüncü hedef ise, ekonomik ve sosyal gelişimi 

sağlamak amacıyla ülkeye katkı sağlayacak, uluslararası piyasaların yarattığı stratejik 

fırsatların uygulamaya konmasının sağlanması olarak belirtilebilir (Clerc, 1997).  
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Ekonomik istihbarat sistemleri gelişmiş ülkeler, küreselleşmenin getirdiği dayatmalara 

karşı kendilerini üst seviyede koruyabilmişler ve her koşulda fırsatları değerlendirebilme 

yeteneklerini kullanarak günümüzün güçlü devletleri arasında yerlerini almışlardır. Bu 

bölümde bu devletlerin öne çıkanlarının ekonomik istihbarat sistemlerini açıklanmaktadır.  

 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ekonomik İstihbarat Sistemi 

Ekonomik istihbarata ilişkin faaliyetlerin yürütülmesinde en sistemli çalışmaların ABD 

tarafından yapıldığı söylenebilir. 3 Temmuz 1947 tarihli ve gizliliği kaldırılmış Amerikan 

Silahlı Kuvvetleri Endüstri Koleji’ne ait bir belgede ekonomik istihbarat faaliyetlerinin nasıl 

yürütülmesi gerektiği ile ilgili bir konferansın notları yer almaktadır. Bu notlara bakıldığında, 

ekonomik istihbaratın ekonomik savaş olarak algılandığı, bir savaşta düşmanı yenmek için 

verilmesi gereken ekonomik zararların nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. ABD’de ekonomik 

istihbarat ile ilgili elde edilen her türlü bilgi federal güce yani devlete iletilmektedir. Bu 

bilgileri elde eden kaynaklar; istihbarat topluluğu, kongre, lobiler, çok uluslu şirketler, 

piyasalar, hukuk büroları, araştırma enstitüleridir (Miman, 2007). Amerikan ekonomik 

istihbarat sistemi en iyi işleyen sistem de olsa zaman zaman koordinasyon eksiklikleri 

olmaktadır. Bu nedenle büyük Amerikan şirketleri kendi istihbaratlarını kendileri toplama 

gayretine girmişlerdir. Örneğin; General Motors’un rekabetçi istihbarat faaliyetleri için 

ayırdığı bütçe Fransız yabancı istihbarat servisinin ayırdığı bütçeden daha fazladır. ABD, en 

geniş özel sektör serbest piyasa istihbarat pazarına da sahiptir (Potter, 1998). Bu pazar, 

piyasada faaliyet gösteren şirketler hakkında bilgiler toplayan ve bunları değerlendirerek 

müşterileri olan diğer şirketlere sunan firmalardan oluşmaktadır (Miman, 2007). ABD‟de 

ekonomik istihbarat faaliyetlerinin Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte daha sistemli bir 

yapıya kavuşmaya başladığı söylenebilir. 1947 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası’nın yürürlüğe 

girmesiyle birlikte CIA kendi içerisinde bir ekonomik istihbarat birimi kurmuştur. Zaman 

içerisinde bu birimin önemi daha da kavranmış ve ulusal güvenliğin sağlanmasında ekonomik 

istihbarat faaliyetlerine yapılan yatırımlar artırılmıştır. Bu birimde çalışanlar doğrudan 

üniversitelerden, düşünce kuruluşlarından, ekonomik uzmanlardan oluşan sivil toplum 

kuruluşlarından seçilmiştir. O dönemde Amerikan hükümetinin tüm bölümlerinde çalışan 

profesör sayısından daha fazla profesörün CIA’nın ekonomik istihbarat biriminde çalıştığı da 

söylenmektedir (Miman, 2007). ABD’de yabancı rakiplere karşı izlenecek ekonomik 

istihbarat politikası üç başlık altında toPlanmıştır. Birinci bölümde ‘makroekonomik istihbarat’ 

yer almaktadır. Makroekonomik istihbarat Amerika’nın ulusal ekonomi kapasitesiyle ilgilidir. 

İkinci bölüm ‘ekonomik karşı istihbarat’tır. Bu bölümde federal ajanlar tarafından mal 
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sahiplerinin ticari sırlarının çalınmalarına karşı korunması yer almaktadır. Üçüncü bölümde 

ise, ‘mikroekonomik istihbarat’ bulunmaktadır. Bu bölümde Amerikan şirketlerine rakiplerine 

karşı avantaj sağlamak adına gerekli bilgilerin sağlanması yer almaktadır (Evans, 1994). 

Amerikan Kongresi tarafından her yıl ekonomik istihbarat faaliyetleri ile ilgili rapor 

hazırlanmakta, meydana gelen olaylara, tespit edilen hususlara bu raporda yer verilerek 

uygulamada tavsiye kararları alınmaktadır. Örneğin, 2004 yılında “Yıllık Ekonomik Bilgi 

Toplama ve Endüstriyel Casusluk” başlıklı kongre raporunda, yabancı istihbarat kurumlarının 

Amerika‟nın üretim teknolojilerine karşı yapılan saldırıların vurgulanmasının hedeflendiği 

açıklanmıştır (Miman, 2007). Küreselleşen ekonomik düzende en fazla söz sahibi olan 

uluslararası şirketlerin merkezi olan ABD için ekonomik istihbarat faaliyetleri hayati derecede 

önem arz etmektedir. Bunun farkında olan ABD, dünya üzerinde ekonomik istihbarat 

çalışmalarına en büyük yatırımı yapan ülke konumundadır. 

 Kanada Ekonomik İstihbarat Sistemi 

Kanada’nın ulusal ekonomik istihbarat ağı ile resmi ekonomik istihbarat kaynaklarının 

çok çeşitli olduğu görülmektedir. Farklı organizasyonlar arasındaki koordine ve bilgi akışları, 

karmaşık görünen bir yapıyla yürütülmektedir (Miman, 2007). Kanada’nın ekonomik 

istihbarat sistemi incelendiğinde birçok ekonomik aktörden söz edebiliriz. Bunlar; 500 üyeli 

ticaret odası, ticari örgütler, finansal servisler, araştırma enstitüleri, üniversiteler, danışmanlık 

firmaları (özel piyasa istihbaratı), uluslararası şirketlerdir. Bu aktörler elde ettikleri bilgileri 

Federal Hükümete iletmektedirler. Aynı zamanda bu kaynaklar özelliklerine göre birbirleri ile 

sürekli iletişim halindedirler. İstihbarat kaynakları yerel, kısıtlı yerel, hassas ve gizli olmak 

üzere dört grupta tasnif edilmiştir (Potter, 1998). Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi (CSIS) 

tarafından yapılan çalışmalarda ekonomik istihbarat ile ilgili çeşitli örnekler bulunmaktadır. 

Dünyanın önde gelen birçok şirketi Kanada’da bulunmaktadır. Uzay, bioteknoloji, kimya, 

bilişim teknolojileri, nükleer enerji, petrol gibi endüstriyel alanlar ülke için anahtar 

konumundadır. Dolayısıyla bu şirketler diğer ülkelerin ilgi alanları içerisine girmektedir. Bu 

ülkedeki bilgi, yatırım stratejileri, sözleşme detayları, Planlama dokümanları, AR&GE 

faaliyetleri, teknik çizimler ve bilgisayar veri tabanlarını da içeren bilişim sistemleri 

ekonomik casusluk faaliyetlerinin hedefi haline gelmiştir (Miman, 2007). Ekonomik istihbarat 

faaliyetlerine en çok önem veren ülkelerden birinin Kanada olması yukarıdaki açıklamalar 

doğrultusunda bakıldığında şaşkınlık yaratmayacak bir sonuçtur. Kanada istihbarat teşkilatı, 

ülkenin endüstriyel gücüne karşı yöneltilebilecek tehditlere karşı kendi içerisinde ayrı bir 
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bölüm olarak ekonomik istihbarat birimi oluşturmuş ve bu alandaki faaliyetleri sistemli bir 

şekilde yürütmek için çaba göstermeye devam etmiştir.  

Japonya Ekonomik İstihbarat Sistemi 

Japon ekonomik istihbarat modeli iki temel özelliğe sahiptir. Bunlardan ilki bilginin 

saldırgan ve yoğun bir şekilde endüstrinin gelişmesinde kullanılması gayretidir. Rakip 

ülkelerin ürettiği bilgilere ulaşma çabası Japon organizasyonunun oluşmasında rehber 

olmaktadır. İkinci özellik ise, bilginin gizlilik derecesinin net olarak ortaya konulması 

çabasıdır. Bu çaba, ülkenin stratejik politikalarını içeren çok gizli bilgiler ile değiş tokuş 

edilebilecek ya da paylaşılabilecek bilgilerin sınıflandırılmasını içermektedir (Miman, 2007). 

Japonya için bilginin anlamı, alınıp satılan bir üründen ziyade sosyal davranışlarda gerekli 

olan nitelikleri içerir. Bilginin değişimi ortaklar arasındaki güvenin sağlanmasına yönelik bir 

çaba olarak görülmektedir. Bu durum değişme ve paylaşmada ulusal kültürün bir parçası 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu unsur Japonya’nın büyük şirketlerinin arasındaki 

dayanışmada görülmektedir. Japonya’nın ülke olarak en önemli özelliklerinden biri ulusal 

kültürlerine verdikleri önemdir (Clerc, 1997). Ülke kültürüne bu denli önem veren yapı, 

ekonomik istihbarat alanında da etkili olmuştur. Ekonomik istihbarat faaliyetleri ülkenin 

kültürel yapısından etkilenmiş ona göre şekillenmiştir. Japon ekonomik istihbarat sistemi 

Anglosakson ekonomik istihbarat sistemlerinden farklılık göstermektedir. Japon sistemi 

teknoloji, endüstriyel, reklam stratejileri gibi unsurlardan elde edilen sinerjiyi ön Plana 

çıkarmaktadır. Sistemin bilgiyi kullanmadaki ana özelliğini, Japon firmalarının dünya 

pazarına nüfuz edebilmek için her türlü çabanın sarf edilmesi oluşturmaktadır (Potter, 1998). 

Günümüzde Japon ekonomik istihbarat sistemi bölgeler, ana endüstriyel gruplar, bankalar, 

ticari şirketler ve üniversiteler arasında kurulan ikili kanallardan oluşmaktadır (Clerc, 1997).  

Fransa Ekonomik İstihbarat Sistemi 

Fransa, ekonomik istihbarat faaliyetlerini kendi ulusal öncelikleri arasında en üst 

seviyeye çıkartan ilk ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. 1992 yılında bir grup uzmanın bir 

araya gelmesiyle oluşturulan “Commissariat General du Plan” Planı ve 1994 yılında 

“Ekonomik İstihbarat ve İşbirliği Stratejisi” çalışmalarının kapsamlı olması ve ulusal 

politikaların içerisinde yer alması bunun örneği olarak gösterilebilir (Miman, 2007). 

Küreselleşme ile birlikte orta ölçekli firmaların uluslararası firmalara dönüşmesi bilgi 

ağlarından gelen bilgilerin mahiyetinin de değişmesine neden olmuştur. Artık sadece kendi 

ürettiği bilgiyi yeterli görmeyen firmalar çeşitli yöntemlerle ve anlaşmalarla başkalarının 
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ürettiği bilgi ve tecrübeyi satın almaya da başlamışlardır. Ancak uzmanlar bu konuda 

güvenlik zafiyeti olabileceğinin altını çizmişlerdir. Bunun üzerine 1995 yılında Fransız 

ekonomik istihbarat sisteminin merkezine ekonomik güvenliğin sağlanması ve korunması 

konusu yerleştirilmiştir (Clerc, 1997). ABD'nin 1995 yılında “War Room” adı altında 

ekonomik istihbarat birimleri oluşturmasına, Fransız devleti Ekonomik Güvenlik ve Rekabet 

Komitesi adı altında bir birim kurarak yanıt vermiştir. Bu birim devlet ile ülkenin stratejik 

olarak belirlediği büyük şirketler arasında bilgi alışverişi sağlamaktadır. Yurt dışındaki 

stratejik ihaleler hakkında bilgi toplama, analizler gerçekleştirme ve gerekli yerlere dağıtma 

gibi işlevler üstlenmiştir. Bugün küresel Fransız şirketlerinin birçoğunda ekonomik istihbarat 

birimleri bulunmaktadır. 

Bu açıklamalar doğrultusunda ülkemizde ekonomi faaliyetlerin geliştirilmesi, ihracatçı 

sayısının ve ihracatın artırılması, ürün ve pazar yelpazesinin geliştirilmesi, yeni niş pazarlar 

bulunması/yaratılması amacıyla ticari istihbarattan faydalanılmasına büyük ihtiyaç 

bulunmaktadır.  Bu amaçla alınması önerilen önlemler 

• Ülkemizin Ekonomik İstihbarat ve İşbirliği Stratejisi’ni geliştirmek;

• Dış Ticaret İstihbarat Uzmanları yetiştirilmesini sağlamak

doğrultusunda olacaktır. 
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